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Przedmowa

Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi {tempora mutan- 
tu ra tnos mutamurin illis).Ta dawna łacińska sentencja powtarzana przez 
wiele wieków w różnych okolicznościach, często przychodzi na myśl, gdy 
spoglądamy na ostatnie dziesięciolecia dziejów bibliotek. Na tym polu bo
wiem zmiany dokonują się bardzo szybko i sięgają głęboko. Obejmują 
wszystkie najważniejsze elementy: organizację, narzędzia, zbiory, ludzi, 
pojęcia.

Dzisiaj kustosz to przede wszystkim stopień służbowy. Rzadziej pa
mięta się o żródłosłowie (łac. custos) i o pierwotnym znaczeniu tego wyra
zu; strażnik chroniący powierzone mu mienie i osoby, obrońca, opiekun. 
Również termin ,.zbiory specjalne” ulega znamiennej ewolucji. Obecnie 
często kojarzy się z dokumentami paraksiążkowymi lub nieksiążkowymi
0 doraźnej, specjalistycznej treści, tworzonymi nierzadko z wykorzysta
niem nowoczesnych technologii Z obiektami cennymi ze względu na ich 
wartości historyczne i kulturalne łączy je tylko wymóg szczególnie pie
czołowitego traktowania w bibliotekach.

W tej sytuacji, zwłaszcza wobec perspektywy lawinowego narastania 
zasobów owych podręcznych materiałów użytkowych, na porządku dzien
nym staje trudny dylemat sprostania wymogom współczesności, przy rów
noczesnym zachowaniu w optymalnym stanie substancji zabytkowej. 
W toczącej się od dłuższego czasu w środowisku bibliotekarskim dysku
sji na ten temat głos zabrał niedawno dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, Artur Jazdon, który w referacie pt. Zbiory specja lne - luksus 
czy narodowy obowiązek (w; Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnia
nych. Poznań 2002 s. 149-170) przedstawił godne poważnego rozważenia 
propozycje zmian terminologicznych i organizacyjnych. Zdają się one zmie
rzać ku względnemu przybliżeniu codziennych zadań i możliwości biblio
tek naukowych do ich powinności jako skarbnic dziedzictwa piśmienni
czego. Nikt bowiem nie może negować jego fundamentalnych wartości
1 nie zdejmie z naszych książnic obowiązku jego utrzymania i pomnaża
nia.

Niezależnie od tego. jak w przyszłości będzie kształtowała się kon
cepcja zbiorów specjalnych, w czasach, do których odnoszą się wspo
mnienia zamieszczone w prezentowanej obecnie książce, było to pojęcie 
dość ściśle określone. Obejmowało przede wszystkim rękopisy, stare dru



ki, zbiory graficzne, muzykalia i kartografię. Tak też potraktowane zostało 
przez redakcję serii «Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współcze
snych». Tom siódmy tej serii zatytułowany Znawcy rękopisów  ukazał się 
w 2002 r. Wydzielony został spośród innych kategorii zbiorów specjalnych 
ze względu na liczną reprezentację, aż dziesięciu rękopiśmienników god
nych upamiętnienia. Oddany obecnie do rąk czytelników tom ósmy stano
wi kontynuację tego cyklu. Ukazuje sylwetki siedemnastu kustoszy pozo
stałych rodzajów zbiorów specjalnych. Znalazł się wśród nich również przed
stawiciel działu mikrofilmów, prof. Konrad Zawadzki, wybitny varsavianista 
i badacz dziejów prasy polskiej. Podobnie szeroko nakreślona została 
sylwetka Stefana Wojciechowskiego, organizatora Działu Zbiorów Specjal
nych w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale przede 
wszystkim znawcy, miłośnika i propagatora kultury książki w Lublinie. Inne 
portretowane postaci ściśle związane są z poszczególnymi działami tra
dycyjnych zbiorów specjalnych i do dziś stanowią ich żywą historię.

Podobne są życiorysy wszystkich przedstawicieli tego pokolenia. De
cydująco zaważyły na nich tragiczne losy kraju. Niektórzy urodzili się na 
przełomie XIX/XX w. i doświadczenia zdobywali w okresie I wojny świato
wej. Wszyscy jako dorośli ludzie przeżyli koszmar kolejnej wojny 
i okupacji. Za swoją patriotyczną postawę, odwagę i zaangażowanie ideo
we niektórzy zapłacili więzieniem i tułaczką. Nadrabiając przerwy 
w edukacji, przystąpili do odbudowy zniszczonych, lub tworzenia od pod
staw, kolekcji zbiorów specjalnych. Najważniejszymi zadaniami było zgro
madzenie rozproszonych, lub możliwych wówczas do uzyskania zbiorów, 
ich oczyszczenie i konserwacja, porządkowanie, wstępna ewidencja, póź
niej organizacja oddziałów i zaopatrzenie ich w podręczne pomoce nauko
we, wypracowanie zasad opisu i klasyfikacji. Były to czynności niezbęd
ne, ale tak dalece pracochłonne, że im poświęcali niemal cały czas i wszyst
kie siły. Niektórzy rezygnowali z własnych planów i ambicji naukowych; za 
to zbudowali trwałe fundamenty profesjonalnej opieki nad zbiorami specjal
nymi. Mimo nawału zajęć bieżących inicjowali i realizowali dalekosiężne 
przedsięwzięcia dokumentacyjne. Niektórzy zdobyli trwałą pozycję naukową 
w zakresie własnych dyscyplin, np. prof. Zofia Ameisenowa i prof. Stani
sława Sawicka w historii sztuki, dr Kornel Michałowski w muzykologii, 
dr Bogusław Krassowski w historii kartografii. Trzeba tu również wspo
mnieć o innych wybitnych bibliotekarzach -  uczonych, których sylwetki 
już wcześniej znalazły się w publikacjach Zespołu Historyczno-Pamiętni- 
karskiego Okręgu Stołecznego SBP (np. Kazimierz Piekarski, Alodia Ka- 
wecka-Gryczowa, Maria Sipayłło, Mikołaj Dzikowski, Bolesław Olszewicz).

Autorzy biogramów, jako szczególną wartość wspominają inspirującą 
atmosferę, jaka panowała w tamtych czasach w oddziałach zbiorów spe
cjalnych. Zwierzchnicy byli kompetentni i wymagający, ale równocześnie 
życzliwi. W trudnych powojennych czasach promieniowali kulturą i bogac
twem osobowości, imponowali swobodą sądów.

Takie oto ważkie i zobowiązujące pozostawili po sobie dziedzictwo.

Barbara Bieńkowska



Zbiory starych druków



Kustosz Jadwiga Adamczyk -  kierownik 
Działu Starych Druków Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy

„Skromna osóbka w czarnym fartuszku”, „szara myszka” -  ta
kie wrażenie odnosili ci, którzy po raz pierwszy widzieli Jadwigę 
Adamczyk -  cichą i niepozorną kierowniczkę Działu Starych Dru
ków Biblioteki Publicznej na Koszykowej. Wkrótce jednak mieli oka
zję przekonać się, że pierwsze wrażenie było mylne. Ta skromnie 
ubrana, gładko uczesana drobna bibliotekarka, nie rozstająca się 
z ulubioną torebką, wyróżniała się ogromną wiedzą oraz kulturą 
osobistą.

Przez dwadzieścia pięć lat -  od listopada 1945 do grudnia 
1970 r. -  Jadwiga Adamczyk troskliwie opiekowała się zbiorem sta
rych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy -  Biblioteki Głów
nej. Nie tylko zresztą sprawowała nad nimi pieczę. Kiedy rozpoczęła 
pracę w listopadzie 1945 r., zbiory Biblioteki, których rewindykację wła
śnie kończono, były nieuporządkowane. Jadwiga Adamczyk uczest
niczyła jeszcze w pracach, związanych ze ściąganiem rozproszo
nych zbiorów. W archiwaliach bibliotecznych zachowały się fotografie 
z pierwszych lat powojennych, przedstawiające tzw. zwały -  piętrzą
ce się stosy książek, które trzeba było mozolnie porządkować, segre
gować, a przede wszystkim czyścić. Stare druki wywiezione w cza
sie wojny, dopiero niedawno powróciły z Legnicy i nosiły jeszcze licz
ne ślady wojennej poniewierki, z niektórych opraw wycięto skórę, inne 
były uszkodzone, niemal wszystkie zabrudzone. Niektóre zresztą 
z tych uszkodzeń pozostały do dziś.



z całą pewnością nikt 
inny nie zdołałby w tak 
stosunkowo krótkim cza
sie uporządkować zbio
rów, jednocześnie orga
nizując -  od początku -  
pracę w Dziale. Dr Ja
dwiga Adamczyk była 
niewątpliwie właściwym 
człowiekiem na właści
wym miejscu -  wykształ
conym, nieskazitelnie 
uczciwym, kochającym 
swoją pracę, dbającym
0 cenne zbiory.

Nic więc dziwnego, 
że praca w Dziale Sta- 
rycłi Druków była jej je 
dyną pracą etatową 
w ciągu całego życia, je 
żeli nie liczyć przedwo
jennego miesięcznego epizodu pracy w Ministerstwie Spraw We
wnętrznych).

Choć nie miała żadnego doświadczenia w pracy bibliotecznej, 
w chwili objęcia stanowiska w Bibliotece była dobrze przygotowa
na do swoich zadań.

Jadwiga Teresa Adamczyk urodziła się w Warszawie 27 sierpnia 
1906 r. Jej rodzicami byli Maria Bolesława ze Strzemiecznych oraz 
Władysław Paweł Adamczykowie. Ojciec (według akt personalnych 
asesor lub -  według innej ankiety -  pomocnik naczelnika kancelarii 
Wydziału Dochodów Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych War
szawa) zmarł 7 czerwca 1938 r. Matka pracowała jako rachmistrz 
również w Wydziale Kontroli Dochodów DOKP, a w grudniu 1923 r. 
przeszła na emeryturę. Po wojnie, aż do śmierci, mieszkała z córką
1 pozostawała na jej utrzymaniu.

W 1925 r. Jadwiga Adamczyk ukończyła renomowane ośmio
klasowe gimnazjum Zofii Sierpińskiej przy ul. Marszałkowskiej 63. 
W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycz
nym Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów pozostawa
ła na utrzymaniu rodziców. W 1930 r. uzyskała stopień magistra

Jadwiga Adamczyk



filozofii w zakresie historii. W późniejszym okresie często wspo
minała swojego mistrza -  prof. Oskara Małeckiego.

W dniu 30 czerwca 1930 r. uzyskała -  po zdaniu egzaminu -  
dyplom, upoważniający ją  do nauczania historii w szkołach śred
nich. Na uwagę zasługuje skład ówczesnej komisji egzaminacyj
nej. Zasiadali w niej; prof. Bogdan Nawroczyński -  nauczyciel i pe
dagog, współtwórca programów szkolnych, autor publikacji peda
gogicznych, prof. Stefan Baley -  wybitny psycholog, autor prac 
o psychologii dzieci i młodzieży oraz dr Marcin Kasprzak, później
szy profesor, jeden z pionierów medycyny społecznej w Polsce.

W grudniu 1937 r., jako doktorantka prof. Stanisława Kętrzyń
skiego, po obronie pracy doktorskiej na temat Europa i Mongołowie 
w X III wieku Jadwiga Adamczyk uzyskała stopień doktora. Plano
wane wydanie pracy doktorskiej niestety nie doszło do skutku, 
a sama praca uległa zniszczeniu w czasie wojny. W 1939 r. dr 
Adamczyk rozpoczęła gromadzenie materiałów do rozprawy Spra
wa polska w polityce carskiej Rosji w okresie wielkiej wojny. Nieste
ty nie zdążyła ukończyć tej pracy, a zebrane materiały nie ocalały.

W dniach od 1 sierpnia do 1 września 1939 r. pracowała jako 
urzędniczka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Była to jej 
pierwsza praca na etacie. W czasie wojny utrzymywała się z matką 
z lekcji gry na fortepianie oraz z korepetycji.

W Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy rozpoczęła pracę 
pierwszego (według innych dokumentów -  piętnastego) listopada 
1945 r. Od początku opiekowała się zbiorem starych druków Bi
blioteki Głównej, który mieścił się początkowo (do czerwca 1946 r.) 
przy ul. Noakowskiego 12, a od przeprowadzki do dziś przy ul. 
Koszykowej 26.

Po kilku latach pracy, w dniach 3-19 listopada 1948 r. uczestni
czyła w kursie opracowywania starych druków, zorganizowanym 
przez Bibliotekę Jagiellońską na polecenie Ministerstwa Oświaty.

Zgodnie z zaświadczeniem, znajdującym się w aktach osobo
wych, wśród wykładowców, prowadzących zajęcia na tym kursie, 
byli tak wybitni specjaliści, jak historyk i bibliotekarz, ówczesny dy
rektor Biblioteki Jagiellońskiej, Aleksander Birkenmajer (wykładał 
dzieje książki, dzieje bibliotek w Polsce i na świecie, dzieje opra
wy), archiwista i badacz dziejów papiernictwa w Polsce Włodzi
mierz Budka (papiernictwo), historyk sztuki Helena Blum (dzieje 
ilustracji), Alodia Kawecka-Gryczowa (inkunabulistyka, bibliografia, 
opracowanie starych druków, organizacja działu starych druków,



badania proweniencyjne), historyk bibliografii polskiej i dyrektor Bi
blioteki Publicznej w Krakowie, Józef Korpała (bibliografia polska 
XIX w.), historyk i bibliotekarz, późniejszy dyrektor Biblioteki Jagiel
lońskiej, Jan Baumgart {Bibliografia Karola Estreichera), wybitny 
introligator, bibliofil i bibliograf Aleksander Semkowicz (konserwa
cja starej książki), historyk Zofia Kozłowska-Budkowa (nauki po
mocnicze historii), Adam Vetulani (ustrój dawnej Polski i źródła pra
wa), historyk sztuki ks. Tadeusz Kruszyński (wydawnictwa spe
cjalne dawnego okresu). Kierownikiem kursu była Alodia Kawecka- 
Gryczowa, którą Jadwiga Adamczyk bardzo ceniła i uważała za 
swoją mistrzynię i najwyższy autorytet naukowy.

Oprócz wiedzy ogólnej oraz przygotowania fachowego Jadwi
ga Adamczyk posiadała również inne, niezwykle pożyteczne umie
jętności. W wypełnianych ankietach personalnych przy pytaniu 
o znajomość języków obcych podaje początkowo -  w 1945 r. -  
znajomość w słowie i piśmie trzech języków; rosyjskiego, francu
skiego i włoskiego. W późniejszej ankiecie deklaruje „słabą znajo
mość” łaciny, włoskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 
W rzeczywistości, jak świadczą o tym relacje jej byłego współpra
cownika, biegle znała łacinę, z łatwością czytała po niemiecku, wło
sku, rosyjsku oraz francusku. Przede wszystkim jednak bardzo 
kochała swoją pracę. Nikt nie cieszył się tak bardzo, jak ona, 
z każdego nowego nabytku.

Chociaż organizowała Dział Starych Druków Biblioteki Publicz
nej od podstaw i przez pewien czas była w Dziale jedynym pra
cownikiem merytorycznym, dopiero w 1951 r. została formalnie 
mianowana jego kierownikiem. Funkcję tę pełniła przez prawie dwa
dzieścia lat, aż do chwili przejścia na emeryturę.

W 1956 r. została kustoszem, w 1966 r. -  na podstawie dorob
ku naukowego -  została mianowana kustoszem dyplomowanym.

W czasie swojej pracy w Bibliotece wykazała się szczególną 
troską nie tylko o gromadzenie i porządkowanie oraz opracowanie 
zbiorów, ale i o ich konserwację i zabezpieczenie. Doskonale zda
wała sobie sprawę ze szkodliwego działania czasu. Dzięki niej po
wstała w Bibliotece tradycja dbałości o najcenniejsze zbiory, to ona 
jako pierwsza, mimo ograniczonych funduszy jakimi dysponowała 
książnica, nawiązała kontakty z najlepszymi wówczas konserwa
torami dawnej książki.

Wśród archiwaliów Biblioteki znajdują się liczne ślady jej pracy-  
dokładnie i cierpliwie rejestrowała liczne wpływy, wymagające upo



rządkowania i opracowania, a często przede wszystkim oczysz
czenia, systematycznie ustawiała je we właściwej kolejności, od
powiadała wyczerpująco na liczne zapytania czytelników, którym 
okazywała dużą życzliwość i chętnie służyła pomocą. Wykorzy
stywała przy tym swoją rozległą wiedzę i doskonałą znajomość 
zbiorów, ich pochodzenia, treści, a nawet zdobiących je ilustracji.

Nawet w trudnych latach pięćdziesiątych udało jej się skoncen
trować na pracy merytorycznej -  kiedy zachodziła potrzeba zade
klarowania czynu dla uczczenia np. święta 1 Maja lub święta ko
biet, zgłaszała gotowość odkurzenia czy ustawienia na półkach 
kolejnej partii księgozbioru lub przygotowania określonej liczby kart 
do katalogu centralnego starych druków w Bibliotece Narodowej. 
Tak na przykład w grudniu 1953 r. Oddział Starodruków (bo tak się 
wtedy nazywał) zobowiązał się, że dla uczczenia IX Plenum PZPR 
wykona w terminie plan roczny.

Podobnie jak inni pracownicy w tym okresie, podlegała obowiąz
kowym szkoleniom ideologicznym. W jej aktach zachowało się za
świadczenie ukończenia II kursu Wszechnicy Radiowej 1952/1953. 
Jako ciekawostkę można podać, że jej znajomość materializmu 
dialektycznego oraz XIX Zjazdu KPZR oceniono jako -  bardzo dobrą, 
a znajomość historii literatury polskiej -  paradoksalnie -  uznano 
tylko za dobrą.

Poza codzienną, żmudną pracą, często wymagającą dużego 
wysiłku, również fizycznego, Jadwiga Adamczyk znajdowała jesz
cze czas na działalność naukową. Współpracowała z Alodią Ka- 
wecką-Gryczową przy opracowaniu katalogu drukowanego poloni
ków XVI wieku, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy. Nie sposób dziś ustalić, jaki był wkład pracy obu 
autorek. Niewątpliwie jednak w latach 1951-1957 Jadwiga Adam
czyk poświęciła wiele wysiłku i czasu, aby jak najlepiej przygoto
wać tę publikację do druku. Kiedy po kilku latach zwłoki i wielomie
sięcznych korektach trudnego składu finalizowano -  w 1957 r. -  
prace, związane z publikowaniem ukończonego w 1951 r. katalo
gu, uczestniczyła w nich, często kontaktując się z zakładem przy 
Szkole Poligraficznej w Nowej Rudzie. Ponieważ gotowy już skład 
został uszkodzony, zmuszona była wielokrotnie (w niektórych przy
padkach nawet dwanaście razy) przeprowadzać kolejną korektę 
większości arkuszy. Część związanych z tym prac przeprowadzała 
na miejscu, właśnie w Nowej Rudzie -  w jej aktach osobowych 
zachowało się nawet zaświadczenie, że zajmowała się korektą nie



tylko w czasie przepisowych godzin pracy, ale również wieczo
rem, na kwaterze.

Jest autorką biogramu Zygmunta Glogera w Słowniku biograficz
nym pracowników książki polskiej. Przygotowała również interesują
cy artykuł o starychi drukacłi Biblioteki na Koszykowej, do pracy zbio
rowej Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, wydanej w 1961 r. 
z okazji jubileuszu Biblioteki. Tekst ten jest dowodem na to, jak dosko
nale i dogłębnie znała zbiory, którymi się opiekowała.

W 1962 r. uczestniczyła w pracacłi nad przygotowaniem pla
nowanego centralnego katalogu varsavianów w Bibliotece Publicz
nej, sprawdzając, w których polskich bibliotekach zachowały się 
pozycje uwzględnione w pierwszym tomie Bibliografii Warszawy. 
Materiały -  w postaci kartoteki -  do dziś znajdują się w Dziale Var- 
savianów.

W Bibliotece Publicznej na Koszykowej pracowała do emerytu
ry, na którą przeszła 31 grudnia 1970 r. W późniejszych latach przy
chodziła do Działu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki, dopóki 
pozwalało jej na to zdrowie, już jako czytelnik, kontynuowała bo
wiem pracę nad przygotowaniem do druku katalogu poloników 
XVIII w. Niestety i ta praca -  może z powodu dążenia do perfekcji -  
nie została przez nią ukończona -  jej kolejne wersje pozostały 
w maszynopisie. Niektóre opisy, przygotowane przez Jadwigę 
Adamczyk, do dziś są wykorzystywane w katalogu.

Ponieważ była osobą introwertyczną i utrzymywała bliższe kon
takty jedynie z ograniczoną grupą osób, tylko najbliżsi współpra
cownicy znali jej pozasłużbowe zamiłowania. Wiedzieli, że codzien
nie karmiła okoliczne gołębie, które doskonale znała z widzenia, że 
lubiła kwiaty. Wiedzieli też, że przez całe życie bywała w każdy 
piątek w Filharmonii, nie opuszczała innych ciekawych wydarzeń 
muzycznych w Warszawie, chodziła systematycznie do teatru. In
teresowała się również malarstwem i rzeźbą i gotowa była, nawet 
przez wiele godzin, stać w kolejce do muzeum, aby obejrzeć cie
kawą wystawę.

Z koleżankami i kolegami z Działów Starych Druków i Rękopi
sów chętnie dyskutowała o filozofii i sztuce. Szczególnie intereso
wały ją  czasy stanisławowskie oraz starożytność. Kochała litera
turę francuską i dzieła klasyków francuskich namiętnie czytywała 
w oryginale.

Ciekawiło ją  także wszystko, co się działo na świecie i syste
matycznie kupowała różne czasopisma.



Nie była osobą praktyczną -  w niektórych codziennych spra
wach pomagała jej zaprzyjaźniona współpracownica -  magazy- 
nierka, Janina Woszczyk.

Jadwiga Adamczyk całe swoje życie spędziła w Warszawie -  
po wojnie mieszkała z matką w przeznaczonej do rozbiórki kamie
nicy przy ul. Kruczej 22, a potem, przez wiele lat, aż do śmierci 
w 1986 r., przy ul. Świerczewskiego 84 w niewielkim dwupokojo- 
wym mieszkaniu wypełnionym książkami i pamiątkami rodzinny
mi, w którym stał nieodłączny fortepian. Mimo ciężkiej choroby nie
mal do końca starała się zachować sprawność -  sama, chociaż 
z trudem, przygotowywała herbatę dla nielicznych gości.

Dr Jadwiga Adamczyk zmarła po długiej chorobie 3 września 
1986 r. i została pochowana na warszawskim Cmentarzu Powąz
kowskim.

Była odznaczona medalem X-lecia Polski Ludowej.
Dr Jadwiga Adamczyk należała do tych bibliotekarzy, którzy 

w czasie całego życia zawodowego szczególnie zasłużyli na mia
no „kustosza”. W jej przypadku to określenie było jak najbardziej 
uzasadnione -  była prawdziwym opiekunem i obrońcą powierzo
nych jej skarbów bibliotecznych.

Marta Parnowska

Wybrane materiały biograficzne

Marta Parnowska: Zbiory starych druków i rękopisów. W: Biblioteka na Koszy
kowej. Warszawa 1999 s. 97-110 (passim)

Jerzy Wieprzkowski: Jadwiga Adamczyk. ,,Bibliotekarz” 1987 nr 6 
Jerzy Wieprzkowski: Z dziejów konserwacji w Bibliotece Publicznej . W: Biblio

teka na Koszykowej 1907-1997. Warszawa 1999 s. 209-222 (passim)

Akta osobowe w Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy -  Biblioteki 
Głównej Województwa Mazowieckiego 

Ustne relacje pracowników Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy -  Biblioteki 
Głównej: Hanny Pietkiewicz i Jerzego Wieprzkowskiego



„Pani Hania” starszy kustosz dyplomowa
ny w Zakładzie Starych Druków Biblioteki 
Narodowej -  Anna Kotarska

Kolokwialny tytuł tego wspomnienia o osobie, która wprowadzi
ła mnie w fascynujący świat starycłi ksiąg, jest usprawiedliwiony 
okolicznością, iż tak właśnie nazywali ją  wszyscy otaczający, nie
zależnie od okoliczności i upływającego czasu. Jako ,,Pani łHania” 
pozostała też w naszej pamięci.

Mgr Anna Kotarska wywodziła się z rodziny, której losy dobitnie 
ilustrują dzieje inteligencji polskiej przełomu XIX i XX wieku. Jej oj
ciec, Zygmunt Stefan Kotarski (1870-1941) był potomkiem starej 
mazowieckiej szlachty łierbu Pniejnia, „wysadzonej z siodła” po 
upadku Powstania Styczniowego 1863 r. Osierocony bardzo wcze
śnie przez strapionych) utratą majątku rodziców, wychowywał się 
w Płocku, przygarnięty przez obcych ludzi. Może wtedy, doznaw
szy niemałej biedy, wykształcił w sobie upór w dochodzeniu do celu 
oraz chęć pomocy potrzebującym. Cechy te odziedziczyła potem 
jego córka. Uzdolniony młodzieniec, zachowując przez całe swoje 
życie sentyment do płockiej krainy, wbrew woli opiekunów uciekł 
jednak do Warszawy, by tam rozpocząć studia prawnicze. Rele
gowany z uniwersytetu z „wilczym biletem” jako socjalista, udał 
się do Moskwy, gdzie z niemałym trudem ukończył Instytut Tech
niczny. Niebawem zdobył opinię uznanego specjalisty wiercenia 
wody na bezdrożach Rosji. Z czasem stał się zamożnym właści
cielem fabryki urządzeń wiertniczych w Petersburgu oraz głową 
sporej rodziny. Po dłuższych staraniach ożenił się bowiem z Alek
sandrą Marią Michałowską, córką naczelnika kolei w Mławie. Do



statni i otwarty dom Kotarskich w Petersburgu znany był tamtej
szej Polonii, a także środowisku socjalistów, których ojciec pani 
Hani, wierny ideałom młodości, wspomagał.

W takim to szlachecko-socjalistyczno-burżuazyjnym domu 
w carskim Petersburgu urodziła się 8 listopada 1910 r. Pani łHania. 
Rzecz charakterystyczna dla tego pokolenia Polaków bez własnej 
ojczyzny, że wszystkie ich zrodzone na obczyźnie dzieci miały ofi
cjalne metryki kościelne wystawione w parafii Św. Krzyża w War
szawie, jako dowód przynależności państwowej, mimo iż chrzczo
no je w „polskim” kościele św. Katarzyny w Petersburgu. Kres dzie
cięcej, dostatniej szczęśliwości położyła rewolucja bolszewicka, 
podczas której jej rodzina utraciła wypracowany w Rosji majątek, 
a ojca jako „burżuja” uwięziono. Od niehybnej śmierci uratowała go 
podobno interwencja Leńskiego, dzięki któremu poprzez Finlandię 
zdołał wrócić do Polski. Pozostała rodzina doznawszy rewolucyj
nej biedy dotarła do ojczyzny dopiero w ramach oficjalnej repatria
cji. W niepodległej ojczyźnie ojciec jej do przewrotu majowego pra
cował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (był m.in. konsulem 
w Gdańsku), a potem jako prywatny przedsiębiorca budowlany. 
Z mozołem usiłował utrzymać i wykształcić na należytym pozio
mie gromadkę dzieci. Warto też przytoczyć, znamienny dla tej ge
neracji Polaków, fakt wykupienia w budowanym przez siebie domu, 
przy ul. Zimorowica 4 na Ochocie, niedużego mieszkania, z prze
znaczeniem na rotacyjne locum  dla niezamożnej, pochodzącej 
z Płocka młodzieży, cłicącej studiować w Warszawie. Ta płocka 
„bursa” funkcjonowała do wybuchu wojny. Po wojnie stała się jedy
nym mieszkaniem pani Hani i jej matki.

Panią Hanię po starannej edukacji domowej (jej matka mówiła 
kilkoma językami, starsza siostra, Maria Karpińska, z czasem zo
stała lektorką języka angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim) 
posłano do gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Tam zdała 
maturę w 1930 r. Potem rozpoczęła studia historyczne na wydzia
le filozoficznym UW. Magisterium otrzymała 27 IV 1937 r. z rąk prof. 
Marcelego Handeismana na podstawie pracy Wpływ kobiet na ob
rady Sejmu Czteroletniego. Przedtem jednak, chcąc wspomóc ro
dzinę, wzorem wielu panien z dobrych, lecz zubożonych domów, 
udała się na kondycję do państwa Górskich w Krakowie. Charakte
rystyczna dla ówczesnego obyczaju i jednocześnie możliwości pani 
łHani była jej forma zatrudnienia -  otóż wedle umowy z chlebodaw
cami miała udawać Francuzkę i tylko w języku francuskim rozma
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Anna Kotarska
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wiać z dziećmi. Jakież 
więc było ich zaskoczenie, 
gdy na pożegnanie ode
zwała się do nich po pol
sku... Dzieciom tym za
wdzięcza imię „Anana”, któ
re podczas Powstania 
Warszawskiego stało się jej 
konspiracyjnym pseudoni
mem. Z końcem 1935 r. 
pojawiła się atrakcyjna 
możliwość wyjazdu do 
Rzymu w roli prywatnej na
uczycielki potomstwa Sta
nisława Janikowskiego, 
radcy Ambasady RP przy 
Watykanie. Mimo zwykłych 
zajęć z dziećmi miała nie
kiedy możliwość zwiedza
nia wspaniałych zabytków 
Italii oraz nabrania europej
skiego poloru w środowisku dyplomatycznym ambasady. Znając 
dobrze łacinę i język francuski szybko nauczyła się włoskiego, co 
pomogło jej głębiej wniknąć nie tylko w problemy rzymskich salo
nów, ale też kształcić się dalej. Organizując sobie odpowiednio pra
cę, z myślą o przyszłości, kończy dwuletnią Szkołę Paleografii 
i Dyplomatyki przy Archivum Secretum Vaticanum oraz roczny kurs 
bibliotekarski, zakończony półroczną praktyką w Bibliotece Waty
kańskiej. Po uzyskaniu w czerwcu 1939 r. dyplomu przyjeżdża do 
Polski na upragnione wakacje wraz z dwojgiem dzieci swych chle
bodawców. Tu zaczyna się heroiczny okres jej życia. Obarczona 
odpowiedzialnością za los dwojga nie swoich dzieci (dopiero późną 
jes ien ią - korzystając z ułatwień dyplomatycznych -  Janikowskim 
udaje się je wydostać z okupowanego kraju), musi troszczyć się 
o los matki, najmłodszego brata, wówczas jeszcze ucznia, oraz 
dwóch siostrzeńców. Szybko topnieją skromne oszczędności. Za
rabia, jak to tylko było możliwe. Uczy prywatnie dzieci, udziela lek
cji języków obcych, wypieka i sprzedaje ciasteczka, hoduje 
jeździ na tzw. szmugiel (warszawiacy z doświadczenia wiedzą co 
to oznacza). Od 1940 r. wiąże się też z ruchem konspiracyjnym
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Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej, co kończy się czyn
nym udziałem w Powstaniu Warszawskim w ramach oddziałów 
kobiecych „Pomoc Żołnierska”. Jeden z jej braci walczył w armii 
polskiej na zachodzie, najmłodszy, jako kilkunastoletni chłopak spę
dził trzy lata w Oświęcimiu. Można powiedzieć, że rodzina Kotar
skich zawsze była Patriae semper fidelis. Za udział w Powstaniu 
otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. Ta umiejętność ra
dzenia sobie w każdej sytuacji, wsparta prawością charakteru 
i zachowaniem wierności rodzinie, ojczyźnie i Bogu, to znamienny 
rys większości inteligentów -  pokolenia kształtowanego w przed
wojennej Polsce. Jej przedstawicielem była niewątpliwie kustosz 
Anna Kotarska, czy to bywająca w sferach dyplomatycznych, czy 
to karmiąca kury, czy obładowana „towarem” w pociągu, czy 
w końcu jako tzw. peżetka gotująca strawę z koniny powstańcom.

Powojenna rzeczywistość odarła ją  pozornie z ideałów młodo
ści, pozwoliła jednakże, mimo znanych trudności, zachować za
sadnicze wartości, zintensyfikować życie duchowe, a także sku
pić się na zawodzie, którego atrakcyjność przeczuwała jeszcze 
przed wojną kształcąc się w tym kierunku we Włoszech. Chodzi 
o bibliotekarstwo naukowe, a szczególnie o pracę ze zbiorami spe
cjalnymi, wymagającą znacznej wiedzy historycznej, znajomości 
języków i ogólnej erudycji.

Po krótkim okresie pracy w Centralnej Bibliotece Wojskowej 
(gdzie była kierowniczką działu katalogów), następnie w Polskim 
Towarzystwie Importu Maszyn i Narzędzi „Polimex” (biblioteka pro
spektów i katalogów technicznych) oraz w Naukowym Instytucie 
Spółdzielczym (prace katalogowe), 1 stycznia 1951 r. rozpoczęła 
(poprzedzoną ryczałtem) stałą pracę w Bibliotece Narodowej, przy
jęta przez dyr. Władysława Bieńkowskiego jako „samodzielny pra
cownik naukowy” w 5. grupie uposażenia państwowych pracowni
ków nauki. Mimo kwalifikacji, które predestynowały ją  raczej do pracy 
w Zakładzie Rękopisów, rozpoczęła zajęcia w Zakładzie Starych 
Druków, organizowanym wówczas przez dr Alodię Kawecką- Gry- 
czową. Był to dar losu, zarówno dla kierowniczki tej jednostki, jak 
też całej instytucji. Przedwojenny kierownik zakładu, dr Kazimierz 
Piekarski, zmarł podczas wojny, inni zginęli lub przeszli do innych, 
odpowiedzialnych zajęć, a prac porządkowych, wobec strat wo
jennych, zmiany granic i rozproszenia księgozbiorów było niewy
obrażalnie dużo. Alodia Kawecka-Gryczowa, wspierana przez swe
go męża, Józefa Grycza, rozpoczęła właśnie rozległe, nie mające



w praktyce polskiej precedensu, zadania centralne w oparciu
0 Oddział Dawnej Książki, przeniesiony do Biblioteki Narodowej 
z Naczelnej Dyrekcji Bibliotek w Ministerstwie Oświaty. Zakreślone 
na szeroką skalę prace szkoleniowe o zasięgu ogólnokrajowym 
powodowały, że A. Gryczowa będąc często poza instytucją, szu
kała godnej zaufania osoby, która by na miejscu, w Bibliotece, wspar
ła jej prace organizatorskie i dążenia naukowe. Tą osobą, wiernie 
jej towarzyszącą, stała się Anna Kotarska, podejmując codzienny 
trud wewnętrznego funkcjonowania zakładu, a w późniejszym cza
sie i systematycznego przygotowywania jego kadr. To Pani Hania 
od lat sześćdziesiątych odpowiadała za kształcenie młodycłi adep
tów hiistorii książki, zarówno na potrzeby Książnicy Narodowej, jak
1 odbywających w niej starodruczne praktyki. Gdzieniegdzie jesz
cze w bibliotekach polskich i instytutach bibliotekoznawczych pra
cują osoby zawodowo przez nią przygotowane, pamiętające jej eru
dycję. umiejętności dydaktyczne, spokój i kulturę, a jednocześnie 
pasję zawodową i solidarność z tymi, którzy chcą się uczyć, a tak- 
żę życzliwość wobec słabszych. Wszystko to działo się przy peł
nej lojalności wobec prof. Gryczowej oraz dyrekcji Biblioteki Naro
dowej, którą wspierała w niejednym kłopocie, choć formalnie była 
przecież tylko zastępcą kierownika Zakładu Starych Druków aż do 
przejścia na emeryturę 31 III 1973 r. Do końca 1977 r. pracowała 
nadal na 1/2 etatu wspierając swoim doświadczeniem nowego 
zwierzchnika doc. dr Paulinę Buchwald-Pelcową. Zatrudniano ją  
jeszcze w ramach prac zleconych przy wzbogacaniu centralnego 
katalogu starych druków aż do śmierci, która nastąpiła 21 VI 1980 r. 
W uznaniu dokonań zawodowych była odznaczona Złotym Krzy
żem Zasługi (1972), odznaką Zasłużonego Działacza Kultury 
(1977), za współudział w przygotowaniu pomnikowej publikacji 
Incunabula Poloniae pod redakcją A.Gryczowej, wreszcie Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978).

Dwukrotnie, w 1959 i 1965 r., przez kilka miesięcy przebywała 
na stypendiach we Włoszech. Szczególnie ważny był jej pobyt 
w Istituto di Patologia del Libro i w pracowniach konserwatorskich 
Biblioteki Watykańskiej i Biblioteki Laurenziana we Florencji, gdzie 
doskonaliła swą wiedzę w zakresie profilaktyki i konserwacji zabyt
kowych zbiorów bibliotecznych. Miała możność odwiedzenia kilku
nastu innych bibliotek Rzymu, Florencji i Wenecji koncentrując się 
na metodach opracowania zbiorów i sposobie realizowania ekspo
zycji zabytków piśmiennictwa. Krytycznej ocenie poddała działal



ność Centro del Catalogo Unico w Rzymie, jako centralnego ośrod
ka informacji o włoskich kolekcjach historycznych. Tematyka ta była 
wówczas niezwykle istotna dla polskiego środowiska „starodrucz- 
ników” ze względu na podobną inicjatywę Biblioteki Narodowej, two
rzącej centralny katalog starych druków znajdujących się w Pol
sce. Ona to właśnie rozpoczęła, trwającą jeszcze do dziś, akcję 
rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich na potrzeby tego ka
talogu.

Pochłonięta bez reszty pracami bieżącymi nie mogła jednak 
należycie rozwinąć właściwej pracy naukowej, do której była nie
wątpliwie przygotowana. W tym względzie trud jej nie wydał obfite
go plonu. Były po temu przyczyny obiektywne i subiektywne. Zaan
gażowana w życie codzienne instytucji, usłużna wobec bliźnich, 
uznała ważność działalności prof. Gryczowej nie tylko dla osobi
stej chwały uczonej, ale dla całego środowiska bilDliotekarskiego. 
Dążyła zatem do stworzenia jej możliwie spokojnych warunków 
pracy umysłowej. Ponadto jej samej chyba bardziej odpowiadały 
analityczne prace bibliograficzne, niż próby syntezy zjawisk z za
kresu historii kultury. Niewielki zatem pozostał margines na własne 
badania. Ale były też względy subiektywne. Chrześcijańskie zan- 
gażowanie w pomoc potrzebującym, narastające wraz z wiekiem, 
powodowało, że była zajęta od 6 rano do 10 wieczór. Nawet urlopy 
spędzała pomagając jakiejś starszej pani, chorej siostrze, ciotce, 
niewidomej młodzieży. Potrzebom nie było końca...

Nie miała też jakoś szczęścia w swoich przedsięwzięciach na
ukowych. Kilka inicjatyw, w które się zaangażowała i na rzecz któ
rych wykonała poważne prace dokumentacyjne, z różnych przy
czyn upadło. Profesor Gryczowa w swoim wzruszającym artykule 
o zmarłej koleżance wspomina o kilku takich tematach. Z powodu 
śmierci K. Badeckiego nie zrealizowano opracowania Polskie pasz
kwile sowizdrzalskie 1611-1624, którego miała być współredakto
rem, ani też nie przygotowano reedycji Literatury mieszczańskiej 
w Polsce XVII wieku. Fiaskiem zakończyła się inicjatywa wydania 
studium o założonej na przełomie XVI i XVII w. bibliotece rodu Lesz
czyńskich w Baranowie (Pani Hania miała przygotować edycję rę
kopiśmiennego katalogu, a dr M. Sipayłło z Biblioteki Uniwersytec
kiej napisać wstęp o ich działalności kulturalnej). Inny temat z dzie
jów historii kultury Mecenat literacki za czasów Władysława IV 
w świetle dedykacji zakończył żywot w fazie wstępnej redakcji. 
W kartotece pozostała bibliografia prac Jana A. Komeńskiego prze



chowywanych w zbiorach polskich. Niektóre z tych tematów pod
jęły z czasem inne osoby, pozostałe nadal czekają na swoich ba
daczy.

Do druku dostał się zatem tylko niewielki przyczynek Pieśni
0 Lisowczykach („Pamiętnik Literacki” 1952 z. 3/4), wzorowy przy
kład połączenia badań typograficznych i historycznych dla ustale
nia faktów wydawniczych. W tomie poświęconym prof. Gryczo- 
wej zamieściła obszerne omówienie kilkudziesięciu tomów eks
kluzywnego, a mało w Polsce znanego periodyku księgoznawcze- 
go „La Bibliofilia” 1899-1967 wydawanego we Florencji przez firmę 
słynnego księgarza i wydawcy, Leo Olschkiego (,,Rocznik Bibliote
ki Narodowej” t. 4 1968). Sporządziła też cenną Bibliografię refor
macji za lata 1945-1960 (,.Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej” 
t. 9 1963) oraz pokrewną Pologne (Bibliographie de la Reforme 
1450-1648. Ouvragesparus de 1940a1955. Fasc. 5: Leiden 1965). 
W kartotece pozostały materiały do dalszej części bibliografii pol
skiej reformacji. Jest autorką kilku omówień i recenzji z zakresu 
problematyki konserwacji książki drukowanych w „Przeglądzie Bi
bliotecznym” i „Poradniku Bibliotekarza” oraz paru haseł w Ency
klopedii wiedzy o książce. I to niemal wszystko.

Jednakowoż trzeba pamiętać też i o innej dziedzinie jej aktyw
ności zawodowej. Chodzi o wielkie, problemowe wystawy organi
zowane w latacłi pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Bibliotece 
Narodowej. Były to imprezy pomyślane z rozmacłiem, bardzo pra
cochłonne, realizowane w odpowiedniej oprawie scenograficznej 
przez cały zespół pod wodzą prof. Gryczowej. Pani Hania miała 
w nich swój poważny udział, co zresztą odpowiednio skwitowano 
w drukowanych informatorach i przewodnikach. Myślę np. o eks
pozycji Odrodzenie w Polsce (1953), Arianie w Polsce (Warszawa
1 Praga 1958), 450 lat drukowanej książki polskiej (1963), a zwłasz
cza o prestiżowej realizacji tematu Książka polska w ciągu wieków 
w Warszawie i w Muzeum Plantina-Moretusa w Antwerpii (1965). 
Tej ostatniej bez niej po prostu by nie było.

Anna Kotarska była poważną znawczynią dawnej książki, ale 
w jej przypadku działalność praktyczna zdominowała refleksję 
teoretyczną. Miała opinię wysokiej klasy praktyka służby biblio
tecznej. Wyspecjalizowała się w szeroko pojętej problematyce 
książki XVII wieku. Sama katalogowała zasób ksiąg tego okresu 
i przeprowadzała korektę opisów sporządzonych przez innych 
członków zespołu. Miała niewątpliwy talent rozwiązywania anoni



mów typograficznych, wariantów, poddruków, edycji tytułowych -  
wszystkich tych specyficznych tajemnic dawnych oficyn drukar
skich, zwłaszcza polskich. Sprzyjała temu pamięć wzrokowa 
i umiejętność skupiania się na szczegółach. Pomagała jej w tego 
rodzaju działalności także opieka nad katalogiem centralnym, dzięki 
czemu nudne dla niektórycin kartki katalogowe, nadsyłane z różnych 
książnic, orientowały ją  o stanie polskich zbiorów i umożliwiały 
porównania rozmaitych egzemplarzy. Trzeba też podkreślić jej 
zapobiegliwość w zdobywaniu coraz to nowych matenałów dla tego 
wspaniałego źródła informacji.

Ze znawstwem prowadziła starania o zabezpieczenie najcen
niejszych obiektów. Konserwacji, a zwłaszcza roli profilaktyki 
w ochronie zabytkowego piśmiennictwa, poświęcała dużo czasu, 
bowiem w warunkach panujących w gmachu na Rakowieckiej, 
a i później we wspaniałym barokowym Pałacu Krasińskich, nie było 
to zadanie łatwe.

Jednak chyba jej największym umiłowaniem w pracach 
bibliotecznych była dydaktyka, objawiająca się zapałem w upowsze
chnianiu wiedzy o dawnej książce na różnego rodzaju kursach 
i wykładach, czy w prowadzeniu praktyk bibliotekarskich w zakresie 
starych druków dla studentów. Z wielką umiejętnością i zacięciem 
pedagogicznym potrafiła szkolić młodych bibliotekarzy, zaczy
nających swoje kariery zawodowe. Jak już wspomniałam, mój 
warsztat bibliotekarski niejedno jej właśnie zawdzięcza. Miałam 
okazję obserwować, jak doskonale potrafiła dostosować swoją 
wiedzę do środowiska i wieku słuchaczy. Słyszałam poważne, 
pasjonujące wykłady dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomo
wanych, erudycyjne pogadanki dla zagranicznych gości Biblioteki, 
lżejszego gatunku opowieści dla młodzieży szkolnej. Tych ostatnich 
traktowała z całym oddaniem, wyszukując dla nich różne „smaczki” 
biblioteczne, jak np. zestawienie maciupkiej książeczki w formacie 
32 z grubaśnym klockiem druków urzędowych in folio, czy to 
pokazując stare drzeworyty ilustrujące legendę o królu Popielu albo 
jazdę na nartach w Rosji XVI wieku, czy dawne oprawy książkowe 
z różnych surowców itp. Wszystko po to, aby zaciekawić młodych 
ludzi i rozbudzić w nich miłość do książki i przeszłości. Edukacji 
szeroko pojętej poświęcała mnóstwo czasu służbowego i pry
watnego. Pamiętam doskonale urządzane w jej mieszkaniu herbatki 
i skromne kolacyjki, gdzie w pozornie luźnej, towarzyskiej rozmowie 
uczyła nas szacunku do osób, z którymi współpracowaliśmy



i instytucji pełniącej rolę centralnej książnicy państwa. Pracować 
tam -  wedle Pani Hani -  było zaszczytem. Nigdy też nie zapomnę 
jej opieki podczas mojej pierwszej, trzytygodniowej, samodzielnej 
rejestracji zbiorów na potrzeby katalogu centralnego starychi druków 
w zabytkowej katedrze w Kamieniu Pomorskim. Otóż przyjechała 
tam na cztery dni (w ramach własnego urlopu!), aby sprawdzić, 
jak jej podopieczna daje sobie radę i trochę jej pomóc. 
Przypuszczam, że stało się tak, ponieważ prof. Gryczowa, zapewne 
w jej obecności, musiała powątpiewać w moje ówczesne 
kwalifikacje do tego rodzaju prac. W mojej pamięci pozostało 
zadowolenie Pani Hani, a może nawet duma, gdy jej uczennica 
urządziła pierwszą, samodzielną wystawę ,,Pisarze staropolscy 
w zbiorach Biblioteki Narodowej” złożoną z autografów, pierwo
druków i materiału graficznego związanego z poszczególnymi 
twórcami. Czyż można nie cenić takiej nauczycielki? Ale zdarzył 
się również w naszych kontaktach moment dramatyczny. Jej 
pierwszej bowiem musiałam powiedzieć o swojej bolesnej decyzji 
zmiany miejsca pracy, po siedmiu latach spędzonych w BN. Faktu 
tego właściwie nigdy nie zaaprobowała. Mimo to jednak nadal 
interesowała się moim losem, czego wyrazem była jej obecność 
na wernisażu wystawy ,,Sztuka typograficzna dawnej Warszawy” 
w październiku 1978 r. zorganizowanej przez BUW. Była wówczas 
już chora, ale wiedzieli o tym tylko wtajemniczeni. Ja zobaczyłam 
ją  starannie uczesaną, ubraną w ciemnozieloną, elegancką suknię 
ozdobioną drobnymi perłami... To nie była zapracowana, szara 
myszka biblioteczna, ale wytworna pani o silnej osobowości, 
prawdziwa dama w peerelowskiej rzeczywistości, świadoma 
wyboru swojej drogi życiowej.

Starałam się opisać Annę Kotarską przez pryzmat jej 
działalności bibliotekarskiej. Ale to tylko część jej życia. Pozostałą 
wypełniała rodzina, z którą była zawsze serdecznie związana, oraz 
bliźni i potrzebujący. Było ich mnóstwo -  biedni, niewidomi, 
więźniowie okresu stalinowskiego, starsze samotne panie, chorzy 
i umierający, którym, w ramach wspólnoty parafialnej, towarzyszyła 
w godzinie ostatecznej. Wszystko to czyniła w sposób prosty 
i naturalny. Pomoc tę ukrywała przed zbędnymi gapiami, tylko 
czasami szukając np. lektorki dla niewidomego ucznia, czy studentki 
zwracała się z prośbą do którejś z młodszych koleżanek. W jej 
niewielkim mieszkaniu często gościła jakaś bezpłatna lokatorka -  
starsza pani czekająca na miejsce w domu opieki, studentka bez



akademika, praktykantka biblioteczna nie mogąca opłacić hotelu 
w Warszawie, lub jeszcze inna bieda. Dowiedziałam się m.in., że 
Pani Hania przyczyniła się do wydania cennych wspomnień ks. 
Tadeusza Fedorowicza {Drogi Opatrzności, Lublin 1991, wyd. 3 
1998), który przebywał w Kazachstanie w 1.1942-1943; jako kapłan 
służył w Armii Andersa, a potem w Armii Berlinga. Z własnej inicjatywy 
Pani Hania spisała owe wspomnienia z nagranej przez autora kasety 
magnetofonowej, za co ks. Fedorowicz we wstępie specjalnie jej 
dziękuje.

Pani Hania była osobą niezwykłą. Głęboko religijna, jednak bez 
teatralnej dewocji, zainteresowana współczesną rzeczywistością, 
pracowita do podziwu, solidna w pracy i w przyjaźni, dbająca 
bardziej o interesy innych niż swoje. Umiejąca żyć dla innych i przez 
nich kochana. Opanowana, skrupulatna, dobrze wykształcona, 
urocza jako koleżanka w pracy i w towarzystwie. Jedna z najwy
bitniejszych bibliotekarek powojennej Warszawy, współtwórczyni 
ogólnopolskiej i międzynarodowej renomy Zakładu Starych Druków 
Biblioteki Narodowej. Człowiek z kruszcu najwyższej próby.

Maria Cubrzyńska-Leonarczyk
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Anna Lewicka-Kamińska 
i jej badania nad dawną książką

Anna Lewicka, przyszła wybitna badaczka dziejów dawnej 
książki i bibliotekarka Biblioteki Jagiellońskiej, urodziła się 27 kwiet
nia 1906 r. w Brzostku w pobliżu Jasła, w rodzinie lekarzy, dr. Zyg
munta Lewickiego i Marii, z domu Michalewskiej. W 1911 r. jej 
rodzice zamieszkali w Krośnie, gdzie dr Lewicki został 
dyrektorem szpitala. Po ukończeniu drugiej klasy szkoły powszech
nej Anna została wysłana na dalszą naukę do Krakowa. Liczyła się 
w Prywatnej Żeńskiej Szkole Powszechnej SS Urszulanek, 
a później w Gimnazjum SS Urszulanek i tam w 1926 r. otrzymała 
świadectwo dojrzałości. Następnie w latach 1926-1931 studiowała 
historię i polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ja
giellońskiego, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie historii.

Po studiach początkowo pracowała jako nauczycielka w Pry
watnym Gimnazjum Żeńskim w Wadowicach (15 X 1931 -  1 IV 
1934), równocześnie przygotowując rozprawę doktorską pt. Kro
sno w wiekach średnich (Krosno 1933), którą obroniła w 1933 r., 
otrzymując na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z filozofii. Po
nieważ praca pedagogiczna najwidoczniej jej nie odpowiadała za
częła szukać zatrudnienia w jakimś archiwum lub bibliotece. W je
sieni 1934 r. otrzymała dorywczą pracę bibliotekarki w Szkole Nauk 
Politycznych w Warszawie, jednakże bez uposażenia tylko z moż
liwością bezpłatnego zakwaterowania. Później przez pół roku była 
bez pracy i żyła z zasiłku dla bezrobotnych. W październiku 1935 r. 
podjęła znów bezpłatną praktykę w Bibliotece Jagiellońskiej i do
piero po dwóch latach, pracując w tzw. Biurze Katalogowym za
częła otrzymywać niewielkie wynagrodzenie (najpierw 80 zł, 
a z czasem 120 zł miesięcznie).



Wybuch wojny 1 wrze
śnia 1939 r. zastał ją  u rodzi
ców w Krośnie. Zgłosiła się 
wtedy ochotniczo jako pie
lęgniarka do pracy w szpita
lu kierowanym przez jej ojca. 
W 1940 r. powróciła do Bi
blioteki Jagiellońskiej prze
mianowanej przez Niemców 
na Staatsbibliothek Krakau, 
gdzie pracowała, prowadząc 
akcesję i bibliografując nowe 
nabytki. Trwało to do lata 
1944 r. Urlop spędzony w lip- 
cu tego roku u rodziców 
w Krośnie, w związku ze 
zbliżającym się frontem, 
przemienił się w dłuższy po
byt w tym mieście i do Kra
kowa powróciła dopiero w lu
tym 1945 r. już po wycofaniu 
się Niemców. W sierpniu 

tego roku brała udział w ekspedycji Biblioteki Jagiellońskiej poszu
kującej na Śląsku wywiezionych przez Niemców zbiorów.

Pierwsze lata po wojnie przyniosły kilka zasadniczych zmian 
zarówno w jej życiu osobistym, jak i zawodowym. W 1956 r. wy
szła za mąż za wybitnego krakowskiego historyka i archiwistę dr. 
Adama Kamińskiego, który zachęcił ją  do podjęcia pracy naukowej 
i -  jak później opowiadała -  był zawsze pierwszym i surowym re
cenzentem jej prac. Natomiast w Bibliotece Jagiellońskiej od 1949 r. 
związała się już na stałe z Oddziałem Starych Druków, gdzie jej 
mistrzem i nauczycielem został wybitny archiwista, bibliograf i hi
storyk literatury polskiej, Karol Badecki. Od 1 września 1953 r., już 
po jego śmierci, dr Lewicka-Kamińska przejęła kierownictwo Od
działu Starych Druków i na tym stanowisku pozostała aż do przej
ścia na emeryturę 31 grudnia 1971 r.

Badania dr Anny Lewickiej-Kamińskiej nad dawną książką dru
kowaną stały się pasją jej życia, przyniosły wiele satysfakcji i do
prowadziły do osiągnięcia wybitnych wyników. Starymi drukami za
częła zajmować się już nieco wcześniej. Katalogowała je bowiem

Anna Lewicka-Kamińska



w Biurze Katalogowym, a jej pierwszą nauczycielką była Helena Lip
ska, wybitna bibliotekarka, znana także z licznych prac bibliograficz
nych. W 1948 Г, dr Lewicka-Kamińska ukończyła kurs dla opraco
wujących stare druki, kierowany przez prof, dr Alodię Kawecką-Gry- 
czową, z którą następnie nawiązała długoletnią współpracę. Jako 
mediewistka z bardzo dobrej szkoły prof. Jana Dąbrowskiego, utrzy
mywała też żywe kontakty z gronem wybitnych krakowskich histo
ryków: Aleksandrem Birkenmajerem, Aleksandrem Semkowiczem, 
Zofią Kozłowską-Budkową, Włodzimierzem Budką, Adamem Vetu- 
lanim i ks. Tadeuszem Kruszyńskim, co w sumie złożyło się na jej 
doskonałe przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej nad 
dziejami dawnej książki. W Krakowie żywa była wówczas także 
przedwojenna tradycja badań księgoznawczych Kazimierza Pie
karskiego, o którym Anna Lewicka-Kamińska wypowiadała się z naj
wyższym szacunkiem. W Bibliotece Jagiellońskiej na co dzień współ
pracowała z mgr Heleną Friedberg, mgr Ludwiką Tabeau i dr Marią 
Kowalczyk, która była dla niej autorytetem w dziedzinie paleografii.

Potem, gdy z perspektywy lat spoglądała na swoją twórczość 
naukową związaną z wieloma wyrzeczeniami i bardzo ciężką pracą, 
Anna Lewicka-Kamińska mówiła, że niczego nie żałuje, że gdyby 
jeszcze raz przyszło jej żyć, wybrałaby tę samą drogę, z tą tylko 
różnicą, że zrobiłaby to o wiele wcześniej, a nie dopiero w wieku 
ponad 40 lat.

Jej pierwszą publikacją z dziedziny historii książki drukowanej 
był dość obszerny artykuł pt. Inkunabuł Biblioteki Jagiellońskiej 
nr 2267 źródłem przewrotu w dotychczasowych badaniach nad Gu
tenbergiem Przegiąć Biblioteczny” 1952 nr 213). Dotyczył on słyn
nych fragmentów próbnych druków mogunckich z warsztatu Jana 
Gutenberga, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej. W ślad 
za tym ukazały się jeszcze dwie recenzje z katalogów inkunabu
łów. Kolejny rok przyniósł już pięć dalszych publikacji, a w trzy lata 
później ukazała się obszerna książka pt. Renesansowy księgo
zbiór Mikołaja Czepia w Bibliotece Jagiellońskiej {\Nroc\avj 1956), 
stanowiąca wielki sukces naukowy autorki i zapowiadająca zara
zem dalsze kierunki jej badań w dziedzinie inkunabulistyki, historii 
bibliotek i czytelnictwa oraz dziejów opraw książkowych.

Kolejną znaczącą publikacją był katalog największego zbioru 
inkunabułów w Polsce pt. Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej {Kra
ków 1962), opracowany przy współudziale Heleny Friedberg, Marii 
Kowalczyk i Ludwiki Tabeau.



Kilka następnych prac Anny Lewickiej-Kamińskiej ukazało się 
w związku z jubileuszem 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Pierwsza z nichi, to obszerna rozprawa Początki dru
karstwa w Krakowie. Śladami Karola Estreichera (W; Księga pa
miątkowa ku czci Karola Estreichera (1827-1908), Kraków 1964). 
Tekst ten, stanowiący wynik bardzo żmudnych studiów, m.in. ba
dań znaków wodnych na papierze pierwszych druków krakowskich, 
przyniósł kilka cennych ustaleń, a jednocześnie ujawnił pewien cha
rakterystyczny rys publikacji autorki -  jej stałą dążność do nowego 
ujęcia tematu, samodzielność myślenia i odwagę w wysuwaniu 
czasem wręcz ryzykownych hipotez, których nie zawsze można 
było później obronić. W tym przypadku dotyczy to przede wszyst
kim próby nowego datowania tzw. wariantu A dzieła Turrecrematy 
Explanatio in Psalterium, które według autorki miałoby być pierw
szym drukiem krakowskim, wytłoczonym w latach 1472-1474 
i wyprzedzającym odbicie Almanach Cracoviense ad annum 1474. 
Tekst ten długo czekał na druk, a tymczasem ukazał się artykuł 
prof. Bronisława Kocowskiego na bardzo zbliżony temat, co zmu
siło autorkę do wprowadzenia znacznych i oczywiście kłopotliwych 
zmian już w korekcie.

Wielką zasługą Anny Lewickiej-Kamińskiej jest napisanie przez 
nią drugiej części Historii Biblioteki Jagiellońskiej (Kraków 1966), 
obejmującej okres 1492-1655. Jest to dzieło oparte na bardzo sze
rokiej bazie źródłowej, które do dziś w pełni zachowało swą aktual
ność. Przy okazji nasuwa się refleksja na temat zdumiewającego 
wprost tempa i intensywności pracy autorki, która w ciągu niewielu 
lat potrafiła przygotować do druku kilka książek i obszernych arty
kułów, zajmując się jednocześnie kierowaniem Oddziałem Starych 
Druków i systematycznie, po kilka godzin dziennie, prowadząc 
dalsze badania książek w tzw. starym zasobie Biblioteki Jagielloń
skiej, tzn. w magazynie głównym, gdzie znajdowało się wówczas 
jeszcze bardzo wiele starych druków w układzie działowym i z sy
gnaturami numerus currens. Przy okazji odnajdywała tam pojedyn
cze inkunabuły, polonika z XVI w., ciekawe, zabytkowe oprawy, eks
librisy, zapiski proweniencyjne itd.

Dalsze lata przyniosły szereg nowych artykułów, recenzji i po
lemik Anny Lewickiej-Kamińskiej, które dotyczą różnych zagadnień, 
od przyczynków inkunabulistycznych aż po historię polskiego księ- 
goznawstwa. Miała też dr Lewicka-Kamińska wielki udział w przy
gotowaniu Encyklopedii wiedzy o książce (Wrocław 1971), reda



gując dział Dzieje opraw, a ponadto opracowując aż 207 różnych 
haseł.

Z końcem 1971 r. Anna Lewicka-Kamińska na własną prośbę 
przeszła na wcześniejszą emeryturę, choć zgodnie z przepisami 
mogłaby jeszcze pracować pięć lat dłużej. W podaniu do Rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśniała, że obowiązki służbowe 
utrudniają jej ukończenie zaplanowanych prac naukowych, m.in. 
nad historią opraw książkowych i z tego powodu chciałaby zrezy
gnować z dalszego zatrudnienia w Bibliotece.

Historią opraw zajmowała się już od dawna, planując począt
kowo przygotowanie książki o charakterze albumowym pt. Warsz
taty introligatorskie pracujące dla Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wXV, XVI iX V II wieku. Latami gromadziła materiały do tej książki, 
wykonując liczne przerysy opraw i identyfikując krakowskie warsz
taty introligatorskie. Niestety zmieniła potem plany na jeszcze bar
dziej ambitne, pragnąc przygotować monografię o szerszej tema
tyce pt. Z dziejów staropolskiej oprawy książkowej. Nie zdążyła już 
tej pracy napisać. Przed śmiercią udało się jej opracować dzie
więć rozdziałów (260 stron maszynopisu) i praca urwała się po 
części wstępnej oraz partiach dotyczących średniowiecza i wcze
snego renesansu. Zresztą w ostatnich latach życia pracowała tak
że równolegle nad wieloma innymi tematami, publikując ponad 30 
artykułów i dopiero ciężka choroba u schyłku życia zmusiła ją  do 
przerwania badań.

W obszernym studium pt. Mszały krakowskie z przełomu XV  
iXV I wieku (czy Jerzy Stuchs drukował w Krakowie?), ogłoszonym 
w ,,Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej” (1973 nr 1/2), starała się udo
wodnić, że jeden z tych mszałów został wydrukowany czcionkami 
Georga Stuchsa po 2 X 1493 ,,prawie na pewno w Krakowie” i że 
pierwszym stałym drukarzem krakowskim był Jan Haller, a nie Ka
sper Hochfeder. Były to hipotezy, czy też stwierdzenia, odmienne 
od wcześniejszych ustaleń, ale dalsze badania wykazały, że w tej 
sprawie Anna Lewicka-Kamińska nie miała racji.

Jej inną ważną publikacją, dotyczącą problematyki początków 
druku na ziemiach polskich była rozprawa Zagadka drukarza Ka
zań papieża Leona I (tzw. Typographus Leonis I papae: Sermo- 
nes), zamieszczona w ,,Rocznikach Bibliotecznych” (1976 nr 3/4). 
Anna Lewicka-Kamińska podjęła w niej polemikę z Elizą Szando- 
rowską, która wcześniej wysunęła interesującą i dobrze uzasad
nioną hipotezę o tym, że wspomniana drukarnia była czynna



w Chełmnie nad Wisłą i należała do zgromadzenia braci wspólne
go życia. Natomiast według dr Lewickiej-Kamińskiej „drukarz Ka
zań Leona I” działał na Śląsku, być może we Wrocławiu, prawdo
podobnie w latach około 1470-1475. Sprawa ta do dziś nie została 
ostatecznie rozstrzygnięta, ale niezależnie od tego, czy to kiedyś 
nastąpi i komu trzeba będzie przyznać rację, trzeba podziwiać 
wszechstronność i możliwości warsztatu naukowego autorki, któ
ra zastosowała bardzo szeroki wachlarz metod badawczych od 
rozpoznania pism drukarskich, poprzez analizę znaków wodnych 
papieru, zapisków proweniencyjnych, określenie zawartości tzw. 
klocków introligatorskich, ustalenie czasu i miejsca wykonania 
opraw książkowych oraz uwzględnienie wszystkich pozostałych 
dostępnych źródeł historycznych odnoszących się do tego tematu.

Jeszcze w 1974 r. ukazał się w Krakowie bibliofilsko wydany 
tomik Nieznane exiibrisy polskie XVI wieku \n  Bibliotece Jagielloń
skiej oraz również bibliofilska edycja Najstarszy druk krakowski. 
Almanach Cracoviense ad annum 1474. Faksymile z notą biblio
graficzną i komentarzem dr Lewickiej-Kamińskiej.

Przedstawiając sylwetkę Anny Lewickiej-Kamińskiej nie można 
jednak poprzestać na wyliczeniu jej najwybitniejszych publikacji 
naukowych spośród ponad 80 wchodzących w skład jej dorobku. 
Na uwagę zasługuje także jej codzienna praca bibliotekarska na 
stanowisku kierownika Oddziału Starych Druków Biblioteki Jagiel
lońskiej, przygotowanie licznych wystaw w Bibliotece: ,,Polska 
książka renesansowa” (1953), ,,Druki krakowskie XVI w. w języku 
polskim” (1959), ,,Najstarsza książka krakowska” (1968), ,,Erazm 
z Rotterdamu w Polsce” (1969), oraz szkolenie młodych pracow
ników, którym poświęcała wiele czasu. Była wprawdzie bardzo wy
magającym zwierzchnikiem, reagując czasem impulsywnie na błę
dy podległego jej personelu, ale można było się wiele od niej nauczyć 
i jeśli ktoś wykazywał rzeczywiste zainteresowania księgoznawcze, 
mógł liczyć z jej strony na daleko idącą pomoc i życzliwość.

W uznaniu zasług dr Lewicka-Kamińska w 1956 r. została od
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymała liczne nagrody Rek
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1967 r. została wybrana człon
kiem Komisji Nauk Historycznych Oddziału Krakowskiego PAN.

Zmarła w Krakowie 13 października 1979 r., po kilkumiesięcz
nej ciężkiej chorobie.

Anna Lewicka-Kamińska była wybitną badaczką dawnej książ
ki, należała do ścisłej czołówki polskiej w tej dziedzinie. Jej prace



inkunabulistyczne i studia z dziejów opraw książkowych były i są 
nadal cenione także za granicą. Pozostała po niej bogata spuści
zna naukowa, przechowywana obecnie w Oddziale Rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej. Jej mąż, doc. dr Adam Kamiński, przeka
zując tę spuściznę Bibliotece, napisał m.in.:

..Chciałbym, żeby te papiery nie przepadły, lecz żeby (...) mogły słu
żyć dalszym badaniom starej książki polskiej, jak również świadczyć
0 wkładzie mojej Żony w te badania”.

Tak się też stało i np. bogaty zbiór przerysów opraw książko- 
Vv̂ ych, wchodzący w skład tej spuścizny, można było niedawno wy
korzystać do identyfikacji niektórych egzemplarzy książek odnale
zionych za granicą po słynnej kradzieży w 1999 r. w Bibliotece Ja
giellońskiej. Istnienie tych przerysów wzbudziło zdumienie niemiec
kich i angielskich antykwariuszy, nie przypuszczających wcześniej, 
że jakaś polska biblioteka może dysponować tak dobrą dokumen
tacją zbiorów.

Pamięć o dr Annie Lewickiej-Kamińskiej wciąż jest żywa w Bi
bliotece Jagiellońskiej i w innych środowiskach, a jej pracowite życie
1 bogata twórczość badawcza mogą stanowić wzór do naślado
wania dla młodszych pokoleń bibliotekarzy naukowych.

Jan Pirożyński

Wybrane materiały biograficzne

Jan Pirożyński; Anna Lewicka-Kamińska. - ,,Biuletyn Biblioteki Jagielloń
skiej” 1972 nr 1/2

Jan Pirożyński; Anna Lewicka-Kamińska (1906-1979). -  ..Przegląd Biblio
teczny” 1980 nr 3

Jan Pirożyński; Anna Lewicka-Kamińska i je j dorobek księgoznawczy. Pró
ba charakterystyki. -  ..Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1981 nr 1/2 

Helena Szwejkowska; Anna Lewicka-Kamińska w kręgu,,umiłowanej swej 
specjalności” 2 7 IV 1906- 13X  1979. -  ,,Roczniki Biblioteczne” 1979 

Ewa Zwinogrodzka; Bibliografia prac drukowanych Anny Lewickiej-Kamiń
skiej. -  ..Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1981 nr 1/2 

Kornik w Adelinie. 15-27 VIII 1945. Ekspedycja Biblioteki Jagiellońskiej.
1945 (passim) -  maszynopis powiel.



Stanisław Lisowski - bibliotekarz, 
archiwista, kustosz Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu

Stanisław Lisowski urodził się 1 stycznia 1880 r. w Wilnie w zu
bożałej rodzinie szlacheckiej Stanisława Józefa, urzędnika kolejo
wego i Matyldy z Biesiekierskicłi. Był uczniem wileńskiego gimna
zjum klasycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1900 r. 
studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego, uzy
skując w 1914 r. dyplom I stopnia. Jako wolny słuchacz studiował 
również na Wydziale Filozoficznym filozofię, psychologię, filologię 
słowiańską oraz językoznawstwo u prof. Stanisława Ptaszyckiego, 
Jana Baudouin de Courtenay i Aleksieja Śachmatowa.

Będąc jeszcze studentem w latach 1911-1916 pracował w Od
dziale Słowiańskim Biblioteki Akademii Nauk w Petersburgu. Żywo 
interesował się zagadnieniami bibliografii i bibliotekoznawstwa, brał 
czynny udział w pracach studenckiego koła bibliograficznego, wy
głaszając referaty dotyczące historii książki i bibliotek. Był człon
kiem zarządu Rosyjskiego Towarzystwa Bibliograficznego i na jego 
posiedzeniach wygłosił kilka prelekcji z zakresu polskiego bibliote
karstwa i bibliologii. W tym czasie współpracował z profesorami 
rosyjskimi i z późniejszym dyrektorem Książnicy Miejskiej w Toru
niu, Zygmuntem Mocarskim, nad teoretycznym uzasadnieniem 
pojęcia bibliologii jako nauki.

W 1912 r. odbył podróż do bibliotek w Bułgarii i Serbii, a w 1913 r. 
Akademia Nauk w Petersburgu wysłała go na kurs bibliotekarski do 
Moskwy; po jego ukończeniu wrócił do Petersburga i był tam współ
organizatorem podobnych kursów. W dwa lata później Akademia 
wydała jego obszerną pracę: Polskaja literatura, istorija i drevnosti



V1912-1913 godach. Biblio- 
grafija (Petrograd 1915).
Także w tym samym roku 
ukazała się jego praca pt.;
Bohdan Stiepanovic Bod- 
narskij, bio-biblijografićeskij 
ocerk. Rok później wydał 
Kalendarz Piotrogradzki na 
rok 1916 z wartościowym 
działem literacko-naul<o- 
wym. W latach 1916-1922 
utrzymywał się z lekcji pry
watnych i nauczania w szko
le polskiej.

W 1922 r. wrócił do kra
ju i pracował do końca 
1927 r. jako archiwista 
w Archiwum Państwowym 
w Lublinie. W tym okresie 
był dwukrotnie powoływany 
na pełnomocnika i eksper
ta Delegacji Polskiej w Komisjach Mieszanych, Reewakuacyjnej 
i Specjalnej w Moskwie i w Petersburgu, przy odbiorze inkunabu
łów i innycłi druków, uległych niegdyś konfiskacie z bibliotek pol
skich, a przyznanych Polsce na mocy postanowień traktatu ryskie
go. Przygotował wówczas szereg referatów i ekspertyz, przebadał 
wiele inkunabułów oraz ogłosił (pod kryptonimem ,,Spektator”): No
tatkę o proweniencji inkunabułów znajdujących się w Rosyjskiej Bi
bliotece Publicznej w Piotrogrodzie (,,Przewodnik Bibliograficzny” 
1926 nr 6). Wcześniej jeszcze w 1924 r. w ,,Nowej Ziemi Lubel
skiej” (nr 293) opublikował 2 artykuły; IHenryk Sienkiewicz w Lubli
nie oraz Sienkiewicz w Rosji.

1 I 1928 r. przeniósł się do Wilna, gdzie otrzymał stanowisko 
kustosza starych druków i cymeliów w Bibliotece Uniwersyteckiej 
i Publicznej Uniwersytetu Stefana Batorego (USB), pełniąc w niej 
także przez pewien czas funkcję wicedyrektora.

W 1929 r. opublikował pracę: Uniwersytecka Bibijoteka Publiczna 
wiatach 1919-1929 W: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 350 rocz
nicy założenia Uniwersytetu Wileńskiego T II, Wilno 1929 
s. 549-576. Zamieszczał także artykuły w wileńskim ,,Słowie” m.in.

Stanisław Lisowski



Zjazd Delegatów Kół Związku Bibliotekarzy Polskich (1931 nr 118), 
Królewska książka -  świeżo odnaleziona książka z Biblioteki Wa
zów 936 nr 255).

Stanisław Lisowski brał udział w I Zjeżdzie Bibliotekarzy Pol- 
skicłi we Lwowie (1928), a kiedy w 1932 r. odbywał się w Wilnie III 
Zjazd, był w gronie jego organizatorów i przygotował z tej okazji 
dwa artykuły; Uniwersytecka Biblioteka publiczna za czasów rosyj
skich oraz Starodruki Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej W: Bi
blioteki Wileńskie (Wilno 1932).

W 1933 r. zmarł w Warszawie prof. Stanisław Ptaszycki, pierw
szy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie. Pamięć jego uczcił 
kustosz Lisowski, mówiąc o jego drodze życiowej na uroczystym 
wieczorze zorganizowanym przez Wileńskie Koło Związku Biblio
tekarzy Polskich (ZBP). Życiorys i prace bibliologiczne profesora 
przedstawił na łamacłi wileńskiego ,,Słowa” (1934 nr 13), nekrolog 
zamieścił w ,,Ateneum Wileńskim” (1933/34), a w Bibliotece Uni
wersyteckiej zorganizował wystawę jego prac.

Stanisław Lisowski redagował roczne sprawozdania Biblioteki 
za lata 1930-1938 wraz z jej bibliografią przedmiotową. Równie 
aktywny był w pracach Koła Wileńskiego ZBP jako członek, później 
gospodarz, wiceprezes i członek komisji rewizyjnej, wygłaszał od
czyty, organizował wystawy. Był głównym organizatorem dużej 
wystawy Mickiewiczowskiej ,.Stulecie Pana Tadeusza”, którą zor
ganizowano z inicjatywy dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej. Waż
nym wydarzeniem w historii Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie 
i sukcesem osobistym Lisowskiego (jednego z głównych realiza
torów i autorów scenariusza) była wystawa ,,Marszałek Józef Pił
sudski a Wilno”, w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka w maju 
1936 r. Założenia tej wystawy, jej scenariusz oraz 10 tablic z ilu
stracjami przedstawił następnie w artykule zamieszczonym w ,,Ate
neum Wileńskie” (1936).

Poza wymienionymi tu wystawami urządził jeszcze kilka innych 
dużych wystaw, wśród n ich :,,Starodruki Biblioteki Uniwersyteckiej; 
Książka polska w niepodległej Polsce; Jędrzej Śniadecki; Guten
berg na tle rozwojowym drukarstwa aż do czasów obecnych; Twór
czość Adama Mickiewicza”. W maju 1937 r. na jednym z zebrań 
Koła ZBP kustosz Lisowski wystąpił z referatem pt.: Rozważania 
bibliologiczne na tle pracy Rulikowskiego ,,Księgoznawstwo”. 
W następnym roku natomiast z referatem pt.: ,,Młot na czarowni
ce” -  książką z XV w. na tle kulturalno-obyczajowym. W lipcu 1938 r.



był wykładowcą na wakacyjnym kursie bibliotekarskim zorganizo
wanym przez Związek Bibliotekarzy Polskich w Werkach pod Wil
nem, gdzie mówił na temat: Urządzanie wystaw w bibliotekach.

Zainteresowania Lisowskiego dziejami byłej biblioteki ostatnie
go Jagiellona zaowocowały opublikowaniem przez niego artykułu 
pt.: O los ksiąg Zygmuntowych, zamieszczonego na łamach nowo 
powstałego kwartalnika „W ilno” (1939 nr 2), w którym wnioskował, 
aby ocalałe i rozproszone szczątki dawnego księgozbioru Zygmunta 
Augusta były w przyszłości ulokowane w Wilnie.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie pracował Stanisław Li
sowski do chwili przekazania jej przez polskie władze Litwinom 
(15 XII 1939), którzy miesiąc później powołali go na stanowisko 
bibliografa. Pracował tam do 15 IV 1945 r.

W maju 1945 r. przyjechał Lisowski do Torunia; od 1 czerwca 
do 30 września 1945 r. był na stanowisku wicedyrektora Książnicy 
Miejskiej, a następnie od 1 października tego roku wicedyrektorem, 
później, aż do przejścia na emeryturę, kustoszem oraz kierowni
kiem Oddziału Starych Druków w Bibliotece Uniwersyteckiej w To
runiu, który sam zorganizował. Pod jego kierunkiem wydzielano 
stare druki ze zwożonych księgozbiorów zabezpieczonych. On 
zainicjował sposób ich opracowania w podziale chronologicznym 
na wieki oraz na polonika i druki obce, a następnie na formaty. Na 
otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej w maju 1947 r. w nowym gma
chu przy ul. Fryderyka Chopina przygotował wystawę starych dru
ków i rękopisów, następnie przekształconą w stałą ekspozycję 
zbiorów Biblioteki, którą pokazywano gościom i wycieczkom. Opra
cował spis posiadanych przez Bibliotekę druków XV wieku, który 
opublikował pt. Inkunabuły Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (,,Ze
szyty Naukowe UMK, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Nauka 
o Książce II” 1964 zesz. 11. Rec. E. Szandorowskiej W; ,,Rocznik 
Biblioteki Narodowej” 3:1967). Ponadto opracowywał polonika XVI 
wieku i kształtował księgozbiór podręczny.

Po śmierci Zygmunta Mocarskiego Stanisław Lisowski przygo
tował do druku z rękopisu jego pracę Exiibris Łowicki GO. Bernar
dynów. Jego właściciel. Exiibrysy toruńskie (Urywek), (Toruń 1947). 
Sam posiadał bogate i cenne zbiory, ok. 5 tys. woluminów, oraz 
blisko 3 tys. ekslibrisów. Do tematu wiążącego się z losem księgo
zbioru ostatniego Jagiellona wrócił Lisowski ponownie w 1951 r. 
w artykule pt. Do dziejów biblioteki Zygmunta Augusta W: Studia 
nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego (Wro
cław 1951).



w  latach 1951-1952 prowadził wykłady z zakresu specjalizacji 
bibliotekarskiej dla studentów Wydziału Humanistycznego UMK oraz 
z zakresu nauki o książce w Związku Bibliotekarzy i Arcłiiwistów 
Polskich.

Kustosz Stanisław Lisowski w czasie swego pobytu w Wilnie 
był członkiem Komisji do Spraw Zawodowych Rady ZBP, człon
kiem zarządu i przewodniczącym Związku Bibliofilów Polskich, 
a w okresie toruńskim członkiem kilku komisji Towarzystwa Na
ukowego w Toruniu, członkiem zarządu Koła Toruńskiego Związku 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, członkiem Towarzystwa Lite
rackiego im. Adama Mickiewicza przy UMK, członkiem Związku Na
uczycielstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Historycznego 
i in. W latach 1947-1950 pełnił funkcję prezesa w Towarzystwie 
Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu. Jako członek Towa
rzystwa Bibliofilów włączył się Lisowski do prac redakcyjnych nad 
przygotowaniem wspomnień o założycielu Towarzystwa i pierw
szym dyrektorze Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w To
runiu -  Zygmuncie Mocarskim. Efektem tych działań była wydana 
w Toruniu w 1946 r. praca zbiorowa pt. Zygmunt Mocarski z arty
kułem Lisowskiego: Z lat studenckich. Wspomnienie kolegi.

Stanisław Lisowski był odznaczony Medalem Niepodległości 
(1938), Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1948), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1948), Medalem X-lecia Polski Ludowej (1955), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1958).

Stanisław Lisowski zmarł w Toruniu 5 października 1964 r. 
i pochowany został na Cmentarzu Staromiejskim św. Jerzego.

Kazimierz Przybyszewski

Wybrane materiały biograficzne

Lisowski Stanisław. W: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika 1945-1994. Toruń 1995 

Stanisław Lisowski [nekrolog]. -  ,,Przegląd Biblioteczny” 1964 z. 4

Materiały dotyczące działalności bibliotekarskiej, naukowej i dydaktycz
nej Stanisława Lisowskiego -  Biblioteka UMK



Krystyna Niklewiczówna -  organizator 
Oddziału Starych Druków w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie

Krystyna Niklewiczówna należała do tych organizatorów zbio
rów specjalnych, którym przyszło realizować biblioteczne zadania 
w trudnej, powojennej rzeczywistości, nie zawsze znajdując wspar
cie nawet w najbliższym otoczeniu. Tworząc od podstaw jeden 
z większych działów starych druków w Polsce i kierując nim przez 
30 lat musiała zmagać się z wieloma trudnymi do rozwiązania pro
blemami natury organizacyjnej i merytorycznej. Pokonywała je sys
tematycznie i rzetelnie, z właściwym jej pokoleniu dużym poczu
ciem odpowiedzialności.

Była osobą bardzo powściągliwą w sposobie bycia. Życiorysy 
pisała krótkie i schematyczne, a w opracowanej historii macierzy
stego działu omówiła głównie fakty i zdarzenia, pomijając prawie 
zupełnie własną osobę. Szkic ten oparty jest zatem w dużej mie
rze na materiałach archiwalnych zachowanych w Bibliotece oraz 
na wspomnieniach spisanych już po jej śmierci przez wieloletnią 
przyjaciółkę, Krystynę Gorczyńską. Garść informacji dostarczyli 
także koledzy, którzy K. Niklewiczównę znali nieco dłużej. Ja ze
tknęłam się z nią trzy lata przed jej odejściem na emeryturę, zbyt 
późno, aby być bezpośrednim świadkiem jej drogi zawodowej. 
Dzieliły nas ponadto dwa pokolenia, siłą rzeczy więc nie mogłam 
zostać jej koleżanką, ani partnerem ,,do rozmów”. Czuję się jed
nak wyróżniona, ponieważ należałam do grona ostatnich młodych 
adeptów sztuki bibliotekarskiej, których zatrudniła i osobiście kiero-



Krystyna Niklewiczówna

wała pierwszymi krokami w zawodzie. Szkolona wtedy przez nią, 
nawet nie przypuszczałam, iż po latach przyjdzie mi zająć jej miej
sce i doświadczyć tego wszystkiego, z czym ona borykała się przez 
dziesięciolecia.

Pochodziła z inteligenckiej rodziny, w której panowała głęboko 
religijna i patriotyczna atmosfera, i której działalność zaznaczyła 
się w życiu kulturalnym oraz politycznym kraju. Na co dzień stykała 
się z ludźmi, których nazwiska znajdujemy dzisiaj w encyklope
diach. To niewątpliwie wpłynęło na jej osobowość, ukształtowało 
charakter i zapatrywania polityczne. Pozostała im wierna do końca 
i chociaż nie wyrażała głośno swoich poglądów, to wiadomo było, 
że PRL, to nie była jej Polska. W czasach rodzenia się w Bibliote
ce Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW ),,Solidarności”, będąc już 
na emeryturze, zgłosiła swój akces do tej organizacji jako jedna 
z pierwszych i zaczęła wpłacać składki członkowskie, kiedy nikt 
jeszcze o tym nawet nie myślał.



Urodziła się 18 sierpnia 1910 r. w Warszawie. Jej rodzicami byli 
Maria z Lutosławskich, córka Wincentego, filozofa, oraz Michał Mie
czysław Niklewicz, dziennikarz, wydawca, działacz Narodowej 
Demokracji. Rodzicami chrzestnymi zostali natomiast przyjaciel 
ojca, Roman Dmowski, założyciel i przywódca Narodowej Demo
kracji oraz jej babka, poetka, powieściopisarka, tłumaczka na język 
hiszpański m.in. powieści Henryka Sienkiewicza Quo \/ad /s-Zofia  
Lutosławska z domu Perez Eguia у Casanova. To ona wprowadzi
ła wnuczkę w obszar języka i kultury hiszpańskiej, co w dużym 
stopniu zadecydowało o dalszym życiu zawodowym i zaintereso
waniach naukowych Pani Krystyny. W I. 1915-1917 rodzina Nikle- 
wiczów przebywała w Moskwie i Petersburgu, gdzie jej ojciec współ
pracował przy wydawaniu gazet swego stronnictwa. Wszyscy prze
żyli tam wiele trudnych chwil. Świadectwo dojrzałości uzyskała 
w Warszawie, w 1928 r., w gimnazjum Cecylii Plater-Zyberkówny, 
a następnie, wraz z babką, wyjechała na rok do Hiszpanii. Tam 
była nawet na audiencji u królowej Krystyny (dwór hiszpański kie
dyś interweniował na dworze carskim w sprawie uwolnienia Mi
chała Niklewicza z więzienia). Po powrocie rozpoczęła studia na 
Uniwersytecie Warszawskim. Ponieważ nie było wtedy kierunku 
studiów związanego z językiem hiszpańskim, czym była najbar
dziej zainteresowana, zapisała się na polonistykę z przedmiotem 
pobocznym filologią klasyczną. Jak wspomina K. Gorczyńska:,,stu
dia traktowała bardzo poważnie. Nie wyobrażała sobie pójścia na 
egzamin bez przeczytania wszystkich wymaganych lektur”. To ją  
zawsze wyróżniało -  niezwykła dokładność, czasami posunięta 
aż do granic drobiazgowości, solidność i sumienność we wszyst
kim czego się podejmowała.

Bardzo wcześnie rozpoczęła zajęcia dydaktyczne -  nauczała 
chętnie i robiła to właściwie przez całe życie. Od 1936 r. aż do 
1977 (z przerwą na okres okupacji) prowadziła na UW lektorat ję 
zyka hiszpańskiego, przez wiele lat uczyła prywatnie francuskie
go, brała udział w tajnym nauczaniu, a później, już w BUW prowa
dziła wykłady, praktyki i szkolenia dla bibliotekarzy oraz studentów.

Powstanie Warszawskie przeżyła sama, bez rodziny, pracując 
jako sanitariuszka w szpitalu polowym na Kruczej. Po wojnie krót
ko zatrudniona była w Ministerstwie Oświaty, a od 1 II 1946 r. za 
namową dr Wandy Sokołowskiej, która kierowała jednym z działów 
BUW, podjęła pracę w tej instytucji. Początkowo pełniła dyżury 
w Czytelni Głównej, potem została przeniesiona do Biura Katalo



gowego, gdzie wykorzystywano jej doskonałą znajomość języków 
obcych (w życiorysie podała: „władam biegle w mowie i piśmie 
językami: hiszpańskim i francuskim, znam łacinę, mogę czytać po 
włosku, niemiecku i angielsku, obecnie uczę się rosyjskiego”). Zna
komite ogólne wykształcenie i umiejętności, jakimi wykazała się 
podczas katalogowania zadecydowały o powierzeniu jej opraco
wywania starych druków: ,,od kwietnia 1947 r. zajmuję się staro
drukami na własną usilną prośbę, ponieważ ten dział pracy, stano
wi przedmiot mojego żywego zainteresowania i jemu mam zamiar 
poświęcić się w przyszłości” (podanie na kurs w 1948 r.). Już wte
dy wiadomo było, iż Krystyna Niklewiczówna obejmie kierownic
two działu starych druków, którego powołanie planowano w BUW 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty. Nie miała, podobnie jak 
większość bibliotekarzy w tamtym czasie, formalnego wykształ
cenia bibliotecznego, dlatego też intensywnie dokształcała się na 
organizowanych kursach. Szczególnie bogaty pod tym względem 
był rok 1948 -  uczestniczyła wtedy w trzech kursach, kończąc je 
zdanym bibliotecznym egzaminem państwowym I kategorii. Wy
jątkowo ceniła sobie zajęcia dla osób opracowujących stare druki, 
zorganizowane na polecenie Ministerstwa Oświaty w Bibliotece Ja
giellońskiej. Miała tam możliwość wysłuchania wykładów wybitnych 
specjalistów z dziedziny historii książki (m.in. Aleksandra Birken- 
majera, Włodzimierza Budki, Alodii Gryczowej, Jana Baumgarta, 
Aleksandra Semkowicza), oraz -  po raz pierwszy -  szerszego po
znania problematyki organizacji działu starych druków. Była bar
dzo pilną słuchaczką, zrobiła wiele notatek (zachowały się zeszyty 
z tych wykładów), a zdobytą wtedy wiedzę i umiejętności praktycz
ne starała się później realizować w macierzystej bibliotece.

W 1949 r. Dyrektor BUW, dr Adam Lewak, postanowił iż: ,,mgr 
Krystyna Niklewiczówna obejmie dział starych druków BUW, z tym, 
że w sprawach zasadniczych porozumiewać się będzie ze mną, 
korekty katalogowania przeprowadzać będzie razem z dr W. So
kołowską, a w sprawach inwentarza znosić się będzie z ob. 
S. Nelkenową” (Okólnik nr 2 z 1949 r.). Była to oficjalna data utwo
rzenia Działu Starych Druków. Natomiast początek kolekcji starych 
druków BUW sięga czasów założenia Uniwersytetu w 1816 r. 
i powołania biblioteki dla potrzeb tej placówki. Podstawąjej zbioru 
stały się zasoby likwidowanych polskich klasztorów i instytucji na
ukowych oraz państwowych. W ciągu XIX i w początkach XX w., 
Biblioteka a wraz z nią księgozbiór, przechodziły różne koleje losu,



z których najtragiczniejsze było wywiezienie do Rosji, po upadku 
Powstania Listopadowego, w 1932., znacznej części zbioru (w tym 
książek najstarszych, wydanych od XV do XVIII w.). Mimo to przyj
muje się, że przed II wojną światową zespół starych druków BUW 
pod względem wielkości był, obok Biblioteki Jagiellońskiej, naj
większą kolekcją w Polsce. Poza dotkliwą stratą najstarszej 
części zespołu czyli 218 dzieł z XV w., przekazanych na polecenie 
władz okupacyjnych do Biblioteki Ordynacji Krasińskich i tam 
w 1944 r. spalonych, reszta starych druków BUW szczęśliwie prze
trwała II wojnę światową. Ich ogólną sytuację w latach 1949-1977 
opisała K. Niklewiczówna w wydawnictwie; Z badań nad polskimi 
księgozbiorami historycznymi (1985 z. 8).

Pierwsze lata powojenne we wszystkich bibliotekach były trud
ne, w BUW może jeszcze trudniejsze ponieważ Biblioteka funk
cjonowała w starym, bardzo już wysłużonym budynku. Pani Nikle- 
vyiczówna od początku musiała wziąć na siebie większość prac. 
Przez wiele lat w Oddziale poza nią zatrudniona była na stałe tylko 
jedna osoba. Ogrom pracy do wykonania przy braku prawie wszyst
kiego -  personelu, lokalu, podstawowych sprzętów -  nie zniechę
cały jej jednak. Systematycznie planowała zadania najpilniejsze: 
czyszczenie i ustawianie zbiorów zwiezionych do BUW po II woj
nie światowej i ich ewidencję, opracowanie książek przechowywa
nych od wielu lat a nie skatalogowanych do tej pory (np. cennej 
kolekcji Banku Polskiego przekazanej jeszcze pod koniec XIX w.), 
czy rozpoczęcie melioracji poloników XVI w.

Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, jakiemu musiała po
dołać w latach 1957-1959 była przeprowadzka zbiorów i pracowni 
do nowych pomieszczeń w Pałacu Potockich (Krakowskie Przed
mieście 32) oddalonych od głównego budynku Biblioteki. Zaistniały 
tam nareszcie warunki do utworzenia osobnych pracowni, a co 
najważniejsze do udostępniania starych druków we własnej czy
telni pod odpowiednim nadzorem. Krystyna Niklewiczówna starała 
się stworzyć tam warsztat pracy naukowej, dobierając i systema
tycznie uzupełniając niezbędny księgozbiór podręczny.

Do niewątpliwych osiągnięć pani Krystyny należy zaliczyć roz
winięcie w latach pięćdziesiątych zakupów antykwarycznych. 
W ten sposób zbiór uszczuplony w ciągu dziejów był systema
tycznie uzupełniany o bezcenne pozycje. Widać to wyraźnie na 
przykładzie zespołu inkunabułów. Połowa obecnego zasobu tych 
druków została zakupiona z jej inicjatywy. Od początku istnienia



Oddziału dużo czasu i energii poświęcała sprawie konserwacji dru
ków. Wielokrotnie w swoicłn pismacłi alarmowała dyrekcję o złym 
stanie zacliowania kolekcji, postulowała utworzenie pracowni kon
serwatorskiej, dbała o stworzenie odpowiednicłi warunków prze- 
cłiowywania książki zabytkowej. W ramachi niewielkichi możliwo
ści jakimi Biblioteka dysponowała starała się zabezpieczyć zbiory 
przed postępującą destrukcją, m.in. poprzez stosowanie do okła
dania książek papieru impregnowanego substancją dezynfekującą. 
Wspólne działania z Pracownią Zabezpieczania Zbiorów BUW 
doprowadziły do systematycznego odkażania druków najbardziej 
zarażonych pleśnią w specjalistycznych) komorach gazowych na 
Wydziale Chemii UW. Kiedy Biblioteka nawiązała współpracę 
z Państwową Pracownią Konserwacji Grafiki, kierowaną przez wy
bitnego fachowca, prof. Bonawenturę Lenarta, oddano tam do kon
serwacji ponad 150 najcenniejszych egzemplarzy starych druków. 
A były to czasy niełatwe -  pani Niklewiczówna sama występowała 
o ,,przydział” specjalnie wyprawionej cielęcej skóry na oprawy 
(w zachowanych notatkach określonej jako ,.cielak roślinny”), czy 
papieru czerpanego o odpowiednim kolorze i gramaturze do uzu
pełniania ubytków kart. Mimo tych wysiłków jeszcze w 1977 r. pisa
ła o konserwacji, że ,,do dziś nie zdołano załatwić tego w sposób 
zadowalający”.

Głównym zadaniem Oddziału, realizowanym przez wiele lat, 
stało się dążenie do uzyskania pełnej ewidencji zbiorów oraz ich 
opracowanie, a było to przedsięwzięcie niesłychanie trudne. Część 
starych druków katalogowana w XIX w. miała opisy bardzo uprosz
czone. nieprecyzyjne, ponadto często z uwagami w języku rosyjskim, 
duża część w ogóle nie była opracowana. Bardzo zróżnicowany, 
a przez to niełatwy w użytkowaniu, był sposób inwentaryzowania sta
rych druków. W XIX w. wpisywano je do inwentarzy wspólnych dla 
wszystkich dokumentów bibliotecznych. Zbiory pozyskane po woj
nie (tzw. zabezpieczone) nie posiadały w ogóle jakiejkolwiek reje
stracji. Cały zatem zespół starych druków wymagał nie tylko upo
rządkowania, ale także ujednolicenia zasad ewidencjonowania oraz 
nowoczesnego, naukowego opracowania. Pani Krystyna zdawała 
sobie sprawę, iż przy tak dużym zbiorze i małych możliwościach 
kadrowych nie będzie możliwa pełna dokumentacja każdego obiektu 
właściwa dla zbiorów specjalnych o historycznym znaczeniu. Ta
kie prace prowadzono, i to też w ograniczonym zakresie, tylko 
w przypadku niektórych kolekcji, jak np. inkunabułów czy wydaw



nictw z XVI w. Więcej uwagi poświęcano przy tym polonikom, pla
nowano bowiem publikację katalogu tego zasobu. Od 1959 r. roz
poczęto również badania proweniencyjne tej grupy, podjęte w BUW 
z inicjatywy dr Marii Sipayłło. Efektem tej pracy jest kartoteka daw
nych właścicieli i znaków własnościowych. Dla reszty zbiorów pro
wadzono nieregularne prace melioracyjne, a dla zbiorów zabez
pieczonych, w celu przyspieszenia ich opracowania, podjęto de
cyzję o skróconym katalogowaniu, co pozwoliło na zakończenie 
pod koniec lat sześćdziesiątych opracowania całego zasobu w stop
niu przynajmniej podstawowym, umożliwiającym dotarcie do każ
dej książki.

Jak już wspomniałam, Krystyna Niklewiczówna z zamiłowaniem 
oddawała się działalności dydaktycznej. W latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych na odbywających się w BUW zebraniach na
ukowych wygłaszała prelekcje na temat starych druków. Szkoliła 
kolegów z innych działów, którzy odbywali praktyki wewnętrzne, 
przygotowując się do różnego typu egzaminów bibliotecznych. Od 
połowy lat sześćdziesiątych w Oddziale odbywały się praktyki i po
kazy dla studentów różnych kierunków studiów, najczęściej dla stu
dentów Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer
sytetu Warszawskiego (IBIN UW). Do zajęć tych przygotowywała 
się szczególnie rzetelnie, nigdy nie traktowała ich tylko jako formal
ne zaliczenie praktyk. W latach 1973-1974 prowadziła zajęcia 
z zakresu wiedzy o starych drukach dla Podyplomowego Studium 
Edytorskiego.

Nie wszystko co planowała udało się jej wykonać. Najbardziej 
twórcze w działalności K. Niklewiczówny były lata pięćdziesiąte. 
Na poczynaniach lat następnych zaważyły ogólne problemy biblio
teczne spowodowane kłopotami finansowymi, trudnościami loka
lowymi i personalnymi. Bardzo uciążliwa przez te wszystkie lata 
była niestabilność zespołu, w czasie jej kierownictwa przez Od
dział przewinęło się 30 osób, z których większość stanowili za
trudnieni w ramach godzin zleconych. Z wielu prac zaplanowanych 
lub rozpoczętych trzeba było zrezygnować z powodu odejścia pra
cownika lub braku funduszy. Nie dziwi zatem, że kiedy w latach 
siedemdziesiątych zostały zatrudnione w Oddziale trzy osoby 
z Biblioteki Narodowej z dużą praktyką zawodową, nowymi siłami 
i pomysłami, pani Niklewiczówna z ulgą przekazała ster rządów 
jednej z nich. Na emeryturę przeszła w 1978 r.; cieszyła się, że 
Oddział, jak sama mówiła ,,oddaje w dobre ręce”. Przez dwa lata



pracowała jeszcze w ramach pół etatu. Z Biblioteką rozstała się 
definitywnie w 1980 r. Odwiedzała nas potem, ale wyłącznie towa
rzysko. W większym stopniu zajęła się pracami naukowymi i tłu
maczeniami.

Patrząc na dokonania zawodowe Krystyny Niklewiczówny przez 
te 30 lat należy stwierdzić, iż budzą one szacunek i uznanie. Za
czynała sama mając do dyspozycji kawałek stołu w obcym dziale, 
a zbiory były rozproszone w magazynie i w dużym stopniu nie- 
opracowane. Odeszła zostawiając duży, zorganizowany Oddział, 
posiadający własny, wydzielony magazyn z ok. 120 tys. wolumi
nów, własną czytelnię i pracownię oraz zespół liczący 11 osób.

Drugą dziedziną, której pani Krystyna oddawała się z pasją przez 
całe życie był język hiszpański. Władała nim doskonale, posiadała 
ogromną wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej oraz dobrą zna
jomość geografii i historii ojczyzny swej babki. Utrzymywała kon
takty z ambasadą hiszpańską, z jej umiejętności korzystali często 
pracownicy naukowi, była proszona o konsultacje w ministerstwach 
i innych urzędach państwowych.

Duże osiągnięcia odniosła jako nauczyciel akademicki. Prawie 
40 lat prowadziła na Uniwersytecie Warszawskim lektorat języka 
hiszpańskiego. Wykształciła znaczną grupę iberystów, dzięki cze
mu możliwe stało się utworzenie, w ramach Instytutu Romanistyki, 
odrębnej Katedry Iberystyki. Opracowała metodykę nauczania tego 
języka. W roku akademickim 1965/1966 przebywała na rocznym 
stypendium w Hawanie, prowadząc tam lektorat i odświeżając zna
jomość żywego języka. Umiejętności zdobyte na Kubie wraz z do
świadczeniem nabytym w pracy ze studentami wykorzystała współ
redagując pomoce dydaktyczne (Krystyna Niklewiczówna, Halina 
Popławska: A traves del mundo hispanico: lecturas espanolas. 
T. 1 Espana. Opracowanie i wybór tekstów K. Niklewiczówna. Łódź 
1966; Habla used espanol?: nauka języka hiszpańskiego z płyt. 
Kurs dla początkujących. Warszawa 1971: Oskar Perlin: Język hisz
pański dla początkujących. Z. 1-7 przejrzała i uzupełniła K. Nikle
wiczówna. Warszawa 1962, 1967 wyd. 2).

Należała do osób piszących i publikujących, bibliografia jej prac, 
zebrana przez K. Gorczyńską, obejmuje 37 pozycji. Umiejętnie 
łączyła zainteresowania językiem i kulturą hiszpańską z wiedzą 
o literaturze polskiej i starych drukach. Interesowały ją  zwłaszcza 
zagadnienia porównawcze; z właściwą sobie dociekliwością szu
kała powiązań między literaturą staropolską i hiszpańską. W ten



sposób narodziły się artykuły; Nowele włoskie i hiszpańskie w prze
kładzie polskim XVII w. oraz Ostatnie przekłady Don Kiszota a tekst 
oryginalny („Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszaw
skiego. Wydz. I. R. 42:1949); Do genezy,,Nadobnej Paskwaliny” -  
nieznany siedemnastowieczny przekład nowel włoskich i hiszpań
skich („Pamiętnik Literacki” R. 39:1950); Sonety Lopego de Vega 
prawzorem czterech wierszy Jana Andrzeja Morsztyna („Pamięt
nik Literacki” R. 77:1986); Romanse i inne utwory hiszpańskie 
w XVI-wiecznym klocku Biblioteki Jagiellońskiej („Biuletyn Biblio
teki Jagiellońskiej” 1983 nr 1/2). Referat pt. Piśmiennictwo hiszpań
skie w Polsce w okresie staropolskim wygłoszony na sesji kompara- 
tystycznej Sekcji Staropolskiej Instytutu Badań Literackich) w 1975 r. 
został opublikowany w materiałacłi tej konferencji {Literatura staro
polska w kontekście europejskim. Wrocław 1977).

Krystyna Niklewiczówna jest także autorką szeregu hiaseł 
w słownikach i encyklopediacłi głównie z zakresu literatury hiisz- 
pańskiej, m.in. w Wielkiej encyklopedii powszechnej (Warszawa 
1964), Małym słowniku pisarzy świata (Warszawa 1968, 1972), 
Słowniku literatury staropolskiej (Wrocław 1990). Z dziedziny bi
bliotekoznawstwa opracowała kilkanaście łiaseł do Encyklopedii 
wiedzy o książce (Wrocław 1971).

Odpowiadając na zamówienie wydawców pisała również 
o swojej rodzinie, m.in. biogram o babce Zofii Lutosławskiej z domu 
Casanova w Polskim słowniku biograficznym, wspomnienie o ku
zynie, znanym kompozytorze, Witoldzie Lutosławskim {Lutosław
scy w kulturze polskiej. Drozdowo 1998) oraz o Romanie Dmow
skim (,,Tygodnik Powszecłiny” 1984 nr 15; ,.Ziemia Łomżyńska” 
1993). Sporo tłumaczyła, m.in. wybór pism szesnastowiecznego 
pisarza ascetycznego Ludwika z Granady Abyś nie zapomniał, że 
jesteś chrześcijaninem {Poznań 1987), opowieść Bartolomede Las 
Casas, współtowarzysza wyprawy Krzysztofa Kolumba, pt. Krót
ka relacja o wyniszczeniu Indian (Warszawa 1956, 2 wyd. Poznań 
1988), pracę Martiny Lopez Za Boga i ojczyznę (Warszawa 1998) 
poświęconą wizytkom zamordowanym w 1936 r. podczas wojny 
domowej w Hiszpanii. Recenzowała, głównie na łamachi,,Kwartal
nika Neofilologicznego” przekłady z języka łiiszpańskiego.

Była członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie 
brała udział w pracach dwóch komisji: Filologii nowożytnej i Komisji 
do badań historii literatury. Była również członkiem-założycielem 
Klubu Przyjaciół Kultury Iberyjskiej, a w ostatnim okresie życia jego



członkiem honorowym. Należała do Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jej nieco ascetyczny wygląd i sposób bycia sprawiał, iż w bi
bliotece postrzegana była jako osoba bardzo surowa i zasadnicza. 
Bywała też taka, częściej jednak była to surowość pozorna. Zza 
okularów, zawieszonych na charakterystycznym, srebrnym łań
cuszku, patrzyły na rozmówcę zawsze życzliwe oczy. Pamiętam 
nasze pienA/sze spotkanie, kiedy polecona przez prof. Barbarę Bień
kowską przyszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej pewnego kwiet
niowego dnia 1975 r. Dociekliwe i rzeczowe pytania pani Niklewi- 
czówny o zainteresowania, umiejętności, znajomość języków ob
cych i powody dla których chciałabym pracować w tym Oddziale 
wywołały początkowo moje przerażenie. Byłam przekonana, że nie 
nadaję się do tej pracy, że przekracza ona moje możliwości. Zo
stałam, ponieważ łagodne spojrzenie i uśmiech pani Niklewiczów- 
ny uspokajały, iż znajdę w niej wyrozumiałego nauczyciela. Tak też 
się stało. W młodych pracownikach starała się wyrobić rzetelność 
i dokładność, oczekiwała zainteresowania i zaangażowania. Po 
powrocie z zagranicznej praktyki odbywanej w ramach studiów (pra
cę rozpoczęłam jeszcze jako studentka) zostałam poproszona o do
kładne informacje czego się tam nauczyłam, co ciekawego zobaczy
łam, co można by zastosować w naszym Oddziale. Czasami z lekko 
filuternym uśmiechem podsuwała mi, jako kandydatce na ,,starodrucz- 
nika”, pozycje trudniejsze do opracowania, obserwując z zaciekawie
niem, lecz dyskretnie, moje katalogowe zmagania.

Dla podwładnych była szefem wymagającym. Niechętnie pa
trzyła na wyjścia prywatne i angażowanie się w działalność spo
łeczną w godzinach służbowych. Ale także w stosunku do siebie 
była bardzo wymagająca, sumiennie odpracowywała czas spędzo
ny w sali wykładowej.

Po doświadczeniach wojennych, utracie mieszkania i całego 
dobytku rodzinnego nie przywiązywała wagi do rzeczy material
nych, nie walczyła o wyższą pensję, co nie zawsze było rozumia
ne przez kolegów.

Własnej rodziny nie założyła, ale rodzina otaczała ją  przez całe 
życie. Miała licznych kuzynów w kraju i za granicą, była bardzo 
łubianą i często odwiedzaną ,.ciocią”.

Ostatnie lata spędziła w domu prowadzonym przez siostry fran
ciszkanki w Warszawie. Czuła się tam dobrze. Uwolniona od co
dziennych trosk zajmowała się biblioteką, aranżowała okoliczno



ściowe przedstawienia teatralne, wykazując przy tym duże poczu
cie humoru i pomysłowość. Zmarła cicłio i spokojnie 12 listopada 
1999 r. Oczekiwała na ten moment, jakby zmęczona już przeby
waniem na naszym świecie. Jej ciało spoczęło w grobie rodzin
nym w Drozdowie (pow. łomżyński) w dawnej posiadłości Luto- 
sławskicłi i Niklewiczów.

W materiałach archiwalnych z 1947 r. znajdujemy m.in. cha
rakterystykę Krystyny Niklewiczówny wystawioną przez przełożo
nych: ,,Poziom moralny -  wzorowy; Poziom umysłowy -  poważna 
wiedza w typie erudycyjnym; Zachowanie -  bardzo taktowne i uprzej
me; Poziom uspołecznienia obywatelskiego -  bezpartyjna; Warto
ści fachowe -  znajomość pracy i zamiłowanie do niej; Ogólne war
tości pracownicze -  bardzo sumienna i systematyczna, znakomi
ta znajomość języków obcych; Stopień uzdolnienia na stanowisko 
kierownicze -  prowadzi z zamiłowaniem i kompetencją dział sta
rych druków”.

Zachowajmy ją  właśnie taką w naszej pamięci.

Halina Mieczkowska

Wybrane materiały biograficzne

Krystyna Gorczyńska; Lektorka hiszpańskiego. -  ,,Tygodnik Powszech
ny". Listy do redakcji. 2001 nr 46 

Krystyna Gorczyńska: Bibliografia prac Krystyny Niklewiczówny. (Maszy
nopis)

Maria Niklewiczowa: Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim.
Warszawa 2001 (passim)

Ewa Truskoiaska: Krystyna Niklewiczówna (1910-1999). -  ,,Przegląd 
Biblioteczny” 1999 z. 4

Akta osobowe Krystyny Niklewiczówny-Archiwum BUW



Krystyna Podlaszewska -  bibliotekarz 
i bibliolog, przyjaciel czytelników

Krystynę Podlaszewską znałem prawie trzydzieści lat. Szcze
gólnie bliskie kontakty łączyły nas w okresie mojej pracy 
w latach siedemdziesiątycłi w Oddziale Starycłi Druków i Rękopi
sów Biblioteki UMK w Toruniu, którym ona kierowała. Z tychi kontak
tów w mojej pamięci powstał jej wizerunek jako osoby wyróżniają
cej się kompetencjami bibliotekarskimi i osiągnięciami naukowymi, 
słowem dobrze zorientowanej w tym, co się dzieje nie tylko w pol
skim ale także zagranicznym bibliotekarstwie oraz księgoznaw- 
stwie. Jej charakterystyczną postać wysokiej, dla mnie zawsze 
w średnim wieku kobiety, o bladej cerze i trochę zaostrzonych ry
sach twarzy, niebieskich, bystrych oczach za powiększającymi 
szkłami okularów, zapamiętałem również z tego powodu, że nale
żała do osób wyróżniających się manifestowaną na co dzień życz
liwością, która to cnota wcale nie jest powszechnie pielęgnowana. 
Natura obdarzyła ją  żywym charakterem. Była osobą bardzo ak
tywną, zabieganą, emocjonalnie przeżywającą (najzupełniej nie
potrzebnie) różne, często mało znaczące, drobne wydarzenia bi
blioteczne, a także te poważniejsze, w skali kraju, których przecież 
nie brakowało w czasach jej aktywności zawodowej. Obok obo
wiązków bibliotekarskich zajęta była zawsze dziesiątkiem innych 
spraw, o różnej randze i skali, które dzięki wrodzonej energii uda
wało się jej jakoś szczęśliwie harmonijnie łączyć. Niekiedy była 
tym bardzo wyczerpującym trybem życia znużona i zmęczona, 
ale nigdy zniechęcona. Zawsze emanowała optymizmem. Siły wi
talne nie opuszczały jej do ostatnich chwil życia. Na kilka miesięcy



przed śmiercią, mimo że jej 
organizm był mocno nad
szarpnięty przez inten
sywną terapię w szpitalu 
onkologicznym w Bydgosz
czy, planowała jeszcze 
przyjecłiać, po krótkiej re
walidacji w Konstancinie, 
z referatem na konferencję 
nad Motławę, urządzoną 
z okazji jubileuszu 400-le- 
cia założenia Biblioteki 
Gdańskiej: referat ten su
mujący w dużej mierze 
przeszło 30-letnie jej zain
teresowania księgozbiora
mi dawnego Gdańska, uka
zał się w 13/14 tomie „Libri 
Gedanenses” (1995-1996).
Przykuta do łóżka dyktowa
ła tekst swojej ostatniej 
książki o ks. Stefanie Freli- Podiaszewska
chowskim. W jej przypadku śmierć przyszła mocno przedwcze
śnie. Zmarła w Dzień Zaduszny, 2 listopada 1996 r. Żyła 70 lat.

Krystyna Podiaszewska urodziła się 19 listopada 1926 r. w Cłioj- 
nicach, jako córka Kazimierza i Marii z Przyłuskich. Kilka lat póź
niej ojciec jej objął posadę w izbie skarbowej w Toruniu i przeniósł 
się z rodziną do grodu Kopernika. Z miastem tym K. Podiaszew
ska związała się do końca życia, z wyjątkiem kilkuletniego pobytu 
w latacłi pięćdziesiątycłi we Wrocławiu. Tutaj skończyła Prywatną 
Szkołę Powszechinąim. św. Teresy, wyróżniającą się na tle innych 
toruńskich szkół podstawowych wysokim poziomem nauczania. 
Dlatego bez trudu zdała w 1936 r. egzamin do Państwowego Żeń
skiego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi. Wybuch wojny 
uniemożliwił jednak podjęcie nauki. Przez rok uczęszczała do nie
mieckiej szkoły, przeznaczonej dla polskiej młodzieży. Po osiągnię
ciu 14 roku życia, gdy przestał dotyczyć jej obowiązek szkolny, była 
zmuszona podjąć pracę fizyczną. Zatrudniona została w sklepie 
z artykułami żelaznymi, najpierw jako goniec, a później biuralistka. 
Czas wojny nie był jednak całkowicie stracony dla jej edukacji. Łap



czywie czytała książki z biblioteki domowej, jak i pożyczone. Po
bierała prywatne lekcje z języka angielskiego i francuskiego. Oj
ciec, uczył ją  początków algebry, łaciny i historii. Dzięki tym intelek
tualnym inwestycjom poczynionym w czasie okupacji K. Podla- 
szewska świadectwo dojrzałości uzyskała już w czerwcu 1946 r. 
Studia podjęła tego samego roku na nowo utworzonym Uniwersy
tecie M. Kopernika. Wybrała filologię polską, ale jednak dość szyb
ko przeniosła się na historię.

W czasie jej studiów historię wykładali przybyli z Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie oraz z Uniwersytetu Stefana Batore
go w Wilnie, tacy wybitni historycy jak Bronisław Włodarski, Kazi
mierz Hartleb, Stanisław Hoszowski. Zajęcia prowadzili także mło
dzi historycy, będący u progu swojej wielkiej kariery naukowej. Na
leżeli do nich między innymi, wtedy jeszcze doktor, Karol Górski, 
który w swojej wielowątkowej działalności naukowej zajmował się 
m.in. historią Pomorza. Właśnie pod jego kierunkiem K. Podlaszew- 
ska napisała pracę magisterską pt. Ziemia Śliwińska na Pomorzu, 
która po odpowiednim przepracowaniu oraz kondensacji tekstu zo
stała opublikowana kilka lat później („Przegląd Zachodni” 1952. T. 1).

Jeszcze w czasie studiów, z polecenia K.Górskiego, pracowa
ła jako sekretarka w toruńskim Oddziale Instytutu Zachodniego. Po 
jego likwidacji w 1952 r. podjęła pracę jako nauczycielka historii 
w Instytucie Katolickim we Wrocławiu działającym tam od 1945 r., 
przed likwidacją tej placówki, na fali odwilży, wróciła do Torunia, 
aby w 1956 r. podjąć pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, począt
kowo na podstawie umowy zlecenia, a od 1 X 1957 r. na stanowi
sku bibliotekarza w Oddziale Informacyjno-Bibliograficznym Biblio
teki Głównej. W tym samym roku odbyła praktykę międzybiblio
teczną pierwszego stopnia w Bibliotece Głównej UMK, która takie 
praktyki prowadziła w kraju obok Biblioteki Jagiellońskiej. W 1963 r. 
została mianowana, po zdaniu wewnętrznego egzaminu, starszym 
bibliotekarzem. Dwa lata później została kierownikiem Sekcji Infor
macyjnej w Oddziale Informacji Naukowej i zastępcą kierownika 
tego Oddziału.

1 IX 1967 r. awansowano ją  na stanowisko adiunkta bibliotecz
nego. Dwa lata później z uwagi na dużą aktywność naukową, jak 
również uczestnictwo w życiu naukowym (konferencje, zjazdy etc.) -  
została powołana na stanowisko kierownika Oddziału Prac Nauko
wych. Organizacyjno-Naukowych i Dydaktycznych Biblioteki. Jako 
kierowniczka tego Oddziału zajmowała się inspirowaniem oraz pla



nowaniem działalności naukowej prowadzonej w Bibliotece, 
a także koordynowaniem różnego rodzaju wewnętrznych kursów 
i szkoleń oraz działalności dydaktycznej, mającej na celu lepsze 
przygotowanie użytkownika do korzystania z Biblioteki. Opiekowa
ła się także studentami bibliotekoznawstwa z Wrocławia odbywa
jącymi praktyki w Toruniu. W tym czasie, a także później, prowa
dziła lektoraty z języka niemieckiego i francuskiego dla pracowników 
Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych. Była również angażowa
na do załatwiania korespondencji zagranicznej dla całej Biblioteki. 
Po pomyślnie zdanym egzaminie na bibliotekarza dyplomowane
go w 1971 r. została kustoszem dyplomowanym, po czym 1 XI 
1972 r. powierzono jej stanowisko kierownika Oddziału Starych 
Druków i Rękopisów. Z tą ostatnią nominacją związane były jej 
zainteresowania naukowe, koncentrujące się wokół problematyki 
dawnej książki. Realizowała je m.in. uczestnicząc od 1965 r. w se
minariach doktoranckich prowadzonych we Wrocławiu przez prof. 
Karola Głombiowskiego. Pod jego kierunkiem przygotowała pracę 
doktorską pt. Zainteresowania czytelnicze mieszczan gdańskich 
XVIII wieku współczesnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce. 
W latach 1982-1987 była członkiem kilkunastoosobowej Rady Bi
bliotecznej, organu doradczego rektora w sprawach dotyczących 
wszystkich bibliotek działających na uczelni, w skład którego wcho
dzili przedstawiciele wydziałów oraz innych jednostek uniwersyte
tu. Dopiero po kilkunastu latach w 1984 r. otrzymała stanowisko 
starszego kustosza dyplomowanego.

Swoją pracę w Oddziale Starych Druków i Rękopisów rozpo
częła od uporządkowania księgozbioru podręcznego czytelni. Usu
nęła książki mniej potrzebne, wstawiając na ich miejsce pozycje 
wzbogacające walory informacyjne księgozbioru. Były to głównie 
książki reprezentujące bieżącą produkcję księgoznawczą krajową 
i zagraniczną, w której miała znakomite rozeznanie. Księgozbiór 
ustawiła według przejrzystej systematyki dostosowanej do struk
tury zasobu starych druków Biblioteki UMK. Z pozostawionych przez 
K.Podlaszewską notatek wynika, że zastanawiała się, podobnie jak 
wielu innych pracowników naszych bibliotek, nad opracowaniem 
przepisów katalogowania starych druków, które ostatecznie sfor
mułowane zostały przecież nie tak dawno.

W okresie kierowania przez nią Oddziałem Starych Druków 
i Rękopisów, nie zaniedbywano kopiowania kart katalogowych do 
Centralnego Katalogu Starych Druków w Bibliotece Narodowej.



к. Podlaszewska, prowadząc badania księgoznawcze, w pełni do
ceniała walory rejestracji podjętej jeszcze przed wojną przez Kazi
mierza Piekarskiego. Zainicjowała również, idąc śladem Marii Si- 
payłło z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, badania prowe- 
niencyjne starych druków, chociaż po pewnym czasie straciła zapał 
do tej pracy. Wynikało to przede wszystkim stąd, że poważna część 
starych druków do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu trafiła ze 
zbiorów królewieckich, głównie z tamtejszej biblioteki uniwersytec
kiej oraz miejskiej. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
na informacje o tym było nałożone swoiste embargo, zniechęcają
ce do „platonicznej” pracy pozbawionej perspektywy na jej racjo
nalne wykorzystanie.

Przemyśl i wała, chociaż też bez konkretnych rezultatów, nad 
opracowaniem katalogów toruńskiego zbioru poloników, co praw
da liczebnie niewielkiego w porównaniu ze zbiorami poloników 
w innych polskich bibliotekacłi, ale przecież zawierającego cenne 
unikaty, żeby wspomnieć, Passien Buchlein wytłoczone przez mal- 
borskiego złotnika, Jakuba Karweyssego (1491), także takie rzad
kie druki, jak pierwsze wydanie Kroл//с/Macieja z Miechowa (1519), 
czy wiele druków nie zarejestrowanych przez Bibliografię Estrei
cherów.

Trwałym śladem działalności K. Podlaszewskiej, jako kierow
niczki Oddziału Starych Druków i Rękopisów było opracowanie 
przez nią (wspólnie z Leonardem Jarzębowskim) inkunabułów pod 
kątem ich cech indywidualnych, głównie proweniencji i oprawy. To 
niełatwe zadanie zostało zrealizowane wzorowo, chociaż materia
ły te nie zostały opublikowane.

K. Podlaszewska dbała także o konserwację powierzonych jej 
zbiorów. Był to poważny problem, ponieważ niemała część sta
rych druków, nim znalazła się w Toruniu w drugiej połowie lat czter
dziestych ubiegłego wieku, przechowywana była w prowizorycz
nych budynkach nie zabezpieczających ich przed wilgocią oraz 
zmiennymi temperaturami i innymi niekorzystnymi dla nich warun
kami i dlatego wymagały pilnie szybkiej ingerencji konserwatorskiej. 
W jakiejś mierze realizowana ona była poprzez cykliczne dezyn
sekcje w komorze gazowej. Od 1970 r., kiedy w Bibliotece Uniwer
syteckiej w Toruniu powołano do życia własną pracownię konser
wacji zbiorów, a kilka lat później Oddział Konserwacji Zbiorów, za
istniały zdecydowanie lepsze warunki do zabezpieczania zbiorów 
przed ich degradacją. W okresie kierowania przez Podlaszewską



Oddziałem Starych Druków i Rękopisów konserwacji zostały pod
dane takie obiekty jak: Missale Cracoviense (Norymberga, non ante 
2 X 1493), Marcin z Urzędowa: Herbarz polski (Krakow, 1595), Mi
kołaj Rej: Postula lietuwiszka (Wilno, 1600). Korzystny udział w tych 
działaniach miała współpraca z Zakładem Konserwacji Papieru 
i Skóry UMK.

W latach kierowania Oddziałem Starych Druków i Rękopisów 
przez K. Podlaszewską zorganizowano wiele wystaw dawnej książ
ki, którym niestety nie towarzyszyły katalogi. W pamięci, a także 
w dokumentacji Oddziału Starych Druków i Rękopisów, zachowały 
się informacje o kilku z nich, m.in. o ekspozycjach: Wergiliusz 
i literatura klasyczna \n  książkach od XV  do XVIII wieku, Polsko- 
włoskie kontakty kulturalne od XV  do XVIII wieku, 190-rocznica 
Konstytucji 3 Maja.

K. Podlaszewska chętnie pokazywała skarby spośród starych 
druków oraz rękopisów. Na niewielkich ekspozycjach improwizo
wanych z okazji wizyt w Bibliotece wysoko postawionych gości 
pokazywała m.in. copernicana, w tym pierwsze wydanie De revo- 
lutionibus M. Kopernika z 1543 r., Statuta Jana Łaskiego (Kraków, 
1506), Kancjonał Walentego z Brzozowa (Królewiec, 1554), cen
ne oprawy, jak: sakwową, kurdybanową, grollierowską. Równie 
szczodra potrafiła być w stosunku do młodzieży szkolnej, odwie
dzającej Bibliotekę. Ujęta ich zainteresowaniem, demonstrowała 
najcenniejsze zabytki spośród starych druków. Jeszcze szerzej 
otwierała skarbiec przed studentami bibliotekoznawstwa, uważa
jąc, że wiedza o dawnej książce powinna być ważnym elementem 
wykształcenia przyszłego bibliotekarza. Pozwalała wtedy dotknąć 
książkę, wziąć do ręki, a nawet prze kartkować. Lubiła czytelników. 
Należała do szybko odchodzącej w przeszłość generacji bibliote
karzy, dla których czytelnik był wyczekiwanym gościem, a nie za
kłócającym pracę intruzem.

Praca w Oddziale Starych Druków i Rękopisów nie była kre
sem zawodowej kariery K. Podlaszewskiej. Z natury, jak wspomnia
łem, była osobą czynną i bardzo aktywną, nie przywiązującą się 
zbyt mocno do określonych funkcji czy zadań. Lubiła nowe wy
zwania, tym bardziej iż była -  niebezpodstawnie -  przekonana
0 swoich walorach, które były gwarancją jej sukcesów. 1 X 1985 r. 
została zatrudniona jako docent kontraktowy w Instytucie Historii
1 Archiwistyki, w strukturach którego funkcjonował, przeżywający 
wówczas duże kłopoty kadrowe, Zakład Bibliotekoznawstwa. Była



osobą dobrze przygotowaną tak naukowo jak i dydaktycznie do tej 
pracy. Miała przygotowanie dydaktyczne prowadząc wcześniej za
jęcia dla studentów z różnych kierunków studiów z zakresu infor
macji naukowej, oraz z dziedziny historii książki dla studentów Wy
działu Sztuk Pięknych ze specjalności konserwacja papieru i skó
ry. Przez kilka lat (1975-1978 ) uczyła w Policealnym Studium Bi
bliotekarstwa, działającym od 1976 r. przy Wojewódzkiej Bibliote
ce Publicznej i Książnicy Miejskiej, później z funkcjonującym jako 
samodzielna filia Centrum Ustawicznego Kształcenia Biblioteka
rzy w Warszawie. W Zakładzie Bibliotekoznawstwa jeszcze przed 
zatrudnieniem na etacie docenta prowadziła wykłady i ćwiczenia 
w formie godzin zleconych z bibliografii oraz historii czytelnictwa. 
Jako pracownik Zakładu kierowała seminarium, na którym realizo
wane były tematy przede wszystkim z zakresu historii drukarstwa, 
księgarstwa, oraz bibliotek, głównie z regionu pomorskiego -  Prus 
Królewskich oraz Prus Zachodnich. Pod jej kierunkiem powstało 
19 prac magisterskich.

Studenci wspominają K. Podlaszewską, jako osobę bardzo 
poważnie traktującą swoje obowiązki dydaktyczne, nie stosującą 
w żadnych okolicznościach taryfy ulgowej ani w stosunku do sie
bie, ani w stosunku do studentów. Była wymagająca, konsekwent
na w egzekwowaniu od bibliotekarzy, jak i od młodych adeptów 
sztuki bibliotekarskiej rzetelnej wiedzy fachowej, a także zaintere
sowań, wykraczających poza ściśle zawodowe sprawy. Bardzo 
bowiem wysoko ceniła zawód bibliotekarza. Boleśnie odbierała 
wszelkie sygnały obniżające prestiż środowiska bibliotekarskiego.

Zawsze znajdowała czas na pomoc dla młodszych biblioteka
rzy oraz osób stawiających pierwsze kroki w dziedzinie księgo- 
znawstwa. Niekiedy postawiony problem rozpalał ją  do tego stop
nia, że zapominała o wszystkim innym. Pamiętam, że mając (na 
początku lat dziewięćdziesiątych) problemy natury edytorskiej, 
związane z wydawanym przeze mnie XVI-wiecznym bibliotecz
nym katalogiem rękopiśmiennym, zwróciłem się do niej o pomoc. 
Rozmowa na ten temat, podjęta wczesnym wieczorem, skończy
ła się gdzieś około drugiej w nocy.

K. Podlaszewska nie omijała żadnej możliwości wyjazdu na sta
że oraz stypendia zagraniczne. Takich okazji w początkowych la
tach jej pracy w Bibliotece było niewiele. Jako pierwsza osoba 
z Biblioteki wyjechała w 1967 r. na stypendium do kraju zachodnie
go Otrzymała siedmiomiesięczne stypendium rządu francuskiego,



со umożliwiło jej zapoznanie się z organizacją i metodami pracy bi
bliotek francuskich, głównie Paryża, ale także innycłi miejsco
wości, jak Tuluza i Grenobla. Zwiedziła również Bibliotekę Naro
dową w Wiedniu, Bibliotekę Watykańską, inne biblioteki włoskie, 
zapoznała się z działalnością, mającego swą siedzibę w stolicy 
Włocłi, Instytutu Patologii Książki. W latacłi siedemdziesiątych 
zwiedzała głównie biblioteki NRD w: Gryfii, Roztoce, Merseburgu, 
Berlinie oraz na Węgrzech w Budapeszcie i Szeged. Na trasie jej 
wyjazdów znalazły się także biblioteki w Angers oraz w Padwie 
i Marburgu. Była jedną z wielu polskich stypendystów w Bibliotece 
księcia Augusta w Wolfenbuttel. W czasie tych podróży gromadzi
ła wiele inspirujących doświadczeń, a także nawiązywała w krę
gach bibliotekarskich kontakty, co przychodziło jej tym łatwiej, że 
posługiwała się biegle kilkoma językami. Po prawie każdym po
wrocie dzieliła się swoimi wrażeniami oraz przemyśleniami na po
siedzeniach Komisji Bibliograficzno-Bibliologicznej Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu (TNT) oraz SBP; niektóre z tych wystąpień 
zostały opublikowane. W owych referatach autorka kładła akcent 
na te racjonalne rozwiązania, jakie były stosowane w strukturze, 
funkcjonowaniu, czy zarządzaniu w bibliotekach zagranicznych, 
które można było przenieść do naszych krajowych placówek. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że w warunkach PRL-u, daleko posuniętej cen
tralizacji zarządzania, jej propozycje miały nikłe szanse realizacji.

Chętnie uczestniczyła we wszelkich spotkaniach, konferen
cjach, sesjach i zjazdach środowiska bibliotekarskiego i biblioteko- 
znawczego. Były one dla niej żywiołem, podnosiły jej nastrój, sty
mulowały energię. Z wielu referatów, jakie wygłosiła na uwagę za
sługuje odczyt przygotowany przez nią (wspólnie z Wiesławem 
Mincerem) pt. Zbiory specjalne jako warsztat pracy naukowej na 
Sesję Naukowązorganizowanąw grudniu 1965 r. z okazji 20-lecia 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W referacie tym, opublikowa
nym w V tomie wydawanej przez Bibliotekę UMK serii «Książka», 
zawarte zostały rozważania na temat terminu „zbiory specjalne”, 
ewolucji zbiorów specjalnych od czasów starożytnych do współ
czesności, a przede wszystkim nad funkcją non-book materlials 
w badaniach naukowych oraz miejsca w nich bibliotekarza oddzia
łu zbiorów specjalnych.

Na ogólnopolskiej konferencji, zorganizowanej we Wrocławiu 
z okazji 500-lecia polskiego słowa drukowanego na Śląsku, wygło



siła referat pt. XVIII-wieczne księgozbiory mieszczan toruńskich, 
jako przejaw ich kultury umysłowej.

Nie stroniła od działalności popularyzacyjnej, wygłaszając pre
lekcje przed mniej wymagającą publicznością. I tak w Gietrzwał
dzie (woj. warmińsko-mazurskie) mówiła na temat; Kulturotwórcza 
rola książki w życiu narodu polskiego w XIX wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem ówczesnego zaboru pruskiego, rok później w Gru
dziądzu, wygłosiła odczyt o ks. Alfonsie Mańkowskim, historyku 
piśmiennictwa na Pomorzu i długoletnim prezesie TNT w Toruniu. 
Podobnych prelekcji miała wiele.

Była także organizatorką kilku konferencji, m.in. jednej (1991 r.) 
związanej z 50. rocznicą śmierci wybitnego księgoznawcy, biblio
fila i bibliotekarza Zygmunta Mocarskiego, przez długi fragment swe
go życia związanego z Toruniem. Jeżeli nie była referentką, ani 
organizatorką konferencji to występowała z reguły jako „żelazna 
dyskutantka” , przy czym nie chodziło jej o spełnienie rytuału, ale 
o meritum omawianego tematu. W opinii uczestników tych biblio- 
tekoznawczych konwentykli jej głos miał zawsze swoją wagę. Od
znaczał się nie tylko znajomością przedmiotu, ale również meto
dologiczną dyscypliną, był inspirujący.

Wyrazem uznania dla K. Podlaszewskiej w środowisku 
bibliotekarskim i bibliotekoznwczym było jej członkostwo w latach 
1975-1988 w komitecie redakcyjnym ,,Studiów o Książce” redago
wanych przez prof. К. Głombiowskiego, a następnie po jego śmierci 
przez prof. Krzysztofa Migonia.

Bardzo ważne miejsce w jej biografii zajmowała działalność na
ukowa, którą stawiała pośród wszystkich swoich prac najwyżej. 
Najdłużej była wierna problematyce historii książki i biblioteki. Bar
dzo wysoko jej kwalifikacje na tym polu oceniła prof. Barbara Bień
kowska, która w opinii z 1989 r. pisała: „Z zasobów bibliotecznych 
potrafi wydobyć i kompetentnie zinterpretować najciekawsze obiek
ty. Nie tylko sama rozpoznaje dokumenty mogące wzbudzić zainte
resowanie świata naukowego, ale też podsuwa sugestie i ukazuje 
perspektywy badawcze, ukryte w dawnych książkach” (Archiwum 
UMK, Akta Osob.). Istotny wpływ na kompetencje księgoznawcze 
K. Podlaszewskiej miała jej wspomniana już praca doktorska, na 
temat zainteresowań czytelniczych mieszczan gdańskich w XVIII 
wieku. Jej nieopublikowany maszynopis autorka wykorzystała do 
dwóch artykułów; Księgozbiory mieszczan gdańskich w XVIII wieku 
(„Zapiski Historyczne” 1970 nr 1) oraz Elekcja 1733 r. w księgo



zbiorach mieszczan gdańskich („Gdańskie Zeszyty Humanistycz
ne”, 16/17: 1973-1974), a także we wspomnianej publikacji zamiesz
czonej w ,,Libri Gedanenses” 13/14 (1995-1996). K. Podlaszewską 
interesowały nie tylko księgozbiory dawnego Gdańska, ale również 
innych ważnych ośrodków miejskich Prus Królewskich, przede 
wszystkim XVIIi-wiecznego Torunia, o czym świadczą następują
ce teksty: Księgozbiory mieszczan toruńskich XVIII wieku, jako prze
jaw  ich kultury umysłowej (,,Acta Universitatis Wratislaviensis, 
Bibliotekoznawstwo” 7,1978), Notitia Bibliothecae Thorunensis Pio
tra Jaenichiusa z 1723 roku. Przyczynek do dziejów biblioteki gim
nazjum toruńskiego (,,Zeszyty Naukowe UMK. Nauka o Książce”. 
3,1965). Mając do dyspozycji dużą część zbiorów z Biblioteki Miej
skiej z Elbląga, które przez ponad pół wieku przechowywane były 
w Toruniu w formie depozytu, napisała artykuł pt. Prywatne biblioteki 
mieszczan elbląskich w XVI i wXVII wieku (,.Studia o Bibliotekach 
i Zbiorach Polskich” T. 5, 1993).Trzy lata później opublikowała arty
kuł: Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Jasienicy koło 
Szczecina na przełomie XV-XVI wieku (,,Acta Univ. Nic. Copernici, 
Bibliologia I” 1996), w którym wykorzystała m.in. zidentyfikowane 
przez nią w Bibliotece Uniwersyteckiej w Gryfii, książki z tej biblio
teki.

Do najwcześniejszych prac K. Podlaszewskiej należy kilka pu
blikacji związanych z historią Gimnazjum Toruńskiego. Pretekstu 
do nich dostarczyły obchody w 1968 r. 400-lecia jego założenia. 
Dla uświetnienia tego jubileuszu przygotowano pracę pt. Krótka 
historia Gimnazjum Toruńskiego (Toruń 1968), której część pre
zentującą historię szkoły w okresie zaboru pruskiego przedstawiła 
K. Podlaszewska. Szerzej niektóre aspekty tych dziejów zapre
zentowała jeszcze w kilku innych tekstach: Gimnazjum Toruńskie 
w dobie zaboru pruskiego 1793-1920 oraz Gimnazjum Toruńskie 
na początku XX  wieku ( 1901-1920) zamieszczonych w Księdze 
pamiątkowej 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 
(Tom III, Toruń 1974). W publikacjach tych autorka starała się zaak
centować także polskie wątki. Jednemu z nich, tajnemu Kołu Filo
matów powstałemu w 1884 r. poświęciła odrębny artykuł (,,Rocz
nik Toruński” 20, 1991). Najważniejsze opracowanie K. Podlaszew
skiej na temat historii gimnazjum toruńskiego w latach 1817-1920 
(15 arkuszy wydawniczych) pozostaje do dzisiaj w maszynopisie.

Istotne miejsce w spuściżnie K. Podlaszewskiej zajmuje publi
kacja; Komisja Edukacji Narodowej. Bibliografia przedmiotowa



(Wrocław 1979), obejmująca ponad 1800 pozycji dotyczących dzia
łalności Komisji od jej powstania do 1975 r., które ukazały się na 
terenie Polski, a także poza jej granicami. Praca ta, której redakto
rem a także głównym autorem była K. Podlaszewska została wy
soko oceniona m.in. przez R. Dutkową (,,Przegląd Historyczno- 
Oświatowy”, 1980 nr 3), która w obszernej recenzji podkreśliła jej 
przydatność i walory informacyjne zawartego w niej materiału bi
bliograficznego.

W dorobku K. Podlaszewskiej znalazło się także kilka publikacji 
dotyczącycłn jej macierzystej biblioteki, oraz z zakresu bibliotekar
stwa. Jest autorką Informatora Biblioteki UMK w Toruniu (Toruń 
1972) zawierającym informacje o księgozbiorze, strukturze i funk
cjonowaniu Biblioteki. Dane zawarte w Informatorze wykorzystała 
do opracowania hasła Biblioteka Uniwersytecka M. Kopernika dla 
Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego (Wrocław 
1976). Realizując zamówienie redakcji włoskiego periodyku „Ac- 
cademie e Biblioteche D'Italia” (39, 1971) napisała artykuł o struk
turze organizacyjnej bibliotek szkół wyższych w Polsce oraz ak
tach prawnych regulujących ich działalność.

Sporo miejsca w jej dorobku zajmuje biografistyka. Napisała kil
ka tekstów poświęconych ks. A. Mańkowskiemu, prezesowi TNT. 
Trzynaście haseł biograficznych zamieściła w dwóch pierwszych 
tomach Słownika pracowników książki polskiej (Warszawa-Łódź 
1972, 1986); była współredaktorem pierwszego tomu. Poświęco
ne są one przede wszystkim wydawcom, drukarzom, księgarzom 
z terenu Prus Wschodnich i Pomorza (Jan Małecki, Hieronim Ma
łecki, Narcyz, S. Gieryn, Władysław Szmidt, Władysław Kościel- 
ski), bibliotekarzom i bibliofilom (Marcin Bertleff, Piotr Jaenichen, 
Marcin Oloff, Maria M. Domeracka), kierownikom biblioteki kapituły 
gnieźnieńskiej (Jakub Boksica, Anzelm W. Brodziszewski, Jan 
J. Korytkowski, Tadeusz J. Trzciński, Wojciech Wieczorkiewicz, 
Wojciech Wysocki, Jan P. Zienkiewicz). Kilka haseł opublikowała 
w Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, w tym dwa 
dotyczące członków swojej rodziny (Edmunda Norberta Podlaszew- 
skiego, oraz Wojciecha Podlaszewskiego). Osiem biogramów jej 
pióra znalazło się w Słowniku biograficznym konspiracji pomorskiej 
(cz. I-III, Toruń 1994-1997). Jeden biogram (Jan Ludwik Nicolai) pod
pisany jej nazwiskiem, zamieszczony jest w Polskim słowniku bio
graficznym. Najwięcej uwagi w ostatnich latach swojego życia po
święciła osobie ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, wikare-



go w kościele NMP w Toruniu, który w obozie koncentracyjnym 
w Dachau, niosąc pomoc współwięźniom zmarł śmiercią mę
czeńską. Wznowiony w latach dziewięćdziesiątych jego proces be
atyfikacyjny dostarczył jej impulsu do zajęcia się bliżej jego biogra
fią. Prezentowała ją  kilkakroć na łamach różnych czasopism. Naj
pełniejszy jego wizerunek dała w publikacji, która ukazała się już 
po jej śmierci -  Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913- 
1945) (Toruń 1998).

Na jej bogaty życiorys składało się także uczestnictwo w dzia
łalności wielu towarzystw. W latach sześćdziesiątych była człon
kiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Po swoim powrocie 
(1967 r.) ze stypendium naukowego we Francji w toruńskim Od
dziale SBP wygłosiła cykl prelekcji na temat organizacji oraz funk
cjonowania bibliotek francuskich. Większe zaangażowanie w dzia
łalność Stowarzyszenia wykazała jednak dopiero na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy zaistniały realne per
spektywy zmiany w autentyczny związek zajmujący się problema
mi środowiska bibliotecznego. Stan wojenny skutecznie przerwał 
jej kontakty ze Stowarzyszeniem. Nie wiem dokładnie, jakie były 
tego bezpośrednie powody. Można się domyślać, znając jej poglą
dy polityczne, że tą przyczyną było przystąpienie Stowarzyszenia 
do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), ale 
także inne okoliczności, ponieważ w latach dziewięćdziesiątych 
nie podjęła w SBP swojej wcześniejszej aktywności.

Bliższe związki łączyły K. Podlaszewskąz Towarzystwem Na
ukowym w Toruniu, sięgającym swoimi początkami 1875 r. Jego 
członkiem zwyczajnym została w 1972 r. Należała do Komisji Bi
bliografii i Bibliotekoznawstwa, której była sekretarzem w latach 
1972-1988. Na posiedzeniach Komisji wygłosiła kilkanaście refe
ratów, część z nich dotyczyła historii księgozbiorów gdańskich oraz 
toruńskich, inne były sprawozdaniami z przebiegu różnych konfe
rencji poświęconych problematyce księgoznawczej oraz bibliote
karskiej, w których uczestniczyła. Dzieliła się także spostrzeżenia
mi na temat zwiedzanych przez nią zagranicznych bibliotek. Ostatni 
raz wystąpiła na posiedzeniu Komisji w 1990 r. z komunikatem 
o założonym w 1988 r. Polskim Towarzystwie Bibliologicznym. 
Udział w działalności Komisji brała do ostatnich lat swego życia. 
W 1990 r. została powołana na członka Wydziału I Historycznego 
TNT w dowód jej osiągnięć naukowych w dziedzinie historii. Od



1958 г. była członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a od 
1984 r. należała do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Była urodzoną turystką, toteż należała do Koła PTTK działają
cego przy UMK, organizując liczne wycieczki po kraju, jak również 
za granicę, które w czasach jej szczególnej aktywności, w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nie mogły przekroczyć za
chodniej granicy naszych politycznych sojuszników. Pod szyldem 
PTTK w latach 1978-1980 prowadziła wycieczki bibliotekarzy Bi
blioteki UMK do Meklemburgii, oraz na południe NRD do Turyngii, 
połączone ze zwiedzaniem bibliotek. Brała udział w urządzanych 
przez Koło spotkaniach, prelekcjach i innych imprezach.

Z chwilą, kiedy na plan pierwszy w życiu publicznym weszła 
„Solidarność” całym sercem stanęła po stronie tego ruchu, traktu
jąc jego idee jako własne. W latach dziewięćdziesiątych włączyła 
się w działalność Unii Demokratycznej: z jej ramienia uczestniczy
ła jako członek komisji wyborczej w czasie wyborów do Sejmu 
Kontraktowego. Nieprzypadkowo w dorobku K. Podlaszewskiej, 
a zwłaszcza wśród kilkudziesięciu biogramów jej autorstwa, eks
ponowane miejsce zajmują księża. Była osobą mocno związaną 
z Kościołem oraz głęboko religijną. Jej biografia byłaby okaleczo
na, gdyby nie wspomnieć o tej właśnie bardzo dla niej istotnej sfe
rze, określającej jej światopogląd oraz praktykę życiową. Zmiany, 
jakie nastąpiły w życiu politycznym naszego kraju po 1989 r. spra
wiły, że bardziej, bez wcześniejszej ostrożności zaczęła się anga
żować w różnego rodzaju stowarzyszeniach, kołach i gremiach 
prowadzących działalność pod auspicjami Kościoła. Z Kościołem 
K. Podlaszewska była mocno związana od dzieciństwa. Na studiach 
była członkiniąSodalicji Mariańskiej Akademiczek. Od 1957 r, kiedy 
w Toruniu powstał Klub Inteligencji Katolickiej (KIK) należała do naj
wierniejszych jego członków. Pełniła w nim różne funkcje, wygła
szając odczyty inspirowała różne działania, była przewodniczącą 
powołanego przez nią w ramach KIK-u, Zespołu Synodalnego, za
inicjowała tworzenie w Toruniu grup Odnowy w Duchu Świętym. 
Pielgrzymowała do sanktuariów maryjnych w Lourdes, Medjugo- 
rie. Uczestniczyła w kilku kongresach Odnowy na Jasnej Górze, 
nie opuszczała Spotkań Pelplińskich.

K. Podlaszewska była bibliotekarką, nauczycielem akademic
kim, ale przede wszystkim jednak jej zawodowa aktywność koja
rzy się ze starymi drukami. Nie dlatego, że była kierowniczką 
Oddziału Starych Druków i Rękopisów, ale przede wszystkim ze



względu na to, że były one przedmiotem jej naukowych dociekań. 
Rezultat tej pracy był znaczący, świadczy o tym jej dorobek skła
dający się z ponad 70 pozycji. Ogół jej prac prezentuje solidny 
warsztat wykorzystywany do klarownej prezentacji tematu oraz koń
cowych konkluzji. Nie ulega wątpliwości, że dorobek K. Podlaszew- 
skiej w najważniejszej jego księgoznawczej części, realizującej za
łożenia jej mistrza, K. Głombiowskiego, zapewnił jej trwałe miejsce 
w badaniach nad historią książki. Swoimi publikacjami poszerzyła 
dotychczasową wiedzę nad dziejami książki Prus Królewskich, za- 
Vł/artą przede wszystkim w pracach Z. Mocarskiego oraz prof. Zbi
gniewa Nowaka. Znacząco posunęła także stan wiedzy nad dzie
jami liczącego przeszło 400 lat toruńskiego gimnazjum.

Janusz Tondel

Wybrane materiały biograficzne

Podlaszewska Krystyna. W: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu 1990

Stefan Czaja, Janusz Tondel: Doc. dr Krystyna Podlaszewska. -  Po
żegnanie. -  ,,Głos Uczelni” 1996 nr 12 

Janusz Tondel: Podlaszewska Krystyna, W: Słownik pracowników książki 
polskiej. Suplement II. 2000 

Danuta Rawska: Krystyna Podlaszewska (1926-1996) Monografia bio-bi- 
bliograficzna. Toruń 2000 (maszynopis, praca magisterska pod kier. 
prof. J. Tondela)
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Zofia Ameisenowa -  uczona i bibliotekarz

Waga naukowych dokonań, dorobek długoletniej ofiarnej pracy 
w Bibliotece, wszechstroność zainteresowań i nieprzeciętna oso
bowość łącząca prawość charakteru z odwagą wyrażania swych 
przekonań, czynią Zofię Ameisenową jednym z najwybitniejszych 
bibliotekarzy-uczonych, jacy kiedykolwiek pracowali w Bibliotece 
Jagiellońskiej.

Urodzona 31 maja 1897 r. w Nowym Sączu, córka Maurycego 
Ameisena, lekarza i społecznika i Jadwigi z Schodmaków, wycho
wywała się w atmosferze humanistycznej kultury i w duchu patrio
tycznych ideałów. Bogata ojcowska biblioteka stała się pierwszym 
źródłem jej wiedzy. Głęboko zapadły jej w pamięć postaci Ignace
go Daszyńskiego i Stefana Żeromskiego spotkane w rodzinnym 
domu. W 1915 r. złożyła egzamin dojrzałości w żeńskim gimna
zjum im. Emilii Plater w Krakowie i rozpoczęła na Wydziale Filozo
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego studia z zakresu historii sztuki 
i archeologii klasycznej, by otrzymać w 1920 r. tytuł doktora po przed
łożeniu pracy Średniowieczne malowidła ścienne wKral<owie, któ
rej promotorem był prof. Jerzy Mycielski.

Już w 1920 r. Zofia Ameisenówna rozpoczęła pracę w Bibliote
ce Jagiellońskiej, której miała pozostać wierna do końca życia. Uzu
pełnieniem jej wykształcenia stała się praktyka w Graphische 
Sammlung w Dreźnie i liczne przed wojną podróże zagraniczne -  
trzykrotnie do Włoch, także do Niemiec, Austrii i Francji, które wy
korzystała w celu zebrania materiałów do przyszłych prac nauko
wych. W 1923 r. wyszła za mąż za dalekiego kuzyna Aleksandra 
Ameisena, lekarza o wszechstronnych zainteresowaniach.
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Zofia Ameisenowa

Nie bez znaczenia 
było środowisko w ja 
kim znalazła się mło
da historyczka sztuki 
w pierwszych latach 
swej pracy zawodo
wej. Biblioteka Jagiel
lońska miała wów
czas skromny liczeb
nie, bo zaledwie kilku
nastoosobowy lecz 
doborowy zespół, 
w którym znaleźli się 
wybitni bibliotekarze 
i uczeni tej klasy, jak 
historyk nauki Alek
sander Birkenmajer, 
historycy -  Fryderyk
Papśe, Władysław Pociecha, historycy książki -  Kazimierz Pie
karski, Józef Grycz, bibliograf Adam Bar i in. Z tych lat wyniosła 
ideał bibliotekarza-uczonego i wysokie intelektualne i moralne wy
mogi związane z tym zawodem. Swoim ideałom pozostała wierna 
na całe życie i nie uznawała ludzi, którzy do nich nie dorośli.

Przez ponad czterdzieści lat -  z przenA/ą wojenną -  aż do odejś
cia na emeryturę w 1967 r. związana była ze zbiorami graficznymi 
Biblioteki Jagiellońskiej. Zbiory te zostały wyodrębnione dopiero 
w 1918 r. Zofia Ameisenowa została asystentką Jerzego Kieszkow- 
skiego, który zajmował się nimi od 1919 r. W 1922 r. został mianowa
ny wicedyrektorem Biblioteki, a w następnym roku zmarł. W rezulta
cie Zofia Ameisenowa sama kierowała zbiorami graficznymi, będąc 
aż do 1958 r. jedynym pracownikiem. Przeszła wszystkie szczeble 
bibliotecznej hierarchii od wolontariusza, poprzez pomocnika biblio
tecznego (1921), bibliotekarza, aż do kustosza (1951). W 1955 r. zo
stała mianowana profesorem nadzwyczajnym, zaś 30 czerwca 1959 r. 
w uznaniu osiągnięć naukowych otrzymała tytuł profesora zwyczaj
nego. W 1964 r. odznaczono ją  Krzyżem Oficerskim Orderu Odro
dzenia Polski, a rok później otrzymała nagrodę III stopnia Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Na początku 1968 r. 
Międzynarodowa Akademia Historii Nauki, nie wiedząc jeszcze o śmier
ci uczonej, wybrała ją na swego członka korespondenta.



Zofia Ameisenowa pełniła w Bibliotece różne funkcje: zastępcy 
kierownika zbiorów specjalnycłi (1937/8), kierowniczki Oddziału 
Zbiorów Specjalnycłi (1948-1950), tzw. innych Zbiorów Specjalnycłn 
(oddziału stworzonego po wyłączeniu starych druków i rękopisów), 
wreszcie Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych (1958- 
1967). W chwili, gdy podejmowała pracę w zbiorach graficznych, 
ich opracowanie ledwo się zaczynało, a zgromadzone w ciągu 
paruset lat kilkunastotysięczne cenne zbiory grafik i rysunków cze
kały dopiero na uporządkowanie i skatalogowanie. Nim przystąpiła 
do tej pracy zasięgnęła informacji o metodach opracowania grafiki 
w wielu instytucjach w Polsce i za granicą.

W ciągu kilkudziesięciu lat skatalogowała całą kolekcję rycin, 
większą część zbioru rysunków i rozpoczęła opracowanie dzieł 
ilustrowanych. Powstał katalog krzyżowy rycin, gdzie w jednym cią
gu alfabetycznym obok kart z nazwiskami artystów grafików znala
zły się odsyłacze do osób i miejscowości oraz pewna ilość haseł 
przedmiotowych. Stworzono osobny katalog rysunków i katalog 
wzorów dla grafiki, tj. nazwisk malarzy i rysowników, których prace 
były wzorem dla rytowników. Przyjęto układ rycin według numerus 
currens, podobnie jak dla książek, gdyż taka była decyzja dyrekto
ra Papeego -  Zofia Ameisenowa wolałaby układ według artystów 
i szkół, częściej stosowany w gabinetach rycin.

Duża ilość nieopracowanych zbiorów i konieczność ręcznego 
pisania kart nie pozwalała na tworzenie szczegółowych opisów -  
są one z konieczności zwięzłe, lecz wystarczające dla prawidło
wej identyfikacji rycin i określenia ich tematu. Sprowadzono do zbio
rów graficznych część książek opatrzonych sygnaturą działową 
,,Artes”. Stanowić one miały trzon zasobu tzw. albumów, tj. ksią
żek, głównie starych druków, ilustrowanych grafiką oryginalną. Póź
niej powstały też ich katalogi -  alfabetyczny i rzeczowy oraz kata
log rysunków. Zofia Ameisenowa zadbała też o stworzenie księgo
zbioru podręcznego, zawierającego podstawowe słowniki artystów, 
książki z dziedziny technik i historii grafiki oraz słowniki i szczegó
łowe opracowania z zakresu ikonografii. Jeszcze przed wojną uczo
na skatalogowała rękopisy i stare druki iluminowane, które były też 
przedmiotem jej badań i kilku publikacji naukowych, w tym przygo
towanego już po wojnie katalogu w formie książkowej.

Troszczyła się również o powiększenie zbiorów graficznych -  
walczyła o zakupy i dary dla Biblioteki. Możliwości zakupów przed 
wojną były na ogół skromne. Istotną rolę odegrało tu Towarzystwo



Przyjaciół Biblioteki Jagiellońskiej, które parokrotnie wspomogło 
Bibliotekę, dzięki niemu udało się nabyć m.in. cenny drzeworyt 
z pierwszej połowy XV w. z Ukrzyżowanym pomiędzy Marią i św. 
Janem oraz rysunki Grottgera. W 1933 r. anonimowy ofiarodawca 
przekazał prawie półtora tysiąca rycin. W 1927 r. Zofia Ameiseno- 
wa brała udział w staraniacłi o pozyskanie kilkunastotysięcznego 
zbioru grafiki dawnej z kolekcji Moszyńskicłi, który został złożony 
w depozycie w Bibliotece Jagiellońskiej. Niestety Bibliotece nie udało 
się uzyskać funduszy na jego zakup i trafił w końcu do Gabinetu 
Rycin Polskiej Akademii Umiejętności.

Pragnęła zawsze by zbiory Biblioteki Jagiellońskiej były kolekcją 
żywą. Starała się pozyskiwać także prace współczesnych) grafi
ków i wystosowywała apele do artystów o dary dla Biblioteki. Spoś
ród 60 polskich twórców ponad połowa odpowiedziała na apel ofia
rowując swoje dzieła, zaś Władysław Skoczylas przekazał prace 
najwybitniejszych! studentów ze swej klasy grafiki w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Zofia Ameisenowa, mimo, że przez całe 
życie w swej pracy naukowej zajmowała się przede wszystkim sztuką 
dawną, interesowała się także sztuką współczesną i w 1924 r. 
publikowała w ,,Kurierze Wieczornym” recenzje z wystaw arty
stycznych. Już te wczesne teksty objawiają jej indywidualność -  
zdolność bystrej obserwacji, zdecydowanie i śmiałość sądów. 
Obdarzona wybuchowym charakterem była równie skłonna do 
entuzjazmu, jak do dowcipnych złośliwości i nigdy nie potrafiła po
zostać obojętna.

Przygotowała kilka wystaw miniatur i grafiki. Jedną z nich miała 
być wystawa współczesnej grafiki ze zbiorów Biblioteki Jagielloń
skiej, której katalog poprzedziła wstępem z wnikliwą charaktery
styką polskich grafików lat dwudziestych i trzydziestych. Otwarcie 
wystawy planowano na dzień 1 września 1939 r. Mimo wszystko 
doszła ona do skutku, lecz dopiero w 1946 r. i wtedy też opubliko
wano katalog, którego część nakładu ocalała {Katalog wystawy 
współczesnej grafiki polskiej. Kraków 1946).

Zofia Ameisenowa zdołała szczęśliwie przeżyć wojnę. Jesz
cze 2 września 1939 r. brała udział w pracach nad zabezpiecze
niem najcenniejszych zbiorów. Wkrótce potem opuściła Kraków 
i dotarła do Lwowa, a następnie do Łucka i wreszcie do Kosowa, 
gdzie jej mąż pracował w szpitalu. Po nadejściu Niemców znala
zła się w getcie, skąd udało się jej wraz z mężem wydostać 
w 1942 r. i uciec piechotą w kierunku Bukowiny, by szczęśliwie



przejść do Rumunii. Resztę wojny pr2:eży\a w Czerniowcach, 
a później w Bukareszcie. W październiku 1945 r. powróciła do Kra
kowa i w tym samym miesiącu podjęła pracę w Bibliotece Jagiel
lońskiej, porządkując rozproszone podczas wojny zbiory, spisując 
zrabowane przez okupanta grafiki i biorąc udział w pracacłi nad 
reparacjami i rewindykacjami powojennymi. W latach 1947-1948 
odbyła półroczną podróż do Anglii, która zaowocowała później sze
regiem prac naukowych.

W latach powojennych kontynuowała opracowanie zbiorów 
i wciąż troszczyła się o ich powiększenie. Mimo stałego niedostat
ku funduszy, w późnych latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
gdy na rynku było dużo stosunkowo taniej grafiki, udało się jej doko
nać trochę korzystnych zakupów, m.in. rycin Rembrandta i Norbli- 
na. Gromadziła nie tylko dawne ryciny, ale starała się by w miarę 
możliwości była reprezentowana w zbiorach grafika współczesna. 
Tak np. jeszcze w latach pięćdziesiątych nabyła dla Biblioteki m.in. 
tekę prac Brunona Schulza i spory zestaw drzeworytów Jerzego 
Panka. Nieraz przynosili jej w darze swoje prace sami artyści, nie
kiedy ci sami, z którymi nawiązała kontakt jeszcze przed wojną.

W ciągu z górą 40 lat jej działalności zbiory Oddziału wzrosły 
niemal trzykrotnie. Jeszcze przed wojną jej wielką troską były moż
liwości konserwacji rycin i zakupu potrzebnych do tego materia
łów. Prowadziła w tej sprawie długoletnią walkę. W pierwszych 
latach powojennych miała pieczę nad organizacją wystaw w Bi
bliotece Jagiellońskiej. Zawsze bardzo aktywnie włączała się 
w starania Biblioteki o fundusze na zakup literatury naukowej. Do 
ostatnich miesięcy życia studiowała regularnie literaturę fachową 
i recenzje w czasopismach przygotowując dla Oddziału Groma
dzenia propozycje zakupu książek z historii sztuki i innych dzie
dzin humanistyki.

Choć Zofia Ameisenowa była bardzo zaangażowana w sprawy 
Biblioteki, głównym celem jej życia była praca naukowa. Jeszcze 
przed wojną wykrystalizowały się podstawowe kierunki jej zainte
resowań badawczych. Malarstwem ściennym i tablicowym zajmo
wała się dość krótko i sporadycznie. Głównym przedmiotem jej stu
diów stały się od początku dwie dziedziny sztuki, z którymi miała 
kontakt w czasie pracy w Bibliotece -  malarstwo miniaturowe 
i grafika. Już w latach dwudziestych zaczęła ogłaszać teksty o naj
starszych i najcenniejszych zabytkach dawnej grafiki znajdujących 
się w Bibliotece Jagiellońskiej i w innych zbiorach polskich.



w  1929 г. opublikowała Einblattdrucke des funfzehnten Jahrhun- 
derts in Polen. Holz und Metallschnitte... jako tom 69 wydawanej 
w Strasburgu pod redakcją P. Heitza serii «Einblattdrucke des 
funfzehnten Jahrhunderts». W tej samej serii ukazała się w 1942 r. 
jako tom 100 praca Einblattdrucke des XV  Jahrhunderts in Krakau 
opisująca kilka rycin ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Tom ten 
wydano pod nazwiskiem Heitza nie wymieniając w druku nazwiska 
prawdziwej autorki. Po wojnie Zofia Ameisenowa ogłosiła jeszcze 
artykuł o niedawno odkrytych polskich ekslibrisach z XVI w. 
i jako swój ostatni tekst dotyczący grafiki Nieznany wzór złotniczy 
z XV w. w Bibliotece Jagiellońskiej (W: Studia nad książką^ poświę
cone pamięci K. Piekarskiego. Wrocław, 1951 s. 365-369). Publi
kowała też rysunki ze zbiorów Biblioteki. Najczęściej były to prace 
materiałowe, przedstawiające nieznane lub mało znane dzieła sztu
ki, ogłaszane w przeznaczonych dla szerszej publiczności przed
wojennych kalendarzach ,,Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. 
Ogłosiła tam m.in. artykuły o rysunkach Józefa Peszki (,,Kalen
darz IKC” na rok 1936. Kraków, 1935 s. 229-231) i Franciszka Ksa
werego Preka (,,Kalendarz IKC” na rok 1938. Kraków 1937 
s. 225-228) ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, a także tekst o ry
sunkach alchemicznych, więc na temat bliski jej późniejszym za
interesowaniom (,,Kalendarz IKC” na rok 1939. Kraków, 1938).

Dziedziną sztuki, której Zofia Ameisenowa poświęcała przez 
całe życie najwięcej uwagi było malarstwo miniaturowe. Pierwszy 
krótki tekst z 1925 r. dotyczył Kodeksu Behema (,,Sztuki Piękne”, 
1925 nr 12). Do tego tematu miała powrócić trzydzieści lat później 
w książce Kodeks Baltazara Behema wydanej w serii «Klejnoty 
Sztuki Polskiej» (Warszawa, 1961), a dwie ostatnie wydane przez 
uczoną prace dotyczyły także malarstwa książkowego. Wiele pra
cy poświęciła naukowemu opracowaniu miniatur z zasobu Biblio
teki Jagiellońskiej. W 1929 r. ogłosiła Miniatury włoskie Biblioteki 
Jagiellońskiej. Trecento (Kraków, 1929), zaś w 1933 r. wydała Les 
principaux manuscrits apeintures de la Bibliotheque Jagiellonien- 
ne de Cracovie (,,Bulletin de la Societś de Reproduction de Manu
scrits a Peintures” 1933 s. 5-119), gdzie omawia w wyborze naj
wartościowsze obiekty. Pełne opracowanie zasobu miniatur Biblio
teki Jagiellońskiej zawiera książka Rękopisy i pierwodruki ilumino
wane Biblioteki Jagiellońskiej (Wrocław 1958). Jest to katalog ro
zumowany, opisujący ponad sto kodeksów iluminowanych z Od
działu Rękopisów i podobną ilość fragmentów miniatur przecho
wywanych w zbiorach graficznych, powstałych w XII-XVI w., w więk-



szóści pochodzących z Włoch, Francji, Czech i Polski, rozwiązu
jący liczne problemy atrybucyjne, stylistyczne i ikonograficzne.

Zofia Ameisenowa ogłosiła też szereg monograficznych opra
cowań zabytków malarstwa książkowego z innych zbiorów. E/ne 
suddeutsche fruhgothische Prachtbibel au f Schloss Sucha jest 
omówieniem czternastowiecznej Biblii z Suchej (,,Munchner Jahr- 
buch fur bildende Kunst”, 1935 H. 2), Francuskie rękopisy ilumino
wane z Wilanowa w Bibliotece Narodowej prezentują francuski psał
terz z XII w. i Godzinki z XIV w. (,,Przegląd Biblioteczny” 1933, nr 1), 
artykuł Opere inedite di Maestro del Codice di San Giorgio przed
stawia sylwetkę wybitnego miniaturzysty sieneńskiego z XIV w. (,,Ri- 
vista d ’Arte” 1939 nr 2), zaś Godzinki Sobieskich w Windsorze ana
lizują francuski rękopis z XV w. i omawiają problemy szerszej natu
ry; osobę artysty tzw. Mistrza Bedford, teorię trynitarną św. Augu
styna i zjawisko ,,devotio moderna” (,,Biuletyn Historii Sztuki” 1959, 
nr 3/4). Ostatnia drukowana za życia praca, to Cztery polskie rę
kopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych (Kraków, 
1967). Wszechstronna analiza czterech modlitewników znajdują
cych się dziś w Londynie, Mediolanie i Monachium, dokonana na 
szerokim tle wydarzeń historycznych, zjawisk kulturalnych i arty
stycznych epoki prowadzi autorkę do ogólniejszych wniosków
0 osobowości artystycznej ich twórcy, Stanisława Strzelnika i do 
konkluzji o nieobecności renesansowego malarstwa w Polsce.

Ważnym przedmiotem badań Zofii Ameisenowej, którym zaj
mowała się przez długie lata, była ilustracja rękopisów żydowskich. 
Pierwszą pracę z tego zakresu ogłosiła w 1929 r., ostatnia. Die 
hebraische Sammelhandschrift Add, 11639 des British Museum 
omawiająca hebrajski gotycki rękopis iluminowany ze zbiorów lon
dyńskich, ukazała się po jej śmierci. Taka tematyka badań stała się 
punktem wyjścia dla pogłębionych studiów ikonograficznych, do 
śledzenia wędrówek motywów i związków sztuki ze światem idei
1 wierzeń religijnych, a także skierowała uwagę uczonej ku sztuce 
Bliskiego i Środkowego Wschodu i ku czasom pierwszego tysiąc
lecia.

Pisząc w 1929 r. o czternastowiecznej Biblii hebrajskiej w Kra
kowie doszła do przekonania, że musiała istnieć żydowska ikono
grafia Starego Testamentu, co zostało parę lat później potwierdzo
ne przez wykopaliska w Dura Europos. The Tree o f Life in Jewish 
iconography, artykuł о motywie drzewa w żydowskiej ikonografii 
opublikowany w ,.Journal of the Warburg Institute” (London 1939)



jest pierwszą pracą ściśle ikonograficzną, napisaną w duchu szkoły 
Aby Warburga, w myśl której historia sztuki jest nierozerwalnie 
związana z historią form symbolicznych i szerzej, z dziejami idei, 
religii i kultury. W tym duchu pisane są inne prace Zofii Ameiseno- 
wej dotyczące ikonografii żydowskiej, jak Das messianische Gast- 
mahl der Gerechten in einer hebraischen Bibę! aus dem 13. Jahr- 

(,,Monatsschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Ju- 
dentums” 1935 s. 409-422) i Some neglected representations o f 
IHarmony o f the Universe (W: Essays in IHonor o f Hans Tietze. 
Paris 1958 s. 349-364) omawiające średniowieczne miniatury, któ
rych skomplikowaną treść udało się autorce rozszyfrować. Za naj
doskonalszą pracę uczonej o problematyce ikonograficznej uzna
no Animalheaded Gods, Evangelists, Saints and Righthous Men 
opublikowaną w 1949 r. w ,,Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes”, gdzie autorka z jednakową swobodą obraca się w krę
gu kultury antycznej, chrześcijańskiej i żydowskiej.

Kolejną dziedziną badań uczonej była historia nauki. Punktem 
wyjścia były tu także zabytki, które znała z bliska. Globusowi nieba 
w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęciła pra
cę Globus Marcina Bylicy z Olkusza i mapy nieba na Wschodzie 
i na Zachodzie (Wrocław 1959), która jest studium ikonografii astro
nomicznej i astrologicznej. Trzy statuetki z XVI w., które przed laty 
stały na biurku w gabinecie kierownika zbiorów graficznych stały 
się punktem wyjścia do prezentacji zarysu dziejów anatomii dla 
artystów w książce Problem modeli anatomicznych ,,ecorches” 
i trzy statuetki w Bibliotece Jagiellońskiej (Wrocław 1962). Obie te 
książki ukazały się również w wersji anglojęzycznej. Trzeba też 
wspomnieć o zainteresowaniu autorki średniowieczną i renesan
sową astrologią i alchemią, bardzo pomocnymi w rozwiązywaniu 
wielu problemów ikonograficznych, na które natknęła się przy ba
daniu miniatur.

Metoda pracy Zofii Ameisenowej wypływała z wszechstronno
ści jej zainteresowań, dociekliwości i wielkiej erudycji. Prowadziła 
badania naukowe szerokim frontem, zbierając równolegle mate
riały do wielu tematów przez całe lata. Z pozostałych po uczonej 
notatek wynika, że zajmowało ją  ponad dwadzieścia różnych za
gadnień, na których opracowanie brakło jej już czasu. Dopiero, gdy 
uznała, że temat dojrzał, przystępowała do redagowania tekstu. 
Najczęściej wychodziła od konkretnego zabytku, który miała przed 
oczami -  nierzadko były to obiekty ze zbiorów Biblioteki Jagielloń



skiej. Posiadała dwie rzadko ze sobą współistniejące umiejętnoś
ci; zarówno zdolność precyzyjnej analizy konkretnego dzieła sztu
ki, jak i wysnuwania wniosków o chiarakterze ogólnym, syntetycz
nym, była jednakowo uwrażliwiona na formę i styl dzieła, jak i na 
jego symboliczne treści, i co więcej -  nie cofała się przed formuło
waniem sądów wartościującycłi. Prowadziła badania od poziomu 
dokumentacji aż po syntetyczne opracowania szerokicłi zagadnień 
z historii sztuki czy nauki.

Opanowała wszelkie metody badawcze-od precyzyjnego, pięk
nym językiem dokonanego opisu, poprzez rozwiązywanie proble
mów atrybucyjnychi i kompetentną analizę stylistyczną, aż po wni
kliwą analizę treści dzieła sztuki, która wiodła ją  ku zagadnieniom 
z zakresu dziejów idei i wierzeń religijnycłi, historii czy literatury. 
Z biegiem lat coraz bardziej interesowały ją  zagadnienia ogólniej
szej natury: problemy ikonograficzne, życie symboli i wędrówka 
motywów w sztuce. Niejednokrotnie podejmowała tematy, które 
niiały przynieść odpowiedź na pytania, na jakie natknęła się przed 
laty w swoich wcześniejszych pracach. Tak np. temat bestiariuszy 
w Biblii hebrajskiej, o którym pisała w 1933 r. (,,Miesięcznik Żydow
ski” 1933 s. 77-110) powraca w jej ostatniej, pośmiertnie wydruko
wanej pracy, a rozprawa o przedstawieniach istot ludzkich ze zwie
rzęcymi głowami rozwiązuje problem, na jaki natknęła się przed 
laty pisząc o dwu różnych rękopisach.

Zofia Ameisenowa zdawała sobie sprawę, że naukowiec zamy
kający się w wąskiej specjalności nigdy nie stanie się prawdziwym 
uczonym humanistą. Bardzo dużo czytała, nie tylko piśmiennictwo 
naukowe ale i literaturę piękną, włącznie z ostatnimi nowościami, 
interesowała się i zachwycała muzyką, kochała kwiaty i rośliny, któ
rych zawsze pełno było w jej domu i w gabinecie w Bibliotece.

Choć nie była nigdy bezpośrednio zaangażowana w dydaktykę, 
służyła innym swoją pomocą. Jeśli dostrzegła u kogoś rzetelne 
wiadomości i prawdziwe zainteresowanie chętnie dzieliła się z nim 
swą wiedzą, także niejeden z polskich historyków sztuki może 
uważać się za jej wychowanka. Odpowiadała na liczne kwerendy 
ikonograficzne i bibliograficzne, zwracali się do niej o fachową radę 
także naukowcy z zagranicy. Znajdowała również wspólny język 
z artystami, którzy nieraz odwiedzali zbiory graficzne Biblioteki.

W ostatnich latach życia pogarszający się stan zdrowia nie po
zwalał uczonej na normalną aktywność. Gdy przechodziła na 
emeryturę w październiku 1967 r. miała jeszcze nadzieję, że będzie



mogła poświęcić resztę życia na realizację swych licznych nauko
wych projektów. Niestety nie było to jej dane: Zofia Ameisenowa zmarła 
25 grudnia 1967 r. dokładnie w siódmą rocznicę śmierci jej męża 
Aleksandra, w tym samym wieku 70 lat, jak jej mąż i jej ojciec.

Rękopisy publikowanych prac uczonej, różne notatki i obszer
na kartoteka bibliograficzna są przechowywane w Oddziale Ręko
pisów Biblioteki Jagiellońskiej zgodnie z jej wolą. Posiadamy też 
jedyną ocalałą korektową odbitkę artykułu Sfera niebieska Michała 
Scota w rękopisie 573 Biblioteki Jagiellońskiej, który miał się uka
zać w Kalendarzu Ilustrowanego ,,Kuriera Codziennego” na 1940 r. 
Znalazła się tu również bogata korespondencja, którą Zofia Amei
senowa prowadziła m.in. z wieloma wybitnymi uczonymi z całego 
świata -  jest ona niestety zastrzeżona do 2027 r. i dopiero po tej 
dacie będzie mogła być udostępniona. Zachowały się rękopiśmien
ne materiały do szeregu nieukończonych prac -  w różnych stop
niach zaawansowania -  od skromnych luźnych notatek po obszer
ne wypisy gromadzone przez całe lata. Niektóre z tych niezrealizo
wanych tematów to szeroko zamierzone syntezy jak: Problemy 
kolorystyl<i zachodnioeuropejskiego malarstwa sztalugowego 1350- 
1450, Zmiany smaku artystycznego od średniowiecza do wielkiej 
wojny do 1914 r.), prace dotyczące sztuki pierwszego tysiącle
cia: Malowidła ścienne Dura Europos i problem najstarszych cy
klów ilustracyjnych Starego Testamentu, Drzwi grobowe w Luwrze 
z wieku I-go na tle ówczesnych wierzeń eschatologicznych. Inne 
notatki odnoszą się do poszczególnych dzieł sztuki w zbiorach 
polskich, jak np. Nieznana encyklopedia obrazkowa zpocz. XVI w. 
w Bibliotece Jagiellońskiej (dotyczy rękopisu akc. 35/1964), Obraz 
z Jasieńca (Joosa van Cleve) w Muzeum Narodowym w Warsza
wie, czy rysunki Philipa Konincka i Hendricka Goitziusa w Bibliote
ce Jagiellońskiej.

Szczególne znaczenie mają przez dwadzieścia lat gromadzo
ne materiały do monografii motywu ptaka dwugłowego obejmujące 
sztukę z okresu 3000 lat z różnych kręgów kulturowych. One, jak 
i tekst artykułu o znaku zodiakalnych Bliźniąt, nad którym Zofia Ame
isenowa pracowała w ostatnich miesiącach życia również mają 
w przyszłości znaleźć się w Bibliotece Jagiellońskiej. Część foto
grafii i klisz ilustracji prac publikowanych przechowywana jest 
w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych. Bibliotece Ja
giellońskiej zapisała też uczona swój księgozbiór naukowy.

Piotr Hordyński
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Janina Peszyńska -  organizatorka 
Działu Sztuki Biblioteki Publicznej 
w Warszawie

W Czytelni Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy wisi portret pędzla Felicji Kossowskiej, 
przedstawiający kobietę pochyloną nad książką. To portret Janiny 
Peszyńskiej, organizatorki i pierwszej kierowniczki tego Działu.

Ponad osiemdziesiąt lat temu, w 1921 r. ówczesny dyrektor 
Biblioteki, Faustyn Czerwijowski przyjął do pracy Janinę Peszyńską 
w charakterze bibliotekarki, pracownika etatowego grupy V. Odtąd 
zaczęły się jej długie, wielce pożyteczne lata pracy dla Biblioteki.

Janina Peszyńska, córka Leona i Honoraty z Podhorskich uro
dziła się 6 marca 1887 r. w Jabłonowie na Kijowszczyźnie. W 1903 r. 
po ukończeniu siedmioklasowego Gimnazjum Maryjskiego w Win
nicy na Podolu przyjechała do Warszawy, gdzie słuchała wykła
dów historii, literatury i języka polskiego na pensji pani Strumiń- 
skiej, a w latach 1904-1905 studiowała na Uniwersytecie Latają
cym. Powróciła w 1905 r. do Winnicy i tu do 1908 r. zajmowała się 
udzielaniem korepetycji, głównie z języka polskiego i historii.

Uzdolnienia plastyczne, pogłębione w latach 1908-1914 dzięki 
studiom w Warszawskiej Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet 
Miłosza Kotarbińskiego, pozwoliły jej na przyjęcie od 1917 do 1919 r. 
pracy nauczycielki rysunku w szkole prowadzonej przez Polską 
Macierz Szkolną w Winnicy.

Po I wojnie światowej pani Janina pracowała w wielu urzędach 
i organizacjach o charakterze społeczno-patriotycznym. Jako czło-



Janina Peszyńska

nek Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) działała w komitetach 
pomocy ofiarom wojny i w organach prasowych instytucji niepodle
głościowych. W uznaniu zasług otrzymała 9.10.1933 r. odznacze
nie -  Krzyż Niepodległości. Pierwsze lata działalności Janiny Pe- 
szyńskiej wynikały z potrzeby serca i pobudek patriotycznych, ale 
z pewnością pomogły ukierunkować jej zainteresowania i zadecy
dować o dalszej pracy, która była świadomym wyborem.

W 1921 r. Janina Peszyńska opuszcza Podole i przenosi się 
już na stałe do Warszawy, podejmując pracę w Bibliotece Publicz
nej.

Z Biblioteką była związana już dawniej, ponieważ jako członek 
Towarzystwa Biblioteki Publicznej wspierała ją  składkami, a w la
tach 1908-1910 pracowała dorywczo w jej siedzibie przy ulicy Ry
siej jako wolontariuszka. Biblioteka w tym okresie borykała się 
z trudnościami finansowymi i chętnie korzystała z pomocy pracow



ników honorowych, którzy niejednokrotnie, podobnie jak pani Jani
na zostawali zawodowymi bibliotekarzami.

Dyrektor Faustyn Czerwijowski, przyjmując do pracy w Biblio
tece Janinę Peszyńską zlecił jej przygotowanie do udostępnienia 
księgozbioru z dziedziny sztuki i kartografii. Liczący około 4000 jed
nostek zasób pochodził, jak większość w tym czasie zbiorów Bi
blioteki, głównie z cennych darów. Sytuacja zmieniła się dopiero 
w 1927 r., kiedy Biblioteka zaczęła otrzymywać egzemplarz obo
wiązkowy, a jeszcze bardziej wzbogaciły się jej zbiory od 1928 r., 
to jest od przejęcia jej przez Zarząd Miejski i zapewnienia stałego bu
dżetu, dzięki czemu mogła prowadzić racjonalną politykę zakupów.

Od 1914 r. Biblioteka miała własny gmach przy ulicy Koszyko
wej ufundowany przez Eugenię Kierbedziową. Początkowe prace 
w nowej siedzibie ograniczały się do rozlokowywania księgozbioru 
i wyodrębnienia materiałów do poszczególnych działów, zgodnie 
z przyjętą strukturą organizacyjną Biblioteki. Zbiory przyszłego Dzia
łu Sztuki i Zbiorów Kartograficznych miały zawierać książki o sztu
ce, różne wydawnictwa ilustrowane, atlasy architektoniczne, cza
sopisma, mapy i atlasy geograficzne, ryciny i fotografie.

W 1923 r. Dział Sztuki został otwarty. Czytelnicy mogli korzy
stać z wolnego dostępu do półek. Janina Peszyńską opracowywa
ła księgozbiór i udostępniała go zgodnie z zaleceniami dyrektora 
Czerwijowskiego, który znał organizację i metody pracy ówczes
nych bibliotek zachodnich. Czytelnia była czynna codziennie przez 
pięć godzin.

W 1929 r. zmieniono poprzedni -  wg formatów -  system usta
wienia zbiorów. W ,,Biuletynie Biblioteki Publicznej m.st. Warsza
wy” nr 3 z 1929/30 czytamy: ,,W dziale Sztuki i Kartografii pod kie
runkiem p. J. Peszyńskiej ustalono ściśle charakter Działu i drogę 
jego rozwoju na przyszłość. W związku z tem rozpoczęto usta
wienie książek na półkach według przyjętego w Bibliotece systemu 
systematycznego”. Zmiany te wymagały szczegółowszego prze
klasyfikowania zbiorów, przepisania kart w katalogach według no
wych zasad i wprowadzenia nowego inwentarza. W 1932 r. zbio
ry liczyły już 5859 wol. z podziałem na trzy grupy wydawnictw: książ
ki, ryciny, zbiór kartograficzny. Opracowanych było 4000 wol. Czy
telnicy korzystali z 59 tytułów prenumerowanych czasopism.

Chociaż wiele czasu zajmowały Janinie Peszyńskiej obowiązki 
związane z kierowaniem Działem, podejmowała również prace 
ogólnobiblioteczne. Od 1924 r. pełniła honorowo funkcję intendent-



ki. Dopiero w 1936 r. wobec bardzo wielu prac w Dziale, poprosiła
0 zwolnienie z tego obowiązku, pozostawiając sobie jedynie nad
zór nad gmachem Wbrew pozorom nie była to łatwa praca, bo 
w 1935 r. Wydział Wojskowy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwga
zowej (LOPiP) szkolił wolontariuszy i przygotowywał icłi na wypa
dek wojny do pełnienia funkcji komendantów obiektów. Obowiąz
kowi podlegał dyrektor Faustyn Czerwijowski i Janina Peszyńska 
jako administratorka gmachu.

Pani Peszyńska prowadziła także praktyki dla uczniów Szkoły 
Bibliotekarskiej, działającej przy Bibliotece Publicznej m.st. War
szawy. Była to trudna i absorbująca praca, tym bardziej, że prakty
ki odbywały się nie tylko w poszczególnych działach Biblioteki, lecz 
również w innych bibliotekach. Współpracowała też z redakcją,,Biu
letynu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy”.

Pisząc o życiu i pracy pani Janiny nie sposób pominąć roli, jaka 
przypadła jej w przygotowaniach do powołania Biblioteki Narodo
wej. Idea utworzenia centralnej biblioteki państwa narodziła się 
w społeczeństwie polskim zaraz po odzyskaniu niepodległości i od 
tego czasu zaczęły napływać cenne dary z kraju i z zagranicy, któ
re trzeba było nie tylko przechować, ale także zacząć opracowy
wać, aby były przygotowane w chwili otrzymania siedziby. W la
tach 1926-1927 kilka osób z grupy najwcześniej zaangażowanych 
pracowników jeszcze nieuruchomionej Biblioteki Narodowej pra
cowało w Bibliotece na Koszykowej, która oddała dwa piętra ma
gazynów na zbiory BN. Kilkuosobowa grupa pracowała pod kierun
kiem dyrektora Czerwijowskiego. W opracowanie zbiorów włączył 
się personel biura katalogowego Biblioteki Publicznej pod przewod
nictwem Wiktorii Muklanowiczówny oraz Janiny Peszyńskiej
1 Miry Wilczyńskiej, gorących zwolenniczek jak najszybszego po
wołania BN. Zespół pracujący na Koszykowej dla Biblioteki Naro
dowej nazywano ,,Dembiankami z Koszykowej” od nazwiska Ste
fana Dembego, jednego z głównych jej twórców. Pani Janina była 
też ,,Dembiankąz Koszykowej”.

W okresie okupacji i Powstania Warszawskiego Janina Peszyń
ska nadal pracowała w Bibliotece i mieszkała w jej gmachu. Po 
wojnie wróciła do pracy 1 września 1945 r. Trwały wówczas prace 
nad rewindykacją zbiorów, zakończone w listopadzie tego roku Oca
lały głównie te, które zostały przygotowane do ewakuacji przez pra
cowników po kapitulacji Powstania, a następnie wywożone przez 
Niemców w okresie od października do 21 listopada 1944 r. Nieste



ty nie odnaleziono książek wywiezionych później, już po opusz
czeniu gmachu na Koszykowej przez ostatnią grupę pracowników.

Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych wznowił działalność 
1947 r. jako komórka gromadząca księgozbiór z zakresu sztuki 
i rzemiosła artystycznego, natomiast zbiory kartograficzne weszły 
w skład wyodrębnionego później Działu Kartografii. Kierownictwo 
Działu Sztuki i Rzemiosł Artystycznych sprawowała w dalszym cią
gu Janina Peszyńska.

W czerwcu 1948 r. dyrektor Biblioteki Ryszard Przelaskowski 
wystąpił do władz miejskich z wnioskiem o przyznanie Janinie Pe- 
szyńskiej wynagrodzenia specjalnego. Wniosek umotywował na
stępująco: ,,Stanowisko kustosza Działu Sztuki i Rzemiosł Arty
stycznych w Bibliotece Głównej Naukowej wymaga przygotowania 
bibliotekarskiego, znajomości literatury polskiej i obcej z zakresu 
estetyki i sztuki, zdolności kierowniczych do prowadzenia Czytelni 
i prac wewnętrznych Działu oraz umiejętności nawiązania kontak
tów z czytelnikami młodzieżowymi” .

Pierwsze powojenne lata były bardzo trudne. Nieliczny perso
nel, aby udostępnić książki oczekującym w długich kolejkach czy
telnikom, musiał pracować w stałym pośpiechu. Pani Janina stara
ła się sprostać wszystkim swoim obowiązkom, ale taki tryb życia 
odbijał się na jej zdrowiu i powodował pogorszenie stanu chorego 
serca.

Zmarła 5 listopada 1949 r. w wieku 61 lat, jako czynny pracow
nik Biblioteki.

Maria Dybaczewska

Minęło już ponad 50 lat od śmierci Janiny Peszyńskiej. Niewielu 
jest obecnie bibliotekarzy, którzy ją  znali lub o niej słyszeli. Jej na
zwisko natomiast pojawiało się dość często w wydawnictwach bi
bliotecznych dotyczących okresu II wojny światowej, okupacji, 
a przede wszystkim Powstania Warszawskiego.

Zetknęłam się z Janiną Peszyńską w 1934 r., kiedy uczęszcza
łam do Rocznej Koedukacyjnej Szkoły Bibliotekarskiej, prowadzo
nej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. W czasie nauki 
w Szkole mieliśmy także praktyki, a raczej zapoznawanie się 
z poszczególnymi działami Biblioteki i jej pracownikami. Po pewnym 
czasie trafiłam po krętych żelaznych schodach na II piętro do Działu 
Sztuki i Kartografii (jak wówczas mówiono Map i Mapoznawstwa).



Lokal był właściwie strycliem ze ściętymi ścianami i składał się 
z niewielkiej, jak mi się wtedy zdawało, sali czytelnianej, pracowni 
i magazynu. Wszystko pełne zieleni i kwiatów. Tam poznałam ku
stosz Janinę Peszyńską. Do dziś widzę jej szczupłą, dość wysoką 
postać w kostiumie, przeważnie szarym, jej siwiejące, krótko, we
dług ówczesnej mody, obcięte włosy oraz uśmiechiniętą, miłą twarz 
z lekkim rumieńcem. Miała wtedy ok. 50. lat. Z zachowania widać 
było od razu, że lubi młodzież i ma do niej odpowiednie podejście -  
opiekuńcze, ale jednocześnie wymagające.

Wybierała spośród nas osoby, którym poświęcała więcej cza
su a nawet się z nimi zaprzyjaźniała i opowiadała o swojej pracy 
w Dziale i jego początkacłi, a także o znaczeniu sztuki w życiu 
każdego człowieka. Te z nas, do których poczuła sympatię, intere
sowały ją  i później nie tylko od strony pracy, ale także ich prywatne
go życia.

Po skończeniu Szkoły nie od razu rozpoczęłam pracę w Biblio
tece. Dopiero w 1936 r. objęłam kierownictwo wypożyczalni dziel
nicowej na warszawskim Żoliborzu. Moje spotkania z p. Janiną były 
więc bardzo ograniczone.

Od 1 września 1939 r. losy zarówno Biblioteki przy Koszyko
wej, jak i bibliotek terenowych zmieniły się radykalnie. Wybuchła II 
wojna światowa. Po zajęciu Warszawy przez Niemców prezydent 
miasta, Stefan Starzyński w swojej odezwie do mieszkańców War
szawy apelował, aby każdy, kto może stawił się do swojej dotych
czasowej instytucji i ratował oraz zabezpieczał jej majątek. Wielu 
pracowników Biblioteki, zwłaszcza ci, którzy mieszkali w gmachu 
przy Koszykowej, już w czasie oblężenia zgłosiło się do pomocy. 
Wśród nich znajdowali się -  Janina Peszyńską, Leon Bykowski 
oraz woźny Bronisław Kaliszewski, którzy przez cały czas oblęże
nia, wykazując maksimum odwagi i poświęcenia ratowali swoją 
placówkę przed skutkami bombardowań i pożarami. Po ustaniu 
walk do Biblioteki zgłosili się również inni pracownicy, starając się 
szybko doprowadzić ją  do użytku dla czytelników.

Po krótkiej ciszy okupant przypomniał sobie o jednej z najbar
dziej popularnych warszawskich bibliotek. Właściwe ,,władze” zgło
siły się do Biblioteki, aby wprowadzić swoje porządki. Zwolniono 
z pracy i aresztowano dyr. Aleksego Bachulskiego, na szczęście 
mianując na jego miejsce dotychczasowego zastępcę, dr. Ryszar
da Przelaskowskiego. Zarządzono wycofanie książek ,,antyniemiec- 
kich”, zwolniono pracowników pochodzenia żydowskiego. Usuwa



nie „zakazanych” książek dotyczyło także Działu Sztuki. Oficjalnie 
wycofano więc pewną ilość mniej wartościowych pozycji, inne ukryto 
w dobrze zamaskowanych schowkach, a część pozostawiono na 
półkach.

Janina Peszyńska była osobą samotną, ale wychowywała swoją 
bliską krewną, Irenę Noskowską po uszy tkwiącą w konspiracji. 
Często więc odbywały się w jej mieszkaniu różne spotkania kon
spiracyjne. Obok mieszkał p.o. dyrektora, Leon Bykowski, który zgło
sił przynależność do narodowości ukraińskiej, ale Janina Peszyń
ska i inni pracownicy, o których było wiadomo, że brali udział 
w działalności konspiracyjnej nie spotkali się z jego strony z żadny
mi przykrościami.

Jednym z częstych gości Janiny Peszyńskiej był pierwszy, eme
rytowany już dyrektor Biblioteki, człowiek niezwykłej zacności, Fau
styn Czerwijowski. Był po ciężkiej chorobie (mieszkał w tym cza
sie na Powiślu u swojej bratowej), tracił słuch i resztki sił. Pani 
Peszyńska dbała o niego, karmiła i podtrzymywała na duchu. Dyrek
tor Faustyn Czerwijowski zaginął w czasie Powstania na Powiślu.

W okresie okupacji wśród nielicznej grupy dawnych pracowni
ków, zaprzyjaźnionych i ufających sobie znalazł się zatrudniony na 
rozkaz Niemców Jan Berdych, który miał pracować w Muzeum 
Społecznym. Wielu osobom wydał się podejrzany, a kustosz Pe
szyńska szczególnie go obserwowała. Miała rację, bo -  jak się oka
zało -  był prowokatorem. O Janie Berdychu i jego działalności pi
sali Ryszard Przelaskowski i Elżbieta Skierkowska (W: Walka 
o dobra kultury. Warszawa 1970 T. 2). Peszyńska miała wyjątkową 
intuicję i szybko poznawała ludzi, z którymi przyszło jej w tym cza
sie żyć i pracować.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego Biblioteka stała się 
ostoją nie tylko dla wielu bibliotekarzy, ale także dla ludzi przygod
nych, uciekających z terenów zajętych przez Niemców. Opiekę nad 
Biblioteką pełnił Leon Bykowski we współpracy (nie można powie
dzieć, że zawsze zgodnej) z Janiną Peszyńską. Była spokojna, 
chociaż przeżywała śmierć swojej wychowanicy rozstrzelanej 
przez Niemców w styczniu 1944 r. W połowie sierpnia do zespołu 
bibliotecznego dołączyły Elżbieta Skierkowska, pracownica Działu 
Sztuki oraz Irena Morsztynkiewiczowa, późniejszy dyrektor Biblio
teki Głównego Urzędu Statystycznego. Dużym wydarzeniem była 
decyzja znanej pisarki Marii Dąbrowskiej schronienia się wraz ze 
swoimi najbliższymi w Bibliotece przed ostrzałem ulicy Polnej, gdzie



mieszkała. Sylwetki poznanych wówczas pracowników Biblioteki 
m.in. Janiny Peszyńskiej jako Haliny Pokrzewskiej umieściła póź
niej w powieści Przygody człowieka myślącego.

W dniu 22 sierpnia do gmacłiu Biblioteki weszła żandarmeria 
AK i aresztowała Leona Bykowskiego. Zatrzymany został ze wzglę
du na swą narodowość ukraińską. Razem z innymi aresztantami 
wcielono go do grupy jeńców budujących barykady, gdzie został 
ranny. Po pobycie w szpitalu, zwolniony za poręczeniem Janiny 
Peszyńskiej i innych bibliotekarzy wrócił i nadal zajmował się 
ochroną gmachu Biblioteki.

Po kapitulacji Powstania w Bibliotece pozostała niewielka zało
ga. Kierownictwo nad siedmioosobową grupą objęli Janina Peszyń- 
ska i Ksawery Świerkowski, który pod koniec września dołączył do 
bibliotecznego zespołu. Przede wszystkim w dalszym ciągu za
bezpieczano zbiory. Książki pakowano w skrzynie lub zamurowy- 
wano w piwnicach. W ramach akcji zabezpieczania dóbr kultury 
prowadzonej pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza zabrano 
z Biblioteki wiele skrzyń, które składowano w podwarszawskich 
miejscowościach, a następnie wywieziono na Dolny Śląsk.

W listopadzie nie można było już dłużej przebywać w pustej, 
wypalonej Warszawie. Wraz z jednym z ostatnich transportów 
skrzyń siedmioosobowa załoga Biblioteki została 21 listopada 1944 r. 
wywieziona z Warszawy. Janina Peszyńska z Elżbietą Skierkowską 
znalazły później schronienie w gościnnych progach Zofii Renner- 
towej, kierowniczki Działu Czasopism, mieszkającej wtedy we Wło
chach k. Warszawy.

Z czasów Powstania zachował się diariusz, codzienne zapisy 
prowadzone początkowo przez Leona Bykowskiego, a po jego 
aresztowaniu przez Janinę Peszyńską. Zapisy zostały wydane 
w opracowaniu Elżbiety Skierkowskiej i Ryszarda Przelaskowskiego 
w publikacji Walka o dobra kultury (Warszawa 1970, T 1 s. 423- 
442). Te codzienne zapiski dawały prawdziwy obraz życia i ciężkiej 
pracy przy zabezpieczaniu zbiorów i gmachu przed pociskami 
i pożarem. Mówiły o napływających stale bezdomnych mieszkań
cach Warszawy, braku żywności, a czasem i wody.

Na drugim podwórku Biblioteki znajdował się cmentarzyk, gdzie 
chowano poległych powstańców i okolicznych mieszkańców. Licz
ba grobów wzrastała do końca naszej obecności na Koszykowej.
1 listopada, by uczcić poległych i umarłych zapaliliśmy światła na 
grobach ,,naszego cmentarzyka”.



Jeszcze raz trzeba podkreślić niezwykłą postawę, prawość oraz 
energię i zapał Janiny Peszyńskiej, pod którymi starała się ukryć 
słabnące siły swego chorego serca. Okres Powstania, jak pisze 
Elżbieta Skierkowska w przemowie do Zapisów ,,bardziej jeszcze 
(uwydatnił) bezinteresowny, pełen szlacłietności stosunek do lu
dzi, troskliwą opiekę, jaką otaczała skołatanycłi, głodnych, a czę
sto i chorych bezdomnych”. Janina Peszyńska całkowicie była od
dana ludziom i Bibliotece.

Zofia Warczygłowa-Piotrowska
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Stanisława Sawicka -  wieloletni kustosz 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie

Profesor Stanisława Maria Sawicka była jedną z najbardziej 
znaczących osób wśród pracowników nauki, którzy los swój zwią
zali z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (BUW). Wybitny hi
storyk sztuki, muzeolog, specjalistka w zakresie grafiki, rysunków 
i iluminatorstwa, autorka licznych prac naukowych, wiele uwagi po
święcała zagadnieniom organizacji zbiorów, oraz konserwacji 
i ochrony zabytków. Była także odważnym człowiekiem i patriotką. 
Kiedy w czasie II wojny światowej przyszedł czas ciężkiej próby, 
nie wahała się ponosić ryzyka dla ratowania dóbr narodowej kul
tury.

Urodziła się w Warszawie 26 stycznia 1895 r , jako córka zna
nego chirurga, Bronisława Wilhelma Sawickiego i Stanisławy 
z Szuszkiewiczów. Ojciec, wieloletni ordynator oddziału chirurgii 
kobiecej szpitala im. Dzieciątka Jezus w Warszawie, profesor ho
norowy Uniwersytetu Warszawskiego, był zarówno uznanym spe
cjalistą w swej dziedzinie, jak i aktywnym społecznikiem i działa
czem na rzecz organizacji szpitalnictwa w kraju. Matka, wychowu
jąc trzy córki -  Stanisława Sawicka miała dwie młodsze siostry -  
pracowała społecznie na rzecz zwalczania analfabetyzmu i roz
woju oświaty w Polsce. Warto dodać, że utrzymywała stały kontakt 
i współpracowała ze słynną Rosą Bailly -  ,,Różyczką” -  francuską 
poetką i działaczką, która w 1918 r. założyła we Francji Towarzy
stwo Przyjaciół Polski (Les Amis de la Pologne) i w różnej formie



niosła pomoc Polsce, m.in. popie
rając jej walkę o Górny Śląsk.

W domu rodzicielskim Stanisła
wy Sawickiej panowała więc at
mosfera społecznego i patriotycz
nego zaangażowania. A ponadto -
0 czym sama pisała -  kult nauki.
Od młodzieży wymagano stałego 
kształcenia się, pogłębiania i posze
rzania wiedzy, kładziono nacisk na 
lekturę i podróże, a także na to, by 
zdobyte wiadomości wykorzysty
wać w służbie dla społeczeństwa
1 kraju.

Stanisława Sawicka rozpoczę
ła edukację w prywatnej szkole Ja
dwigi Sikorskiej w Warszawie, którą 
ukończyła w 1913 r. Następnie 
uczęszczała na wykłady z zakresu 
przyrody i humanistyki na kursach 
prowadzonych w stolicy przez To
warzystwo Kursów Naukowych.
W 1916 r. zdała eksternistyczną
maturę i wstąpiła na Uniwersytet Warszawski, najpierw na wydział 
przyrodniczy, ale potem wybrała humanistykę ze specjalnością hi
storii sztuki, usytuowaną wówczas na wydziale filozoficznym. 
W 1919 r. przeniosła się do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, 
uzyskując tam w 1924 r. stopień doktora filozofii na podstawie roz
prawy Kajetan Wincenty Kielisiński -  monografia artysty-rytowni- 
ka, przygotowanej pod kierunkiem prof. Juliana Pagaczewskiego. 
Niestety praca nie została wydana, a rękopis zaginął w 1944 r. Po 
uzyskaniu dyplomu rozszerzała nadal zakres wiadomości, kształ
cąc się i pracując zarówno w kraju, jak i za granicą, a tak się złoży
ło, że los kierował ją  przede wszystkim do pracy w zbiorach biblio
tecznych, choć trzeba podkreślić -  były to najczęściej zbiory spe
cjalne. W 1922 r. pracowała w dziale książek Muzeum Czartory
skich w Krakowie, a latach 1922/23 -  w Instytucie Wydawniczym 
,,Biblioteka Polska” w Warszawie, w dziale ilustracji. W następ
nych latach (1924/25) studiowała organizację zbiorów graficznych 
w kolekcji rycin Bibliotheque Nationale w Paryżu, oraz w muzeach

Stanisława Sawicka



i bibliotekach iVlonachium, Brukseli, Drezna i Londynu (British Mu
seum). W latach 1926-1929 pracowała w dziale grafiki polskiej 
Muzeum Narodowego w Warszawie.

Równolegle z tą pracą, angażowana była przez Polską Akade
mię Umiejętności do opracowania zbiorów w jej zagranicznych sta
cjach naukowych. W latach 1927-28 sporządziła katalog zbioru ry
cin w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a w 1930 r. współpracowała przy 
organizacji działu historii sztuki w Bibliotece Polskiej w Rzymie.

Po wygraniu konkursu na stanowisko kustosza Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, objęła tę funkcję od 1 stycz
nia 1929 r. i pełniła ją  do dnia przejścia na emeryturę w 1965 r., 
z niedługą przerwą w okresie wojny (1944-1945).

Do pracy na stanowisku kustosza zbioru graficznego była 
wszechstronnie przygotowana. W wypełnianej przez nią ankiecie, 
w rubryce ,,znajomość języków obcych”, można przeczytać: ,,bie
gle w mowie i piśmie -  francuski, niemiecki, rosyjski, angielski; sła
bo -  włoski” . Biegła znajomość czterech języków, nawiązane 
w czasie studiów liczne osobiste kontakty z kierownikami najważ
niejszych europejskich zbiorów graficznych, zaowocowały wpro
wadzeniem w czasie jej kierownictwa w Gabinecie Rycin zasad 
nowoczesnego muzealnictwa, licznych zmian i ulepszeń, a przede 
wszystkim stałą wymianą doświadczeń z kolegami na całym świe- 
cie. Kiedy obejmowała prowadzenie tej placówki, zbiory Gabinetu 
Rycin, które niedawno dopiero wróciły do kraju, rewindykowane ze 
Związku Radzieckiego (1923 r.), nie były jeszcze całkowicie upo
rządkowane ani zewidencjonowane. Przypomnieć warto, że 
w owym czasie Gabinet Rycin BUW był największym i najznacz
niejszym zbiorem graficznym w Polsce, na który składało się kilka 
cennych kolekcji historycznych, jak np. Gabinet Rycin króla Stani
sława Augusta, czy zbiór rycin i rysunków Stanisława Kostki Po
tockiego. W związku z opracowaniem tych materiałów trzeba było 
rozwiązać wiele problemów, zarówno natury naukowej, jak organi
zacyjnej i konserwatorskiej, opracować metody ewidencjonowania 
i bezpiecznego przechowywania zbiorów, a także zasady groma
dzenia nowych obiektów.

Opracowane przez Stanisławę Sawicką wzory kart katalogo
wych dla grafiki i rysunków, opublikowane po wojnie w książce Jó
zefa Grycza, przyjęte zostały przez wiele innych polskich zbiorów 
{Bibliotekarstwo pral<tyczne w zarysie. Warszawa 1946). Ustaliła 
również schemat inwentarzy dla tych obiektów, a także modele szaf



i komód do ich przechowywania. Opracowała najwłaściwsze, we
dług ówczesnego stanu wiedzy, wzory tek, pudeł, typy montażu 
i rodzaje stempli do oznaczania zbiorów, które do dzisiaj są stoso
wane. Dbała o stosowanie odpowiedniego pod względem konser
watorskim i estetycznym montażu, dobranego rodzajem, barwą 
i grubością do obiektu. Starała się o sprowadzanie najlepszych, 
bezkwasowych kartonów i właściwych do ochrony rysunków ja 
pońskich bibuł. Zakupiony wówczas zapas wiedeńskich kartonów 
najwyższej jakości, który szczęśliwie przetrwał wojnę, służył do 
montażu rysunków jeszcze przez dziesięciolecia. Swoją specjali
styczną wiedzą, przemyśleniami i ustaleniami Stanisława Sawic
ka chętnie dzieliła się z innymi, bowiem problemy powierzonego 
sobie zbioru widziała zawsze w szerszej perspektywie i chciała 
ułatwić ich rozwiązywanie w skali ogólnopolskiej, a nie tylko lokal
nej. Publikowała swoje osiągnięcia, prowadziła wykłady na rozmai
tych kursach, wygłaszała odczyty (także radiowe) i referaty (np. 
Organizacja zbiorów graficznych w bibliotekach polskich. W; IVZjazd 
Bibliotekarzy Polskich. Protokoły. Warszawa 1937).

W latach międzywojennych opublikowała także swoje pierwsze 
poważne prace naukowe. Był to okres niezwykle pracowity 
i owocny w jej życiu, przerwany gwałtownie przez wybuch wojny 
w 1939 r., który skierował jej aktywność na inne tory. Od początku 
wojny uczestniczyła w zabezpieczaniu zbiorów Gabinetu Rycin 
przed nalotami bombowymi i pożarami, przenosząc je i lokując 
w podziemiach gmachu Biblioteki, a po zajęciu Warszawy przez 
Niemców, ukrywała cenniejsze obiekty ratując je przed grabieżą 
i wywiezieniem do Rzeszy. Od 1940 r. działała w konspiracji, po
czątkowo w Tajnym Biurze Pracy Społecznej, a potem jako kie
rownik biura utworzonego w marcu 1941 r. przez Departament In
formacji i Prasy Delegatury Rządu Polskiego (DIP). Do jej funkcji 
należało opracowywanie sprawozdań miesięcznych oraz kwartal
nych (wysyłanych do Londynu) o sprawach kultury i jej niszczeniu 
w Polsce. Uczestniczyła w zespołach, które rejestrowały straty 
kultury polskiej i przygotowywały jej powojenną odbudowę. Stani
sławie Sawickiej podlegał dział muzeów i zbiorów artystycznych. 
Równie aktywnie, chociaż na innych polach, działały w podziemiu 
obie jej siostry -  Wanda Sawicka (ur. 1902 r.), inżynier architekt, 
i Wiesława Sawicka (ur. 1904 r), absolwentka Wyższej Szkoły Hand
lowej w Warszawie. Konspiracyjną działalność sióstr przerwało 
aresztowanie całej rodziny przez gestapo dnia 13 kwietnia 1944 r.



i osadzenie w więzieniu na Pawiaku. Tam Wiesława, członek Ar
mii Krajowej, została rozstrzelana 27 maja 1944 r., Stanisławę 
i Wandę wywieziono 8 czerwca tegoż roku do centralnego kobie
cego obozu koncentracyjnego w RavensbrOck. Tu Stanisława Sa
wicka otrzymała numer więzienny 41776, który, wytatuowany na jej 
przedramieniu, pozostał czytelny do końca życia. Obóz był ciężki: 
praca ponad siły, głód, zimno i choroby dziesiątkowały więźniarki. 
Groziły też śmiertelne zastrzyki i komora gazowa oraz wykonywa
ne pod przymusem eksperymenty medyczne. Mimo nieludzkicłi wa
runków i nękających) ją  cłiorób, Stanisława Sawicka brała udział 
w konspiracyjnym życiu obozowym, organizując pogadanki, uczest
nicząc w tajnym nauczaniu i spotkaniach artystycznych. O jej po
stawie w obozie świadczyć mogą zadzierzgnięte wówczas przy
jaźnie, które przetrwały wiele lat. Wśród bliskich przyjaciółek z tam
tych dni była np. prof. Karolina Lanckorońska, czy znane artystki- 
graficzki, jak Maria Hiszpańska-Neumann i Wanda Fijałkowska.

Stanisława Sawicka powróciła z RavensbrOck do Warszawy 
25 maja 1945 r. Siostra jej, Wanda, nie wróciła z obozu -  została 
tam zamęczona na początku 1945 r.

Natychmiast po powrocie dyrekcja BUW powołała Stanisławę 
Sawicką na zajmowane wcześniej stanowisko, jednak była ona zbyt 
wycieńczona i chora by móc podjąć pracę; dopiero po kilku miesią
cach kuracji, w październiku 1945 r. powróciła do Biblioteki.

Zbiór Gabinetu Rycin był zrujnowany -  częściowo wywieziony, 
częściowo zniszczony. Zaginęły także inwentarze, katalogi, teki 
i pudła na pomieszczenie obiektów, nie istniała biblioteka podręcz
na. Wszystko to trzeba było odtwarzać. Dwuletnia akcja rewindy
kacyjna, której Stanisława Sawicka poświęciła wiele wysiłku i ener
gii, mimo starań, przyniosła tylko połowiczny rezultat -  kolekcja utra
ciła blisko 60% zasobów. Powracające do Biblioteki obiekty były 
często w katastrofalnym stanie. Zadaniem pierwszoplanowym stało 
się ich porządkowanie, a przede wszystkim konserwacja. Dzięki 
staraniom i zabiegom Stanisławy Sawickiej udało się odrestauro
wać kilkaset najbardziej zniszczonych i zagrożonych plansz w Pań
stwowej Pracowni Konserwacji Grafiki prowadzonej przez doświad
czonego konserwatora Bonawenturę Lenarta. Jednocześnie, zda
jąc sobie sprawę z ogólnopolskiego zasięgu problemów konser
watorskich, podejmowała inicjatywy prowadzące do stworzenia 
centralnej, nowoczesnej pracowni konserwacji papieru. Pierwsze 
postulaty zgłaszała już przed wojną {Sprawa konserwacji rycin



i rysunków w zbiorach graficznych w Polsce. ,,Pamiętnik iVluzeal- 
ny” 1934 z. 3). Po wojennych zniszczeniach stało się to palącą 
potrzebą. Jako członek Biura Bibliotek Polskiej Akademii Nauk dzia
łała bardzo aktywnie w komitecie do spraw powołania i organizacji 
takiej pracowni. W ścisłym kontakcie z Naczelną Dyrekcją Archi
wów Państwowych, a szczególnie z Centralnym Laboratorium Kon
serwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie, kierowanym przez inż. Marię Husarską, pracowała 
nad koncepcją i programem działań centralnego ośrodka konser
watorskiego. Sprawą tą zainteresowała także zespół specjalistów 
z Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej. Dzięki kontaktom 
z tymi instytucjami możliwe były profesjonalne konsultacje i korzy
stanie z efektów ich badań w zakresie zniszczeń i konserwacji pa
pieru. Równie ważne jak te inicjatywy było oddziaływanie wycho
wawcze Stanisławy Sawickiej na krąg współpracowników nie tylko 
w Gabinecie Rycin, ale w całej Bibliotece, polegające na wpajaniu 
zasad dbałości o zbiory.

Wśród rozlicznych zajęć, pani Sawicka odzyskała wkrótce 
dawną energię. Bardzo aktywna, zawsze w ruchu, była członkiem 
wielu towarzystw i gremiów naukowych a także innych organizacji. 
Nigdy nie było to bierne członkostwo, lecz zawsze czynny udział. 
Wymieńmy dla przykładu: Związek Muzeów w Polsce (od 1933 r.). 
Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członek -  korespondent od
1945 r.), Komitet Historii i Teorii Sztuki (później przemianowany na 
Komitet Nauk o Sztuce) Polskiej Akademii Nauk (od 1957 r.). Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami, Rada Naukowa przy Bibliotece Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Rada Nauko
wa Biblioteki Narodowej: Klub Literacki i Naukowy (KLiN, od 1932 r.); 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Societe de I’Histoire de 1’Art 
Franęais. W Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, zaproszo
na do Komisji Badań i Zbiorów (1962), opracowywała projekt struk
tury zbiorów Towarzystwa, w Instytucie Badań Literackich brała 
udział w ustalaniu zasad i sposobu rejestracji rękopisów średnio
wiecznych, współpracowała z Instytutem Zachodnim (od
1946 r.), którego dyrektor, K. Sosnowski, pisał do niej: ,,...należy 
Pani do najbardziej niezawodnych naszych współpracowników”, 
wreszcie działała aktywnie w Towarzystwie Polsko-Szwajcarskim 
i w jego ramach, na zlecenie fundacji ,,Pro Helvetia” gromadziła 
materiały do publikacji o Polakach studiujących w Szwajcarii w la
tach 1880-1918. W 1970 r., będąc już na emeryturze, zaproszona



została jako gość honorowy na zjazd założycielski organizującego 
się właśnie międzynarodowego komitetu kierowników publicznych 
zbiorów graficznych (I Reunion de Conservateurs de Collections 
Publiques d’Art Graphique. Paris, Musee du Louvre, novembre 
1970). Uczestniczyła tam w opracowaniu statutu i w dyskusjach 
nad programem i zadaniami tego gremium.

W swoich działaniach miała profesor Sawicka stały punkt od
niesienia, którym był Gabinet Rycin BUW. Stąd wychodziły różno
rodne pomysły i inicjatywy, tutaj były testowane i wcielane w życie. 
Nie pracowała sama. Początkowo, jeszcze przed wojną, miała dwie 
współpracownice -  Annę Szpiirajnową i Jadwigę Trenkler, pasier
bicę znanego łódzkiego przemysłowca i kolekcjonera grafiki, Hen
ryka Grohmana, która pracowała z ogromnym zaangażowaniem, 
jako wolontariuszka, nie pobierając wynagrodzenia. Po wojnie za
trudnione zostały kolejno trzy młode absolwentki historii sztuki Uni
wersytetu Warszawskiego.

Profesor Stanisława Sawicka (nominację na profesora nadzwy
czajnego otrzymała w 1955 r.) była zwierzchnikiem niezwykłym. 
Najpierw długo ,,testowała" kandydata do pracy w Gabinecie Ry
cin, z reguły przyjmowanego początkowo na próbę (na prace zle
cone, lub jako pracownik tzw. dniówkowy). Jakie stosowała kryteria 
trudno dociec, bo odpadały w selekcji osoby zdawałoby się znako
micie do tej pracy przygotowane. Sama pani profesor tak
0 tym p isa ła :,,Szkolenie sił młodych jest jednym z najważniejszych 
punktów naszego programu. Trzeba jednak koniecznie przy kwali
fikowaniu praktykantów czy sił pomocniczych, pragnących specja
lizować się w danym zakresie, zwracać uwagę na zainteresowa
nie daną dziedziną, pracą i związanymi z nią zagadnieniami 
naukowymi, na rzetelny stosunek do tej pracy i przygotowanie teo
retyczne, a także na żywy stosunek do zagadnień bieżących i na 
umiejętne zastosowanie własnej inicjatywy”.

Jako kierownik była wymagająca, ale wymagana praca była 
egzekwowana w tak kulturalnej i nieagresywnej formie, że ,,doci
skany” pracownik nawet tego nie zauważał, tym bardziej, że pani 
profesor świetnie orientowała się w możliwościach intelektualnych
1 umiejętnościach swoich podopiecznych.

Zawsze nienagannie ubrana i starannie uczesana, była w sto
sunku do swoich pracowników niezmiennie uprzejma, życzliwa 
a nawet serdeczna, chociaż daleka od poufałości. Przez lata pra
cy nie widziałyśmy jej nigdy zdenerwowanej czy nie w humorze,



nikt nie słyszał, aby odezwała się podniesionym głosem. Było oczy
wiste, że pewne rzeczy muszą być w Gabinecie Rycin wykonane, 
choć praca, zwłaszcza w początkowycłn, powojennych latach była 
trudna i wręcz wyczerpująca fizycznie, zważywszy, że zbiór, po
mieszczony w ciężkich, wielkich tekach należało dopiero porząd
kować, przy równoczesnym intensywnym udostępnianiu. Na zna
czenie tej ,,służby publicznej” zbioru pani profesor zawsze kładła 
wielki nacisk.

Niezależnie od codziennych obowiązków, opracowania i udo
stępniania kolekcji, kierownik wymagał od młodej kadry podnosze
nia kwalifikacji przez podejmowanie nowych zadań, wykazanie się 
aktywnością w opracowaniu wybranych zagadnień i przygotowa
nie tekstów do publikacji. W ten sposób, dwie najmłodsze wów
czas pracownice Gabinetu Rycin (autorki tego tekstu), postawione 
zostały najpierw przed zadaniem napisania artykułu o systemie 
skróconego katalogowania rycin, zastosowanym w Gabinecie Ry
cin BUW, a później poprzeczka została podniesiona -  miałyśmy 
przygotować wystawę europejskiej grafiki barwnej XVIII w. oraz 
opracować jej rozumowany katalog. Zadanie było trudne dla po
czątkujących autorek, zwłaszcza wystawa, bo temat nie był w Pol
sce nigdy podejmowany wcześniej i trzeba było sprowadzać po
trzebną literaturę z zagranicy, co w latach sześćdziesiątych nie 
było rzeczą prostą. Jednak nie było odwołania -  artykuł został napi
sany i opublikowany, wystawa przygotowana i katalog wydany. Po 
tych doświadczeniach każda z nas pracowała już na własny ra
chunek, przy stałej zachęcie ze strony pani Sawickiej, podsuwają
cej nam tematy i nakłaniającej do pracy naukowej. Nie było w niej 
cienia niechęci do udostępniania młodym pracownikom materia
łów i zbiorów. Nigdy -  poza zespołem rysunków nad którymi bez
pośrednio pracowała -  nie zatrzymywała żadnych materiałów do 
swojej tylko dyspozycji. Dopingowała nas do wysiłku, była dumna 
z osiągnięć swojego zespołu i często chwaliła go na zewnątrz -  
o czym dowiadywałyśmy się okrężną drogą. W efekcie takiej me
tody postępowania, każda z dawnych pracownic Gabinetu Rycin 
ma na swoim koncie przynajmniej jedną dużą publikację, nie licząc 
artykułów, katalogów wystaw czy recenzji. Jest wielką zasługą pro
fesor Stanisławy Sawickiej pozostawienie po sobie zespołu zdol
nego poprowadzić dalej Gabinet Rycin BUW, traktowany nie tylko 
jako zbiór, ale też jako warsztat pracy naukowej.



Warto wspomnieć jeszcze o zupełnym braku drobiazgowości 
czy małostkowości pani Sawickiej, o jej pogodzie i poczuciu hu
moru. Stworzyła ponadto nam młodym, w tych ciężkich czasach, 
luksusową atmosferę -  możliwość swobodnego wypowiadania 
swoich poglądów, bez stresu i obaw, bowiem wszyscy wywodzi
liśmy się z podobnych tradycji patriotycznych.

Rozliczne zajęcia i rozgałęziona działalność profesor Sawic
kiej. duże zaangażowanie w prace Gabinetu Rycin, nie pozwoliły 
jej samej zrealizować wszystkich zamierzeń naukowych. Miała tego 
pełną świadomość i tak o tym pisała: ,,Głównym zahamowaniem 
w mojej karierze naukowej było rozpraszanie się na drobniejsze 
prace i zajmowanie się praktyczną stroną zagadnienia pracy nad 
zbiorem graficznym. Było to jednak narzucone przez warunki życia 
i mój warsztat pracy, który traktowałam jako placówkę społeczną, 
wymagającą dużej specjalizacji i opracowania metod. Oddały one 
już pewne usługi innym podobnym instytucjom w Polsce” (BUW, 
Rkps. 2964).

Powściągliwość tej wypowiedzi jest zgoła nieuzasadniona. Ze
stawiona przez Wojciecha Korpantego bibliografia drukowanych 
prac Stanisławy Sawickiej liczy 214 pozycji. Większość to rzeczy
wiście prace drobne -  recenzje, omówienia, artykuły polemiczne -  
ale nie umniejsza to ich wagi. Współpracowała latami z wieloma 
czasopismami polskimi, jak np. ,,Grafika”, ,.Arkady”, ,,Ochrona 
Zabytków”, ..Roczniki Biblioteczne”, ,,Biuletyn Historii Sztuki”, gdzie 
pisząc o aktualnych wystawach na całym świecie, czy o nowych 
publikacjach -  starała się przybliżyć polskiemu czytelnikowi całą 
panoramę europejskich wydarzeń kulturalnych, zaś współpracu
jąc stale ze specjalistycznymi czasopismami zagranicznymi, jak 
np. ,,Scriptorium”, ,,Bulletin Codicologique”, ..Cahiers Pologne-AI- 
lemagne”, ,,Arte Veneta” czy ,,Gazette des Beaux-Arts” prezento
wała i dokumentowała obecność nauki i kultury polskiej w Europie. 
Na przykład na liście 34 członków Centre Codicologique de Bruxel
les była aż do 1981 r. jedyną osobą zza ,,żelaznej kurtyny”. Trzeba 
może przypomnieć, że w owych czasach drukowanie jakichkol
wiek prac za granicą było mocno utrudnione. Ministerstwo Oświaty 
przypominało surowo autorom i wszelkim towarzystwom nauko
wym o obowiązku przesyłania tekstów najpierw do Ministerstwa, 
gdzie podejmowano decyzję o celowości publikowania danej pra
cy za granicą (zob. pismo Min. Oświaty z dn. 5.05.1950 r., podpi
sane: Dyrektor Departamentu -  Wł. Michajłow. BUW, Rkps. 2971).



Większe prace naukowe i badania profesor Sawickiej obejmo
wały dwie dziedziny; grafikę oraz iluminatorstwo i rysunek. Pierw
sza poważna praca, opublikowana w 1931 r., dotyczyła inkunabu
łów graficznych zacłiowanych w poiskicłi zbiorach {Einblattdrucke 
des XV. Jahrhunderts in Polen. Warschau, Lemberg, Gnesen, 
Posen. Strassburg 1931). Wydała także monografię siedemnasto
wiecznego rytownika Jana Ziarnki {Jan Ziarnko peintre-graveur 
polonais [...] W: „La France et la Pologne dans leurs Relations Ar- 
tistiques”, 1938 t. 1 nr 2-3), opracowała zespół włoskich drzewory
tów ,,chiaroscuro” nabytych właśnie dla Gabinetu Rycin i wydała 
ich katalog {Katalog wystawy drzeworytów włoskich a chiaroscuro 
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Warszawa 1936). Po wojnie raz jeszcze wróciła do grafiki publikując 
pracę o rycinach Wita Stwosza {Ryciny Wita Stwosza. Warszawa 
1957). Jest autorką wielu opracowań dotyczących grafiki, jej historii 
i technik, zamieszczanych w podręcznikach akademickich (np.: Sztu
ka polska czasów nowożytnych, cz. 1 lata 1450-1650; cz. 2 lata 1650- 
1764. Praca zbiorowa. Warszawa 1952, 1955; Historia sztuki pol
skiej w zarysie, t. 2 sztuka nowożytna; t. 3 sztuka nowoczesna. War
szawa 1962) oraz haseł z tej dziedziny w słownikach i encyklope
diach (np.i Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa 1969; 
Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971; Słownik pracowni
ków książki polskiej. Warszawa-Łódź 1972).

Za najważniejszą w swym dorobku naukowym uważała pracę 
o rękopisach iluminowanych, która wyszła w 1938 r. {Les princi- 
paux manuscrits a peintures de la Bibliotheque Nationale de Var- 
sovie, du Chateau Royal et des BibUotheques: de Zamoyski a Var- 
sovie, du Seminaire de Płock et du Chapitre de Gniezno ,,Bulletin 
de la Societe Franęaise de Reproduction de Manuscrits a Peintu
res” t. 19:1938 s. 1-319). Po wojnie skoncentrowała się przede 
wszystkim na opracowaniu rysunków ze zbiorów Gabinetu Rycin. 
Jej dwie duże wystawy rysunków i ich katalogi wprowadziły do eu
ropejskiej literatury specjalistycznej wiele cennych, nie znanych 
dotąd szerzej obiektów {Rysunki pejzażystów flamandzkich i ho
lenderskich [...]. Warszawa 1959 oraz IRysunki z kręgu maniery- 
stów niderlandzkich XVI i początku XVII w. [...]. Warszawa 1967). 
W czasopismach naukowych jak np. ,,Biuletyn Historii Sztuki” czy 
,,Gazette des Beaux-Arts” opublikowała ponad osiemnaście obszer
nych rozpraw monograficznych, dotyczących poszczególnych 
cennych rysunków ze zbiorów Gabinetu Rycin.



Trzeba jeszcze wspomnieć o dwóch bardzo ważnych inicjaty
wach wydawniczych profesor Sawickiej. Była autorką koncepcji, 
współautorką i współredaktorką pierwszego w Polsce katalogu ro
zumowanego rysunków architektonicznych, który stał się wzorcem 
dla wszystkich, licznie ukazujących się później wydawnictw tego 
rodzaju {Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, pla
ny i widoki z XVIII i X IX w., cz. 1 Varsaviana, cz. 2 Miejscowości 
różne, cz. 3 Varia. Warszawa 1967-1972).

Podobnie ponierską pracą było -  razem z Marią Mrozińską 
z Muzeum Narodowego w Warszawie -  przygotowanie założeń, 
współredakcja i współautorstwo czterotomowego wydawnictwa
0 polskich zbiorach graficznych, które 1981 r. uhonorowane zosta
ło nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki {Polskie zbiory 
graficzne: [t. 1] Rysunki szkół obcych w zbiorach polskich, [t. 2] 
Grafika i  rysunki polskie w zbiorach polskich, [t. 3] Grafika szkół 
obcych w zbiorach polskich, [t. 4] Polskie kolekcjonerstwo grafiki
1 rysunku. Warszawa 1976-1980).

Profesor Sawicka po wojnie nie miała już bliskiej rodziny, lecz 
otaczał ją  krąg wiernych przyjaciół, a życie bez reszty wypełniała 
praca. Rezultaty tej pracy oceniała nader skromnie, nie zdając so
bie chyba w pełni sprawy z tego, jak wiele uczyniła dla polskich 
zbiorów graficznych, a szczególnie dla zbiorów należących do bi
bliotek, które nie miały tak dobrze zorganizowanych służb konser
watorskich i teoretycznej podbudowy zasad opracowania, jak to 
miało miejsce w zbiorach muzealnych.

Na koniec oddajmy jej głos raz jeszcze. W kilku zdaniach 
z przemówienia wygłoszonego w Stowarzyszeniu Historyków Sztu
ki w dniu 10 lipca 1980 r., z okazji wręczenia jej medalu pamiątko
wego, tak podsumowała swoją drogę życiową: .zdaję sobie do
brze sprawę, jak skromne są moje osiągnięcia w dziedzinie prac 
naukowych -  zwłaszcza zaś wobec dawnych zamierzeń, prac roz
poczętych -  zahamowanych tak gwałtownie przez katastrofę jaka 
spadła na kraj nasz w ponurym czasie pogardy. Trzeba było po 
bolesnych stratach osobistych, po utracie własnego warsztatu pra
cy -  przestawić najpilniejsze zadania na leczenie ran zadanych 
przez okupantów nauce i kulturze polskiej, odstawiając z koniecz
ności własne prace na tor boczny. Trzeba było liczyć straty, rato
wać i odbudowywać to, co przetrwało, lub co udało się ocalić [...] 
Nie miałam nigdy przecież jakichś szczególnych zasług. Po pro
stu chciałam żyć pożytecznie [...]”.



Profesor Sawicka zmarła 9 czerwca 1982 r., pochowana zo
stała w grobie rodzinnym na Powązkacłi.

Teresa Kossecka 
Elżbieta Budzińska
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Elżbieta Skierkowska -  kustosz zbiorów 
graficznych w Bibliotece Narodowej

Jak wielu znanych pracowników bibliotek, Elżbieta Skierkow
ska ukończyła studia humanistyczne, a znajomość bibliotekarstwa 
i historii sztuki, którym poświęciła swoje zawodowe życie zdoby
wała podczas pracy w dwóch książnicach -  Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy i Bibliotece Narodowej oraz drogą stałego samo
kształcenia.

Urodziła się 13 marca 1907 r. w Łodzi jako jedyna córka Fran
ciszka Skierkowskiego i Aleksandry z Elmanów. Ojciec był urzęd
nikiem, członkiem PPS, więzionym za przekonania polityczne 
przez trzy lata. Po ukończeniu w 1925 r. Gimnazjum Humanistycz
nego Żeńskiego im. Elizy Orzeszkowej w Łodzi Elżbieta rozpoczę
ła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszaw
skiego. Dyplom magistra filozofii w zakresie filologii polskiej uzy
skała w 1920 r. na podstawie bardzo dobrze ocenionej pracy pt. 
Początki twórczości powieściopisarskiej Elizy Orzeszkowej napi
sanej pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego. Z dumą podkreślała 
potem, że przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej był prof. Sta
nisław Szober.

Po ukończeniu studiów zaczęła pracować jako nauczycielka 
w Gimnazjum Towarzystwa Szkół Średnich w Ostrołęce, prowa
dzonym przez SS Misjonarki. Odbywała tam jednocześnie prakty
kę wymaganą przy egzaminie państwowym na nauczyciela szkół 
średnich. Egzamin ten zdała w 1932 r. z wynikiem bardzo dobrym. 
Następnie do 1933 r. pracowała w gimnazjach łódzkich. W 1934 r. 
była zatrudniona w prywatnej bibliotece.



Jeszcze w czasie studiów, 13 października 1926 r. zawarła zwią
zek małżeński z Janem Jackiem Jakubem Goldmanem. Małżeń
stwo to trwało 10 lat. Po uzyskaniu rozwodu w 1936 r. Elżbieta Skier- 
kowska powróciła do swego panieńskiego nazwiska. Prawdopo
dobnie w 1934 r. przebywała przez kilka miesięcy u krewnycłi 
w Paryżu, gdzie zetknęła się z dawnymi książkami i dziełami sztu
ki. Zainteresowania zwłaszcza grafiką rozszerzała odwiedzając mu
zea i biblioteki paryskie i obcując z osobami, które te zaintereso
wania pogłębiały.

Po powrocie do Polski odbyła w okresie od 5 lutego do 5 sierpnia 
1935 r. praktykę w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Po jej za
kończeniu otrzymała opinię, w której stwierdzono, że ,.wywiązała 
się z przyjętycłi obowiązków bardzo sumiennie wykazując duży za
sób inteligencji i zamiłowania do pracy bibliotecznej”. Od 2 grudnia 
tegoż roku została zatrudniona w Bibliotece Publicznej na stanowi
sku młodszej bibliotekarki kontraktowej w Dziale Sztuki. W Bibliote
ce zastała ją  wojna i oblężenie Warszawy. Biblioteka Publiczna stała 
się w tym okresie scłironieniem nie tylko dla pracowników, ale i dla 
okolicznych mieszkańców, którzy w wyniku bombardowania stracili 
dach nad głową. Znajdowali tu nie tylko lokum, ale i wyżywienie. Elż
bieta Skierkowska wraz z innymi pracownikami brała czynny udział 
w zdobywaniu żywności i ochronie gmachu przed pożarem. Młoda, 
gorąca patriotka traktowała tę pracę jak obowiązki żołnierza na fron
cie i dawała dowody wielkiego zaangażowania i odwagi, czasem 
wręcz brawury i lekceważenia życia. Wyprawiała się pod kulami po 
Chleb z Koszykowej na daleki Czerniaków, dźwigała na plecach cięż
kie worki ze zdobytą żywnością. Swoje mieszkanie straciła po wy
buchu bomby i tymczasowe schronienie znalazła w domu koleżanki 
z Biblioteki Publicznej, Janiny Danielewiczowej.

Po kapitulacji Warszawy pracowała nadal w Bibliotece Publicz
nej. Zajęcia w Dziale Sztuki pasjonowały ją  i dawały pełnię satys
fakcji. Mogła tu rozwijać swoje dawne, zapoczątkowane w Paryżu, 
zainteresowania sztuką, choć zaczęła ją  wciągać również praca 
bibliotekarska, a zwłaszcza udostępnianie i praca z czytelnikami. 
W 1941 r. została mianowana zastępcą kierownika Działu Sztuki 
Janiny Peszyńskiej, która rozwijała i pogłębiała zainteresowania oraz 
umiejętności swojej młodej zastępczyni. Elżbieta do końca życia 
wyrażała się o niej z najgłębszym szacunkiem i podziwem. Do jej 
obowiązków jako zastępcy kierownika należało m.in. załatwianie 
wszelkich spraw, z którymi zwracała się Biblioteka Niemiecka (Deut-



sche BQcherei), instytucja 
zorganizowana w Warsza
wie, która miała prawo two
rzenia własnego niemiec
kiego księgozbioru zabiera
jąc z polskicłi bibliotek wy
typowane książki. Elżbieta 
Skierkowska została wy
znaczona do dostarczania 
jej kierownikowi wskaza
nych przez niego książek 
ze zbiorów Biblioteki Pu
blicznej. Korzystając jed
nak z jego słabej pamięci 
i niezbyt dobrej orientacji w 
zagadnieniu po kilku dniach 
wynosiła ukradkiem dostar
czone uprzednio co cen
niejsze pozycje ratując je 
w ten sposób dla Biblioteki. 
Sprawiało jej to wielką sa
tysfakcję.

W 1942 r. awansowała 
na bibliotekarza. Nowy dy

rektor Biblioteki, Leon Bykowski mianowany po usunięciu Ryszarda 
Przelaskowskiego, zlecił jej obok dotychczasowych obowiązków 
w Dziale Sztuki, wykonywanie przez dwa dni w tygodniu prac katalo
gowych w Dziale Druków Nowych. Tam pod kierunkiem Janiny Stan- 
kiewiczowej poznała zasady katalogowania i pogłębiła wiedzę fachową.

Elżbieta Skierkowska była w tym czasie osobą towarzyską 
i miała wiele bliskich koleżanek. Głęboka przyjaźń łączyła ją  z Janiną 
Lesiszową i Ireną Noskowską, wychowanką Janiny Peszyńskiej. 
W domu tej ostatniej skupiało się w czasie okupacji życie towarzyskie 
pracowników Biblioteki i pani Elżbieta bywała tam częstym gościem.

Powstanie Warszawskie przeżyła w gmachu Biblioteki Publicz
nej na Koszykowej. Przybyła tam ok. 15 sierpnia, poważnie chora, 
z wysoką gorączką. Po 10 dniach choroby, jeszcze słaniająca się 
na nogach stanęła do pomocy Janinie Peszyńskiej przy zabezpie
czaniu przeciwpożarowym gmachu. Pomagała w przenoszeniu 
zbiorów z zagrożonych pomieszczeń na wyższych piętrach i skła

Elżbieta Skierkowska



daniu ich w podziemiach gmachu, pełniła często dyżury nocne na 
dachu Biblioteki. Jako sekretarka dyrektora prowadziła do końca 
Powstania dziennik wydarzeń, wykonywanych prac, załatwiała ko
respondencję do władz powstańczych i cywilnych. Prowadziła li
stę uchodźców przebywających w gmachu Biblioteki w celu uzy
skania przydziałów żywności z komendy rejonu, rozdzielała też te 
przydziały między pracowników i uchodźców. Sama ciągle jesz
cze cierpiąca żywiła się głównie rodzynkami zdobytymi jeszcze 
przed Powstaniem Po kapitulacji pozostała w gmachu Biblioteki, 
biorąc udział w pracach ewakuacyjnych i zabezpieczaniu zbiorów 
bibliotecznych. Dokoła Niemcy podpalali dom po domu, trzeba było 
dyżurować dzień i noc, żeby nie dopuścić do pożaru Biblioteki. 
W tym czasie pani Elżbieta zachorowała ponownie. Poprawę zdro
wia zawdzięczała profesorowi Stanisławowi Lorentzowi, który 
dowiedziawszy się o chorobie pracowniczki Biblioteki przysyłał pro
dukty żywnościowe pozwalające na zachowanie odpowiedniej die
ty. Wdzięczność dla profesora zachowała do końca życia. Jesz
cze osłabiona po chorobie zajmowała się gotowaniem posiłków 
dla ekipy Biblioteki i wspólnie z Janiną Peszyńską przygotowywała 
transporty książek do ewakuacji. Wraz z innymi pracownikami opu
ściła Bibliotekę i Warszawę 21 listopada 1944 r. Po kilkunastogo
dzinnym pobycie w Ursusie znalazła gościnę u kierowniczki Działu 
Czasopism, Zofii Rennertowej we Włochach pod Warszawą.

Wspomnienia ze swej pracy i przeżyć w okresie okupacji i Po
wstania Warszawskiego zamieściła w pracy zbiorowej Walka
0 dobra kultury (Warszawa 1970, T. 1). Są to dwa artykuły: War
szawska Biblioteka Publiczna na tle wydarzeń ostatniej wojny 1939- 
1945, oraz opracowane wspólnie z Ryszardem Przelaskowskim 
Zapisy dzienne z okresu Powstania w diariuszu Biblioteki Publicz
nej w Warszawie, prowadzone przez pracowników Biblioteki: p.o. 
dyrektora Leona Bykowskiego i kustosza Janinę Peszyńską.

Już 12 lutego 1945 r. zgłosiła się do pracy w Bibliotece Publicz
nej. Zapewne jednak istniały jakieś przeszkody w jej zatrudnieniu, 
gdyż od marca do sierpnia tego roku pracowała jako bibliotekarka 
w Muzeum Pedagogicznym w Warszawie przy ul. Długiej 25. Pra
ce bibliotekarskie jednak szybko się skończyły, a funkcja sekretarki 
nie odpowiadała ambitnej i już wykwalifikowanej pracownicy, za
częła więc starać się o pracę w Bibliotece Narodowej.

W Bibliotece Narodowej rozpoczęła pracę 1 listopada 1945 r.
1 z tâ  instytucją związała się na całe życie. Zaczęła od stanowiska



asystentki w Dziale Grafiki, przydały się teraz doświadczenia z pracy 
w Dziale Sztuki Biblioteki Publicznej. Szybko dała się poznać jako 
pracownik inteligentny i przydatny. W 1952 r. BN wystąpiła dla niej 
o obowiązujący wówczas nakaz pracy. Już wcześniej, w 1950 r. 
otrzymała nominację na kierownika Działu Grafiki i awans na bi
bliotekarza. 1 stycznia 1961 r. została kustoszem, a 20 czerwca 
1966 r. Komisja Egzaminacyjna dla Bibliotekarzy Dyplomowanych 
przyznała jej w drodze weryfikacji stopień kustosza dyplomowane
go, zaś 1 stycznia 1969 r. Biblioteka awansowała ją  na starszego 
kustosza dyplomowanego.

W pierwszyn okresie pracy w Bibliotece Narodowej Elżbieta 
Skierkowska brała udział w pracach rewindykacyjnych na tzw. Zie
miach Odzyskanych. Wspominała później te wyprawy w poszuki
waniu książek wywiezionych przez Niemców podejmowane pod
czas mrozów w nieodpowiednim ubraniu i obuwiu. Wspominała 
także codzienne wędrówki do pracy zimą w tenisówkach, gdyż 
w trudnych, powojennych warunkach brakowało wszystkiego. Na
bawiła się wtedy dolegliwości, które trapiły ją  przez całe życie.

Funkcja kierownika Działu przemianowanego później na Zakład 
postawiła przed panią Elżbietą szereg poważnycłi zadań: uporząd
kowanie zbiorów grafiki i rysunków, skatalogowanie albumów gra
ficznych często wielkich formatów, opracowanie księgozbioru pod
ręcznego i stworzenie warunków do udostępniania całości zbio
rów graficznych. W trudnych warunkach lokalowych i ciasnocie, 
jaka panowała w gmachu Szkoły Głównej Handlowej przy ulicy 
Rakowieckiej, gdzie mieściła się wówczas Biblioteka Narodowa było 
to bardzo uciążliwe. Przy braku miejsca samo ustawienie i prze
kładanie ciężkich foliałów oraz rycin wymagało dużego wysiłku fi
zycznego. Dla chorowitej i wątłej kobiety stanowiło to duże wyzwa
nie. Dopiero w końcu lat pięćdziesiątych otrzymała do pomocy 
magazyniera i dwa etaty merytoryczne. Dzięki temu mogła zorga
nizować przeprowadzkę Zakładu do Pałacu Rzeczypospolitej, gdzie 
wreszcie zaistniały normalne warunki do pracy.

Swoje doświadczenia w pracy bibliotekarskiej przy kategorii zbio
rów, dla której nie istniały wówczas przepisy katalogowania 
(W. Borkowska i J. Grycz w Skróconych przepisach katalogowa
nia uwzględnili katalogowanie albumów w sposób niewystarczają
cy) usiłowała wykorzystać pisząc rozprawę Gromadzenie, opra
cowanie i udostępnianie albumów i dzieł ilustrowanych w bibliote
kach naukowych pomyślaną jako instrukcja dla pracowników bi



bliotek i gabinetów rycin. Praca ta uzyskała pochlebne recenzje 
prof. Kazimierza Michałowskiego i dr Marii Mrozińskiej, którzy pod
kreślali twórczy wkład autorki i oryginalność pracy nie mającej od
powiednika w dotychczasowej literaturze oraz jej przydatność dla 
pracowników bibliotek i muzeów.

Obydwoje recenzenci zetknęli się zresztą z lansowanymi przez 
Skierkowską metodami opracowania zbiorów graficznych już wcześ
niej, gdyż w 1954 r. została ona wydelegowana do Muzeum Naro
dowego w Warszawie jako rzeczoznawca w sprawie inwentaryza
cji albumów. Prof. Michałowski wystosował wtedy do dyrekcji BN 
pismo z podziękowaniem za jej trud pisząc w nim: „Oparte na grun
townej znajomości przedmiotu fachowe wskazówki, jej ofiarna po
moc i uprzystępnienie niezbędnych kompendiów wydatnie przy
czyniły się do racjonalnego rozwiązania inwentaryzacji albumów 
graficznych w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”.

Przedmiotem zainteresowań naukowych Elżbiety Skierkowskiej 
była najpierw dawna grafika. Zaczęła uczęszczać na seminarium 
doktoranckie prof. Stanisława Lorentza, pod którego kierunkiem 
przygotowywała rozprawę Zbiory graficzne i biblioteka Stanisława 
Kostki Potockiego. Ostatecznie jednak jej kilkuletnie studia nie zo
stały uwieńczone doktoratem, a prawie ukończona praca nie zo
stała opublikowana w całości. Ukazała się jedynie jako artykuł pt. 
Księgozbiór z dziedziny sztuki Stanisława Kostki Potockiego na tle 
polskich bibliotek XVIII wieku (,,Rocznik Historii Sztuki” 1972 
s. 172-202). Trzeba jednak podkreślić, że badania były prowadzo
ne na niezlDadanym dotychczas materiale i stanowią owoc pionier
skiej pracy autorki.

Drugim, poza grafikąXVIII w., tematem zainteresowań Skierkow
skiej było ilustratorstwo książek. Rezultatem jej badań w tej dziedzi
nie są trzy książki wydane przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 
Plastyka Stanisława Wyspiańskiego na tle ówczesnych kierunków 
artystycznych (Wrocław 1958), Wyspiański artysta książki (Wro
cław I960) oraz Współczesna ilustracja książkowa (Wrocław 1969). 
Krótki artykuł Wyspiański artysta książki ukazał się również w ,,Biu
letynie Informacyjnym Biblioteki Narodowej” (1968 nr 1).

Pani Elżbieta była też autorką kilku artykułów informujących 
o zbiorach Zakładu drukowanych w tymże ,,Biuletynie”. Były to m.in. 
Zbiory graficzne (1965 nr 1), Wizerunki polskich aktorów w zbio
rach graficznych Biblioteki Narodowej (1968 nr 2). Wyczerpujące 
opracowanie o zbiorach graficznych zamieściła w pracy zbiorowej



Polskie zbiory graficzne. T. 4: Polskie kolekcjonerstwo grafiki i ry
sunku w rozdziale Biblioteka Narodowa (Warszawa 1980 s. 101- 
112). Informacje o zbiorach graficznych BN zamieściła także 
w Encyklopedii wiedzy o książce.

Wszystkie te działania na polu naukowym były prowadzone rów
nolegle z codzienną pracą w Zakładzie Grafiki, do której była ogrom
nie przywiązana. Praca i zbiory były sensem jej życia. Jako osoba 
samotna nie miała większych obowiązków domowych i mogła wiele 
czasu poświęcać na pracę dla Biblioteki. Nie miała jednak zdolno
ści organizacyjnych i niedomogi w tym zakresie musiała rekom
pensować wzmożonym wysiłkiem w dodatkowym czasie. Praco
wała niezwykle ciężko -  czasem wychodziła z Zakładu po 14 go
dzinach pracy, często bez obiadu. Pomimo to nie doprowadziła 
niestety do opracowania pełnego katalogu grafiki i rysunków. Przy
gotowała jednak zwarty i logiczny schemat katalogu rzeczowego 
albumów i księgozbioru podręcznego.

Zwykle sama zajmowała się czytelnikami. Udostępnianie zbio
rów i kontakt z czytelnikami zdawały się sprawiać jej dużą przy
jemność. Czytelnicy zawsze wychodzili usatysfakcjonowani, gdyż 
pani Elżbieta znakomicie znała zbiory i zawsze potrafiła wynaleźć 
w magazynie potrzebne materiały i dostarczyć zainteresowane
mu, który otrzymywał je bez szukania w katalogach. Odwiedzają
cy Zakład byli zwykle oczarowani jej erudycją, uprzejmością i inte
lektualną rozmową, a także jej osobowością -  starsza, dystyngo
wana pani o nienagannych manierach i czarnych włosach zosta
wiała niezapomniane wrażenie.

Jej gabinet i otoczenie także było niecodzienne -  na biurku, kilku 
stołach i regałach piętrzyły się stosy albumów. Pani Elżbieta świet
nie się w tym malowniczym bałaganie orientowała. Gorzej bywało, 
kiedy ją  jakaś sytuacja zaskakiwała, kiedy np. przychodził niespo
dziewanie kontroler z Ministerstwa Kultury i Sztuki, stanowiący po
strach wszystkich zakładów. Traciła wtedy głowę, denenA/owała się, 
nie mogła niczego znaleźć i potrzebowała pomocy. Świetnie scha
rakteryzował ją  dyr. Bogdan Horodyski w sławnej Szopce 1946, 
w której przedstawił ją  jako Bladą Damę, która mówiła:

Ach! Nareszcie dokopałam się!
Więc choć pot zalewa mi czoło,
Mam w kopalni mojej Faicków trzech
I już mi na smutno -
Wesoło.



żeby jeszcze miejsca dali dość. 
By to wszystko rozłożyć 
Jak trzeba!
Nie chcę dużo -  ledwie kilka sal!
Czułabym się
Jak mieszkanka nieba!

Wprawdzie ten opis dotyczy naprawdę trudnych warunków lo
kalowych przy ulicy Rakowieckiej, ale później w Pałacu Rzeczypo
spolitej przy pi. Krasińskich mimo sytuacji znacznie lepszej stosy 
także stale jej towarzyszyły. Leżały na wszystkich komodach i sza
fach w magazynie.

O ile publikowane wspomnienia Elżbiety Skierkowskiej z okre
su okupacji świadczą o jej serdecznym i życzliwym stosunku do 
ludzi i więzach przyjaźni łączącej ją  z koleżankami, o tyle dalsze 
lata przynoszą zupełnie inny jej obraz. Elżbieta Skierkowska lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, to osoba zmęczona trud
nymi warunkami pracy, zrezygnowana, nieufna. Na jej samopoczu
cie wpływały niewątpliwie również trudne warunki mieszkaniowe 
we wspólnym lokalu, wśród nieżyczliwych sąsiadów. Upragnione 
samodzielne mieszkanie, choć o wiele za małe na jej potrzeby, 
otrzymała dopiero w połowie lat sześćdziesiątych.

W Bibliotece Narodowej nie miała serdecznych przyjaciół, choć 
wiele osób wysoko ceniła. Prawdziwą przyjaźń znalazła chyba je 
dynie w osobie prof. Zofii Ameisenowej z Krakowa. Korespondo
wała z nią stale i zwierzała się ze stanu zdrowia, osobistych kłopo
tów, niepowodzeń i niepokojów. W zamian otrzymywała życzliwe 
i dobrotliwe napomnienia za nieracjonalny tryb życia, palenie pa
pierosów i niewłaściwe odżywianie się. Istotnie sposób życia pani 
Elżbiety nie wpływał dodatnio na jej samopoczucie i wzmagał dole
gliwości, na które cierpiała od czasów wojny.

Była lojalna w stosunku do osób, które lubiła i którym ufała, była 
wdzięczna za życzliwość i oddane jej przysługi. Taką wdzięczno
ścią obdarzała szczególnie profesora Lorentza i Zofię Czaykowską, 
zasłużoną pracownicę Biblioteki Narodowej, która pomogła jej w otrzy
maniu mieszkania. Podobne uczucie żywiła do Barbary Smoleńskiej 
z Zakładu Rękopisów BN, która pomogła jej w trudnym okresie życia 
i której śmierć odczuła potem bardzo boleśnie.

Ogromnie kochała swoje książki, których zbiór niewielki, ale za
wierający najważniejsze pozycje z historii sztuki zgromadziła



w swojej małej kawalerce. One to w pewnym stopniu osłodziły jej 
trudny okres po wymuszonym przez ustawę przejściu od 1 kwiet
nia 1970 r. na emeryturę. Samo odejście z Biblioteki poprzedzone 
trzymiesięcznym skontrum nie wpłynęło dodatnio na stan jej ner
wów. Wolny czas usiłowała wykorzystać na pracę naukow ą-w te
dy właśnie opublikowała kilka wcześniej wymienionycłi prac. Jed
nak wyobcowanie, osamotnienie i poczucie pewnej krzywdy spo
wodowały pogorszenie stanu jej zdrowia. Wystąpiły zaburzenia 
natury psychiicznej, które zmuszona była leczyć w szpitalu. Po
wrót do domu zbiegał się z kryzysem gospodarczyn, kartkami żyw
nościowymi, kolejkami w sklepach) -  to wszystko przekraczało moż
liwości starszej, scłiorowanej osoby, zagubionej w ówczesnej rze
czywistości. Na szczęście otrzymała wtedy pomoc od dawnych 
koleżanek, które odwiedzały ją  systematycznie i załatwiały jej byto
we sprawy.

Kilkakrotnie jeszcze następował regres w stanie jej zdrowia za
kończony pobytem w szpitalu w 1983 r. Po kilku miesiącach lecze
nia, pomimo pewnej poprawy wymagała jednak w dalszym ciągu 
stałej opieki i pielęgnacji. Ponieważ była osobą samotną została 
przeniesiona do Domu Opieki Społecznej w Górze Kalwarii gdzie 
zmarła 4 maja 1984 r. Pochowana została na Cmentarzu Komu
nalnym Północnym w Warszawie.

Elżbieta Skierkowska była odznaczona Medalem 10-lecia Pol
ski Ludowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995).

Jadwiga Ihnatowiczowa

Wybrane materiały biograficzne

Jadwiga Ihnatowiczowa; Elżbieta Skierkowska (13.03.1907-4.05.1984).
,,Rocznik Biblioteki Narodowej” !.  30/31:1994/1995 

Jadwiga Ihnatowiczowa; Skierkowska Elżbieta. W; Słownik pracowników 
książki polskiej. Suplement II. Warszawa 2000

Akta osobowe -  Archiwum Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 
Akta osobowe-Arch iwum  Biblioteki Narodowej
Teczka Elżbiety Skierkowskiej w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Na

rodowej



Teresa Sulerzyska — znawca rysunku 
i grafiki

Teresa Sulerzyska -  mimo, że przepracowała w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie przeszło 40 lat -  pełniąc m.in. funk
cję kierownika oddziału przez okres 20 lat -  nie czuła się nigdy 
bibliotekarką, czemu niejednokrotnie dawała wyraz podkreślając, 
że jest historykiem sztuki, pracującym w bibliotece. Jednakże od
dana bez reszty Gabinetowi Rycin BUW i jego zbiorom, niewątpli
wie należała do grona wybitnych przedstawicieli Biblioteki Uniwer
syteckiej w Warszawie.

Gdy prof. Stanisława Sawicka, ówczesny kierownik Gabinetu 
Rycin, przyjmowała mnie do pracy, szybko zorientowałam się, że 
wiążące decyzje i ustalenia były konsultowane z Teresą Sulerzyską, 
wówczas zastępcą prof. Sawickiej. Szczupła, elegancka, mało
mówna, skupiona na swojej pracy zawodowej -  robiła wrażenie 
nieprzystępnej. Wkrótce jednak okazywało się, że pod przykrywką 
oschłości kryła się osoba skryta i nieśmiała, ale przyjazna otocze
niu i wdzięczna za każdy okazany gest życzliwości i przyjaźni.

Teresa Sulerzyska była moim nauczycielem zawodu i przeło
żoną. Jej profesjonalizmowi i wszechstronnej erudycji wiele za
wdzięczam, szczególnie w zakresie umiejętności opracowywania 
dawnych rysunków architektonicznych. Po latach -  nasze oficjal
ne stosunki przerodziły się w trwałą, wzajemną przyjaźń.

Teresa Jadwiga Sulerzyska pochodziła ze środowiska inteligenc
kiego o zakorzenionych tradycjach patriotycznych i intelektualnych. 
Urodziła się 15 października 1925 r. w Warszawie. Była drugą 
z kolei córką Włodzimierza Leona Sulerzyskiego, urzędnika pań-



Teresa Sulerzyska

stwowego, pełniącego w okresie międzywojennym funkcję wice
dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego i Zofii Stanisławy z Si- 
cińskich, bibliotekarki pracującej w latachi powojennych w Głównej 
Bibliotece Lekarskiej w Warszawie. Starsza siostra, Wanda Sule
rzyska (1924-1944) osoba nadzwyczaj bliska Teresie, była sanita
riuszką batalionu „Zośka”. Zginęła w Powstaniu Warszawskim. 
Pośmiertnie została odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstań
czym. Jej śmierć była dramatem rodzinnym i stanowiła tabu o któ
rym do końca życia Teresa nigdy nie mówiła.

Teresa Sulerzyska szkołę powszecłiną, prowadzoną przez 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, ukończyła w Warszawie 
w 1939 r. Dorastała i zdobywała dalsze wykształcenie w trudnych) 
czasacłi okupacji niemieckiej. Świadectwo dojrzałości uzyskała 
w 1943 r. w Gimnazjum J. Popielowskiej i J. Roszkowskiej w War
szawie w warunkach konspiracyjnch. Doceniając wagę znajo
mości języków obcych, w latach 1943-1944 podjęła intensywną



naukę języka francuskiego, angielskiego i niemieckiego, zarabia
jąc jednocześnie w Biurze Instalacyjno-Budowlanym L. Kistera oraz 
udzielając korepetycji. W latach powojennych 1945-1951 studio
wała na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł magistra filozofii w za
kresie historii sztuki uzyskała 24 kwietnia 1952 r. na Wydziale Hi
storycznym, przedstawiając pracę dyplomową pt.; Zbiory artystycz
ne w Polsce w I poł. XVII w., napisanej pod kierunkiem prof. Stani
sława Lorentza. Praca ta, wprawdzie w całości nie została wyda
na, ale zebrane źródła i materiały pozwoliły Teresie Sulerzyskiej 
opublikować dwa erudycyjne artykuły pt.: Galerie obrazów i „gabi
nety sztuki” Radziwiłłów w XVII w. oraz Inwentarz galerii obrazów 
Radziwiłłów w XVII w .-\N  dwóch kolejnych numerach „Biuletynu 
Historii Sztuki” (1961 nr 2, 3). W okresie studiów w latach 1946- 
1948 Teresa Sulerzyska pracowała na zlecenie Państwowego In
stytutu Sztuki przy opracowaniu Słownika artystów polskich. Następ
nie podjęła trud pracy inwentaryzatora zabytków w terenie i współ
autora opracowania katalogów zabytków: Zabytki sztuki w Polsce. 
Województwo łódzkie, powiat piotrkowski. Warszawa 1950 z. 7; Ka
talog zabytków w Polsce T. 2: Województwo łódzkie, powiat skiernie
wicki. Warszawa 1953 z. 11; Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. 8: 
Województwo lubelskie, powiat krasnostawski. Warszawa 1964 z. 8.

Istotnym momentem w jej życiu, było związanie się w 1948 r. 
z Gabinetem Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, naj
starszym publicznym zbiorem graficznym w Polsce, powstałym 
w 1818 r. Jego muzealnym kolekcjom poświęciła całe swoje życie 
zawodowe.

Stały etat uzyskała 1 marca 1951 r., stanowisko kustosza dy
plomowanego w 1964 Г, a stanowisko starszego kustosza dyplo
mowanego w 1971 r. Początkowo pracowała pod kierunkiem prof. 
Stanisławy Sawickiej, której była najbliższym współpracownikiem, 
współautorem publikacji i zastępcą (od 1954 r.). W późniejszych 
latach (1966-1986) pełniła funkcję kierownika Gabinetu Rycin BUW. 
Z funkcji tej zrezygnowała na własną prośbę, chcąc w końcowych 
latach swojej pracy zawodowej, poświęcić się wyłącznie opraco
waniu zbiorów. W tym okresie pełniła funkcję kierownika sekcji ry
sunków dawnych. Na emeryturę przeszła 29 marca 1991 r., za
chowując jeszcze pół etatu w roku następnym. Łącznie Teresa 
Sulerzyska w Gabinecie Rycin BUW przepracowała 44 lata.

Była zasłużonym i doświadczonym pracownikiem naukowym. 
Wiedzę swoją w zakresie rysunków, grafiki i szeroko pojętego



muzealnictwa, zawdzięczała nie tylko długoletniej pracy w Gabine
cie Rycin BUW, ale także kilkumiesięcznym stażom stypendial
nym w bibliotekach i muzeach Francji i Anglii (m.in. w Bibliotheque 
Nationale, Cabinet des Dessins w Luwrze, British Museum i Victo
ria and Albert Museum).

W początkowym okresie swojej pracy zawodowej położyła 
ogromne zasługi porządkując pod kierunkiem prof. Stanisławy Sa
wickiej zbiory Gabinetu Rycin, gdy drogą rewindykacji rozproszone 
obiekty, w katastrofalnym stanie, powróciły do BUW. W później
szych latach wiele wysiłku i czasu poświęciła Teresa Sulerzyska 
opracowując merytorycznie jego historyczne kolekcje. Wielką wagę 
przywiązywała do gromadzenia specjalistycznej literatury, stano
wiącej podstawę opracowania rysunków i rycin oraz do współpra
cy z instytucjami posiadającymi zbiory graficzne. Zajmowała się 
również dydaktyką, prowadząc liczne wykłady z zakresu historii 
grafiki i rysunku, ich technik oraz ilustratorstwa dla wielu pokoleń 
studentów uczelni warszawskich, a także pokazy zbiorów Gabine
tu Rycin dla polskich i zagranicznych specjalistów.

Zainteresowania i działalność naukowa Teresy Sulerzyskiej kon
centrowały się wokół zagadnień z zakresu kolekcjonerstwa, pol
skich rysunków architektonicznych, rysunków artystycznych pol
skich i szkół obcych, grafiki europejskiej i ilustratorstwa głównie 
z XVII wieku.

Opublikowała 59 opracowań naukowych w różnej formie wy
dawniczej (dalsze dwie pozycje wydane zostały pośmiertnie 
w opracowaniu Jerzego Wojciechowskiego oraz Jolanty Talbier- 
skiej). Wiele z nich stanowiło artykuły w polskich i zagranicznych 
czasopismach (m.in. w: „Biuletynie Historii Sztuki”, „Bulletin du 
Musee National de Varsovie” czy „La Revue du Louvre et des 
Musees de France”), publikowała w Polskim słowniku biograficz
nym oraz licznych pracach zbiorowych: księgach pamiątkowych 
czy katalogach wystaw.

W jej dorobku piśmienniczym na szczególną uwagę zasługują 
katalogi zbiorów: Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Warszawie, cz.1: Varsaviana (Warszawa, 1967); 
cz. 2: Miejscowości różne (Warszawa, 1969); cz. 3: Varia (War
szawa, 1972), obejmujący łącznie ponad 3160 rysunków architek
tonicznych i dekoracyjnych z XVIII-XIX w. Katalog ten zawiera: pro
jekty, plany urbanistyczne, pomiary i widoki. Teresa Sulerzyska była 
redaktorką całości, współautorką (cz.1) i autorką (cz. 2-3). Zasługą



jej było przede wszystkim uporządkowanie pokaźnego zbioru ry
sunków i projektów architektonicznych, ustalenie większości atry- 
bucji autorskich, datowań i określeń treściowych. Należy podkreś
lić, że Katalog ten wzorowo opracowany, zawierający bogatą do
kumentację naukową oraz opatrzony szczegółowymi indeksami, 
stanowił pierwowzór dla innych, późniejszych katalogów z serii 
wydawniczej Ośrodka Dokumentacji Zabytków Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki. Mimo upływu wielu lat od chwili jego wydania nie stracił 
na aktualności, służąc po dzień dzisiejszy licznym pokoleniom 
naukowców i studentów.

Teresa Sulerzyska zaincjowała także bardzo istotne wydawnic
two zbiorowe -  dwutomowy Katalog rysunków artystów polskich 
i obcych w Polsce działających z XVIII-XIX wieku ze zbiorów Gabi
netu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, który znajduje 
się w toku opracowania. Ustaliła m.in. charakter tej pracy, a także 
układ i zasady opisu poszczególnych obiektów. Jako współautor
ka Katalogu opracowała łącznie 36 biogramów artystów oraz ich 
dorobek: 275 rysunków w formie opisów katalogowych z komenta
rzami, które w znacznej mierze pomieszczone zostaną w t.1: A-Q.

Autorstwa Teresy jest także omówienie historii zasobów mu
zealnych kolekcji Gabinetu Rycin BUW, które ukazało się w; Pol
skim kolekcjonerstwie grafiki i rysunku (Warszawa, 1980), a także 
bardzo istotne opracowanie pt.: Straty w rysunkach z Gabinetu 
Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 7939-7945 (Warszawa 1960), któ
rego była współautorką obok prof. Stanisławy Sawickiej.

Wiele czasu Teresa Sulerzyska poświęciła również problemom 
wystawienniczym. Należy podkreślić, że była autorką lub współ
autorką 20 katalogów wystaw rycin i rysunków. Obiekty te, prezen
towane były w Polsce i za granicą. Wśród nich na wyróżnienie za
sługuje katalog wystawy rysunków francuskich z Gabinetu Rycin 
BUW i Muzeum Narodowego w Warszawie, opracowany wspólnie 
z Justyną Guze z okazji wystawy w Państwowym Muzeum Sztuk 
Pięknych im. Puszkina w Moskwie w 1989 r. Znalazł się tam m.in. 
wieloletni dorobek naukowy Teresy Sulerzyskiej w zakresie XVIII- 
wiecznych rysunków francuskich, którymi interesowała się w spo
sób szczególny. Istotny również był jej współudział w opracowaniu 
katalogu Najcenniejsze rysunki obce ze zbiorów polskich (Warsza
wa 1980). Rysunki te prezentowane były w muzeach angielskich 
i niemieckich w latach 1981-1982. Wspomnieć także należy o in
nym katalogu zbiorowym pt. Master European Drawings from Po-



lish Collections (Warszawa 1993). Przy jego opracowaniu redak
cyjnym, cenny wkład wniosła Teresa Sulerzyska jako współpracow
nik Anny Kozak i Macieja iVlonkiewicza z Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Katalog ten posiadał identyczny charakter jak uprzed
nio wspomniany katalog, ale prezentował inny dobór rysunków 
z uwagi na ekspozycje w muzeach amerykańskich i kanadyjskich 
w latach 1993-1994.

Dzięki wielostronnym zainteresowaniom i rozległej wiedzy, którą 
nieustannie pogłębiała, liczne jej opracowania i katalogi wniosły wiele 
nowego w zakresie identyfikacji obiektów, ich datowań i autorstwa. 
Jej prace odznaczają się szczególną wnikliwością, sumiennością 
i precyzją. Teresa Sulerzyska była mistrzynią małych form, objęto
ściowo niewielkich i szczegółowych. Jej opisy katalogowe 
z komentarzami, odznaczającymi się głęboką znajomością przed
miotu, zamieszczone w katalogach zbiorów i wystaw, wyróżniają 
się gruntownym wykorzystaniem materiałów, skrupulatnością! dba
łością o każdy szczegół.

Odzielnym nurtem zainteresowań Teresy Sulerzyskiej była zna
komita oficyna gdańska Forsterów z lat 1643-1668. Jej działalność 
mająca istotne znaczenie dla kultury i sztuki Gdańka w owym cza
sie, stanowiła jednocześnie temat pracy doktorskiej Teresy Sule
rzyskiej, która w 1981 r. otworzyła przewód na wydziale historycz
nym Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem pracy był prof, dr 
Władysław Tomkiewicz, a po jego śmierci uchwałą wydziału -  prof, 
dr hab. Juliusz Chrościcki. Opracowanie niniejszego tematu wy
magało wieloletnich żmudnych poszukiwań w zbiorach starych dru
ków Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersy
teckiej w Warszawie oraz w innych zbiorach i archiwach. Śmierć 
nie pozwoliła jej ukończyć zamierzonej pracy. Opublikowała jedy
nie jej fragmenty w kilku artykułach naukowych. Należy jednak od
notować, że w 2002 r. został opublikowany obszerny fragment tej 
pracy w opracowaniu dr Jolanty Talbierskiej, pracownika Gabinetu 
Rycin BUW pt.: Księgarnia Forsterów ,,Bibliopolium Forsterianum” 
1617-1668 (,,Rocznik Historii Sztuki”, t. XXVII, 2002). Praca ta wy
konana perfekcyjnie jest znakomitym studium humanistycznym, nie 
tylko z zakresu sztuki XVII w., ale i badań nad dawną książką, gra
fiką, ilustracją, typografią oraz piśmiennictwem tego okresu. Dal
sza część niniejszego opracowania przewidziana jest do opubliko
wania w miarę możliwości wydawniczych ,,Rocznika Historii 
Sztuki”.



Teresę cechowała nieposzlakowana prawość, dobroć i niespo
tykana skromność. Obdarzona kulturą osobistą, taktem i tolerancją, 
unikała świadomie negatywnych ocen ludzi i ich czynów. Nieznane 
były jej plotki i obmowy. Nigdy też nie ubiegała się o stanowiska, 
zaszczyty czy przywileje. Nie lubiła władzy i w związku z tym, pia
stowane stanowisko kierownicze nie przynosiło jej satysfakcji -  
wręcz ją  męczyło. Była osobą zasadniczą, a w podejściu do życia 
wyróżniał ją  pewnego rodzaju intelektualny ascetyzm. Posiadając 
poczucie uciekającego czasu, świadomie starała się go nie tracić 
na zbędne, przedłużające się rozmowy, a także nieistotne kontakty 
międzyludzkie. Oczytana i śledząca z uwagą współczesne wyda
rzenia oraz zjawiska z szeroko pojętej kultury, była wybredna 
w doborze lektur, preferując pozycje z ,,górnej półki”. Kierując się 
poczuciem obowiązku i życzliwością wobec innych, służyła swoją 
wiedzą i pomocą młodszym kolegom i współpracownikom, a tak
że licznym historykom sztuki i studentom. Otwarta na problemy 
naukowe cieszyła się autorytetem i sympatią wśród kolegów za
granicznych, z którymi utrzymywała nie tylko kontakty profesjonal
ne ale i osobiste.

Zapracowana i skupiona w codziennej pracy zawodowej, była 
zupełnie innym człowiekiem na gruncie towarzyskim pośród przy
jaciół, wobec których była oddana i zawsze o nich pamiętająca. 
Lubiła i ceniła spotkania towarzyskie, podczas których była bardzo 
pogodna i rozmowna. Pasjonowała się także podróżami zagranicz
nymi, których odbyła niemało po różnych krajach i kontynentach, 
jeżdżąc służbowo i prywatnie. Uczestniczyła także w wyprawach 
turystycznych po pięknych zakątkach Polski, oczywiście realizu
jąc równocześnie bogaty program zabytkoznawczy. Była znako
mitym kompanem wakacyjnych wycieczek krajoznawczych, zno
sząc z pogodą niewygody i prymitywne warunki. I wreszcie lubiła 
kupować i otaczać się pięknymi przedmiotami. W każdym jej geś
cie czy drobiazgu który posiadała -  czuło się umiłowanie estetyki i 
piękna, któremu podporządkowane było całe jej życie.

Od 1952 r. Teresa Sulerzyska była czynnym członkiem warszaw
skiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W okresie 1953- 
1954 była członkiem zarządu oddziału, a w latach 1971-1973 jego 
wiceprezesem. Wielokrotnie także reprezentowała oddział warszaw
ski jako delegat w dorocznych sesjach Stowarzyszenia.

Była także aktywnym członkiem Międzynarodowego Dorad
czego Komitetu Kierowników Publicznych Zbiorów Graficznych



(International Advisory Committee of Keepers of Public Collections 
of Graphic Art.), za/ozonego w Paryżu w 1970 r. Nadmienić rów
nież należy, że w tej ważnej organizacji, skupiającej reprezentan
tów pięćdziesięciu najważniejszych zbiorów graficznych na świe- 
cie, Gabinet Rycin BUW od wielu lat reprezentuje polskie kolekcje 
grafiki i rysunków.

Mimo ciężkiej choroby do ostatnich prawie dni swego życia była 
czynna zawodowo, kontynuując rozpoczęte prace m.in. opraco
wanie rysunków Szymona Czechowicza oraz grafiki ilustracyjnej 
gdańskiej oficyny Georga Forstera. Mimo dużych trudności w po
ruszaniu się -  zawsze była obecna na wernisażach bieżących 
wystaw muzealnych, nadal śledząc uważnie aktualne wydarzenia 
kulturalne. Żywo interesowała się również działalnością i proble
mami Gabinetu Rycin. Służyła także do końca bezinteresowną 
merytoryczna pomocą swoim dawnym kolegom, utrzymując z nimi 
serdeczne więzy przyjaźni.

Teresa Sulerzyska odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz nagrodami rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzy
stwa Miłośników Historii, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Zmarła dnia 10 września 1998 r. w Warszawie i pochowana 
została w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim w kwa
terze nr 279.

Marta Topińska

Wybrane materiały biograficzne

Justyna Guze: Teresa Sulerzyska. 15 X  1925-10IX 1998. -  .,Bulletin du 
Musśe National de Varsovie” 1999 nr 2-4 

Jolanta Talbierska; Wspomnienie o Teresie Sulerzyskiej (1925-1998). -  
,,Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, t. 7 1998 

Marta Topińska; Sulerzyska Teresa Jadwiga (biogram złożony do redakcji 
,,Polskiego słownika biograficznego”

M. Witwińska: Teresa Sulerzyska. Pożegnanie. ,,Gazeta Wyborcza” (do
datek: ,,Gazeta Stołeczna"). Nekrologi. 1998, nr 254

Akta personalne -  Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 
Spuścizna Teresy Sulerzyskiej obejmująca materiały jej życia, działalno

ści zawodowej, bibliografię jej prac oraz roboczą kartotekę dokumen
tacyjną rysunków -  Gabinet Rycin BUW



Zbiory muzyczne



Bibliotekarz, bibliofil, muzykolog 
Stefan Burhardt

Urodził się 18 grudnia 1899 r. w Wilnie. Pochodził z patriotycz
nej rodziny o tradycjach szlacheckich. Ojciec -  Michał Innocenty -  
lekarz społecznik uczestniczył w Powstaniu Styczniowym 1863 r., 
za co został zesłany na 20 lat w głąb Rosji. Na Litwę powrócił 
w 1878 r. i kontynuował swoją społecznikowską działalność. Rów
nież matka -  Antonina Bogumiła Medekszanka- nie stroniła od pracy 
społecznej, była m. in. aktywnym członkiem Wileńskiego Towarzy
stwa „Wincentynek” i miłośniczką muzyki, zwłaszcza Beethove- 
na. Często w gronie rodzinnym grywała na fortepianie. W wileń
skim domu Burhardtów bywali znani uczeni, artyści i duchowni.

Młody Stefan początkowo nauki pobierał w domu, zdając egza
miny eksternistyczne kolejno w I Gimnazjum w Wilnie, w Gimna
zjum Rządowym w Warszawie oraz w Szkole Handlowej im. Pusz
kina w Wilnie. W 1915 r. podjął naukę w wileńskim gimnazjum Sto
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego (później I Gimnazjum Mę
skie im. króla Zygmunta Augusta). Wśród wykładowców byli m. in. 
Tadeusz Wróblewski (fundator biblioteki), Zygmunt Jundziłł oraz 
późniejsi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego (USB): Sta
nisław Cywiński i Stanisław Kościałkowski -  organizator i dyrektor 
gimnazjum. W latach szkolnych należał do harcerstwa, a w 1916 r. -  
mimo młodego wieku -  został przyjęty w szeregi tajnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW), gdzie ukończył kurs podoficerski. 
W końcu 1918 r. przerwał naukę na kilka miesięcy przed jej ukoń
czeniem i wstąpił do Samoobrony Wileńskiej. Od końca grudnia



Stefan Burhardł

1918 Г. do 5 stycznia 1919 г. brał udział w rozbrajaniu Niemców, 
a następnie w obronie Wilna przed bolszewikami. Był dowódcą 2. 
plutonu w IV batalionie peowiackim. Po rozformowaniu jego oddziału 
wstąpił do Pułku Wileńskiego i, walcząc na Polesiu, w 1919 r. do
stał się do bolszewickiej niewoli. Po kilku miesiącach pobytu 
w Sztaurce, w guberni riazańskiej, udało mu się zbiec i w maju 
1920 r. powrócił do Wilna. Ponownie wstąpił ochiotniczo do wojska 
i, jako dowódca 5. plutonu kompanii karabinów maszynowych w 
oddziale majora Kościałkowskiego, w lipcu 1920 r. opuścił rodzinne 
miasto, cofając się aż nad Wkrę. Po kontrataku wojsk polskich roz
począł wraz ze swoim oddziałem powrót na Litwę. 9 X znalazł się 
w Jaszunach, a następnie przez Wilno dotarł do linii frontu w Lan- 
dwarowie, gdzie 23 XII 1920 r. został zdemobilizowany i ostatecz
nie rozstał się z mundurem.

W 1921 r. wznowił naukę, 9 V zdał maturę przed specjalną ko
misją Uniwersytetu Stefana Batorego i jesienią rozpoczął studia



filozoficzne i historyczne na Wydziale Humanistycznym tej uczel
ni. Uczęszczał na wykłady i seminaria tak wybitnych uczonych, 
jak: Wincenty Lutosławski, Marian Massonius, Tadeusz Czeżow- 
ski, Władysław Tatarkiewicz, Marian Zdziechowski. Specjalizował 
się w filozofii ścisłej, a jako uczestnik seminarium prof. Czeżow- 
skiego często wygłaszał referaty.

Jednocześnie ze studiami na USB, Burhardt pobierał naukę 
w klasie fortepianu Wileńskiego Konserwatorium Muzycznego. Po 
ukończeniu konserwatorium w 1923 r., mimo iż muzyka była jego 
prawdziwą pasją, dość szybko rozstał się z myślą o karierze mu
zycznej; z „trzech pociągających mię niegdyś dróg -  rolnictwa, 
muzyki i filozofii -  wyznał kiedyś -  pierwsza odpadła na zawsze, 
druga odsunęła się na plan dalszy, wyraźnie pierwsze miejsce za
jęła praca naukowa”.

W 1924 r. ożenił się z Haliną Marią Rudzką, studentką romani- 
styki na USB, prawnuczką Adama B. Jochera -  znanego bibliogra
fa i bibliotekarza. 25 XII urodziła się ich jedyna córka -  Teresa Jani
na. Sytuacja rodzinna zmusiła go do zarobkowania w czasie 
studiów, pracował m. in. w wileńskim Zarządzie Miejskim, w Bi
bliotece Publicznej i Uniwersyteckiej w Wilnie jako praktykant-bi- 
bliotekarz działu naukowego, a także w dzienniku „Słowo” (1923- 
1927), redagowanym przez Stanisława Cata-Mackiewicza, gdzie 
pełnił różne funkcje -  od administratora i korektora po sekretarza 
redakcji i redaktora odpowiedzialnego. W „Słowie” opublikował też 
kilka artykułów zawierających głównie wspomnienia wojenne.

W 1927 r. Burhardt uwieńczył swoje studia filozoficzne doktora
tem uzyskanym na podstawie rozprawy „Filozofia życia” Józefa Go- 
łuchowskiego -  „Pragmatyzm” Williama Jamesa, którą przygotował 
pod kierunkiem prof. T. Czeżowskiego. W tym samym roku ponow
nie podjął pracę w wileńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, tym razem 
jako kierownik Działu Czytelnictwa. Jednocześnie wiatach 1928-1930 
kierował znaną, kościelną Biblioteką Synodu Ewangelicko-Reformo
wanego w Wilnie. Nie zaniedbywał jednak podnoszenia swoich kwa
lifikacji zawodowych. W 1930 r. zdał egzamin państwowy na biblio
tekarza I kategorii przed komisją kwalifikacyjną przy Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) w Warsza
wie. W 1932 r. przebywał na stażu w Londynie, gdzie zapoznał się 
ze strukturą i organizacją Biblioteki British Museum.

W 1934 r. na wniosek Komitetu Pomocy Naukowej im. Eusta
chego i Emilii Wróblewskich Ministerstwo WRiOP mianowało



s. Burhardta dyrektorem wileńskiej Państwowej Biblioteki im. Wró
blewskich. Jednocześnie był też kierownikiem Biblioteki Szkoły Nauk 
Politycznycłi Europy Wschodniej, znajdującej się w tym samym 
budynku. Biblioteka im. Wróblewskich, jeden z największych pań
stwowych księgozbiorów naukowych II Rzeczypospolitej, została 
oficjalnie otwarta i przekazana do użytku publicznego 22 VI 1935 r. 
Burhardt prowadził ją  do grudnia 1939 r.

Praca w bibliotekach dawała mu możliwości rozwijania działal
ności badawczej i realizacji swoich aspiracji naukowych. Intereso
wał się zwłaszcza teorią i praktyką bibliografii regionalnej. O kwe
stiach tych mówił m. in. w referacie wygłoszonym na IV Zjeździe 
Bibliotekarzy Polskich (1936), natomiast w latach 1929-1937 na 
łamach „Ateneum Wileńskiego” publikował coroczną Bibliografię do 
historii ziem W. Ks. Litewskiego. Spośród innych jego opracowań 
na uwagę zasługują biogramy towiańczyka Karola Baykowskiego 
i adwokata wileńskiego Henryka Z. Bernatowicza przygotowane do 
Polskiego słownika biograficznego. Pod redakcją Burhardta uka
zała się też praca zbiorowa: POW na ziemiach b. W. Ks. Litew
skiego 1919-1934. Szkice i wspomnienia (Wilno 1934).

Kontynuując rodzinne tradycje społecznikowskie, S. Burhardt 
wiele czasu i energii poświęcił różnym wileńskim organizacjom spo
łecznym. Już w czasie studiów udzielał się w korporacji akademic
kiej „Polonia”, później działał aktywnie w Wileńskim Kole Związku 
Bibliotekarzy Polskich, gdzie m. in. pełnił funkcję sekretarza (1929- 
1930) oraz przewodniczył -  od 1936 r. Zarządowi Kasy Samopo
mocy. Na zebraniach Koła wygłaszał referaty i odczyty m. in. 
o dziejach Wileńskiej Biblioteki Publicznej. W 1932 r. pełnił obo
wiązki sekretarza III Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Polskich 
w Wilnie. Był też założycielem i członkiem zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Biblioteki im. Wróblewskich.

Jako peowiak został Burhardt członkiem Wojskowego Biura 
Historycznego, które powstało w 1936 r. w Wilnie. Do głównych 
zadań Biura należało stworzenie ewidencji uczestników walk na 
terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z wszystkich for
macji niepowiązanych bezpośrednio z armią polską, a także opra
cowanie historii POW oraz innych oddziałów i formacji zbrojnych. 
Pod jego redakcją ukazał się w 1938 r. „Rocznik Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny Województwa Wileńskiego”.

Niewątpliwą pasją Burhardta była również filatelistyka Należał 
do założycieli wileńskiego Związku (później Towarzystwa) Filateli



stów i Numizmatyków, któremu przewodniczył w latach 1924-1939. 
Zgromadził dużą kolekcję znaczków -  18 obszernycłi albumów -  
która spłonęła w czasie wojny wraz z jego wileńskim domem i ca
łym dobytkiem.

Wybucłi wojny zmienił całkowicie losy Burłiardta, jak i milionów 
innych Polaków. Zmobilizowany 24 VII11939 r., w kampanii wrześ
niowej znalazł się w oddziałach zapasowych kawalerii w Wilnie. 
18 IX wraz z resztą garnizonu wileńskiego przeszedł granicę li
tewską i został internowany w obozie w Kołotowie pod Kownem. 
Ponieważ miał prawo do obywatelstwa Republiki Litewskiej, zwol
niono go w grudniu 1939 r., jednak jako Polak z pochodzenia do 
pracy bibliotekarskiej nie mógł już powrócić, toteż imał się różnych 
zajęć zarobkowych. Pracował m. in. w polskim gospodarstwie rol
nym na Żmudzi, w czasie okupacji niemieckiej był nocnym stró
żem w upaństwowionym gospodarstwie odebranym Polakowi, 
a potem w zmilitaryzowanym tartaku w Jaszunach. Jednocześnie 
uczestniczył w tajnym nauczaniu w Bieniakoniach i Podwerysz- 
kach, gdzie uczył historii, języka polskiego oraz języków obcych 
(a znał ich aż sześć). W 1944 r. działał w Armii Krajowej.

27 iii 1945 r. jednym z coraz liczniejszych tzw. transportów uni
wersyteckich, którymi ewakuowano pracowników USB z planami 
rozmieszczenia ich w różnych polskich uczelniach, Burhardt na 
zawsze opuścił Wilno. Po drodze transport rozproszył się i były 
dyrektor Biblioteki Wróblewskich -  jako jeden z nielicznych -  ze 
skromnym bagażem dotarł 9 IV do Torunia. Jak wielokrotnie pod
kreślał, do grodu Kopernika jechał -  ze zleconym mu przez Dele
gata Rządu RP na województwo wileńskie -  zadaniem zbadania 
możliwości utworzenia tu uniwersytetu, w którym mieliby podjąć 
pracę przede wszystkim profesorowie USB. Do idei zbudowania 
wszechnicy pomorskiej w oparciu o kadrę uczelni wileńskiej prze
konał Emila Ogłozę, przewodniczącego miejscowego koła Polskiego 
Związku Zachodniego (PZZ), przyjmującego gościa z Wilna z ra
mienia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. 13 IV doszło do utwo
rzenia społecznego Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu w To
runiu, a Burhardt -  zatrudniony w PZZ jako referent ds. uniwersy
teckich -  został sekretarzem Komisji Wykonawczej. Wspólnie 
z E. Ogłozą i Józefem Mossakowskim redagował memoriały i pe
tycje do władz centralnych, kierował zespołem opracowującym pro
jekty struktury organizacyjnej przyszłego uniwersytetu, uczestni
czył w delegacjach interweniujących w sprawach uniwersyteckich



w Ministerstwie Oświaty, przede wszystkim zaś w dziesiątkach li
stów wysyłanych do Wilna i innych miast przekonywał pracowników 
USB i innych uczonych do kierowania swoich kroków do Torunia, 
dokąd w maju i lipcu 1945 r. dotarły dwa transporty uniwersyteckie, 
przywożąc blisko 300 wykładowców, bibliotekarzy i personel admini
stracyjny USB. Dzieje tych kilkumiesięcznych starań o toruńską uczel
nię S. Burhardt i J. Mossakowski opisali później w cennej, cłioć już 
wyraźnie ocenzurowanej, książce Z prehistorii Uniwers^etu Miko
łaja Kopernika w Toruniu (Toruń 1946).

Gdy powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (dekret 
erekcyjny nosił datę 24 VIII 1945r.), S. Burhardt skupił swoją uwagę 
na sprawach utworzenia biblioteki naukowej dla nowej uczelni. 
Początkowo chciał ją  zbudować na bazie Książnicy Miejskiej im. 
M. Kopernika, której dyrekcję objął 11 VI 1945 r. Od 1 IX 1945 r. 
Książnica stała się również Biblioteką Uniwersytecką pod jego 
wspólnym kierownictwem, wreszcie w lutym 1946 r. wyodrębnio
no samodzielną Bibliotekę Uniwersytecką, powierzając jej dyrek
cję dr. Burhardtowi. Wielkie zaangażowanie dyrektora i wielu in
nych osób umożliwiło skompletowanie i opracowanie podstawo
wego księgozbioru, liczącego ponad 400 tys. wol., w tym kilkadzie
siąt tysięcy starych druków, a także cenne inkunabuły i rękopisy. 
Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki uzyskaniu przydzia
łu zbiorów zabezpieczonych z obszaru byłych Prus Wschodnich 
i Pomorza Zachodniego, gromadzonych w Zbiornicy Zbiorów Za
bezpieczonych, utworzonej i kierowanej przez Burhardta. Jedno
cześnie dla potrzeb nowej biblioteki przystosowano budynek przy 
ul. Chopina 12/18, w którym od 10 V 1947 r. przez ponad 25 lat 
mieścił się podstawowy warsztat pracy naukowej i studiów na UMK. 
S. Burhardt kierował pracami Biblioteki Uniwersyteckiej tylko do po
łowy 1949 r. Z powodów politycznych został odwołany ze stanowi
ska i 18 VII tego roku przekazał kierownictwo prof. Ludwikowi Ko- 
lankowskiemu, byłemu rektorowi toruńskiej uczelni. Mimo mało 
sprzyjającej mu atmosfery pozostał jednak w Bibliotece Uniwersy
teckiej, początkowo jako kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, 
a następnie -  aż do przejścia na emeryturę 1 II 1970 r. -  Oddziału 
Zbiorów Muzycznych, najpierw na stanowisku kustosza (1949), 
a z czasem starszego kustosza dyplomowanego (1962).

Podobnie jak w Wilnie, również w Toruniu Burhardt był czynny 
naukowo. Opracował m. in. biogramy kilkunastu osób zasłużonych 
dla kultury polskiej, szczególnie bibliotekarzy związanych z Wil



nem i Toruniem. W Polskim słowniku biograficznym  ukazały się 
sylwetki Władysława Kalinowskiego, Antoniego Kocipińskiego, Hi
polita Milewskiego, Antoniego, Dominika, Józefa i Justyny Narbut- 
tóworaz Michała Pawlikowskiego, natomiast w Słowniku pracowni
ków książki polskiej Ь'юдгзту Heleny Drege, Tadeusza Pietrykow
skiego, Tadeusza Wróblewskiego i Janiny Zabielskiej. Kilka opra
cowań i wspomnień poświęcił budowie zrębów Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, m.in.: Viribus unitis 
(„Głos Uczelni” 1956, nr 2); Historia pierwszego pięciolecia Biblio
teki UMK. W: Studia o działalności i zbiorach Biblioteki UMK cz. 3, 
Toruń 1986; Wspomnienia pierwszego dyrektora Biblioteki Głównej 
UMK z lat 1945-1949. W: Uniwersytet Mikołaja Kopernika: wspo
mnienia pracowników  (Toruń 1995).

Jednak dziełem życia Burhiardta, nad którym pracował prawie 
40 lat, stał się katalog polonezów polskich i obcych. Bodziec do 
zainteresowania się polskim tańcem, bardzo popularnym w Euro
pie, szczególnie na przełomie XIX i XX w., stanowił zakup w 1951 r. 
dla toruńskiej Biblioteki kolekcji prawie 400 polonezów od Juliana 
Horoszkiewicza z Krakowa. Wkrótce rozpoczął Burhardt żmudne, 
wieloletnie poszukiwania dalszych edycji nutowych polonezów za
równo w zbiorach muzycznych bibliotek krajowych, jak i zagranicz
nych, m. in. w Londynie, Paryżu, Rzymie, Sztokholmie, Wiedniu 
oraz w Nowym Jorku. Interesował się opracowaniami z zakresu 
historii muzyki, a także rynkiem antykwarycznym, ogłoszeniami 
księgarskimi oraz informacjami podawanymi na okładkach nut. 
Udało mu się zgromadzić i opisać prawie 12 tys. kompozycji. Plon 
tych prac miał się zamknąć w pięciu tomach. Dzięki wsparciu Pań
stwowego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie, w 1976 r. uka
zał się tom drugi (w kolejności opublikowania -  pierwszy) pt. Polo
nez: katalog tematyczny 1792-1830. Przygotowany we współpra
cy z Marią Prokopowicz i Andrzejem Spózem obszerny, bogato ilu
strowany tom zawierał blisko 3450 polonezów ponad 800 kompo
zytorów polskich i obcych z okresu, gdy taniec ten cieszył się 
w Europie ogromnym zainteresowaniem twórców, którzy wykorzy
stywali go prawie we wszystkich używanych wtedy formach mu
zycznych. Datę początkową wyznaczał rok opublikowania drukiem 
pierwszego poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego, zaś datę koń
co w ą - publikacja pierwszego poloneza Fryderyka Chopina. Wśród 
wielu ciekawostek uwagę zwracają np. polonezy skomponowane 
przez Tadeusza Kościuszkę. W wydanym w 1985 r. tomie trze



cim, przygotowanym również wspólnie z M. Prokopowicz i A. Spó- 
zem, znalazła się polska muzyka polonezowa powstała w latach 
1831-1981, w tym kompozycje Chopina. Oba tomy przynoszą inci- 
pity melodii oraz tekstów większości utworów wraz ze wszystkimi 
znanymi ich odmianami, zawierają też ważne informacje o oficy
nach wydawniczych. Niedokończone wciąż dzieło S. Burhardta 
(nie wydano dotąd tomów pierwszego oraz czwartego i piątego 
przekazanych przez autora do wydawnictwa) od początku spotka
ło się ze świetnym przyjęciem w kręgach muzykologów polskich 
i obcych, którzy podkreślali nie tylko wartość merytoryczną Kafa/o- 
gu, ale także fakt, iż jest on owocem pasji i ogromnego wysiłku 
jednego człowieka.

W okresie toruńskim S. Burhardt działał społecznie w licznych 
organizacjach związkowych oraz towarzystwach kulturalnych 
i naukowych. 13 VI 1945 r. z jego inicjatywy powstało w Toruniu 
Koło Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, obejmujące 
swoją działalnością całe ówczesne województwo pomorskie. Kie
rując przez kilka lat pracami tego Koła, wygłaszał na zebraniach 
związkowych referaty m. in. na temat zadań i form pracy bibliotek 
naukowych. Za wieloletnią działalność otrzymał w 1968 r. Odznakę 
Honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Innym ważnym terenem działania S. Burhardta było Towarzy
stwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. W poczet jego członków 
został przyjęty już w 1945 r., w latach 1950-1970 r. był prezesem 
Towarzystwa i inicjatorem licznych wystaw, odczytów i bibliofilskich 
wydawnictw. Nie rozstał się również ze swoją pasją filatelistyczną, 
chociaż kolekcje znaczków musiał tworzyć od początku. Od 1946 r. 
był członkiem toruńskiego Związku Filatelistów i przez wiele lat 
członkiem zarządu. Od 1945 r. należał również do powstałego jesz
cze w czasach zaborów Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
a w latach 1955-1970 przewodniczył Komisji Bibliografii i Bibliote
koznawstwa Wydziału Filologiczno-Filozoficznego. 15 II 1988 r. 
został honorowym członkiem Towarzystwa. 19 II 1990 r. odbyła się 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika uroczystość odnowienia dok
toratu S. Burhardta, uzyskanego 63 lata wcześniej na USB.

Za swą długoletnią pracę w dziedzinie nauki i kultury oraz za 
udział w walkach o niepodległość Polski otrzymał wiele nagród, 
wyróżnień i odznaczeń, w tym Krzyż Polskiej Organizacji Wojsko
wej (1918), Krzyż Niepodległości (1931), Srebrny Krzyż Zasługi 
z Mieczami (1944), medal „Za zasługi położone dla rozwoju Uczel



ni” (1977), Krzyż Armii Krajowej (1979), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1980) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej 
(1985).

Zmarł 6 grudnia 1991 r., i pochowany został na cmentarzu 
św. Jerzego w Toruniu.

Jan Bełkot
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Władysław Hordyński -  muzykolog 
i bibliotekarz

Aby w sposób możliwie doskonały uprawiać jakiś zawód, po
trzebne są nie tylko wiedza, wykształcenie, umiejętności, specy
ficzny rodzaj zdolności i predyspozycji, ale również umiłowanie swej 
pracy i pasja, z jaką się tę pracę wykonuje. Wszystkimi tymi ce
chami i zaletami odznaczał się Władysław Hordyński -  muzyko
log, publicysta, starszy kustosz dyplomowany i długoletni kierow
nik Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej w Kra
kowie.

Urodzony 1 marca 1908 r. w Rzeszowie, jako syn Jadwigi 
z Walczaków i Ludwika Hordyńskiego, profesora gimnazjalnego 
i późniejszego wykładowcy Politechniki Lwowskiej, pierwsze nauki 
pobierał we Lwowie. Później, poczynając od lat gimnazjalnych, całe 
niemal jego życie związane było z Krakowem. Po ukończeniu 
w 1926 r. Państwowego Gimnazjum Realnego im. H. Sienkiewicza 
zapisał się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i studiował przez pierwsze dwa lata polonistykę i historię. Jedno
cześnie był uczniem Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego 
w Krakowie, gdzie pobierał u Michała Juliana Piotrowskiego lekcje 
harmonii i solfeżu, a u Zygmunta Przeorskiego -  naukę gry na for
tepianie, wykazując w tym przedmiocie wybitne zdolności. Pierw
sze sukcesy pianistyczne odnosił już nieco wcześniej, bowiem 
w wieku szesnastu lat jako uczeń Ludwiki Grodzickiej na koncercie 
zorganizowanym 30 maja 1924 r. w sali YMCA w Krakowie wyko
nywał na fortepianie utwory własnej kompozycji -  Etiudę i Fantazję 
oraz improwizował.



w  1928 г. rozpoczął studia 
muzykologiczne na UJ u Zdzi
sława Jachiimeckiego, pozo
stawiając na razie polonistykę 
jako przedmiot poboczny. Już 
w czasie studiów rozpoczął 
pracę w bibliotekarstwie, bo
wiem od 1929 r. do czerwca 
1931 r. pracował w Bibliotece 
Seminarium łHistorii i Teorii Mu
zyki UJ. W październiku 1930 
r. został zatrudniony w Biblio
tece Jagiellońskiej, początko
wo jako wolontariusz, potem 
od maja 1931 r. w charakterze 
stypendysty, a od 1936 r. 
wreszcie jako pracownik kon
traktowy. Już wówczas zaj
mował się porządkowaniem 
i katalogowaniem muzyka- 
liów, które sklasyfikowane w 
sposób przestarzały, włączo
ne częściowo do zasobu 

ogólnego i tylko w znikomej części zewidencjonowane, wymagały 
gruntownego uporządkowania i opracowania. Byłzatrudniony w ka
talogu Biblioteki oraz w dziale rękopisów i starychi druków. Jedno
cześnie, począwszy od października 1931 r. podjął pracę w Biblio
tece Pisarzy Towarzystwa Jezusowego. W 1936 r. złożył państwo
wy egzamin bibliotekarski. Dwa lata wcześniej, 17 lipca 1934 r. po
ślubił Annę Siedlecką.

Od 1930 r. ukazywały się w druku jego artykuły z zakresu bi
bliotekarstwa muzycznego, bibliografii muzycznej, muzykologii 
i innych dziedzin. W latach 1933-1939 współpracował z redakcją 
,.Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, gdzie pojawiały 
się jego różne, pod względem tematyki, drobne artykuły i notatki, 
często nie sygnowane jego nazwiskiem, względnie opatrzone tyl
ko inicjałami. Artykuły poświęcone polskim muzykom i kompozyto
rom, lub dotyczące ówczesnych czasopism muzycznych, krótkie 
notatki i recenzje, których na ogół nie podpisywał lub zaopatrywał 
jedynie inicjałami bądź skrótami nazwiska ogłaszał w 1934 r.

Władysław łHordyński



w tygodniku „Polska Zachodnia” redagowanym w Katowicach. Uka
zywały się one najczęściej w rubryce ,,Z teki muzykologa”, bądź 
w rubrykach zatytułowanych ,,Z wydawnictw” lub ,,Z czasopism”.

Studia uniwersyteckie ukończył ostatecznie w 1939 r., uzysku
jąc na podstawie pracy Józef Krogulski -  życiorys i twórczość 
fortepianowa, tytuł magistra filozofii z zakresu muzykologii.

W latach II wojny światowej przebywał wraz z rodziną w Rumu
nii jako uchodźca. Nie zaprzestał jednak nawet i tam pracy zawo
dowej. W Bibliotece Akademii Rumuńskiej w Bukareszcie (Biblio- 
teca Academiei Romanę) zajmował się katalogowaniem zbiorów 
muzycznych i przygotowaniem instrukcji katalogowej dla działu mu
zycznego. Jednocześnie podjął pracę w bibliotece Francuskiego 
Instytutu Studiów Bizantyjskich w Bukareszcie (Institut Franęais 
d’Etudes Byzantines). Owocem zatrudnienia w Bibliotece Akade
mii Rumuńskiej była bibliografia poloników XV-XVIII w. w zbiorach 
tej biblioteki ogłoszona w „Biuletynie Miesięcznym Biblioteki Jagiel
lońskiej” (1953 nr 6) oraz materiały bibliograficzne na temat muzyki 
rumuńskiej, które pozostały w rękopisie. Artykuł związany z jego 
wspomnieniem z pobytu w Rumunii, informujący o życiu muzycz
nym w Rumunii w tym okresie, ukazał się po wojnie w ,,Ruchu 
Muzycznym” (1946 nr 1).

Do kraju powrócił w sierpniu 1945 r. jednym z pierwszych trans
portów uchodźców i natychmiast podjął pracę w dziale muzycz
nym Biblioteki Jagiellońskiej, a także czasowo w dziale rękopisów 
i starych druków. W tym okresie powierzono mu również pieczę 
nad czytelnią zbiorów specjalnych.

W 1958 r., kiedy Oddział Zbiorów Muzycznych stał się, głównie 
dzięki jego zabiegom i zasługom, samodzielną komórką organiza
cyjną w ramach zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, po
wołano go na stanowisko kierownika tego Oddziału oraz Pracowni 
Fototechnicznej. Włożył wówczas wiele wysiłku w gromadzenie, 
kompletowanie i uzupełnianie zasobu muzykaliów, zarówno dru
ków, jak i rękopisów, rozbudował ich katalog, głównie alfabetyczny, 
zgromadził pokaźny księgozbiór podręczny oraz zapoczątkował 
działową płytotekę, dbał także o wyposażenie Oddziału w aparatu
rę odtwarzająco-nagrywającąi niezbędne instrumenty. Dzięki jego 
staraniom powstała cenna kolekcja publikacji poświęconych Cho
pinowi.

Obok pracy nad katalogowaniem muzykaliów i udostępnianiem 
coraz liczniej odwiedzającym dział użytkownikom -  pracę tę wyko



nywał sam, nie miał bowiem współpracowników -  prowadził szko
lenie zawodowe przyszłych bibliotekarzy muzycznych oraz studen
tów muzykologii. Swą wiedzą i doświadczeniem dzielił się również 
ze swoimi kolegami i pracownikami wielu bibliotek muzycznych 
w Polsce. Prowadził też muzyczną działalność popularyzatorską 
na terenie Biblioteki Jagiellońskiej urządzając dla jej pracowników 
koncerty z płyt, poprzedzane pogadankami. Uczestniczył w orga
nizowaniu i przygotowywaniu wielu wystaw, przeważnie muzycz
nych, zarówno w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej, jak i poza jej ob
rębem. Jeszcze przed wojną opracował scenariusz i zorganizo
wał w Bibliotece Jagiellońskiej wystawę autografów polskich i ob
cych (pochodzących wyłącznie z jej zbiorów) i wydał w 1937 r. 
wspólnie z Aleksandrem Birkenmajerem katalog tej ekspozycji.

W Roku Chopinowskim (1949) brał udział w przygotowaniu wy
stawy poświęconej kompozytorowi w Warszawie i Krakowie. 
W związku z tym, jako członek Komitetu Wykonawczego Roku Cho
pinowskiego wspólnie z ówczesnym prezesem Związku Kompo
zytorów Polskich Zygmuntem Mycielskim został delegowany do 
Paryża w celu zebrania materiałów.

W 1951 r. uczestniczył w urządzaniu działu muzycznego Wy
stawy Oświecenia w Muzeum Narodowym w Warszawie. W tym 
samym roku zorganizował w Bibliotece Jagiellońskiej wystawę hi
storyczną ,,Muzyki polskiej” ukazującą najcenniejsze dokumenty 
kultury muzycznej od XV do XX w.

Z racji powierzenia mu przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne 
pracy nad albumem poświęconym Chopinowi za granicą odbył 
w 1955 r. podróż naukową do Paryża, Nohant i Londynu, a w 1956 r. -  
do Pragi, Wiednia i kilku miast w Szwajcarii: Berna, Fryburga, Gene
wy, Lozanny, Morges i Zurichu, skąd przywiózł wiele interesujących 
materiałów wyszukanych w bibliotekach i zbiorach prywatnych i wy
korzystał następnie w przygotowywanej publikacji.

Przez szereg lat był stałym współpracownikiem redakcji Pol
skiego słownika biograficznego, dla którego opracował życiorysy 
trzydziestu dziewięciu osób, głównie muzyków.

Prowadził też szeroką działalność popularyzatorską, wygłasza
jąc już w latach trzydziestych odczyty i prelekcje przed koncerta
mi. Tak np. przed koncertem utworów muzycznych z doby Powsta
nia Listopadowego, urządzonym przez Teatr Wojewódzki dla Mło
dzieży i Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w dn. 17 maja 
1931 r. w sali Domu Katolickiego, w pierwszej części koncertu nie



znanych utworów muzyczno-chóralnych z doby Powstania Listo
padowego, który odbył się w dn. 2 grudnia 1933 r. w sali Towarzy
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, czy też już później, 
w latach 1945-1947 w Polskim Radiu, gdzie powierzono mu pro
wadzenie cyklu audycji muzycznych wraz z prelekcjami.

Brał również czynny udział w zjazdach naukowych. Na Kon
gresie Chopinowskim w Warszawie w 1960 r. wygłosił referat 
o nieznanym liście Chopina do Teresy Wodzińskiej. Działał w wielu 
towarzystwach naukowych. W 1948 r. powołano go na współpra
cownika Komisji Encyklopedycznej Polskiej Akademii Umiejętno
ści, później został członkiem Rady Naukowej oraz Sekcji Źródeł 
Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie. Na terenie Uniwersyte
tu Jagiellońskiego od 1958 r. był członkiem komisji senackiej do 
spraw spadku po Ignacym Janie Paderewskim, od 1959 r. -  dwóch 
podkomisji do spraw gospodarowania prawami autorskimi oraz do 
spraw pamiątek po I. J. Paderewskim i jego biblioteki. W listopa
dzie 1967 r., na parę miesięcy przed jego śmiercią Senat UJ powo
łał go do komisji ds. modernizacji zajęć dydaktycznych. Działał też 
w Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich

Władysław Hordyński prowadził także szeroką działalność na
ukową zarówno w dziedzinie muzykologii, jak i bibliotekarstwa. Jego 
dorobek liczy ponad sto artykułów i rozpraw z obu tych dziedzin, 
opublikowanych w czasopismach krajowych, niekiedy zagranicz
nych. Większość swoich prac badawczych i edytorskich poświęcił 
życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Na ich czoło wysuwa się 
wydawana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w latach 1951- 
1966 seria «Faksymilowe Wydanie Autografów Fryderyka Chopina» 
której był inicjatorem, twórcą i redaktorem. Hordyński był jednym 
z najwybitniejszych znawców rękopisów i autografów kompozytora. 
To właśnie jemu muzykologia polska zawdzięcza m.in. zidentyfikowa
nie rękopisu młodzieńczego utworu Chopina -  Wariacji D-dur na te
mat pieśni Moore’a (na fortepian na 4 ręce) długo uważanych za zagi
nione, które zakupił dla Biblioteki Jagiellońskiej w 1964 r. Do ważnych 
prac bibliograficznych należy zaliczyć przygotowywaną przez niego 
wraz z zespołem pracowników Biblioteki Jagiellońskiej Dokumenta
cję życia i twórczości F. Chopina pozostawioną w kartotekach.

Hordyński był również wybitnym znawcą w zakresie chronolo- 
gizacji i datowania druków muzycznych XIX w., w szczególności



polskich, wykazując w tym kierunku rzadko spotykaną, nawet u wy
trawnych bibliotekarzy muzycznych, intuicję. Zagadnieniom tym 
poświęcił wiele lat swych badań i poszukiwań, których owocem 
miał być zainicjowany przez niego Katalog polskich druków mu
zycznych 1800-1863. Niestety, zdążył jedynie opracować wspól
nie z Kornelem Michałowskim pierwszy zeszyt tej serii, dotyczący 
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i Biblioteki Kórnic
kiej PAN. Zeszyt wydany nakładem Polskiego Wydawnictwa Mu
zycznego ukazał się jednak dopiero w lipcu 1968 r., w kilka miesię
cy po jego śmierci.

W kontaktach z użytkownikami Biblioteki, czy współpracowni
kami wykazywał niesłychaną uczynność i życzliwość. Był zawsze 
gotów im pomagać, radzić oraz dzielić się z nimi swoim bogatym 
doświadczeniem i wiedzą. Emanował wprost erudycją i prawdziwą 
kulturą. Będąc przy tym człowiekiem dowcipnym, często żartował. 
Nawet uwagi, które wypadło mu niekiedy zwracać swoim podwład
nym, były wypowiadane tonem żartobliwym. W latach sześćdzie
siątych pracownicy Biblioteki posilali się zwykle w bufecie, tak więc 
raz dziennie w tzw. porze śniadaniowej siadało się przy stoliku kon
sumując przyniesione z domu kanapki i popijając herbatę serwo
waną przez niezrównaną panią Zosię, ówczesną bufetową. Były to 
zazwyczaj także krótkie spotkania towarzyskie z kolegami, pod
czas których można było wymienić między sobą niejedną uwagę 
o sprawach codziennych, istotnych i mniej ważnych. Jednym sło
wem mogliśmy nieco pogawędzić. Przepisowego czasu na spo
życie posiłku -  15-20 minut nie powinno się było jednak przekra
czać. Piszącej te słowa zdarzyło się chyba raz, że po małym za
siedzeniu się w bufecie, powróciłam do Oddziału po 25 minutach. 
Szef przybierając minę niby groźną, odezwał się mniej więcej tymi 
słowami: Chciałem już interweniować, bo pomyślałem, że mamy 
przypadek zabójstwa w bibliotece i leżysz gdzieś zamordowana. 
Po czym oboje wybuchnęliśmy śmiechem.

Nigdy też nie zapomnę jego wyjątkowej serdeczności i troski, 
jaką okazywał mi zwłaszcza w okresie szczególnie dla mnie bole
snym -  podczas ciężkiej, długotrwałej choroby mojego ojca za
kończonej śmiercią w 1968 r.

W owym okresie parokrotnie odwiedzał nasz Oddział dr Stefan 
Burhardt, z wykształcenia historyk, ówczesny kierownik Oddziału 
Zbiorów Muzycznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. M. Ko
pernika w Toruniu. Zajmował się wówczas badaniami nad polone



zem oraz zbieraniem materiałów do swojego wprost gigantyczne
go katalogu tematycznego poloneza. Jego wizyty nie były specjal
nie dogodne dla bibliotekarzy, „wentylował” bowiem dokładnie mu- 
zykalia starsze i nowsze, opracowane i nieopracowane, chcąc 
sprawdzić i wyszukać niemal wszystko, co miało jakikolwiek zwią
zek z interesującym go tańcem. Hordyński przyjaźnił się ze Stefa
nem Burłiardtem i bardzo wysoko go cenił, podziwiał też i w pełni 
rozumiał jego pasję i trwającą latami żmudną pracę jako zbieracza 
polonezów. Bywał szczególnie podekscytowany zapowiadaną przez 
Burhardta wizytą, zdając sobie sprawę z zawieruchy, jaka czekała 
jego Oddział z chwilą przestąpienia progu Biblioteki przez tego 
gościa, którego nazywał zabawnym określeniem ,.piernik toruński” 
nb. znanym dobrze zainteresowanemu i przez niego akceptowa
nym.

Trwały wkład Władysława Hordyńskiego do polskiej muzykolo
gii i polskiej kultury muzycznej jest bezsporny. Jego artykuły o cha
rakterze historycznym, opracowania z zakresu biografii, epistolo- 
grafii, bibliografii i dokumentacji muzycznej oraz edytorstwa mu
zycznego, zainicjowane przez niego tematy i wydawnictwa, po
parte żmudną pracą i wieloletnimi, wręcz pionierskimi badaniami 
świadcząc wielotematycznym aspekcie jego zainteresowań. Sta
nowić on może godny naśladowania wzór człowieka, który przez 
ponad trzydzieści lat umiał godzić wykonywanie pracy zawodowej 
z systematycznie prowadzoną działalnością naukową, upowszech
nieniową i dydaktyczną.

Za pracę i osiągnięcia naukowe został odznaczony w 1954 r. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 4 stycznia 1968 r.

Agnieszka Mietelska-Ciepierska 
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Kornel Michałowski —muzykolog, 
bibliograf, bibliotekarz

Kornel Michałowski to jedna z najbardziej interesujących i twór
czych postaci powojennego bibliotekarstwa a także kultury muzycz
nej Poznania. Od samego początku miał szczęście. Przyszedł na 
świat w rodzinie, która gwarantowała mu rozwój w świecie sztuki 
i szeroko rozumianego humanizmu.

Urodził się 23 lutego 1923 r. w Poznaniu. Jego ojcem był Lucjan 
Michałowski (1883-1943), znakomity poznański architekt, rzeźbiarz 
i malarz -  absolwent architektury na Politechnice w Monachium 
i tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Projektował przede wszyst
kim budynki użyteczności publicznej (szkoły, kościoły), dozorował 
remonty zabytkowych budynków. Był autorem kilku znaczących 
pomników, m.in. zniszczonego przez hitlerowców Pomnika 
Wdzięczności w Poznaniu. Wywarł duży wpływ na artystyczne za
interesowania Kornela, który, jako najmłodszy z 4 synów, często 
towarzyszył ojcu w spacerach po mieście. Regułą stały się wizyty 
,,na lodach u Dobskiego” i w Księgarni św. Wojciecha, gdzie na 
zapleczu starsi dyskutowali, a Kornel przeglądał książki. Z biegiem 
lat ta część spacerów zaczęła stawać się coraz ważniejsza, od
suwała w cień kulinarne atrakcje licznycli poznańskich cukierni. 
W 1930 r. rozpoczął naukę w Prywatnej Szkole Przygotowawczej 
im. św. Kazimierza, a następnie w Państwowym Gimnazjum Mę
skim im. Karola Marcinkowskiego. Ukończył je w 1939 r.

Całą okupację spędził w Poznaniu. Refleksje związane z tym 
okresem odnaleźć można na kartkach ostatniej jego książki: Listy 
z okupowanego Poznania (Poznań 1998). Jest to wybór listów pi
sanych do przyjaciela z lat dziecięcych i młodzieńczych -  Krzysz



tofa Znamierowskiego, który wakacje 1939 r. spędził na Pokuciu 
i nie zdążył wrócić do Poznania. Całą okupację przeżył w General
nej Guberni. Opisywali w nich zmienne koleje wojennego losu, ko
mentowali w mniej lub bardziej w zakamuflowany sposób wyda
rzenia polityczne, nie stroniąc od spraw osobistycłi. Często prze
wija się temat nauki, książek. Odpowiadając na pytania przyjaciela 
opisuje losy poznańskicłi bibliotek-prywatnycłi, publicznycłi i pań- 
stwowycłi, pisze o sytuacji w kościele św. Michała, gdzie Niemcy 
w czasie wojny zmagazynowali wiele kolekcji. Z listów widać jak 
krystalizują się jego zainteresowania historyczne i bibliograficzne.

Kornel Michałowski jak każdy Polak, który osiągnął odpowiedni 
wiek, musiał zgłosić się do pracy. Jak sam pisze: ,,...załatwienie 
szybkie i pomyślne tej wielce drażliwej i niebezpiecznej sprawy było 
tylko możliwe dzięki odpowiednim znajomościom, zarówno na urzę
dzie, jak i w teatrze”. To one sprawiły, że wylądował w teatrze jako 
statysta. Należał do zespołu ,,Reichsgautheater Posen”. Został 
skierowany do ,,Grosses Haus”, czyli przedwojennego teatru ope
rowego. Na jego scenie grano przede wszystkim opery i większe 
dramaty. Opisuje swojemu przyjacielowi nie tylko repertuar, ale także 
stosunki między niemieckim personelem a Polakami. Ale powoli 
muzyka staje się najważniejsza. Poświęca jej coraz więcej miej
sca. ,.Zaczynam obecnie coraz więcej zajmować się muzyką. Jest 
to zupełnie zrozumiałe po 1 1/2 roku obcowania z nią w teatrze. 
Żałuję, że nie mam znajomości podstawowych w tej dziedzinie, 
które by mi pozwoliły jeszcze lepiej wykorzystać tę okazję. Przez 3 
lata co prawda uczyłem się kiedyś gry na fortepianie i żałuję teraz, 
że nie prowadziłem tego dalej”. W teatrze spotyka artystów zwią
zanych przed wojną z Operą Poznańską. 15 VI 1943 r. obchodził 
Kornel Michałowski swoisty jubileusz. Wystąpił po raz 500 na sce
nie. Zagrał w tym czasie w 200 operetkach, 150 operach i tyluż 
dramatach. Pod koniec wojny wraz z innymi Polakami został skie
rowany do prac fortyfikacyjnych pod Płockiem.

W tym okresie spotyka Kornela dotkliwy cios. 24 XI11943 r. umie
ra jego ojciec. Atmosfera tych dni, niemożność niesienia pomocy, 
nieobecność innych członków rodziny spowoduje, że wydarzenie 
to położy się cieniem na każde kolejne święta. ,,Wigilia Bożego 
Narodzenia zawsze będzie odtąd dla mnie smutnym wspomnie
niem” -  pisze w Listach.

Jeszcze w trakcie działań wojennych -  w lutym 1945 r. -  zgłosił 
się do pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej i włączył się w wir prac



Kornel Michałowski

porządkowych. W swoim po
daniu napisał; „Pracy obecnej 
nie uważam za chwilową, lecz 
za początek kariery bibliote
karskiej, której mam zamiar 
poświęcić się całkowicie. (...)
W latach okupacji starałem 
się w miarę możliwości zdo
być drogą samouctwa przygo
towanie teoretyczne z zakre
su bibliotekarstwa i księgo- 
znawstwa, z myślą później
szego zużycia nabytych wia
domości w jednej z bibliotek 
poznańskich”. Podkreślał za
wsze, że pierwsze miesiące 
-  najważniejsze dla każdego 
rozpoczynającego pracę -  
przyszło mu działać pod opieką wybitnych postaci. Dyrektorem Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu był wówczas Aleksander Bir- 
kenmajer, a bezpośrednim przełożonym wybitny polski malarz -  
Jan Spychalski, który w Bibliotece Uniwersyteckiej był kierownikiem 
katalogu.

W okresie od V do IX 1945 r. był kierownikiem Wypożyczalni. 
Po krótkim przeszkoleniu skierowano młodego pracownika do prac 
przy scalaniu księgozbioru, a także do wyszukiwania i zabezpie
czania zrabowanych przez hitlerowców zbiorów. We wspomnie
niach często powracał do tych chwil. ,,Były to czasy rzeczywiście 
ofiarne i bohaterskie; bardzo szybko ujawniła się wyrazista hierar
chia problemów, które trzeba było rozwiązać. Po pierwsze należa
ło (...) przystosować biblioteki do względnie normalnej działalno
ści, po drugie ratować, ochraniać książki, które nagle objawiły się 
w ogromnych ilościach (...), (...) w Poznaniu i w okolicach zaczęto 
znajdować ogromne ilości różnorodnych książek o rozmaitej pro
weniencji (...) Znajdowano je dosłownie wszędzie (...) Organizo
wano pośpiesznie ekipy, które, jeżdżąc po Wielkopolsce, próbo
wały zbiory te zabezpieczyć. W marcu 1945 r. powołano w Biblio
tece Uniwersyteckiej specjalny zespół -  Wydział Zabezpieczenia 
Zbiorów (...). Gromadzono informacje o wszelkich porzuconych 
księgozbiorach (...), prowizorycznie ,.zabezpieczano” je na miej-



scu i w miarę możliwości, przewożono je do Biblioteki (...). W lipcu 
1945 r. podjęliśmy regularne wyjazdy na Ziemie Odzyskane, głów
nie Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie (...)■ M.in. ze Sławy Ślą
skiej w okresie od kwietnia 1945 r. do maja 1946 r. przewieźliśmy 
(...) zbiory szefa SS Heinricha Himmlera. Były to głównie książki 
masońskie i żydowskie. W tamtych niespokojnych czasach wy
jazdy na Ziemie Odzyskane nie były rzeczą bezpieczną, można 
było stracić zdrowie lub życie. Według oficjalnych danych -  są to 
mocno niedokładne szacunki -  zgromadzono w Bibliotece Uniwer
syteckiej ok. 760 ООО woluminów” -  pisał Michałowski {Biblioteki 
poznańskie przed półwiekiem. ,,Biblioteka” 1997 nr 1). Z licznych 
prywatnych opowieści, które snuł często, warto przytoczyć jesz
cze jedną. Opowiadał, jak spod kół ciężarówki, która zaryła się 
w błocie, wyciągnął wepchnięty przez kierowców kloc. Był nim po
kazywany dzisiaj wycieczkom XVII-wieczny graduał. Ale zabezpie
czanie księgozbiorów to było tylko dodatkowe zajęcie. Przede 
wszystkim dbano, by Biblioteka normalnie funkcjonowała. 1 X11946 r. 
Kornel został kierownikiem Katalogu i kierował nim do 31 II11949 r. Od 
1 1V do 31 XI11949 r. kierował referatem Wymiany i Czasopism Zagra
nicznych.

W 1946 Г, nie przerywając pracy, rozpoczął studia historyczne 
i na reaktywowanej, po przyjeździe do Poznania profesora Adolfa Chy- 
bińskiego, muzykologii. Mimo, że okres świetności Katedry trwał tylko 
kilka lat -  została zlikwidowana po śmierci profesora -  mury jej opu
ściło wielu wybitnych polskich muzykologów m.in.: Ludwik Bielawski, 
Andrzej Koszewski, Jerzy Kurczewski, Mirosław Perz, Tadeusz Stru
miłło, Jan Stęszewski, Zygmunt Szweykowski, Jan Weber. Kornel Mi
chałowski ukończył studia w 1951 r. Jeszcze w 1946 r. zdał państwo
wy egzamin bibliotekarski.,,Kiedy wracam pamięcią- pisał -  do tych 
pierwszych powojennych lat, to jawią mi się one jako okres wielkiego 
trudu i wyrzeczeń, ale też wielkiej nadziei. Był to okres, kiedy środowi
sko nasze było wyjątkowo zintegrowane, co przejawiało się w różno
rodnych formach środowiskowej aktywności. Myślę tutaj nie tylko 
o różnych kursach dokształceniowych, ale również o wspólnych wy
cieczkach, zabawach, odczytach itp. Warto przypomnieć, że pierw
szy po wojnie kurs bibliotekarski, zakończony stosownym «kolokwium» 
odbył się w Bibliotece Uniwersyteckiej na przełomie czerwca i lipca 
1945 r. Pierwszy kurs specjalistyczny zorganizowała Biblioteka Kór
nicka w sierpniu tego samego roku. Jako początkujący adept bibliote
karstwa byłem jednym z jego uczestników”.



Głównym polem działania młodego bibliotekarza i studenta 
została mało jeszcze wówczas praktykowana w Polsce bibliogra- 
fistyka (tak nazywał dziedzinę swej działalności). Kiedy dzisiaj ana
lizujemy dokonania Kornela, warto zastanowić się co skłoniło mło
dego naukowca do zajęcia się tą żmudną i w sumie mało efek
towną dziedziną wiedzy. Pytany o to niejednokrotnie odpowiadał, 
że zawsze lubił przeglądać zapowiedzi wydawnicze, zbierać infor
macje. Wspomniał częste wizyty w Księgarni św. Wojciecha, gdzie 
na zapleczu przeglądał różnego typu katalogi wydawnicze. I tę wro
dzoną pasję zauważył profesor Adolf Chybiński. To on namówił 
Kornela -  wówczas jeszcze studenta muzykologii -  do zajęcia się 
tą gałęzią nauki.

Zainteresowania Kornela trafiły na bardzo podatny grunt. Roz
wijająca się bez przeszkód muzykologia w zachodniej Europie 
I Stanach Zjednoczonych już od połowy lat trzydziestych przywią
zywała coraz większą uwagę do szczegółowej dokumentacji pra
cy naukowej. Także w kraju młoda kadra naukowa podjęła trud pro
wadzenia takich badań. Szczęśliwym trafem dyrektorem powsta
łego w Krakowie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM) 
został Tadeusz Ochlewski, który zobowiązał się do publikowania 
efektów tych prac i namówił Kornela do zebrania materiałów do 
publikacji książkowej Opery polskie (Kraków 1954). W tym samym 
czasie redaktorem w krakowskim wydawnictwie został przyjaciel 
Kornela -  Tadeusz Strumiłło, dzięki któremu zapoczątkowano całą 
serię prac bibliograficznych. Wydana i bardzo dobrze przyjęta książ
ka, a także osobiste, przyjacielskie kontakty z zastępcą redaktora, 
wyznaczyły rolę Kornela w nauce polskiej na najbliższe kilkadzie
siąt lat. Tak te lata wspominała bliska współpracowniczka Kornela, 
Teresa Chylińska: ,,Z początkiem lat pięćdziesiątych w Polskim Wy
dawnictwie Muzycznym w Krakowie miał miejsce desant muzyko
logii poznańskiej; stamtąd przybył zastępca redaktora naczelnego 
Tadeusz Strumiłło, także jeden z kierowników redakcji, Zygmunt 
M. Szweykowski. Kornela Michałowskiego zwabić się nie dało, jed
nak już w 1952 r. ówczesny dyrektor Wydawnictwa, Tadeusz 
Ochlewski, przy okazji wizyty u prof. A. Chybińskiego w Poznaniu, 
zaproponował Kornelowi Michałowskiemu wydanie katalogu oper 
polskich, od pewnego czasu przezeń przygotowywanego. Zgoda 
Kornela okazała się równoznaczna z podaniem przysłowiowego 
palca -  PWN chwyciło młodego muzykologa w uścisk, z którego 
przez ponad trzydzieści lat miało go nie wypuścić”.



Ale powróćmy do Biblioteki Uniwersyteckiej. Mimo nawału za
jęć i licznych wyjazdów Kornel kontynuuje studia, prowadzi bada
nia. W 1950 r. zorganizował -  mimo sprzeciwów profesora Stefa
na Vrtel-Wierczyńskiego -  Pracownię Muzyczną, którą kierował do 
1981 r. Mimo, iż fakt powstania nowej pracowni został zaakcepto
wany przez dyrekcję, mógł Kornel przebywać w niej tylko 1-2 go
dzin dziennie. Pozostały czas spędzał na innych stanowiskach pra
cy. Ta pozorna dla niego trudność nie wybiła go z rytmu. Doskonale 
zorganizowany potrafił wykorzystać każdą wolną chwilę. 1 II 1958 r. 
został kierownikiem Oddziału Gromadzenia i kierował nim do 30 X 
1965 r. W tym dniu złożył rezygnację z kierowania tak ważnym dla 
każdej biblioteki działem. Pośbę swą motywował chęcią całkowite
go poświęcenia się swoim zajęciom i kierowaniem Pracownią Mu
zyczną. Dodatkowym powodem było przejęcie przez Bibliotekę 
materiałów z ostatecznie zlikwidowanej Katedry Muzykologii. Po
wrócił jeszcze do Oddziału Gromadzenia by kierować nim w la
tach 1971-1973. W Pracowni Muzycznej zgromadził -  dzięki swo
im rozlicznym kontaktom w kraju i za granicą -  podstawowy dla 
muzykologa warsztat badawczy. Systematycznie przeglądał cza
sopisma polskie i zagraniczne, książki, nadsyłane bibliografie i ka
talogi. Stworzona baza bibliograficzna -  licząca w chwili obecnej 
kilkadziesiąt tysięcy fiszek -  jest najobszerniejszym polskim źró
dłem informacji tego typu. Po przyjętych z aplauzem Operach pol
skich zaczęły ukazywać się inne prace.

Badania swoje prowadził wielotorowo. Poczesne miejsce zajęły 
bibliografie. Zapoczątkowana i kierowana przez Tadeusza Strumiłło, 
przejęta po jego śmierci przez Kornela Bibliografia polskich czaso
pism muzycznych i Bibliografia polskich czasopism niemuzycznych 
doczekała się w sumie 27 tomów. Ale poczesne miejsce zajmują 3 
tomy Bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego (Kraków 1954, 
supl. 1 1964, supl. 2 1978) stanowiące podstawę wszelkich badań 
muzykologicznych. W Pracowni Muzycznej BU spoczywa rękopis 
4. tomu obejmujący lata 1975-1985. Czeka cierpliwie na swego wy
dawcę. Ważne miejsce w jego pracach zajmują bibliografie osobo
we. Szczególną dumą napawał go fakt, iż był autorem bibliografii 
Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskie
go, Witolda Lutosławskiego, Adolfa Chybińskiego, Mieczysława To
maszewskiego. Truizmem będzie powtarzanie, że stworzył dzieła 
doskonałe, mogące być wzorem dla innych autorów. Z równym pie
tyzmem odnosił się do informacji z encyklopedii czy poważnych



czasopism naukowych, jak i do drobnych notatek prasowych, 
zwłaszcza jeśli odnalezienie ich w przedwojennych czasopismach 
kosztowało go wiele trudu.

Szczególnym zainteresowaniem darzył katalogi tematyczne. 
Prowadzone na ten temat seminarium w Krakowie zaowocowało 
pionierską pracą Katalogi tematyczne -  historia i teoria (Kraków 
1980). Zawarł w niej po raz pierwszy w polskim piśmiennictwie mu
zycznym definicję i szczegółowy opis gatunku, jego historię oraz 
aspekty teoretyczne. Sam był autorem tylko jednego, ale jakże 
ważnego katalogu tematycznego Karola Szymanowskiego (Kra
ków 1967) oraz współautorem katalogu Mieczysława Karłowicza 
(Kraków 1986).

Niejako na poboczu swej zróżnicowanej działalności zestawiał 
liczne dyskografie. Również i w tej dziedzinie okazał się pionierem, 
gdyż poza sporadycznymi publikacjami Straszyńskiego nikt wcześ
niej takiej dokumentacji w sposób systematyczny i naukowy nie 
podejmował. Nie chcąc się rozdrabniać ograniczał się przede 
wszystkim do odnotowywania pozycji poświęconych najwybitniej
szym twórcom polskiej muzyki: Mieczysławowi Karłowiczowi, 
Stanisławowi Moniuszce, Karolowi Szymanowskiemu, Henrykowi 
Wieniawskiemu, a także twórcy, związanemu z historią regionu, 
Feliksowi Nowowiejskiemu. Trudno nie zauważyć, że brakuje w tym 
zestawie nazwiska Fryderyka Chopina. Wynikało to z bardzo cha
rakterystycznych cech charakterologicznych Kornela. Wiedząc, że 
interesuje się tym tematem warszawski muzykolog, Józef Kański 
skrupulatnie wypełniał fiszki i przesyłał mu wszelkie dane. Swoją 
rozległą wiedzą zawsze chętnie i zupełnie bezinteresownie dzielił 
się zarówno ze studentem, jak i z wybitnym naukowcem. W latach 
1973-1988 prowadził zajęcia i seminarium magisterskie w Zakła
dzie Muzykologii UAM w Poznaniu. Jego studenci pracują dzisiaj 
m.in. w Australii i Meksyku.

Od 1 XII 1976 r. kierował Oddziałem Zbiorów Specjalnych. Mimo 
rozlicznych zadań w 1978 r. obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę 
doktorską: Karol Szymanowski -  katalog tematyczny dzieli bibliografia. 
W latach 1981-1984 był wicedyrektorem swojej ukochanej Instytucji. 
1 X 1986 r. przeszedł na emeryturę. Ale nie zerwał z nami kontaktu. 
Systematycznie co piątek około godz. 10 otwierały się drzwi i witały nas 
słowa:,,Kochani, jestem”. I wchodził Kornel z torbą wypełnioną fiszka- 
mi, siadał w fotelu pod oknem i dzielił się z nami informacjami, książka
mi i ploteczkami z artystycznego świata.



I kiedy przyszedł taki piątek, że drzwi się nie otworzyły poczu
liśmy się bardziej samotni. I pamiętam co powiedział jeden z kole
gów cytując poetę: ,,Acłi jakże godnego Gościa mieliśmy”.

Mówiliśmy o nim i do niego zawsze Kornel. Większość z nas 
była z nim po imieniu. Proponując nam to, przełamywał lody, likwido
wał dzielący nas dystans. Nie krępowaliśmy się nigdy pytać, wie
dzieliśmy, że zawsze znajdzie dla nas chwilę czasu. Wiedzieliśmy, 
że zawsze możemy dać mu do przeczytania napisaną pracę, którą 
przejrzy i zaopatrzy w szereg uwag, informacji. Bezkompromisowy, 
jeśli cłiodzi o naukę, wytykał każdy błąd, każcie nierozważnie napi
sane zdanie. Ale czynił to w sposób, który nie przynosił nikomu ujmy, 
a jedynie zacłięcał do dalszej pracy.

Kiedy pod koniec 1998 r. rozmawialiśmy o śmierci Kornela, zro
dziła się myśl by na stałe pozostał w naszej pamięci. Mówiliśmy
0 wystawie, o artykułach), ale słowa, nawet zapisane, są ulotne
1 stąd powstała idea, by Czytelnię Zbiorów Specjalnycłi nazwać 
jego imieniem. 25 III 1999 r. odbyła się dla wielu z nas bardzo waż
na uroczystość. Czytelnia otrzymała jego imię, w ścianę wmuro
wano tablicę upamiętniającą tę chwilę. Zwróciliśmy się również do 
jego przyjaciół i współpracowników, by podzielili się z nami swoimi 
wspomnieniami o Kornelu. Zebraliśmy je potem razem i opubliko
waliśmy w czasopiśmie ,,Biblioteka” (1999 nr 3).

Kornel Michałowski był najwybitniejszym polskim bibliografem 
muzycznym. Twórcą podstawowych podręczników i pojęć z tej dzie
dziny. Położył niepodważalne zasługi pod jej rozwój. Dzięki jego pra
cy polska bibliografia muzyczna zaliczana jest do najlepiej rozwinię
tych i najbardziej zaawansowanych w realizacji licznych międzyna
rodowych programów badawczych (przede wszystkim RILM -  Re
pertoire International de Litterature Musicale -  którego polskiej re
dakcji przez wiele lat przewodniczył). Kontynuując i rozwijając pro
jekty badawcze T. Strumiłły, przy edytorskiej współpracy PWM-u 
i przy współpracy innych autorów opracował roz leg ły-jak mawiał-  
Corpus bibliographicum polonicum. Poświęcony jest on głównie pol
skiemu piśmiennictwu muzycznemu XVII1-XX wieku. Opracował i zre
dagował ogółem 32 tomy bibliografii muzycznej, które łącznie liczą 
8935 stron I zawierają ogółem 62 255 pozycji bibliograficznych. Poza



bibliografią polskiego piśmiennictwa muzycznego i zawartości cza
sopism muzycznych skupiał się głównie na bibliografiacłn osobo
wych. W swej pasji twórczej koncentrował się przede wszystkim 
na badaniach polskiej kultury muzycznej. Talent, znakomite rze
miosło, niezwykła wręcz sumienność wobec źródeł to tylko niektó
re cechy badacza wielkiego formatu. Opublikował ogromną liczbę 
haseł w prestiżowych wydawnictwach jak Wielka encyklopedia 
powszechna PWN, Encyklopedia katolicka, Wielkopolski słownik 
biograficzny. Encyklopedia muzyczna PWM, The New Grove Dic
tionary o f Music and Musicians, Encyklopedia Britannica.

W ostatnich latach ze szczególnym upodobaniem podejmował 
badania nad kulturą muzyczną Poznania i Wielkopolski. Twierdził, 
że z wiekiem zaczął sobie przypominać o swych korzeniach, 
o tradycji, miał poczucie zaniedbania, zapomnienia o ważnych zda
rzeniach i faktach muzycznych. Te zainteresowania historią ,,ma
łej ojczyzny” szybko przyniosły wspaniałe rezultaty w postaci 
szeregu artykułów i prac, ogłoszonych drukiem m.in. w Kronikach 
Miasta Poznania, Dziejach Poznania, wydawnictwach Akademii Mu
zycznej i Uniwersytetu Poznańskiego. W centrum zainteresowań 
autora znalazły się tradycje poznańskiego piśmiennictwa muzycz
nego XIX i XX wieku, kultura muzyczna Poznania okresu międzywoj
nia, tradycje poznańskiej muzykologii i muzykografii, historia teatru 
muzycznego, recepcja i kult Mieczysława Karłowicza, Ryszarda Wa
gnera, Karola Szymanowskiego i ostatnio Tadeusza Szeligowskiego.

Był aktywnym członkiem wielu organizacji, towarzystw i stowa
rzyszeń biorąc udział w ich działalności. Należał m.in. do Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Związku Kompozytorów Polskich 
(ZKP), Association Internationale des Bibliotheques Musicales 
(AIBM), Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystw Nauko
wych im. Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Karola Szy
manowskiego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany m.in.; Złotym 
Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski (1985), Nagrodą Województwa Poznańskiego i miasta 
Poznania (1972), Nagrodą Indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyż
szego, Nauki i Techniki (1981), NagrodąZKP (1987), Nagrodą Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu im. Andrzeja Wojt- 
kowskiego (1996).

W ten smutny dla nas -  jego przyjaciół -  piątek 27 marca 1998 r. 
odszedł od nas nie tylko wybitny uczony, ale także prawy człowiek. 
Rozumiejący bibliotekarstwo jako służbę, zawsze skory do pomo-



су. Chętnie służył nią każdemu, profesorowi, kolegom po facłiu, 
wydawnictwom, redakcjom, a przede wszystkim studentom mu
zykologii. Nie ma pracy magisterskiej -  zwłaszcza wśród tych, któ
re powstały na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesią
tych -  w których nie byłaby zawarta cząstka jego pomocy. Tak pi
sała o Kornelu T. Chylińska:,,Gdybym miała jednym zdaniem scha
rakteryzować Kornela Michałowskiego, powiedziałabym, że był to 
człowiek przyjazny -  przyjazny ludziom i przyjazny światu, choć 
odnoszący się do jego spraw z powściągliwym dystansem. Jego 
natura nie domagała się ostrych, dramatycznych interakcji z oto
czeniem, nie wabił go dramatyzm gry, napięcie współzawodnicze
nia, dążenia, osiągania. Wydaje mi się. że jego rzeczywistość da
łaby się opisać raczej w konwencji epicko-lirycznej -  choć czy 
w pełni?”.

Z  pewnością obleczony byi Kornel w doskonale skrojoną szatę 
świetnych manier, bardzo naturalnej i nie narzucającej się elegan
cji, dla nieznających go bliżej mógł się wydawać trochę gładko obo
jętny, narzucający delikatny chłód rezerwy. To była powierzchnia i -  
zapewne po trosze -  tarcza ochronna, istniały oczywiście warstwy 
głębsze, bogate i pełne wewnętrznego pulsu.

Uderzająca była rozbieżność pomiędzy obiektywną wartością 
prac, które prowadził, dzieł, które stworzył, a prześladującym Kor
nela subiektywnym poczuciem niedowartościowania tego, co robił. 
Poczuciem marginalności, pomocniczości, podrzędności. Pomoc
niczy charakter nauk bibliograficznych wytworzył w nim opaczne 
pojmowanie wartości własnych działań. Wbrew oczywistym osiąg
nięciom, wbrew swej wyjątkowej pozycji powtarzał, bez goryczy, 
choć z mgiełką rezygnacji: ,.jestem tylko bibliografem”. Bibliogra
fem, o którym wielki Barry S. Brook napisał: ,,Znam Kornela Micha
łowskiego i jego prace od blisko dwudziestu lat. Jest on nie tylko 
jednym z najwybitniejszych muzykologów w Polsce, lecz także zna
nym w świecie autorem bezcennych prac historycznych 
i bibliograficznych. Nie ulega wątpliwości, że jest to jeden z najwy
bitniejszych i najbardziej produktywnych bibliografów muzycznych, 
jacy w ogóle istnieją” (z listu do Teresy Chylińskiej). A Kornel 
w wywiadzie udzielonym kilka tygodni przed śmiercią ujął rzecz 
krańcowo minimalistycznie: ,,Jestem punktem informacyjnym”.

Niech na koniec wolno będzie mi zacytować jedno zdanie Kor
nela z jego wspomnień (,,Biblioteka” 1997 nr 1): ,,W ciągu półwie
cza, które minęło od przywołanych przeze mnie czasów wiele zmie



niło się i zmienia w sposobie funkcjonowania bibliotek; niezmiennie 
pozostało jedno -  uniwersalne przesłanie bibliotekarzy: Chronić 
powierzone sobie zbiory i być rozumnym, zawsze ludziom życzli
wym przewodnikiem w świecie książek”.

Andrzej Jazdon
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Zbiory kartograficzne



Bogusław Krassowski -  historyk, 
kierownik Zakładu Zbiorów 
Kartograficznycłi Biblioteki Narodowej, 
organizator bibliotekarstwa 
kartograficznego

Jego nagła śmierć była wielkim zaskoczeniem dla wszystkich), 
którzyśmy go znali. Był człowiekiem nietuzinkowym, pełnym tem
peramentu, werwy, zapału, którym zarażał swoje otoczenie. Pozo
stawił wielką pustkę. I może dlatego opublikowano wiele wspomnień 
o nim. Najwcześniejsze, pióra jego kolegi po fachiu, wiodącego hi
storyka polskiej kartografii, prof. dr. hiab. Stanisława Alexandrowi- 
cza ukazało się w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” już pod 
koniec 1987 r , kolejne wygłoszone zostało na XII Ogólnopolskiej 
Konferencji Historyków Kartografii w Toruniu w październiku 
1987 r. przez zmarłego w grudniu 2001 r. bibliotekarza kartografa 
w Bibliotece Jagiellońskiej, Edwarda Schnaydra ukazało się 
w 1991 r. Pisali także jego pracownicy Lucyna Kublin oraz Stani
sław Peliwo, również jego przyjaciel.

Swój życiorys złożony w kadracłi Biblioteki Narodowej z datą 
24 X 1973 r. rozpoczął od: Urodziłem się 21 lutego 1934 r. w War
szawie w rodzinie inteligenckiej...

W rozmowie z Ireną, jego żoną, uzyskałam wiele szczegółów 
dotyczących jego lat młodzieńczych. Oto jej informacje: Bogusław, 
przez panią Irenę nazywany Bogdanem, „był jedynym dzieckiem 
Czesława Szczypiora technika-elektronika. Ojciec Bogdana był cie-



Bogusław Krassowski

kawą postacią, pochodził z biednej warszawskiej rodziny, ale był 
szalenie zdolny i przed wojną skończył szkołę Wawelberga. Pra
cował na Elektrycznej Kolei Dojazdowej, gdzie był odpowiedzialny 
za centralę telefoniczną. Skonstruował urządzenia, które zmoder
nizowały system zabezpieczenia rucłiu na torachi kolejki. W cza
sie okupacji radiostację AK zainstalował w tym samym domu, 
który zarekwirowali Niemcy i dzięki temu pomysłowi długo mogła 
niezauważenie działać. Po wojnie przez głośniki zainstalowane na 
peronacłi stacji EKD puszczał audycje ze stacji Wolna Europa lub 
Głosu Ameryki, na co w tamtycłi czasach) trzeba było mieć sporo 
odwagi. Syn przejął po ojcu tę odwagę, inteligencję, spryt i chęć 
działania. Przez wiele lat ojciec był bardzo czynnym działaczem 
w Stronnictwie Demokratycznym. W domu często pisano na ma
szynie i jako dziecko Bogdan nauczył się sprawnie posługiwać tym 
urządzeniem. Ojciec, mając zamiłowania techniczne, zmuszał syna 
do takich prac, ale Bogdan tego nienawidził. Był urodzonym huma
nistą. Matka, dyplomowana pielęgniarka wpajała mu miłość do po
ezji i historii. Oboje rodzice bardzo zajęci «sprawami dorosłych» -



matka pracowała w Warszawie jako pielęgniarka, brała dodatkowe 
dyżury, ojciec działał w SD, a jedynak w zasadzie sam się wycho
wywał. W dzieciństwie, jeszcze przed wojną, zacłnorował na gruź
licę, lekarze kazali wynieść się z Warszawy, wtedy wszyscy prze
nieśli się do Komorowa, a Bogdana wysłali do ciotki do Kozienic, 
skąd pochodziła matka i tam w ciągu pół roku miejscowy lekarz 
wyleczył go miodem, mlekiem i ziołami. Niestety, pozostały pewne 
powikłania reumatyczne, które niezaleczone w dzieciństwie ode
zwały się w późniejszym wieku”.

W okresie nauki w szkole podstawowej dużo chorował i z tego 
powodu miał różne perypetie ze szkołą. ,,Poznaliśmy się -  mówi 
żona -  gdy mieliśmy po 12 lat, a zaprzyjaźniliśmy się, gdy mieliś
my po 16 lat. Mieszkaliśmy w Komorowie, blisko siebie, mieliśmy 
podobne zainteresowania, nocami chodziliśmy po lesie, w wielkim 
wykopie zbieraliśmy skamieniałości, znaleźliśmy nawet kilka cen
nych okazów. Ja traktowałam go jako kumpla. Natomiast on praw
dopodobnie żywił jakieś poważniejsze uczucia. Ale o tym się nie 
mówiło”.

W swoim życiorysie B. Krassowski młodzieńczy, burzliwy okres 
życia kwituje w taki oto sposób: ,,Szkołę podstawową ukończyłem 
w 1947 r. w Komorowie, pow. Pruszków, następnie uczęszczałem 
do Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W 1950 r. za
cząłem uprawiać sport. W tym też czasie przerwałem naukę”. (Ar
chiwum BN.)

Pani Irena opowiada: „ukończył 9 klasę w szkole Batorego 
i zaczął uprawiać pięciobój lekkoatletyczny. Ale treningi odbywały 
się bez odpowiedniej rozgrzewki i przygotowania gimnastyczne
go. Lekarze zajęli się nim dopiero wówczas, gdy nabawił się kontu
zji i leżał w szpitalu. Rehabilitacja też była marna. Stąd w później
szym wieku jego kondycja fizyczna była opłakana. W «sporcie» 
niestety rozpił się. Ze szkoły, z powodu opuszczania zajęć, co roku 
go wyrzucano. Rodzice zapisywali go do nowej szkoły, ale po kilku 
miesiącach wylatywał. W pewnym momencie przestał kontynuować 
naukę, a zaczął podejmować prace dorywcze, zaczynając jako 
wagowy w Okręgowym Przedsiębiorstwie Handlu Opałem”.

W archiwum Biblioteki Narodowej znajdują się dokumenty po
twierdzające kolejne miejsca pracy i stanowiska; w latach 1951- 
1954 pracował kolejno w Państwowym Instytucie Geologicznym 
jako pomocnik techniczny, w Centralnym Wojskowym Klubie Spor
towym na stanowisku pomocnika kierownika Sekcji Lekkiej Atletyki



i w Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej w Komorowie jako pra
cownik fizyczny.

Równocześnie, jak wspomina pani Irena, „wolne chwile spę
dzaliśmy mniej lub bardziej pożytecznie. Mieliśmy całą masę zna
jomych, którzy jeździli np. nad morze, a my we dwójkę uprawia
liśmy pewien rodzaj włóczęgostwa, braliśmy plecaki i autostopem 
zwiedzaliśmy Polskę. W ten sposób zwiedziliśmy Góry Święto
krzyskie, Mazury, Suwalszczyznę. Z naszych wypraw w Polskę 
przywoziliśmy plecaki pełne różnych skamieniałości. W Instytucie 
Geologicznym Bogdan pracował przy porządkowaniu eksponatów 
skał i minerałów. Więc przydało się wcześniejsze zamiłowanie do 
zbierania ciekawych okazów, stopniowo podbudowywane wiedzą 
teoretyczną! praktyczną w zakresie paleontologii. Swoimi zainte- 
resowaniamii potrafił wpłynąć na przyjaciół i dzięki jego pasji pię
cioro z jego znajomych zdało na studia geologiczne, z których je 
den został profesorem nauk geologicznych. W tych młodzieńczych 
latach zaczął rozwijać także inne, późniejsze pasje. Miał niesamo
wite wyczucie kierunku, nigdy nie pomylił drogi nawet w gęstym 
lesie, także w nocy bez mapy i kompasu trafiał do celu. Jeśli była 
taka potrzeba, w terenie wspaniale czytał mapy”.

Kontynuację sportowej przygody opisuje następująco: „W 1954 r. 
założyłem w Komorowie Ludowy Zespół Sportowy. W grudniu tegoż 
roku po ukończeniu kursu instruktorów wychowania fizycznego, 
rozpocząłem pracę w Warszawskiej Radzie Wojewódzkiej Zrze
szenia Sportowego LZS na stanowisku trenera lekkiej atletyki”.

W listopadzie 1955 r. otrzymał powołanie do wojska. Po zwol
nieniu do cywila trochę się ustatkował. Jak sam pisze:

„Od lutego 1958 r. do czerwca 1959 r. pracowałem w zakła
dach przemysłowych INCO w Pruszkowie, jako pracownik fizycz
ny, uzupełniając jednocześnie zaocznie szkołę średnią”. W tym 
czasie postanowił dokonać jeszcze jednej zmiany w swoim życiu 
i ożenił się z Ireną z domu Krassowską, po czym przyjął nazwisko 
żony. Mówi pani Irena; „Sakramentu w kościele św. Floriana na 
Pradze udzielił nam ksiądz Adam, który zajmował się trudną mło
dzieżą, m.in. organizował ćwiczenia sportowe dla chłopców. Bog
dan trafił pod skrzydła księdza wraz z paroma kolegami z Komoro
wa. Po ślubie przez dwa miesiące mieszkaliśmy w Komorowie, 
w maleńkim pokoiku na strychu u teściów. Mieliśmy wtedy pierwszą 
naszą sukę, wilczura. Trzeba ją  było wnosić do pokoiku, bo nie 
umiała wejść po stromej drabinie. To był nasz pierwszy pies, które-



go sami szkoliliśmy.... Ale sukcesy w szkoleniu psów przyszły wiele 
lat później. Wówczas, w 1959 r. wszystko wyglądało inaczej. Usta
liliśmy pewien podział ról -  ja pracowałam, robiłam chiałtury, a on 
miał się uczyć. Po pół roku dowiedziałam się, że on się nie uczy, 
że nadal pije. Coś trzeba było z tym zrobić. Nie miałam zbyt wiel
kiej wiedzy ani doświadczenia, jak postępować z cłiorymi ludźmi, 
ale jakieś radykalne decyzje trzeba było podjąć. I wtedy wyprowa
dziliśmy się do Warszawy -  chodziło o to, by oderwać go od pijac
kiego towarzystwa”.

W Warszawie Bogusław Krassowski kończył zaocznie szkołę 
średnią i od 1 lipca 1960 r. podjął pracę w 91. Centralnej Wojsko
wej Składnicy Map podlegającej Służbie Topograficznej Sztabu Ge
neralnego WP, gdzie pracował bezpośrednio przy archiwalnycłi ma
pach wojskowych. W tym okresie robiono porządki w zbiorach map, 
a przedwojenne mapy wożono do papierni w Jeziornej i tam je nisz
czono. Ponieważ interesował się mapami i miał do nich emocjo
nalny stosunek, bardzo prz.ety\N2i\ niszczenie „wiposkich map”, 
których całe stosy przerabiano w Jeziornej. To była praca, która 
dawała mu szansę kontynuowania nauki. W 1961 r. zdał maturę 
i awansowano go na pracownika umysłowego, na stanowisko eks
pedytora. Powierzano mu różne zadania, m.in. porównywanie map 
topograficznych ze zdjęciami lotniczymi. Praca ta do tego stopnia 
wyostrzyła jego spostrzegawczość, że wyłapywał minimalne na
wet różnice w rysunku pozornie identycznych map. Brał czynny 
udział przy odtajnieniu wcześniejszych map Wojskowego Instytu
tu Geograficznego.

W 1961 r. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwer
sytetu Warszawskiego. Dwa lata później wstąpił do PZPR. Za pra
cę magisterską na temat Działalność służby geograficznej wojsl<a 
polsl<iego w okresie drugiej wojny światowej, wykonaną w 1968 r. 
pod kierunkiem znakomitego historyka prof. dr. Stanisława Herbsta 
otrzymał dyplom ukończenia studiów na UW z oceną bardzo dobrą 
i po złożeniu egzaminu magisterskiego również z wynikiem bar
dzo dobrym uzyskał w dniu 19 grudnia 1968 r. dyplom magistra 
historii. Nie tylko władze uczelni oceniły wysoko jego pracę, ale tak
że w dniu 14 marca 1970 r. dostał III nagrodę w konkursie im. Alek
sandra Zawadzkiego, przyznaną przez jury pod przewodnictwem 
Wita Drapicha. Również Służba Topograficzna Sztabu Generalne
go WP doceniła jego osiągnięcia i po ukończeniu studiów awanso



wany został na stanowisko starszego kartografa, na którym pozo
stał aż do 31 października 1973 r.

Ponieważ był człowiekiem bardzo ambitnym, nie poprzestał na 
tym i za namową żony i przyjaciół zaczął uczęszczać na semina
ria Stanisława Herbsta. Kolejny etap pracy, tym razem naukowej, 
zakończył, gdy jak pisze: „14 kwietnia obroniłem rozprawę doktorską 
wykonaną pod kierunkiem prof. dr. S. Herbsta pt. Polska kartogra
fia wojskowa w latach 1918-1939 oraz po złożeniu przepisanycłi 
egzaminów otrzymałem stopień naukowy doktora nauk hiumani- 
stycznychi nadany ucłiwałą Rady Wydziału Historii UW 8 maja 
1973 r.” (Arcłiiwum Biblioteki Narodowej).

Recenzentami tej rozprawy byli prof. Stanisław Pietkiewicz oraz 
prof. Tadeusz Jędruszczak. Pierwszy z nicłi w grudniu 1972 r. 
w ocenie pisze m.in.: ,,...swoje ujęcie omówionych! dziedzin autor 
podbudował wnikliwymi studiami przede wszystkim archiiwalnymi... 
dowiódł w rozprawie umiejętności doskonałego wyzyskania najróż- 
norodniejszycłi źródeł, bezbłędnej orientacji w zawiłych i zmien- 
nycłi na znacznym odcinku czasu strukturacli organizacyjnycli oraz 
w postępach) bardzo wyspecjalizowanej i różnorodnej techniki; 
wykazał też żywość wyobraźni i niezawodne wyczucie w charak
teryzowaniu ludzi, z których niewielką tylko część znał osobiście, 
i ich roli w omawianej przez siebie dziedzinie. Wykazał wreszcie 
duży krytycyzm w stosunku do wykorzystanych źródeł, umiejęt
ność sprawdzenia ich wiarygodności oraz wyciągnięcia odpowied
nich wniosków..., praca napisana jest w sposób jasny i przejrzy
sty...”. Prof. Jędruszczak w recenzji z dnia 22 XI 1972 r. oceniając 
pozytywnie pracę dodaje m.in.: „głównym osiągnięciem autora jest 
umiejętność powiązania problematyki wojskowej służby kartogra
ficznej lat 1918-1939 z polską polityką zagraniczną...” oraz konklu
duje: „ jest to praca pionierska, poprawna pod względem warszta
towym, zawierająca wiele nowego materiału faktograficznego oraz 
formułująca interesujące problemy”. Rozprawa oceniona tak wy
soko przyniosła mu sukces, była rekomendowana przez część śro
dowiska historyków wojskowości i na początku 1974 r. została opu
blikowana przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 
(B. Krassowski: Polska kartografia wojskowa wiatach 1918-1939. 
Warszawa 1974). Wydano ją  w niewielkim nakładzie, by z jednej 
strony zaspokoić potrzeby historyków, a z drugiej zbyt szeroko nie 
rozpowszechnić „politycznie szkodliwych” myśli, jakie niosła zda
niem szefa Głównego Zarządu Politycznego Ludowego Wojska Pol



skiego. Szybko stała się białym krukiem, gdyż została wycofana 
z księgarń i większość nakładu zniszczono. Tylko niektóre polskie 
biblioteki mająjej egzemplarze, jak również posiada go Biblioteka 
Kongresu w Waszyngtonie.

Niewątpliwie, odchodząc 1 listopada 1973 r. ze Służby Topogra
ficznej WP, jako starszy kartograf i doktor nauk humanistycznych, 
mając spore osiągnięcia naukowe oraz doświadczenie w pracy 
z mapami był człowiekiem w pełni ukształtowanym i przygotowa
nym na objęcia stanowiska, które mu wtedy zaproponowano.

W dniu 1 listopada 1973 r. dyrekcja Biblioteki Narodowej anga
żując dr. Bogusława Krassowskiego na stanowisko adiunkta na
ukowo-badawczego powierzyła mu funkcję kierownika Zakładu Zbio
rów Kartograficznych. Obok prac podstawowych i zwyczajowego 
zakresu czynności kierownika zakładu zlecono mu kierowanie pra
cami naukowymi prowadzonymi przez Zakład, opiekę nad pracami 
naukowymi prowadzonymi przez poszczególnych pracowników 
Zakładu, prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu biblio
tekarstwa kartograficznego, historii kartografii itp. ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorów BN, prowadzenie prac naukowych zwią
zanych z tworzeniem Narodowego Zbioru Kartograficznego... oraz 
szkolenie nowych pracowników.

A jak wywiązywał się z zadań mu powierzonych? Pismo z lute
go 1987 r.: Oddział Spraw Pracowniczych uprzejmie prosi o wy
płacenie ekwiwalentu pieniężnego za 141 dni urlopu wypoczynko
wego za lata 1984, 1985, 1986 i 1987 przysługującego ob. Bogu
sławowi Krassowskiemu.

Był tytanem pracy! Jak pisze prof. Alexandrowicz „posiadał zna
komite kompetencje w zakresie historii kartografii, ale i niespoty
kaną spostrzegawczość w analizie dawnych map... Pod jego kie
runkiem Zakład Zbiorów Kartograficznych BN przekształcił się 
w placówkę badawczą i wydawniczą” {Wspomnienie o Bogusła
wie Krassowskim. W: Z dziejów kartografii. T. 10. Warszawa 2000). 
Zdumiewał energią i zapałem, tym bardziej, że w ostatnich latach 
coraz częściej zapadał na zdrowiu i wyraźnie się czuło, iż spieszy 
się z robotą, jakby spodziewał się rychłego końca.

Co po sobie zostawił, czym wyrył się w naszych sercach?
O jego indywidualnym dorobku naukowo-badawczym napisano 

we wspomnieniach wiele, tam także podano pełną bibliografię 37 
jego autorskich publikacji. Będąc już pracownikiem Biblioteki Naro
dowej kontynuował swoje zainteresowania problematyką doktryny



wojennej i kształtowania się strategii II Rzeczypospolitej. Przygoto
wywał się pod kierunkiem prof. Aleksandra Gieysztora do rozprawy 
habilitacyjnej, ale sytuacja geopolityczna „komunistycznej Polski” 
nie sprzyjała jego przemyśleniom. Ostatecznie temat ten porzucił.

W moim wspomnieniu chciałabym skupić się na jego pracy, 
jako kierownika inicjującego prace badawcze swoich pracowników 
oraz szerzej -  środowiska bibliotekarzy-kartograf ów, a także, choć 
może w mniejszym zakresie, badaczy historii polskiej kartografii. 
Jego ogromny dorobek w tej dziedzinie podzieliłam na grupy tema
tyczne, które w praktyce przeplatały się. Niektóre z nich były w pew
nych okresach jakby poniechane, ale po kilku latach powracał do 
nich i kontynuował je ze zdwojoną energią.

Dążąc do skompletowania w Bibliotece Narodowej poloników 
kartograficznych oraz utworzenia warsztatu do pracy naukowej 
znacznie wzbogacił zbiory Zakładu. W latach 1977-1983 zasób map 
topograficznych dzięki jego staraniom wzrósł z ok. 8000 do ponad 
29 ООО arkuszy. Uzyskał to głównie dzięki darom przekazanym 
przez Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskie
go (ponad 10 000 arkuszy), Instytut Polski i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie (ok. 800 arkuszy), nieżyjącego prof. Edwar
da Rule (660 arkuszy), a także innych ofiarodawców. Raz nawią
zane kontakty z Zarządem Topograficznym zaowocowały w na
stępnych latach sukcesywnie przekazanym darem kolejnych 
ponad 6000 arkuszy włączonych do zbioru głównego. Prowadził 
również ożywioną wymianę, m.in. ze znanym kolekcjonerem z Bit- 
burga w Niemczech, dr. Tomaszem Niewodniczańskim. Dzięki tym 
zabiegom uzyskał dla Zakładu wiele cennych starodrucznych po
loników.

W momencie przejęcia Zakładu po dotychczasowej kierownicz
ce Zofii Haczewskiej zastał nielicznych i skłóconych pracowników. 
Po kilku latach powiększył trzykrotnie zespół i skonsolidował go, 
spowodował, że zespół zaczął w sposób koleżeński współpraco
wać. Jednym z pierwszych posunięć nowego kierownika Zakładu 
było opracowanie pod jego kierunkiem nowego typu karty katalogo
wej dokumentu kartograficznego stosowanego prawie do chwili 
obecnej, czyli do momentu przejścia na katalogowanie elektronicz
ne. Nowa karta była pojemniejsza, czytelniejsza i miała być zaopa
trzona w zdjęcie „wglądówkę”, umożliwiające czytelnikowi ogólne 
zapoznanie się z dokumentem kartograficznym bez potrzeby ścią
gania go z półki. Przy zastosowaniu tego typu kart skatalogowano



wszystkie atlasy, mapy ścienne, polonika map topograficznych oraz 
materiały zastępcze.

Kolejne zamierzenie dr. Krassowskiego było pomyślane także 
pod kątem ułatwienia pracy bibliotekarza. Zapoczątkował opraco
wywanie i wydawanie skorowidzów map wieloarkuszowychi pt. 
Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945. To wielotomowe 
dzieło miało składać się z dwóchi części: pierwszej -  Polskie mapy 
topograficzne wydane wiatach 1871-1945 oraz drugiej -  Obce mapy 
topograficzne ziem polskich z lat 1871-1945. Celem tego wydaw
nictwa miało być zestawienie skorowidzów ważniejszych map to
pograficznych, wraz z krótką charakterystyką przemian tych map 
ujętą głównie z punktu widzenia potrzeb i możliwości wykorzysta
nia przez bibliotekarza opracowującego zbiory kartograficzne. Ko
lejne tomy miały prezentować mapy topograficzne ziem polskich 
wydawane przez władze wojskowe państw zaborczych -  Austrii, 
Prus i Rosji oraz mapy ziem polskich wydawane i wznawiane 
w czasie l i i i  wojny światowej.

Ukazały się: Tom I -  Bogusław Krassowski, Małgorzata Toma
szewska: Polskie mapy topograficzne wydane wiatach 1918-1945. 
Warszawa 1979. Tom II -  Bogusław Krassowski, Irena Krassow- 
ska: Służba Geograficzna w Polskich Siłach Zbrojnych na Zacho
dzie w latach 1939-1946. Warszawa 1989. Niestety, z powodu cięć 
finansowych wstrzymano dalsze prace.

Najwcześniej wypowiedziane publicznie postulaty dr. Krassow
skiego dotyczące potrzeby wzmocnienia współpracy działów kar
tograficznych w bibliotekach całego kraju zostały przedstawione 
w referacie wygłoszonym na II Ogólnopolskiej Konferencji History
ków Kartografii w Warszawie w listopadzie 1976 r. Stanowiły one 
kontynuację wysuniętej jeszcze przed wojną koncepcji prof. Bole
sława Olszewicza zorganizowania w skali kraju zasad gromadze
nia zbiorów kartograficznych, niestety idea ta wówczas nie została 
zrealizowana, przede wszystkim w zakresie wspólnej ewidencji 
i opracowania zbiorów. Pragnąc zintegrować środowisko bibliote- 
karzy-kartografów, w 1977 r. zorganizował Pierwszą Ogólnopolską 
Konferencję Bibliotekarzy Kartografów, w której uczestniczyło 78 
przedstawicieli większych ośrodków naukowych i bibliotecznych 
z całej Polski. W wygłoszonym podczas obrad referacie przedsta
wił projekt utworzenia ogólnopolskiego zbioru kartograficz
nego i centralnego katalogu zbiorów poloników zagranicznych 
(B. Krassowski: Ogólnopolski zbiór kartograficzny W: Materiały



z Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Kartografów. 
Warszawa 1979 s. 9-23). Realizacja tego projektu miała opierać 
się na wprowadzeniu ujednoliconego systemu opracowania zbio
rów kartograficznych oraz stworzeniu zbioru z reprodukowanych 
materiałów przez współpracujące ze sobą polskie archiwa, biblio
teki i muzea. Jak wspomina ówczesny kierownik Oddziału Karto
graficznego w Bibliotece Jagiellońskiej, Edward Schnayder, „dla 
branżowców konferencja ta była pierwszym w ogóle forum nie tyl
ko towarzyskim (również zresztą potrzebnym), ale -  i to przede 
wszystkim -  wymiany doświadczeń oraz, co jeszcze ważniejsze -  
projektowania niezbędnych wspólnych ogólnopolskich poczynań” 
(E. Schnayder: Dr Bogusław Krassowski. W: Z dziejów kartografii. 
Warszawa T. 5. 1991 s. 1-13). W czasie konferencji uchwalono 
powołanie przy Zakładzie Zbiorów Kartograficznych BN Centralne
go Zbioru Kartograficznego Poloników i ustalono zasady współpra
cy między poszczególnymi działami kartograficznymi działający
mi w polskich bibliotekach.

Na tejże Konferencji w drugim dniu obrad odbyło się pierwsze 
zabranie Sekcji Kartograficznej powołanej przy Zarządzie Głów
nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskicłi, wybrano i ukonsty
tuowano zarząd oraz w programie na najbliższy okres umieszczo
no realizację koncepcji ogólnopolskiego zbioru kartograficznego.

W grudniu 1979 r. w wydanym przez Zarząd Główny SBP ,,Ko
munikacie” ukazała się informacja o powołaniu na stanowisko prze
wodniczącego Sekcji Kartograficznej Bogusława Krassowskiego, 
co potwierdziło wcześniejsze ustalenia. Kolejny raz w składzie 
ogólnopolskim Sekcja zebrała się w Białymstoku w maju 1980 r. 
W okresie od 1977 do 1981 r. w Zakładzie Zbiorów Kartograficz
nych BN odbywały się systematycznie spotkania pracowników bi
bliotek warszawskich, na których pod kierunkiem dr. Krassowskie
go prowadzono dyskusje na tematy fachowe. Sekcja działała tylko 
do wybuchu stanu wojennego, kiedy to jej działalność została za
wieszona. W tak krótkim okresie niewiele można było zdziałać, ale 
idea zgromadzenia i uporządkowania wiedzy o mapach prezentu
jących ziemie polskie powstała i dzięki kolejnym projektom Kras
sowskiego nie upadła. W pewnym sensie jej kontynuacją była kon
cepcja nosząca początkowo mało skonkretyzowaną nazwę Ency
klopedia staropolskiej kartografii, o której szerzej poniżej. Z tworze
niem Centralnego Katalogu Zbiorów Poloników Kartograficznych 
oraz z uczczeniem 50-lecia Biblioteki Narodowej wiązało się zapo



czątkowane w 1978 r. przez dr. Krassowskiego ambitne przedsię
wzięcie naukowe, a mianowicie wydawanie serii Zabytki Polskiej 
Kartografii. Była ona pomyślana jako podstawowe kartograficzne 
wydawnictwo źródłowe, miała udostępnić czytelnikom najważniej
sze i najcenniejsze, często zachowane tylko w jednym egzempla
rzu mapy-polonika. Seria ta powstała także w trosce o zabezpie
czenie zabytków polskiej kartografii. Biorąc pod uwagę z jednej 
strony względy praktyczne związane z koniecznością szerokiego 
udostępniania zachowanych zbiorów map i atlasów licznemu gro
nu pracowników naukowych, studentów i miłośników dawnych map, 
z drugiej konieczność ochrony najcenniejszych zabytków, uznał, 
że zadania te mogą spełnić jedynie mapy reprodukowane w ich 
oryginalnej skali. Zeszyty serii nawiązywały do zapoczątkowanego 
w okresie międzywojennym faksymilowego wydawnictwa Monu- 
menta Poloniae Cartographica przygotowywanego pod patronatem 
Polskiej Akademii Umiejętności.

Pod patronatem dr. Krassowskiego jako redaktora naukowego 
serii ukazało się w latach 1978-1987 pięć zeszytów Zabytków Pol
skiej Kartografii. Pierwszy zeszyt był jego autorstwa, a tzw. mapa 
Kwatermistrzostwa była niekwestionowaną pretendentką do wyda
nia faksymilowego, ale następne tomy chciał wydawać konsultując 
je ze środowiskiem naukowym. W tym celu zorganizował w Zakła
dzie seminaria z historii polskiej kartografii. W ciasnym, bez okna 
korytarzyku na drugim piętrze Pałacu Rzeczypospolitej służącym 
jako czytelnia Zakładu, na spotkaniach comiesięcznych zbierali się 
oprócz pracowników BN luminarze polskiej nauki, tacy, jak profeso
rowie Aleksander Gieysztor, Władysław Pałucki, Stanisław Pietkie
wicz, Stanisław Trawkowski, Andrzej Zahorski. Do wprowadzenia 
stanu wojennego odbyły się 24 takie seminaria. Wszystkie skupiały 
się wokół historii kartografii, ale ich tematyka stopniowo zaczęła znacz
nie wychodzić poza początkowo przewidziane ramy. Zdarzały się 
tematy, które nigdy nie miały być inspiracją do Zabytków, m.in. Pro
blemy plastyczne miasta w kartografii warszawskiej, staropolskie 
miary liniowe, wykorzystanie map XVIII i XIX wieku do prac nad atla
sem historycznym Polski (L. Szaniawska: Seminaria z historii karto
grafii w Zakładzie Zbiorów Kariograficznych Biblioteki Narodowej.,, Pol
ski Przegląd Kartograficzny” 1982 nr 3).

Dr Krassowski od 1975 r., czyli od jego powstania działał 
w elitarnym Zespole Historii Kartografii utworzonym przy Instytucie 
Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN skupiającym zawsze nie wię



cej niż 20 osób. Był jednym z najaktywniejszych członków tego, jak 
pisze E. Schnayder, najważniejszego ciała zbiorowego planujące
go m.in. kierunki badań nad historią polskiej kartografii. Brał udział 
w organizowanych przez Zespół corocznych konferencjach, wy
stępując na nich z referatami oraz uczestnicząc w dyskusjach.

Połączenie twórczej pracy dwu grup zawodowych -  biblioteka- 
rzy-kartografów i historyków kartografii pod jego przewodnictwem 
mogło dać świetne rezultaty. Taki zamysł dojrzewał w nim przez kil
ka lat i po dziś dzień uważany jest za największe jego zamierzenie. 
Koncepcja tego dzieła, początkowo określanego tytułem Imago Po- 
loniae, a później Encyklopedii staropolskiej kartografii kształtowała 
się stopniowo. Od września 1981 r., kiedy to spotkał się z dr. Toma
szem Niewodniczańskim, polskim kolekcjonerem dawnych map, po
siadającym w Bitburgu w Niemczech kilkutysięczną cenną kolekcję, 
nabrała tempa. ,,Wtedy -  jak pisze S. Alexandrowicz -  Niewodni
czański zwrócił się do niego z propozycją udzielenia pomocy w przy
gotowaniu katalogu tego zbioru. Gruntowne zespołowe przedysku
towanie propozycji z uwzględnieniem potrzeb naukowych, możliwo
ści technicznycłń oraz indywidualnych kompetencji członków zespołu 
doprowadziło do znacznego rozszerzenia pierwotnego zamysłu... 
Koncepcja, metody analizy i opisu materiału, aczkolwiek wypraco
wane zespołowo, kształtowały się jednak w oparciu o doświadcze
nia i inwencję głównie Bogusława Krassowskiego. Wytrwałej pracy 
nad Imago Poloniae poświęcił ostatnie kilka lat” {Dr Bogusław Kras
sowski. ,,Polski Przegląd Kartograficzny” 1987 nr 4).

Prace nad Encyklopedią znacznie się wydłużały, rezultaty były 
trudne do ogarnięcia, a finansowanie bez druku było niemożliwe, 
dlatego B. Krassowski zdecydował cząstkowe etapy publikować 
w nowo zatwierdzonej przez cenzurę serii «Studia i Materiały z Hi
storii Kartografii». Myśl swoją, jak zwykle zamienił w czyn i tak 
w Bibliotece Narodowej wydano drukiem zeszyty 5, 6 i 7, a po jego 
śmierci od 8 do 13. Wszystkie zawierały opisy katalogowe uzgod
nionych wcześniej z BN zestawów map staropolskich, przygoto
wanych w różnych polskich bibliotekach według opracowanych 
przez niego instrukcji. Niestety, tylko te drukowane katalogi pozo
stały po całej koncepcji Encyklopedii. Bez niego nie umiano się 
zmobilizować do tak trudnego przedsięwzięcia.

Pozostała także seria «Studia i Materiały z Historii Kartografii», 
której był założycielem i pierwszym redaktorem naukowym. Od 
pierwszych tomów seria prezentuje, tak jak on zaplanował, szeroki



wachlarz problematyki związanej z powstawaniem map i atlasów, 
od starożytności po czasy nam współczesne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku polskiej kartografii. W koncepcyjnym za
myśle seria ta miała być użyteczna dla szerokiego grona bibliote
karzy, archiwistów, historyków, hobbystów, kolekcjonerów dawnych 
map i atlasów.

Jego wieloletnia polityka gromadzenia przyczyniła się do stwo
rzenia w Zakładzie bogatego warsztatu pracy dla historyka karto
grafii pozwalającego na prowadzenie badań o szerokim zakresie 
tematycznym oraz umożliwiła przygotowywanie różnych tematycz
nie wystaw.

Pierwszą prezentację zbiorów kartograficznych zorganizował 
i przygotował z okazji II Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kar
tografii, która odbyła się w listopadzie 1976 r. w Warszawie w Insty
tucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Pokaz towarzyszą
cy konferencji prezentował 31 ciekawszych map i atlasów spośród 
nabytków Zakładu zgromadzonych w latach 1973-1976. Pokazano 
wtedy m.in. Theatrum Orbis Terrerum Abrahama Orteliusza z 1595 
r. oraz atlasy Hommana i Janssona -  dar z 1976 r. {Pokaz ciekaw
szych nabytków Zakładu Zbiorów Kartograficznych BN z lat 1973- 
1976. II Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warsza
wa 5-6 listopada 1976).

Kolejna wystawa została otwarta 9 października 1977 r. w Pa
łacu Rzeczypospolitej na zakończenie obrad Pierwszej Ogólno
polskiej Konferencji Bibliotekarzy Kartografów. Towarzyszył jej ob
szerny, wydany przez BN katalog pt. Polska na starych mapach. 
{Katalog wystawy 1977). Wystawa miała układ chronologiczny, 
a eksponaty podzielono na trzy grupy. Po raz pierwszy przedsta
wiono na niej nowo zakupiony za niebotyczną wówczas cenę Atlas 
Maior Fryderyka de Wita wydany po 1715 r. w Londynie przez Chri- 
stophora Browna.

Kontynuując swoje zainteresowania kartografią wojskową był 
inicjatorem zorganizowania w maju 1980 r. wraz z Komisją Historii 
Wojskowej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum 
Wojska w Białymstoku konferencji naukowej pt ,,Dzieje polskiej 
kartografii wojskowej i myśli strategicznej”, gdzie wygłosił referat 
pt. Analiza zasięgu polskich map topograficznych w przeddzień wy
buchu drugiej wojny światowej, który wywołał burzliwą dyskusję. 
{Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. Oprać. 
B. Krassowski. W; Studia i Materiały z Historii Kartografii. T. 1.



Warszawa 1982). Przy udziale pracowników Zakładu przygotował, 
także bardzo wysoko ocenioną przez zebrane środowisko hiistory- 
ków wystawę pt. Czterysta lat polskiej kartografii wojskowej 1580- 
7980 otwartą w pierwszym dniu obrad. We wspaniałej oprawie mu
zealnej prezentowano 70 różnych dokumentów kartograficznych 
oraz 38 książek poświęconych kartografii wojskowej pochodzących 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej (Bogusław Krassowski: Czterysta 
lat polskiej kartografii wojskowej 1580-1980. Katalog wystawy. Bia
łystok 5 maja 1980. Warszawa 1980).

Wystawa, którą zaproponował dyrekcji Muzeum Techniki 
w Warszawie była pomyślana jako promocja jego książki Schroni
sko. Służba Geograficzna Arm ii Krajowej wydanej przez BN 
w 1981 r. Jak na tamte lata, tematyka książki i mapy zgromadzone 
na wystawie były „trefne”. We wstępie do książki rozdanej w trak
cie otwarcia wystawy na temat działalności Służby Geograficznej 
czytamy: ,,...podjęto decyzję druku map we własnych konspiracyj
nych zakładach graficznych. Było to wydarzenie bez precedensu 
w «hitlerowskiej Europie», Armia Krajowa jako jedyna organizacja 
konspiracyjna w czasie drugiej wojny światowej podjęła na tak dużą 
skalę produkcję map wojskowycłi i to ze skutkiem, który przerósł 
marzenia największych nawet optymistów” (Bogusław Krassow
ski: Schronisko. Służba Geograficzna Armii Krajowej. W: Studia 
i Materiały z IHistorii Kartografii. T. 3. Warszawa 1981). Tę myśl 
następnie rozwinął na 72 stronach wnikliwej monografii oraz po
twierdził bibliografią map wydanych przez Służbę.

Nawiązując do przedwojennej tradycji Biblioteki Narodowej or
ganizowania wystaw z okazji międzynarodowych konferencji, 
w 1982 r. w trakcie trwania XI Konferencji Międzynarodowej Aso
cjacji Kartograficznej wraz ze swoimi pracownikami zorganizował 
w Pałacu Rzeczypospolitej wystawę i przygotował prezentujący ją  
katalog Wśród starych map i atlasów (Warszawa 1982). Katalog 
opisujący 166 map, planów i atlasów wydany był przez Bibliotekę 
Narodową w trzech językach -  polskim, angielskim i francuskim. 
Opisy eksponatów opracowane były przez pracowników Zakładu, 
a całość poprzedzona została dwoma artykułami jego pióra: Dzie
je  map i atlasów w Polsce oraz Kolekcja i prace Zakładu Zbiorów 
Kartograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Reasumując: dr Bogusław Krassowski chcąc wzbogacić bazę 
źródłową do prac badawczych zabiegał o darczyńców, próbował zmo
dernizować warsztat pracy bibliotekarskiej poprzez zmianę karty ka



talogowej i zainicjował na potrzeby Zakładu, niestety nie zwieńczone 
sukcesem, próby utworzenia systemu haseł przedmiotowych, wów
czas zwanych tematami map; poprzez rozpoczęcie edycji dzieła 
składającego się głównie ze skorowidzów wieloarkuszowych map 
topograficznych chciał ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie zama
wianych przez czytelników arkuszy w magazynach zbiorów karto
graficznych; podejmował próby integracji środowiska bibliotekarzy- 
kartografów poprzez częste warszawskie lub ogólnopolskie spotka
nia organizowane w celu rozwiązywania istotnych bieżących 
problemów; stworzył serię reprintów najważniejszych i najcenniej
szych poloników kartograficznych w celu ochrony oryginałów dla przy
szłych pokoleń; przy jednoczesnym nieograniczaniu ich bieżącego 
udostępniania; przy współpracy z polskimi bibliotekarzami i kolek
cjonerem poloników chciał dorobek kartografii ziem I Rzeczypospo
litej skompletować w zwartej formie wydawniczej, ale niestety udało 
mu się uaktywnić tylko niektóre ośrodki i zebrany materiał wydać 
w postaci zeszytów w serii Studia i Materiały z Historii Kartografii; 
pragnąc szerzej promować stare mapy i dawną kartografię ziem 
polskich zorganizował dwie duże wystawy.

Tego dorobku wystarczyłoby dla kilku kierowników, a on wykonał 
te prace zaledwie w okresie od listopada 1973 do stycznia 1987 r., 
czyli w 13 lat i trzy miesiące. Był dobrym szefem. Tak, jak zobowią
zał się dyrekcji BN w swoim „zakresie czynności”, że będzie spra
wował opiekę nad pracami naukowymi i szkolił nowych pracowni
ków, tak dotrzymał danego słowa. Dopiero jego przedwczesne, nie
spodziewane odejście uświadomiło nam wszystkim, jak napisał 
Alexandrowicz:,, niespotykaną wielostronność jego owocnej działal
ności -  badawczej, wydawniczej, organizatorskiej i popularyzator
skiej, łączonej z codzienną pracą bibliotekarza” (S. Alexandrowicz: 
Wspomnienie o Bogusławie Krassowsi<im. W: Z Dziejów Kartografii. 
T. 10. Warszawa 2000).

Dr Bogusław Krassowski otrzymał; Złoty Krzyż Zasługi (1978), 
odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1979) i złotą odznakę Za Za
sługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii (1982).

Zmarł 30 stycznia 1987 r. Pochowany został 5 lutego 1987 r. na 
warszawskim Komunalnym Cmentarzu Północnym w Wólce Wę
glowej.

Lucyna Szaniawska
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Inne zbiory specjalne



Konrad Zawadzki -  organizator zbioru 
mikrofilmów najcenniejszych zasobów bi
bliotecznych, znawca dziejów 
czasopiśmiennictwa polskiego, 
varsavianista

Konrad Zawadzki urodził się w Warszawie 30 czerwca 1912 r. 
Po ukończeniu w 1930 r. Gimnazjum im. Mikołaja Reja podjął stu
dia ekonomiczne w Institut Superieur de Commerce w Antwerpii. 
Po powrocie do kraju w 1931 r. kontynuwał naukę w Szkole Nauk 
Politycznych na Wydziale Konsularno-Dypiomatycznym oraz na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując w 1936 r. 
dyplom magistra prawa.

Pracę zawodową rozpoczął w 1936 r. w kancelarii notarialnej 
Jerzego Pomykalskiego w Warszawie. W czasie okupacji praco
wał jako robotnik. Opuścił stolicę po upadku Powstania Warszaw
skiego.

W dniu 9 marca 1945 r. po powrocie do Warszawy, rozpoczął 
pracę w Polskim Radiu na stanowisku sekretarza generalnego. 
Funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1951 r. Po odejściu z Polskiego 
Radia na krótko związał się z Pracownią Konserwacji Zabytków, 
gdzie do 31 grudnia 1951 r. piastował stanowisko dyrektora. W okre
sie od 1 stycznia 1952 do 31 marca 1958 r. był radcą prawnym 
w Instytucie Sztuki PAN.

1 kwietnia 1958 r. objął kierownictwo Biblioteki Archiwum Pań
stwowego m.st. Warszawy. Mając tam dostęp do niezwykle cen
nych varsavianów mógł rozwijać przejawiane od wczesnej młodo-



Fot. Grzegorz Dymarski

Konrad Zawadzki

ści zainteresowania sprawami kultury i historii, głównie zaś dzieja
mi Warszawy. Obcowanie z najrzadszymi varsavianami zainspi
rowało Konrada Zawadzkiego do wystąpienia z projektem wyda
wania pierwszego naukowego czasopisma poświęconego dziejom 
stolicy co zostało z życzliwością przyjęte przez dyrekcję Archi
wum i władze stołeczne. Ta inicjatywa doprowadziła do powołania 
w 1959 r. Komitetu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej „Rocznika 
Warszawskiego”. Pierwszy tom pisma ukazał się w 1960 r. Konra
dowi Zawadzkiemu powierzono obowiązki sekretarza redakcji, które 
pełnił niezmiennie do 1992 r. ,,Rocznikowi Warszawskiemu” pozo
stał wierny do końca życia, uczestnicząc następnie od 1993 r. 
w pracach trzyosobowego Komitetu Redakcyjnego i zabiegając
0 dobór tekstów i autorów.

W okresie od 15 września 1960 r. do 30 czerwca 1983 r., to jest 
do przejścia na emeryturę, pracował w Bibliotece Narodowej. Jego 
działalność jako kierownika Zakładu Zbiorów Mikrofilmowych BN
1 realizatora programu zabezpieczania polskich zbiorów bibliotecz
nych przez mikrofilmowanie jest przedmiotem wyczerpującego,



ostatnio opublikowanego artykułu B. Drewniewskiej-ldziak i I. Łoś- 
-Stembrowicz. Oto jego fragmenty: „...Pierwszą zasadą wprowa
dzoną przez Zawadzkiego po objęciu kierownictwa nad stroną bi
bliotekarską procesu zabezpieczania materiałów było przejęcie 
przez Bibliotekę Narodową wyłącznej odpowiedzialności za dobór 
materiałów do mikrofilmowania. Druga zasada wprowadzała od
powiedzialność Biblioteki Narodowej za opracowanie katalogowe 
materiałów przeznaczonych do mikrofilmowania, bez względu na 
to, gdzie są przechowywane oryginały... Od 1962 do 1983 r. Kon
rad Zawadzki był odpowiedzialny za politykę akcji zabezpieczania 
materiałów bibliotecznych ze 150 bibliotek polskich, bo aż z tylu 
bibliotek pochodziły materiały mikrofilmowane. ...W pierwszych la
tach mikrofilmowanie było skupione na najcenniejszych zbiorach 
specjalnych: rękopisach, starych drukach, rękopisach muzycznych. 
Przygotowywano się również do włączenia do programu innych 
typów materiałów. Zdawano sobie też sprawę, że nie zwlekając, 
należy przystąpić do zabezpieczania czasopism polskich. Dlate
go od momentu powstania Działu Zbiorów Mikrofilmowych, na któ
rego czele stanął Konrad Zawadzki, rozpoczęła się trwająca do 
dziś akcja mikrofilmowania czasopism w języku polskim. Z cza
sem stała się ona najważniejszym zadaniem Zakładu Zbiorów Mi
krofilmowych. Wprowadzono... zasadę, że do zbiorów mikrofilmo
wych Biblioteki Narodowej wprowadza się tylko mikrofilmy czaso
pism skompletowanych i opracowanych przed mikrofilmowaniem... 
Dzięki tej wytrwałej pracy do momentu jego przejścia na emerytu
rę udało się zmikrofilmować 1800 tytułów czasopism... są to cza
sopisma najważniejsze z punktu widzenia historii i kultury polskiej 
i najczęściej poszukiwane przez czytelników.

...do 1983 r. zabezpieczono na mikrofilmie niemal wszystkie 
czasopisma polskie wydane przed 1831 r. ... Zmikrofilmowano 31 
czasopism Wielkiej Emigracji ukazujących się w Paryżu w latach 
trzydziestych i czterdziestych XIX w. Mikrofilmowano również pra
sę konspiracyjną z lat 1939-1945... Przechodząc na emeryturę 
w 1983 r. Konrad Zawadzki pozostawił w Bibliotece Narodowej zbiór 
mikrofilmów składający się z 64 399 jednostek bibliotecznych. 
Wśród nich największą grupę (ponad 28 tys.) stanowiły kopie mi
krofilmowe rękopisów od średniowiecznych po autografy współ
czesnych twórców i działaczy.

Wielka waga, jaką przywiązywał do upowszechniania mikrofil
mów zaowocowała zmianą formuły ogłaszanej drukiem serii wydaw



niczej «Katalogi Mikrofilmów». Zaczęły ukazywać się katalogi tema
tyczne poświęcone poszczególnym typom dokumentów; muzyka- 
liom, starym drukom, rękopisom jednej biblioteki, czasopismom...

Satysfakcję Konradowi Zawadzkiemu przyniósł na pewno fakt 
zaliczenia w 1998 r. zbiorów mikrofilmowych do jednej trzeciej naj
cenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej i włączenia ich do naro
dowego zasobu bibliotecznego...” (Barbara Drewniewska-ldziak, 
Irena Łoś-Stembrowicz; Działalność Konrada Zawadzkiego w Dziale 
Zbiorów Mikrofilmowych Biblioteki Narodowej. -  ,,Roczniki Biblio
teczne” 2002 s. 19-28).

Korzystając z materiałów zgromadzonych w Zakładzie Zbiorów 
Mikrofilmowych BN Konrad Zawadzki obronił pracę doktorską, 
a następnie habilitacyjną. W 1971 r. uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych, nadany przez Radę Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy XVI-wieczne ga
zety ulotne polskie i Polski dotyczące. W 1977 r. Rada Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie oceny 
ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy Gazety ulotne 
polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII w. Bibliografia, nadała mu sto
pień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie 
dziejów książki i prasy. W 1979 r. powołany został przez ministra 
Kultury i Sztuki na stanowisko docenta.

Wielokrotnie w swoich artykułach zamieszczanych w czaso
pismach fachowych, jak i podczas wielu konferencji, zgłaszał po
stulaty i wnioski dotyczące opracowania bibliografii czasopism 
polskich. Stale podkreślał, że wykorzystywanie czasopism, jako 
niezwykle ważnych dokumentów źródłowych jest bardzo utrudnio
ne z powodu braku pełnej informacji o polskich czasopismach. Po
nieważ sporządzenie pełnej retrospektywnej bibliografii czasopism 
polskich wiązałoby się z trudnymi do rozwiązania problemami na
tury organizacyjnej i finansowej, doszedł do wniosku, że najsłusz
niejszą koncepcją, częściowo już realizowaną, jest opracowanie 
rejestrów regionalnych i lokalnych. Publikacje te przyspieszyłyby 
przygotowanie pełnej bibliografii czasopism polskich.

W Warszawie ukazało się ponad 40% wszystkich periodyków 
wydawanych w kraju, uważał więc, że opracowanie bibliografii cza
sopism stołecznych jest sprawą priorytetową. Do swojej koncepcji 
przekonał Helenę Zarachowicz, ówczesnego dyrektora Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy i z dniem 15 października 1983 r. objął 
kierownictwo zorganizowanej przez siebie w Bibliotece Pracowni



Czasopism Warszawskich. Niewielki zespół składał się początko
wo z dwócłi, a następnie z trzech osób. Przemianowaną z dniem 
1 października 1989 r. Pracownią w odrębny Dział Bibliografii Cza
sopism Warszawskich (z czteroosobową obsadą), kierował nie
mal do końca swoich dni. Pod jego kierunkiem Biblioteka Publicz
na m.st. Warszawy rozpoczęła gromadzenie i opracowywanie 
materiałów do przewidzianej na 5 tomów Bibliografii Czasopism 
Warszawskich za lata 1579-1981, dzieła stanowiącego cenne źró
dło informacji dla bibliotekoznawców, historyków, varsavianistów, 
a także uczącej się młodzieży. W 1989 r. ukazał się zeszyt próbny 
bibliografii. W przedmowie K. Zawadzki szczegółowo wyjaśniał przy
jęte przez zespół założenia dotyczące zasięgu przyszłego dzieła, 
głównych elementów opisu, a także układu całości. Szczęśliwie 
dla Biblioteki złożyło się, że tej ogromnej pracy podjął się wybitny 
znawca przedmiotu. Wieloletnie, niekiedy bardzo uciążliwe, prace 
całego zespołu pod kierunkiem K. Zawadzkiego, związane z pene
tracją zbiorów w wielu bibliotekach warszawskich i innych miast 
przyniosły już trzy tomy bibliografii: Bibliografia Czasopism War
szawskich. Warszawa. T. 1: A-D (1994), T. 2: E-Ł (1996), t. 3: M-Q 
(2001).

Za opracowanie pierwszego tomu Zarząd Miasta Stołecznego 
Warszawy wyróżnił K. Zawadzkiego Dyplomem Honorowym. Za 
trzeci tom Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyznało mu 
Nagrodę Naukową im. Adama Łysakowskiego w grupie prac 
o charakterze dokumentacyjno-źródłowym.

Także z inicjatywy K. Zawadzkiego Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy podjęła się organizowania corocznie od 1990 r. sesji 
varsavianistycznych. To on podpowiadał tematy sesji, wyszukiwał 
autorów referatów. Sam wielokrotnie wygłaszał referaty lub prze
wodniczył obradom. Podziwialiśmy jego rozległą wiedzę, nieza
wodną pamięć i talent oratorski. Podziwialiśmy jego aktywność 
twórczą i wyjątkową pracowitość, dzięki której powstawały zna
czące dla środowiska publikacje.

Trzeba też podkreślić, że w okresie pracy w Bibliotece na Ko
szykowej Konrad Zawadzki kontynuował swoje badania nad dzie
jami prasy polskiej. Dwukrotnie w ramach urlopu naukowego (od 
17 lipca do 15 sierpnia 1986 r. i od 16 lipca do 15 września 1992 r.) 
przebywał w Herzog August Bibliothek w Wolfenbuttel (Niemcy) 
poszukując tam poloników. W liście z dnia 16.08.1992 r. pisanym 
do mnie z WolfenbOttel donosił, że w trakcie poszukiwań natrafił na



mało znane i dotychczas nie zbadane materiały prasowe z końca 
XVI i XVII w. Informował, że liczba tych źródeł jest tak znaczna, że 
dyrekcja Herzog August Bibliothek, która bardzo interesuje się jego 
badaniami zaproponowała mu przedłużenie pobytu. Zamówiła też 
dwa artykuły dla własnych potrzeb. Aby najważniejsze prace do
kończyć, prosił o dłuższy urlop.

W wyniku kwerend i badań przeprowadzonych we wszystkich 
niemal bibliotekach naukowych polskich oraz licznych zagranicz
nych -  angielskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, szwedz
kich, węgierskich i włoskich -  opracował trzytomową bibliografię: 
Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII w. (Wrocław 
1977-1990), dzieło unikalne zarówno w zakresie, jak i zasięgu pod
jętego tematu. Z 1974 opisanych w nim pozycji aż 985 nie było 
znanych K. Estreicherowi. Dzięki odnalezionym przez K. Zawadz
kiego drukom początki prasy polskiej z 1661 r. (data wydania Mer
kuriusza Polskiego) zostały cofnięte do 1514 r. Odnaleziona zosta
ła w Oxfordzie pierwsza w języku polskim gazeta z 1557 r. ,,Nowi
ny, które się między cesarzem a papieżem przy zamku Belliano 
we Włoszech miały”. Podobnie ważnych odkryć jest w cytowanej 
Bibliografii wiele.

Najstarsze gazety są również przedmiotem monografii K. Za
wadzkiego Prasa ulotna za Zygmunta III (Warszawa 1997), w któ
rej dokonał analizy zespołu 88 gazet wydanych w Polsce w latach 
1587-1632.

Jest on autorem ponad 100 prac naukowych, w tym wielu arty
kułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom 
czasopiśmiennictwa. Był bibliografem i varsavianistą, nie tylko 
twórcą i redaktorem Bibliografii Czasopism Warszawskich 1579- 
1981, ale także bieżącej bibliografii Warszawy za lata 1959-1983 
na łamach ,,Rocznika Warszawskiego”. Jest autorem książek i roz
praw dotyczących dziejów Warszawy, jak np. Dzieje gmachu Bi
blioteki Załuskich (Warszawa 1970), Dom pod Królami (Warsza
wa 1972), a także wydawcą i autorem obszernego komentarza do 
dwóch tomów dzieł Franciszka M. Sobieszczańskiego, bezcenne
go źródła wiedzy o przeszłości Warszawy (F. M. Sobieszczański: 
Warszawa. Wybór publikacji. Warszawa 1967. T. 1-2).

Jego prace były recenzowane m.in. w ,,Kwartalniku Historycz
nym”, „Kwartalniku Historii Prasy”, ,,Przeglądzie Bibliotecznym”, 
,,Roczniku Warszawskim”, a także wielokrotnie cytowane w publi
kacjach naukowych Wygłosił wiele referatów i odczytów, głównie



z zakresu dawnej prasy na organizowanych przez biblioteki na
ukowe konferencjach, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Lublinie, Łodzi, Warszawie.

Był aktywnym członkiem: Towarzystwa Popierania i Krzewie
nia Nauk, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, Rady Naukowej Archiwum Państwowego m.st. War
szawy.

W uznaniu dorobku naukowego prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał Konradowi Zawadzkiemu w 1996 r. tytuł profesora 
nauk humanistycznych.

Lata 2000 i 2001 były dla profesora bardzo trudne. Opiekował 
się z wielkim oddaniem ciężko chorą żoną, przejmując na siebie 
wiele obowiązków domowych, do których był nienawykły i z który
mi niezbyt dobrze sobie radził. Jednocześnie intensywnie praco
wał nad ukończeniem tomu trzeciego Bibliografii Czasopism War
szawskich oraz nad ostatnią (jak się później okazało) swoją książką 
poświęconą początkom prasy polskiej.

Śmierć żony była dla niego tragedią. Stracił chęć do życia, 
myślał już tylko o pracach, które pragnął dedykować jej pamięci. 
Pierwszą były Początki prasy polskiej. Ostatni etap prac nad książką 
przerwał dwumiesięczny pobyt w szpitalu, następnie długotrwała 
choroba i śmierć autora. Książka ukazała się pod koniec września 
2002 r. Drugą pracą poświęconą żonie były Dedykacje dla Janiny 
i Konrada Zawadzkich (Warszawa 2002) z pięknym wstępem Ju
liusza Wiktora Gomulickiego. Publikacja ukazała się w przeddzień 
90. urodzin profesora.

Nie zdążył już dokończyć katalogu własnego księgozbioru, ani 
zrealizować innych prac, które miał w zamyśle.

Odejście profesora Konrada Zawadzkiego to dla Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy niepowetowana strata. Straciliśmy wy
bitnego specjalistę i oddanego sprawom Biblioteki wspaniałego 
Człowieka, który patronował wszystkim przedsięwzięciom podno
szącym rangę Biblioteki jako placówki naukowej. Był redaktorem 
serii «Sesje Vasavianistyczne» (wydawnictwa Biblioteki Publicz
nej), członkiem Rady Naukowej Biblioteki, cieszył się powszech
nym szacunkiem i autorytetem.

Spośród wielu odznaczeń i wyróżnień przyznanych Konradowi 
Zawadzkiemu za jego zasługi wymienić należy: Nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki im. Heleny Radlińskiej I stopnia (1981 r.), Nagrodę 
m.st. Warszawy (1983 r.). Z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki



w 1997 г. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Od
rodzenia Polski. Jako jeden z pierwszych został uhionorowany Me
dalem okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy.

Mnie osobiście będzie brakowało bardzo jego życiowej mądroś
ci i doświadczenia, a także częstych i długich rozmów na różne 
tematy, nie tylko zawodowe. Mogłam zawsze liczyć na jego życzli
wość i pomoc. Nie było nam dane, jak planowaliśmy zorganizowa
nie jubileuszu 90-lecia urodzin profesora Konrada Zawadzkiego.

Zmarł 3 lipca 2002 r., a 9 lipca pożegnaliśmy Go na Cmentarzu 
Powązkowskim. Jego działalność zapisała się na trwałe w dzie
jach Biblioteki i życiu kulturalnym Warszawy.

Janina Jagielska

Wybrane materiały biograficzne

Stanisław Ciepłowski; Konrad Zawadzki jako badacz varsavianow. - ,, Rocz
niki Biblioteczne” 2002 

Stanisław Ciepłowski: Konrad Zawadzki -  twórca bibliografii czasopism  
warszawskich. W; Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsa- 
vianista. Warszawa 2003 

Barbara Drewniewska-ldziak, Irena Łoś-Stembrowicz: Działalność Konra
da Zawadzkiego w Dziale Zbiorów Mikrofilmowych Biblioteki Narodo
wej. - Roczniki Biblioteczne” 2002 

Juliusz Wiktor Gomulicki; O Konradzie Zawadzkim. Wspomnienie. W: 
Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 
2003

Juliusz Wiktor Gomulicki; O nowej bibliografii prasy warszawskiej oraz 
o je j autorze. - ,, Rocznik Warszawski” 1995 

Janina Jagielska; Konrad Zawadzki (1912-2002). - ,,Przegląd Bibliotecz
ny” 2002 nr 3

Grażyna Małgorzata Lewandowska; Konrad Zawadzki (1912-2002). W; 
Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 
2003

Grażyna Małgorzata Lewandowska; KonradZawadz/c/. -  Roczniki Biblio
teczne” 2002

Irena Łoś-Stembrowicz; Konrad Zawadzki w Bibliotece Narodowej (1960- 
1983). -  „Przeglą^d Biblioteczny” 2003 nr 3 

Irena Łoś-Stembrowicz; Działalność profesora Konrada Zawadzkiego 
w Zakładzie Zbiorów Mikrofilmowych Biblioteki Narodowej. W; Konrad 
Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 2003



Roman Nowoszewski: Bibliografia prac Konrada Zawadzkiego (1960-2002) 
W; Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 
2003

Jan Pirożyński; Konrad Zawadzki jako badacz polskich i dotyczących 
Polski gazet ulotnych oraz gazet seryjnych z XVI i XVIII w. W; Konrad 
Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, varsavianista. Warszawa 2003 

Adam Sołtan: Konrad Zawadzki -  inicjator i współredaktor ,,Rocznika 
Warszawskiego”. W; Konrad Zawadzki. Bibliograf, prasoznawca, var
savianista. Warszawa 2003

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



Stefan Wojciechowski -  organizator 
Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki 
UMCS, bibliofil

Z książką współżycie -  rozkosz duża 
dla tych, co drugim ją  podają, 
zasługa wdzięczna, chociaż cicha, 
nienagradzana, przemilczana.

Stefan Wojciechowski

Doktora Stefana Wojciechowskiego poznałam we wrześniu 
1962 Г, gdy po trzyletniej przerwie na pracę w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego wrócił do Biblioteki Uniwersytetu Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej. Wracał do instytucji, w której miał współpracow
ników i przyjaciół z okresu wcześniejszego zatrudnienia, a także 
do kontynuowania pracy bibliotekarskiej, którą podjął z własnego 
wyboru i bardzo sobie cenił. Byłam wówczas bibliotekarką z zaled
wie kilkumiesięcznym stażem, ale nazwisko doktora było mi zna
ne. Wiedziałam, że jest znakomitym znawcą książki dawnej i współ
czesnej, słyszałam o jego wcześniejszej pracy w Bibliotece UMCS 
i aktywności społecznej.

Były to czasy, kiedy starszych wiekiem pracowników, a przede 
wszystkim tych z cenzusem naukowym, darzyło się szczególnym 
szacunkiem ze względu na wiedzę, doświadczenie zawodowe, 
życiowe, często wojenne, a także kulturę osobistą. Wytwarzało to 
pewien dystans między nimi i młodymi pracownikami. Kiedy z onieś
mieleniem przedstawiłam się imieniem i nazwiskiem, usłyszałam 
sympatyczne i ciepłe Marysia i zaraz chciał wiele o mnie wiedzieć -  
kim jestem, jakie studia skończyłam, od kiedy i w jakim dziale



pracuję? I tak do końca zo
stałam Marysią, którą 
w ostatnich latach życia, 
kiedy zupełnie stracił 
wzrok, rozpoznawał za
wsze i wszędzie po głosie.
Ten bezpośredni, przyjazny 
stosunek do młodych pra
cowników był częścią oso
bowości doktora Wojcie
chowskiego, przełamywał 
barierę wiekową i służ
bową. Stawał się kimś bli
skim, do kogo nabierało się 
zaufania. Posiadał łatwość 
nawiązywania kontaktów 
i umiejętność zjednywania 
sobie ludzi. Nie przewidy
wałam wówczas, że spo
tkanie doktora na progu 
mojej kariery zawodowej 
będzie miało dla mnie kiedyś głębsze znaczenie. Dopiero po la
tach mogłam to sobie w pełni uświadomić.

Poznałam doktora Wojciechowskiego jako starszego już pana 
(dzieliło nas 40 lat) o dorobnej, szczupłej sylwetce, w mocnych 
okularach, z charakterystycznym sumiastym wąsem, pod którym 
krył się dyskretny uśmiech. Mimo towarzyszącej mu laseczki był 
wówczas bardzo ruchliwy i żywotny. Miał za sobą wiele lat pracy 
na różnych stanowiskach, znaczny dorobek naukowy i bagaż życio
wych doświadczeń. Był osobą znaną w Lublinie.

Urodził się 1 stycznia 1899 r. w Rzeszowie-Staromieściu, w ro
dzinie robotniczej. Naukę szkolną pobierał w Przemyślu i w Rze
szowie. W 1917 r. z odznaczeniem ukończył gimnazjum klasycz
ne. Po maturze odbył studia teologiczne i krótko był wikarym 
(w Drohobyczu i w Krakowie). W 1926 r. wystąpił jednak ze stanu 
duchownego i zmienił nazwisko rodowe Brydak na Wojciechow
ski. W latach 1922-1925 studiował historię i geografię na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie jako sty
pendysta Polskiej Akademii Umiejętności przez pewien czas prze
bywał w Wiedniu. W 1926 r. zawarł związek małżeński z Wandą

Stefan Wojciechowski



Ormicką, która przez 50 lat była wierną towarzyszką jego życia. 
W tymże roku podjął pracę w Wiejskim Uniwersytecie Ludowym 
Związku Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych prowadzonym 
przez Ignacego Solarza w Szycach pod Krakowem. Krótko praco
wał też w Krakowie. Od 1927 r. na stałe związał się z Lublinem 
i szkolnictwem lubelskim jako nauczyciel szkół średnich (Gimna
zjum im. A. J. Vetterów, Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Sta
szica) oraz pracownik administracji szkolnej na stanowisku wizy
tatora Kuratorium Okręgu Szkolnego.

Równolegle z pracą zawodową pracował naukowo. Kontynuo
wał swoje zainteresowania, którycłn początek sięgał krakowskich 
lat studenckich. Pierwsza rozprawa Maciej z Miechowa jako geo
graf krajów litewsko-ruskich (II Sprawozdanie Koła Geografów 
Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1925) wskazywała 
na zainteresowania geografią historyczną. Praca doktorska napi
sana w 1930 r. pod kierunkiem prof. Władysława Semkowicza Kra
jobraz dawnej Ziemi Lubelskiej w rozwoju historycznym zawęziła 
tematykę badań do przeszłości regionu lubelskiego, jego topografii 
i zabytków. Na temat geografii historycznej i historii osadnictwa ziem 
dawnego województwa lubelskiego powstaje jeszcze kilka prac, 
najwcześniejsze z nich, to; Cmentarzysko przedhistoryczne koło 
Świdna (,,Region Lubelski” 1929 nr 2) i Zaginione osady w Lubel
skiem (,,Pamiętnik Lubelski” 1930).

Po wybuchu wojny, 9 listopada 1939 r. został aresztowany i do 
14 lutego 1940 r. więziony na Zamku Lubelskim. Już w sierpniu 
1944 r. wrócił do pracy w Kuratorium Lubelskiego Okręgu Szkolne
go. W latach 1950-1953 pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskie
go Towarzystwa Wiedzy Powszecłinej, potem pracował w Woje
wódzkim Ośrodku Dokształcania Kadr Oświatowych.

Równolegle z pracą zawodową aktywnie działał w różnych to
warzystwach i organizacjach społecznych, pełniąc przy tym wiele 
funkcji. Jeszcze przed wojną związał się w Lublinie z Towarzy
stwem Przyjaciół Nauk i Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, 
w którym mógł rozwijać swoje zainteresowania regionem lubelskim 
i jego zabytkami. Po wojnie w Lubelskim Oddziale PTTK przewod
niczył przez wiele lat Komisji Społecznej Opieki nad Zabytkami. 
Był prezesem Towarzystwa Śpiewaczego ,,Lutnia”. Działał aktyw
nie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, promując poprzez od
czyty na terenie całej Lubelszczyzny historię, kulturę i zabytki tej 
ziemi. Należał do władz Towarzystwa Miłośników Lublina. Praco
wał społecznie w Lubelskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Hi



storycznego. Wielką aktywność przejawiał w Lubelskim Towarzy
stwie Miłośników Książki.

Do zawodu bibliotekarskiego wszedł ze świadomego wyboru. 
Od dzieciństwa książka była dla niego przedmiotem szczególne
go zainteresowania, a później również kolekcjonerstwa. Od lat 
związany był ze środowiskami bibliofilskimi. Możliwość podjęcia 
pracy w bibliotece zawodowo rozszerzała jego kontakt z książką 
i innymi materiałami bibliotecznymi. On natomiast do bibliotekar
stwa wnosił swoją wiedzę, znajomość warsztatu naukowego, umie
jętność bibliograficznych i źródłowych) poszukiwań, doświadcze
nia organizacyjne i pedagogiczne.

W Bibliotece UMCS został zatrudniony 1 września 1955 r. na 
stanowisku pracownika naukowego, a w następnym roku otrzymał 
stanowisko kustosza. Wykorzystując wiedzę dr. Wojciechowskie
go w dziedzinie historii, dziejów książki oraz znajomość bibliotecz
nych zbiorów graficznych powierzono mu zorganizowanie Działu 
Zbiorów Specjalnych. Utworzenie tego Działu było wówczas ko
nieczne, ponieważ Biblioteka uzyskała prawo do otrzymywania 
pełnego egzemplarza obowiązkowego, w ramach którego zaczęły 
napływać wydawnictwa z zakresu zbiorów specjalnych: mapy, atla
sy, plakaty, reprodukcje, nuty itp. Ponadto posiadała dziesiątki ty
sięcy zbiorów nie selekcjonowanych i nie opracowanych (tzw. zbio
rów zabezpieczonych), które zawierały również zbiory specjalne
0 wartości historycznej, zabytkowej i artystycznej. Cztery lata pra
cy poświęcił dr Wojciechowski na ich selekcję, porządkowanie
1 kwalifikowanie do poszczególnych kategorii zbiorów. Zapoczątko
wał ich opracowywanie, założył pierwsze inwentarze rękopisów, 
zbiorów kartograficznych, ikonograficznych i muzycznych oraz 
utworzył pierwsze katalogi tych zbiorów. Dużą pomocą w tej pracy 
była biegła znajomość języka niemieckiego, dobra rosyjskiego i łaci
ny, oraz bierna kilku innych języków. Zorganizował też księgozbiór 
podręczny uwzględniający potrzeby czytelników korzystających 
z opracowanych dokumentów. Już w 1957 r., kiedy zbiory specjal
ne otrzymały pomieszczenie w części gmachu zajmowanego 
przez Bibliotekę im. H. Łopacińskiego zorganizował pierwsze eks
pozycje tych zbiorów: Polski plakat artystyczny. Ekslibris lubelski, 
Zagraniczne wydawnictwa artystyczne.

Z dniem 1 stycznia 1958 r. w strukturze Biblioteki UMCS wyod
rębniono Dział Zbiorów Specjalnych, a dr Wojciechowski został jego 
pierwszym kierownikiem. Z tego okresu pochodzą pierwsze cenne



nabytki antykwaryczne, m.in. część archiwum Lubomirskich (pocz. 
XIX w.), Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego (wersja rękopiśmien
na z XVII w.), referat Józefa Mniszcha dla Towarzystwa Ekonomicz
nego Berneńskiego: Zdanie o ziemispalistej... (S. Wojciechowski: 
Najstarsza praca polska o torfie. ,,Biul. Bibl. UMCS” 1958 nr 3). 
Zbiory graficzne wzbogaciły się o plakaty wykonane przez znanych 
malarzy -  Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Zofię Stryjeńską, 
Henryka Uziębłę, a także o drzeworyty i ekslibrisy Kazimierza Wisz
niewskiego. Zbiór ekslibrisów powiększył się znacznie o dary bi
bliofilów, kolekcjonerów i twórców, z którymi dr Wojciechowski miał 
bliskie kontakty. Podobnie o cenne nabytki krajowe i zagraniczne 
wzbogaciły się zbiory muzyczne i kartograficzne.

W maju 1959 r. dr Wojciechowski przerwał pracę w Bibliotece, 
ponieważ został powołany przez kuratora na stanowisko naczelni
ka Działu Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Oświaty Dorosłych 
w Kuratorium Lubelskiego Okręgu Szkolnego. Ponownie wrócił do 
pracy w Bibliotece 1 września 1962 r. i pozostał do przejścia na 
emeryturę, tj. do 30 września 1969 r. W ostatnim roku pracy na 
podstawie weryfikacji dorobku naukowego, zawodowego i dydak
tycznego dokonanej przez Komisję Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy 
Dyplomowanych otrzymał nominację na kustosza dyplomowane
go. Podczas drugiego okresu pracy w Bibliotece dr Wojciechowski 
kierował Oddziałem Katalogów.

W ciągu tych siedmiu lat miałam okazję bliżej poznać dr. Woj
ciechowskiego. Przez jakiś czas pracowaliśmy w sąsiednich po
kojach, przejściowo w innych budynkach, a w ostatnich latach 
w jednym, nowym już gmachu Biblioteki. Zawsze jednak było wiele 
okazji służbowych i towarzyskich, które sprzyjały kontaktom i blis
kiej współpracy.

Był osobą niezwykłą, bardzo barwną, towarzyską, miał intere
sujący, gawędziarki sposób opowiadania, wyrafinowany dowcip, 
miły, często pojawiający się uśmiech. Przyciągał do siebie ludzi 
poprzez okazywaną życzliwość, gotowość służenia pomocą za
równo w sprawach zawodowych, jak i prywatnych. Był powszech
nie szanowany i łubiany, a dowody sympatii najbardziej były 
widoczne w dniu imienin, kiedy pokój jego pracy wypełniał się przy
jaciółmi i kwiatami.

Był bardzo pracowity. Jakże często widziało się go pochylone
go nad biurkiem, z ołówkiem i kartką, na której drobnym pismem 
robił notatki. Obowiązki służbowe w sposób umiejętny łączył z wie



loma innymi pracami bibliotecznymi. Brał aktywny udział w dydak
tyce bibliotecznej. Był wykładowcą podczas szkoleń prowadzonycłi 
dla młodychi kadr bibliotecznycłi, sprawował opiekę merytoryczną 
nad praktykami wakacyjnymi studentów bibliotekoznawstwa, włą
czał się do prowadzenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego 
dla studentów I roku wszystkicłi kierunków studiów w UMCS. Był 
częstym konsultantem ofert antykwarycznycłi w Oddziale Groma
dzenia i Uzupełniania Zbiorów.

Duży wkład pracy wniósł do Słownika pracowników książki pol
skiej. Już w 1958 r. zaangażował się w to przedsięwzięcie i w Ze
szycie próbnym zamieścił pierwsze biogramy. Kiedy w 1962 r. bi
blioteki naukowe przystąpiły do organizowania zespołów współpra
cujących) z redakcją Słownika stworzył taki zespół w Bibliotece 
UMCS, kierował nim, był konsultantem merytorycznym biogramów 
przygotowywanych! przez członków zespołu. Był też autorem 19. 
biogramów. Są wśród nich życiorysy drukarzy, nakładców, księga
rzy, kolekcjonerów książek i ekslibrisów, ale także osób, które poja
wiały się w jego wspomnieniach, mające bezpośredni wpływ na 
rozwój zamiłowania do książki, m.in. Zukerkandlów ze Złoczowa. 
Wspominał: ,,...Już od I klasy gimnazjalnej kupowałem książki. 
Kupowałem wtedy raczej książeczki, bo chodziło mi nie o format, 
ale o treść i cenę. Wychodząca w Złoczowie Biblioteka Powszech
na wydawana przez Zukerkandla, tego samego od bryków, to było 
coś dla mnie: mały format i tylko 24 halerze za pojedynczy tomik...”. 
(S. Wojciechowski: Początki moich związków z książką. W: Ogród 
Białego Kruka. Lublin 1982).

Swoimi biograficznymi opracowaniami utrwalał pamięć o tych, 
którzy bez względu na narodowość, tworzyli polską książkę, nada
wali jej artystyczny kształt, ułatwiali społeczny obieg. Umiał dr 
Wojciechowski doceniać ludzi, ich twórczą pracę, patriotyczną po
stawę, zaangażowanie w sprawy ogólnonarodowe lub lokalne, cze
mu dał wyraz w artykule: Pamiętajmy o nicłi (,,Kamena” 1967 
nr 10). Poświęcił go ludziom Lublina różnych zawodów, zasłużo
nych w przeszłości dla nauki i kultury regionu.

Na bibliografię prac Stefana Wojciechowskiego, liczącą ponad 
100 publikacji składają się rozprawy naukowe, popularnonaukowe 
(m.in. współautorstwo przewodników po Lublinie i jego zabytkach), 
poświęcone bibliofilstwu i ekslibrisologii oraz historii książki.

Jest autorem rozprawy i mapy Województwo Lubelskie w dru
giej połowie X V IИ/., wydanej przez Instytut Historii PAN jako trzecia



część Atlasu Historycznego Polski (Warszawa 1966). Praca ta, 
podjęta w 1950 r., zajęła mu kilkanaście lat prywatnego czasu. Za
mieszczał swoje mapy w monografiacli historycznycłi, m.in. Jury- 
dyki m. Lublina XVI-XVII w. (W: J. Mazurkiewicz; Jurydyki lubel
skie. Wrocław 1956), Województwo lubelskie wiatach 1621-1626 
(mapa W; Rejestr poborowy województwa lubelskiego .... Wrocław 
1957). W kilka lat po jego śmierci ukazała się współautorska praca 
z A. Sochacką i R. Szczygłem Osady zaginione i o zmienionych 
nazwach historycznego województwa lubelskiego (W: Dzieje Lu
belszczyzny Lublin T. 4, 1986).

Osobny rozdział w życiu doktora Wojciecłiowskiego, to biblio
filstwo i kolekcjonerstwo, którego był koneserem. Pisał o tym we 
wspomnianej już publikacji Ogród Białego Kruka (1982) ukazało 
się na ten temat wiele jego artykułów. W 1969 r. Koło Miłośników 
Książki i Ekslibrisów urządziło doktorowi wystawę dla uczczenia 
70. rocznicy urodzin oraz 40-lecia ukazania się w Lublinie pierw
szej pracy Stefana Wojciechowskiego, prezentującą dorobek 
publikacyjny Jubilata i wydało bibliofilski katalog. Wystawa towa
rzyszyła uroczystości pożegnania przez Bibliotekę UMCS odcho
dzącego na emeryturę doktora. Mógł teraz więcej czasu poświę
cać swojej pasji, ale z Biblioteką jeszcze przez lata miał częsty 
kontakt.

Zmarł 8 marca 1980 r., a 12 marca w gmachu Biblioteki UMCS, 
wśród książek żegnał się na zawsze z bibliotekarzami, bibliofilami, 
ludźmi nauki, szkolnictwa i kultury, żegnał się z Lublinem, b y ,,odje
chać” w swoje rodzinne strony. Spoczął na cmentarzu w Rzeszo- 
wie-Staromieściu, obok najbliższych.

Stefan Wojciechowski był odznaczony m.in. Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski (1961), medalem Komisji Edu
kacji Narodowej (1974), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976), 
złotą odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (1977), od
znaką Załużony Nauczyciel PRL (1978), otrzymał także Order Bia
łego Kruka ze Słonecznikiem.

Doktor Stefan Wojciechowski należał do bibliotekarzy, którzy 
znacząco wpisali się w mój zawodowy życiorys. Jego osoba nie
jednokrotnie była dla mnie punktem odniesienia, miarą fachowo
ści, zaangażowania i pasji. Najpełniej to zrozumiałam, gdy przed 
laty otrzymałam propozycję objęcia kierownictwa Oddziału Zbio
rów Specjalnych. Stanęłam wówczas przed najtrudniejszą zawo
dową decyzją, albowiem niełatwo być następcą wielkich indywi



dualności i znakomitych profesjonalistów. Ten punkt odniesienia to
warzyszył mi przez długie lata pracy. Nie pozwolił nigdy stanąć 
w miejscu, był inspiracją do podejmowania nowychi działań, doko
nywania wyborów, stawiania czoła wyzwaniom.

Jeżeli w swoim życiu bibliotekarskim mam jakieś osiągnięcia, 
to zawdzięczam je wybitnym bibliotekarzom, ludziom wielkiego for
matu i autorytetu, których dane mi było spotkać na swojej drodze 
wtedy, kiedy krystalizuje się wizerunek zawodowy młodego czło
wieka, a do nich należał niewątpliwie doktor Wojciechowski. Dziś, 
gdy czasami odnajduję w rękopiśmiennych foliałach małe kartecz
ki zapisane drobnym pismem doktora, namacalne dowody jego 
obecności w tym Oddziale, stanowią one dla mnie sentymentalną 
podróż w przeszłość.

Maria Wilczyńska
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tekst wycofany wobec braku autoryzacji.

W  kręgu nauki i bibliotek. -  Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich 1993, 84 s. Seria ,,Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach 
Współczesnych” (3).

Treść: Jan Baumgart (1904-1989), Karol Głombiowski (1913-1986), Alodia 
Kawecka-Gryczowa (1903-1990), Marian Pelczar (1905-1983), Maria Sipayłło 
(1905-1990), Helena Więckowska (1897-1984), Antoni Żabko-Potopowicz 
(1895-1980).

Śladami edukacji bibliotekarskiej. -  Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich 1995, 104 s. Seria ,,Bibliotekarze Polscy we Wspomnie
niach Współczesnych” (4).

Treść: Kazimiera Ankudowicz (1922-1985), Anna Czekajewska-Jędrusik (1921- 
1985), Bronisław Kocowski (1907-1980), Zofia Kossonogowa (1905-1960), 
Zofia Krystyna Remerowa (1898-1986), Franciszek Sedlaczek (1894-1973), 
Ksawery Świerkowski (1897-1979), Piotr Wasilewski (1913-1981), Kazimiera 
Wilczyska (1900-1987).

Organizatorzy i inspiratorzy. -  Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich 1997, 160 s. Seria ,,Bibliotekarze Polscy we Wspomnie
niach Współczesnych” (5).

Treść: Witold Bełza (1886-1955), Maria Bielawska (1901-1989), Władysław 
Bieńkowski (1906-1991), Władysława Borkowska (1902-1994), Stefania Oracz
ko (1906-1995), Eustachy Gaberle (1891-1947), Maria Gawarecka (1906-1989), 
Józef Kopała (1905-1989), Ewa Pawlikowska (1913-1992), Władysław Pia- 
seczkl (1901-1978), Józef Podgóreczny (1900-1990), Anna Romańska (1927- 
1995), Alojzy Tujakowski (1914-1992), Hanna Uniejewska (1921-1988).

Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego. -  Warszawa: Wydawnictwo Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1999, 194 s. Seria ,,Bibliotekarze Polscy we 
Wspomnieniach Współczesnych" (6).

Treść: Maria Gutry (1899-1988), Barbara Groniowska (1889-1985), Maria Ar
noldowi (1893-1995), Zofia Wędrychowska-Papuzińska (1905-1944), Stefania 
Wortman (1907-1982), Felicja Neubert (1904-1978), Ewa Rawiczowi (1910- 
1988), Irena Jarczewska (1917-1981), Wiesława Blanka Makowska (1915- 
1998), Wanda Marszałek (1912-1982), Danuta Połaciowa (1923-1992), Bogu
miła Krassowska (1930-1998), Danuta Kargowska-Gubiec (1926-1995), Wanda 
Jegorow (1908-1986), Janina Leśniczak (1911-1979), Maria Werner (1918- 
1998), Zofia Kułagowska (1908-1981), Anna Platto (1944-1995), Emilia Biał
kowska (1908-1990), Helena Falkowska (1909-1988), Aleksandra Patynowa 
(1911-1994). Dodatek; Pierwsze biblioteki publiczne dla dzieci na Dolnym Ślą
sku i ich bibliotekarze -  Zofia Sierykow.



Znawcy rękopisów. — Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich 2002, 112 s. Seria: „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współ
czesnych” (7).

Treść: Adam Fastnacht (1913-1987), Helena Kozerska (1903-1993), Bogumił 
Stanisław Kupść (1916-1986), Krystyna Muszyńska (1923-1994), Andrzej Piber 
(1937-1998), Władysław Pociecha (1893-1958), Barbara Smoleńska (1924- 
1982), Maria Szymańska (1916-1979), Elwira Wróblewska (1912-1992), Jerzy 
Zathey (1911-1999).








