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Prof. dr hab. Marek Mirowski
Łódź – UM

PRZEDMOWA
PRzeWoDNICząCego RADy BIBlIoteCzNej 

uNIWeRSytetu MeDyCzNego W łoDzI

Forum Bibliotek Medycznych jest czasopismem, które powstało w 2008 roku z ini-
cjatywy dyrektorów bibliotek uczelni medycznych. Niebawem będzie obchodzić 10-
lecie istnienia. W tym okresie stało się półrocznikiem o zasięgu ogólnopolskim i uzna-
nej renomie, którą zapewnia międzynarodowa Rada Programowa oraz recenzenci 
z różnych ośrodków akademickich. Dobry poziom periodyku potwierdza  uzyskanie 
w 2015 roku 7 pkt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Tematyka publikacji koncentruje się przede wszystkim na bibliotekarstwie, czaso-
piśmiennictwie, informacji naukowej, poruszających problemy bibliotek naukowych, 
prowadzonej dydaktyki czy bardzo ważnej tematyce poświęconej historii książki i bio-
grafistyce prezentującej sylwetki pracowników naukowych oraz, osób którzy poświę-
cili się działalności na rzecz bibliotek naukowych (bibliotekarze, dokumentaliści).

Rozwój czasopisma był możliwy dzięki zaangażowaniu Autorów publikujących na 
łamach Forum Bibliotek Medycznych, władz Uniwersytetu Medycznego wspierających 
tą inicjatywę, zespołu Redakcyjnego, a przede wszystkim Redaktora Naczelnego dra 
Ryszarda Żmudy spiritus movens tego przedsięwzięcia. 

Forum Bibliotek Medycznych jest drukowane w nakładzie 300 egzemplarzy i do-
stępne w wersji online. Jako przewodniczacy Rady Bibliotecznej proponuję kontynu-
ację, jak również poszerzanie dotychczasowej tematyki. 

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 10-cio lecia gratuluję Redaktorowi Naczel-
nemu, zespołowi Redakcyjnemu dotychczasowych osiągnięć i życzę dalszego dyna-
micznego rozwoju na rzecz pracowników bibliotek naukowych i całej społeczności 
akademickiej.    
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Dr Ryszard Żmuda
Łódź – UM

OSIEMNASTY NUMER 
foRum bIblIoTEk mEdyCznyCh

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wydaje od 2008 roku Forum Bibliotek Medycznych 
– Medical Library Forum. Czasopismo ma częstotliwość półrocznika, profil naukowy 
i zasięg ogólnopolski. Periodyk jest recenzowany przez profesorów oraz punktowany 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada własną stronę internetową 
(http://forum.bg.umed.lodz.pl) i jest udostępniane również w bibliotece cyfrowej CY-
BRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra)

W drugim (18) numerze 9 rocznika FBM za 2016 rok prezentujemy artykuły z za-
kresu archiwoznawstwa, bibliotekarstwa, muzealnictwa, czasopiśmiennictwa, medy-
cyny, biografistyki. Autorami są nauczycie akademiccy, bibliotekoznawcy, historycy, 
dyrektorzy bibliotek naukowych oraz inni pracownicy książki z Ciechanowa, Często-
chowy, Kielc, Lublina, Łodzi, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Teksty artykułów nadesłali: Hanna B o r t - N o w a k , Adam B r z u c h a l s k i , Dag-
mara B u d e k , Marian B u t k i e w i c z , Aneta C y b u l s k a , Iwona F r y z o w s k a -
C h r o b o t , Wojciech G i e r m a z i a k , Aleksandra G n i a d y , Agnieszka G ó j k o , 
Czesław J e ś m a n , Anna K a z a n , Marzena K o w a l s k a , Krzysztof i Zbigniew 
K o p o c i ń s c y , Wiktor K r ó l , Anna K r ó l a k , Katarzyna K u r o w s k a , Maria 
L i p i ń s k a , Sylwia N i e w i a d o m s k a , Ks. Roman N i r , ks. Arkadiusz O l c z y k , 
Agata P ą z i k , Lucyna S a d z i k o w s k a , Dominika S i d o r s k a , �lzbietaS k u b a -
ł a , Dorota U b y s z  i Andrzej Wo ź n i a k . 

Tematyka dotyczyła problematyki krajowej i zagranicznej i była poświęcona: Ar-
chiwum Farmacji w Orchard Lake – USA, bibliotekom uczelni akademickich (Lu-
blin – UP, Łódź – ASP, PŁ, UŁ, Wrocław – PWr, UM oraz w Walencji i Caimbrze), 
książnicom seminariów duchownych (Częstochowa – WSDiWIT), innym naukowym 
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(Ciechanów – Oddział GBL) w tym: wystawiennictwu, dysertacjom doktorskim, eks-
librisom, modernizacji Biblioteki PUM, Muzeum Platina Moretusa w Antwerpii, cza-
sopismom („Biuletyn GBL” – wznowiony, „Dialogi Biblioteczne”), różnym aspektom 
nauk medycznych oraz biografistyce.

Jestem bardzo wdzięczny prof. dr hab. Markowi M i r o w s k i e m u , kierownikowi 
Zakładu  Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej Wydziału Farmaceu-
tycznego, przewodniczącemu Rady Bibliotecznej Centrum Informacyjno-Bibliotecz-
nego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za napisanie „Przedmowy”.

Uprzejmie dziękuję dr hab. Arturowi J a z d o n o w i , dyrektorowi Biblioteki Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za zrecenzowanie kolejnego numeru pół-
rocznika.

Redakcja dostosowała się przed drukiem do sugestii recenzenta odnośnie przenie-
sienia niektórych artykułów prezentowanych w układzie z wersji roboczej. 

W 2017 roku będziemy świętować w Łodzi jubileusz 10- lecia Forum Bibliotek 
Medycznych.

Po wydaniu 20 numerów półrocznika, Redakcja czasopisma zostanie przeniesiona 
do Warszawy – WUM. 
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Ks. dr. Roman Nir
Chicago

THE POLISH – AMERICAN ARCHIVES OF PHARMACY 
IN ORCHARD LAKE

Streszczenie

Doktor farmacji Halina Tarkowska - Płońska w 2000 roku przekazała ks. prał. dr Romanowi Nirowi 
kolekcję poświęconą farmacji polonijnej w USA. Od 1978 roku H. Płońska prowadziła badania źródłowe 
odwiedzając archiwa szkół farmaceutycznych, medycznych, archiwa instytucji naukowych, etnicznych 
i polskich. Prowadziła korespondencję lub rozmowy telefoniczne z profesorami farmacji, pracownikami 
laboratoriów, aptekarzami. Przeglądnęła dużą liczbę czasopism, wydobywając informacje o Polakach, far-
maceutach. Objechała większość stanów. Dlatego zebrała dużą kolekcję do historii polonijnej farmacji.

Pierwotnym planem Doktor Płońskiej było napisanie monografii o polonijnej farmacji w USA. Kon-
sultacje prowadzone z historykami farmacji w Ameryce i w Polsce, wykazywały, że jest to temat, który 
nie może być zrealizowany przez jedną osobę. Radzono, aby skoncentrowano się do badań nad polonijną 
farmacją w Chicago, biorąc pod uwagę, że było to największe skupisko polskiej grupy etnicznej w Stanach 
i że było tu najwięcej farmaceutów mających swoje apteki (wiele rodzinnych aptek istniało 60, 80 lat), 
dużo było aptekarzy szpitalnych, aptekarzy pracujących w szpitalach wojskowych z I, II wojny światowej, 
Korei, Wietnamie, znaczna liczba pracowała w przemyśle farmaceutycznym. I te argumenty zaważyły, że 
najwięcej materiałów posiadamy do dziejów polskiego aptekarstwa w Chicago.

Archiwum nie jest kompletne, bowiem liczne przeprowadzki, pakowanie paczek przez różnych ludzi, 
były powodem, że bez wiedzy dr Płońskiej, dużo tomów zostało wyrzuconych co okazało się dopiero 
teraz, kiedy archiwum jest przygotowywane do katalogowania. Kolekcję można podzielić na trzy za-
sadnicze części: I. Materiały archiwalne. II. Prasa – czasopisma zawodowe farmaceutyczne, medyczne 
i polonijne. III. Książki związane z historią farmacji. Jest również kilka teczek poświęconych aptekarstwu 
polskiemu w innych krajach poza Polską.

Artykuł przedstawia ogólny zasób materiałów. Najpierw przedstawiona została sylwetka ofiarodaw-
czyni archiwum doktor farmacji Haliny Marii Tarkowskiej - Płońskiej Następnie przedstawiono infor-

ARChIWA
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Dr Halina Płońska

macje o głównych działach archiwum są nimi: 1. Aptekarze w Chicago i okolicach. 2. Pierwsi pionierzy 
aptekarstwa w Chicago. 3. Wykazy aptek od 1901 r. do 1920 r. 4. Polskie apteki w polskich parafiach. 5. 
Aptekarze polscy w USA bez Chicago. 6. Aptekarze w USA litery K – Z. 7. Dziekani Polacy Szkół Far-
maceutycznych w USA. 8. Aptekarze polscy w poszczególnych Stanach. 9. Wybitni polscy farmaceuci 
w New Jersey. 10. Aptekarze polscy w Stanie Nowy Jork. 11. Stan Texas. 12. Aptekarze polscy w Wa-
szyngtonie. 13. Aptekarze polscy w Wisconsin. 14. Aptekarze polscy w Pensylvanii. 15. Chicago Retail 
Druggists Association – News C.R.D.A. 15. Aptekarze polscy w polityce, urzędach w stowarzyszeniach. 
16. Udział farmaceutów polskich w pracach niepodległościowych, organizacjach polonijnych i oświatowo 
– kulturalnych.

Introduction

A partial archives of Polonia pharmacy was donated to the Central Archives of Po-
lonia in Orchard Lake in year 2000. The received collection can be divided into three 
main categories: I. Archival materials. II. Press – professional pharmaceutical and me-
dical periodicals. III. Publications related to the history of pharmacy. In the section 
related to archival sources a research has been done on archives, libraries, scientific 
institutes, and pharmaceutical schools located in such countries as: the United States of 
America, Canada, Poland, and �ngland. The donor of the collection, Dr. Halina Płoń-
ska, began research in 1979 and still continues collecting archival materials.
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Dr. Halina Maria tarkowska-Płońska

Dr. Halina Płońska is an outstanding scientist, biochemist, specialist of rehabilita-
tion, excellent laboratory assistant, expert of herbs from all over the world, remarkable 
civic leader, patriot and ambassador for the causes of Poland and Polonia, member of 
many professional and Polonia organizations, and devoted friend of the Central Archi-
ves of Polonia in Orchard Lake. 

Dr. Płońska was born on August 1, 1923, in Sejny, Suwałki province. Her father 
Józef Tarkowski, who was a pharmacist, died suddenly in 1931. Her mother Wanda 
(maiden name Długoborska) was a teacher of Polish language. During World War II, 
Dr. Płońska’s mother was a political prisoner of Pawiak in Warsaw, Poland, from 1941 
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to 1942, and afterwards a prisoner of a women concentration camp in Ravensbruck, 
Germany, until the end of the war.

During the war Halina Płońska studied in Gąsecki Commercial High School. The 
following professors secretly taught at that school: Jan Bystroń – history and Polish 
literature, Henryk Dubas – Polish language, and Gorzuchowski – geography. Also du-
ring the war, Dr. Płońska married Witold Płoński. In the days of Warsaw Uprising, she 
gave birth to her son Olgierd, who later became a doctor of medicine and a graduate 
of the Medical Academy in Warsaw. Witold Płoński was severely wounded during the 
Uprising and lost both arms.

After Dr. Płońska graduated from high school, Dr. Bolesław Olszewski, who after 
the war became the president and rector of the Pharmacy Department in Warsaw, ad-
mitted her to pharmacy major at a secret university. Dr. Płońska continued studies after 
the war when her mother came back from the concentration camp.

Dr. Płońska received a diploma of Master of Pharmacy on February 11, 1950. She 
succeeded her late uncle Franciszek Gozdala, also a pharmacists, in managing a phar-
macy in Ujazd, near Łódź, Poland. After the nationalization of pharmacies in 1951, she 
moved to work on a scientific research at the National Institute of Hygiene and Food 
Testing under the management of her university professor Stanisław Krauze. From 
1956 to 1959 she worked as an assistant in the Institute of Meat Industry in Warsaw 
located at Rakowiecka Street. Dr. Płońska also worked on a doctorate in biochemistry 
of plants at the Department of Biochemistry of the Central School of Agriculture from 
1961 to 1962.

In 1962 Dr. Płońska’s husband received a scholarship from the United Nations to 
work on rehabilitation of handicapped persons. Dr. Płońska decided to interrupt her 
work and doctorate studies in order to help her husband. Unfortunately, on the day of 
their arrival to the United States, Witold Płoński became sick with contagious jaundice 
and his scholarship was suspended. Because of life necessity, Dr. Płońska was hired 
at the Agriculture Department of Rutgers University in New Jersey, working under 
the management of Paul Grimminger (1962-1963). In the fall of 1963 Witold Płoński 
finally received the previously awarded scholarship and a chance of sociological stu-
dies at the University in New York. Polish authorities officially banned the rights of the 
Płońskis to work and study in Poland after allowing their children (one son and two 
daughters) to come to the United States in 1963.

Dr. Płońska worked as a professor in Biochemistry Department of Medical Colle-
ge in New York from 1963 to 1966. She was a professor and a laboratory director at 
the Department of Medical Rehabilitation of Columbia University in New York from 
1966 to 1970. During the years 1971-72, she held the office of director of Chemical 
Laboratory in Bronx-Lebanon Hospital. Afterwards, Dr. Płońska was a professor and 
a director of Laboratory of �xperimental Medicine at the University of New York from 
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1972 to 1976. Dr. H. Płońska was forced to retire in 1977 because of a very painful 
rheumatic arthritis, from which she later cured herself by undergoing a treatment based 
on Polish herbs “Revmosan”.

During her educational and research work, Dr. Płońska was very active in various 
associations. She belonged, among others, to: American Institute of History of Pharma-
cy, Polish American Historical Association, and Polish American Medical Society.

A turning point in the life of Dr. Płońska is year 1979. She went to Poland for the 
first time since emigrating to the United States and established contacts with Polish 
professors of pharmacy such as: W. Głowacki, B. Kuźnicka and W. Roeske, who did 
not know anything about the Polonia pharmacy, existence of pharmacies, activities 
of pharmacists, or Polish rectors of pharmacy schools in the United States. Those co-
nversations and meetings became an inspiration to collecting information about Polish 
and Polish-American pharmacists in the United States. Initially, Dr. Płońska planned 
to include in her research the history of Polonia pharmacy in the entire country. Howe-
ver, as she was discovering further archival sources located all over the territory of the 
United States and considering the necessity of traveling to various sites in the country, 
she decided to focus only on a specific part of the history of Polish pharmacy. It was 
obvious that the largest Polish population in the United States was located in Chicago. 
Therefore, Dr. Płońska focused her attention on that city. Later she further narrowed her 
research by deciding to concentrate on the history of Polonia pharmacy before 1920, 
which was a year of an informal end of the history of Polish pharmacies in the United 
States. However, we definitely cannot agree with that statement today. After 1990 and 
the fall of communism, when contacts with Poland can be easily established, many 
new Polish pharmacies came into existence and now anybody can buy or order Polish 
medicines or medical equipment without any problems.1

The outcome of the 10-year long research was a doctoral thesis “The Forming and 
Development of Polish �thnic Pharmacy in Polonia Group in Chicago 1880-1920”. 
This work was accepted on November 28, 1991 at the Pharmacy Department of Me-
dical Academia in Lublin. The professor conferring the doctor degree was Dr. Barba-

1 Archives of Polonia Pharmacy. Collection of Dr. of Pharmacy Halina Tarkowska-Płońska. Used ab-
breviation: Płońska. Arch. Pharm. Call No.1. Mgr. Halina Maria Płońska, maiden name Tarkowska. Bi-
ography pp.1-4; Description of professional and scientific works p.1; List of publications. List of Halina 
Płońska’s publications.; Copies of diplomas of Master of Pharmacy and Doctor of Pharmacy; various iden-
tification cards and diplomas; Halina Płońska, the United States. Memoirs of �migrant. In: “Pamiętniki 
�migrantów. Kariery zawodowe”. Warszawa 1995. The Institute of Agriculture of the Central Commer-
cial School pp.143-156.; Firsthand Biography of Halina Maria Tarkowska Plonska by Christine A. Hyjek 
pp.1-6, incomplete computer printout.; Płońska, (Tarkowska), Halina Maria, pharmacist, researcher, phar-
macy historian. In: Who’s Who in Polish America 1st edition 1996-1997, New York, NY pp.360.; Plonski 
Halina. In: American Association of University Women 1998-1999.; Halina Plonski. In: American Asso-
ciation of University Women, January 1999 No.147 p.5.
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ra Kuźnicka. The dissertation featured introduction, 5 chapters, and a lengthy biblio-
graphy. Here is the contents of the dissertation: Chapter 1 – From Jamestown (1608) 
to Chicago (1880); Chapter 2 - The History of Polish �thnic Pharmacies in Chicago 
1882-1900; Chapter 3 - The Polish Pharmacies in Chicago 1901-1910; Chapter 4 – The 
Polish Pharmacies in Chicago 1911-1920; Chapter 5 – Summary.2

The dissertation utilized a significant part of the archives of Polonia pharmacy. Ho-
wever, it should be mentioned that many archival sources, which Dr. Płońska had been 
collecting were never used because they pertain to later periods of the history of Polish 
pharmacies, or to different cities. It is the largest archives of Polonia pharmacy outside 
of Poland. It is also worth noting that Polish pharmacies in Chicago, even though only 
marginally mentioned by historians of Polonia, played an important role in everyday 
life of Polish population because of meeting the vital needs of that ethnic group.3

Pharmacists in the City of Chicago and Its Area

A lengthy volume consisting of over 600 pages includes information exclusively 
about pharmacists in Chicago and its area. The first page of the volume shows stati-
stics of 8 volumes, which contain alphabetically ordered pharmacists’ biographies. It is 
worth to include these statistics here. There were 655 pharmacists in Illinois and 409 in 
other states between 1880-1920. It gives a total number of 1064 pharmacists.

Volume I includes pharmacists with last names starting with letters A-B giving a to-
tal of 55 names. Vol. II includes letters C-J, 111 names. Vol.III: letter K, 123 names. Vol. 
IV: letters L-M, 91 names. Vol.V: letters N-P, 70 names. Vol.VI: letters R-S, 97 names. 
Vol.VII: letter T to entry “Wieczorek”, 55 names. Vol.VIII: letters W-Z, 53 names.

2 Płońska. Arch. Pharm. Call No.2. Halina Płońska. Forming and Developing of Polish �thnic Pharmacy 
in Polonia Society in Chicago (1880-1920). Doctorate thesis written under the supervision of Dr. Barbara 
Kuźnicka in the Institute of History of Science, �ducation and �ngineering of Polish Science Academia. 
Warszawa 1991 pp.437, tableaus, statistics. Doctorate thesis besides the introduction and bibliography 
includes the following chapters: Chapter I: From Jamestown (1608) to Chicago (1880). Poles and the 
�arly American Pharmacy; Chapter II: The History of Polish �thnic Pharmacies in Chicago 1882-1900; 
Chapter III: Polish Pharmacies in Chicago 1901-1910; Chapter IV: Polish Pharmacies in Chicago 1911-
1920; Chapter V: Summary.; Romanowski Henryk. New Dissertation in the History of Pharmacy. (Halina 
M. Płońska’s). “Polish Pharmacy” 1992 No.4 p.329.; Pioneer Dissertation About Polonia Pharmacy in 
Chicago. “Dziennik Związkowy”, July 14, 1992.

3 In 1979 Mrs. Halina Płońska contacted Polish professors of pharmacy in Poland and following their 
suggestions started a scientific research about Polish and Polish-American pharmacists in the United 
States. Initially, the research included the entire area of the United States but soon it turned out that it is too 
broad topic to be researched by just one person. After many consultations, the topic was narrowed down 
only to pharmacists active in Chicago, Illinois, which is the largest concentration of Polish population in 
the United States. The Archives of Pharmacy still has materials pertaining to other states besides Illinois, 
however not all states are covered.
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In the list of pharmacists included in Volume I, Dr. Płońska emphasized outstan-
ding pharmacists by providing interesting information about their lives. �very entry in 
the book has very specific source documentation. It reflects how precise and pedantic 
was the author about providing documentation, even though she had to search through 
a significant number of sources and various medical and Polonia literature, which are 
located in the further parts of the Archives of Pharmacy.

Here are some selected pharmacists’ names provided for the reader in order to pre-
sent in which years those individuals managed their pharmacies. Badzmierowski Kon-
rad owned a pharmacy from 1936 to 1950; Bagiński Antoni 1946-1961; Bardoński Jan 
1929-1961; Borucki �dward 1910-1960, fire; Burda Stanisław 1916-1943; Chrzanow-
ski Tadeusz 1910-1932; Dombrowski Ryszard 1940-1961, shot dead; Hanasz Roman 
1914-1938.

Many Polish pharmacists belonged to American Association of Pharmacists and 
were members of executive board and even presidents of that organization, e.g. Ray-
mond Haraburda. Very many of them belonged to Polish American Pharmacists As-
sociation, e.g. Stanisław Apoliński, Robert Drzał, Tadeusz Franczyk, �dward Kluza, 
Maria Płaczek, and Chester Przybyło. Some of them were presidents of the Polish 
American Pharmacists Association, e.g. Kutza Matt, Wesołowski Ted, and Parker Ja-
mes. �dward Skorczewski received a special award on May 25, 1984, which was given 
by the University of Illinois College of Pharmacy for outstanding achievements in the 
area of pharmaceutical research.

Volume I also includes chronological list of pharmacies starting from the oldest 
Polish pharmacy in Chicago and ending almost in present times. Included here is only 
a part of that list: Bardoński Wiktor, 1882; Bardoński Victor Co., 1895; Bojanowski 
Henryk, 1895; Burda Władysław, 1895; Butkiewicz Kazimierz, 1895; Cummings Geo-
rge, 1895; Gieralowski, 1895; Cholewiński Jan, 1905; Czaja Peter, 1905; Kwiatkowski 
�., 1905; Lagona Baltazar, 1905; Machowski Michael, 1905; Przybylski Adam, 1905. 
Volume I includes more lists and statistics, such as the list of Polish pharmacists by 
Dr. Fronczak from Buffalo, the list of Rev. F. Bolek, and the list from 1929, which was 
included in “�ra Druggists’ Directory.” 4

the First Pioneers of Pharmacy in Chicago

Wiktor Bardoński was the first precursor of Polish pharmacy in Chicago. He establi-
shed his own pharmacy in 1882 at Nobel Street. Before that happened, he had worked 

4 Płońska. Arch. Pharm. Call No.3. Polish pharmacists, letters A-B. pp.320. There is an alphabetical list of 
pharmacists consisting of 360 names on pp.1-30.; Dr. Franciszek Fronczak from Buffalo created another list 
of Polish pharmacists in 1905. A list of Polish pharmacists from 1929 was created based on U.S. pharmacist’s 
directory pp.27-30. There is also a list of pharmacists from a biographical dictionary of Rev. Franciszek Bolek. 
There are also copies of statistics pertaining to Poles from a local periodical “Chicago Pharmascene”.
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for Józef Schoekaes. Bardoński was originally from Nakł and came to Chicago with 
his parents in 1871. He became pharmacist after working for 4 years in a pharmacy 
and passing the pharmacist’s exams. The pharmacy of Bardoński family existed until 
1949.

Wiktor Bardoński was a person of note in Polonia life. He was the first Pole elected 
to the office of the Inspector of Pharmacies. He also was a member of the pharmacists’ 
labor union (C.R.D.A.). Moreover, the Union of Polish Doctors was established at his 
pharmacy and three of his children were pharmacists. Bardoński actively cooperated 
with Polish Roman Catholic Union (P.R.C.U.) as well as with Polish National Alliance 
(PNA) and Polish Falcons. The Bardoński family owned their pharmacy for 67 years.5

The family of Józef Leszczyński managed another pharmacy for 31 years (from 
1895 to 1926).6 The second very well known person among pharmacists in Chicago 
was Adam Szwajkert, M.S. in pharmacy. He owned a pharmacy from 1888 to 1895 and 
afterwards passed it on to his sister’s husband, Władysław Burda. Szwajkart studied 
pharmacy and medicine at the University of Kraków and University of Lwów obtaining 
M.S. in pharmacy. In 1886 he bought a pharmacy and in 1897 completed medical stu-
dies. Then, Szwajkart established a pharmacy again and as a doctor entered a medical 
school at the University of Illinois. He was a remarkable Polonia activist and a chief 
doctor of the P.R.C.U. and Polish Falcons. He was a co-organizer of the Union of Polish 
Doctors and its first president.7

Władysław Burda owned two pharmacies in the center of “Stanisławów”. His ne-
phew, Władysław Sanoica from Galicja, managed the pharmacies from 1904. He publi-

5 Płońska. Arch. Pharm. Call No.3. Polish pharmacists A-B. Victor Bardoński (1852-1928) his life 
and activities. Archival documentation, biographies pp.75-119; Wiktor Bardoński. In: “Dzieje polskiego 
aptekarstwa etnicznego w Chicago w latach 1882-1900,” pp.47-54, includes biography and the history of 
family pharmacy. The History of Wiktor Bardoński’s Pharmacy 1882-1949, total of 67 years. The author 
is in possession of H. Płońska’s doctorate dissertation.; The Lakeside Annual Directory of the City of Chi-
cago 1895, p.163.; Outstanding Poles in Chicago. “Dziennik Chicagoski” 1904, p.94.; Business Directory 
of Chicago 1892 p.845. Obituary. “Dziennik Chicagoski” from April 27, 1928; August 19, 1940.; The Ar-
chives of the State of Illinois. Springfield 1882, vol.1, p.25, 208.; C. Stephens. The Alumni Record of the 
University of Illinois Chicago 1921, p.346.; University of Illinois. Special Collection. Register of Alumni 
of School of Pharmacy. Chicago 1960.

6 Płońska. Arch. Pharm. Call No.3. Polish pharmacists A-B. Józef Leszczyński. The history of Józef 
Leszczyński’s pharmacy 1895-1926, (31 years). pp.56-58.; Józef Leszczyński. In: “Dzieje polskiego 
aptekarstwa...” pp.56-58.; McDonald’s Directory of Physicians, Dentists and Druggists of Chicago, In-
cluding Suburbs in Cook County. Chicago 1889, p.195.; Pharmacy advertisements. “Dziennik Chicagos-
ki” from March 17, 1891; May 25, 1892.; The �ra Druggists’ Directory of United States, Canada, Cuba, 
and U.S. Possessions. New York 1927, p.105.

7 Płońska. Arch. Pharm. Call No.6. Polish pharmacists R-S. Szwajkart Adam L. 194-1946 p.376.; 
Adam Szwajkart’s Pharmacy. In: The History of Polish Pharmacy... pp.66-69.; “Dziennik Chicagoski” 
from March 17, 1891; May 25, 1892.; History of the Polish Medical Society of Chicago, 1915-1966. Chi-
cago 1966, p.2.; Obituary. “Dziennik Zjednoczenia” from September 26, 1922, p.2.
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shed a very useful dictionary for Polish and German pharmacists, which defined names 
of the drugs translated into �nglish and Latin. He also manufactured a very popular 
cough suppressant named “Balsam Częstochowski” as well as “Krople Mariacelskie” 
and headache medicine. Afterwards, the pharmacy was taken over by Władysław Bur-
da’s son. The Burda family owned it for 18 years.8

Jan Henryk Xelowski was another interesting pharmacist. He was a son of a Polish 
pharmacist and a doctor. His father owned the first Polish pharmacy in Washington 
D.C. Young Xelowski completed pharmaceutical studies at the Pharmacy Department 
of University of Illinois only as the second Pole in the history of the school after Bar-
doński. He owned a few pharmacies and one of them was named “Under the �agle 
Pharmacy”. He graduated from a medical school and as a doctor managed the phar-
macies. Xelowski died unexpectedly in 1903 and the pharmacies were sold to Pelikan 
Brothers. The Xelowski family managed the pharmacies for a total of 33 years.9

It is impossible to omit in this beginning period of the history of Polonia pharmacy 
the biography of Władysław Kuflewski, a pharmacist who managed his pharmacy from 
1892 to 1928, total of 36 years. He finished pharmaceutical studies at the University 
of Illinois and later medical studies in 1894. In that year, as one of the first doctors, 
he started organizing the hospital of Nazarene Sisters. From 1894 until his death Ku-
flewski was a director of the Surgical Ward. He worked voluntarily for 10 years at 
Cook Hospital serving the poorest people living in Chicago. Simultaneously, he was 
a professor of surgery at Clinical College. Kuflewski was the chief doctor of PNA 
for 25 years as well as the director and vice-president of the Library and Museum of 
PNA. He also was a director of the City Department of �ducation for 5 years. He pu-
blished press articles about bacteria and old books conservation. Kuflewski was a long 
time president of the Association of Polish Doctors and an active member of Chicago 
Medical Society, Illinois Society, American Medical Society, and American College 
of Surgeons. He received the title of Member of American College of Surgeons in 
1912. Kuflewski contributed to the building of Tadeusz Kościuszko statue, which was 
erected on September 11, 1911 in Chicago. He also helped Kazimierz Chodziński, an 

8 Płońska. Arch. Pharm. Call No.3. Polish pharmacists A-B, Burda Anthony. Dr. Stanisław Burda. Bro-Dr. Stanisław Burda. Bro-
nisława Burda. Burda Władysław. pp.287-311.; Władysław Burda – family pharmacy. In: Dzieje polskiego 
aptekarstwa... pp.70-76. The history of Władysław Burda’s pharmacy in “Stanisławów” pp.74-76.; Walter 
A. Sanoica. Polish and German Names of Drugs and Medicines. Chicago 1903 p.52.; Chicago Medical 
Directory. Chicago 1915, p. 393.

9 Płońska. Arch. Pharm. Call No.100. Jana H. Xelowski’s pharmacy. The history of John H. Xelows-
ki’s pharmacy. In: “Dzieje polskiego aptekarstwa...” pp.77-82.; Donald’s Directory of Physicians...1889, 
p.208.; The Alumni Record of the University of Illinois...1921, p.71.; The Late Henrietta Xelowska of 
Counts Tyssowskis. Posthumous Memoir. “Dziennik Związkowy” from September 15, 1915.; Obituary. 
“Dziennik Chicagoski,” January 18, 1903.; Phone conversation with Henryk Xelowski’s grandson on Oc-
tober 18, 1980.; Płońska Halina. Henryk Boguchwał Xelowski (1832-?), owner of the first Polish phar-
macy in Washington. “Farmacja Polska”, No.5-6, 1990, pp.161-163.
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artist, to obtain a permission from the United States government to make a sculpture 
of Kazimierz Pułaski in Washington. The inauguration of both statues took place on 
May 11, 1910, and was one of the greatest events in the history of Polonia. Kuflewski’s 
involvement in medical and socio-national works prevented him from focusing on the 
management of his pharmacies. Finally, he passed them over to his brother Stanisław, 
who knew German language well, what was significant to ethnic German pharmacies. 
Władysław Kuflewski, the pioneer of pharmacy and a national activist, died October 
23, 1945, at the age of 75.10

Other volumes on the history of pharmacists in Chicago mention more lists of phar-
macies, e.g. a list from 1895 records 12 new pharmacies belonging to: 1. H. S. Bo-
janowski. 2. Gierałtowski. 3. Feliks Kalaciński. 4. H. F. Kostka. 5. J. Leszczyński. 6. 
Jana Okoński. 7. J. Rudnicki. 8. B. F. Strzyżewski. 9. J. H. Xelowski. 10. Józef Zaleski. 
11. Frank Zaremba. 12. K. A. Żurawski.11

lists of Pharmacies From 1901 to 1920

The lists of pharmacies and pharmacists for the period of 1901-1980 are found in 
a special folder of the Archives of Pharmacy. These lists relate to various cities and 
states and include the following information: 1. Name of the pharmacist, co-owners 
of the pharmacy, or the name of the pharmacy, e.g. “Under the �agle Pharmacy”. 2. 
Name of the city, province, and state. 3. Source information, the name of the archives, 
call-number, and the name of the publication, or periodical. 4. The year of pharmacy’s 
establishment. 5. Further items relate to the change of pharmacy’s owner or address, 
date of pharmacy’s closing, date of death of the pharmacist, and other events related to 
the pharmacist (shot to death) or the pharmacy (demolished, robbed, or set on fire).

List #1 records pharmacists from Chicago area and includes abovementioned data. 
Dr. H. Płońska prepared the list in 1980s and it mentions 173 pharmacies on 12 pages of 
paper. List #2 is from 1911 and is based on an official pharmaceutical directory. At that 
time, there were 43 Polish pharmacies as compared to the total number of 1154 phar-

10 Płońska. Arch. Pharm. Call No.100. Family pharmacy of Władysław Kuflewski. The History of Ku-
flewski’s Pharmacy 1892. In: “Dzieje polskiego aptekarstwa...” pp.82-90.; Cook County Medical Direc-
tory. Chicago 1898, pp.847-849.; The Alumni Record of the University of Illinois... 1921, s.34.; Jubilee 
Memoirs. Hospital of Our Lady of Nazareth. Chicago 1894-1944 p.14.; Memoir of Polish celebrations in 
Washington in 1910: the inauguration of Tadeusz Kościuszko and Kazimierz Pułaski monuments, and or-
ganized at the same time the 1st Polish National Congress in Washington, D.C. in May of 1910; published 
at the expense of Polish National Alliance, pp.45-53, 61-65.; From a funeral of the late Dr. Władysław 
Kuflewski, former chief doctor of PNA. “Dziennik Chicagoski” from October 29, 1945.; The Archives of 
the State of Illinois, 1910, Vol.4, No. 208, p.25.

11  Płońska. Arch. Pharm. Call No.100. The List of Pharmacies in Chicago in 1895. In: “Dzieje polskiego 
aptekarstwa...” pp.93-119.; The �ra Druggists’ Directory of the United States and Canada, 1895, s.36-40.; 
The Illinois Medical Blue...1901, p.348.
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macies, which gives 4% of the Polish ethnic pharmacies comparing to the total number 
of such establishments. The city population was 2,049,185. There were 49 Polish phar-
macies during the period of 1913-14 and the total number of pharmacies was 1302. In 
1915 the numbers were 55 and 1402. In 1919 the city had 62 Polish pharmacies with 
a total number of 1367 pharmacies and population of 2,185,283. In 1920 the numbers 
were: 72 Polish pharmacies and the total of 1604 pharmacies with the city population 
of 2,185,283. Year 1921 brought a general decline in economy and that caused the 
number of Polish pharmacies in Chicago to drop to 71, although the population number 
increased rapidly to 2,764,283. In 1925 Polish pharmacies numbered 90 and the total 
number of pharmacies in the United States was 52,304; the state of Illinois itself had 
3,534 pharmacies and the city of Chicago 1683 of them. It can be concluded that only 
a small percentage of pharmacies belonged to Poles, even though there was over half 
of million of Poles in the city at that time.

In the same folder, there are materials on the history of particular pharmacies, which 
are analyzed in two different approaches. The first approach is undertaken by listing 
pharmacies according to their addresses. We know that, for example, the pharmacy at 
1025 North Hoyne Ave in Jadwigów changed owners. It was established in 1895 and 
until 1920 had the following owners: Bronisław Strzyżewski, C. P. Gierałtowski, Józef 
Krzywiński, J. C. Borowski and Władysław Hoyek.

Here are a few examples of the outcome of following this approach during the 
research: the history of pharmacy at 159 �ast North Ave, the history of pharmacy at 
159 �ast 658 N. Ashland Ave., the history of pharmacy at 3601 West Belmont Ave. 
in Jackowo, the history of pharmacy at 700 North Ashland, and finally the history of 
pharmacy at 581 Milwaukee Ave.

The second approach to researching the history of Polish pharmacies focuses on tho-
se pharmacies, which belonged to the same family for the whole time of their existence. 
Here are few examples: the history of pharmacy of Józef �. Kostanski 1923-1960, the 
history of pharmacy of Józef Leszczyński 1895-1927, the history of pharmacy of Victor 
Bardoński 1882-1928, and the history of pharmacy of Adam Szwajkart 1888-1902.12

12 Płońska. Arch. Pharm. Call No.12. Large tables with lists of pharmacies in Chicago, Illinois. They are 
created on the basis of archival sources and medical and pharmaceutical literature. �very table includes 
year, list of pharmacies, owner’s names and pharmacies’ names. Polish pharmacies are marked with a yel-
low pen and the new pharmacies established in a given year are circled with a black pen. The population 
of Chicago in a give year is also noted as well as the total number of pharmacies and the number of Pol-
ish pharmacies in the city with resulting ratio. These data allow to precisely follow the development of 
pharmacies. Very accurate lists were prepared for the following years: 1889, 1895, 1898, 1901, 1902, and 
1904. The list of Polish pharmacies 1880-1920, total number 145. The list of Polish pharmacies in Buffalo. 
A complete list of Polish pharmacies in Chicago and its area and the state of Illinois 1892 - 1970, pp.1-
12.; Lists of Polish pharmacies: 1911, 1912, 1913/1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1925. This folder also 
contains tables, which illustrate Polish pharmacies on gives streets. 
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Polish Pharmacies in Polish Parishes

Polish pharmacies in Chicago were established in the areas of high concentration of 
Polish people. Those areas were found around Polish parishes, which were the centers 
of religious, cultural, social and educational life and were surrounded by numerous 
business establishments.

Many materials gathered by Dr. H. Płońska reflect the history of those pharmacies, 
which were located close to parishes. At the beginning of the source documents, there 
are lists of Polish parishes from different years. A list from 1903 mentions 15 Polish 
parishes. 203,505 Poles lived in Chicago in 1910. There were already 41 Polish pari-
shes and 383,300 Poles in 1918. In 1933 the number of parishes was 60 with 158 Polish 
priests, 1,044 teachers (mainly nouns), and 48,967 children studying in Polish schools. 
There were also 6 Polish colleges, 1 orphanage for 700 children, 1 nursing home, and 
1 hospital managed by Nazarene Sisters. A list from 1988 shows that from the total 
number of 259 parishes in the archdioceses 37 were Polish, which yields 15%.

The Church of St. Stanislaus was established in 1867 and became the beginning of 
the history of Polonia in Chicago. After building the church, a parochial school was 
completed and managed by the Franciscan Sisters from 1869. The first pioneers and 
first organizers of Polish National Alliance lived here and it was also a site of the first 
Sejm of PNA. The first Polish pharmacies were established in the parish area by: Bar-
doński Wiktor – 1882, Maliński-Leszczyński Józef – 1886, Szwajkart Adam – 1888, 
Okoński A.J. – 1895, Burda Władysław – 1895, a pharmacy “Under the White �agle”  
1895, and Bardoński W. – 1895.

The second significant Polonia center was the Parish of Holy Trinity founded in 
1873. The large lands owned by the parish allowed building one of the biggest chur-
ches, elementary school, and high school with a huge auditory, where local artists as 
well as guest groups from Poland performed theatre plays. There were 3 pharmacies 
within the boundaries of the parish. The first one belonged to A. Skłodowski and his 
advertising reads as follows: “A place, where purity of medicines and their authenti-
city come together with moderate prices.” W. Wieczorek was an owner of the second 
pharmacy: “…recommends medicines prepared at the pharmacy as absolutely the most 
effective drugs for all suffering. For cough: Balm Smolno-Lipowy with Lukrecja. For 
cold: Warsaw Capsules. For back pain: Wieczorek’s Liniment. For stomach problems: 
Wieczorek’s Stomach Wzmocniciel. For purgation: Wieczorek’s Pills. For freckles: 
Wieczorek’s Beauty Lotion.” Wieczorek’s pharmacy was the most popular one in Chi-
cago also among non-Poles. The third pharmacy close to the Holy Trinity parish was 
Hottinger.

Two pharmacies were located close to St. Adalbert parish, which was established 
in 1873. One of them belonged to Zygmunt Mann and the second one to Jan Novak. 
The parish of Our Lady of Perpetual Help (1882) had pharmacies, which belonged to: 
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Krzywinski, R.C. Zaleski, J. P. Cholewiński, and Kasprzyk. There were two pharma-
cies at Jadwigów - one belonged to Antoni J. Okoński, R.Ph.C., and the second one 
to Jan A. Kutz and Dr. T. Z. Xelowski. Beginning in 1901, the family of Stanisław 
J. Kuflewski started a long-time management of a pharmacy at Kazimierzów. At the 
parish of St. Stanislaus Bishop and Martyr, there were four pharmacies: Kutz Bros. 
Drugs, Adams-Woods Pharmacy, Ben Madaj Pharmacy and one owned by Jan Kukliń-
ski, R.Ph, a certified pharmacists. At the parish of St. John Cantius their pharmacies 
had: Bolesław Różański from 1911 and Hottinger from 1910 (the administrator of the 
pharmacy was Roman Głomski). Różański specialized in rupture truss: “The biggest 
pharmacy in Kantów. Rupture trusses for suffering men and women. All trusses are fit 
on by experienced personnel.”

Jacków, which was a parish with the second largest concentration of Poles in Chica-
go (over 20,000 people), had the highest number of pharmacies: Lingman’s pharmacy 
(established in 1908), �dwards Jankowski’s pharmacy (1903), Jan Schwab’s pharmacy 
(1910), F. Pankau’s pharmacy (1915), �dward Barnien’s pharmacy (1916), Władysław 
Hoyer’s pharmacy (1916), Jan Urban’s pharmacy (1917), Jan Bartkowski’s pharmacy 
(1910), Avondale Phcy-Link (1919), Ćwiklińka’s pharmacy (1920), and �dmund Kar-
wowski’s pharmacy (1969).

The parish of SS. Peter and Paul had one pharmacy established in 1910 by Przy-
bylski Brothers. There was a pharmacy in Marianów established in 1910 by Henryk 
Siwiecki, however, there were many other pharmacists that came originally from this 
parish, e.g. Walter Haraberda, Józef Smoleński, William Nosek, and Aleksander No-
sek. St. Florian Parish had 3900 parishioners and Jan Czachorski’s pharmacy establi-
shed in 1915 as well as Antoni Bagruski’s pharmacy (1935). There was one pharmacy 
established in 1911 by Józef Niemczycki in Holy Innocents Parish and one established 
in 1915 by L. A. Kamiński in Good Shepard Parish. There was also one pharmacy es-
tablished in 1912 by �. J. Wolf at Five Martyrs Parish. Franciszków had one pharmacy 
owned by A. Pesna but it existed only from 1912 to 1919. Magdalenowo, in turn, had 
5,000 parishioners and one Polish pharmacy established in 1920 by Wojciech Rusch, 
who graduated from Illinois School of Pharmacy and served for 16 months in U.S 
Army in France. Max Wikaryasz managed his pharmacy from 1920 in Cicero, IL.

The above text briefly describes the disposition of Polish pharmacies in Polish pa-
rishes. In the volume, there are exceptional descriptions of the history of parishes, 
parochial organizations, biographies of priests and remarkable Poles. There is also an 
excellent research material in the maps of parishes, which give names of the streets and 
have marked locations of pharmacies.13

13 Płońska. Arch. Pharm. Call No.13. Polish pharmacies located at Polish parishes. The first part of the 
materials contains information about parishes’ history and territory: a list of streets, and then the localiza-
tion of Polish pharmacies. There are very interesting data about the number of Poles in Chicago. “Dziennik 
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Pharmacists in the united States excluding the City of Chicago (letters A-j)

Two huge volumes contain biographies of Polish pharmacists in the United States 
excluding the city of Chicago. Volume I comprises of pharmacists with last names 
starting with letters “A” to “J”. Included below is a very limited list of names because 
the catalog of the archives of pharmacy includes the full list. Andrzejewski Walter, 
had pharmacy from 1922 to 1934 in Lackawanna, NY. Baron Stephen, graduated from 
a pharmacy school with R.Ph. in Plainfield, NJ.; very active in City Council, member of 
Anti-Drug Commission, director of State Bank, member of Polish Falcons and Polish 
House; received many gold medals; received an award from Princeton Univ. Pharmacy. 
Bednarz Julius, Buffalo, NY; owned few pharmacies 1935-1955, e.g. Gardenville Phar-
macy, �benezer Pharmacy. Bejenkowska Stanisława, R.Ph, Pittsburgh, PA., the first 
Polish woman-pharmacist, managed pharmacy from 1921 to 1959. Bienkowski Piotr, 
Wilmington, Delaware, graduated in 1906 from Philadelphia College of Pharmacy, 
wrote a dissertation “Spiritus Ammoniae Aromaticus”; member of the Department of 
Health; took part in the first Convention of American Pharmacists. The Bomba family 
of pharmacists; father Onufry Bomba, R.Ph. in 1929, pharmacy in Poth, TX,; son Onu-
fry Bomba Jr., R.Ph. in 1966 r, pharmacy in �agle Pass, TX. Brzezicko Marian born 
in Poland, completed studies in 1900 at the School of Pharmacy of the University of 
Buffalo; member of American Pharmacists Association, Polish organizations ZPRKA, 
Moniuszko Singers Society, great patriot; had pharmacy in Buffalo from 1903 to 1931. 
Chmielewicz Zygmunt, professor of pharmacy at the medical school in Buffalo from 
1960 to 1964; professor of biochemistry from 1964 to 1969; professor of pharmacology 
from 1969. Cutie Maria, maiden name Rogala, professor of pharmacology; married to 
Antoni Cutie, who was a professor of clinical pharmacology at the Brooklyn College 
of Pharmacy from 1979. Czerwiński Wojciech born in Poland, Ph.R.; worked at Victor 
Bardoński’s pharmacy in Chicago from 1884 to 1888; graduated in 1903; established 
a pharmacy in Milwaukee, WI. Dretzka Sylvester H., pharmacist in Milwaukee, au-
thor of instructions for pharmacists education; secretary of Wisconsin State Board of 
Pharmacy; in 1937 presented the instructions for pharmacists education at a meeting of 
the Pharmacists Association, and the instructions were later approved; outstanding Po-
lish pharmacist. Dziczkowski Dennis, graduated from University of Wisconsin School 
of Pharmacy in 1954; had practical training in Colorado and Wisconsin; president of 
Milwaukee Pharmacists Association in 1970-71; member of Pharmacists Testing Bo-
ard; active member of American Pharmacists Association. Dzięgielewski Józef, born in 
Poland, pharmacist in Hamtramck, MI; dedicated to political works of the Republican 

Chicagoski” often printed “Poles in Chicago in Numbers”, e.g. the Parish of St. Stanislaus Kostka had 
30,000 parishioners in 1918 including 3,000 children in elementary school. Number of Polish businesses: 
350. Polish soldiers in U.S. Army: 750. In Polish Army: 90. Donations for Poland: $1.200,00. Further fold-
ers include materials pertaining to 60 Polish parishes.
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Party in Wayne County; died on March 6, 1927, remarkable politician. Dziedzic Ber-
nard J., pharmacist, graduated in pharmacy from Marquette University, was active in 
state and national divisions of Pharmacists Association; nominated for organizing the 
House of Social Justice in the State of Wisconsin. Filipowicz Józef, born in Poland, 
came to Milwaukee in 1903 and studied pharmacy at the Milwaukee Medical College; 
assistant at the university, received a diploma of pharmacist in 1908 at the Marquette 
University, R.Ph.; established his own pharmacy in 1915 in Milwaukee; there were 
100 Polish pharmacists in Milwaukee in 1946. Funk Kazimierz, born in Poland, bio-
chemist, doctor, New York, 1884-1967; worked in the Pasteur Institute in France, in 
London; was of a German nationality; outstanding scientist, discovered multivitamin 
B in 1912 r; published over 200 works, mainly about vitamins; established Funk Fo-
undation for Medical Research in 1940. Grabowski Bernard, Ph.D., graduated from 
Pharmacy School of the University of Missouri in Kansas City in 1931; received Ph.D. 
in pharmacy at the University of Maryland in 1958; professor of pharmacy at various 
universities in Maryland, Fordhaim, and Kansas City from 1958 to 1978; published 
numerous articles about the mechanisms of functioning of the human body; member of 
very specialized provisional scientific societies in the United States and other countries. 
Granatek Alfons, specialist in pharmaceutical chemistry; worked in laboratories and for 
companies, which manufactured medicines; director of the Bristol-Myers Co. Labora-
tory from 1946; worked for �. Bischoff Pharmaceutical Co.; member of biochemical, 
pharmaceutical, medical, and electronic societies. Granatek �dmund S., professor of 
pharmacy, specialized in antibiotics and chemotherapy. Jusko William, Buffalo, pro-
fessor of pharmacy at the Buffalo State University; director of pharmacology clinic; 
director of Pharmacy School Laboratory; author of articles and participant of interna-
tional conferences.14

Pharmacists in the united States excluding the City of Chicago (letters K-z)

Volume II includes biographies of pharmacists with last names starting with letters 
“K” through “Z” and has 280 entries. Thus, the combined number of biographies from 
Volume I and Volume II is 409, even though the research has not been completed yet.

Karabasz Antoni, 1867-1934, had pharmacy in Pittsburgh and offered only first 
class quality drugs to his customers; very active in the works of Polish Falcons; visited 
I. Paderewski as a representative of the National Committee; was in Paris, France, and 
in Poland; hosted Lubomirski from the Central Loans Committee. Koszewski Sylwe-
ster, graduated in pharmacy from Marquette University; worked in a pharmaceutical 
factory in Milwaukee; deputy of health affairs 1912-1921; was an active member of 

14 Płońska. Arch. Pharm. Call No.14. Polish Pharmacists in the United States �xcluding Chicago Vol.I 
A-J. This volume contains 120 names of Polish pharmacists. Printed are their biographies and histories of 
pharmacies. Material obtained from various sources.
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Pharmacy Association and a pioneer of PNA Athletic Club. Kielawa Zygmunt, Buffalo, 
NY; received M.S. in pharmacy at the University of Lwów; joined the nursing depart-
ment of U. S. Army and became army pharmacists; in 1894 came to the United States 
and lived in Buffalo, bought a pharmacy there, which he quickly sold and moved to 
South River, NJ; shortly after that he came back to Buffalo again and bought 2 pharma-
cies; member of American Pharmacists Association, Polish National Alliance and Po-
lish Falcons; died on April 18, 1940. Kobylański Zygmunt, received pharmacist’s di-
ploma in 1917 at the University of Cleveland; after pharmacy liquidation managed 
a camera factory; very active in PNA. Kowalewski Józef, Dr., Cincinnati, OH; Dean of 
Pharmacy of Medical School in Cincinnati; born on December 31, 1899; Ph.D. in 1938; 
professor of pharmacy in 1929, and Dean until 1949; specialized in new medicines, 
cosmetics and electronics; member of many scientific organizations in the fields of 
chemistry and pharmacy. Kozłowski Leon, pharmacist for 48 years; member of Phar-
macists Association in Wisconsin. Kubiak Robert, Pulaski, WI; in U.S. Army as a plane 
pilot 1942-1945; graduated in pharmacy from University of Wisconsin in 1954; specia-
lized in hospital pharmacy; president of Hospital Pharmacists Association, member of 
American Pharmacists Association. Kuskowski Frank, Milwaukee, WI; graduated from 
PNA Alliance College, and then from Marquette University in economics and pharma-
cy; became pharmacist state testing officer in 1921; president of American Institute of 
the History of Pharmacy 1932-1941; in 1945 received “Honoratus”, the highest award 
from that Institute; active in Polish organizations, e.g. PNA. Lachajewski Stanisław, 
Dr., Detroit, graduated from Polish Seminary; in 1900 graduated in pharmacy from 
University of Detroit; in 1923 as a representative of Polish Doctors Association signed 
an appeal to Polonia from the Committee of National Defense to encourage Polish im-
migrants in taking an active part in the struggle for Poland’s independence. Lipiński 
Julius, Detroit, owned a pharmacy; in 1887 graduated from National Institute of Phar-
macy in Washington, D.C.; had a pharmacy on Gratiot Ave., 1895-1910. Mackowski 
Tomasz, Milwaukee, 1898-1966. Born in Poland; completed business, engineer, and 
pharmaceutical studies at University of Wisconsin; member of many pharmacy asso-
ciations. Macek Tomasz, Director of Pharmaceutical Company in West Point, PA; rece-
ived Ph.D. in pharmacy from Rutgers University in 1950; organizer of pharmaceutical 
conferences, chief editor of “Journal of Pharmaceutical Sciences”; author of “Reming-
tin’s Practice of Pharmacy” textbook; member of many organizations, from which the 
most important was the Academia of Science in New York; Marlewski Teodor, Mil-
waukee, collector of materials about the history of pharmacy, donated all exhibits to the 
Museum of History of Pharmacy. Maserek Izydor, �rie, PA; owner of a Polish pharma-
cy, specialized in rupture trusses, gum pantyhose, cupping glasses, and leeches; gave 
medicines to poor people for free. Mazurkiewicz-Kwilecka Irena; completed pharmacy 
major at McGill University in Montreal in 1957; worked as an expert in the Department 
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of Health in Canada; professor of pharmacy at the University of Ottawa from 1972; 
specialized in drugs for nervous and psychological illnesses. Murawski T., owner of 
Polish pharmacy in Brooklyn, NY, “offers domestic and foreign medicines and can 
send them to any country.” Napieralski Jan, Buffalo; his family owned a pharmacy 
from 1921 to 1951. Tadeusz Nawrocki, Union, NJ; graduated from Rutgers College of 
Pharmacy; very active in county and state commissions dealing with medical treatment 
matters; received “Kilmer Award” for publication “The Necessity of Improving the 
Level of Pharmacists Professional Work During Preparation of Medicines Prescribed 
by Doctors” printed in “American Journal of the Am. Pharmaceutical Assoc”; he was 
one of four pharmacists, who received the “Presidential Citation” at a convention of 
pharmacists in 1976 – for works and efforts in introducing new law allowing senior 
citizens to receive free medicine; this law was approved in New Jersey in 1975. Olejar-
czyk Bronisława, Dearborn, MI; graduated in pharmacy in Warsaw and also from Way-
ne State University; from 1963 works as a pharmacist at Mount Carmel Mercy Hospi-
tal. Olszewski Dell, 1923-1978; completed pharmaceutical studies in 1948 at 
University of Wisconsin; worked mainly in hospital pharmacies; president of American 
Pharmacists Association 1976-77, member of many other associations; received many 
awards for active work; Leonard Orynski, born in Poland, prominent Polish pharmacist 
in Texas; had the best pharmacy in San Antonio 1845-1880. Pharmacy of Albert Pawe-
lek’s Family, Falls City, TX, 1863-1960; all children worked in the pharmacy, which 
was located in rural area and for this reason offered also medicines for animals (e.g. 
horses); there are many information about that family because Dr. Płońska personally 
visited Albert Pawelek in 1980 and wrote about the history of his family. Pienkowski 
Ryszard, 1916-1979, Madison, WI; managed a pharmacy in Branton for 13 years; du-
ring World War II joined the U.S. Army as army pharmacist; returned to Madison after 
the war and continued to manage the pharmacy until his death. Piszczek Frank, Mil-
waukee, WI, managed a pharmacy with his son for 27 years; they both completed 
pharmaceutical studies at the Marquette University. Połomski Witold, graduated in 
pharmacy from Pharmacy Department of Warsaw University; during WWII served in 
a medical detachment; worked as pharmacist in Worcester, Mass; member of SWAP; 
died on June 3, 1980. Radziszewski Stanisław, Detroit, MI; pharmacist 1941-1981, 
specialized in various ointments for rheumatism, arthritis, lumbago, podagra, pimple, 
acne, blackheads, and other face skin problems. Schultz Stanley, Milwaukee, graduated 
in pharmacy from Marquette University; managed pharmacy from 1920; involved in 
school system for 10 years; member of pharmaceutical associations. Sniegoski Józef, 
graduated from Pharmacy School of George Washington University; conducted rese-
arch on medicines after completing post-graduation studies; published articles in “The 
Maryland Pharmacist” periodical. Sowiński Józef, completed pharmaceutical studies at 
University of Wisconsin in 1951; at first, conducted scientific research at the universi-
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ty’s clinic; member of Pharmacists Testing Board 1972-76; president of Pharmacists 
Association in Milwaukee 1970-74; his children graduated in pharmacy; received an 
award in 1975 for achievements in pharmacy. Spryszyński S.M., Dr.; became the first 
Polish pharmacist in Western New York by establishing a pharmacy in 1894; began 
pharmaceutical studies in Warsaw and continued them at Heidelberg and Oxford; great 
patriot and zealous catholic; Pope Leon XIII received him at a private audience; the 
invasion of Germany on Poland in 1939 caused his a great grief; died on February 27, 
1942. Stachowiak family owned 7 pharmacies in Texas from 1914 to 1966. Supniewski 
Janusz, 1899-1964; graduated in pharmacy from Urbana University of Illinois 1924-
1926, and afterwards from Warsaw University; doctor, chemists, pharmacologist, 
a long-time director of Pharmacology Company; author of few editions of “Pharmaco-
logy” textbooks and over 300 articles in domestic and foreign periodicals; worked on 
new medicines. Szybalski Wacław, professor, microbiologist; professor in Copenhagen 
and in Rutgers, NJ, 1955-1960; organizer of international conferences on viruses and 
nuclear medicine; director of a laboratory at the University of Wisconsin in Madison, 
WI. Tarłoski �dward, pharmacists, professional, social, religious, and political activist; 
completed studies in 1926; worked at various pharmacies in Perth Amboy, NJ; member 
of various pharmaceutical organizations; chairman of pharmacological conference in 
1966; received the highest award in pharmacy in 1969; belonged to so many organiza-
tions that it is hard to mention all of them, however, the archives is in possession of 
a list of those organizations. Winski Frank, Stamford, CT, 1898-1910; completed stu-
dies at University of Columbia; worked in Chicago; pharmacist in U.S. Army in 1918; 
afterwards, worked in Bridgeport, New York, and in Stamford from 1930; member of 
many pharmaceutical and Polonia organizations; died on November 8, 1979; the Archi-
ves of Pharmacy has a separate folder dedicated to Winski’s activities. Zieliński Casi-
mir A., R.Ph., 1913-1975; completed studies at the Pharmacy Department of Universi-
ty of Wisconsin; for 10 years worked on new medicines at Nyal Drug Company; worked 
at Prescription Center in Milwaukee from 1957; belonged to many pharmaceutical or-
ganizations: APhA, NARD, WPHA, ACA, ASHP; took part in seminars and scientific 
conferences; co-organizer of the Pharmacy Museum in Milwaukee in 1974.15

Presidents of Pharmacy Schools in uSA

Dr. Płońska’s research proved that there were 5 presidents of Polish background in 
pharmacy departments of different universities. The Archives of Pharmacy has infor-
mation about three of them. The first president was Henry �mil Kalusowski (1885-

15  Płońska. Arch. Pharm. Call No.15. Polish Pharmacists in the United States �xcluding Illinois, Vol.
II. K-Z. A very large volume contains 280 names of people active in pharmacy on different levels. There 
are questionnaires filled out by living pharmacists often including history of family pharmacies. There are 
many interviews. Archival source copies. Press clippings, advertisements.
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1927) holding the office of the Dean of Pharmacy School in Washington. The Archives 
is in possession of a huge volume of materials regarding to the history of this person 
as well as the history of pharmacy in the United States. There is a digit II written on 
the cover page, which suggests that there must have also been Volume I. Rector Henry 
�mil Kalusowski was a son of Henryk Korwin Kałussowski, an insurgent who emi-
grated to France, Belgium and finally to USA. Henry �mil studies at home first until 
enrolling in pharmaceutical studies at National Institute of Pharmacy in Washington. 
He managed his own pharmacy for a few years. In 1884 he became a professor and 
director of the National Institute of Pharmacy in Washington. From 1906 the Institute 
started cooperation with George Washington University. Kalusowski was nominated to 
be the Dean of Pharmacy Department at George Washington University and remained 
there until 1927, which is the year of his death. He worked very intensely on scientific 
research. Kalusowski was one of the authors of a pharmacology textbook. He prepared 
topics for lectures, which were required for pharmacy students. In 1916 he also prepa-
red “Syllabus of Lectures and Laboratory Instruction. Pharmacy.” Created the structure 
of studies for George Washington University School of Pharmacy. Kalusowski wrote 
articles about didactics of teaching pharmacy for “American Pharmaceutical Associa-
tion” periodical, e.g. “On Some Defects in �xaminations” (1910), “�mulsion for pre-
paring stencil sheets” (1917), “Spray for vegetation” (1924). He worked very actively 
for Polonia. In 1910 Kalusowski delivered the main speech at the ceremony of inaugu-
ration of two monuments dedicated to Tadeusz Kościuszko and Kazimierz Pułaski. The 
speech was a great synthesis of Poland’s history, which was not present on the maps of 
the world at that time. That fact particularly raised the enthusiasm of invited American 
guest and their sympathy to Polish immigrants. During World War I Kalusowski often 
visited Walter Reed Hospital and tuberculosis hospitals, where many Polish soldiers 
were treated. He helped them with his medical knowledge as well as materially and 
spiritually. Kalusowski belonged to Masons organization.16

The second Pole, who held the office of the Dean of Pharmacy School, was Igna-
tius Valerius Stanley Stanislaus (1874-1934). His real Polish name was Szczodrowski, 
which he changed because it was too hard to pronounce for Americans. Dr. Płońska 
wrote and published a very good biography of his. Here are a few most important 
events from the life of Stanislaus. From 1895 to 1897 he completed studies at the In-
stitute of Technology in Zurich. In 1900 he graduated in pharmacy from Norte Dame 
University in Indiana. He became a professor and completed doctorate studies in 1905. 

16 Płońska. Arch. Pharm. Call No.16. Henryk �mil Kalusowski. Dean of Pharmacy School in Wash-
ington (1855-1927), typescript p.5.; Obituary. “Journal of American Pharm. Ass’n”, 1927, Feb., 18-19.; 
Obituary. “Journal of National Association of Retail Druggists”, 1927, Jan. 27.; Obituary. “Washington 
Star”, 1927, Jan 7, p.10.; Kalusowski Henryk. A Brief Sketch of History of Poland until 1795. In: “Pamięt-In: “Pamięt-
nik z uroczystości I Kongresu Polskiego w Waszyngtonie”. PNA Chicago, 011 1911 pp.164-178.
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In 1907 Stanislaus conducted scientific research at the University of Harvard. Between 
1906 and 1912 he was the Dean of Pharmacy at the University of Philadelphia. He 
published many books and articles, e.g. “A Short Pharmaceutic Chemistry, Inorganic 
and Organic”, 610 pages, first edition in 1908 and next editions in the years to follow. 
In 1928 he published another work “American Soap Maker’s Guide”, 709 pages, where 
he additionally included the technology of manufacturing of candles and various co-
smetics; they are valid until this day. In 1939 he also published a textbook consisting 
of 736 pages for students of pharmacy and medicine. He was a member of various 
scientific pharmaceutical and medical associations. Stanislaus was also very active in 
Polish Falcons. He undertook very interesting chemical and physiological research on 
“artificial meat”. Stanislaus belonged to Masons organization. He died unexpectedly.17 

A few volumes of archival sources includes materials relating to the activities of 
Dr. Józef Kowalewski, an outstanding professor of mathematics, chemistry and history 
of pharmacy as well as the Dean of Pharmacy of Cincinnati College from 1938. He 
was a son of Polish immigrants. Dr. Kowalewski was born on December 31, 1899. He 
graduated from a college in Chicago. Between 1929 and 1936 he was a professor of 
mathematics in Cincinnati. Completed doctoral studies in 1938 and became the director 
of research in Thomas Institute. He was particularly interested in research on conse-
rvation of milk and meat. In 1954 a Pharmacy School was created at the University of 
Cincinnati and Dr. Kowalewski became the first Dean. He held this office until 1970. In 
that year he also received the honoris causa doctorate from College of Our Lady in Cin-
cinnati. Master and doctoral thesis written under his supervision were from theoretical 
chemistry and afterwards pertained to the production of new medicines. Kowalewski 
had plans of creating in his department a Institute of Nuclear Research but they never 
went into completion, because he demanded from his subordinate professors a great 
deal of work in the area of scientific research and publications. Kowalewski himself 
publishes very many articles in professional mathematical and medical periodicals. 
During a conversation with Dr. Płońska, he put stress on three things: 1. Religion. 2. 
Orchard. 3. That he did not go on the retirement by his own will but was forced to do 
so. He was also hurt by a decision made by the university’s new Dean. When Dean 
Kowalewski left the office, the university’s pharmaceutical library was named “The Jo-
seph F. Kowalewski Library of the College of Pharmacy”. However, the new Dean very 
quickly removed this dedication. Other extensive materials contain a detailed history of 

17 Płońska. Arch. Pharm. Call No.17. Dr. Ignacy Walery Stanisław Szczodrowski (1874-1934), type-Dr. Ignacy Walery Stanisław Szczodrowski (1874-1934), type-
script p.12.; I. S. Szczodrowski. “Goniec Polski”, 10.X.1906.; A. L. Waldo. “Sokolstwo”. Pittsburgh 1972, 
s.216.; Ignatius V.S. Stanislaus, Charles H. Kimberly, A Short Pharmaceutical Chemistry-Inorganic and 
Organic. Philadelphia, PA 1908.; Ignatius I.V. Stanislaus. Textbook of Pharmacy. For Students of Pharma-
cy and Medicine. New York 1931.; Obituary. “Druggists Circula”, June of 1934.; Płońska Halina. Ignatius 
Valerius Stanley Stanislaus (1874-1934). Dean of Pharmacy School in Philadelphia. “Farmacja Polska”, 
Nr.2, 1989 s.92-95.
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the Pharmacy Department and the role of Dr. J. Kowalewski in creation of a very good 
pharmaceutical school at University of Cincinnati.18

Polish Pharmacists in other States

The State of Illinois was excluded from these sources because Dr. Płońska was dis-
suaded from collecting materials about every state. Therefore, the collected materials 
pertain to only some states and cities. Nevertheless, the number of collected materials 
and archival sources is still very impressive considering that only one person conducted 
research for 10 years.

CALIFORNIA. The state had: University of California, San Francisco School of 
Pharmacy; University of Southern California School of Pharmacy; University of the 
Pacific School of Pharmacy. At the last university, the following people were staff 
members: Feliks I. Gielcz, assistant of the clinic, Kardasiński Daniel, pharmacist, Mac-
kiewicz Dennis, professor of pharmacy, Vacovsky Michael, assistant of pharmacy. G. J. 
Strzelecki owned a pharmacy in Berkeley. The Annual of the American Association of 
Pharmacists also mentions: Kaszycki Albert, Los Angeles; Kaszycki Andrzej, Granada 
Hills; Kowal Nathan, San Diego; Kurata Ray, Los Angeles; Lasko Allen, Monrovia; 
Mackiewicz Dennis, Long Beach; Mackie Byron, Dallas; Malaznik, San Jose; Henryk 
i Irena Warno, Seal Beach. 

CONN�CTICUT. University of Connecticut School of Pharmacy was established 
in 1925. Granatek Alfons Piotr and Granatek �dmund Stanisław became pharmacists 
in Hartford. Ostrofsky Frank had a pharmacy in Bridgeport already in 1910 and Winski 
Franciszek owned one in 1916. Pajewski and Frank Król had their pharmacies in New 
Britain. Jan Dziubiński was a pharmacist in New Heaven. Some new pharmacies were 
established between 1950 and 1970 by: Belska Kathleen, Bogdanowicz Constantine, 
Cherwinski Theodore, Choinski Robert, Guba Frank, Gucwa Michael, Hyliński Rich, 
Kalinowki George, Kalnik Michael, Kamiński Bernard, Kamiński Francis, Kaniewski 
Joseph, Kawczak �dward, Klecak Robert, Konopka Karol, Kornacki Stanley, Lesni-
koski Ronald, Liska �dward, Magera Barbara, Malinowski Henryk, Mieczkowski Ro-
bert, Nowak Chester, Orliński Julian, Osowski Marek, Paskowski Dorothy, Piwarzyk 
Peter, Piechota Stephen, Potrepka Chester, Ptachcinski Judith, Rusakowicz Richard, 

18  Płońska. Arch. Pharm. Call No.18. Large volumes of materials collected in order to write a monograph 
of Kowalewski, Dean of Pharmacy. At first, Płońska planned to write an article “Dr. Józef F. Kowalewski. 
Dean of College of Pharmacy of University of Cincinnati, Ohio, 1949-1970. There is a script of an inter-
view conducted by Dr. Płońska in 1988 in Kowalewski’s house. The material does not pertain exclusively 
to Kowalewski but also gives information about Polish farmers, emigrant’s life, pharmacy in the United 
States (a very broad description), students, scientific research, pharmaceutical associations, and chemical 
industry. Besides didactic work, Kowalewski also conducted intense scientific research publishing articles 
in professional periodicals. A different volume includes materials about Kowalewski’s activities as the 
Dean of Pharmacy. Analysis of these materials is not possible in this article.
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Russek Robert, Samborski Joseph, Saleski David, Sklanka �dward, Sokolnicki Leon, 
Solsky Robert, Szewczyk �dward, Tomaski Alexander, Tubiak James, Wozniak John, 
Wyrobek Anthony, Yablonicki Joseph, Zak Joseph, Zapatka Joseph, Zagorski Leonard. 
The following people worked as pharmacists in hospitals: Kamiński Ronald, Kubica 
Antoni, Pawelczak Barbara, Skoniecny Peter, and Skibicki Joan. Kubica Antoni was an 
assistant of a pharmacy professor at University of Connecticut. 

D�LAWAR�. There were three Polish pharmacists in Wilmington: Bartoshesky, 
Bienkowski Peter, Potocki Peter.

FLORIDA. Currently, there is a large number of Poles living in Florida, especially 
retired people. Florida has the Agricultural and Mechanical University School of Phar-
macy. In 1974 there were 3 pharmacists: Sargalski Peter, Miami, Serosky Bonita, Key 
Biscayne, and Skornicki Sam, Coral Springs. This data does not reflect current situatio-
n,as there was no research conducted recently. 

INDIANA. This is a state with a large group of Poles. There are many Polish pa-
rishes in Indiana. Purdue University School of Pharmacy was established as early as 
1884. In 1897 another famous school was established, the University of Notre Dame 
in Indiana along with the Department of Pharmacy. The first Polish student, who gra-
duated from that school was Leon Zgodziński in 1914. The following people gradu-
ated in pharmacy in 1925: Tomaszewski Marian, Bartoszek Joseph, and Frankowski 
Mathew. There were pharmacies in the following cities: �arlpark – Karwoski, Leśniak 
Stanisław; Gary – Kobylański, Sielski, Adams; Hammond – Kozłowski J.R., Rudzik 
L; Indiana Harbor – Borowski; Michigan City – Marszałek; South Bend – Chlebowski 
Z.J., Cieślewicz J.A., Janowski Adeline, Kilkowski Z.H., Micinski Clement, Brzeziń-
ski V.D.; Noblesville-Skorupski Joseph. 

K�NTUCKY. University of Kentucky College of Pharmacy in Louisville, KY, was 
established in 1870. Starting in 1979 the university had the right to give the doctorate 
in pharmacy. The Dean of Pharmacy was a Pole, Joseph V. Swintosky. Then, the De-
partment of Pharmacy in Louisville was established in 1892 and was designated for 
women. The following people were pharmacists in that state: Nowak Margaret w Lo-
uisville, Młodożeniec Arthur, and Posnansky Jack.

LOUISIANA. Xavier University of Louisiana College of Pharmacy was established 
in 1927, and afterwards the Northeast Louisiana University School of Pharmacy in 
1956. Kacoroski Adolph managed his pharmacy from 1919 to 1946 in New Orleans.19 

MARYLAND. University of Maryland College of Pharmacy in Baltimore, MD, was 

19  Płońska. Arch. Pharm. Call No.19. In general the further volumes of sources have a title “Farmacja 
Polonijna we wszystkich Stanach USA bez Illinois” (Polonia Pharmacy in All U.S. States �xcluding Il-
linois). Volume I includes: California, Connecticut, Delaware, Florida, Indiana, Kentucky, and Louisiana. 
There are lists of pharmacies, biographies, maps of states and more important cities, and information about 
Polonia. 
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established in 1840. There were 572 pharmacies in Maryland in 1908. Some of the first 
pharmacists were: Korczak F. (1905), Potocki M. (1910), Stefański Michael (1926) and 
Macek Frank (1929). The following names are included in the directory of pharmacists 
from 1925: Januszewski F.A., Karwacki S.V, Marecki F.J. (2 pharmacies), and Stefań-
ski Michael. The following people completed studies at the Department of Pharmacy in 
Baltimore after 1930: Czekaj Leon, Cwalina Bronisław, Cwalina Gustaw, Ichniowski 
Kazimierz, Ichniowski William, Jankiewich Frank, Janowski Chester (Ph.D. in phar-
macy), Januszewski Francis, Gregorek Frank, Karwacki William, Kamiński Felix, Ka-
mińska Janina (Ph.D. in pharmacy), Kosakowski Chester, Kleczyński Thomas, Marci-
niak �dward, Mackowiak Stephen, Malinoski Wallace, Okrasiński Joseph, Rutkowski 
�dward, Wasilewski Theodore. The professors and lecturers at the Department of Phar-
macy of the University in Baltimore were: Dr. Ichniowski Kazimierz, the professor of 
pharmacology, Dr. Krzywolap George, professor of microbiology, Dr. Skarbek Jerry, 
professor of pharmacology, Dr. Kowalewski �dward, professor of clinical pharmaco-
logy, Dr. Michocki Robert, professor of Clinical pharmacology. The following people 
had degrees of doctors of pharmacy and owned their own pharmacies: Cwalina Benja-
min, Cwalina Gustaw, Ichniowski Kazimierz, Januszewski F.A., Januszewski Charles, 
Kamiński Felix, Kappa Jerome, Karwacki Zygmunt, Macek Frank, Michocki Robert, 
Potocki Marion, Skarbek Jerry. The pharmacists, who worked in hospitals were: De-
rewich Henry and Poznanek Larry. Barabasz �ugene owned his own pharmacy from 
1924 to 1932. Cwalina Bronisław owned pharmacy from 1935 to 1953. Professor Gu-
staw Cwalina was the vice-Dean of the College of Pharmacy at Purdue University from 
1963 to 1975; he discovered many new medicines. Professor Ichniowski Kazimierz 
(born in Baltimore, his parents came from Poland) received a Ph.D. in 1936 and spe-
cialized in toxicology. From 1936 to 1946 Ichniowski worked at the Warner Institute 
conducting research on therapeutics in New York. He was a vice-Dean of the Depart-
ment of Pharmacology in Baltimore from 1968 to 1974. Ichniowski was also a member 
of many scientific associations and wrote a number of articles. The list of medicines, 
which he invented contains 17 items but it is probably incomplete. Kosakowski Chester 
graduated in pharmacy in 1937. He worked for the State Pharmacists Board of �xami-
ners and had an interest in politics. Kosakowski was elected to the State Legislature in 
Baltimore already in 1938, as its youngest member. Macek Franciszek and his brother 
Tomasz were owners of pharmacies and activist in professional organizations. Dr. Skar-
bek Jerry, assistant of a professor at the Department of Pharmacy, conducted research 
on streptomecine. Michał Stefański managed a pharmacy in Baltimore for 52 years. 
Dr. Kanoski Alfons, professor, conducted research on arthritis, hormones, steroids, and 
immunological issues. The following Poles were pharmacists in the U.S. Army during 
the World War II: Cwalina Gustaw, Jankiewicz Frank, Kasik Frank, Okrasinski Joseph, 



33Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Rutkowski �dward, Wasilewski Theodore and Supik William. “The Maryland Pharma-
cist” periodical publishes every year a list of students, who completed their studies and 
those graduating with honors. The yearly reports from the year 1901/1902 (some are 
incomplete) are found in the archival materials. The last report is from 1942/1943.20

MASSACHUS�TTS. Massachusetts College of Pharmacy was established in 1867 
in Boston. It merged with the University in 1927. Zarsky and Podolski Leon were on 
the Pharmacists Board of �xaminers in 1914. Stefan Białkowski established his phar-
macy in 1915. Other cities, which had pharmacies, were: Boston – Janik Louis, Soroka; 
Cambridge – Krótki Karol; Chicopee – Bitkowski Charles i Jorczak Stanley; �sthamp-
ton – Schlinski Leon; Fau River – Dubisky Max, Nowak Stanley; Salem – Zieliński 
Stanley; Worcester – Zendzian B.P.; Attleboro – Soja Walter (pharmacy established 
in 1974). One of the very well known pharmacist was Dr. Ignacy Zieliński, who had 
a pharmacy in Salem and also was an examiner of pharmacists in the state of Massa-
chusetts. He was active in social and cultural life of Polonia. 

MINN�SOTA. University of Minnesota College of Pharmacy was established in 
1892. Very limited information from that area does not give us a complete historical 
picture. We know that Sister Mary T. Poromba served in Divine Redeemer Hospital. In 
St. Paul there were: Lipiński Harry, Swoboda O., W. Winona – Jaszewski. Karnowski 
Chester and Schibonski Richard had a pharmacy in 1975. 

N�W J�RS�Y. Dr. H. Płońska collected unusually high number of materials about 
the history of pharmacists in the state of New Jersey. A significant number of Poles 
lived in that state. The College of Pharmacy in New Jersey was established in 1892. Be-
ginning in 1901, we start finding the annual lists of graduates of the college in the col-
lected materials. In the next few years the school merged with Rutgers University The 
State University of New Jersey. However, the “Annual Catalogue New Jersey College 
of Pharmacy” was printed separately. Almost all of those catalogs are in the collection 
and based on them we can very precisely determine the history of Polish pharmacists 
and their pharmaceutical and scientific careers. 

Here are several titles of publications, which helped to prepare the lists of phar-
macists: “New Jersey College of Pharmacy 1901-1902”; “The New Jersey College 
of Pharmacy 1892-1893”; “Officers of the New Jersey College of Pharmacy 1909”; 
“Annual Catalogue 1928-1929”; “New Jersey. A Guide To Its Present and Past 1930”; 
“New Jersey College of Pharmacy 1937-38”; “Alphabetical List of Polish Pharmaci-
sts” (manuscript, 12 pages). The most valuable publication for the history of Polonia 
pharmacy in New Jersey is “The New Jersey Pharmaceutical Association 1870-1970. 

20 Płońska. Arch. Pharm. Call No.20. A separate large volume is dedicated to the State of Maryland, 
mainly to a famous College of Pharmacy of University of Maryland. Various materials have been collected 
since 1840, when the College of Pharmacy was established. The author researched data on all students of 
Polish descent and it helped to gather many information about Poles. 
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Containing A History of the Association Historical Vignettes of New Jersey Pharma-
cy. A Biographical Register of the Members of the Association” by David L. Cowen. 
Trenton 1970.21

Remarkable Polish Pharmacists in New jersey

There was a significant population of Polish immigrants in New Jersey State and 
therefore that state had a large number of Polish pharmacists. An important material 
helpful in determining the number of pharmacists is a book “The New Jersey Pharma-
ceutical Association 1870-1970” written by David L. Cowen and published in Trenton 
in 1970.

Here are a few significant persons: Breziński J. Henry. Graduated in pharmacy in 
1941. Between 1947-65 he worked for Pharmaceutical Company Own Milron, where 
he even was a president. During World War II he worked in the medical corps of the 
U.S. Army and received a bronze medal. Breziński was active in Polonia and pharma-
ceutical organizations. Ciszewski Kazimierz graduated in pharmacy in 1930 at Rutgers 
University. Between 1930-35 he worked for Pharmaceutical Company in Jersey C. 
Union, Newark. From 1935 to 1964 Ciszewski worked in a pharmaceutical factory in 
�lizabeth. Dembiński Walter became a pharmacist in 1962 at Brunswick University 
and worked in that city in various pharmaceutical factories. He was a member of a few 
professional associations. Dluzniewski Willam graduated in 1967 from Rutgers Uni-
versity. He worked at the �dlin’s N. Arlington Pharmaceutical Institute. Dluzniewski 
owned a pharmacy and belonged to pharmaceutical associations. Dobrenski Joseph 
graduated from college in business major in 1953. Between 1953-54 he worked in 
Gorbis Pharmacy Institute. Afterwards, he engaged in pharmaceutical marketing for 
various companies. From 1969 he worked in Madison Laboratory, where technologies 
for new medicines were invented. It should be mentioned that between 1954-56 he was 
a pharmacists in an army hospital in San Juan. Dobrenski was an active member of 
many pharmaceutical associations. Domaracki �ugene graduated in pharmacy in 1966 
from Rutgers University. He worked at Pharmacy Institute in Newark from 1966 to 

21  Płońska. Arch. Pharm. Call No.21. There are information in a large volume pertaining to three states: 
Massachusetts, Minnesota i New Jersey. �specially valuable are those included in yearly publications The 
New Jersey College of Pharmacy, which can be found in the archives for the following years: 1892-1893, 
1895-1896, 1897-1898, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904, 1904-1905, 1905-1906, 1906-
1907, 1908-1909, 1909-1910. In the edition from 1911 there is a list of all graduates from 1894 to 1920. 
This publication is very helpful because it gives full and detailed information about students, faculty, 
and graduates. It also lists classes, which were tough in particular year, topics of researches conducted in 
laboratories, and printed publications. The New Jersey College of Pharmacy also includes advertisements 
of newest drug. The College of Pharmacy published from 1927 “Annual Catalogue”. The archives have 
copies from 1927-1928; 1928-1929; 1937-1938. A few pages includes a list of Polish pharmacists in New 
Jersey State including first and last name, year of pharmacy’s opening, and precise address. 
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1967 and later at Komishane Institute in Newark. Domaracki was a member of Medical 
Commission from 1968, which dealt with pharmaceutical issues. He was very active at 
the parish of Saint Kazimierz, Newark, and belonged to many pharmaceutical organi-
zations. Kantowicz Arkady, was born in Poland. He started studies at Karol IV Univer-
sity of Prague in the Medical and Pharmaceutical Department. He completed pharma-
ceutical studies in 1956 at Rutgers University. Kantowicz first worked in Rytkowski’s 
pharmacy and afterwards in pharmacies in Newark, Irvington and Livingston. He also 
worked in British Occupation Zone in Germany; received a Cross and Medal for merits 
in wartime. Kantowicz was a very outstanding person in pharmacy and a member of 
many American associations as well as a great patriot dedicated to the independence 
of Poland. Kochansky Samuel, registered pharmacist from 1925; worked in Judith Ge-
rald Hospital in Bayonne; owned a pharmacy from 1968. Kochek William, graduated 
in 1928; managed his own pharmacy from 1936, very active in various associations; 
was a treasurer of NARD 1960-67 and chairman of Board of �xaminers of pharmacy 
students. Kowalski Robert, graduated in pharmacy in 1955 from Duquesne University. 
He worked for Zajac’s Phmcy Institute in New Brunswick and later, from 1958, wor-
ked at various pharmacies. He also worked as a pharmacist in the rank of an officer in 
an army hospital in Trenton. Krempansky Robert, completes nursing degree in 1950 
at Rutgers. In 1951 became registered pharmacist and worked in various pharmacies. 
In 1968 he took the office of an Assistant of Pharmacy Director at Medical Center in 
Long Branch. He belonged to various commissions of health, hospital pharmacies and 
training centers. Madura Michael graduated in pharmacy in 1942; managed a pharmacy 
and belonged to APhA, NARD, and American Red Cross. Madur Sophia, graduated 
in pharmacy at Marquette; she was a business partner of the pharmacy of Michał Ma-
dur. Nawrocki Theodore, registered pharmacist in 1950 at Rutgers; worked in various 
pharmacies; from 1954 had his own pharmacy called Nawrocki’s Phmcy. Seborowski 
Joseph, studied at Columbia University in 1939, received a B.A. from College in Bro-
oklyn where he studied in 1956-1961; he also became a registered pharmacist there; 
established a pharmacy in Garfield; very actively in social works, established Polish 
University Club NJ at Columbia; member of Polish National Alliance, Kościuszko Fo-
undation and various church associations. Surowicz Thomas, registered pharmacist in 
1968 in Fairleigh Dickinson; worked in Passaic and Paterson pharmacies; from 1969 
worked as a pharmacist in army hospital with soldiers, who fought in Korea. Tarloski 
�dward, graduated in pharmacy from Rutgers in 1926; worked for Polish pharmacists; 
president of NJPhA 1948-1949; official representative of the Commission of �xami-
ning Foods and Medicines; a main organizer of a Conference at Rutgers Pharm in 1966; 
President of Polish Professionalists and Businessmen 1941-43; Director of Red Cross 
1946-1948; he lectured policemen in P. Amboy about drug fighting; received very many 
awards from local organizations as well as from NJPhA (1950), Oscar Singer Memo-
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rial Medal, CWV Award for Charity and Welfare work (1952), Pulaski Club Citizens 
Award for civic service (1954), Lions Club Award for narcotic work with police (1954). 
Pinchak Frank, graduated from NYU in 1946; worked as an officer in U.S. Army’s 
base in Burma, China, 1945-46; owned a pharmacy; belonged to APhA, NARD, and 
NJPhA (president 1958-1959); belonged to army associations. Pluta Robert, graduated 
in pharmacy in 1955 at Norte Dame University, IN; professor of chemistry in Flishing 
High School, NJ; had his own pharmacy; belonged to Pastoral Commission of Trenton 
Diocese, member of NARD. Wernicki Zygmunt, graduated in pharmacy at Rutgers in 
1946, earlier studied at NYU; worked in a few pharmacies and owned one from 1952 
to 1964 in �lizabeth; belonged to APhA and Polish Legion of American Veterans (of-
ficer of Medical Commission); member of Knights of Columbus; national and social 
activist. Yakubik Joseph, received a diploma of pharmacist at Rutgers in 1939; worked 
in various pharmacies; from 1968 worked in the department of social aid; belonged 
to NARD; as an officer worked in National Pharmaceutical Laboratory of U.S. Army 
1942-46. Yuschik Walter, registered pharmacist in 1937; worked in pharmacies in Perth 
Amboy; practiced pharmacy in Washington, DC, 1932-1937; belonged to APhA and 
NARD; worked in pharmaceutical laboratory of U.S. Navy hospital in Brooklyn, NY. 
Zaremba John, became pharmacists at Union C. Columbia. in 1948; worked in phar-
macies in New York; member of APhA and NARD; president of Polish Youth Club 
1942-44 and 1962-69; soldier in U.S. Army in the �ast 1942-1945. Zawodniak Marius; 
graduated from Rutgers in 1952; worked as a pharmacist; belonged to many organiza-
tions e.g. NARD, Knights of Columbus, worked very actively at the parish of St. Kazi-
mierz. Ziemak Carl, graduated from Rutgers in 1947; worked in various pharmacies in 
Newark; corporal in U.S. Army 1944-1946, specialized as a paratrooper.

The further part contains collected materials regarding Polonia in particular cities of 
New Jersey, e.g. the history of Polonia in Harrison, Wallington, Irvington, and Jersey 
City. The description gives an idea about why there are so many businesses and phar-
macies in such cities and also shows the cultural and organizational life of Polonia.

Several lists are found in the third part of materials: I. Alumni New Jersey: Chapter 
I (the first Polish pharmacists). Chapter II (1921-1935 graduates). Chapter III (1936-46 
graduates). Next, there is a list of graduates, who completed studies in 1946 and later at 
Rutgers Pharmacy College, NJ. There is also a list of students, who graduated with ho-
nors and a list of graduates, who held offices in pharmaceutical organizations including 
the American Pharmaceutical Association.22

22 Płońska. Arch. Pharm. Call No.22. A next volume contains information also about Polish pharmacists 
in New Jersey, however mainly about those belonging to pharmacy associations, drug factories and phar-
macists in various cities. We can find a valuable publication: “The New Jersey Pharmaceutical Association 
1870-1970. A Biographical Register of the Members of the Association”. By David L. Cowen 1970. The 
book includes biographies of Polish pharmacists. Afterwards, there is a description of state’s cities and the 
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Polish Pharmacists in the State of New york

The State of New York had about 20,000,000 inhabitants in 1970. Currently, there is 
still has a large Polish population. The materials in the archives concerning Polish phar-
macists in New York do not contain all the details because after a few years of research 
Dr. Płońska decided to focus exclusively on Polish pharmacy in Chicago.

The first work treating about the beginnings of Poles in New York is by Nałęcz Wła-
dysław, “Polacy w New Yorku” (“Poles in New York”) 114 pages.23 In the end of 19th 
century there were some great activists in New York, e.g. Dr. Henryk Kałusowski, Dr. 
A. Mackiewicz and Dr. Henryk Piotr Dołęga Lewandowski. There is a well-prepared 
list of graduates of the College of Pharmacy of the City of New York from 1873, and 
the first graduate was Juliusz Kalisz. The list was continued until 1927 and showed 29 
pharmacists of Polish descent. W. B. Kowal established the first Polish pharmacy in 
1913 in Lackawanna, NY, and there were already 30 of them by 1951. 

The development of pharmacy in Buffalo should be mentioned separately. Ludwik 
Witkowski established the first Polish pharmacy already in 1874. Bolesław Pruszyński 
established a pharmacy in 1894 and managed it for 20 years. A complete list of Polish 
pharmacies until 1936 had 285 entries. There were 25 new pharmacies in 1936, 4 of 
them in 1940, 3 in 1941, 2 in 1942 and 6 new pharmacies in 1847/48. There were 47 
pharmacies in 1960. 78 Polish pharmacists from Buffalo belonged to American Phar-
macy Association in 1964. 18 Polish pharmacists belonged to American Society of Ho-
spital Pharmacists in 1974. There are also lists of graduates from pharmacy schools in 
the State of New York, their names and graduation year. Another list pertains to doctors 
and pharmacists, who belonged to Polish National Alliance in Brooklyn, NY. Here are 
some names: Dr. Józef L. Kostecki – general doctor, Dr. �dwin Regulski. �. Pachter 
– pharmacist, Dr. Conrad Urtnowski – dentist, S. Kosierowski – pharmacist, Adam S. 
Baczyński – pharmacist, chemist, notary and Posniak - pharmacist. Many pharmacists 
belonged to boards of different pharmacy schools; in 1914-1915 that group totaled 14 
pharmacists.24

largest concentrations of pharmacists and people. Next, there are descriptions of pharmacists, who were 
awarded by various associations. There is also a list of Polish students, who graduated from Rutgers Col-
lege of Pharmacy in New Jersey.

23 Płońska. Arch. Pharm. Call No.23. Includes materials pertaining to the history of the city of New York. 
A work “Polacy w New Yorku” 1910 114 pages by Władysław Nałęcz Koniuszowski gives information 
about Poles in New York, businesses, pharmacists, parishes, organizations and press. There is also a list of 
Polish pharmacists, who graduated from College of Pharmacy at Columbia University from 1904.

24 Płońska. Arch. Pharm. Call No.24. There were some sources collected, which include information 
about various cities in New York State. The largest volumes pertain to a large Polish population in Buf-
falo. They list a great amount of information. First, there were created lists of pharmacists, which were 
based on two very important sources: 1. Pharmacy On The Niagara Frontier. By L. Lockie. 2. Directory 
Lists Of Pharmacies 1968 pp.177-251. There is a complete list of Polish names from 1874 to 1961. The 
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A very essential source to history of pharmacy in Buffalo is a work by Prof. Laurence  
D. Lockie “Pharmacy on the Niagara Frontier. The Past and Present,” printed in 1968 
in New York. In the beginning of the book we can find the history of the region, which 
is later followed by the early history of pharmacy. The first school of pharmacy was 
established in 1888. The book includes chapters such as: Cooperation with N.A.R.D; 
The First German Chemical Factories and Medicine Production; Research on Antibio-
tics in 1930s; An Increase in Medicine Production During World War II; The School 
of Pharmacy at the University of Buffalo; New Buildings and Modern Laboratories; 
Cooperation with Hospitals; Pharmacists’ Private Practices in �rie County; The City 
of Buffalo. 

In May of 1940 Jan and Leonard Usiak established a factory of syrups, pain relief 
tablets, and sore throat medicines at Paderewski Street. Marion Brzezicki established a 
pharmacy in 1909, L. B. Kowalski in 1911, M. J. Helminiak in 1920, H. T. Jans in 1922, 
W. Andrzejewski in 1926, Frank Myka in 1937, A. J. Georgeski in 1937, J. Tarczanin in 
1950, Felicja Tenerowicz in 1951 (she also owned a second pharmacy in Tonawanda). 
In North Tonawanda their pharmacies established: J. Grzenkowski, F. Stachowski in 
1934 and V. Dembeck in 1919. In Cheektowaga their pharmacies established: Clara 
Nowak in 1928 and G. Miesik w 1955. M. Ruszaj in 1950 r and W. Mikuszewski in 
1956 established pharmacies in Clarence. Walter Marynowski and Juliusz Bednarz had 
their pharmacy in West Seneca, which they established in 1935. 

The chronological list of Polish pharmacies: 1894 – Pruszyński Bolesław; 1895 
-–Kiedawa Zdzisław; Spryszyński Stefan; 1898 – Spryszyński and Zawadzki; 1899 – 
Zawadzki Karol; 1900 - Zabowski �mil; 1901 – Spryszyński S.M.; 1902 – Kuluczyń-
ski Stanisław; 1903 – Brzezicki M.F; 1904 – Garzyński Joel A.V; 1906 – Kowal W.B.; 
1908 – Jezewski Piotr C., Kowal Wojciech B.; 1909 – Dabrowski Antoni A., Summner 
J.B., Trudnowski Józef.; 1915 – Balcerkiewicz Wacław, Malecki Frank, Nowicki Ale-
xander, Swider Paweł J.; Frost John, Tyler Frank, Usiak Jan, Vitrol-Garszyński Juliusz; 
1918 – Nowicki Alexius; 1919 – Muzalewski Paweł, Rudnicki Wincenty, Polonsky �.; 
1920 – Tesiak Jan; 1922 – Gliński Henryk, Krysztafkiewicz �dmond, Nowicki Lot-
tie, Glińska Mary, Kielawa and Scatch Drug Company, Schunke Kazimierz, Wojcie-
chowski Wiktor; 1923 – Mikuszewski Walter J., Sarnowski Józef, Muzakewski Paweł 
i Sarnowski; 1925 – Chrzanowska Wanda, Duszyński Stefan, Jenczka Kazimierz. This 
list was maintained until 1960 and it clearly shows the yearly decline in the number of 
pharmacies belonging to Poles.25 

second list compares pharmacists in Niagara Falls from 1893 to 1960. The next list pertains to pharmacists 
in Tonawanda from 1922 to 1962. City of Lackawanna lists pharmacies from 1903 to 1951. A next list 
includes 78 pharmacists belonging to American Pharmacy Association. 19 pharmacists worked in hospital 
pharmacies. Further documents include a list of graduates of Pharmacy School in Buffalo.

25 Płońska. Arch. Pharm. Call No.25. Over 10 volumes of sources include information about Polish phar-
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There are also materials concerning the history of Polonia pharmacy in other states, 
e.g. Ohio - Cleveland, Cincinnati and Youngstown. One very large volume includes: 
The Ohio Guide, information about the College of Pharmacy, History of the Federation 
of Polish Societies of Youngstown and Vicinity, Inc., Maps of the States of Ohio, Regi-
stered Pharmacists in Ohio 1973, Pharmaceutical Marketers Directory 1977, Cincinnati 
Journal of Medicine, University of Cincinnati College of Pharmacy 1975, The Ameri-
can Society for Pharmacology and �xperimental Therapeutics, incorporated, The First 
Sixty Years 1908-1969, Survey of Pharmacology in Medical Schools of North America 
New Jersey 1974.; Drug Information: Literature Review of Needs, Resources, and Se-
rvices by Mary Jo Reilly, 1972; History of The National Pharmaceutical Foundation, 
which lists all pharmaceutical institutions located in particular states. 

A separate section contains materials regarding the history of pharmacy at the Uni-
versity of Cincinnati. Here are some sample entries: University of Cincinnati Medical 
Center, in the chapter relating to pharmacy included names of those Polish students, 
who received awards or had good achievements in education; Medical Center Libraries 
gives the newest pharmaceutical literature; Cincinnati Journal of Medicine – prints 
articles written, among others, by Polish researchers; Alumni Directory The Cincinnati 
College Of Pharmacy 1873-1938 included a full list of Polish students, who graduated 
from the University in pharmacy by 1938. There are also interviews with few pharma-
cists by Dr. H. Płońska.26

Polish Pharmacists in texas

The collection of materials for this state is not too large. The research in that state 
was not undertaken for a long time because Dr. Płońska decided to focus exclusively 
on the research of Polonia pharmacy in Chicago, Illinois. Nevertheless, she collected 
partial materials to the history of pharmacists and companies managed by Poles. There 
are numerous handwritten notes, letters and printed text. Also, some newspaper clip-

macy in Buffalo. It is the largest, after Chicago, part of the Archives of Pharmacy. I mention this for the 
historians of pharmacy and for the great research passion of Dr. Halina Płońska. One of the most important 
sources is “Pharmacy On The Niagara Frontier. The Past and Present,” written by Laurence D. Lockie, 
New York 1968 253 pages, maps and illustrations. Another volume includes biographies of pharmacists. 
A work also worth mentioning is a doctorate thesis “�thnic To Status Group: A Study Of Polish Americans 
in Buffalo” by �dward Obidinski, Buffalo, 1968 169 pages, statistics, tables, businesses and pharmacists.

26  Płońska. Arch. Pharm. Call No.26. Over 500 pages volume includes sources pertaining to Polish 
pharmacy in the State of Ohio, mainly to the famous Schools of Pharmacy at Cincinnati and Pittsburgh. 
There are many very valuable notes of conversations with doctors of pharmacy and pharmacists. “Regis-
tered Pharmacists in Ohio 1973,” gives very detailed sociological and ethnical statistics. “Report On The 
University Of Cincinnati College Of Pharmacy” from 1975 also has some detailed information. Rather 
general but also valuable is a work “Survey Of Pharmacology In Medical Schools Of North America. As-
sociation for Medical School Pharmacology,” 1974, 493 pages. “Alumni Directory The Cincinnati College 
of Pharmacy 1873-1938”. Includes detailed biographies of Polish students.
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pings about first pharmacists in Texas are very valuable as well as a monograph “The 
Island and City of Galveston”, which in its last part includes biographies of the first 
Polish pharmacists. The next important work about the history of pharmacy is “History 
of Texas. Biographical History of the Cities of Houston and Galveston, Chicago 1895.” 
Obviously, a pioneer work by Rev. Prof. Jacek Przygoda “Texas Pioneers From Poland. 
A Study in the �thnic History” (1971, ss.171) should also be mentioned. It includes 
names of pharmacists in the chapter about Polish businessmen. There is also a good 
work by Wood Hall, a historian of pharmacy. It is entitled “Contributions - History of 
Pharmacy 1947-1979”, printed at the University of Texas in Austin. A full list of all 
pharmacists working in pharmacies can be found in the annual “Directory of Regi-
stered Pharmacists of Texas 1966”. Dr. Płońska underlined over 100 names of Polish 
pharmacists in this book.27 

Important sources of information about the history of pharmacy are included in 
many business directories of given cities, e.g. there is a collection of business direc-
tories for San Antonio. There are already Polish names in the “Directory 1877-78” 
in the chapter about pharmacists. In turn, the “General Directory City Of San Anto-
nio 1879-80” lists the following pharmacists: Kiolbassa Bernard - Houston, Kiolbassa 
Francis, Kiolbassa Frank i Ms. Kiolbassa Maria; Kotula �dward – large variety of 
medicines; Kotula Ferdinand C. – very good pharmacist. Zając J. – cooperates with 
the best pharmacists. The “Directory Of The City Of San Antonio 1883-84” describes 
some factories of pharmacy located within the city boundaries, the number of workers 
that were hired and their yearly income. There are names of Polish pharmacists listed 
in the index of the directory. Polish organizations and parishes are also mentioned as 
well as addresses of a few pharmacies of Oryński family belonging to Leonard and 
Tadeusz. Besides that Oryński family was associate to other pharmacies, e.g. Cupples 
George and Orynski’s; Hadra B.�., L.Orynski’s, A.Nette’s; King C.�.R., Orynski’s. We 
can conclude that Oryński family completely took over the pharmacies market in San 
Antonio. According to “Directory of the City of San Antonio 1887-88”, Oryński family 
still managed a network of pharmacies and established another one in Villareal Lino. 
However, two other new pharmacies were also established, one by Kronkowsky Albert 
and the second one by Kronkowsky Theodore. “Directory of the City of San Antonio 
1889-90” lists the same number of pharmacies owned by Oryńskis and 2 pharmacies 
owned by Kronkowskis. The directory also informs of a large number of Polish cultural 

27 Płońska. Arch. Pharm. Call No.27. Many texts are about the history of Texas. The is a source work 
“History Of Texas. Biographical History...of The Cities Of...Houston and Galveston,” Chicago 1895. On 
the other hand, Wood Hall in “History Of Pharmacy 1947-1979,” writes about the participation of Polish 
pharmacists. A full list of pharmacists can be found in “Directory Registered Pharmacists of Texas” 1966, 
149 pages. Besides names, there also are addresses of pharmacies. An attachment lists names of outstand-
ing pharmacists involved in associations or working on new medicines.
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and religious organizations as well as clubs. That directory has even more improved 
informational base than the previous one. The number of associations increased and 
in 1886 a Polish library was established. A great organizer of Polonia life was Rev. L. 
Dombrowsk; even a Polish bank was established. As far as pharmacy, the family of 
Oryński and Kronkowski still were the most prominent on the market. The directory 
from 1894 lists the same data only adding names of Polish doctors of medicine. The 
archive also has two other directories. The first one is from 1924-25 and gives the 
same information and also lists one more pharmacy established by Piotr Koliński. The 
second one is from 1929 and lists 3 new pharmacies owned by Franciszek Pawełki as 
well as many names of Polish doctors and dentists. This volume also includes some 
materials regarding the history of the first Polish parish “Panna Maria” and the history 
of the city of San Antonio.28

Polish Pharmacists in Washington

Dr. Halina Płońska put a significant effort into finding the archival sources to the 
history of a very interesting pharmacist Adrian Mikołaj Kloczewski (1826-1903), who 
first practiced in Warsaw, Poland, and thereafter in Washington D.C. There is a volume 
in the archives of pharmacy entitled “Washington, DC”, which includes directories 
starting with the very first one published in 1822 and ending in year 1939. “Washington 
and Georgetown Directory” is a very valuable source to the history of the capitol of the 
United States including information about the history of the city, population statistics, 
maps and various types of businesses. In the pre-war directories there are indexes of 
people and their occupation and therefore the process of separating the names of Polish 
pharmacists takes a long time. 

Obviously, the first directories from 1822 until 1864 did not include any names of 
Polish pharmacists. In May of 1896, the National College of Pharmacy was established 
and made pharmaceutical studies available to students. Polish names started appearing 
around 1850. In 1853 J. Tyssowski became the treasurer of the City Department. In the 
directory published in 1863 for the first time appeared the name of Adrian Kloczewski, 
who had pharmacy at 301 Pennsylvania Ave. In the same year the names of Xelowski 
Henry and Adrian Kloczewski Co. are listed under the same number. The 1865 directo-
ry includes a large advertising about the pharmacy of H. Xelowski at 301 Pennsylvania 
Ave., which had a good medicine selection, cosmetics, chemical articles and perfumes. 

28 Płońska. Arch. Pharm. Call No.28. San Antonio City Directory. The Archives of Pharmacy is in pos-
session of has “General Directory Of The City San Antonio” from 1877-78; 1879-80; 1883-84; 1887-88; 
1889-90; 1892-93; 1894. Abovementioned directories have indexes of names and lists of a given type of 
businesses, e.g. dentists, doctors, pharmacists (pharmacist’s name and pharmacy’s address). The second 
part of materials includes phone books of San Antonio from 1929, 1924-25. The also have alphabetical 
list of names as well as lists of businesses. Under the name of a pharmacy, there is pharmacist’s name and 
pharmacy’s address.
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Kloczewski’s name is not mentioned anymore. The 1866 directory has an advertising 
for a pharmacy of A. Kloczewski at 7th Street No.396, who advertises himself as me-
dicine, medical equipment and perfumes seller. The pharmacy is open day and night. 
There is also an advertising of H. Xelowski’s pharmacy. In 1867 directory, however, 
there is no entry for Xelowski. There was also a third pharmacist of Polish descent 
bearing a German last name Gaither F.S. He owned a pharmacy at 9th Street. Another 
Pole with a German name Fors Stanley Calvert established a pharmacy in 1868 at 286 
Pennsylvania Ave. In the next editions of the directory the names of Xelowski and Klo-
czewski disappear. In 1872 the family of Tyssowski (salesmen and lawyers) marked its 
presence. In the directory from 1877 we can read an advertising of A. M. Kloczewski’s 
pharmacy at 90th Street, No. 433. It was already the third location for his pharmacy, 
which offered a great selection of medicines, homeopathic drugs and processing of all 
prescriptions. In the directory for the same year, there is a Polish pharmacist, F. S. Ga-
ithers, who offers not only medicines but also medical equipment for various ailments, 
special drugs for arthritis and hygienic articles. The same advertising was repeated 
in the next directories. In 1880 for the first time next to Kloczewski appears Polish 
pharmacist Henryk Kalusowski with his pharmacy located at 9th Street. There is a new 
pharmacy of Andrzej Kalstrom established in 1882. From 1882 Kloczewski published 
large advertisings about medicines imported from Germany and France. “Importer of 
special capsules for all pains. One pharmacy at 9th Street, and the second one at 909 
Pennsylvania.” In 1905 he already advertises 3 pharmacies in Washington. In 1912 
there is an advertising for 3 pharmacies of Kloczewski, however, without Adriana – 
pharmacies in the hands of family. From 1913 to 1939 the directories informed about 
only 3 pharmacies of Kloczewski family.29

Polish Pharmacists in the State of Wisconsin

Directories provide researchers with the earliest information about the history of 
Polish pharmacists. The directory of the city of Milwaukee from 1866 does not list any 
pharmacists with Polish name. The first Polish pharmacist was Fred Kieslich 1867 (he 

29  Płońska. Arch. Pharm. Call No.29. “Washington Directory Showing The Name, Occupation, and Resi-
dence Of �ach Dead of a Family and Person in Business” from 1822, 1827. The issue from 1834 already 
includes “A Full Directory Washington City, Georgetown and Alexandria”. “Washington Directory and 
National Register for 1846, In Two Parts” was published in 1846. In 1853 the publication’s title returned to 
“Washington and Georgetown Directory, Strangers’ Guide-Book For Washington,” 1853. In 1860 the title 
has an addition “Congressional And Department Directory”. Further issues are from 1862, 1863, and 1864, 
in which Polish pharmacists are already listed. Next volumes are from 1865, 1866, 1867, 1868, 1870,1872, 
1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1914, 1916, 1919, 1925, 
1926, 1929, 1931, 1939. Polish pharmacies are mentioned in each of these volumes. District Of Columbia 
is a separate part and Polish pharmacies are also found there.
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changed his name to a German because there was a large German population in Mil-
waukee). Henryk Xelowski opened his pharmacy in the same year. An advertisement 
of that pharmacy says that it was called a “German Pharmacy”. 

There are also information in the State Historical Society of Wisconsin about other 
Polish pharmacists, e.g. Czerwinski Barney 1870-1940, Czerwinski Francis 1882, 
Czerwinski Ignacy 1858-1932, Czerwinski Stanley 1876, Czeskleba William 1892-
1934. On September 11, 1901 the following people became registered pharmacists at 
the University of Wisconsin: Kwapil Wojciech, Tanek Fred, Trompczyński Józef, Ko-
szewski Stanisław. W., Czechorski A., Tomkiewicz Jan, Szarzyński Max, Czerwiński 
A.H., Urban L.C., Banaszynski Joseph, Tomkiewicz Antoni, Merlewski S.T., Czerwin-
ski S.�., Piszczek Frank, Crimes F.H., Buckley F.J., Piasecki S.�., Rakowski S.A., 
Glysz Peter, Drozmakiewicz F.L., Bardonski J.B., Szarzynski Charles., Pokorny Jo-
seph, Tomkiewicz F.J., Janda Joseph, Kuchynski W.L., Ploss D.F. 

The following registered pharmacists worked in a pharmaceutical factory Obenber-
ger Drop Forge Co in Milwaukee: Czerwinski Albert, Czerwinski Stanley, Drozniakie-
wicz Frank, Gaudynski Joseph, Głysz Peter, Gorski Frank, Kovalsky Frank, Kurzawa 
Michael, Malinnske Joseph, Marlewski Theodore, Pawlak Joseph, Piszczek Frank, Ra-
kowski Stanislaus. 

The following people worked in Spiegel A. Co. factory: Szarzynski Max, Tomkie-
wicz Antoni, and Tomkiewicz Jan. There was one pharmacist, Leszczyński Jakub, in 
Fischer Chemical. 

According to a directory from 1910, the following people were pharmacists in Wi-
sconsin: Czerwiński A.H., Czerwiński S.�., Drożniakiewich F.L., Głysz Piotr (2 phar-
macies), Górski F.J., Pawlak Joseph, Piszczek Theodor, Piszczek F.J., Rakowski S.A., 
Szarynski Max, Tomkiewicz Antoni. The directory from 1913/14 lists new pharmacies 
owned by: Hajewski J., Kozlowski Leon, Krawczak Z., Kurzawa M.J., Tomkiewicz 
J.W., Pokorny Drug Co. In 1921 there are further pharmacies of Dziennik R.J., and 
Filipowich Joseph. There are few new pharmacies in 1923 owned by: Dziennik (2 phar-
macies), �agle Pharmacy (owner’s name is missing), Gaudynski J.S., Mazurek Joseph, 
Mazurek Louis, Tunak Pharmacy, Pawlak Frank.

Many pharmacists belonged to Wisconsin Pharmaceutical Association. In 1931-32 
Gaudynski Joseph i Pokorny J. C. were members of the board of the association in 
Milwaukee. Gaudynski Joseph i Czerwinski Clemens worked in the department of me-
dicine promotions. The following people became new members in 1931: Barchewski 
Clara, Kowalski Julius and Maslowski Adolph. Gaudynski Joseph was member of the 
board of the association for many years. The following pharmacists were included on 
the list of very active members: Barczewski Clara, Czerwinski Henryk, Czerwinski 
Clemens, Filipowicz Jan, Gaudynski Joseph, Gerbinski W.F., Głysz Peter, Gutowski 
Thaddeus, Hajewski Joseph, Maslowski Adolph, Patek Clemens, Piszczek Frank, Pisz-
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czek Joseph, Piotrowski Stephen, Pokorny J.C., Pozorsky W.F., Rajski Phil, Kamin-
ski Peter, Kochanski �dward, Kondziella Michael, Kosodowski S.�., Kowalski Julius, 
Krawczak Sigismund, Malinski Joseph, Stefan �dward, Swoboda Agnes, Urban L, Za-
gorske Adolph. On the basis of the abovementioned list it can be concluded that Polish 
pharmacists in Wisconsin participated in a large number of association activities, who-
se main goal was further professional education of its members and presentation of new 
achievements in medicine. Pharmacists Malinske J. J. was for many years a secretary 
of the Auxiliary Pharmacy Association of Wisconsin.

The collected materials contain also a list of active pharmacies from other states. 
I will mention the Polish pharmacists from that list: Illinois - Kresnicka Otto, Kielas 
Sylvester; Indiana - Lesniak Stanley, Mucha Marvin; Kansas - Cejda James; Kentucky 
- Novak Wictor, Zabenskie Ted; Michigan - Dula Richard; Minnesota - Idziorek Bruce; 
New Jersey - Mirsky Samuel, Obriski �dward; New York - Warshofsky Gerald, Lamot-
ta Charles, Pekarsky Arnold, Minns Albert.30

A separate volume of sources includes statistics, lists of alumni, pharmacists and 
their biographies and some copies of a periodical issued by Wisconsin Pharmaceuti-
cal Association entitled “The Wisconsin Druggist”, which included information about 
Polish pharmacists. The issue dated April 1933 includes a good biography of Andrzej 
A. Krygier, the president of Milwaukee County Pharmaceutical Association. The same 
issue of the periodical gives information about pharmacies of Stanisław Rakowski and 
Teodor Gutowski. The chief editor of the periodical was Tadeusz Lempicki. The suc-
cessor of Krygier in the office of the president was a well-known pharmacist Clem A. 
Czerwinski. The other part of the folder contains biographies of Polish pharmacists 
in Milwaukee. There are names of pharmacy graduates starting from 1972. In that 
year 13 Polish pharmacists completed their education, then 6 in 1973, and 3 in 1975. 
There were 20 registered pharmacists in 1901 and 25 in 1931. There were 111 Polish 
pharmacists in Wisconsin in 1924. Next lists of pharmacists come from years 1946 
and 1974. The “Pharmacy Directory, Wisconsin” from 1977 has some detailed data. 
Pharmacist Dell Olszewski was the president of WPhA. Steven Sobota was a member 
of the Board and William Plachetka was the vice-president. Dan Adamczyk, Robert 
Kubiak, �dmund Lemancik, Joseph Gwidt, Dennis Dziczkowski, and Conrad Sobczak 
were the members of the organization. In 1970 the following people graduated: Sharon 

30 Płońska. Arch. Pharm. Call No.30. Polish pharmacists in Wisconsin State are collected din several 
volumes. The oldest materials pertaining to pharmacy are in directories. The Archives of Pharmacy has 
the following copies in its collection: “Directory of the Inhabitants, Institutions, Companies, Business, 
Firms, etc. for 1866”, 1867, 1868-69.; List of Registered Pharmacists in the State of Wisconsin September 
11, 1901.; Wisconsin Pharmacists Outside State.; Milwaukee Business Directory 1910.; �RA Druggists’ 
Directory - Wisconsin 1913, 1921, 1923.; Fifty-First Annual Convention Of The Wisconsin Pharmaceuti-
cal Association 1931
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Bonkoski, Dennis Dowiedczyk, Raymond Jankowski, Gordon Karpinske, James Nitka, 
Gregory Orlowski, and Terry Wyderka.31

Polish Pharmacists in Pennsylvania

A large volume pertaining to pharmacy in Pennsylvania arrived at Orchard Lake at 
the beginning of 2002. In spite that this work was almost finished, the new sources must 
have been added because of the rich pharmaceutical tradition in Pennsylvania State. 

Pennsylvania had a number of pharmacy schools and hospitals, and a well-devel-
oped chemical industry. The city of Philadelphia established in 1821 the first College 
of Pharmacy in the United State. The second college was established in 1878 at the 
University of Pittsburgh. The third one was established in 1887 also in Pittsburgh. 
Afterwards, the fourth college was established in 1898 and the fifth one in 1901 at the 
Temple University of Philadelphia. The sixth and the last college of pharmacy was es-
tablished in Pittsburgh in 1925. Therefore, it is the only state with so many pharmacy 
schools. Pennsylvania also had as many as 4 great Museums of Pharmacy. The first one 
was open in 1743 and the second one in 1812 in Philadelphia. These museums collected 
many interesting materials and items. The first hospital and hospital pharmacy were 
established already in 1730. 

The first graduate of Polish descent was Louis Dembinski in 1877 (died in 1886). 
Graduates of Philadelphia College of Pharmacy in 1821-1921 were: 1. Bienkowski 
Peter, later professor and lecturer. 2. Braslavsky Albert. 3. Dembinski Louis. 4. Dom-
browski Henry. 5. Hinski Herman. 6. Hinski Nicolas. 7. Jorczak Stanley. 8. Klonoski 
�dmund. 9. Kwiatkowski Adam. 10. Lipsky Benjamin. 11. Laskowski Adolph. 12. No-
vak �dward. 13. Pachuta Michael. 14. Piekarski Joseph. 15. Senkowski Ladislaus. 16. 
Witkowski Leon. 17. Zajkowski Anthony. 18. Groblewski Alphonse.

The following people graduated from Medico-Chirurgical College Department of 
Pharmacy in Philadelphia: 1. Dorszewski Victor. 2. Drapiewski B.B. 3. Hanopolsky 
Philip. 4. Jorczak Szymon. 5. Kijanski �dward. 6. Wolchek Leon. 7. Zemajtis Ladislaus. 

From 1963 to 1979 the following number of Polish students graduated from the 
School of Pharmacy in Pittsburgh: 3 in 1963, 1 in 1965, 2 in 1967, 2 in 1969, 4 in 1970, 
15 in 1973, 11 in 1974, 4 in 1975, 10 in 1976, 8 in 1977, 14 in 1978, and 10 in 1979. 12 
pharmacists worked in hospitals in 1974.

31 Płońska. Arch. Pharm. Call No.31. A large volume includes information about the history of the state, 
its population, and various statistics, tables, and maps. There are numerous primary sources in a periodical 
“The Wisconsin Druggist. Official Journal of the Wisconsin Pharmaceutical Association”. There are issues 
from as early as 1933. In an edition from 1935 there was printed the history of pharmacy in Milwaukee 
in 1898-1935. Further sources include information about the Pharmacy School at the University, and lists 
of Polish pharmacists (dates of graduation and professional carriers. There are also many names in “Phar-
macy Directory Wisconsin Pharmaceutical Association 1977”
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Unusually valuable information about Polish pharmacists is found in a work writ-
ten about the centennial history of the Philadelphia College of Pharmacy 1821-1921. 
The work lists short information about students’ activities. It is worth to mention some 
information. Bienkowski Peter T., specialized in aromatic pharmacy, had pharmacy in 
Wilmington, Delaware. Witkowski Leon F., researched bacteria, died on September 
27, 1915. Piekarski Joseph W., opened his own manufacture of bacteriological medi-
cines in Philadelphia and called it “Polonia Medicine Co.” Jorczak Stanley F., was a 
pharmacist in the U.S. Army fighting in France during the World War I. After returning 
to USA, he opened a pharmacy in Chicopee, Mass; was an expert in bacteriology. 
Godlewski Charles F., had a pharmacy in Chester, PA. Zajkowski Anthony, worked as 
a bacteriologist. Kwiatkowski Adam J., worked in Philadelphia researching the chemi-
stry of carbon and soda. Senkowski Ladislaus A., was a pharmacist in an army hospital 
in Philadelphia, researched oils. Groblewski Alphonse, researched the technology of 
microscopes. Klonoski �dmund J., worked in Scranton, PA, researching the issues of 
emulsion. Drapiewski B. B., had a pharmacy in Nanticoke, Pa. 

The abovementioned publication lists the years of students’ graduation: Bienkowski 
P.T. – 1906, Dembinski Louis – 1877, Dombrowski H.J. – 1921, Groblewski A. – 1920, 
Klonoski �. – 1921, Kwiatkowski A. – 1920, Laskowski A. – 1920, Piekarski J. – 1916, 
Senkowski L. – 1920, Witkowski L. – 1913, Zajkowski A. – 1919, Dorszewski V. – 
1912, Drapiewski B. – 1910. Fronczak Joseph F. worked as a pharmacist and doctor in 
U.S. Navy hospital in 1919.32

Chicago Retail Druggists Association – News C.R.D.A.

The second source that provided many information about the history of Polish phar-
macists in the United States is a periodical “Chicago Retail Druggists Association” from 
1909 to 1978 (abbreviation C.R.D.A. News). This official publication of C.R.D.A. was 
printed as a weekly in 1909-1937, bi-weekly in 1938-1953, and finally monthly from 
1954. Other pharmaceutical and medical periodicals published less information about 
Polish doctors and pharmacists. The most important of them are: American Journal of 
Pharmacy - Philadelphia, American Pharmacy - Washington D.C., Bulletin of Polish 
Medical Science and History - Chicago, The Maryland Pharmacist - Baltimore, N.A-
.R.D. Notes - National Association of Retail Druggists - Chicago, Pharmacy in History 
- Madison, Wisconsin Pharmacist - Madison.

32 Płońska. Arch. Pharm. Call No.32. Many sources on the history of schools of pharmacy and museums 
of pharmacy (4 of them are located in Pennsylvania. Next, there are lists of Polish graduates, professors 
and scientific workers. There is also a list of Polish members of pharmacy associations. A source work in 
which Polish pharmacists are mentioned is “The First Century of The Philadelphia College of Pharmacy 
1821-1921”; it includes well-prepared biographies.
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The annuals of C.R.D.A. News starting from 1910 are included in the archives of 
pharmacy. There are almost all issues, which mentioned Polish pharmacist working 
in pharmacies and in pharmaceutical companies, conducting scientific research, being 
assistants and professors of pharmacy, authors of articles or books on pharmacopoeia, 
pharmacists working for the U.S. Army during World War I and II, pharmacists hol-
ding various offices in national and local professional associations, or activists in labor 
unions of pharmaceutical industry. There is much information about pharmacists, who 
went to work in schools as chemists and held city offices especially in social services 
and health commissions. A large group of pharmacists became involved in politics on 
different levels. C.R.D.A. News is a great source of various detailed information.

A large volume “The C.R.D.A. News” holds materials from January 14, 1909, to De-
cember 18, 1915. �very issue has information about various pharmaceutical problems. 
Here are a few titles of articles: “The Newest Medicines For Dentists”, “Hormonal Me-
dicines”, “Wholesale Selling of Medicines”, “Modern and Functional �quipment For 
Pharmacies”, “Biographies of Pharmacy Activists”, “Doctors’ Social Assistance For 
Poor People”, “Report of the Latest Pharmacopoeia Research”, “The Operations of the 
Newest Antitoxins”, “Acetylsalicylic Stimulants”, “Problems of Osteopathic Schools”, 
“Medical �thics”, “Completing Pharmacy �ducation”. 

The annual from 1910 talks about problems such as: the conference of Polish do-
ctors and pharmacists in the meeting room of St. Stanislaus church, activities of phar-
macists in Chicago, the lecture of vice-president of C.R.D.A. Prof. W. H. Brown, new 
pharmacists, problems of odontography, German pharmaceutical factories in Chicago, 
and “Modernistic Pharmacy”. There are also articles about the history of C.R.D.A. 
News, information about the social life of pharmacists in local clubs of various cities, 
and biographies of Polish pharmacists and their achievements in manufacturing of new 
medicines.33

There are also mentioned attempts by pharmacists for legal regulations, which are 
very precisely described in the further volumes. At first, there was a tendency to sepa-
rate the profession of doctor and pharmacist because of existing double-tracking, which 
caused medicines to be prepared by doctors as well as pharmacists. It also caused qu-
estioning of competences between doctors and pharmacists. Those pharmacists, who 
were educated in �urope, did not want to acknowledge products prepared by doctors. 
The argument went on for years. The first step to end that situation was the establishing 
of Pharmacy School in Philadelphia in 1821 by owners of pharmaceutical warehouses. 

33 Płońska. Arch. Pharm. Call No.33. Dr. Halina Płońska mentioned that the second most important 
source to the history of pharmacy is a periodical “The C.R.D.A. News”, printed by The Chicago Retail 
Druggists’ Association. The Archives of Pharmacy includes incomplete sets of the periodical from 1909 
to 1939. Nevertheless, “The C.R.D.A. News” is a great source of very detailed and important information 
about pharmacists, their social and cultural life, and their pharmacies.
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The first pharmacy school in the United States was named “Philadelphia College of 
Pharmacy.” The second scientific establishment was the Department of Pharmacy at 
Columbia University in New York, which opened in 1829. Afterwards, the following 
pharmacy schools were opened: Maryland College of Pharmacy in 1840, Cincinnati 
College of Pharmacy in 1850, College of Pharmacy in Chicago in 1859, and St. Louis 
College of Pharmacy in 1864.

C.R.D.A. News provides a great number of information about activities of Ameri-
can Pharmaceutical Association (APhA), which was organized in 1852. The association 
always defended the professional interests of pharmacists, discussed the latest achieve-
ments in medicine production, demanded control laws for medicines, did not allow do-
ctors to produce their own medicines, demanded continuing education for pharmacists, 
and above all demanded the establishment of Departments of Pharmacy in those places, 
where Medical Schools already existed in order to start a scientific exchange, especially 
in laboratories. The association was an opponent to the problem of merging the doctor 
and pharmacist profession together, which caused great arguments and opposite opi-
nions printed in C.R.D.A. News. APhA supervised the works of Pharmacy Department, 
controlled medicines, did not allow and even confiscated unknown medicines on the 
market and corrected pharmacists and doctors, who distributed their own medicines. 
In 1881 in the state of Illinois a special control unit called the Board of Pharmacy was 
organized based on so-called Pharmacy Act. It was to control and verify professional 
skills. The board consisted of professors of pharmacy of good pharmacists. The Board 
of Pharmacy tested every pharmacist for two days. Great merits in continuing educa-
tion for pharmacists had all pharmacists unions.34 

Polish Pharmacists in Politics, Agencies, and Associations

Separate files hold information printed in pharmaceutical periodicals about Polish 
pharmacists, who were active in C.R.D.A., IPhA, APhA, in local politics, served in 
hospitals of U.S. Army during World War I and II, Korean War, Vietnam War, and held 
national offices.

Pharmacist R. �. Zaleski was on the Board of C.R.D.A. in 1922. He was born in 
Poland and was a very active member of the organization. The second pharmacist was 
T. P. Chrzanowski. In 1924 the Chemical Company gave a significant amount of mo-
ney to C.R.D.A., which was directed at the time by Jan C. Moraczewski. Leon Mrazek 

34  Płońska. Arch. Pharm. Call No.34. In one chapter of doctoral thesis “Związki Polaków z wczesnym 
aptekarstwem amerykańskim” Dr. Płońska presented material pertaining to the forming of pharmacy 
schools, and then Colleges of Pharmacy at various universities. There are numerous sources on the estab-
lishing of professional organizations and associations. The establishment of Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Farmaceutycznego - American Pharma-ceutical Association in 1852 was a great event. Most of Polish 
pharmacists belonged to this organization holding various offices and defending pharmacist’ interests. 
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was the President of Pharmacists Association in Illinois for a number of years. In 1931 
10 percent of the total number of 3,000 students of pharmacy were of Polish descent. 
�very year there are Polish names on the list of new members of C.R.D.A. The name 
of Jan Moraczewski appears very often as a donor of significant amounts of money to 
C.R.D.A. In 1934 many Polish pharmacists were members of the Board of C.R.D.A.: 
John Schwaba, Wyszynski Walter, Radzimierowski C.J., Kunka Henryk, Wojtalewicz 
Piotr, Swiecinski Walter, Kozłowski Bolesław, and Jarecki Chester. In 1938 Jan H. 
Paprocki became the inspector of C.R.D.A., Stanisław Bartecki – vice-president, and 
Teodor Zielinski - Trustees. Paprocki graduated in pharmacy in 1916 at the University 
of Illinois. He was vice-president of Pulaski Pharmaceutical Company, very active in 
associations at the St. Stanislaus parish, president of PRCU at the same parish for 15 
year and vice-president of Polish Merchants Association. 

The following Polish pharmacists were presidents of C.R.D.A.: Schwaba Jan - 1929, 
Paprocki Jan - 1939, Bartecki Stanisław - 1941, Wieczorek Walter - 1955, Nosek Wil-
liam - 1958, Madura Stefan - 1959. Members of various committee of C.R.D.A. were: 
Listecki �dmund, Haraburda Walter, Wiechecki Frank, and Kozlowski Ralph (mem-
bers of Program Committee), �dward Pinta, Dombrowski Harry, and Madura Stefan 
(members of Law Committee), Haraburda William, Haraburda Raymond, Iglinski Don, 
Jablonski Harry, Kluza �dward, and Kutza Henryk (members of Pharmaceutical Com-
panies Committee), Dr. Stanisław Grudzien, and Dr. Adolf Jarosz (members of Medi-
cal Supervision Committee), Niezgodzki Alojzy (Chairman of Pharmacists Continu-
ing �ducation Committee), Duleba Józef, Hojnacki Szymon, and Szymanski Ryszard 
(members of Small Pharmacies Supervision Committee), Jakubowski A. J., and Skib-
niewski X. (members of Warehouse Committee). In 1969 the members of the Chicago 
division of C.R.D.A. were: president - Książek �dward, members - �dmund Listecki, 
Niezgodzki A. J., Pietrusinski Michał, and F. B. Wiechecki. Henryk Kutza was elected 
president in 1970, he graduated in 1934, owned a pharmacy, belonged to APhA, IPhA, 
and was a long-time president of Pharmacists Club in Chicago. Pharmacists R. �. Za-
leski and Siwecki Henryk worked in 1916 in a city office for health issues. Pharmacists 
elected subdivision inspectors, who supervised pharmacies in their subdivisions and 
coordinated cooperation among pharmacies. In 1913 pharmacist Henryk Siwecki was 
an inspector of Subdivision 16 of Chicago, which had 19 pharmacies. Józef Zak was 
he controller of 24 pharmacies in Subdivision 27. They also had to cooperate with city 
council in pharmacies’ issues, had to defend pharmacists’ interests, and recommended 
those new city council members, who were friendly to pharmacists and ready to coope-
rate with them. �very year C.R.D.A. publishes the lists of inspectors from particular 
subdivisions as well as their biographies.35 

35  Płońska. Arch. Pharm. Call No.35. A separate volume includes selected sources on Polish pharmacists, 
who were presented in a very important periodical “C.R.D.A. News”, American Pharmaceutical Associa-
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The collection of materials dedicated to carriers of Polish pharmacists in politics is 
very interesting. Wiktor Bardoński was the first pharmacist who sold his pharmacies 
and dedicated his time to politics. Jan Piotrowski was an alderman and a state senator 
in 1918-1926. Stanisław Kuflewski was an inspector of the Department of �ducation 
in 1933-1936. Piotr H. Schwaba was a city judge, director of the Department of Health 
and Secretary General of the City Council in 1924. �dward P. Luczak was a city judge 
in 1938. Józef Rostenkowski, Z. H. Kadow, and Walter J. Orlikowski were aldermen 
in 1939. The following people were running during the election for judges’ offices in 
June of 1939: Frank H. Bicek (had a good career in state court), John Prystalski, and 
Walter J. Labuy. All of them belonged to C.R.D.A. and were advisors to the presidents: 
Jan Schwab and Jan Paprocki and were supported by pharmacists. Pharmacists Tomasz 
Gordon was a city treasurer for many years. He cooperated with “Dziennik Polski” and 
was a representative of the Democratic Party during national convention in 1956 in 
Philadelphia. He was a member of PRCU, PNA, Knights of Columbus, and a number 
of social and cultural organizations. Jan Kluczyński, Frank Bobrytzke ran for federal 
offices again in 1950. Frank Bobrytzke was a worker in the Department of Tuberculo-
sis Prevention, member of many Polonia organizations and chairman of City Hospital 
Council. Judge �dmund Jarecki supported especially hospital help and free treatment 
of the Veterans of World War I and II. He made attempts to build veteran hospitals and 
was supported by all pharmacists not only of Polish descent. Judge �dward P. Luczak 
ran for re-election and cared about the development and continuing education of phar-
macists and was supported by them; he also was an active member of C.R.D.A. Judges 
Victor A. Kula and Tadeusz Adesko supported education and did not take part in phar-
macists and Polonia arguments. Jan Cermak ran for re-election to judge office in 1952. 
He was a director of the Department of Health, and also a financial secretary of Cook 
County for 12 years. He was a great friend of pharmacists and always defended their 
interests. He was also a friend of Jan Schwab, the President of C.R.D.A. and therefore 
he was supported by that organization. During the national convention of C.R.D.A in 
1951, C. B. Gwizdalski, Stefan Madura, M. J. Mankowski, W. Nosek, J. Schwab, L. J. 
Warzynski, and W. W. Wieczorek represented the pharmacy group from Illinois. The 
July issue of C.R.D.A. News from 1967 was dedicated to a very merited pharmacist 
Walter W. Wieczorek on the occasion of 50th anniversary of establishing a pharmacy 
in Chicago. For a half of a century it played an important role in the Polish immigration 
society. P. Wieczorek, the President of C.R.D.A. and member of numerous Polonia, 
cultural and professional organization, deserves a separate note. He was one of the 
most distinct persons in Polonia In 1970 Michał Mankowski became the president of 

tion, as well as in “Illinois Journal of Pharmacy”. The pharmacists also belonged to other local pharmacy 
associations e.g. Wisconsin, Ohio, and The Polish-American Pharmacists’ Association.
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C.R.D.A. Many Polish pharmacists were members of the board. “Pharmaceutical Di-
rectory 1971-1972” publishes a long list of pharmacists of Polish descent. 

The next material pertains to the activities of the second organization: “American 
Pharmaceutical Association”. Unfortunately, it is impossible to give full information 
about its Polish part because of the spacious sources. “Illinois Pharmaceutical Associa-
tion”, which came into life in 1880 and exists until today is a great source of informa-
tion for specialists. Here is the list of other associations (their official names): National 
Association of Retail Druggists, Chicago Veteran Druggists Association, Local and 
Social Pharmaceutical Associations, Hospital Pharmacy (especially valuable here is 
a list of all Polish pharmacists working in hospitals).36

the Involvement of Polish Pharmacists In Independence Works As Well As 
Polonia and educational and Cultural organizations

Materials, which have been described up to now showed the pharmacists’ works in 
professional life, their involvement in various associations, continuing education and 
establishing pharmacies and factories. Shortly, it might be called merging into Ameri-
can professional network.

Collected materials show where was the connection between Polish pharmacists 
and Polish immigrants. In the first phase at the end of 19th century, Poles used almost 
exclusively services of Polish pharmacists (similarly to using Polish parishes and or-
ganizations). 

The Polish Roman Catholic Union (P.R.C.U.) had 8,111 members in 1898, 19,854 
in 1905 and 105,757 in 1919. Many pharmacists were members of P.R.C.U. and very 
active in the works of the Union. Wiktor Bardoński was in �xecutive Committee of 
the Union and its president in 1885. Pharmacist Władysław Burda was a representative 
of the Union for creating the Polish League in America in 1894, was a secretary of 
the 1st League’s Department, which main task was popularization of mutual savings 
banks, loan trusts and law associations. Doctor Adam Szwajkart, a Doctor General of 
the Union, managed the League’s �ducation Department. Pharmacist Bolesław Klar-
kowski was Union’s representative during the talks for reconciliation with Polish Na-
tional Alliance. He had a speech about the necessity of establishing Polish universities 
in America. Pharmacists B. Klarkowski i A. Szwajkart took part in development of 
rules and regulations for future Polish League. Klarkowski was active in works of so-

36  Płońska. Arch. Pharm. Call No.36. A 600 pages volume includes documentation about Polish phar-
macists, who devoted their carriers in other professions. The most pharmacists ran for political offices on 
various levels. Many of them were chairmen of Health Commission in many cities while others worked in 
chemical industry. Some were pharmacists in U.S. Army during World War I and II, Vietnam, and Korea. 
Many Polish pharmacists, who held government offices, simultaneously managed their pharmacies.
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called Union Alliance in 1909. In the ranks of P.R.C.U., there was a large number of 
Polish pharmacists from various generations of emigrants, who spread and maintained 
Polish spirit.

Polish National Alliance (PNA) was the second large Polonia organization and had 
more universal character. Without going into history, it should be underlined that all 
Chicago pharmacists were members of the Alliance. Many of them played an important 
part in Alliance’s activities. Dr. Henryk Kalusowski, who was a long-time Dean of the 
Pharmacy Department at the Georgia University in Washington, and his father, actively 
supported the works of the Alliance. He was also involved, among others, in the initia-
tive of organizing the Polish Congress in 1910 in Washington and the inauguration of 
Kościuszko and Pułaski monument.

Antoni Karabasz, pharmacist from Pittsburgh, became the censor of PNA in 1913. 
Józef Spiker, pharmacists from Chicago, active and generous activist of PNA, was 
elected in 1927 to the office of Chairman of PNA. He established a few groups of PNA 
and managed a pharmacy in Chicago for 40 years.

The third organization having many pharmacists as its members were Polish Fal-
cons. Pharmacist �dmund Jankowski took a part in the unification meeting of Polish 
Falcons No.2 and Polish-American Falcons. He was a chairman in the Committee of 
Purchasing �xercise �quipment. Jankowski was involved in the formation of the first 
by-laws of Polish Falcons in the United States. He established Nest No. 27 and beca-
me its president until F. L. Pietrewicz became his successor to this office. Afterwards, 
Jankowski moved to Jolliet, where he owned a pharmacy. Wiktor Bardoński build the 
first Polonia gym for Falcon’s physical exercises in Chicago, which was named after 
Kazimierz Pułaski. Pharmacist Bolesław Lubicz-Zaleski was elected the 4th president 
of Polish Falcons during the 7th National Convention in 1905. B. Zalewski came to his 
uncle in Chicago in 1892 and started working immediately in a pharmacy. He became 
a member of Polish Falcons, a secretary and instructor of Falcons School in “Town of 
Lake.” Zalewski also published an appeal to parents to encourage them to sign their 
children to Falcons’ schools. He even gave the name of “Sokół” (Falcon) to his phar-
macy. He was very active for the cause of Poland independence during World War I 
and was given a Silver Cross of Merit in 1927. He also worked in business and was a 
director of his bank for Polonia as well as the owner of Brokerage Association and Ship 
Boarding Cards. 

The list of pharmacists, who were very active in the works of Polish Falcons is very 
extensive. Here are some of their names: Aleksander Dubiński and brothers Stanisław 
and Władysław Kuflewski – propagators of the rules and ideas of Polish Falcons among 
youth; Antoni Dziobek – completed army course of Polish Falcons in the rank of officer, 
doctor and pharmacist; Robert Lenard propagated Polish Falcons in numerous articles, 
reached to �nglish-speaking Poles, pharmacists and later doctor; Leonard Ostrowski, 
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the chairman of the Polish Falcons Chapter in America; Stanisław Szczodrowski, Dean 
of Pharmacy in Philadelphia, for his entire life was active in Polish Falcons, held vario-
us offices and established few Nests of Polish Falcons. Two other outstanding Falcons 
should be mentioned in this place. The first one is Dr. Teofil Starzyński, pharmacists 
and doctor, writer, political activist, one of the creators of Polish Army in France. The 
second one is Wacław Gąsiorowski, who also started as a pharmacist and later became 
a doctor.37

Polish Pharmacy organizations

There are only few laconic sentences from 1906 about the first Polish pharmacy 
organization. It was called “Polish Pharmacists Association.” In January of 1910, there 
is an announcement about a Grand Ball of Polish Doctors, Pharmacists and Dentists 
and about 600 people were present at the party. In “C.R.D.A. News” from December 7, 
1929, we can read that the students of Polish descent from the Pharmacy Department 
of University of Illinois established “Maria Curie-Skłodowska Pharmacy Association.” 
None of the sources mentions any activities of the association sin the next years. The 
third Polish pharmacy organization was mentioned on November 3, 1935, in “C.R.D.A. 
News.” It was the Polish American Pharmacists Association (P.A.P.A.). Its main goal 
was improving the professional skills, strengthening social life of pharmacists and 
cooperation among pharmacists and doctors, especially those of Polish-American de-
scent. Antoni Jakubowski was the president as the fifth owner of a Polish pharmacy 
established in 1888. �specially meritorious was the secretary of P.A.P.A. �dmund N. 
Sajewski, registered pharmacists, who was employed for 33 years in Northwestern. 
Somebody wrote this sentence after his death: “He was a pillar of Polish pharmacists.” 
The nest years give us new presidents. One of them was James Parker in 1986 because 
the yearly directories of P.A.P.A. appeared until that year. The directories were offi-
cially called “The Polish-American Pharmacists’ Association. Patron, Membership and 
Salesmen’s Directory”. 

Polish American Pharmacists Association P.A.P.A. was established in 1935 and 
existed probably until 1985. It was the only ethnical pharmacy association. Archival 
materials do not mention other ethnic groups. P.A.P.A. always manifested its Polish 

37 Płońska. Arch. Pharm. Call No.37. The Archives of Pharmacy created by Dr. H. Płońska include an 
over 100 pages long article “Udział farmaceutów polskich w pracy niepodległościowo-patriotycznej, orga-
nizacjach polonijnych oraz w działalności oświatowo-kulturalnej” (The Participation of Polish Pharmacists 
in Independence Works, Polonia Organizations as well as Cultural and �ducational Activities). Probably, 
it was supposed to be another chapter of the doctoral thesis but it would make the thesis over 1000 pages 
long. One of the sections in the chapter on pages 686-704 says “Farmaceuci chicagoscy w działalności 
‘Sokolstwa Polskiego’” (Chicago Pharmacists in Polish Falcons). The monograph gives incentives that 
pharmacists were very active in Polish Falcons and that most of them belonged to Polish Roman Catholic 
Union, and all to Polish National Alliance.



54 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

character publishing yearly directories with White �agle on the cover. It included the 
list of members, names of the members of the board, and biographies of awarded phar-
macists. The 1983 issue was dedicated to Lech Wałęsa, the Nobel Peace Prize winner, 
and had a large title “Love-Peace-Solidarity.”

P.A.P.A. also made a decision to give the fund of pharmacists �dward F. Skorczew-
ski, who died in a car accident, to a yearly award for the best student of pharmacy of 
University of Illinois.38

More information about the Archives of Pharmacy created by Dr. Halina Płońska 
will be presented in a Catalog of the Archives of Pharmacy, which is currently being 
prepared.

38 Płońska. Arch. Pharm. Call No.38. The article mentioned in index 37 contains another section on 
“Polskie organizacje farmaceutyczne w Chicago” (Polish Pharmacy Organizations in Chicago) pp.779-
838. Besides the history of Polish pharmacy, organizations there are interesting tables e.g. “List of Wom-
en-Pharmacists Members of Polish American Pharmacy Association (PAPA) in 1978-1986. Other table 
presents the members of P.A.P.A.’s boards in 1935-1985/86
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głÓWNA BIBlIoteKA leKARSKA 
jAKo zAPleCze DyDAKtyCzNe I NAuKoWe 

DlA  ŚRoDoWISKA PIelĘgNIARSKIego 
NA PRzyKłADzIe oDDzIAłu W CIeCHANoWIe

Abstract

At the beginning of the second half of the twentieth century there was a dynamic development of se-
condary medical education in Poland. 

The nursing school established at that time in Ciechanów - as part of the transformations accelerating 
the academic education of nurses (the introduction of the Bologna system, 2003) - became, in the middle 
of the first decade of the 21st century, a vibrant center of staff education. It enabled, among others sup-
plementing professional qualifications through the so-called bridging studies, implemented as part of �U 
projects.

The department of the Main Medical Library established in 2005, was meant to be didactic and scien-
tific background, not only for supplementing the knowledge of medical professionals, but also for the 
students and academic staff of the developing university. Systematic updating of knowledge and profes-
sional skills is not only a right, but also an obligation of representatives of secondary medical professions, 
including nurses.

Services provided by Central Medical Library’s department in Ciechanów enable to obtain reliable 
knowledge to full-time students; on the other hand, for people who already practice nursing (and those who 
study at part-time bridging studies, as well as those participating in various types of courses and trainings) 
– it helps in raising professional qualifications.

BIBLIOTEKI
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Streszczenie

Dynamiczny rozwój średniego szkolnictwa medycznego w Polsce przypadł na początek drugiej poło-
wy XX wieku. Utworzona wówczas szkoła pielęgniarstwa w Ciechanowie - w ramach przekształceń przy-
spieszających akademickie kształcenie pielęgniarek (wprowadzenie systemu bolońskiego, 2003) - stała 
się w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku prężnym ośrodkiem kształcenia kadr. Umożliwiała 
m. in. uzupełnianie kwalifikacji zawodowych poprzez tzw. studia pomostowe, realizowane w ramach pro-
jektów unijnych. 

Zaplecze dydaktyczne i naukowe, nie tylko dla uzupełniających wiedzę przedstawicieli zawodów 
medycznych, ale też dla studentów i kadry naukowej rozwijającej się uczelni stanowić miał utworzony 
w 2005 roku oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej. Systematyczne aktualizowanie wiedzy oraz umiejęt-
ności zawodowych stanowi bowiem nie tylko prawo, ale i obowiązek przedstawicieli średnich zawodów 
medycznych, także pielęgniarek.

Usługi świadczone przez ciechanowski oddział GBL studentom studiów stacjonarnych umożliwiają 
uzyskanie rzetelnej wiedzy; natomiast osobom wykonującym już profesję pielęgniarską (a studiującym 
na niestacjonarnych studiach pomostowych, jak też uczestniczących w różnego rodzaju kursach i szkole-
niach) - pomagają w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Ciechanowski Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej erygowano we wrześniu 2005 
roku1 z inicjatywy p. senator Janiny Fetlińskiej2.  Do jego utworzenia doszło zarówno dzięki 
Jej ogromnej determinacji i wrodzonemu optymizmowi, jak również życzliwości i poparciu 
władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, co podkreślono na łamach 
ówczesnej prasy zawodowej3. 

Starania o pozyskanie dla Ciechanowa oddziału terenowego czyniono już od kilku lat. 
Marzenia te - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnego środowiska medycznego - 
udało się zrealizować jednakże dopiero w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. 
Zlokalizowanie oddziału GBL właśnie przy Instytucie Ochrony Zdrowia nie było przy-
padkowe.  Janina Fetlińska - pełniąca wówczas funkcję dyrektora tegoż instytutu - pra-

1 Uroczysta inauguracja, a zarazem udostępnienie zbiorów czytelnikom nastąpiło 31 marca 2006 roku, 
wyjaśnienie autorki.

2 Fetlińska Janina (1952-2010), dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk; jako 
pierwsza polska pielęgniarka odbyła szkolenie specjalizacyjne pierwszego stopnia w zakresie medycyny 
społecznej, specjalizację drugiego stopnia uzyskała zaś w zakresie organizacji ochrony zdrowia; również 
jako pierwsza w Polsce uzyskała w 1986 stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa; 
ekspert w dziedzinie pielęgniarstwa w programie PHAR� w zakresie POZ, koordynator wielu programów 
zdrowotnych; dyrektor Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia; organizatorka olimpiad pielęgniar-
stwa, członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego; inicjatorka i wicedyrektor Insty-
tutu �dukacji Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora; inicja-
torka i  dyrektor stworzonego przez siebie (2001) Instytutu Ochrony Zdrowia w PWSZ w Ciechanowie; 
autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, organizacji zdrowia oraz zdrowia 
publicznego.  Określana jako „senator wielkiego serca”. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, uczestnicząc w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, M. 
Lipińska, Fetlińska Janina (1952-2010). W: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. 
red. nauk. B. Urbanek. T. 3.  z. 3 Warszawa 2011 s. 12-22

3 Pielęgniarka i Położna 2006 nr 3, wewnętrzna strona okładki.
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gnęła bowiem stworzyć optymalne warunki rozwoju zawodowego całemu lokalnemu śro-
dowisku medycznemu, szczególnie zaś personelowi pielęgniarskiemu4. Utożsamiając się 
ze środowiskiem pielęgniarskim - co wielokrotnie publicznie podkreślała5 - jego potrzeby 
stawiała zawsze na pierwszym miejscu. Uwidoczniało się to najwyraźniej w nieustannym 
umożliwianiu pielęgniarkom „realizacji dążeń” (…) poprzez „stworzenie (…) warunków 
do edukacji, badań naukowych i możliwości zdobywania stopni naukowych”6. Biblioteka 
zaś stanowić miała zaplecze naukowe zarówno dla uzupełniających wiedzę przedstawicie-
li zawodów medycznych, jak i dla studentów i kadry naukowej rozwijającej się uczelni. 
W wyższym polskim szkolnictwie pielęgniarskim był to wówczas okres dużych przemian, 
bowiem weryfikując - przed przystąpieniem do Unii �uropejskiej - programy kształcenia 
stwierdzono, że nie spełniały one wymogów unijnych. Zaproponowano zatem możliwość 
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek poprzez tzw. studia pomostowe reali-
zowane w ramach projektów unijnych7, przyspieszając akademickie kształcenie pielęgnia-
rek wprowadzeniem - od 2003 roku - systemu bolońskiego. Odtąd kształcenie powinno 
zawierać treści programowe zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Obowiązkiem pielęgniarki i położnej jest systematyczne aktualizowanie swojej 
wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Pielęgniarki i położne mają również prawo 

4 Maria Lipińska: Janina Fetlińska z. d. Galicka (1952-2010). Med. Nowoż. 2009/2010 s. 247-250
5 Janina Fet l ińska: Odeszła od nas mgr �wa Sendecka – wzór człowieka, pielęgniarki i nauczyciela 

akademickiego. Tygodnik Ciechanowski 2008 nr 48 s. 7
6 Janina Fet l ińska: Pielęgniarki w polskim Sejmie i Senacie. W: Zawód pielęgniarki na ziemiach pol-

skich w XIX i XX wieku / pod red. Bożeny Urbanek. Warszawa – Lublin 2008 s. 21-55.; Taż. Kształtowa-
nie się wyższego szkolnictwa pielęgniarskiego. W: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX 
wieku, red. B. Urbanek. Warszawa 2008 s. 412 - 416

7 Mimo że obowiązywały  również w innych krajach europejskich,  jedynie w Polsce były tak rygory-
stycznie przestrzegane, �. Majsterek, B. Cholewka: Studia pomostowe po nowelizacji. Magazyn Pielę-
gniarki i Położnej 2011 nr 1/2 s. 10

Ryc. 1. Główna Biblioteka Lekarska – oddział w Ciechanowie, fot. ze zbiorów M. Lipińskiej
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do doskonalenia zawodowego w systemie kształcenia podyplomowego. Mówi o tym 
kodeks etyki zawodowej oraz akty prawne regulujące wykonywanie zawodu: Ustawa 
o samorządzie pielęgniarek i położnych z 2012 roku8, Ustawa o zawodach pielęgniarki 
i położnej z  2011 roku9 oraz Rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych z 2003 roku10. Zasadnym było więc umożliwienie - właśnie 
w Ciechanowie - dostępu do najnowszej myśli medycznej (zarówno średniemu perso-
nelowi pielęgniarskiemu, jak i studentom pielęgniarstwa) poprzez możliwość korzysta-
nia ze zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz jej baz elektronicznych. 

Rangę biblioteki lekarskiej, jak też ogromne znaczenie ciechanowskiego oddziału 
dla środowiska lokalnego w pełni doceniły władze dynamicznie rozwijającej się uczel-
ni. Na uroczystości otwarcia oddziału prof. Andrzej Kolasa wypowiedział znamienne 
słowa: „Biblioteka jest bardzo ważnym elementem kształcenia akademickiego. Dostęp 
do zbiorów, i to dostęp w miejscu, gdzie się studiuje ma olbrzymie znaczenie dla stu-
denta. Ciechanowski oddział GBL daje praktycznie możliwość dostępu do baz danych 
medycznych całego świata, jest ogromną szansą nie tylko dla naszych studentów, ale 
też, a może przede wszystkim dla wykładowców akademickich i całego ciechanow-
skiego środowiska medycznego”11. 

Wysiłek i trud, ale również ogromne zadowolenie z uruchomienia oddziału najlepiej 
obrazują - przytoczone poniżej - słowa  wypowiedziane przez Janinę Fetlińską podczas 
uroczystości otwarcia: „Oto mamy w Ciechanowie Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej! 
Dzisiejsza uroczystość jest dowodem na to, że marzenia się spełniają; że jeżeli się czegoś 
bardzo chce i ciężko na to pracuje, można wiele osiągnąć”12. Należy przy tym podkre-
ślić ogromną przychylność i pomoc ówczesnego dyrektora GBL, dra Aleksandra Tulczyń-
skiego”13,  poparcie ówczesnych władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na czele 
z rektorem prof. Andrzejem Kolasą i dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia prof. Graży-
ną Skotnicką-Klonowicz oraz władz samorządowych Ciechanowa. Uroczystość otwarcia 
uświetnili m. in. dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Roman Daniele-
wicz, prof. Bibiana Mossakowska, poseł Aleksander Sopliński, poseł Rober Kołakowski, 
dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Anna Blak-Kale-
ta, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Zbigniew Trzeciak.

8 Dz. U. 2011, nr 174, poz. 1038, Ustawa z dnia 1 lipca 2012 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
9 Dz. U. 2011, nr 174, poz. 1039, Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r  o zawodach pielęgniarki i położnej
10 Dz. U. 2003, nr 197, poz. 1922, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w spra-
wie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla 
pielęgniarek i położnych; Dz. U. 2003, nr 197, poz. 1923, Rozporządzenie  z dnia 29 października 2003 r. 
w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

11 Tamże
12 Pielęgniarka i Położna 2006 nr 3, wewnętrzna strona okładki
13 Tamże
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Pierwszym symptomem pomyślnie układającej się współpracy między oddzia-
łem GBL, a lokalnym środowiskiem pielęgniarskim była - oprócz prelekcji dr Janiny 
Fetlińskiej - prezentacja studentki II roku pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia 
PWSZ w Ciechanowie, Doroty Golatowskiej, pt. „Pomaganie i asystowanie jako istota 
współczesnego pielęgniarstwa”, wygłoszona podczas inauguracji oddziału. 

Ryc. 2. Okładka czasopisma Pielęgniarka i Położna zawierająca relację z uroczystości otwar-
cia oddziału w 2006 roku

 Pielęgniarka i Położna 2006 nr 3, wewnętrzna strona okładki

Starania o uruchomienie kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim po-
dejmowano w Ciechanowie od chwili pojawienia się możliwości utworzenia wyższej 
uczelni państwowej. Mozolny proces tworzenia pierwszej ciechanowskiej wyższej 
uczelni państwowej uwieńczono pełnym sukcesem 24 lipca 2001 roku, kiedy to Rada 
Ministrów RP pod przewodnictwem premiera Jerzego Buzka podjęła uchwałę o utwo-
rzeniu PWSZ14. Pierwsze zajęcia na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony 
Zdrowia rozpoczęto w październiku 2001 roku15. „Powołanie Instytutu Ochrony Zdro-

14 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. Ciechanów 2011 s. 6
15 Pierwszym rektorem został prof. Stanisław Mańkowski, prorektorem prof. Bibiana Mossakowska; 

natomiast w pierwszym minimum kadrowym Instytutu Ochrony Zdrowia znaleźli się oprócz inicjatorki 
przedsięwzięcia dr Janiny Fetlińskiej, m.in. również dr hab. Jan Kochanowski, dr hab. �lżbieta Bartni-
kowska, dr Wojciech Jaworski, dr Grzegorz Staśkiewicz, Barbara Wilga, Agnieszka Bukowska, Maria 
Kołtun, Katarzyna Korycińska-Koniczuk, Joanna Wierzbicka, Małgorzata Zagroba, J. Fetlińska: Pierwsi 
absolwenci Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Pielęgniarka 
i Położna 2005 nr 10 s. 25
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wia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie jako jednego z pierw-
szych wśród szkół zawodowych w Polsce kształcących na kierunku pielęgniarstwo 
było możliwe - jak pisała w 2005 roku na łamach prasy zawodowej J. Fetlińska - dzięki 
osiągnięciom środowiska pielęgniarskiego Ciechanowa”16. 

Realizowano przy tym nowatorską koncepcję J. Fetlińskiej polegającą na:
twierdzeniu, że nauczanie w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa powinno 	
być prowadzone na poziomie wyższych studiów licencjackich pod 
patronatem Akademii Medycznej w Lublinie lub Warszawie 

oraz
utworzeniu w powstającej szkole wyższej, wielu specjalności dzięki 	
absorpcji istniejących kierunków kształcenia w działających jeszcze szkołach 
pomaturalnych i kolegiach17.

Funkcjonowanie oddziału GBL w środowisku pielęgniarskim nieodłącznie wiąże 
się z kształceniem nowych kadr. W celu pełniejszego zobrazowania dane liczbowe uję-
to w formie tabeli:

Tab. 1. Liczba absolwentów kierunku „pielęgniarstwo” Instytutu Ochrony Zdrowia18 PWSZ 
w Ciechanowie w latach 2005-201519.

16 Tamże
17 Nie zaś - jak dotąd - w medycznych studiach zawodowych, tamże, s. 23
18 Od 2008 Wydział Ochrony Zdrowia, wyjaśnienie autorki
19 Dane w tabeli pochodzą z albumu jubileuszowego PWSZ, 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Ciechanowie i Mławie. Ciechanów 2011 s 102-112 oraz z dziekanatu WOZ PWSZ, wyjaśnienie 
autorki.

Rok / Rodzaj 
szkoły

Studia
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

Studia 
pomostowe

2004/2005 46 68 -
2005/2006 66 42 25
2006/2007 81 - 38
2007/2008 95 - 171
2008/2009 84 - 35
2009/2010 63 - 71
2010/2011 45 - 190
2011/2012 67 - 103
2012/2013 56 - 61
2013/2014 60 - 66
2014/2015 67 - 9

Razem 730 110 769 1609
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Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że od początku istnienia 
ciechanowskiego oddziału GBL kierunek pielęgniarstwo - istniejący w tutejszej PWSZ 
- ukończyło łącznie 1609 absolwentów, w tym 730 osób na studiach stacjonarnych, 110 
na niestacjonarnych oraz aż 769 na studiach niestacjonarnych pomostowych20. W ra-
mach studiów pomostowych zrealizowano dwa projekty: w latach 2006-2008 projekt 
„Profesjonalna Pielęgniarka” oraz w latach 2008-2015 projekt „Kształcenie zawodowe 
pielęgniarek i położnych” - oba współfinansowano ze środków �uropejskiego Fundu-
szu Społecznego (�FS)21. Ich celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych z wykształceniem średnim do poziomu licencjata pielęgniarstwa 
i położnictwa22.

Wykształcenie tak dużej liczby średniego personelu pielęgniarskiego przekładało 
się na częste odwiedziny, zarówno w przeznaczonej wyłącznie dla studentów bibliote-
ce wydziałowej WOZ PWSZ jak też bibliotece GBL,  przez osoby poszukujące mate-
riałów niezbędnych do nauki. W oddziale w Ciechanowie - w oparciu o bazy własne 
GBL - wykonywane są bowiem zestawienia tematyczne (w wersji wydruku kompu-
terowego, bądź elektronicznej), stanowiące cenne źródło informacji niezbędne przy 
pisaniu prac zaliczeniowych, semestralnych, licencjackich, magisterskich, doktorskich 
itp. Kadra nauko-dydaktyczna zaś korzysta z tej oferty szczególnie podczas przygoto-
wywania publikacji fachowych  i prac naukowych. Ze zbiorów oddziału korzystano 
również podczas pisania artykułów prezentowanych na stronie internetowej Głównej 
Biblioteki Lekarskiej. Niektóre z nich opublikowano również na łamach „Farmacji 
Polskiej”23 oraz „Forum Bibliotek Medycznych”24.

Pracownicy dydaktyczni WOZ PWSZ uczestniczyli w wielu ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konferencjach, gdzie prezentowali referaty naukowe (publikowane 
również w materiałach pokonferencyjnych) powstałe dzięki wykorzystaniu zbiorów 
GBL, m. in. na konferencji  „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX 

20 Studia pomostowe ułatwiają uzupełnienie wykształcenia osobom, które uzyskały kwalifikacje pie-
lęgniarki/położnej w poprzednim systemie kształcenia (szkolnictwo średnie), w sytuacji kiedy obecny 
system kształcenia opiera się tylko na szkolnictwie wyższym, http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/
id/55, dostęp z 29.01.2016

21 10 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. Ciechanów 2011 s. 71
22 Dz. U., nr 110, poz. 1170, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo 
przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absol-
wentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki 
i położnej

23 Wojciech Giermaziak, Beata Postołowicz: Janina Fetlińska, kalendarium wspomnień. Farm. Pol. 
2014 nr 9 s. 493-500

24 Wojciech Giermaziak, Beata Postołowicz, Janina Fetlińska (1952-2010) kalendarium wspo-
mnień. Forum Bibl. Med. 2014 R. 7 nr 2 s. 503-517
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wieku”25 (15.09.2008), konferencji „Transplantacja - jestem na TAK”, Ciechanów, 
(27.05.2010), konferencji IHN PAN „Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX 
i XX wieku”, (Warszawa, 3.12.2009), V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej „Życiodajna śmierć” (Białystok, 10-13.12.2009), XII Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej im. Prof. F. Venuleta „Tytoń albo zdrowie” (Kraków, 12-14 
listopada 2009), XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny 
i Farmacji, (Łódź, 15.16 .06.2010), konferencji - sesji naukowej „Dzieje Medycyny 
i Farmacji na Śląsku” (Racibórz, 10-11 września 2010, VII  Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci �lizabeth Kübler-Ross” 
(Białystok, 23-26.05.2012), XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Prof. F. 
Venuleta „Tytoń albo zdrowie” (Warszawa, 08-09.12.2011), Ogólnopolskiej Konferen-
cji Naukowej „Zawody medyczne na ziemiach polskich”, (Radziejowice, 7-8.09.2012) 
oraz wielu innych.

25 Współtwórczynią konferencji była p. senator Janina Fetlińska, wyjaśnienie autorki.

Ryc. 3. Konferencja „Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, 
Warszawa, Senat RP, 2008 

Od lewej: prof. Bożena Urbanek, Janina Fetlińska; pierwszy od prawej Bartosz Fetliński, 
fot. ze zbiorów M. Lipińskiej
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Ryc. 4. Wystawa poświęcona tragicznie zmarłej p. senator Janinie Fetlińskiej, 
Ciechanów - Opinogóra, maj 2010

fot. ze zbiorów M. Lipińskiej

13 maja 2010 roku Wydział Ochrony Zdrowia PWSZ we współpracy z Zarządem 
Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zorganizował w Ciechanowie - 
pod hasłem „Na czele zmian: budując zdrowsze narody” - X Kongres Pielęgniarek 
Polskich. Zaprezentowaną na kongresie wystawę poświęconą pamięci zmarłej tragicz-
nie senator Janiny Fetlińskiej przygotował ciechanowski oddział Głównej Biblioteki 
Lekarskiej.

Od 2011 roku tradycją stały się organizowane corocznie konferencje pielęgniarskie  
imienia dr n. med. Janiny Fetlińskiej. 
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Lp. Rok Nazwa konferencji

1. 2011 XI Ogólnopolska i I im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo - zawód przyszłości”  

2. 2012 XII Ogólnopolska i II im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Wizja zawodu pielęgniarki w społeczeństwie” 

3. 2013 XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo - zawód z tradycjami i z przyszłością” 

4. 2014 XIV Ogólnopolska i IV im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo - historia-profesja-nauka” 

5. 2015 XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka - dziecko - rodzina” 

6. 2016
XVI Ogólnopolska i VI im. dr n. med. Janiny Felińskiej Konferen-

cja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek starszy - medyczne i społeczne 
aspekty opieki” 

Tab. 2. Konferencje im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej zorganizowane przez Wydział Ochrony 
Zdrowia PWSZ w Ciechanowie w latach 2011-201626

W celu przygotowania studentów kierunku pielęgniarstwo do samodzielnego korzy-
stania ze zbiorów bibliotecznych oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej - z inicjatywy 
dziekana Wydziału Ochrony Zdrowia - wprowadzono zajęcia z przysposobienia biblio-
tecznego w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych.  Spotkanie ze studentami odbywa 
się jednorazowo na początku pierwszego semestru I roku studiów. Zajęcia mają na celu 
pozyskanie umiejętności wypożyczania książek (zapoznanie z zasadami udostępniania 
zbiorów bibliotecznych GBL, regulaminem wypożyczania zbiorów na zewnątrz oraz 
korzystania z nich w czytelni), korzystania z czasopism tradycyjnych i elektronicz-
nych, zdobycia orientacji w zakresie dostępu do zbiorów bibliotecznych i informacji, 
niezbędnych w czasie studiów. Ponadto student informowany jest o usługach biblio-
tecznych i informacyjnych realizowanych przez GBL. Uzyskuje również informacje 
o możliwościach i sposobach dostępu do źródeł wiedzy i informacji znajdujących się 
w specjalistycznych bazach danych (m. in. Polskiej Bibliografii Lekarskiej), umożli-
wiających mu gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych w czasie studiów. 
Szkolenie obowiązuje wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne. 

26 Dane w tabeli uzyskano dzięki pomocy dr �wy Wiśniewskiej, wyjaśnienie autorki
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Istniejące na terenie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych ciecha-
nowskiej uczelni Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa (opiekun dr Małgorzata 
Marcysiak), Uczelniane Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy PWSZ 
w Ciechanowie im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej (przewodnicząca dr Agnieszka Bu-
kowska), Studenckie Terenowe Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Od-
dział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji,  Klub Absolwenta - rów-
nież korzystają ze zbiorów ciechanowskiej placówki.

Oddział GBL aktywnie uczestniczy w życiu uczelni biorąc udział  m.in. w tzw. 
Dniach Otwartych Uczelni. Podczas zwiedzania Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk 
Humanistycznych przez uczniów szkół średnich, obowiązkowym punktem oprócz 
multimedialnej prezentacji szkoły, pokazów z zakresu pielęgniarstwa i ratownictwa 
przedmedycznego, jest krótka prelekcja w oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej. 

Ponadto w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych zorga-
nizowano i przeprowadzono kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, jak również szko-
lenia specjalizacyjne (organizowane przez dr �wę Wiśniewską). Na uwagę zasługuje 
wysoka liczba (1411) osób uczestniczących w kursach i szkoleniach, które korzystają 
również z biblioteki GBL.

Lp. Rok Dziedzina kursu Liczba 
absolwentów

1 2005 Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 13
2 Pielęgniarstwo rodzinne 17

3 Psychoedukacja osób uzależnionych i ich 
rodzin 39

4 2006 Pielęgniarstwo środowiskowe nauczania 
i wychowania 38

5 2007 Rozszerzona pierwsza pomoc 17

6 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 65

7 Pielęgniarstwa ratunkowe 43

8 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 33

9 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 42

10 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 46

1 2008 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 19
12 Ratownictwo medyczne 39
13 Szczepienia ochronne 28
14 Rozszerzona pierwsza pomoc 12
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15 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 36
16 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 46
17 Pielęgniarstwo rodzinne 30
18 2009 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 33
19 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 43

20 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 42
21 2010 Szczepienia ochronne 19
22 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 40

23 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 33
24 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 27
25 Szczepienia ochronne 22
26 Ratownictwo przedmedyczne 71
27 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 38

28 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 38
29 Pielęgniarstwo rodzinne 13
30 2011 Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 27
31 Ratownictwo  przedmedyczne 70
32 Szczepienia ochronne 22

33 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 38

34 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 38
35 2012 Pielęgniarstwo rodzinne 13
36 Metodyka pracy nauczyciela akademickiego 26

37 2013 Pomoc przedmedyczna 45

38 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 34

39 2014 Wykonywanie i interpretacja zapisu �KG 41

40 2015 Podstawy komunikacji interpersonalnej 11

41 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 27

42 Resuscytacja oddechowo-krążeniowa nowo-
rodków 37

Łącznie absolwentów 1.411

Tab. 3.  Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w latach 2005-2015
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Oddział GBL gromadzi wydawnictwa z dziedziny medycyny i szeroko pojętych 
nauk pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa oraz wydawnic-
twa dotyczące informacji i dokumentacji naukowo-medycznej. Zbiory biblioteki są 
sukcesywnie powiększane - zgodnie z potrzebami dydaktycznymi - poprzez zakupy27, 
egzemplarz obowiązkowy, dary28, wymianę oraz prenumeratę czasopism. Księgozbiór 
aktualizowany jest (w miarę możliwości finansowych29) zgodnie z zapotrzebowaniem 
grup czytelniczych, głównie studentów: pielęgniarstwa, medycyny, farmacji, fizjotera-
pii, rehabilitacji, ratownictwa, jak również wyższego i średniego personelu medyczne-
go miejscowego szpitala oraz wykładowców Wydziału Ochrony Zdrowia. 

W okresie ciechanowskiej działalności oddziału30 zbiory oddziału powiększono 
o 1990 vol. wydawnictw zwartych i 389 roczników czasopism. Każdego roku prenumero-
wanych jest ponad 40 tytułów czasopism kierowanych do środowiska medycznego; nato-
miast łączna liczba tytułów czasopism w obrębie danego roku zazwyczaj przekracza 100. 
Oprócz czasopism ogólnomedycznych szczególny nacisk położono na czasopisma po-
święcone tematyce pielęgniarstwa31. 

Pracownicy oddziału - przy pomocy programu bibliotecznego - opracowują wy-
dawnictwa zwarte, ciągłe oraz dysertacje niepublikowane. Do 2015 roku w bibliotece 
prowadzono tradycyjne katalogi wydawnictw zwartych: alfabetyczny, tytułowy oraz 
przedmiotowy, jak też kartotekę alfabetyczną czasopism zgromadzonych w oddziale. 
Obecnie (od 2015) - oprócz dotychczasowej formy - katalogi prezentowane są w wer-
sji elektronicznej. Zbiory biblioteki (materiały oryginalne zgromadzone przez oddział 
GBL lub dostępne w formie elektronicznej) udostępniane są prezencyjnie w czytelni, 
jak też  wypożyczane czytelnikom na zewnątrz. W czytelni możliwe jest również udo-
stępnianie zbiorów innych bibliotek. Zazwyczaj są to wydawnictwa zwarte sprowadza-
ne na życzenie czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. 

27 Książki  i czasopisma z wydawnictw: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Medycyna Praktyczna, Med-
Press, Wydawnictwo Czelej, Via Medica, Wydawnictwo Naukowe PWN, Termedia, Wydawnictwo CON-
TINUO Jan Kuźma, �LAM�D, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - GWP, �DRA Urban & Partner 
i in., wyjaśnienie autorki.

28 PWSZ w Ciechanowie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Historii Nauki PAN 
i in., wyjaśnienie autorki.

29 Zarówno z akredytyw otrzymywanych z GBL, jak również ze środków wypracowanych przez oddział 
(opłaty za karty biblioteczne, zestawienia tematyczne, ksero itp.), wyjaśnienie autorki.

30 Od 2005 do 30 kwietnia 2016, wyjaśnienie autorki.
31 Biblioteka gromadzi następujące tytuły: „Alma Mater”, „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Po-

łożnictwie”, „Biały Personel”, „Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Cie-
chanowie, „Family Medicine”, „Impuls: Biuletyn Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych”, 
„Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Pielęgniarki INFO”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, 
„Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Pielęgniarstwo �pidemiologiczne”, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, 
„Poradnik Pielęgniarski”, „Problemy Pielęgniarstwa”, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia” 
oraz „Zdrowie Publiczne”, wyjaśnienie autorki
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Do dyspozycji osób korzystających z czytelni oddziału przeznaczono 14 stanowisk 
czytelniczych. Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi 156 m2, z czego 56 
m2 zajmuje czytelnia; natomiast resztę magazyny biblioteczne. 

Warsztat informacyjny biblioteki stanowi księgozbiór podręczny wraz z bieżą-
cymi wydawnictwami ciągłymi. Wydawnictwa zwarte to przede wszystkim pozycje 
zawierające niezbędne informacje z poszczególnych dziedzin  medycyny, monogra-
fie specjalistyczne, wydawnictwa o charakterze informacyjnym: słowniki językowe 
i dziedzinowe, informatory, encyklopedie, leksykony, atlasy, poradniki z zakresu nauk 
medycznych i nauk pokrewnych, bibliografie, tezaurusy medyczne, wydawnictwa al-
bumowe, itp. Z uwagi na lokalizację oddziału GBL w siedzibie uczelni wyższej kształ-
cącej, m. in. na kierunku pielęgniarstwo, szczególnie rozbudowano dział dotyczący tej 
dziedziny wiedzy.

Zasoby biblioteki liczą:
wydawnictwa zwarte: 14 834  vol.,	
czasopisma (zinwentaryzowane) - 868 vol., 	
tytułów bieżących czasopism ( w 2015 roku) - 116.	

Oddział GBL prowadzi następujące usługi:
komputerowe zestawienia tematyczne,	
dostęp on-line do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych,	
uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac 	
naukowych, 
możliwość korzystania z bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL),	
pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL 	
w Warszawie, 
usługi kserograficzne	 32.

Usługi świadczone przez ciechanowski oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej stu-
dentom studiów stacjonarnych umożliwiają uzyskanie rzetelnej wiedzy; natomiast oso-
bom wykonującym już profesję pielęgniarską (a studiującym na niestacjonarnych stu-
diach pomostowych, jak też uczestniczących w różnego rodzaju kursach i szkoleniach) 
- pomagają w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. O popularności oddziału GBL 
w ciechanowskim świecie medycznym świadczyć może liczba czytelników;  przykła-
dowo w 2015 roku czytelnię oddziału odwiedziło około 1 500 osób, korzystając na 
miejscu z 4 717 pozycji książkowych i 17 956 vol. czasopism.

32 http://www.gbl.waw.pl/p/ciechanow, dostęp z dnia 5.05.2016
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Ryc. 6. Zaproszenie na XVI Ogólnopolską i VI im. dr n. med. Janiny Felińskiej 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek starszy - medyczne i społeczne aspekty 

opieki”, zbiory M. Lipińskiej

Ryc. 5. Strona z albumu jubileuszowego z okazji 10- lecia PWSZ w Ciechanowie, 10 lat Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. 

Ciechanów 2011 s. 77
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Oddział terenowy GBL na stałe wpisał się już w tradycję uczelni. Informacje o pla-
cówce umieszczane są w każdym informatorze PWSZ33, na stronie internetowej34; zaś 
opatrzony fotografiami tekst ukazał się również w dwóch uczelnianych albumach ju-
bileuszowych35. 

Szczególnie zaś miłą formą współpracy jest - tradycyjne już - uczestnictwo pracow-
ników oddziału w uroczystościach uczelnianych: konferencjach i seminariach nauko-
wych, inauguracji oraz zakończeniu roku akademickiego, ale też wigilii naukowego 
koła studenckiego, wigilii uczelnianej, uroczystości wręczania dyplomów ukończenia 
uczelni, juwenaliach itp. 

Na podkreślenie zasługuje również doskonała współpraca oddziału zarówno z bi-
blioteką uczelnianą PWSZ, jak też biblioteką Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie.
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BIBLIOTEKA – INTELEKTUALNE „SERCE” 
WyżSzego SeMINARIuM DuCHoWNego 

oRAz WyżSzego INStytutu teologICzNego
W CzĘStoCHoWIe

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk
Częstochowa – WSD / WIT

Abstract

The natural background of scientific research for every university is a library. The history of the library 
of the Higher Divine Seminary of Częstochowa Archdiocese and for the Higher Theological Institute in 
Częstochowa is 85 years old. Its beginnings reach to the year 1930 when the Seminary of Częstochowa 
had its place in Cracow in Bernardyńska Street number 3. During the Second World War the Seminary had 
to be moved out 5 times, so that the book collection of the library had to be moved out, too. Then many 
of the precious books had gone. After the war in the book collection there were 3,500 of books. After the 
transferring of the Seminary to Częstochowa in 1991 (in 41 Santa Barbara Street) the books collection was 
also transferred. Now, in the library there are over 119 000 of books and they serve seminarians, students 
of the Theological Institute as well as readers from Częstochowa and all over Poland. From 2007 fr. dr hab. 
Arkadiusz Olczyk is its manager.

Streszczenie

Naturalnym zapleczem dla badań naukowych na każdej wyższej uczelni jest biblioteka. Historia bi-
blioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Instytutu 
Teologicznego w Częstochowie liczy już 87 lat. Jej początki sięgają roku 1930, gdy Seminarium Czę-
stochowskie mieściło się w Krakowie, przy ul. Bernardyńskiej 3. Okres II wojny światowej sprawił, że 
seminarium musiało się pięciokrotnie przeprowadzać, dlatego trzeba było też przenosić księgozbiór bi-
blioteczny. Wtedy wiele cennych książek zaginęło. Po wojnie księgozbiór liczył ok. 3.500 książek. Po 
przeniesieniu w 1991 roku Seminarium do Częstochowy (ul. św. Barbary 41) przetransportowano także 
zbiory biblioteczne. Obecnie biblioteka liczy ponad 119 tys. książek, służy klerykom, studentom Instytutu 
Teologicznego oraz czytelnikom z Częstochowy i całej Polski. Od 2007 roku jej dyrektorem jest ks. dr 
hab. Arkadiusz Olczyk.
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Trudno sobie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie Seminarium Duchownego 
czy Instytutu Teologicznego bez biblioteki. Zaplecze biblioteczne stanowi bowiem 
niezbędne narzędzie pracy dydaktyczno-naukowej każdej wyższej uczelni. To właśnie 
w zaciszu lektorium, pośród regałów wypełnionych tysiącami woluminów i czasopism, 
zdobywają i poszerzają swoją wiedzę profesorowie, wykładowcy, klerycy oraz studenci 
świeccy. W bibliotecznym klimacie odczuwa się najpełniej smak rzetelnego „studium”, 
będącego wyrazem miłości do prawdy oraz posłuszeństwa prawdzie. Biblioteka karmi 
każdego spragnionego bogactwem mądrości zapisanej na milionach stron, a jednocze-
śnie pomnaża jej głód. Można powiedzieć nieco patetycznie, że biblioteka seminaryjna 
jest „sercem” formacji intelektualnej. Aby zbliżyć się do Bożej Mądrości, nie można 
ominąć bibliotecznych zbiorów mądrości ludzkiej. 

Opracowanie niniejsze jest próbą prezentacji dziejów, księgozbioru, personelu oraz 
aktualnego stanu biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, zin-
tegrowanej zarazem z Wyższym Instytutem Teologicznym. Historia biblioteki semina-
ryjnej wpisuje się w sposób naturalny w dzieje seminarium duchownego oraz diecezji 
częstochowskiej1.

Dzieje biblioteki

Pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej dr Teodor Kubina, erygując w dniu 
1 października 1926 r. Częstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie przy ul. 
Bernardyńskiej 3, kierował się m.in. pasterską troską o właściwe przygotowanie inte-
lektualne swoich kapłanów, na miarę ówczesnych czasów. Stąd też od początku związał 
seminarium z Uniwersytetem Jagiellońskim (najstarszą uczelnią w Polsce) oraz jego 
prastarym Wydziałem Teologicznym, sięgającym czasów królowej św. Jadwigi Wa-
welskiej2. Częstochowscy klerycy, zdobywając na krakowskim uniwersytecie wiedzę 
filozoficzno-teologiczną, mogli tam również korzystać z niezwykle bogatego zaplecza 
bibliotecznego. Niemniej jednak w nowo wybudowanym gmachu seminaryjnym, któ-
ry został poświęcony 6 października 1930 roku przez księcia arcybiskupa metropolitę 
krakowskiego Adama Stefana Sapiehę3, przewidziano także pomieszczenie na przyszłą 

1 Por. J. Związek: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej w Krakowie i Częstocho-
wie (1926-2001). Częstochowskie Studia Teologiczne 2001 T. 29 s. 293-308

2 Biskup T. Kubina uzasadniał klerykom tę swoją decyzję motywując ich do najpełniejszego wykorzy-
stania tych możliwości, jakie dawał Uniwersytet Jagielloński: „Kraków przede wszystkim jest dla was 
dlatego mons exelsus, że tu znajduje się Uniwersytet, na który uczęszczać możecie. [...] Przez jego wy-
dział teologiczny przemawiają do was jakby Mojżesz i �liasz, wieczne prawo Boże i święta teologia, 
i wtajemniczają was w świat prawdy objawionej, nadprzyrodzonej”. T. Kubina: W podniosłych chwilach 
i doniosłych sprawach. T. 1. Częstochowa 1931 s. 170

3 Por. J. Kowalski : Źrenica oka diecezji. Siedemdziesięciopięciolecie Wyższego Seminarium Du-
chownego Kościoła Częstochowskiego (1926-2001). Częstochowa 2001 s. 10-18
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własną bibliotekę, zdolną pomieścić od 4 - 5 tys. tomów4. Pierwszym darczyńcą był 
proboszcz z Rząśni ks. Wacław Kokowski, który w 1927 roku przekazał dla bibliote-
ki 42 książki o tematyce teologicznej. W kronice seminaryjnej istnieje wzmianka, że 
jako pierwszy pieczę nad biblioteką i jej organizowaniem objął w roku akademickim 
1931/1932 ówczesny prefekt seminarium ks. Walenty Patykiewicz (został prefektem 
obok bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza, zaś po wojnie pełnił posługę ojca duchowne-
go)5. Opiekę nad tworzącą się biblioteką ks. Patykiewicz sprawował do 12 lutego 1933 r. 

Do wybuchu drugiej wojny światowej powoli powiększano zbiory książkowe. O bi-
bliotekę seminaryjną troszczyli się wówczas kolejni, wyznaczani przez księży przeło-
żonych, klerycy. Od listopada 1933 roku bibliotekarzem był alumn Stanisław Duda. 
Księgozbiór został wówczas wzbogacony książkami przekazanymi po śp. ks. prałacie 
Zygmuncie Sędzimirze, budowniczym budynku seminaryjnego. W marcu 1936 roku 
powstała w seminarium sekcja książkowa, mająca za zadanie troskę o rozwój biblio-
teki seminaryjnej. Na jej czele stanął kleryk Franciszek Rąpała6. W roku akademickim 
1937/1938 bibliotekarzem został kl. Franciszek Musiel, późniejszy biskup pomocni-
czy w Częstochowie, zaś w lutym 1939 r. opiekę nad biblioteką przejął kl. Bogusław 
Burgiel7. Wówczas biblioteka dysponowała 3.737 książkami, w tym 500 pozycjami 
o tematyce ascetycznej.

Nadszedł dramatyczny czas wojennej zawieruchy (1939-1945). Nie przerwała ona 
jednak egzystencji Częstochowskiego Seminarium Duchownego, które aż pięciokrot-
nie w tym okresie zmieniało swoją lokalizację, po zajęciu przez Niemców gmachu 
seminaryjnego. Klerycy i wychowawcy znajdowali wówczas schronienie i swój nowy 
„dom” kolejno: w klasztorze Ojców Bernardynów, w Domu Akademickim przy pl. Ja-
błonowskich 1, w klasztorze Ojców Paulinów, w klasztorze Ojców Augustianów oraz 
u Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy ul. Szpitalnej8. Na opróżnienie biblioteki 
seminaryjnej Niemcy dali zaledwie 3 godziny. W pośpiechu książki zostały złożone 
na jeden stos w jednym z pokojów u Ojców Bernardynów. Te zaś, których klerycy nie 
zdołali wynieść, zostały przez żołnierzy niemieckich spalone. 

Podczas wojny zorganizowane zostały tajne wykłady domowe. Wykładał wte-
dy m.in. ks. infułat Ferdynand Machay, proboszcz par. św. Salwatora na Zwierzyń-
cu w Krakowie, a następnie archiprezbiter Bazyliki Mariackiej. Nawiązana wówczas 

4 Por. Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Kronika semi-
naryjna, brak sygn., T. 1 s. 71. (Dalej występuje jako: Kronika seminaryjna, z podaniem odpowiedniego 
tomu)

5 Por. J. Kowalski : Charakterystyczne rysy Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, 
[w:] Błogosławione, choć trudne czasy. Red. J. Kowalski. Częstochowa 2000 s. 217

6 Por. Kronika seminaryjna. T. 1 s. 250
7 Por. Tamże, s. 380
8 Por. J. Kowalski : Dzieje Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Częst. Stud. 

Teol. 1974 T. 2, s. 159-160
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przez niego więź z naszym seminarium zaowocowała testamentalnym przekazaniem 
dla biblioteki seminaryjnej jego bogatego prywatnego księgozbioru. Do dzisiaj czy-
telnicy biblioteki często natrafiają na cenne książki ofiarowane przez niego, opatrzone 
pieczęcią: Ex libris Ferdynand Machay9. Troskę o bibliotekę sprawowali w tym trud-
nym czasie klerycy: Józef Czupryński i Władysław Sobczyk10.

Dzień 17 stycznia 1945 roku przyniósł Krakowowi wyzwolenie spod niemieckiej 
okupacji. Opuszczając budynek seminaryjny Niemcy celowo podpalili kaplicę. Potem 
gmach został zajęty przez oficerów oraz żołnierzy radzieckich i zamieniony na szpital. 
Dopiero w marcu 1946 r. rozpoczął się powrót kleryków do seminarium przy ul. Ber-
nardyńskiej. Wówczas organizowanie zdekompletowanego księgozbioru biblioteczne-
go ówczesny rektor ks. Brunon Magott powierzył klerykom: najpierw Wincentemu 
Kochanowskiemu, a następnie �dwardowi Bujakowi11. Od dnia 14 grudnia 1946 r. po-
rządkowano bibliotekę seminaryjną, która wróciła do przedwojennej formy, chociaż 
wiele cennych woluminów zaginęło. Zaczęły wtedy napływać czasopisma i książki 
zagraniczne, zwłaszcza z Francji. Ponieważ książek przybywało, stąd - obok głównego 
pomieszczenia bibliotecznego – wykorzystano dodatkowy, osobny pokój, gdzie groma-
dzono mniej cenne dzieła. W dniu 13 stycznia 1948 r. kleryk Zygmunt Szmigiel, jako 
bibliotekarz, za radą ks. rektora B. Magotta, urządził w seminarium „loterię książko-
wą”, z której dochód (zebrano wtedy 8.000 zł) przeznaczono na zakup nowych książek, 
by wzbogacić powojenny księgozbiór. Podobną „loterię” przeprowadzono również 16 
stycznia i 16 października 1949 roku12. Kolejnymi bibliotekarzami spośród kleryków 
zostali mianowani przez księży przełożonych Zdzisław Musialik i Władysław Golis13.

Pod datą 29 kwietnia 1948 roku w Kronice seminaryjnej widnieje notatka, że w tym 
dniu w Bibliotece Jagiellońskiej została otwarta wystawa starych dokumentów i cen-
nych dzieł. W ekspozycji znalazł się m.in. Kodeks Baltazara Behema, iluminowany rę-
kopis z lat 1502-1505 zawierający odpisy przywilejów i statutów miasta Krakowa, rot, 
przysiąg i ustawy cechów krakowskich. Ten, jeden z najcenniejszych zabytków rękopi-
śmiennych należący od 1825 r. do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, został zrabowany 
przez Niemców a rewindykowany przez prof. Karola �streichera. Na wystawie znalazł 
się też pierwszy rękopis pieśni Bogurodzica, bulla papieża Bonifacego IX w sprawie 
powstania Wydziału Teologicznego w Krakowie oraz kilka matrykuł Uniwersytetu Ja-

9 Por. J. Sambor: Zatroskany o bibliotekę seminarium częstochowskiego, [w:] Okruchy z życia. Księga 
Jubileuszowa na pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Profesora dra hab. Jana Kowalskiego, red. A. 
Szafulski [i in.]. Częstochowa 2004 s. 180

10 Por. Kronika seminaryjna. T. 1 s. 543 i 592
11 Por. Kronika seminaryjna. T. 1 s. 620 i 641
12 Por. Tamże s. 681
13 Por. Kronika seminaryjna. T. 2 s. 241 i 346
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giellońskiego ze wzmiankami o św. Janie Kantym, jeszcze jako dziekanie Wydziału 
Artium liberalium krakowskiej Almae Matris14. 

Życie seminaryjne płynęło normalnym nurtem. W maju 1953 roku bibliotekarzami 
zostali klerycy: Jan Kowalski i Ryszard Szafrański. W Kronice seminaryjnej zachowała 
się wzmianka: „Biblioteka katalogowała nadal książki ofiarowane przez ks. dra Stani-
sława Ufniarskiego z Dąbrowy Górniczej. Uporządkowano 1.500 książek, skatalogo-
wano 992, zakupiono 94 nowe dzieła, zakupiono także 4 nowe szafy na książki, ułożo-
no czasopisma według lat, wypożyczono 872 książki. Czytelnictwo wzrosło, choć są 
zupełni abstynenci w tym względzie”15.

Po likwidacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 5 
sierpnia 1954 roku drugi ordynariusz częstochowski bp dr hab. Zdzisław Goliński za-
decydował o zorganizowaniu tzw. studium domesticum (wspólnego dla 3 seminariów: 
częstochowskiego, krakowskiego i śląskiego). W roku akademickim 1954/1955 w bi-
bliotece skatalogowano 200 książek, 200 książek nowych zakupiono, zaś w ciągu roku 
akademickiego wypożyczono 1.365 pozycji16. Od 1956 r. kolejnymi bibliotekarzami 
zostali zamianowani klerycy: �dmund Malatyński, Adam Bartkiewicz, Józef Kania, 
Tadeusz Matras, Czesław Olczak, �ugeniusz Wieczorek i Jan Związek.

W historii biblioteki ważne wydarzenie miało miejsce dnia 22 sierpnia 1960 r. Doko-
nano wtedy kontroli biblioteki seminaryjnej. Do seminarium przybyła 6-osobowa ko-
misja kontrolna, złożona z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydziału 
Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz Wydziału Kontroli Publikacji 
Prasy i Widowisk. Komisja miała nakaz rewizji wystawiony przez prokuraturę i mili-
cję. Skontrolowano wtedy księgozbiór lektorium, bibliotekę zaplombowano, nalepiając 
7 papierowych plomb z pieczęciami Wydziału Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk. 
Opiekunem biblioteki był wówczas ks. dr Jerzy Wolny, a głównym bibliotekarzem kl. 
Tadeusz Matras. Plomby wisiały na drzwiach bibliotecznych do 8 września, kiedy to 
przybyło 3 przedstawicieli Wydziału: Ryszard Siepracki, Kazimierz Kudroń i Ireneusz 
Kasprzysiak. W obecności ks. rektora Juliana Nowaka i ks. Jerzego Wolnego bibliotekę 
odplombowano i spisano protokół pokontrolny. W wyniku tej kontroli skonfiskowano 
dla użytku Wydziału Spraw Wewnętrznych 155 książek oraz 11 książek do przejrze-
nia. Konfiskata objęła zwłaszcza książki biskupa Teodora Kubiny, arcybiskupa Józefa 
Teodorowicza, ks. Stanisława Trzeciaka oraz książki omawiające kwestię żydowską, 
socjalizm i Akcję Katolicką17.

Od października 1961 r. w seminarium zaczęły obowiązywać studia sześcioletnie. 
Wtedy w budynku seminaryjnym zamieszkał na stałe ks. dr Jerzy Wolny, który dotych-

14 Por. Kronika seminaryjna. T. 1 s. 693
15 Por. Kronika seminaryjna. T. 2 s. 607
16 Por. Kronika seminaryjna. T. 2 s. 718
17 Por. Kronika seminaryjna. T. 3 s. 134
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czas dojeżdżał z Częstochowy na wykłady z historii Kościoła. Objął on trzydziestolet-
nią opiekę nad biblioteką seminaryjną, którą sprawował aż do momentu jej przeniesie-
nia z gmachu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie do nowego budynku przy ul. św. 
Barbary 41 w Częstochowie. 

Nadszedł czas II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Mimo cenzury państwowej 
postanowienia soborowe docierały do seminarium w publikacjach teologiczno-filozo-
ficznych. Czasopism nie było zbyt wiele, a druk poszczególnych artykułów podlegał 
cenzurze. Klerycy mogli korzystać m.in. z „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”, 
„Zeszytów Naukowych KUL”, „Collectanea Theologica”, „Studia Theologica Varsa-
viensia”, „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego”, którego redaktorem był ks. prof. Stani-
sław Grzybek18. Dokumentacja teologii posoborowej ubogacała seminaryjną bibliotekę 
głównie za sprawą ks. prof. Jana Kowalskiego, który wrócił ze stypendium naukowego 
we Fryburgu Szwajcarskim i w roku 1974 objął funkcję wicerektora i prefekta studiów. 
Dzięki osobistej znajomości z Kanclerzem Kurii dla diecezji Lozanny, Genewy i Fry-
burga ks. Antoine Troxlerem, ks. Kowalski wspierał bibliotekę materialnie, organizo-
wał dla niej książki i czasopisma obcojęzyczne. Rozpoczął stałą prenumeratę kilkuna-
stu tytułów czasopism zagranicznych (m.in. „La Documentation Catholique”, „La Vie 
Spirituelle”, „Nouvelle Revue Theologique”, „Stimmen der Zeit”)19, której z wielką 
troską dogląda do dnia dzisiejszego. 

Po śmierci trzeciego ordynariusza częstochowskiego bp. Stefana Bareły w lutym 
1984 roku, jego następcą i czwartym ordynariuszem diecezji częstochowskiej został 
mianowany 27 października 1984 r. ks. dr Stanisław Nowak. Dnia 15 sierpnia 1991 
roku Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił nowy gmach seminaryjny w Częstocho-
wie, w ramach obchodów VI Światowego Dnia Młodzieży. Rok akademicki 1991/1992 
rozpoczął zapisywanie nowej karty w dziejach seminarium. Odtąd pisana jest ona nie 
u stóp Wawelu, ale u stóp Jasnej Góry. 

„Przeprowadzka” objęła również bibliotekę. Ponieważ opiekun biblioteki ks. prof. 
Jerzy Wolny pozostał w Krakowie, trudne zadanie przeniesienia bogatych zbiorów 
bibliotecznych oraz ich zagospodarowania w częstochowskim gmachu seminarium 
przypadło ks. dr. Marianowi Szczepańskiemu. Dzieło adaptacji biblioteki w nowych 
warunkach kontynuował ks. dr hab. Stanisław Chłąd. 

Przez kolejne 14 lat obowiązki kierownika biblioteki pełnił ks. dr Jan Sambor. Był 
to czas niezwykle wytężonej pracy. Po dwóch latach udało się zorganizować prowizo-
ryczne lektorium i częściowo również funkcjonalną bibliotekę, wykorzystując kata-
logi: alfabetyczny i systematyczny. To była gigantyczna praca organizacyjna, w którą 
włączył się ówczesny ekonom seminaryjny ks. Stanisław Iłczyk, dokonując zakupu 

18 Por. Tamże, 228
19 Por. J. Sambor : Zatroskany o bibliotekę…, s. 181-182
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potrzebnego sprzętu na wyposażenie biblioteczne (regały na książki, zagospodarowa-
nie magazynów, stoliki i krzesła do lektorium itd.). 

Wtedy też do zwiezionych do Częstochowy „zbiorów krakowskich” dołączono ok. 
10 tys. woluminów bibliotecznych gromadzonych przez lata na potrzeby Instytutu Teo-
logicznego na plebanii parafii św. Barbary w Częstochowie. O wyposażenie biblioteki 
Instytutowej troszczył się ks. bp Franciszek Musiel, zaś opiekunami porządkującymi te 
zbiory księgarskie byli: ks. Roman Nir, potem ks. Mirosław Sikora (1978-1981), a na-
stępnie pieczę nad nimi objął rektor Instytutu ks. prof. Stanisław Włodarczyk (1981-
1991). Na stanowisku bibliotekarki przez kilkanaście była zaangażowana lat s. �ugenia 
Skrzekut (nazaretanka). W ten sposób w latach 1991-1993 zintegrowana biblioteka 
stała się zapleczem naukowym zarówno dla Wyższego Seminarium Duchownego, jak 
i dla Instytutu Teologicznego. 

Wielką zasługą ks. J. Sambora jest doprowadzenie do pełnej użyteczności i funk-
cjonalności biblioteki, znaczące pomnożenie księgozbioru bibliotecznego, unowocze-
śnienie lektorium i magazynu księgarskiego, komputeryzacja (przy współpracy z ks. 
Krzysztofem Gonetem z Warszawy) oraz włączenie biblioteki seminaryjnej w roku 
1995 w Federację Bibliotek Kościelnych FID�S. 

Księgozbiór

Biblioteka WSD i WIT archidiecezji częstochowskiej obejmuje bogaty księgozbiór, 
zasadniczo  o tematyce teologicznej, filozoficznej, psychologicznej i historyczno-spo-
łecznej. Należy także wymienić materiały katechetyczne, liturgiczne i homiletyczne 
oraz książki z zakresu prawa, zwłaszcza kanonicznego, biblistyki, apologetyki, religio-
znawstwa, duchowości chrześcijańskiej, nauk humanistycznych oraz beletrystyki. Na 
stanie biblioteki są też cenne zbiory klasyków myśli chrześcijańskiej, liczne publikacje 
związane z Częstochową i regionem, wiele najnowszych opracowań IPN. Na półkach 
w lektorium znajduje się bogaty zbiór bibliografii (np. Bibliografia �streichera, Nowy 
Korbut), dokumentacja nauczania Kościoła, poszczególnych papieży, zwłaszcza św. 
Jana Pawła II, wiele fachowych i specjalistycznych słowników, encyklopedii oraz kata-
logi rękopisów różnych bibliotek (np. Biblioteki Narodowej, Biblioteki PAN, Bibliote-
ki Gdańskiej i inwentarze rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Ossolineum). 
Biblioteka może poszczycić się własnością m.in. Patrologiae cursus completus autor-
stwa Jacquesa Paula Mignea oraz ok. 40 starodruków20.

Podstawową formą gromadzenia zbiorów książkowych jest zakup, darowizna oraz 
prenumerata, jeśli chodzi o czasopisma. Jak to już wynika z prezentacji dziejów biblio-
teki, księgozbiór był systematycznie powiększany i systematyzowany. Zdecydowana 
większość woluminów pochodzi z donacji wielu darczyńców (głównie księży biskupów 

20 Według twórcy Bibliografii Polskiej Karola �streichera za starodruk uważana jest książka wydana 
między 1501 a 1800 rokiem
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i profesorów) oraz z zapisów testamentalnych zmarłych kapłanów częstochowskich. 
Trudno wiarygodnie odtworzyć, kiedy, w jakiej liczbie i jakie książki przybywały, bo-
wiem zachowały się jedynie fragmentaryczne dane. Jednak niektóre nazwiska zostały 
odnotowane w sprawozdaniach bibliotecznych według chronologii śmierci donatorów. 
Przy niektórych kapłanach podano również ilość przekazanych dla biblioteki książek. 

Oto lista zmarłych ofiarodawców, jaką udało się zrekonstruować, których ostatnią 
wolą było przekazanie własnych zbiorów na rzecz biblioteki Częstochowskiego Semi-
narium Duchownego: ks. Zygmunt Sędzimir, ks. Stanisław Ufniarski, ks. Ferdynand 
Machay, ks. Władysław Konieczka (ok. 200 książek), ks. Jan Domarańczyk (ok. 1500), 
ks. Jan Nowak (ok. 1000), ks. Zygmunt Król (638), Ks. Stefan Babczyński, ks. Roman 
Jaros (42), ks. bp Stefan Bareła, ks. Kazimierz Lubas, ks. Stefan Fijołek (87), ks. Sta-
nisław Woźny (ok. 650), ks. Wojciech Kaczmarczyk (ok. 200), ks. Stanisław Milewski 
(ok. 300), ks. Władysław Sobczyk (345), ks. Wacław Stępień (ok. 900), ks. Zbigniew 
Borówka (ok. 100), ks. Tadeusz Wiśniewski, ks. Zdzisław Kowalczyk, ks. Antoni Wo-
dzisławski, ks. Karol Kościów, ks. Brunon Magott, ks. �dward Banaszkiewicz, ks. 
Stanisław Okamfer, ks. bp Franciszek Musiel, ks. Stanisław Chłąd, ks. Zdzisław Waj-
zner, ks. Władysław Gołąb, ks. Stanisław Grzybek, ks. Andrzej Chutnik, ks. Henryk 
Bąbiński (145), ks. Tadeusz Matras (ok. 2000), ks. Jan Wilk, ks. Grzegorz Zabłocki, 
ks. Mirosław Suchosz, ks. Marian Pabiasz (ok. 1000), ks. Benedykt Musiał (139), ks. 
Zdzisław Radek (1.134), ks. Marian Dewudzki (2.180), ks. Grzegorz Ślęzak (5.114), 
ks. Zenon Mońka (700), ks. Stanisław Włodarczyk (2.740), ks. Marian Szczepański 
(1.900), ks. Bronisław Preder (1.600), ks. Zenon Janyszek (2.300), ks. Józef Słomian 
(500), ks. Ksawery Sokołowski (2.900) oraz ks. Tadeusz Zasępa (2.600)21.

Obok zapisów testamentowych księgozbiór biblioteczny ubogacany jest ciągle 
przez donacje prywatnych ofiarodawców. Co roku przekazują część swoich zbiorów 
książkowych dla biblioteki: ks. abp. Wacław Depo, ks. abp Stanisław Nowak, ks. bp 
Antoni Długosz, ks. bp Jan Wątroba (od 2013 roku ordynariusz diecezji rzeszowskiej) 
oraz wielu kapłanów, zwłaszcza księży profesorów. Wszystkie nazwiska ofiarodawców 
i dobrodziejów biblioteki oraz dokładna ilość przekazywanych przez nich woluminów 
wpisywane są na bieżąco do utworzonej w 2007 roku Księgi Mecenatu Biblioteki WSD 
w Częstochowie.

Zasoby biblioteczne są także systematycznie aktualizowane przez zakupy wybra-
nych nowości wydawniczych, o co troszczą się kolejni księża dyrektorzy. Ponadto, do 
biblioteki trafiają nowe pozycje książkowe jako dary autorskie oraz w ramach wymia-
ny międzybibliotecznej.

Aktualny stan księgozbioru bibliotecznego (na dzień 7.06.2017 r.) kształtuje się na-
stępująco: 

21 Por. Archiwum Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Me-
cenat biblioteki WSD w Częstochowie, brak sygn., s. 19-20.
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- 119.158 książek (z czego 69.943 zostało skatalogowanych komputerowo)
- 533 tytuły czasopism (w tym 106 obcojęzycznych)
- 2.864 prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Personel biblioteczny

Od momentu powstania Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie 
zadanie troski o organizację zbiorów bibliotecznych otrzymywali od księży przełożo-
nych poszczególni klerycy, których nazwiska zostały uwzględnione na wcześniejszych 
stronach niniejszego opracowania. Z czasem, gdy księgozbiór się znacząco powięk-
szał, wychowawcy seminaryjni wyznaczali oficjum roczne w bibliotece kilku alum-
nom (2-8), na których czele stał kleryk odpowiedzialny za współpracę z dyrektorem 
i personelem biblioteki. 

Do tej pory biblioteką seminaryjną kierowali następujący księża dyrektorzy:
Ks. prof. dr hab. Jerzy Wolny (od października 1961 do lipca 1991 r.)1. 
Ks. dr Marian Szczepański (od 6 lipca 1991 do 30 września 1992 r.)2. 
Ks. dr hab. Stanisław Chłąd (od 1 października 1992 do swojej śmierci 3 lipca 1993 r.)3. 
Ks. dr Jan Sambor (od lipca 1993 do 30 września 2007 r.)4. 

Od czerwca 1962 roku kolejnymi odpowiedzialnymi za bibliotekę (officium roczne) 
byli klerycy: Jerzy Sojczyński, Kazimierz Syrek, Zygmunt Zarzycki, Antoni Troni-
na, Józef Życiński, Jerzy Borowiec, Józef Mazur, Jerzy Mielczarek, Czesław Mendak, 
Marian Szczerba, Jarosław Wolski, Andrzej Kopysta, Jacek Wyrwich, Tadeusz Stich, 
Sławomir Wojtysek, Tomasz Sobera, Jarosław Ginter, Paweł Rozpiątkowski, Mieczy-
sław Wach, Tadeusz Mikołajczyk, Marek Jelonek, Robert Foryś, Robert Frączek, Ro-
bert Grohs, Leszek Ambroży, Piotr Niepsuj, Tomasz Kanus, Grzegorz Piec, Łukasz 
Szczepańczyk, Tomasz Błaszczyk, Paweł Bil, Dariusz Pilarski, Damian Krzyszkowski, 
Adam Paśnik, Krzysztof Małek, Kamil Dobrowolski, Grzegorz Kurek, Kamil Cieśla, 
Bartosz Kasprzak, Michał Pazera, Maciej Szwej, Kamil Cudak i Mariusz Mroczkowski 
oraz z Seminarium Sosnowieckiego: Andrzej Hepek, Marcin Słodczyk, Grzegorz Fu-
dro, Kacper Górski, Adrian Bańka, Karol Goc i Marcin Czyżowicz (te osoby udało się 
zweryfikować, ale nie jest to kompletny wykaz kleryków „bibliotecznych”).

Zatrudnionymi na etacie pracownikami biblioteki byli:
s. Barbara Byczkowska (honoratka) – przez prawie 25 lat (1979-2003).1. 
Jolanta �dyta Nuckowska – pracując w Bibliotece Jagiellońskiej pomagała do-2. 
datkowo w katalogowaniu książek s. Barbarze w latach 1979-1991.
s. Andrzeja Basza (honoratka) - (1994-1995)3. 
Robert Jaczyński (1995-1996)4. 
s. Wiesława Kacprzak (honoratka) - (2000-2003)5. 
s. Gracjana Surmacz (honoratka) – (2003-2008)6. 
Beata Łysak – (2004-2008)7. 
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Obecnie w bibliotece pracują:
mgr Katarzyna Fijałkowska - od 1996 r.1. 
mgr Anna Lelonek-Gnieździłow – od 2008 r.2. 

Stan aktualny

Obecnie dyrektorem biblioteki jest ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk (od 1 paździer-
nika 2007 r.). Dokonywana jest dalsza modernizacja biblioteki (m.in. w 2009 r. zaku-
pione zostały nowe, profesjonalne regały do wygospodarowanego i zaadaptowanego 
magazynu książkowego, mogące pomieścić ok. 30.000 tomów). We współpracy z ks. 
Januszem Parkitnym, dyrektorem ekonomicznym seminarium, zostały odświeżone, 
pomalowane pomieszczenia biblioteczne oraz wymienione okna. Kontynuowana jest 
komputeryzacja (zakupiono 3 nowe komputery oraz 7 monitorów panoramicznych, 
ciągle uaktualniany stan zbiorów bibliotecznych dostępny jest przez Internet; zainsta-
lowana została i funkcjonuje komputerowa wypożyczalnia z bazami danych czytel-
ników). Trwa zakup nowych pozycji książkowych, prenumerata czasopism, systema-
tyczne komputerowe katalogowanie w wersji MAK22 (z nadawaniem haseł rzeczowych 
tzw. „kluczy”), inwentaryzacja, sygnowanie oraz porządkowanie dubletów i tripletów. 
Zbiory biblioteczne są zabezpieczane i archiwizowane na nośnikach CD. Biblioteka 
w dalszym ciągu prowadzi aktywną współpracę z Federacją Bibliotek Kościelnych 
FID�S. Internetowa baza katalogowa biblioteki WSD i WIT funkcjonuje pod adresem: 
www.fides.org.pl/biblioteki/czestochowa-awsd/. 

Biblioteka jest dostępna dla kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków, studentów In-
stytutu oraz studiów Okołoinstytutowych, jak również dla studentów innych uczelni 
i świeckich, którzy z niej licznie korzystają. Ku naszej radości, od 1 października 2013 
roku nasza biblioteka służy także alumnom Sosnowieckiego Seminarium Duchownego, 
którzy stali się mieszkańcami Częstochowskiego Seminarium. Biblioteka WSD i WIT 
oraz lektorium (z 32 miejscami przy stolikach czytelniczych) są czynne od poniedział-
ku do soboty, w godzinach od 9.00 do 16.45 (oprócz czwartku i świąt kościelnych). 

22 MAK tj. Mały Alfabetyczny Katalog. Jest to program opracowany przez Zakład Technik Informatycz-
nych Biblioteki Narodowej, będący własnością Federacji FID�S
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Ks. dyrektor Arkadiusz Olczyk w otoczeniu zespołu bibliotecznego. 

Od prawej Katarzyna Fijałkowska, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, 
Anna Lelonek-Gnieździłow. 
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Klerycy w czytelni

Klerycy korzystają z komputerowej bazy danych bibliotecznych
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Bibliotekarki Katarzyna Fijałkowska (z prawej) i Anna Lelonek-Gnieździłow

Fot. Maciej Szwej
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tWoRzeNIe NoWego WIzeRuNKu BIBlIoteKI AKADeMICKIej. 
FuNKCjA BIBlIoteKI głÓWNej 

uNIWeRSytetu PRzyRoDNICzego W luBlINIe 
jAKo RegIoNAlNego oŚRoDKA 

RolNICzej INFoRMACjI NAuKoWej

Abstract

New trends in contemporary library architecture are not only the creation of friendly interior, meeting 
a variety of the needs of patrons but also a wide range of information services.

That is why the academic libraries become the knowledge transfer centers for the scientists and the 
society.

Therefore, the Main Library of the University of Life Sciences in Lublin which serves also as  the 
Regional Centre of Agricultural Scientific Information must be focused on such a goal.

The essay presents the objectives and the first steps of the activity.

Streszczenie

Nowe trendy we współczesnym budownictwie bibliotecznym polegają nie tylko na stworzeniu przy-
jaznego wnętrza dopasowanego do różnorodnych potrzeb czytelnika ale także na stworzeniu szerokiej 
platformy usług informatycznych. Dlatego biblioteki naukowe stanęły przed wyzwaniem pośredniczenia 
między naukowcami a społeczeństwem w ramach transferu wiedzy. Przed taką rolą znalazła się Biblioteka 
Główna UP w Lublinie, która jednocześnie otrzymała funkcję Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informa-
cji Naukowej. Założenia i pierwsze kroki w realizacji tego wyzwania są głównym motywem niniejszego 
szkicu. 

Biblioteka akademicka jest ściśle związana ze strukturą organizacyjną swojej uczel-
ni. Jest klamrą spinającą jej jednostki zaspokajając potrzeby pracowników i studentów 
w zakresie dostępu do źródeł naukowych i dydaktycznych oraz jednostką integrującej 
te usługi. Pełni ona także funkcję biblioteki publicznej, której zakres funkcjonowa-
nia określają wewnętrzne regulaminy, zatwierdzone przez senat macierzystej uczelni. 
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Mając na uwadze, że sens jej działania opiera się głównie na wspomaganiu realizacji 
celów dydaktycznych i naukowych, obecnie oczekuje się aby biblioteka akademicka 
rozszerzała swoją działalność w kierunku tworzenia uniwersalnego centrum multime-
dialnego i informacyjnego.  

W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku rozpowszechniła się moda powszechnej 
komputeryzacji procesów bibliotecznych, a także tworzenia współczesnej biblioteki 
w oparciu o publikacje zapisane na nośniku cyfrowym. Futuryści zaczęli zastanawiać 
się nad przyszłością funkcjonowania biblioteki w tradycyjnej formie, kiedy wszystko 
będzie można znaleźć w Internecie. Taka wizja zagrożenia miała dotyczyć nie tylko 
bibliotek publicznych lecz także akademickich. Obecnie większość prac naukowych 
w językach obcych edytuje się w wersji elektronicznej lub ukazują się one w formie 
hybrydowej i serwowane są bibliotekom w ramach baz danych1. Jednocześnie uczelnie 
tworzą własne repozytoria cyfrowe i oferują swoje publikacje na zasadzie Open Ac-
cess2. Pozycje wydawane znacznie wcześniej, a zachowujące nadal swoją wartość na-
ukową są poddawane digitalizacji w ramach licznie realizowanych programów, wśród 
których prym w świecie wiedzie Projekt Gutenberg i Google Books. Młodzież na por-
talach społecznościowych przenosi się do swojego wirtualnego świata na platformie 
Second Life i korzysta z wirtualnej biblioteki w modelu 2.03. Na początku nowego stu-
lecia także nad Wisłą rozpowszechniły się te trendy, co spowodowało, że zaczęły po-
jawiać się opinie o kończącej się erze dobrego prosperowania bibliotek w tradycyjnej 
formie. Ta odrobina goryczy dała się odczuć w wielu publikacjach oraz wystąpieniach 
na konferencjach dotyczących funkcjonowaniu bibliotek w nowej rzeczywistości4. 

1 W Polsce dostęp do nich w formie rocznych licencji jest finasowany całkowicie lub częściowo przez 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. W innych krajach europejskich jest podobnie

2 Idea Open Access Movement rozwija się od lat 90. ubiegłego stulecia i polega na wolnym dostępie 
do czasopism i repozytoriów. Profesjonalnym portalem bibliotecznym jest �BIB, który stworzył Otwartą 
Platformę �dukacyjną

3 W 2007 r. w sieci Second Life było zarejestrowanych 9 mln. tzw. graczy. Nawet takie uniwersyte-
ty w Harvard i Oxford używały tej platformy do celów treningowych i edukacyjnych. Zobacz także D. 
Ostrowska, Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0. Bibliotekarz 2008, nr.3, s.12; Grzegorz Gmiterek, Biblioteka 
2.0, Warszawa 2012

4 Wprowadzeniem do powszechnej dyskusji na ten temat była praca prof. Jerzego Wojciechowskiego 
(Idee i rzeczywistość: Bibliotekarstwo pragmatyczne, Warszawa 2002), który podsumował dyskusję to-
czącą się w Ameryce i w krajach zachodniej �uropy na ten temat oraz wskazał polskie realia. Zob. tak-
że: Jacek Wojciechowski: Biblioteka akademicka: możliwe zmiany w organizacji, W: Stan i potrzeby 
polskich bibliotek uczelnianych, red. A. Jazdon, A. Chachlikowska, Poznań 2002 s.27-43; Anna Palej , 
Bartłomiej Homiński : Współczesne biblioteki i ich nowa rola w życiu mieszkańców miast. Czasopismo 
Techniczne 2007 z.2,  http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/ i8/i1/r181/PalejA_WspolczesneBiblioteki.
pdf [28.07.2014].; U. Farnas-Mirowska: Organizacja i zarzadzanie biblioteką akademinicką w kontekście 
zmian w szkolnictwie wyższym – refleksje ogólne. Warsztaty Bibliotekarskie 2007 nr. 2-3, http://www.
pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/2-3/070202.htm [28.07.2014].
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Jednocześnie w USA, a później w �uropie, powstał boom tworzenia nowych biblio-
tek według współczesnych koncepcji5. Na drodze innowacji w zakresie usług oczeki-
wano podniesienia skuteczności i efektywności działania biblioteki. Miały one łączyć 
tradycyjną bibliotekę z możliwościami elektronicznego dostępu do zbiorów, a także 
informatycznym zarządzaniem multimediami, sugestywnym oddziaływaniem na czy-
telnika z możliwościami dostępu do wszelkich zasobów drukowanych i wirtualnych 
oraz możliwościami własnego ich tworzenia6. Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższe-
go została zawarta pod koniec ubiegłego stulecia w tzw. Deklaracji Bolońskiej, gdzie 
opracowano zasady współpracy państw europejskich na polu szkolnictwa wyższego7. 
Główna idea polegała na podniesieniu prestiżu uczelni europejskich w porównaniu 
z amerykańskimi. Co prawda nie określono tam werbalnie pozycji biblioteki, ale z tre-
ści można było wywnioskować, że musi ona zajmować naczelne miejsce w planie stra-
tegicznym rozwoju uczelni8. Jednocześnie zaczęto określać filozofię współczesnego 
bibliotekarstwa, gdzie w nowym wymiarze architektonicznym ma dominować otwar-
ty plan wnętrza, elastyczność przestrzenna, modularność i wolny dostęp do książki. 
A to wszystko ma funkcjonować ze zrównoważoną koegzystencją książki drukowanej 
i wirtualnej. Wektorem postępowania było tworzenie aranżacji klimatu sprzyjające-
mu miłemu spędzania czasu w otoczeniu bibliotecznym. Rzeczą naturalną stało się 
funkcjonowanie centrów edukacyjnych oraz możliwości organizowania różnego ro-
dzaju koncertów i przedstawień w ramach tzw. trzeciego miejsca. W celu sprostania 
wszystkim wyzwaniom powstała specjalna grupa architektów stowarzyszenia LIB�R 
(Liga �uropejskich Bibliotek Naukowych) aby dostosować projekty architektoniczne 
do nowych trendów w bibliotekarstwie9. Realizacja tych projektów mogła odbyć się 
dzięki subsydiom płynącym z kasy Unii �uropejskiej i różnych fundacji10. Patrząc na 

5 W USA działania te pojawiły się w latach 70., a w Zachodniej �uropie w latach 80. XX wieku
6 B. Markuszewski, Biblioteka w systemie uczelni akademickiej W: Stan i potrzeby, s. 22-23
7 Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w �uropie, ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.

org.pl/ files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf [28.07.2014]
8 Dagmara Sawicka-Paleolog: Polskie biblioteki akademickie oparte na wiedzy,.W: Polskie Biblio-

teki Akademickie w Unii �uropejskiej. Łódź 2004 s. 51-58 
9 �wa Kobierska-Maciuszko: Budownictwo biblioteczne w ostatnim 10-leciu, W: Stan i potrzeby. 

s. 103; Danuta Konieczna: Współczesne trendy architektury bibliotecznej a zmieniające się wymagania 
użytkowników bibliotek. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Łodź 2006, Materiały konferencyj-
ne EBIB nr. 16,  http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja5ref3.pdf [28.07.2014].

Katarzyna Materska: Standardy biblioteczne a użytkownik informacji na początku XXI wieku. W: 
Standardy biblioteczne. Praktyka, teoria, projekty, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2010, s. 9-18; J. Maj : 
Standardy przestrzeni bibliotecznej, architektury i wyposażenia technicznego w projektowaniu nowych 
i użytkowaniu istniejących bibliotek publicznych. W: Standardy biblioteczne, s. 297-311

10 Agnieszka Goszczyńska: Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii �uropejskiej 
w bibliotekach akademickich. Biuletyn EBIB 2014 nr. 2 (147), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/is-
sue/view/21 [28.07.2014]
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zestawienie inwestycji bibliotecznych, wśród których prym wiodą jednostki akademic-
kie, możemy powiedzieć, że obecnie mamy przestronne, pięknie urządzone obiekty, 
które oferują swoje usługi według światowych standardów. Wśród nich znalazła się 
także Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie11.

Gmach naszej biblioteki, leżący pomiędzy budynkami dydaktycznymi Uniwersy-
tetu Przyrodniczego i UMCS tworzy 6-kondygnacyjny kompleks w formie rotundy. 
Dobudowana jest część rombowa na poziomie suteryny i parteru, który wieńczy ob-
szerny taras na poziomie pierwszego piętra z dużą ilością zieleni. Wewnątrz budynku, 
w dwóch miejscach jest widoczne prześwietlenie między piętrami (między parterem 
i I piętrem oraz II i III piętrem) zaś w centralnej części IV piętra znajduje się sala kon-
ferencyjna z obszernym świetlikiem w formie szklanego dachu. Budynek o kubaturze 
ponad 20 tys. m. sześć. (4400 m. kw. pow. użytkowej) tworzy zakończenie pasażu 
naszego uniwersytetu, dzięki któremu łatwo można przemieszczać się do biblioteki 
zarówno z Centrum Kongresowego jak i pomieszczeń dydaktycznych Agro II.  Duża 
ilość szkła i aluminium, stylizowanego na zielono, łączy się z kolorystyką uczelnianą 
dając bryle współczesny charakter urbanistyczny. Usytuowanie go na grzbiecie skarpy 
wąwozu schodzącego do ul. Głębokiej wyeliminowało tworzenie pomieszczeń pod-
ziemnych, gdyż wszystkie poziomy są na poziomie gruntu. 

Książki są magazynowane na poziomie najniższym i na parterze będąc w najbliż-
szym sąsiedztwie wypożyczalni. Tutaj połączenie kształtu koła i rąbu pozwoliło wy-
gospodarować dużą przestrzeń magazynową. Według naszych obliczeń regały jezdne 
mieszczą prawie trzy razy więcej książek na tej samej powierzchni co regały stacjonar-
ne. Dzięki temu w magazynie głównym mogliśmy pomieścić prawie 300 tys. wolumi-
nów z zachowaniem sporego zapasu miejsca na nowe publikacje. Okna wychodzące na 
zewnątrz nie powodują uczucia pracy w tzw. bunkrze, zaś winda towarowa umożliwia-
jąca wjazd wózka z książkami wyeliminowała pracę wielokrotnego dźwigania książek 
zanim one trafią do czytelnika.  

Parter został zdominowany przez wypożyczalnię i urządzenia do szybkiego za-
mawiania książki. Tutaj także umiejscowiono dyspozytornię monitoringu wszystkich 
urządzeń regulujących właściwe funkcjonowanie budynku. W środkowej części holu 
znajduje się stanowisko gdzie wchodzący czytelnik może otrzymać wszelkie potrzebne 
informacje dotyczące topografii obiektu i możliwości korzystania z katalogu kompute-
rowego czy Internetu. Wokół umiejscowiono 15 stanowisk komputerowych, na których 
można przećwiczyć otrzymane tam instrukcje. Całość jest otoczona pierścieniem blo-
ków katalogowych, gdzie na zapisanych kartach możemy, niczym w wehikule czasu, 
przejrzeć literaturę wydaną przed 1990 rokiem. Nieopodal znajduje się lada wypoży-

11 Szczegółowy opis tej biblioteki można znaleźć w niedawno wydanym szkicu Mariana Butkiewicza. 
Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr. 1. W tym 
periodyku zostały opisane nowe budynki bibliotek akademickich, wzniesione w ostatnich latach. 
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czalni miejscowej, za którą jest obszerny magazyn podręczników, liczący obecnie 50 
tys. egzemplarzy. Biorąc pod uwagę gorące chwile w funkcjonowaniu naszej bibliote-
ki, kiedy trzeba dziennie wydać ponad tysiąc woluminów, to takie usytuowanie moż-
na nazwać optymalnym. Po drugiej stronie kolistego holu znajduje się wypożyczalnia 
międzybiblioteczna. Nie jest ona tak oblegana jak miejscowa ale tutaj znaczenie ilości 
przechodzi w jakość. Bibliotekarze muszą ustalić lokalizację zamawianej publikacji 
oraz postarać się o szybkie sprowadzenie jej do naszej biblioteki lub poprosić o skan 
konkretnego artykółu. Z tej wypożyczalni najczęściej korzystają pracownicy naukowi 
naszej uczelni. Na ten poziom można trafić przez wejście główne lub boczne z kie-
runku pomieszczeń dydaktycznych, gdzie znajduje się wrzutnia przyjmująca książki 
z naszej biblioteki podczas jej zamknięcia. Identyfikatorem przyjęcia danej pozycji jest 
wklejony kod RFID. Znajdujące się na holu fotele i sofy zachęcają do zatrzymania się 
na chwilę. Dlatego jest to ulubione miejsce spotkań, i to nie tylko studentów.

Lekkości tego poziomu dodaje prześwietlenie sufitu w części centralnej, dzięki cze-
mu wzrokiem można przemieścić się na pierwsze piętro. Tam znajdują się pomiesz-
czenia biurowe Oddziału Informacji Naukowej oraz obszerna sala Informatorium. 
Wewnątrz niej są stoliki na 40 osób zaopatrzone w komputery najnowszej generacji. 
Mając na uwadze tworzenie się zasobu hybrydowego (czyli w wersji tradycyjnej i cy-
frowej), na który w naszej bibliotece składa się ponad 28 tys. ebook’ów i 40 tys. tytu-
łów czasopism obcojęzycznych a także 51 baz danych, organizacja tej sali sprawdza 
się w działaniu. Informatorium jest uzbrojone w rzutnik multimedialny i ekran, dzię-
ki czemu można sprawnie przeprowadzać szkolenia w korzystaniu z dobrodziejstw 
cyfryzacji wiedzy. Szkolenia te są najbardziej efektowne, jeżeli przeprowadza się je 
w formie warsztatów, gdzie obserwując na ekranie prezentowane kwestie można je 
przećwiczyć na swoim komputerze. Ćwiczenia takie są przeprowadzane strukturalnie 
ze studentami II i III stopnia siłami własnymi, czyli za pośrednictwem pracowników 
Oddziału Informacji Naukowej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni głównie korzystają 
ze szkoleń prowadzonych przez trenerów konsorcjów oferujących nam obcojęzyczne 
bazy danych. Z Informatorium można wyjść na rozległy taras z zielenią, który znajduje 
się na dachu magazynu podręczników. Na tym poziomie znajduje się także wydawnic-
two uniwersyteckie. To piętro łączy także wejście z budynku dydaktycznego. 

Następne dwa piętra są zarezerwowane dla czytelni z wolnym dostępem do księgo-
zbioru. Na półkach zgromadziliśmy ponad 50 tys. woluminów. Są to najnowsze i naj-
bardziej poczytne publikacje z zakresu nauk przyrodniczych i pokrewnych. Połowę 
prezentowanych pozycji stanowią czasopisma. Tutaj eksponujemy także najnowsze 
roczniki danego tytułu, których wsteczna kontynuacja znajduje się w magazynie głów-
nym. Półki rozchodzą się promieniście od środka danego piętra kierując się w stronę 
przeszklonych zewnętrznych ścian. Przy panoramicznych oknach znajdują się stoliki 
czytelniane, dzięki czemu jest dostarczana duża ilość naturalnego światła. Jednocze-
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śnie, po dłuższej lekturze, można zrelaksować wzrok kierując go na zieleń otaczają-
cą budynek. Przy tych stolikach znajdują się stanowiska komputerowe z możliwością 
korzystania z Internetu i redagowania własnych tekstów. Księgozbiór znajdujący się 
w czytelni można w znacznym procencie wypożyczać do domu ku czemu służy tzw. 
Selfcheck, czyli samodzielna wypożyczalnia. Przy nim można kilka sekund załatwić 
formalności wypożyczalniane i spokojnie przejść z daną pozycją przez bramki strzegą-
ce księgozbioru. Zarówno schody wewnętrzne jak i otwarta przestrzeń nadają całości 
lekkości i piękna. Znajdujące się w wielu miejscach kanapy pozwalają na korzystanie 
z lektury w mniej konwencjonalny sposób, a znajdujący się na drugim piętrze kącik 
prasowy zachęca do częstego odwiedzenia czytelni, oferując codzienną prasę i tygo-
dniki. Na trzecim piętrze są usytuowane kabiny do pracy grupowej (na 10 osób każda), 
które są uzbrojone w rzutnik multimedialny. Obok znajdują się małe kabiny do pracy 
indywidualnej. Rezerwacji do nich można dokonać drogą telefoniczną i komputerową. 
Telebimy, zainstalowane na dwóch poziomach czytelni, ukazują sposoby korzystania 
z układu książek na półkach, który został opracowany na podstawie wykupionej licen-
cji Biblioteki Kongresu USA, a także informują o nowych nabytkach biblioteki.

Czwarte piętro zajmują pomieszczenia administracyjne i techniczne, m. in. tu znaj-
duje się serwer.  W środkowej części tej kondygnacji usytuowano obszerną salę kon-
ferencyjną na przeszło 40 miejsc, która została zwieńczona dużym świetlikiem. Tutaj 
odbywają się publiczne obrony prac doktorskich, a także zbierają się grupy robocze 
o profilu naukowym lub organizacyjnym. Dobrze funkcjonująca klimatyzacja, sieć 
ViFi, telewizja przemysłowa i duża ilość systemów alarmowych pozwala na swobod-
ne poruszanie się po budynku, ale z zachowaniem niezbędnych kanonów przyzwoito-
ści. �lektroniczne klucze dotykowe zabezpieczają przestrzeń wewnętrzną biblioteka-
rzy, którzy mają świetnie zorganizowane zaplecze socjalne. Rozciągający się widok 
od strony południowej na osiedla mieszkaniowe z dużą ilością zieleni oraz rysująca 
się w oddali tafla Zalewu Zemborzyckiego sprawia, że często przychodzą na wyższe 
kontygnacje młode pary aby tylko posiedzieć i napawać się pięknem przyrody. Od 
strony północnej można obserwować miasteczko akademickie naszego miasta. Widać, 
że w budynku biblioteki można zgłębiać wiedzę, jak i miło spędzić czas. Najlepszym 
wymiernikiem tego stwierdzenia jest zwiększająca się ilość czytelników a także po-
chlebne opinie mediów12. 

Większość nowo wybudowanych bibliotek polskich musiała rozbudować jej zasad-
niczą nazwę lub całkowicie przekształcić. W duchu Deklaracji Bolońskiej zmiana na-
zwy Library na korzyść  Learning Resource Center miało odpowiadać nowym rodza-
jom aktywności akademickiej i prowadzonych badaniach naukowych13. Podobnie było 

12 Wizytująca nową inwestycję specjalna komisja z Brukseli stwierdziła, że bardzo dobrze 
zostały spożytkowane przyznane nam pieniądze.

13 �wa Kobierska-Maciuszko, Budownictwo, s.103; D. Sawicka-Paleolog, Polskie biblioteki, s.55.
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z naszą biblioteką, która dodatkowo otrzymała miano Regionalny Ośrodek Rolniczej 
Informacji Naukowej. Jednocześnie zastrzeżono w planie wykonawczym projektu, że 
to nie będzie tylko pusta etykieta. Dlatego nasze działania muszą odpowiadać odpo-
wiedniej pragmatyce funkcjonującej na całym świecie. W celu spełnienia tych postu-
latów spróbujmy porównać nasze możliwości działania do świadczenia usług biblio-
teki w Stelenbosch, która prosperuje do wiodących uczelni w Republice Południowej 
Afryki. Według oświadczeń polskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
badania naukowe w tym kraju są prowadzone na wysokim poziomie a uczelnie wyższe 
są niezłe14. Dlatego ostatnio Polska zainicjowała działania w celu rozpoczęcia wymia-
ny studentów i naukowców oraz tworzenia wspólnych zespołów badawczych w celu 
otrzymania wysokich dofinansowań.

Okazuje się, że usługi i rozwiązania preferowane na SOLIS, które wzmacniają trend 
współpracy naukowej, są kompatybilne do naszych. Według preferowanych tam zało-
żeń,  głównym celem biblioteki (oprócz podstawowych jej zadań) jako Centrum In-
formacji Naukowej jest oferowanie usług wspierających i ułatwiających współpracę 
naukową oraz reagowanie na nowe trendy w nauce. Mają one polegać na prezentowa-
niu kierunków badań w rodzimej uczelni w postaci rejestrowania dorobku naukowe-
go oraz kreowania współpracy naukowej polegającej na tworzeniu zespołów badaw-
czych, i to najlepiej o strukturze międzynarodowej. Główną pomocą w takim działaniu 
mają być narzędzia bibliometryczne i odpowiedniego zarządzania w celu zwiększania 
wydajności badań naukowych. Ważne jest także zagwarantowanie przestrzeni, która 
sprzyja tworzenia kooperacji i kontaktów społecznych poprzez aranżację specjalnych 
pomieszczeń z możliwością komunikacji na odległość15. Działania te mają być kiero-
wane głównie do pracowników rozpoczynających karierę naukową, czyli asystentów 
oraz młodszych i starszych adiunktów, stanowiących dobry i kreatywny materiał inte-
lektualny do pozyskiwania w planowanych badaniach a nie posiadających tak rozbu-
dowanych kontaktów jak profesorowie. Pozwoli to bezkonfliktowo połączyć wszystkie 
generacje naukowców oraz zbudować dobrą wykładnię do współpracy świata nauki 
i przemysłu.

Wprowadzona na polskich uczelniach parametryzacja wymusiła rejestrowanie na 
bieżąco naszego dorobku naukowego. Zazwyczaj ten obowiązek jest scedowany na ze-
społy biblioteczne. Obecnie dostępne są narzędzia pozwalające na robienie zestawień 
według różnych kryteriów. Tego typu operacje w naszej bibliotece nie stanowią dużego 
problemu. Podobnie wygląda sytuacja z oferowaniem pomieszczeń do pracy grupo-
wej. Biblioteka jest jednostką międzywydziałową, dlatego chętnie wykorzystują nasze 

14 W tej sprawie wypowiadała się minister G. Kudrycka przed wyjazdem polskiej delegacji do RPA w 2013 
roku. (zob.  www.biznes.mewseria.pl/news/polska_bedzie_zachecac,pl1535825968) [28.07.2014].

15 Lucia Schoombee, Peter Du Plesis , Tworząc powiązanie: rola biblioteki w ułatwianiu współpracy 
naukowej, „Biuletyn �BIB”, 2014, nr. 2 (147)
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pomieszczenia studenci II i III stopnia podczas seminariów i prezentacji prac ćwicze-
niowych. Podobnie jest przy weryfikacji wiedzy podczas publicznej obrony prac dok-
torskich oraz spotkań komisji habilitacyjnych. Na bieżąco odbywają się u nas zebrania 
grup problemowych. Obecnie nie możemy zaoferować organizacji telekonferencji na 
naszym terenie ale działania w tym kierunku są mocno zaawansowane.

Widać, że nasza biblioteka może sprostać wszystkim postulatom wysuwanym przez 
bibliotekarzy z RPA. My jednak chcielibyśmy taką współpracę naukową rozwijać dalej 
w kierunku łączenia różnych dyscyplin naukowych, tworzenia transferu wiedzy i jej 
praktycznego zastosowania. Obecnie rejestrujemy liczne przykłady współpracy ka-
tedr politechnicznych z uczelniami medycznymi lub przyrodniczymi16. Najtrudniejszy 
jest model łączenia dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i stosowanych. Jed-
nak powstają już takie przykłady współpracy17. My na gruncie nauk rolnych może-
my pochwalić pierwszymi owocami takich działań przy tworzeniu publikacji, gdzie 
m. in. sprawa tuczu i dystrybucji drobiu została połączona z aspektami historyczny-
mi, kulinarnymi, społecznymi i artystycznymi. Na przykładzie prezentowanych pu-
blikacji tworzonych przez Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych widać, że 
nie jest to takie trudne, a efekty przerosły najśmielsze oczekiwania18. W tym miejscu 
dotknęliśmy także spraw transferu wiedzy oraz współpracy najbardziej operatywnych 
producentów rolnych ze światem wiedzy19. Ciekawe, że tego typu działania powstały 
z inicjatywy samych rolników. Nasz uniwersytet, a konkretnie biblioteka, od dwóch 
lat współorganizuje konferencję naukową poprzedzającą święto wieprzowiny, które 
organizuje grupa producentów Atut z Babina. Prezentacje są przygotowywane przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego lub jego absolwentów. Dzię-

16 Z najnowszych doniesień przytoczmy porozumienie łódzkie Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu 
Medycznego w sprawie konstruowania protez wewnątrznaczyniowych, Politechniki Białostockiej i Uni-
wersytetu Medycznego w projekcie nowych technik obrazowania medycznego czy współpracy Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Lublinie z Politechniką Wrocławską i Politechniką Warszawską w projektach za-
stosowania nowych technologii w projektowaniu krajobrazu. Zobacz także: A. Kolmer, Nowe technologie 
wprojektach realizowanych w Polityce Śląskiej, „Biuletyn �BIB”, 2014, nr. 2(147).

17 Jako przykład podajmy rodzącą się współpracę Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej 
w Katowicach przy tworzeniu zaawansowanych technik psychoterapii muzycznej czy porozumienie po-
znańskie wszystkich uczelni tego miasta w sprawie powiązania sfery badawczo-rozwojowej z gospodar-
ką.

18 W ramach tej akcji powstały następujące publikacje: Wszystko o gęsi i gęsinie czyli… anseryczne 
kulinaria i kulturalia,red. �. Gigilewicz, K. Ziejewska, Szwarcenowo 2013; Wszystko o indyku, czyli….  
meleagrystyczne kulinaria i kulturalia, red. �. Gigilewicz, K. Ziejewska, Szwarcenowo 2013; Wszystko 
o kurczaku, czyli… gallustyczne kulinaria i kulturalia, red. �. Gigilewicz, K. Ziejewska, Warszawa 2013, 
Wszystko o kaczce. Kulinaria i kulturalia, red. �. Gigilewicz, K. Ziejewska, Warszawa 2013, Wszystko 
o świni i wieprzowinie. Kulinaria i kulturalia, Warszawa 2014. Niektóre z nich doczekały się aż trzech 
wydań.

19 Zgodne jest to z planami RSI – biblioteki jako baza informacyjna i poradnictwo zawodowe. Sawicka-
Paleolog, Polskie biblioteki, s. 55-56
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ki temu zaproszeni goście z całego kraju mogą zapoznać się z różnymi rozwiązania-
mi nowatorskimi przy chowie trzody chlewnej zaś osoby postronne przekonują się 
o pożytkach zwiększonej konsumpcji wieprzowiny. W planach mamy zorganizowanie 
w następnym roku konferencji dotyczącej zielarstwa oraz kontynuowanie zainicjono-
wanych wiosną tego roku dwóch cyklów otwartych wykładów. Jeden z nich o nazwie 
Sekrety wiedzy będzie obejmował szereg wykładów z różnych dyscyplin naukowych, 
które będą kierowane do szerokiego grona zainteresowanych. Pierwszy wykład (Mózg 
w 3D) był na tyle interesujący, że pojawiły się postulaty aby go powtórzyć. Drugi cykl 
nazwaliśmy Bliski nam Daleki Wschód. Będą to wykłady i prezentacje na temat krajów 
wschodniej Azji, których autorami będą Polacy którzy spędzili tam trochę czasu oraz 
przebywający w Polsce autochtoni. Dzięki temu dowiemy się o kulturze tych krajów 
oraz ich potencjale intelektualnym i ekonomicznym. Jest to bardzo ważne w obliczu 
przygotowań do wszechstronnej wymiany Polski z tymi krajami. Nie zapominamy tak-
że o własnym podwórku. W przygotowaniu jest szereg wykładów i prezentacji na te-
mat wsi polskiej, które podzieliliśmy na trzy bloki problemowe. Pierwszy z nich będzie 
nazywać się: „Nasze dziedzictwo czyli obraz wsi na przestrzeni wieków”, gdzie będą 
poruszane kwestie  dotyczące obrazu wsi w historii i kulturze polskiej. Jeżeli problema-
tyka ta znajdzie duże zainteresowanie w społeczeństwie uwzględniony będzie wariant 
prezentacji na szerszym forum poprzez łącza Internetu (z uwzględnieniem szkół oraz 
bibliotek gminnych) oraz przygotowaniem publikacji na ten temat w wersji popularno-
naukowej. Lansowane będą takie kwestie jak: dzieje wsi polskiej i kultury rolnej, uroki 
życia na wsi w literaturze czy wieś w sztuce. Drugi blok problemowy pt. „Współczesny 
obraz wsi”, będzie poruszał kwestie dotyczące współczesnego obrazu wsi w aspektach 
socjologicznych i ekonomicznych. Będziemy zapraszali przedstawicieli różnych firm, 
które z powodzeniem funkcjonują w środowisku wiejskim. Blok ten będzie kierowany 
do młodzieży akademickiej i techników rolniczych, aby swoją przyszłość wiązali roz-
wijając działalność gospodarczą na wsi. W ostatnim bloku problemowym („�kologia 
na wsi – uroki życia z naturą”) zajmiemy się sprawami rolnictwa i przetwórstwa rol-
nego w mikroskali. Będą lansowane takie kwestie jak: zasady tworzenia ogrodów eko-
logicznych i włączanie się do promocji zdrowej żywności pochodzącej z gospodarstw 
ekologicznych.

Nasza biblioteka od lat współpracuje z Akademickim Kołem Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich w Lublinie dzięki czemu mamy stały dostęp do ciekawych ludzi 
nauki oraz możemy zorganizować szersze spektrum słuchaczy poprzez sieć bibliotecz-
ną. W naszych planach jest jeszcze szerszy zakres oddziaływania. Polsko-Amerykań-
ska Fundacja Wolności, działająca dzięki subsydiom Bila i Melindy Gates’ów, stara 
się ułatwić polskim bibliotekom dostęp do Internetu dzięki sieci szerokopasmowej. 
Wobec tego staje się możliwy model komunikacji naukowej w formie telewykładów 
lub telekonferencji prezentowanych w bibliotekach gminnych. Powyższe działania od-
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powiadają postulatom wprowadzenia e’learningu w przystępnej formie, a także w ko-
rzystaniu z literatury naukowej na odległość20. Współpraca z ośrodkami doradztwa 
rolniczego w kraju pozwala określić potrzeby rodzące się w terenie. Taka działalność 
nie jest nowatorska, gdyż od lat na całym świecie biblioteki są spostrzegane jako uni-
wersytety ludowe21. Nie ukrywajmy, że nikt tak dobrze jak bibliotekarze nie opano-
wał technik zdobywania potrzebnych informacji i ich eksponowania.  Robimy to od 
wieków – zdobywamy i przetwarzajmy informację jako fachowi przewodnicy po jej 
meandrach22.

Biorąc pod uwagę wszystkie założenia tworzenia społeczeństwa wiedzy, które wpi-
sują się w program polityki Unii �uropejskiej należy stwierdzić, że Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie działająca także jako Regionalny Ośrodek 
Rolniczej Informacji Naukowej dobrze wpisuje schemat jej realizacji. Odpowiadamy 
wszelkim standardom światowym. Inna rzeczą jest świadomość społeczeństwa o tym 
potencjale. I tu jest duże pole do popisu dla nas i innych bibliotek. Można to doko-
nać na płaszczyźnie podniesieniem poziomu czytelnictwa, co jest obecnie preferowane 
przez czynniki rządowe, ale także poprzez kształtowanie mody ustawicznego kształ-
cenia i przekazywania potrzebnych informacji. Trzeba uświadamiać społeczeństwu, że 
umiejętność dotarcia do potrzebnych informacji jest opłacalną strategią.  „Wiedza jest 
najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogat-
szymi” - powiedział jeden z bardziej znanych nam współczesnych nam amerykańskich 
pisarzy23. Dlatego musimy być świadomi jej roli.
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ANAlIzA DyNAMIKI RozWoju BIBlIoteKI AKADeMII SztuK 
PIĘKNyCH IM. Wł. StRzeMIńSKIego W łoDzI

 – zAgRożeNIA I PeRSPeKtyWy

Abstract

The article presents an analysis of development of the library activity from 1980 until 2008. Research 
material includes among other things: local library statistics, statistical summary made for reporting pur-
pose, inventory ledgers of the library. Based on documentary material an interpretation of statistical data 
and an attempt to appraise the efficiency of the library operation was made. In the second part of the article 
prospects of the library development, within the investment project for construction of ”Science and Art 
Centre”, were presented.

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę rozwoju działalności biblioteki  w okresie od roku 1980 do roku 
2008. Materiał badawczy obejmuje m.in.: lokalne statystyki biblioteczne, zestawienia statystyczne sporzą-
dzane w celach sprawozdawczych, księgi inwentarzowe biblioteki. Opierając się na posiadanym materiale 
dokumentacyjnym dokonano interpretacji danych statystycznych oraz podjęto próbę  oceny efektywności 
działania biblioteki. W dalszej części artykułu przedstawiono perspektywy rozwoju biblioteki w ramach 
projektu inwestycyjnego budowy „Centrum Nauki i Sztuki”. 

Historia i perspektywy rozwoju

Biblioteka organizowana była równocześnie z powstaniem w 1945 roku Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, później PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła sztuk 
Plastycznych), obecnie Akademia Sztuk Pięknych.
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Pierwsza lokalizacja uczelni znajdowała się w międzywojennym budynku przy ulicy 
Narutowicza 77. Tam również rozpoczynała swoją działalność  uczelniana biblioteka. 
Zajmowała niewielkie pomieszczenie, które nie było przystosowane do działalności 
bibliotecznej. Prowadziła tam działalność do roku 1976.

Kamienica Narutowicza 77 Łódź
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W tym czasie uczelnia przeniosła się do się do nowej siedziby w budynku wzniesio-
nym wg projektu architekta Bolesława Kardaszewskiego, przy ulicy Wojska Polskiego 
121.
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Gmach zaprojektowany jako siedziba współczesnej, wielowydziałowej uczelni arty-
stycznej, niestety nie uwzględniał pomieszczeń specjalnie przystosowanych dla potrzeb 
działalności bibliotecznej. Na trzecim piętrze budynku zaadaptowano powierzchnię ok. 
300 m2 i tam biblioteka rozpoczęła swoją działalność. W jednym pomieszczeniu znaj-
dował się magazyn główny zbiorów wydawnictw zwartych i ciągłych, funkcjonowała 
czytelnia udostępniająca zbiory na miejscu, wypożyczalnia udostępniająca zbiory na 
zewnątrz oraz biblioteczne katalogi kartkowe. Bibliotekarze wykonujący prace we-
wnątrzbiblioteczne takie jak: gromadzenie, opracowanie zbiorów, pracowali w nie-
wielkich pomieszczeniach wydzielonych na pracownie bibliotekarskie na zapleczu 
biblioteki.

Stary budynek
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W miarę powiększania się księgozbioru biblioteki pojawił się problem braku po-
wierzchni magazynowej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię użytkową, nie 
można było udostępnić czytelnikom wolnego dostępu do półek, który jest niezwykle 
ważny we współczesnej bibliotece naukowej.

Zwiększająca się liczba użytkowników biblioteki powodowała, że ilość miejsc 
w czytelni przeznaczona do indywidualnej pracy była już niewystarczająca. Część 
zbiorów musiała zostać wyłączona z obiegu czytelniczego. Dotyczyło to szczególnie 
tych zbiorów, które z uwagi na ich unikatową wartość wymagały odpowiednich wa-
runków do ich udostępniania. Przeprowadzona analiza działalności biblioteki na pod-
stawie lokalnych statystyk bibliotecznych , na przestrzeni lat 1980 – 2009, obrazuje 
poziom świadczonych usług bibliotecznych. Uwzględniono w przeprowadzonym ba-
daniu dwie podstawowe funkcje biblioteki. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz 
udostępnianie księgozbioru na miejscu, w czytelni. 

Analizując zestawione dane statystyczne można zauważyć, że liczba czytelników 
oraz liczba vol. udostępnianych w wypożyczalni utrzymywała się na porównywalnym 
poziomie do roku 2000. Stosunkowo dość znaczący wzrost można odnotować w latach 
2001-2006. W tym okresie wzrosła liczba zarejestrowanych w bibliotece czytelników.
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Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w obszarze udostępniania zbiorów , na miej-
scu w czytelni biblioteki. Tutaj widzimy systematyczny wzrost odwiedzin czytelników 
oraz ilości udostępnianych na miejscu materiałów bibliotecznych. Od roku 2000 do 
roku 2005 był on szczególnie dynamiczny. W następnych latach odnotowujemy powol-
ny spadek udostępniania zbiorów. 

Ogólna liczba wypożyczeni wyraźnie wskazuje, że poziom usług bibliotecznych 
w zakresie udostępniania zbiorów w roku 2008  zbliżył się do poziomu z końca lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Analiza danych statystycznych wyraźnie wykazuje, 
że możliwości rozwoju placówki zostały całkowicie wyczerpane. Biblioteka systema-
tycznie traciła czytelników, ponieważ nie była już w stanie dostosować świadczonych 
usług do zmieniających się potrzeb użytkowników związanych z pojawieniem się no-
wych technologii informacyjnych. Przestarzały sprzęt komputerowy, brak wolnego do-
stępu do zbiorów, trudne warunki lokalowe i dotkliwy brak wolnej powierzchni maga-
zynowej , stawiały pod znakiem zapytania dalsze sprawne funkcjonowanie biblioteki. 
Żadne działania doraźne nie były w stanie poprawić sytuacji i umożliwić realizowanie 
zadań jakie powinna spełniać w procesie dydaktycznym uczelni współczesna biblio-
teka akademicka. Władze uczelni podjęły działania mające na celu wybudowanie no-
wego budynku biblioteki, który mógł zapewnić poprawę warunków lokalowych oraz 
stworzyć szansę rozwoju biblioteki w różnych obszarach działania. 
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W roku 2007 Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi przyjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac przygotowujących realizację 
projektu pod nazwą „Centrum Nauki i Sztuki”. (Fot. 026 strona tytułowa projektu). 
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycz-
nego poprzez budowę profesjonalnej biblioteki oraz archiwum uczelni. Inwestycja 
została dofinansowana przez Unię �uropejską w ramach Programu Operacyjnego „In-
frastruktura i Środowisko”, działanie 1. 13 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 
Przedmiotem projektu było utworzenie regionalnego ośrodka kulturalno-edukacyjne-
go, w powiązaniu ze środowiskiem oświaty i nauki. Produktem tej inwestycji jest jed-
nostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą 
„Centrum Nauki i Sztuki. 

Nowy budynek stworzył doskonałe warunki dla działalności biblioteki uczelni. 
Czytelnicy mają do dyspozycji m.in.: czytelnię główną o powierzchni ponad 600 m2, 
czytelnię czasopism o powierzchni użytkowej ponad 100 m2, salę kina 3D 

Nowy budynek
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Czytelnia główna
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Czytelnia czasopism
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Kino 3D

Wprowadzono wolny dostęp do półek dla użytkowników biblioteki.
�lektroniczny system zabezpieczania zbiorów RFID, umożliwia profesjonalną 

ochronę zbiorów. �lektroniczna  samoobsługowa wrzutnia do książek umożliwia ca-
łodobowe zwroty. �lektroniczne mobilne skontrum  znacznie ułatwia pracownikom 
biblioteki utrzymywanie prawidłowego układu książek na półkach.
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Znacznie wzrosła powierzchnia magazynowa biblioteki. Klimatyzowany  magazyn 
książek o powierzchni ponad 220 m2 pozwala przechowywać zbiory w doskonałych 
warunkach. System regałów przesuwnych zainstalowany w magazynie biblioteki po-
zwala na zgromadzenie do 100% więcej zbiorów na tej samej powierzchni. Docelowa 
pojemność magazynu wynosi 100 tysięcy vol. 

Wrzutnia
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Magazyn
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Pracownicy biblioteki maja doskonałe warunki pracy w zakresie prac wewnątrzbi-
bliotecznych. (Fot. 050, 051)

Pracownie digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwum uczelni  znajdujące się 
w Centrum Nauki i Sztuki, wyposażone są w  nowoczesny skaner dziełowy z kołyską 
do książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych. Umożliwia to profesjo-
nalną digitalizację zbiorów. Obiekty gromadzone w archiwum uczelni takie jak: obra-
zy, rzeźby, tkaniny unikatowe, kolekcje mody czy biżuterii skanowane są w technologii 
3D.
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Skaner do książek

Skaner wielkoformatowy
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Skaner 3 d

Biblioteka zyskując tak przestronną siedzibę będzie mogła poszerzyć zakres swo-
jego działania, wykraczając poza podstawowe zadania biblioteki. Pojawiła się możli-
wość wykorzystania tzw. „ przestrzeni społecznej” w budynku Centrum Nauki i Sztuki. 
Przestrzeń tą tworzą hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Może ona służyć do 
prezentacji wystaw, pokazów i innych działań promujących kulturę.  

galeria na drugim piętrze
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galeria na drugim piętrze
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Biblioteka może stać się miejscem spotkań nie tylko naukowych czy edukacyjnych, 
ale także kulturalnych. Prezentowanie wystaw, organizowanie spotkań autorskich, 
konferencji naukowych, odczytów, wykładów oraz inicjowanie innych działań promo-
cyjnych będzie umożliwiało uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska akade-
mickiego. Oferta jest skierowana do różnych grup wiekowych i odbiorców z różnych 
środowisk. Jest to bardzo istotne, dla rozwoju społecznego aspektu biblioteki oraz inte-
gracji społeczności lokalnej. Korzystając z nowoczesnych technologii informacyjnych 
oraz zachowując klasyczne, podstawowe funkcje biblioteki, można stworzyć miejsce 
żywej wymiany myśli i możliwości odkrywania książki, która stanowi źródło wielu 
inspiracji, także artystycznych. 

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów cywilizacji”
Maria Dąbrowska
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AKADEMICKA BIBLIOTEKA NAUKOWA – WYZWANIA 
NA PRzyKłADzIe BIBlIoteKI PolIteCHNIKI łÓDzKIej

Abstract

The new technologies era brings challenges for academic libraries. Changing academic community, 
the needs of universities in context of variations in financing, raises requirements ahead of the libraries. 
Reassessment of the libraries mission, and in consequence libraries tasks, becomes an urgent problem for 
university authorities recently. Fulfilling traditional duties of a library in the 21st century, may turn out to 
be insufficient to meet expectations of an academic community and university authorities. 

In this article we will try to introduce threats and challenges ahead of university libraries on an ex-
ample of Library of the Lodz University of Technology.

Streszczenie

�ra nowych technologii stawia przed bibliotekami naukowymi nowe wyzwania. Zmieniająca się spo-
łeczność akademicka, potrzeby szkół wyższych w kontekście zmian finansowania nauki wpływają na za-
dania, jakie są stawiane bibliotekom. Przewartościowanie misji, a w konsekwencji zadań staje się w ostat-
nim czasie palącym problemem zarządzających bibliotekami szkół wyższych. Wypełnianie tradycyjnych 
zadań biblioteki w XXI wieku może się okazać niewystarczające, aby zaspokoić oczekiwania środowiska 
akademickiego i władz szkoły wyższej. W niniejszym artykule spróbujemy wskazać na przykładzie Bi-
blioteki Politechniki Łódzkiej zagrożenia i wyzwania dla bibliotek akademickich.

Wstęp

Monitorowanie uwarunkowań zewnętrznych, potrzeb pracowników naukowych 
i studentów, śledzenie nowoczesnych tendencji w pozyskiwaniu informacji naukowej 
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jest dziś rutynowym działaniem współczesnego bibliotekarstwa. Władze szkoły wyż-
szej oczekują od jednostek wewnętrznych, w tym od bibliotek, udziału w szerokich 
działaniach na rzecz uczelni. Przydzielanie nowych zadań bibliotekom wynika z prze-
konania, że potencjał kadry bibliotekarzy można i należy wykorzystać szerzej. Nowe 
technologie na tyle silnie wspomogły działalność tych jednostek, że pojawiły się w nich 
wolne „moce przerobowe”. Bibliotekarze swoją dotychczasową działalnością sprawili, 
że polskie biblioteki akademickie organizacją, profesjonalizmem usług, umiejętnością 
wykorzystania nowych technologii i jakością posiadanych źródeł informacji dorównu-
ją bibliotekom naukowym na świecie. 

W niniejszym artykule spróbujemy wskazać na przykładzie Biblioteki Politechniki 
Łódzkiej zagrożenia i wyzwania dla bibliotek akademickich. Podstawowym materia-
łem źródłowym do tego tekstu są sprawozdania roczne BPŁ z lat 2012-2016 oraz dane 
dostępne na stronach internetowych Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CY-
BRA (ŁRBC CYBRA)1.

zadania biblioteki 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej2 (BPŁ) gromadzi literaturę naukową z zakresu 
dziedzin reprezentowanych w Uczelni oraz dzieła podstawowe o treści ogólnej, zarów-
no w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Przechowywanie i udostępnianie groma-
dzonej literatury naukowej, profesjonalne organizowanie warsztatu pracy naukowca 
i studenta, oferowanie usług z zakresu bibliografii i bibliometrii, cyfryzacja i tworzenie 
baz własnych, a także szerokie szkolenia skierowane do środowiska akademickiego to 
podstawowe zadania BPŁ wpisujące się w ogólną strategię zarówno uczelni jak i samej 
biblioteki.

W czasie ponad 70-ciu lat istnienia BPŁ, została wypracowana wysoka pozycja 
biblioteki w środowisku akademickim. W nowym gmachu, od 2002 r. czytelnicy zy-
skali oprócz nowoczesnych usług również przestrzenie do pracy i wypoczynku, a także 
ofertę imprez kulturalnych. Trzykrotnie zmieniano system biblioteczny (L�CH-BMS, 
Zintegrowane Systemy Biblioteczne: HORIZON, Symphony) dążąc do realizacji 
oczekiwań użytkowników. W tej chwili czytelnicy oprócz katalogu dostępnego online, 
mają możliwość zarządzania własnym kontem bibliotecznym: zamawiania przedłuża-
nia i rezerwowania książek, a przede wszystkim uzyskali zdalny dostęp do większości 
elektronicznych komercyjnych baz danych. 

1 Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA: http://cybra.lodz.pl. Dostęp dn. 
14.08.2017 

2 W roku 2010 została zmieniona nazwa BGPŁ na Bibliotekę Politechniki Łódzkiej
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Nowe działania jako odpowiedź na wyzwania 

W BPŁ w ostatnich latach nastąpiło wiele zmian, które miały na celu wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom użytkowników i dostosowanie jej działalności do współczesnych za-
dań. Przestrzenie rewitalizowanego gmachu po fabryce Schweikertów z początku XX 
wieku dawały możliwości nowych aranżacji, a jednocześnie stanowiły swoją kubaturą 
pewne ograniczenia. Przede wszystkim w 2011 r. zostały otwarte wszystkie magazyny 
i większość zbiorów stała się dla czytelników bezpośrednio dostępna. Przygotowanie 
do poszerzenia dostępności zbiorów wymagało ich reklasyfikacji i przyjaznego usta-
wienia na półkach. W otwartych przestrzeniach zaaranżowano wiele dobrze wyposa-
żonych stanowisk do pracy dla pracowników i studentów. Przygotowano również prze-
strzenie rekreacyjne składające się z wygodnych foteli i kanap. W efekcie tych działań 
czytelnicy uzyskali możliwość wyboru sposobu wypożyczania książek: samodziel-
nego za pomocą 2 selfcheck’ów firmy ARFIDO lub za pośrednictwem bibliotekarza. 
Warunkiem wypożyczenia jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej (pracownicy 
i użytkownicy z zewnątrz) lub �LS (elektronicznej legitymacji studenta) i �LD (elek-
tronicznej legitymacji doktoranta). Po zamknięciu biblioteki od godz. 20:00 do 7:00 
rano następnego dnia uruchamiana jest funkcja zdalnego zamawiania. Zamówienia są 
realizowane przez bibliotekarzy następnego dnia rano, przed otwarciem biblioteki. 

Przestrzenie otwarte wyposażone są także w kopiarki samoobsługowe i skanery. 
W całym gmachu dostępna jest sieć �duroam.

Biblioteka oferuje również miejsca pracy przystosowane dla osób niepełnospraw-
nych z dysfunkcją wzroku i ruchu, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pozyskany w 
ramach współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w PŁ. Przez blisko 10 lat 
obecności stanowisk w BPŁ, chętnych do korzystania z nich praktycznie nie ma. 

zmiana organizacji i sposobu zarządzania 

Realizacja wszystkich zadań biblioteki wymaga dostosowania struktury i sposobu 
zarządzania do nowych warunków. Dotychczasowa struktura organizacyjna okazała 
się przestarzała i została zmieniona w 2013 r. Z 6 istniejących oddziałów utworzo-
no 4 nowe i uporządkowano realizowane zadania. Nowa struktura daje jednocześnie 
możliwości poszerzenia działalności o nowe wyzwania wynikające ze strategii uczelni. 
Założeniem zmian było utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, a po-
wołanie nowych oddziałów odbyło się w ramach przesunięć pracowników. 

Nowa struktura z 2013 r. wkrótce znów ulegnie zmianie3. Na podstawie Zarządze-
nia Rektora PŁ z czerwca 2017 r. Centrum WIKAMP od lipca stało się samodzielną 
jednostką uczelnianą. 

3 Regulamin organizacyjny BPŁ z 2013 r.  Dokument wewnętrzny
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Diagram nr 1 – wizualizacja zmian w strukturze BPŁ – na podstawie opracowania B. Fereta

Diagram nr 2 – struktura organizacyjna BPŁ
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Wykres nr 1 – liczba aktywnych czytelników w ciągu roku w BPŁ – badania własne

Identyfikacja problemów
odwiedziny w bibliotece

Wydawało się, że osiągnęliśmy ideał biblioteki naukowej. Jednak zaczęły się poja-
wiać symptomy nadchodzącego kryzysu wartości i kryteriów oceny biblioteki uczel-
nianej. Pierwszym sygnałem była mniejsza liczba przyjmowanych studentów, spowo-
dowana m.in. niżem demograficznym, a tym samym zmniejszyła się liczba czytelników 
bibliotek – wykres nr 1. 

Wprowadzanie nowych technologii w ofercie usług bibliotecznych umożliwiło ko-
rzystanie z zasobów książnicy zdalnie, bez konieczności przychodzenia do bibliote-
ki (dotyczy zarówno studentów, jak i pracowników naukowych). Zmienił się ponadto 
sposób zdobywania wiedzy, uczenia się i nauczania. Wiele źródeł naukowych i dy-
daktycznych, dostępnych w wersji elektronicznej, jest nabywane przez biblioteki jako 
usługa u komercyjnych dostawców lub zostało udostępnionych w sieci internetowej 
w systemie otwartym (biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe). 
Stąd pojawiły się tendencje spadkowe w odwiedzinach, ważnej danej w ocenie funk-
cjonowania biblioteki. 

Finansowanie 

Również finansowanie nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
jest niewystarczające. Brak koniecznych środków dla szkół wyższych przekłada się na 
relatywnie mniejsze środki dla bibliotek uczelnianych. To, co było do niedawna wizu-
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Wykres nr 2 – dotacja na działalność BPŁ w latach 2012-2016 – badania własne

alizacją sukcesu biblioteki i uczelni – nowy, dobrze wyposażony gmach – może się stać 
w przyszłości problemem, głównie dla biblioteki. Wiele bibliotek dysponuje własnym 
budżetem, uzyskanym w wyniku podziału środków dydaktycznych w uczelni. Budżet 
obejmuje całość działalności: zakup zbiorów bibliotecznych, sprzętów (mebli, kompu-
terów, skanerów, oprogramowania – włączając w to ich odnawianie), pensje pracow-
ników, utrzymanie budynków (niezbędne remonty i konserwacje, ochronę, sprzątanie, 
media), ubezpieczenia majątku. Zmniejszenie lub utrzymanie niezmienionej kwoty 
budżetu będzie skutkowało problemami finansowymi bibliotek – koszty wszystkich 
elementów wyżej wymienionych, co roku rosną i dotacja na działalność powinna ten 
wzrost uwzględnić, jeśli poziom funkcjonowania miałby zostać utrzymany. Wnioski 
środowiska naukowego i zarządzających jednostkami naukowymi spowodowały inten-
syfikację prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nad zasadami finansowania 
nauki w Polsce. Kierunki prac wskazują, że zmiany będą głębokie i nie dla wszystkich 
szkół wyższych pozytywne. Z pewnością uczelnie będą musiały się zmienić, będą mu-
siały podnieść poziom kształcenia i efekty prac naukowych, aby uzyskać finansowanie 
ze środków publicznych. Wraz z nimi muszą ewoluować również biblioteki akademickie.

BPŁ od ponad 20 lat samodzielnie dysponuje budżetem na działalność, obejmującym 
wszystkie elementy funkcjonowania. Budżet biblioteki stanowi średnio ok 2% budżetu 
uczelni. W kwotach w ostatnich 2 latach widoczna jest tendencja malejąca – wykres 
nr 2. Wzrost od 2013 roku związany był z podnoszeniem wynagrodzeń w szkolnictwie 
wyższym ale nie uwzględniał wzrostu cen pozostałych elementów budżetu:  zbiorów, 
usług, utrzymania budynku…
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Wykres nr 3 – płace BPŁ w latach 2012-2016 – badania własne

Wykres nr 4 – procentowy udział kosztów płac w budżecie BPŁ w latach 2012-2016
 – badania własne

W tym samym okresie widoczny jest wzrost wynagrodzeń - wykres nr 3, przy nie-
zmienionym poziomie zatrudnienia. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wydatki na płace BPŁ stanowią największy ele-
ment kosztów i stanowią w ciągu 5 lat średnio ok.  60% rocznego budżetu biblioteki 
– wykres nr 4.
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Wykres nr 5 – suma wydatków na zbiory BPŁ w latach 2012-2016
 – badania własne

Analiza wydatków na zbiory biblioteczne do roku 2015 wykazuje tendencję wzro-
stową – wykres nr 5, pomimo objęcia przez MNiSW części naukowych baz danych li-
cencją krajową i niewielkiego poszerzenia liczby baz danych, dostępnych online. Ceny 
dyktowane przez wydawców lub właścicieli baz danych co roku rosną o kilka %, co 
przy ich dużej wysokości niweluje zdjęte z budżetów bibliotek koszty baz w licencji 
krajowej. 

Wydatki na zbiory

Wydatki na zbiory biblioteczne stanowią średnio w ciągu 5 omawianych lat ok.  
28% budżetu BPŁ. Największa kwota jest przeznaczana na zakup licencji na naukowe 
bazy danych oraz czasopisma i książki pełnotekstowe, dostępne w trybie online, czyli 
na usługę – wykres nr 6. Zdecydowanie mniej BPŁ przeznacza na zakup czasopism 
naukowych w wersji drukowanej.

Łatwo policzyć, że średnio w ciągu 5 lat pozostawało rocznie w budżecie biblioteki 
ok. 12% na wydatki związane z utrzymaniem gmachu, usługi zewnętrzne, zakup sprzę-
tów, media i ubezpieczenia.
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Wykres nr 6 – wydatki BPŁ na 4 rodzaje zbiorów bibliotecznych w latach 2012-2016 
– badania własne

liczba zbiorów tradycyjnych

Inwentaryzowany księgozbiór BPŁ przekroczył w 2016 roku ćwierć miliona wo-
luminów, pomimo systematycznych selekcji i usuwania nieaktualnych wydawnictw 
– wykres nr 7. Jednak już liczba nowych książek drukowanych kupowanych przez 
bibliotekę zdecydowanie maleje – wykres nr 8.

Podobnie jest z drukowanymi inwentaryzowanymi czasopismami naukowymi, licz-
ba woluminów w inwentarzach stale rośnie, co jest zjawiskiem jak najbardziej natu-
ralnym w sytuacji kontynuowania zakupu tej wersji zbiorów - wykres nr 9. Jednak 
już liczba tytułów w prenumeracie rocznej w ciągu ostatnich 5 lat spadła o ponad 200 
i z pewnością będzie nadal maleć – wykres nr 10.
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Wykres nr 7 – stan księgozbioru BPŁ w latach 2012-2016 
– badania własne

Wykres nr 8 – wpływ nowych książek w ciągu roku w latach 2012-2016 
– badania własne
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Wykres nr 9 – stan czasopism BPŁ w liczbie woluminów w latach 2012-2016 
– badania własne

Wykres nr 10 – liczba nabywanych w ciągu roku tytułów czasopism drukowanych 
w latach 2012-2016
 – badania własne
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Wykres nr 11 – liczba wypożyczeń w BPŁ w latach 2012-2016 – badania własne

Wykorzystanie zbiorów tradycyjnych

Spadek liczby kupowanych zbiorów drukowanych: książek i czasopism wynika 
z malejącego zainteresowania czytelników tą wersją publikacji – wykres nr 11. Czy-
telnik oczekuje dostępu do poszukiwanego źródła szybko, bez konieczności przycho-
dzenia do biblioteki oraz bez konieczności oczekiwania na aktualnie wypożyczony 
egzemplarz. Wobec oferty publikacji w wersji elektronicznej, dostępnej w ramach 
kupowanych licencji baz danych, czytelnicy coraz częściej wybierają wersje online. 
Studenci zobligowani do zapoznania się z literaturą obowiązkową czy uzupełniającą 
wypożyczają jeszcze książki drukowane. Ta sytuacja jednak się zmienia, już 2 duże 
wydawnictwa: PWN i Helion oferują literaturę polską (podręczniki i monografie) 
w wersji elektronicznej (odpowiednio: IBUK i NASBI), a BPŁ zapewnia czytelnikom 
zdalny dostęp do tej usługi.

zbiory elektroniczne

Systematycznie rośnie liczba baz danych oferowanych w ramach usług w BPŁ – 
wykres nr 12. W tej liczbie są zarówno bazy danych w licencji krajowej jak i kupowane 
ze środków BPŁ. Ponadto użytkownicy BPŁ są informowani o wszystkich otwartych 
naukowych bazach danych, a jest ich niemało.  
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Wykres nr 12 - liczba baz danych w latach 2012-2016
 – badania własne

Zainteresowanie czytelników pełnotekstowymi czasopismami naukowymi i książ-
kami wynika nie tylko z możliwości korzystania nieograniczonego liczbą egzemplarzy, 
miejscem i czasem korzystania, istotny jest również sposób korzystania. Użytkownik 
nie musi docierać do poszukiwanych informacji w drodze czasochłonnego czytania 
całego dzieła, ma możliwość przeszukania wielu źródeł na podstawie dowolnego słowa 
kluczowego czy hasła. Narzędzia do tego celu są dostarczane zarówno przez właścicie-
li baz danych i inne firmy komercyjne, które zajmują się ich tworzeniem. Te ostatnie 
uważnie monitorują oczekiwania środowisk akademickich i nowe produkty są przy-
jazne i intuicyjne w użytkowaniu. Oferty usług są składane bibliotekom, które osta-
tecznie podejmują decyzje o zakupie, po konsultacjach z pracownikami naukowymi 
i dydaktycznymi uczelni. Narzędziem, które wpłynęło na podniesienie jakości wyszu-
kiwania informacji jest tzw. multiwyszukiwarka. Dzięki jej zastosowaniu czytelnik za 
pomocą jednego okna wyszukiwawczego przegląda wszystkie dostępne w bibliotece 
zasoby: katalog zbiorów drukowanych, bibliotekę cyfrową, repozytorium prac nauko-
wych i wszystkie kupowane źródła elektroniczne. W BPŁ została zakupiona multiwy-
szukiwarka �DS firmy �BSCO.  

Kolejnym plusem elektronicznych usług baz danych jest zakres oferty. Niewspół-
miernie więcej tytułów czasopism – wykres nr 13 i książek – wykres nr 14, jesteśmy 
w stanie zapewnić czytelnikom w ramach kupowanych pakietów usług niż w wersji 
tradycyjnej drukowanej. 
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Wykres nr 13 – liczba tytułów czasopism w pełnym tekście w BPŁ w latach 2012-2016
 – badania własne

Wykres nr 14 – liczba książek w pełnym tekście w BPŁ w latach 2012-2016
 – badania własne
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Wykres nr 15 – liczba sesji w latach 2012-2016
 – badania własne

Wykorzystanie zbiorów elektronicznych

Odrębną kwestią jest oczywiście fizyczna możliwość wykorzystania tak ogromnej 
liczby źródeł przez naukowców. Trudno w jednoznaczny sposób porównać statystyki 
wykorzystania źródeł elektronicznych i tradycyjnych, ale jeśli odwiedziny w bibliotece 
odniesiemy do liczby sesji – wykres nr 15, a liczbę wypożyczeń tradycyjnych do liczby 
pobrań publikacji elektronicznych – wykres nr 16, to wykorzystanie literatury w wersji 
cyfrowej co najmniej kilkukrotnie przewyższa tradycyjne.

Wykres nr 16 – liczba pobrań z e-książek i e-czasopism w BPŁ w latach 2012-2016 
– badania własne
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Wykorzystanie źródeł elektronicznych, mimo że odbywa się poza biblioteką, to-
jest przez nią organizowane w sposób profesjonalny i świadczy o jakości oferowanych 
usług. Niestety, coraz częściej działania organizacyjne nie są w pełni kojarzone z dzia-
łalnością bibliotekarzy, a raczej z prostym urzędniczym zamówieniem. 

Nowe zadania BPł

Zasygnalizowane wyżej problemy, związane z rozliczaniem i finansowaniem dzia-
łalności bibliotecznej sprawiły, że od pewnego czasu BPŁ inicjuje lub włącza się w inne 
pozamerytoryczne działania, które mają wpływ zarówno na jej postrzeganie, jak i na 
podniesienie jakości świadczonych usług. Duże znaczenie ma realizowanie projektów, 
finansowanych ze źródeł pozabibliotecznych i współpraca w tym zakresie z jednostka-
mi wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA

Od 2004 r. BPŁ tworzyła instytucjonalną bibliotekę cyfrową pod nazwą e-BiPoL. 
Projekt rozwijał się, uwzględniał zmieniające się potrzeby, technologie i trendy. Biblio-
teka Cyfrowa PŁ eBiPoL, była pierwszą tego typu inicjatywą w regionie łódzkim. Była 
również jedną z pierwszych instytucjonalnych bibliotek cyfrowych w Polsce. Pracow-
nia digitalizacji utworzona w ramach (dzisiejszego) Oddziału Tworzenia Zasobów Cy-
frowych, wyposażona w oprogramowanie i sprzęt przeznaczony do cyfryzacji zbiorów 
bibliotecznych, realizowała zadania na potrzeby BPŁ. 

W 2005 roku zaczęto prace nad uruchomieniem Regionalnej Biblioteki Cyfrowej 
Łodzi CYBRA w ramach współpracy bibliotek naukowych Konsorcjum Łódzkiej 
Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB). Trzon zespołu realizacyjnego stanowiły: 
Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
Centrum Komputerowe PŁ. W tym czasie podejmowano intensywne działania nad 
uzyskaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację projektu. W 2006 i 2008  
roku złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, w 2008 i 2 razy w 2009 do Ministerstwa Kultury, w 2010, 2 razy w 2012 i w 2013 
roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Dopiero ten ostatni został rozpatrzony pozytywnie. Niezależ-
nie od efektów starań o dofinansowanie projektu, w lutym 2012 r. udało się uruchomić 
ŁRBC CYBRA na platformie dLibra. Całość zasobu  Biblioteki Cyfrowej Politechniki 
Łódzkiej eBiPoL została włączona do biblioteki regionalnej jako kolekcja CYBRY pod 
dotychczasową nazwą. Wniosek aplikacyjny w 2013 roku został złożony przez Poli-
technikę Łódzką w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w imieniu 8 
bibliotek konsorcjum ŁASB (z udziału w projekcie zrezygnowała Biblioteka Uniwer-
sytetu Łódzkiego i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego), 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
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Wykres nr 17 – zasób ŁRBC CYBRA w podziale na kolekcje
 – badania własne

2007-2013, Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.2 e-usługi 
publiczne. Zespół koordynacyjny składał się z przedstawicieli BPŁ (�lżbieta Skuba-
ła), BUM (Witold Kozakiewicz), CKPŁ (Piotr Szefliński). Uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 972.518,63 zł. Projekt w swojej największej części refinansował wydatki 
poniesione przez Partnerów od 2007 do 2012 roku. W mniejszej części był projektem 
inwestycyjnym. W ramach jego realizacji wykonano 5 zadań:

Zadanie 1: Utworzenie uczelnianego centrum digitalizacyjnego w Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi, o wartości 169.774,85 zł

Zadanie 2: Utworzenie uczelnianego centrum digitalizacyjnego w Bibliotece Poli-
techniki Łódzkiej, o wartości 330.428,28 zł

Zadanie 3: Utworzenie hurtowni danych ŁRBC CYBRA oraz Komputerowego 
Katalogu Kartkowego prezentującego katalogi kartkowe w sieci Internet, o wartości 
225,626,50 zł

Zadanie 4: Utworzenie systemu archiwizacji i zabezpieczenia zasobów ŁRBC CY-
BRA, o wartości 207.009 zł

Zadanie 5: Przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, jego obsługa, na kwotę 
39.680 zł
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Od 2 lutego 2012 r. do 19 sierpnia 2017 r. strony CYBRY zostały otwarte 5 645 193 
razy (a od 2005 r. 10 427 105 razy – statystyka odwiedzin e-BiPoL’u). Od listopada 
2013 do października 2014 r. realizowano drugi projekt pod nazwą CYBRA2, finanso-
wany z budżetu ŁASB. Jego celem było utworzenie w ŁRBC CYBRA 5 nowych i  po-
szerzenie 3 istniejących kolekcji indywidualnych, dla każdej z 8 bibliotek konsorcjum 
i wypełnienie każdej z kolekcji kilkudziesięcioma obiektami cyfrowymi, wykonanymi 
w ramach projektu. Wykonawcami projektu byli pracownicy 2 pracowni digitalizacji 
bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego przy wsparciu zasobami 
sprzętowymi i ludzkimi Zespołu Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ZASB).

Dziś zasób ŁRBC CYBRA liczy 13 781 obiektów w 8 kolekcjach, odpowiadają-
cych 8 bibliotekom ŁASB – wykres nr 17. 

Projekt PLUM4

Współpraca w ramach ŁASB, dzięki której środowisko łódzkich bibliotek nauko-
wych pracuje w jednym systemie bibliotecznym (obecnie w Symphony) oraz prace 
przy realizacji obu projektów CYBRY dowiodły, że owocne współdziałanie jest dobrą 
drogą do realizacji innych projektów w przyszłości. Dlatego, w 2017 r. BPŁ i Centrum 
Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisały umowę 
o współpracy i rozpoczęły realizację projektu PLUM, dzięki któremu możliwe jest wy-
pożyczanie książek przez pracowników i studentów 2 uczelni z obu bibliotek w opar-
ciu o wspólną bazę danych w systemie Symphony. 

Repozytorium instytucjonalne CYR�NA5

Realizację projektu budowy Repozytorium Politechniki Łódzkiej CYR�NA rozpo-
częto w 2008 r. w Bibliotece PŁ w oparciu o oprogramowanie dSpace. Głównym celem 
tego projektu jest udostępnianie oraz archiwizacja szeroko pojętego dorobku naukowe-
go pracowników Politechniki Łódzkiej. Wprawdzie przez pierwsze lata CYR�NA była 
budowana przez BPŁ z jej środków budżetowych, ale od 2 lat projekt jest rozwijany 
w ramach tworzonego systemu zarządzania wiedzą w uczelni CRISPŁ. Pozytywnym 
efektem dla PŁ jest ocena repozytorium w ramach rankingu repozytoriów na świecie 
Ranking Web of Repositories, prowadzonego przez Cybermetrics Lab, należącego do 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) w Hiszpanii.

4 PLUM. Projekt wzajemnych wypożyczeni: http://bg.p.lodz.pl/plum. Dostęp  dn. 
10.08.2017

5 CYR�NA Repozytorium Politechniki Łódzkiej: http://repozytorium.p.lodz.pl/. Dostęp dn. 
03.08.2017
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System zarządzania wiedzą w PŁ – CRISPŁ

System CRISPŁ oparty jest na programie SKRYBA, którego twórcami są pracow-
nicy Wydziału �lektrotechniki, �lektroniki, Informatyki i Automatyki (W��IiA), jest 
współrealizowany przez BPŁ, Centrum Komputerowe PŁ i W��IiA. W założeniu 
system ma gromadzić i analizować informacje dotyczące publikacji pracowników PŁ, 
realizowanych w jednostkach projektów naukowych, patentów i innych danych, które 
mają znaczenie dla zarządzania i oceny pracowników i jednostek uczelni. Program 
SKRYBA został zasilony danymi o publikacjach pracowników, wyeksportowanymi 
z programu �xpertus (baza BIBLIO) za lata 2004 - 2014. Od roku 2016 SKRYBA jest 
jedyną bazą lokalną, niestety niekompletną, gromadzącą dane o publikacjach pracow-
ników PŁ. 

Dane do bazy wprowadzają wyznaczeni operatorzy na wydziałach i w BPŁ. Biblio-
teka PŁ w ramach realizacji projektu CRISPŁ nadzoruje poprawność wprowadzanych 
danych, usuwa powstające duplikaty rekordów i prowadzi szkolenia dla operatorów na 
wydziałach. 

Projekt CYR�NA jest elementem systemu CRISPŁ, poprzez zbudowane funkcjo-
nalne powiązanie z programem SKRYBA, w zakresie pobierania wystawionych opi-
sów i dołączonych przez operatorów plików z pełnym tekstem publikacji.

Projekt jest finansowany z budżetu zadaniowego PŁ od 2015 r. 

Uczelniane Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych Studentów PŁ

Trzy jednostki uczelni: BPŁ, Archiwum PŁ i Centrum Komputerowe PŁ na zlecenie 
J.M. Rektora w 2016 r. rozpoczęły budowę Uczelnianego Repozytorium Pisemnych 
Prac Dyplomowych Studentów PŁ (URPPD). Repozytorium ma stanowić podstawowy 
element realizacji ustawowego obowiązku uczelni przesyłania teksów prac dyplomo-
wych studentów do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych, 
tworzonego przez MNiSW dla centralnego systemu antyplagiatowego. W ciągu roku 
zostało wprowadzonych do URPPD prawie 22 000 prac dyplomowych z lat 2009 – 
2015.

Inne działania BPł na rzecz środowiska akademickiego

BPŁ zapewnia środowisku akademickiemu również miejsce, w którym pracownicy 
i studenci mogą zaprezentować pozazawodowe pasje i talenty. 

galeria Biblio-Art6

W końcu 2007 roku powołano do życia Galerię Biblio-Art. Przez 10 lat zorganizo-
wano w niej 70 wystaw prac plastycznych obejmujących malarstwo, rysunek, grafikę, 

6 Galeria Biblio-Art.: http://bg.p.lodz.pl/galeria-biblio-art. Dostęp dn. 19.08.2017
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fotografię (fotografikę), rzeźbę, film animowany. Każdą z wystaw poprzedził wernisaż, 
będący prezentacją autora/autorów prac i przybliżający wykorzystaną technikę ich wy-
konania czy tło historyczne prezentowanych dzieł. Gośćmi wernisaży są przedstawi-
ciele środowisk twórczych, którzy mają okazję do rozmów i wymiany doświadczeń 
artystycznych. Galeria zyskała w środowisku Łodzi pozycję przyjaznej, profesjonalnej 
i dobrze zorganizowanej placówki. 

Przedsionek literacki

W końcu 2014 r. rozpoczęły się w BPŁ cykliczne spotkania z ludźmi pióra w ra-
mach Przedsionka Literackiego, zainicjowane przez 2 pracowników BPŁ. Spotkania 
promują środowisko Łodzi, a zwłaszcza PŁ i są skierowane do wszystkich, którzy pra-
gną kontaktu z literaturą, poezją, sztuką... „Przedsionek to spotkania literackie, wieczo-
ry autorskie, realizowane w pomieszczeniach Biblioteki, którym zazwyczaj towarzyszy 
nietypowa oprawa muzyczna. Zapraszani są twórcy z Łodzi lub w jakiś sposób związani 
z Łodzią, którzy mają możliwość zaprezentować swoją twórczość, opowiedzieć o tym, 
jak tworzą lub odpowiedzieć na pytania nurtujące publiczność”7. Do połowy 2017 roku 
zorganizowano 16 wieczorów literackich, które cieszyły się dość dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Łodzi.

Klub Krótkofalowców (KK)8

Inicjatorem Klubu Krótkofalowców SP7TUL PŁ jest pracownik Oddziału Syste-
mów Informatycznych BPŁ, pasjonat radioamatorstwa. Zainteresowanie działalnością 
w KK wykazali krótkofalowcy województwa łódzkiego, studenci i pracownicy Po-
litechniki Łódzkiej, między innymi z Centrum Komputerowego, Wydziałów: ��IA, 
Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności. Od początku czynnie uczestniczą 
w spotkaniach. Kilku klubowiczów zdobyło już licencję Radioamatorską. Dziś regu-
larnie spotyka się w KK 12 krótkofalowców posiadających licencje i 4 osoby, które się 
szkolą.

Podsumowanie

Niepewny czas jaki nadszedł dla szkół wyższych może przewartościować strategie 
bibliotek akademickich. Dostosowywanie zadań biblioteki do zmieniających się wa-
runków działania, podnoszenie jakości usług bibliotecznych, wykorzystywanie nowo-
czesnych narzędzi w działalności informacyjnej i komunikacji z użytkownikiem może 
podnieść ocenę bibliotek, ale jednocześnie może się stać argumentem do dalej idących 
zmian. Niewątpliwie, analiza funkcjonowania bibliotek wskazuje, że może pojawić się 

7 Przedsionek Literacki: http://bg.p.lodz.pl/przedsionek-literacki. Dostęp dn. 19.08.2017
8 Klub Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej: http://www.sp7tul.p.lodz.pl/. Dostęp dn. 

30.07.2017
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pole do działań zwiększających efektywność realizowanych procedur. Trudno przewi-
dzieć w jakim stopniu szkoły wyższe będą w stanie zabezpieczyć budżety bibliotek, 
czy zdołamy zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby czytelników i utrzymać pozycję 
biblioteki jako nowoczesnego, profesjonalnego centrum informacji naukowej. Tym-
czasem, mając świadomość uwarunkowań, nie rezygnujemy z organizowania w bi-
bliotece przyjaznych przestrzeni, które sprawią, że czytelnik chętnie tu będzie zarówno 
pracował, jak i odpoczywał czy spotykał się z grupą przyjaciół, a także z zapewnienia 
użytkownikom interesującej oferty spotkań kulturalnych.  

Czy działania te przyciągną rzesze użytkowników do biblioteki, pokaże czas.
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DzIAłAlNoŚć WyStAWIeNNICzA 
BIBlIoteKI uNIWeRSytetu łÓDzKIego W lAtACH 2006-2016

jAKo FoRMA PoPulARyzACjI WIeDzy

Abstract

Arranging of exhibitions is an important part of activity in The Library of Lodz University, scientific 
and public institution. In the article the exhibitions organized in this Library in the years 2006-2016 (since 
opening of its new building in October 2006 until 2016) have been described. 

The variety of issues was worthy of notice. The exhibitions prepared both by The Scientific Informa-
tion Department of The Library, and those that were the result of cooperation with faculties of The Uni-
versity of Lodz, various local institutions and with foreign centers, such as embassies, were presented in 
the article. Among the exhibitions, there were dedicated to deserved persons or important events. There 
were also exhibitions pointing individual scientific and artistic achievements of people employed in The 
Library of Lodz University or in The University of Lodz. The exhibitions arranged periodically, seminars 
and conferences connected with them, were also described.

Streszczenie

Działalność wystawiennicza Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego - instytucji naukowej i publicznej - 
stanowi ważną część jej aktywności. W artykule scharakteryzowano wystawy organizowane w łódzkiej 
Książnicy w latach 2006-2016, tj. od momentu otwarcia nowego gmachu Instytucji w październiku 2006 
r., do roku 2016. 

Zwrócono uwagę na różnorodność tematyczną ekspozycji. Omówiono zarówno wystawy przygotowa-
ne przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki, jak również będące efektem współpracy z wydziałami 
Uniwersytetu Łódzkiego, z lokalnymi instytucjami oraz z zagranicznymi ośrodkami, np. ambasadami. 
W artykule opisano ekspozycje poświęcone zasłużonym osobom, ważnym wydarzeniom oraz takie, które 
prezentowały indywidualne dokonania naukowe i artystyczne osób związanych z Biblioteką UŁ, bądź 
z łódzką Uczelnią. Przedstawiono również ekspozycje aranżowane cyklicznie, jak również wydarzenia 
towarzyszące wernisażom - seminaria i konferencje.
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Organizowanie wystaw stało się już tradycją w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 
(BUŁ). Otwarcie i zagospodarowanie nowej jej części w październiku 2006 r. umoż-
liwiło realizację zamierzeń związanych z działalnością wystawienniczą w szerszym 
zakresie i z większym rozmachem. Nowe wnętrza Książnicy, jej obszerne przestrzenie 
wypełniające hol na parterze i galerie na kilku piętrach pozwoliły intensywniej reali-
zować plany związane z ekspozycjami. W latach 2006-2016 zorganizowano znacznie 
więcej wystaw niż w latach ubiegłych. Działalność wystawiennicza należała do obo-
wiązków Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki, 
zwykle pomysłodawcy tego rodzaju przedsięwzięć, nierzadko jednak współpracujące-
go z polskimi bądź zagranicznymi placówkami nauki i kultury. I tak jest do dziś.

Warto zwrócić uwagę na tematyczną różnorodność wystaw. Były to ekspozycje 
poświęcone zasłużonym osobom lub ważnym wydarzeniom. Część wystaw to efekt 
współpracy z różnymi wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego lub z lokalnymi instytucja-
mi typu Filharmonia Łódzka, Łódzka Szkoła Filmowa, Teatr Wielki w Łodzi.  Niektóre 
z ekspozycji opierały się na współdziałaniu z zagranicznymi ośrodkami, m.in. z amba-
sadami Japonii, Czech, Brazylii czy Kuby i skutecznie przybliżały kulturę tych krajów. 
Wśród wystaw były takie, które wskazywały na indywidualne dokonania artystów, by 
wymienić twórczość Zdzisława Muchowicza, Roberta Krężlaka, Dominiki Tępińskiej, 
Danuty Radek-Pankowskiej. Inne przypominały działalność osób związanych z Bi-
blioteką UŁ czy łódzką Uczelnią. Należy tu powiedzieć o zasługach Heleny Więc-
kowskiej, Jana Muszkowskiego, Janusza Dunina, Jerzego Andrzejewskiego, Jerzego 
Starnawskiego, czy Bolesława W. Lewickiego. Obopólne zadowolenie ze współpracy 
i dobrych warunków wystawienniczych w BUŁ sprawiało, że w kilku przypadkach 
aranżowanie wystaw przybrało formę cykliczną, jak na przykład ekspozycje Wyższej 
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej czy Festiwalu 
Kultury Buddyjskiej. 

Wernisaże nie tylko prezentowały przeróżne osiągnięcia, ale przy okazji zachęcały 
do zwiedzania nowoczesnego budynku Biblioteki. Omawiając wystawy w BUŁ, ze 
względu na ich znaczną liczbę, ograniczę się do wybranych przykładów.

W 2007 r. przygotowano cztery ekspozycje: Na tropach Wańkowicza. W 115. rocz-
nicę urodzin pisarza, Ryszard Kapuściński (1932-2007), Stanisław Wyspiański (1869-
1907). Z okazji Roku Stanisława Wyspiańskiego oraz Generał Władysław Anders. 
Z okazji Roku Władysława Andersa. 

Na wystawie poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu pokazano książki biogra-
ficzne i korespondencję autora Nocy Listopadowej skierowaną do różnych adresatów, 
materiały przedstawiające Wyspiańskiego jako poetę, dramatopisarza, twórcę i refor-
matora teatru, malarza, a także projektanta mebli i sztuki użytkowej. Spośród sztuk 
dramatycznych wyeksponowano Wesele, będące zawsze aktualnym głosem w dyskusji 
o Polsce. Pokazano fotografie autorstwa Janusza Szymańskiego z inscenizacji Wese-
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la w reżyserii Ryszarda Peryta, która odbyła się w Teatrze Nowym im. Kazimierza 
Dejmka w Łodzi w 2007 r. oraz fotosy z filmu i planu zdjęciowego Wesela w reżyserii 
Andrzeja Wajdy z 1972 r. autorstwa Renaty Pajchel, a także zdjęcia z innych spektakli: 
Wesele z 1958 r. w reżyserii Stefanii Domańskiej i Wesele z 1969 r. w reżyserii Jerze-
go Grzegorzewskiego autorstwa Franciszka Myszkowskiego oraz ze spektaklu Klą-
twa w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego z 1995 r. autorstwa Urszuli Karpińskiej. 
Interesującym eksponatem była kopia autografu Stanisława Wyspiańskiego z drama-
tu Legenda, należąca do zbiorów BUŁ. Pokazano również ilustracje wykonane przez 
Wyspiańskiego do Iliady Homera. Wystawę wzbogaciły programy teatralne, rysunki, 
a także rekwizyty wypożyczone z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.  

�kspozycja poświęcona generałowi Władysławowi Andersowi zaprezentowała 
zbiory Biblioteki oraz cenne archiwalia, muzealia i zbiory ikonograficzne udostępnio-
ne przez Muzeum Tradycji Niepodległości w Łodzi. Można było zobaczyć fotografie, 
medale, mundur wojskowy i czapkę oraz portret Andersa namalowany węglem przez 
Krystynę Szczypkowską, a także zbiory prywatne: list z własnoręcznym podpisem ge-
nerała udostępniony przez Wojciecha Jastrzębskiego oraz zdjęcia z Monte Cassino wy-
pożyczone od Henryka Lemiesza.

Rok 2008 był okazją do przygotowania trzech wystaw poświęconych: Józefowi 
Czapskiemu, Gustawowi Holoubkowi i Zbigniewowi Herbertowi. 

Okazją do przypomnienia postaci Józefa Czapskiego była 15. rocznica śmierci hra-
biego herbu Leliwa, malarza, pisarza, świadka mordu polskich oficerów w Katyniu, 
wreszcie współtwórcy paryskiej „Kultury”. Książki autorstwa Czapskiego oraz inne 
dotyczące jego życia i twórczości, liczne zdjęcia i reprodukcje jego obrazów uatrakcyj-
niły całość wystawy.
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Gustaw Holoubek 1923- 2008, 2008

Zbigniew Herbert 1924-1998, 2008  
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Powodem do przygotowania tej nieplanowanej ekspozycji Gustaw Holoubek 
(1923-2008) była śmierć wybitnego aktora, reżysera i pedagoga. Zaprezentowano na 
niej jego biografię, wspomnienia o nim, bogatą filmografię. Przypomniano insceniza-
cje teatralne  z udziałem Holoubka, nagrody i odznaczenia, jakie mu przyznano. Teatr 
Nowy w Łodzi udostępnił Bibliotece zdjęcia ze słynnej inscenizacji Dziadów Adama 
Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, wystawionych w Teatrze Narodowym 
w Warszawie w 1967 r., w której Holoubek zagrał Gustawa-Konrada. Muzeum Kine-
matografii w Łodzi wypożyczyło BUŁ fotosy z filmów, w których aktor pokazał swój 
kunszt artystyczny. Wystawę uzupełniły artykuły i recenzje oraz relacje z ostatniego 
pożegnania mistrza sceny polskiej. 

W 2008 r. wspólne działania z Katedrą Literatury Polskiej XX i XXI w. zaowoco-
wały wystawą Zbigniew Herbert (1924-1998) w 10. rocznicę śmierci przygotowaną po 
ogłoszeniu przez Sejm RP roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta. Wystawa przed-
stawiła materiały ilustrujące biografię poety, jego debiuty prasowe, pierwsze i kolejne 
wydania poezji, dramatów i esejów, jak również przekłady, wiersze oraz koresponden-
cję. Zaprezentowała studia o twórczości Herberta oraz prace łódzkich badaczy jego li-
teratury, będące rezultatem konferencji naukowej, która miała miejsce w Łodzi w 1992 
r. Zaakcentowano fascynacje malarskie poety oraz inspirujące go podróże. Pokazano 
również muzykalia świadczące o wpływie poezji Herberta na twórczość muzyczną 
i ostatni wywiad z autorem Pana Cogito. Po wernisażu odbyła się sesja naukowa, pod-
czas której referaty wygłosili pracownicy UŁ: profesor Jacek Brzozowski, dr Maria 
Berkan-Jabłońska, dr Anna Drozd, dr Marzena Woźniak-Łabieniec, dr Krystyna Pie-
trych i dr Jerzy Wiśniewski.

W roku 2009 Oddział Informacji Naukowej (OIN) zorganizował wystawę o Juliu-
szu Słowackim pt. Juliusza Słowackiego świat teatralny. Reminiscencje. Z okazji roku 
Juliusza Słowackiego pokazującą inscenizacje teatralne dramatów poety epoki roman-
tyzmu. Zaprezentowane materiały pochodziły z kolekcji Dokumentów Życia Społecz-
nego BUŁ oraz z łódzkich teatrów: Teatru im. Stefana Jaracza i Teatru Nowego im. 
Kazimierza Dejmka.

Ogłoszenie roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina z okazji 200. rocznicy jego 
urodzin było okazją do przypomnienia postaci i twórczości kompozytora. Biografia 
Chopina wytyczyła plan ekspozycji Tam, gdzie pozostały nuty Chopina... Wystawa 
przypomniała miejsca,  w których bywał, koncertował i które inspirowały go do kom-
ponowania. Pozwoliła odtworzyć pamięć o miastach i miejscowościach, gdzie roz-
brzmiewała i pozostała chopinowska muzyka: Żelazowa Wola, Brochów, Warszawa, 
Sanniki, Szafarnia, Duszniki i Antonin. Sztuka kompozytorska Chopina znana była 
także w Wiedniu, Pradze, Cieplicach Dreźnie, Berlinie, Nohant, �dynburgu, Glasgow 
i Londynie, gdzie pianista dał swój ostatni koncert. W 1848 r. powrócił  do Paryża i tam 
pozostał na zawsze. Wernisaż połączony był z prelekcją Małgorzaty Grajter z Akade-
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Tam, gdzie pozostały nuty Chopina 2010

mii Muzycznej w Łodzi pt. Fryderyka Chopina muzyczne pamiątki z podróży. Wy-
darzenie to odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych: TVP3 Łódź, Telewizji 
TOYA i Radiu Łódź.

W listopadzie i grudniu 2011 r. można było oglądać ekspozycję „Podróżny 
świata” czyli w stronę Miłosza przygotowaną przez Oddział Informacji Nauko-
wej z okazji Roku Czesława Miłosza. Zaprezentowano osobę i twórczość noblisty 
w szerszym kontekście, tj. na tle kultury polskiej i światowej. Pokazano związki 
poety ze środowiskami literackimi innych państw, kontakty i przyjaźnie z twórcami 
różnych narodowości. Wystawa została przygotowana według planu: „Rodzinna 
�uropa” (Litwa, Polska, Paryż), „Widzenie nad Zatoką San Francisco” (Ameryka, 
Nagroda Nobla), „W Ojczyźnie mojej ...” (Warszawa, Kraków, Lublin), „Gdzie 
wschodzi słońce i kędy zapada” (przekłady literackie, korespondencja, przyjaźnie). 
Wernisaż połączono z sesją naukową na temat twórczości Miłosza, w której wzięli 
udział pracownicy naukowi z Wydziału Filologicznego UŁ: dr Marzena Woźniak-
Łabieniec, dr Jerzy Wiśniewski i dr Jacek Ladorucki. 
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Podróżny świata czyli w stronę Miłosza, 2011  
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Oddział Informacji Naukowej zainicjował wystawy poświęcone kobietom pióra.  
Wyprzedzić czas – kobiece postrzeganie rzeczywistości w pisarstwie Zofii Nałkowskiej 
to tytuł jednej z nich zorganizowanej w 2014 r. Okazją do przypomnienia osoby, twór-
czości i działalności publicznej autorki Medalionów była przypadająca w tym roku 
130. rocznica urodzin i 60. rocznica odejścia pisarki. Zofia Nałkowska była działaczką 
polskiego ruchu kobiecego. W 1907 r. wystąpiła na Kongresie Kobiet w Warszawie, 
a w 1933 r., jako jedyna kobieta, została członkinią Polskiej Akademii Literatury. Na 
ekspozycji zaprezentowana została ta część twórczości Nałkowskiej, która podejmo-
wała wątki feministyczne. Z jej tekstów, zarówno literackich, jak i krytycznych wy-
dobyto treści, które mogłyby być inspiracją w aktualnych debatach o kobiecie. Na 
wystawie pokazano pierwsze powieści modernistyczne i psychologiczno-obyczajowe 
Nałkowskiej pisane w duchu młodopolskim, utwory okresu międzywojennego, a także 
późniejsze o tematyce społeczno-politycznej. Zaprezentowano zbiory opowiadań pi-
sarki, teksty krytyczne i dramaty. Pokazano fotografie ze spektaklu Dom kobiet autor-
stwa Jerzego Neugebauera, wystawionego na scenie Teatru Nowego w Łodzi w 1957 
r. w reżyserii Janusza Kłosińskiego. Wyeksponowano twórczość diarystyczną, gdyż 
Nałkowska pozostawiła swoje Dzienniki pisane niemal przez całe życie. 

W 2015 r. Biblioteka UŁ zaaranżowała ekspozycję Poetki miłości. 70. rocznica 
odejścia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i 80. rocznica urodzin Haliny Poświa-
towskiej. Do współpracy zaprosiła 32. Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświa-
towskiej w Łodzi. Wystawa objęła dwie części. Pierwsza z nich „Z wichru spłynie moja 
miłość nowa…” przypomniała twórczość krakowskiej poetki z rodu Kossaków, dla 
której miłość stała się istotą życia i poezji. Na wystawie można było zobaczyć książki 
biograficzne o poetce, m.in. Zalotnicę niebieską autorstwa jej siostry Magdaleny Samo-
zwaniec. Zebrane materiały pozwoliły poznać twórczość poetycką Jasnorzewskiej za-
mkniętą w wierszach, począwszy od debiutanckiego tomiku Niebieskie migdały z 1922 
r. po Ostatnie utwory wydane pośmiertnie w Londynie w 1956 r. Pokazano realizacje 
teatralne dramatów poetki, np. spektakl Baba-Dziwo wielokrotnie wystawiany na sce-
nach teatrów polskich, jak również te jej wiersze, które zainspirowały kompozytorów: 
Czesława Niemena, Zygmunta Koniecznego, Jerzego Satanowskiego do napisania 
utworów muzycznych: Ptaszek, Pocałunki, Dancing. Drugą część ekspozycji otwierały 
słowa Haliny Poświatowskiej „Nie pytaj o życie, zapytaj o miłość, to jedno” ujawniają-
ce uczucia, emocje, doznania miłości, radość i gorycz jej doświadczenia. Ten fragment 
wystawy pokazał różne wydania zbiorów poezji Poświatowskiej, oryginalny rękopis 
wiersza oraz dokumenty osobiste i liczne fotografie. Atrakcją ekspozycji były listy Sta-
nisławy Mygowej - matki poetki i Wisławy Szymborskiej, adresowane do dyrekcji 32. 
LO w Łodzi, a także zdjęcia Domu Poezji i słynnej ławeczki Poświatowskiej w Czę-
stochowie. Pokazano również wiersze uczniów Liceum inspirowane poezją autorki 
Ody do rąk. Liryki Poświatowskiej były źródłem weny twórczej dla kompozytorów. 
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Poetki miłości, 2016
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Na wystawie znalazły się utwory Tadeusza Bairda i Andrzeja Kurylewicza do słów 
poetki zapisane w nutach i utrwalone w nagraniach. Gościem honorowym spotkania 
był Zbigniew Myga - brat H. Poświatowskiej przybyły wraz  z żoną.  Opowiedział on 
o Domu Poezji, czyli o Muzeum im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, którego 
był pomysłodawcą i kuratorem. Obecni byli także: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
z 32. LO oraz dr Dominika Dworakowska z Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury 
Polskiej UŁ, która wygłosiła referat O liryce miłosnej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej i Haliny Poświatowskiej raz jeszcze. 

W 2016 r. OIN zorganizował dwie ekspozycje. Pierwsza powstała z okazji przypa-
dającej 115. rocznicy śmierci Stefana Kisielewskiego pt. W słowach i w dźwiękach… 
Stefan Kisielewski - literat i kompozytor, którą uczczono słynnego „Kisiela”. Biografię 
autora Gwiazdozbioru muzycznego zaprezentowano w dwóch częściach: „Z rodu Ki-
sielewskich” i „Po prostu Kisiel”. Twórczość literacką ujęto w rozdziałach: „Widziane 
z góry. Powieści”, „Materii pomieszanie. Felietony”, „Wołanie na puszczy. Felietony” 
oraz „Dzienniki”. Tytuły części muzycznej to: „Z muzyką przez lata. Felietony”, „Po-
dróż w czasie. Kompozycje”, „Divertimento. Kompozycje”, „Danse Vive. Utwory na 
fortepian”, „Intermezzo. Utwory na różne instrumenty”, „Pieśni i piosenki” oraz „Ki-
siel do słuchania”. Na ekspozycji nie zabrakło wypowiedzi Kisiela dotyczących wy-
darzeń politycznych i społecznych, znajomych i przyjaciół oraz znanych osobistości. 
Wystawę uzupełniły fotografie i rekwizyty. 
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Druga z kolei to ekspozycja Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak - kaznodzieja, 
teolog, bioelektronik, filozof, poeta opowiadająca o znanym uczonym i jego przyjacielu 
Ryszardzie Klimczaku - łódzkim pisarzu i dziennikarzu, który wspominał profesora na 
spotkaniu autorskim.

Wśród wystaw organizowanych przez OIN były poświęcone osobom, które ode-
szły, a związane były z Biblioteką UŁ lub z Uniwersytetem Łódzkim. 

We wrześniu 2007 r. śmierć dyrektora BUŁ profesora Janusza Dunina upamięt-
niono wystawą (Janusz Dunin - 1931-2007). Profesor Janusz Dunin-Horkowicz był 
wybitnym naukowcem i ciekawym człowiekiem, którego życie od 1957 r. nieroze-
rwalnie splotło się z Biblioteką UŁ. W latach 1984-1987 r. pełnił funkcję dyrektora 
BUŁ, a w latach 1994-2003 był profesorem Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŁ. Miał szerokie zainteresowania, nie tylko bibliofilskie. Opublikował 20 
książek i ponad 450 artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących bibliote-
koznawstwa, bibliofilstwa, księgoznawstwa, literatury, edytorstwa, czytelnictwa, so-
cjologii i historii publikacji. Profesor J. Dunin był przyjacielem i nauczycielem wielu 
pokoleń miłośników książek, a swoją pasją humanistyczną inspirował młodych ludzi. 

W słowach i w dźwiękach. Stefan Kisielewski – literat i kompozytor, 2016
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Janusz Dunin, 2007
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W październiku 2008 r. przygotowano wystawę i wieczór wspomnień poświęcone 
ś. p. dyrektorowi Biblioteki UŁ dr Jerzemu Andrzejewskiemu, przygotowane przez 
Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki i BUŁ. Zaprezentowano materiały dokumen-
tujące jego biografię, dorobek naukowy oraz zainteresowania i pasje kolekcjonerskie. 
Podczas spotkania przyjaciele i znajomi wspominali Jerzego Andrzejewskiego jako 
mądrego człowieka  i niezawodnego przyjaciela. Ostatnio dr J. Andrzejewski dał się 
poznać jako ekspert w dziedzinie budownictwa bibliotecznego i senior budowy nowe-
go gmachu BUŁ. Na spotkaniu wypowiadano się o zainteresowaniu dyrektora dzia-
łalnością Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, o przyjacielskiej opiece i wsparciu 
podczas prac artystycznych nad projektem Skryptorium i o wspólnych fascynacjach, 
których owocem była Bibliofilska Mapa Łodzi, książka wydana w 2007 r. Przywoływa-
no w pamięci postać dyrektora jako pedagoga, mówiono o współpracy nad publikacją 
O książce i czytaniu w „Kronice miasta Łowicza”  i o Fiszce, a także o wielu jeszcze 
innych jego dokonaniach. 

Wieczór wspomnień poświęcony śp. dr Jerzemu Andrzejewskiemu 2008
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W 2008 r. w 10. rocznicę śmierci upamiętniono osobę Bolesława Świderskiego, 
profesora i dyrektora Biblioteki w latach 1969-1981. Wyrazem tej pamięci była ekspo-
zycja W służbie książki i czytelnika. Prof. Bolesław Świderski (1917-1998). Bibliote-
ka przygotowała wystawę, a Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ 
sesję naukową. Profesor Bolesław Świderski zapisał się jako pedagog, który kształcił 
kadrę przyszłych bibliotekarzy, przyczyniał się do podnoszenia kwalifikacji pracowni-
ków książki oraz dbał o prestiż zawodu bibliotekarza. 

W roku 2009 wystawą Pamięci Mariana 
Balceraka przypomniano dyrektora Biblioteki 
w latach 1981-1984, związanego z tą instytucją 
od 1957 r. Doświadczenie zawodowe, szeroka 
wiedza, a także zamiłowanie do pracy biblio-
tekarza sprawiały, że Marian Balcerak był lu-
biany przez czytelników. Pracowitość, sumien-
ność, umiejętność organizacji pracy, a także 
zaangażowanie w sprawy Biblioteki powodo-
wały, że zawsze można było na niego liczyć.

W 2013 r. Biblioteka wspólnie z Katedrą 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
UŁ przygotowała wystawę Jana Muszkow-
skiego życie z książką oraz sesję naukową Jan 
Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Obydwa 
wydarzenia dedykowano temu wybitnemu 
bibliologowi, pedagogowi i uczonemu oraz 
współorganizatorowi Uniwersytetu Łódzkie-
go. W czasie wernisażu odsłonięto tablicę pa-
miątkową o profesorze, a odsłonięcia dokonała 
profesor Joanna Muszkowska - jego córka. Na 

ekspozycji znalazły się dokumenty autobiograficzne tj. maszynopis życiorysu, dwa 
wydania jednego z najważniejszych i najbardziej znanych podręczników profesora, 
tj. Życie książki oraz inne prace, takie jak: Książka jako przedmiot nauki czy Początek 
pisma. Pokazano publikacje dotyczące dokumentacji, dokumentologii, bibliografii, bi-
bliotekoznawstwa, drukarstwa, jak również teksty świadczące o działalności profesora 
jako redaktora, autora listów oraz dokumenty mówiące o uzyskanych stopniach na-
ukowych i nagrodach. Ważne miejsce zajęły publikacje o profesorze autorstwa Heleny 
Więckowskiej, Karola Głombinowskiego, Anny Sitarskiej, a także listy i telegramy 
kondolencyjne. �kspozycja została wzbogacona o rękopisy i maszynopisy profesora 
Jana Muszkowskiego. 

Pamięci Mariana Balceraka, 2009
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Jana Muszkowskiego życie z książką, 2013   

Rok 2014 był okazją do przypomnienia osoby Heleny Więckowskiej, dyrektorki 
Biblioteki UŁ w latach 1948-1969, jej dorobku naukowego oraz aktywnej działalności 
zawodowej. Przygotowano ekspozycję i konferencję pt. Profesor Helena Więckowska 
- kobieta polska w nauce. Omówiono jej osiągnięcia jako dyrektorki Biblioteki i kie-
rownika Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ w latach 1953-1968. Przywołano wspomnie-
nia jej pracowników i uczniów, podsumowano dorobek Więckowskiej jako historyka, 
rękopisoznawczyni, autorki wielu biogramów do Słownika Pracowników Książki Pol-
skiej i aktywnej działaczki Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Opo-
wiedziano o kontaktach zagranicznych profesor oraz o jej wkładzie w rozwój budow-
nictwa bibliotecznego. Na wystawie znalazły się wybrane prace historyczne profesor, 
w tym teksty o Joachimie Lelewelu, prace z rękopisoznawstwa, publikacje na temat 
bibliotekarstwa polskiego i światowego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi i kształ-
cenia bibliotekarzy oraz listy świadczące o rozległych kontaktach z ludźmi kultury 
i nauki, jak również książki zawierające dedykacje dla uczonej.

Wiele wystaw w Bibliotece UŁ zorganizowano we współpracy z różnymi wydzia-
łami i innymi jednostkami UŁ. 

Opublikowanie książki Zabytkowe przestrzenie Uniwersytetu Łódzkiego pióra pra-
cowników UŁ Karoliny Kołodziej z Wydziału Filologicznego i Macieja Kronenberga 
z Wydziału Nauk Geograficznych w 2010 r. było pretekstem do przygotowania ekspo-
zycji pod tym samym tytułem, w ramach obchodów 65. lecia Uniwersytetu Łódzkiego, 
pokazującej architekturę budynków uniwersyteckich.

W 2011 r. w Bibliotece miały miejsce trzy ważne wydarzenia. Obchody rocznicy 
wizyty kanclerza RFN Willy’ego Brandta w Polsce (7.12.1970) były okazją do zor-
ganizowania przez Uniwersytet Łódzki wspólnie z Fundacją im. Friedricha �berta, 
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Prof. Helena Więckowska 
- kobieta polska w nauce, 

2014

Zabytkowe przestrzenie 
Uniwersytetu Łódzkiego, 

2010
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wystawy i seminarium naukowego pt. Willy Brand i Polska. Przezwyciężenia podzia-
łu Europy. Uroczystość ta odbyła się w gmachu Biblioteki. Odbiła się ona szerokim 
echem w lokalnych mediach.

W tym samym roku, w 20. rocznicę rozpadu Jugosławii, Centrum Naukowo-Badaw-
cze UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI wieku”, powołane w czerwcu 2011 r. zorga-
nizowało w BUŁ ogólnopolską konferencję pt. Bałkany Zachodnie - między przeszło-
ścią a przyszłością. Towarzyszyła jej wystawa, na której pokazano serię wydawniczą 
książek „Biblioteka Jugosłowiańska”, ukazującą się w latach 1931-1939 pod redakcją 
profesor Julije Benešicia, a także literaturę na temat najnowszych dziejów Bałkanów 
Zachodnich. Dokumenty pochodziły z kolekcji BUŁ, prywatnych zbiorów pracowni-
ków naukowych UŁ oraz Wojskowego Centrum �dukacji Obywatelskiej.

Trzecim wydarzeniem tego roku była wystawa 30. rocznica podpisania Porozumie-
nia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przygotowana przez 
Niezależne Zrzeszenie Studentów UŁ.

Rok 2012 był okazją do zaprezentowania kolejnych wystaw. �fektem współpracy 
BUŁ z Katedrą Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii UŁ była ekspozycja 
i sesja pt. Region i naród. 125 lat niemieckiej historiografii i krajoznawstwa na temat 
dziejów Niemców w Poznaniu i w Polsce. Obydwa przedsięwzięcia ukazały powsta-
nie, rozwój, strukturę, publikacje oraz ważne osoby związane z działalnością Towarzy-
stwa Historycznego Prowincji Poznańskiej, którego 125. rocznica założenia przypadła 
w 2010 r. Wystawa upamiętniała również 60. rocznicę założenia Komisji ds. Historii 
Niemców w Polsce.

Region i naród. 125 lat niemieckiej historiografii i krajoznawstwa..., 2012   
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W maju tego roku, w Bibliotece zorganizowano sesję naukową oraz wystawę z oka-
zji otwarcia Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UŁ, będącego efektem współpra-
cy kilku wydziałów: Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Filologicznego, 
�konomiczno-Socjologicznego, Filozoficzno-Historycznego oraz Prawa i Administra-
cji. Wystawa zaprezentowała wydawnictwa książkowe dotyczące �uropy Wschodniej, 
których autorami byli pracownicy łódzkiej Uczelni.

Rezultatem współdziałania Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 
UŁ, Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Biblioteki UŁ była ekspozycja Piotr Skarga w czterechsetlecie śmierci - twór-
czość, recepcja i badania, która wpisała się w obrady Łódzkiego Kongresu Naukowe-
go z okazji Roku Piotra Skargi. Na wystawie pokazano reprodukcje dzieł XVI, XVII 
i XVIII wiecznych Piotra Skargi, cenne edycje Żywotów Świętych i Kazań Sejmowych, 
wydania dzieł księdza od XIX do XXI w., monografie o Skardze, książki dotyczące 
recepcji jego twórczości, a także prace doktorskie i publikacje bibliograficzne poświę-
cone słynnemu jezuicie. Podczas wernisażu, na którym obecna była lokalna Telewizja 
TOYA, profesor Jan Okoń opowiedział o dokumentach ilustrujących życie i twórczość 
tego królewskiego kaznodziei i wybitnego twórcy prozy polskiej epoki renesansu.
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Łódzka książka żydowska, 2013   

Piotr Skarga  w czterechsetlecie śmierci – twórczość, recepcja i badania    2012
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W 2012 r. współpraca Biblioteki i Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Na-
ukowej UŁ zaowocowała wystawą pt. Łódzka książka żydowska w zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Książki, ślady obecności społeczności żydowskiej 
w Łodzi, wydawane były w tym mieście od początku XX w. Na wystawie zaprezento-
wany został dorobek typograficzny ze zbiorów dwóch największych łódzkich bibliotek 
oraz Centrum Badań Żydowskich UŁ. Pokazano dokumenty z końca XIX i początku 
XX w., materiały z lat 40. XX w., świadczące o zagładzie Żydów w czasie II wojny 
światowej, publikacje opisujące historię, religię, kulturę, życie codzienne społeczności 
żydowskiej, łódzkie getto, a także żydowskie dziedzictwo kulturowe.

W roku 2013 współpraca Biblioteki z Katedrą Historii Polski XIX w. Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego UŁ zwieńczona została ekspozycją „Pójdź w dolinę łez”. 
Powstanie Styczniowe w literaturze i sztuce. 150. rocznica wybuchu. Zaprezentowano 
na niej twórczość literacką i artystyczną inspirowaną wydarzeniami 1863 roku: powie-
ści i opowiadania, zbiory poezji i dramaty, pamiętniki i wspomnienia, a także zbiory 
kartograficzne - mapy oraz ikonograficzne - reprodukcje obrazów Artura Grottgera 
z kolekcji Biblioteki, jak również najnowsze książki i artykuły analizujące Powstanie 
Styczniowe. Wernisaż połączono z wykładem na temat tego wydarzenia, który wygło-
sił profesor Jarosław Kita z Katedry Historii Polski XIX w. UŁ.

Również w 2013 r. współpraca podjęta z Katedrą Literatury Staropolskiej i Nauk 
Pomocniczych Wydziału Filologicznego UŁ zaowocowała wystawą i sesją pt. Profe-
sor Jerzy Starnawski - historyk literatury polskiej, badacz dziejów polonistyki. 27 luty 
1922 - 9 listopad 2012. Inicjatywa ta miała na celu uhonorowanie osoby i działalności 

Prof. Jerzy Starnawski – historyk literatury polskiej, badacz dziejów polonistyki, 2013
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naukowej tego wybitnego uczonego, a okazją do spotkania była 91. rocznica urodzin 
profesora. Na wystawie twórczość naukową autora 1200 publikacji, w tym ok. 50 ksią-
żek ujęto według takich zagadnień: prace interpretacyjne i koncepcyjne; prace ma-
teriałowe, edytorskie i bibliograficzne; recenzje, poglądy recenzyjne i sprawozdania; 
prace o Jerzym Starnawskim, artykuły prasowe autorstwa profesora oraz jego teksty 
zamieszczone w pracach zbiorowych. Profesora wspominali: jego uczennica profesor 
Maria Wichowa i profesor Sławomir Gala z Katedry Dialektologii Polskiej Wydziału 
Filologicznego UŁ, żona Teresa Starnawska, profesor Hanna Tadeusiewicz z Katedry 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ i Piotr Berczyński z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

W tym samym roku, z inicjatywy profesora Mieczysława Gajosa z Katedry Filo-
logii Romańskiej UŁ, wielbiciela talentu wybitnej francuskiej pieśniarki �dith Piaf, 
przygotowana została ekspozycja pt. Edith Piaf - moje życie oraz spotkanie poetyc-
ko-muzyczne z okazji 50. rocznicy jej odejścia. Pokazane na wystawie książki, cza-
sopisma i fotografie z kolekcji profesora ilustrowały życie i działalność artystyczną 
Piaf. Dopełnieniem wieczoru była barwna opowieść profesora o jego fascynacji sztu-
ką wokalną Piaf, Francją i jej kulturą. Profesor M. Gajos zaprezentował zdjęcia Pa-
ryża - miejsca w których bywała pieśniarka. Zwieńczeniem spotkania były występy 
artystyczne �weliny Wojewnik, która śpiewała piosenki paryskiego „Wróbelka” przy 
akompaniamencie akordeonu (Jacek Malanowski) oraz Anny Dończyk-Gajos, która 
zagrała rolę �dith, opowiadając sceny z jej życia.

W 2014 r., w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Wydział Studiów 
Międzynarodowych UŁ, Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich oraz BUŁ 
przygotowały ekspozycję Łódź Szekspirowi w 450. rocznicę Urodzin. Odbyły się rów-
nież warsztaty dla młodzieży licealnej pt. Szekspir i popkultura: film, reklama i gry 
komputerowe, popularyzujące wiedzę o wybitnym angielskim dramatopisarzu. W pa-
nelu szekspirowskim wzięli udział uczniowie z 32. LO i 8. LO w Łodzi, Katolickiego 
LO im. Jana Pawła II w Łodzi oraz LO im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódz-
kim. W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele nauki z UŁ oraz dyrektor Biblioteki 
UŁ, Mariola Augustyniak, która mówiła o kolekcji szekspirowskiej w zbiorach BUŁ. 
Wśród eksponatów znalazły się edycje dawnych i współczesnych tłumaczeń dzieł 
Szekspira, polsko- i angielskojęzyczne prace poświęcone jego twórczości oraz mate-
riały o współpracy z profesorem Janem Kottem, znanym szekspirologiem. Obecność 
Szekspira w repertuarze łódzkich teatrów udokumentowano zdjęciami, programami 
ze spektakli, ciekawą scenografią, kostiumami, jak również dyplomami, nagrodami, 
rekwizytami. Pokazano również osiągnięcia Łódzkiej Szkoły Filmowej w promowa-
niu dzieł Szekspira. Uwzględniono obecność autora Hamleta w repertuarze Filharmo-
nii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina oraz Teatru Wielkiego w Łodzi. Zaprezentowano 
adaptacje filmowe inspirowane twórczością Szekspira i przedmioty świadczące o jego 
kulcie w (pop)kulturze.
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Obchody 70. lecie Uniwersytetu Łódzkiego w maju 2015 r. były okazją do przy-
znania tytułu doktora honoris causa Umbertowi �co, wybitnemu włoskiemu pisarzo-
wi, filozofowi, językoznawcy, ale i bibliofilowi. Jednym z wydarzeń zorganizowanych 
przez Uczelnię w ramach festiwalu „Labirynt znaków 2015”, obejmującego wykłady, 
spotkania, panele dyskusyjne i warsztaty, był interaktywny wernisaż zat. Umberto Eco: 
#książka #literatura #biblioteka, który odbył się 24 maja w Bibliotece UŁ. Jako gość 
honorowy uczestniczył w nim sam pisarz. Wernisaż współorganizowała Diana Dą-
browska, doktorantka z Zakładu Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ i grupa 
„�coArt”. �kspozycja skupiała się na popkulturowym aspekcie myśli �co, starała się 
pokazać twórczość pisarza w przystępnym wydaniu w myśl tego, co sam pisał o związ-
ku społeczeństwa z kulturą popularną, odnajdywaniu w niej wzorów postępowania, 
inspiracji i zabawy. Twórcy wystawy chcieli udowodnić, że „ecologiczna” konsumpcja 
literatury powinna stać się modą. Na wystawie pokazano autorskie filmy grupy „�co-
Art”: Morderstwo w bibliotece i Romans w bibliotece kręcone w BUŁ według scena-
riuszy Piotra Kaźmierczyka oraz fotografie Kaliny Cyk, a także instalacje i książki. 
Zaprezentowano „szaleństwo katalogowania” oraz różne artefakty. Wybór biblioteki na 
miejsce wernisażu, w przypadku Umberta �co, nie mógł być przypadkowy. Biblioteka 
zawsze była miejscem drogim jego sercu i tematem refleksji, do którego wielokrotnie 
powracał w swoich książkach. W humorystycznym eseju O bibliotece zaprezentował 
różne jej typy; te przyjazne czytelnikowi i te, które traktują go jak intruza. W powie-

Łódź Szekspirowi w 450. rocznicę Urodzin  2014
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ści „Imię róży” pisał: „Biblioteka broni się sama, jest niezgłębiona jak prawda, która 
w niej gości, zwodnicza jak kłamstwa, które są jej powierzone. Labirynt duchowy, ale 
i labirynt ziemski. Mógłbyś wejść do niej, a z niej nie wyjść”. Biblioteka UŁ była więc 
idealnym miejscem do ekspozycji twórczości pisarza. Przed wernisażem profesor �co 
wziął udział w prezentacji książki Potęga intelektu, dedykowanej jemu na pamiątkę 
przyznania doktoratu honoris causa UŁ.

Umberto �co. #książka #literatura #biblioteka, 2015 
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Tak zaczynaliśmy … 1980-2015 NZSS „Solidarność” UŁ - to tytuł kolejnej wysta-
wy zorganizowanej w 2015 r. w BUŁ, tym razem we współpracy z NSZZ „Solidar-
ność” UŁ. Złożyła się na nią dokumentacja powstania i pierwszych lat działalności 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Uniwersytecie 
Łódzkim - od 1980 r. do 1989 r. �kspozycja wskazała na korzenie „Solidarności” UŁ, 
pokazała materiały dotyczące zebrania założycielskiego „Solidarności”, archiwalia na 
temat pierwszych władz i postulatów. Pozwoliła poznać Statut Związku oraz protokoły 
z zebrań. Zwróciła uwagę na działalność informacyjną i społeczną organizacji. Przy-
pomniała ważne inicjatywy „Solidarności” UŁ, takie jak wsparcie dla strajkujących 
studentów, czy reakcję na wydarzenia w Bydgoszczy, które „zapowiedziały” stan wo-
jenny, wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Wystawa zaprezentowała twórczość poetycką 
pracowników UŁ czasu „Solidarności” i stanu wojennego oraz wydawnictwa legalne 
i nielegalne. Udokumentowała działalność konspiracyjną z lat 1982-1989. Wzbogaciły 
ją fotografie, plakaty, druki ulotne, stemple drukarskie, znaczki solidarnościowe, karty 
okolicznościowe i inne pamiątki ilustrujące zarówno jawną, jak i konspiracyjną dzia-
łalność NSZZ „Solidarność” UŁ. Pokazano kartotekę członków Związku, czy rakiel - 
narzędzie drukarskie. �kspozycja przypomniała idee, jakie przyświecały założycielom 
Związku, podkreślając ich aktualność. 

Kilkakrotnie Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego gościła ekspozycje zorganizowa-
ne we współpracy z ambasadami innych państw. W 2008 r. pokazana została wystawa 
Japonia  Polska. Wystawa z okazji 50. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycz-
nych (1957-2007), przygotowana przez Ambasadę Japonii w Polsce. 
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W 2010 r. BUŁ gościła polską wersję wystawy Poloneses no Brasil pt. Polacy 
w Brazylii, powstałej w Brazylii przy współpracy Brazylijczyków polskiego pocho-
dzenia i Polaków. Jej współorganizatorami były takie instytucje: Ambasada Brazylii 
w Polsce, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazy-
lijskie. Wystawa zaprezentowana została z okazji 90. rocznicy ustanowienia stosunków 
dyplomatycznych między Polską i Brazylią, przypadającej 27 maja 2010 r. W 2014 
r. zaaranżowano wystawę brazylijską, tym razem pt. Polska i Brazylia bliższe niż się 
wydaje, powstałą także we współpracy między Towarzystwem Polsko-Brazylijskim, 
Ambasadą Federacyjnej Republiki Brazylii, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludo-
wego i Biblioteką UŁ. 

Współpraca z Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie przyniosła efekt w roku 
2013 w postaci ekspozycji Dawne i obecne mapy z terytorium Republiki Czeskiej, po-
zostającej pod patronem Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, Konsula Hono-
rowego Republiki Czeskiej w Łodzi i Rektora UŁ. Można było na niej zobaczyć mapy 
terytorium Korony Czeskiej i Czechosłowacji, mapy katastralne, wojskowe i topogra-
ficzne oraz specjalne mapy pochodzące ze zbiorów Centralnego Archiwum Geodezyj-
nego i Katastralnego Urzędu Geodezyjnego w Pradze. Kolejna ekspozycja powstała 

Tak zaczynaliśmy... 1980-2015. NSZZ Solidarność UŁ, 2015  
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Dawne i obecne mapy z terytorium Republiki Czeskiej, 2013    
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w 2016 r. we współpracy z Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie i z Czeskim 
Centrum w Warszawie nosiła tytuł Jan Hus w 1415 roku i 600 lat później. Towarzy-
szyła jej konferencja naukowa pt.  Jan Hus i jego epoka. Wystawa przypominała osobę 
czeskiego duchownego i narodowego bohatera Czech, ale również filozofa, reformato-
ra Kościoła, prekursora protestantyzmu i profesora Uniwersytetu Praskiego.

W 2010 r. American Corner1, mające swoją siedzibę na terenie Biblioteki, razem 
z Ambasadą Amerykańską przygotowało wystawę pt. Ambasadorowie Jazzu przypo-
minającą osiągnięcia znanego fotografa Marka Karewicza.

W lutym 2015 r., z udziałem Ambasadora Królestwa Danii odbył się wernisaż The 
Happy Danes - Szczęście po duńsku. To ekspozycja zaaranżowana przez The Hap-
piness Research Institute, który starał się przekonać zwiedzających, że Duńczycy są 
najszczęśliwszym narodem na świecie. Na planszach przedstawiono dane ilustrujące 
przyczyny wysokiego poziomu poczucia szczęścia duńskiego społeczeństwa: zaufanie, 
poczucie bezpieczeństwa i wolności, dobrobyt.

W nowej części Biblioteki UŁ wielokrotnie organizowane były wystawy będące 
efektem współpracy z instytucjami zewnętrznymi. W 2008 r. Towarzystwo Opieki nad 
Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu przygotowało ekspozycję Jerzy Giedroyc 
i Dziupla Kultury  poświęconą twórcy Instytutu Literackiego w Paryżu. Pokazała ona 
dorobek literacki tej instytucji emigracyjnej, fotografie z archiwum Instytutu, a także 
zdjęcia wykonane przez Bohdana Paczkowskiego, Ignacego Szczepańskiego i Piotra 
Wójcika. Książki wyłożone w gablotach pochodziły ze zbiorów Biblioteki. Podczas 
wernisażu wyemitowano film „Redaktor” w reżyserii Ignacego Szczepańskiego.

W 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprezentował wystawę 
90. lat województwa łódzkiego 1919-2009. Fotografie ilustrujące różne obszary życia 
były próbą zobrazowania przemian, jakie zaszły w regionie na przestrzeni ostatnich 90 
lat. Umożliwiały zwiedzającym podróż w czasie i poznanie historii województwa od 
okresu międzywojennego do czasów współczesnych, kiedy Polska znalazła się w zjed-
noczonej �uropie. Zdjęcia utrwaliły najważniejsze postacie związane z wojewódz-
twem, jego strukturę gospodarczą oraz liczne inwestycje w regionie.

W 2010 r. Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego zaproponowało Bibliotece wy-
stawę pt. Polski Wezyr w Merefnebef. Polskie badania archeologiczne w Sakkarze. Po-
wstała ona w oparciu o bazę dokumentacyjną publikacji pt. Saqqara, wydanej przez 
uczestników wyprawy archeologicznej kierowanej przez profesora Karola Myśliwca, 
wybitnego naukowca, światowej sławy archeologa i egiptologa. Profesor, obecny na 
wernisażu,  opowiedział o polskiej misji w Sakkarze i o odkryciach dokonanych przez 

1 American Corner – międzynarodowa sieć placówek informacyjno-bibliotecznych pod patronatem Departamentu 
Stanu USA i placówek naukowo-edukacyjnych poszczególnych państw w ramach public diplomacy. Biblioteki AC 
działają na podobnych zasadach jak biblioteki publiczne (ogólnie dostępne i nieodpłatne). W Polsce jest pięć placówek 
tego typu: w Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu.
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polskich archeologów. Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego wykonało barwne plan-
sze zawierające fotografie i teksty mówiące o sukcesach polskich naukowców, m.in. 
o postaci i grobowcu wezyra Merefnebefa.

W czerwcu 2010 r. w Bibliotece zorganizowana została wystawa i sesja naukowa 
pt. 150. lat drukarstwa łódzkiego - początki 1860-1918. Współtwórcami tego wydarze-
nia były: Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Archeologiczne i �tnograficzne w Łodzi, 
Muzeum Papieru i Druku w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi oraz Wo-
jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 
Wystawa obrazowała złożony charakter wczesnych dziejów drukarstwa w mieście. 
Późny rozwój sztuki poligraficznej uwarunkowany był rewolucją przemysłową, która 
objęła Łódź w drugiej połowie XIX w. i nadała miejscowemu drukarstwu specyficz-
ny charakter. Spod łódzkich pras wychodziły głównie druki akcydensowe i przemy-
słowe. Intensywnie rozwijała się litografia, wykorzystywana przy produkcji etykiet, 
opakowań i barwnych nadruków na tkaninach. Czasopisma i książki znajdowały się 
na drugim planie. Trudności pojawiły się przy drukowaniu gazet polskojęzycznych, 
których rozkwit przypada na lata 80. i 90. wieku XIX. Wystawa 150. lat drukarstwa 
[..] starała się to uwidocznić. Co istotne, przypomniała również sylwetki wybitnych 
drukarzy tamtej epoki: Feliksa Gotza, Jana Petersilgego, Leopolda Zonera, Leona Kru-
kowskiego, Wiktora Czajewskiego, eksponując w ten sposób rangę zawodu drukarza. 
Atrakcją wystawy okazały się ręczne maszyny drukarskie z XIX i początków XX w. 
oraz unikatowe papiery wartościowe, druki przemysłowe, winiety fabryczne, plakaty, 
afisze polityczne, ulotki oraz pierwsze gazety i książki drukowane w Łodzi. Wernisaż 
połączono z tematycznymi wykładami pracowników naukowych z Katedry Bibliote-
koznawstwa i Informacji Naukowej UŁ. Ryszard Uljański - założyciel fundacji „Ocalić 
od zapomnienia” i twórca Muzeum Papieru i Druku w Łodzi opowiedział o historii 
i działalności Muzeum.

W 2010 r. Biblioteka gościła wystawę komiksu Kadrowana rzeczywistość / Rozry-
sowana wyobraźnia, zapowiadającą XXI Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. 
Festiwal ten odbywa się w Łodzi od 1991 r., a jego organizatorzy to: Stowarzyszenie 
Twórców „Contur” i Łódzki Dom Kultury. Plansze komiksu pokazane na ekspozycji 
pochodziły z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, a ich autorami byli Rafał Wójcik  
i Jakub Skuterski.

W 2011 r. w przestrzeni bibliotecznej zamontowano wystawę Tu Polskie Radio 
1925-2010. Okazją do tego przedsięwzięcia była przypadająca w tym roku 85. rocznica 
powstania Polskiego Radia. �kspozycja składała się z kilku części. Tytułowy „Prolog” 
i część „Dekady” wprowadzały do historii Radia i pokazały fotografie oraz materiały 
dokumentujące jego dzieje od lat 20. XX w. do 2000 r. Część „Gatunki” opisała dzia-
łalność misyjną Radia, natomiast ostatnia informowała o Nagrodach przyznawanych 
przez Polskie Radio. 



174 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Współpraca Biblioteki z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina i Archiwum 
Państwowym w Łodzi w 2012 r. zaowocowała wystawą monograficzną pt. Przemawiał 
muzyką. W 100. Rocznicę Urodzin Tomasza Kiesewettera honorującą wybitnego kom-
pozytora, dyrygenta i pedagoga. Na ekspozycji można było obejrzeć rękopisy nut, fo-
tokopie czystopisów rękopiśmiennych oraz książki z kolekcji prywatnej kompozytora. 
W 1993 r. córka muzyka, Anna, przekazała spuściznę po ojcu do Sekcji Muzykaliów 
BUŁ. Zbiór ten liczył ok. 1500 woluminów, a składał się z wydawnictw z zakresu lite-
ratury muzycznej i nutowej oraz rękopisów utworów łódzkiego kompozytora. 

W 2012 r. powstała jeszcze inna ekspozycja monograficzna Bolesław W. Lewicki 
- Mistrz i Uczniowie. Wystawa i towarzysząca jej sesja, zorganizowane przy współ-
udziale Łódzkiej Szkoły Filmowej, Zakładu Historii i Teorii Filmu Instytutu Kultu-
ry Współczesnej UŁ oraz profesor �weliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, ukazały starania 
i osiągnięcia profesora Bolesława W.Lewickiego, dzięki któremu filmoznawstwo stało 
się dyscypliną uniwersytecką. Książki i artykuły profesora potwierdziły jego doko-
nania jako teoretyka filmu, krytyka filmowego i pedagoga. Na wystawie można było 
zobaczyć publikacje z dedykacjami dla mistrza, wypożyczone z jego prywatnej biblio-
teki, liczne medale oraz fotografie. Przedstawiono również kontynuatorów myśli pro-
fesora B.W. Lewickiego, którzy dzisiaj są nauczycielami akademickimi, historykami 
i teoretykami filmu, krytykami filmowymi, reżyserami, redaktorami i dziennikarzami. 
Podczas spotkania obejrzano fragment filmu o profesorze Lewickim „Wiesz, jak jest” 
w reżyserii Grzegorza Królikiewicza.

Łódzka Szkoła Filmowa w 2012 r. była również współtwórczynią wystawy o Tade-
uszu Różewiczu. Światy Tadeusza Różewicza to tytuł ekspozycji, na której zaprezento-
wano dorobek pisarski wielkiego dramaturga, mistrza poezji polskiej.  Udostępniono 
teksty poematów i wierszy poety, zbiory opowiadań, dramaty, jak również publikacje 
poświęcone jego osobie i twórczości. Wystawę wypełniły książki z kolekcji Bibliote-
ki, ale i z prywatnych zbiorów profesor Jadwigi Sobczak, propagatorki twórczości T. 
Różewicza na Bałkanach. Profesor udostępniła teksty dotyczące przekładów utworów 
poety na języki południowosłowiańskie. Podczas wernisażu profesor opowiedziała 
o twórczości Różewicza w Serbii, Chorwacji, Bośni, Czarnogórze i Słowenii, przywo-
łując inscenizacje sztuk polskiego dramaturga w tych krajach. Na wystawie pokazano 
fotografie ze spektaklu Stara kobieta wysiaduje z 1969 r. w reżyserii Marka Fiedora, 
granego w Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, zdjęcia uwieczniające nadanie Różewi-
czowi tytułu doktora honoris causa w 2010 r., a wreszcie zdjęcia ze spektaklu dyplo-
mowego studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej pt. Z Różewicza 
dyplom w reżyserii Zbigniewa Brzozy z 2011 r. Po wernisażu odbyła się projekcja fil-
mu – przemówienia laureata z uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa łódzkiej 
„Filmówki”.
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Światy Tadeusza Różewicza, 2013  
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W lipcu 2012 r. łódzka Książnica udostępniła miejsce na wystawę pt. Biblioteka 
okiem satyryka, będącą rezultatem XIII Międzynarodowego Otwartego Konkursu 
na Rysunek Satyryczny „Biblioteka”. Pomysłodawcami konkursu była Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Lubuskie 
Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut” w Zielonej Górze. 

W listopadzie 2013 r. z okazji Roku Juliana Tuwima w Bibliotece odbył się wer-
nisaż i seminarium pt. Julian Tuwim - impresje muzyczne. Współorganizatorami byli 
profesor Krystyna Ratajska, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi, Wy-
dział Wokalny Średniej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Łodzi i Ogól-
nokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi. Na wystawie wyekspo-
nowano elementy muzyczne w twórczości poety. Można było poznać, pochodzące ze 
zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, unikatowe tek-
sty piosenek, które Julkowi śpiewała mama. Nuty tych utworów, należące do kolekcji 
muzycznej BUŁ zebrał i opracował Jarosław Pawlik, pracownik Sekcji Muzykaliów. 
Dokumenty archiwalne, świadczące o muzycznych zainteresowaniach autora Kwiatów 
polskich udostępniła Bożena Pellowska-Chudobińska z Archiwum Filharmonii Łódz-
kiej. Na wystawie można było podziwiać również prace plastyczne dzieci z przed-
szkoli i uczniów ze szkół regionu łódzkiego, inspirowane wierszami poety. W części 
artystycznej seminarium uczniowie Wydziału Wokalnego Średniej Szkoły Muzycznej 
im. St. Moniuszki w Łodzi wykonali pieśni słuchane przez Tuwima w dzieciństwie, 
a uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi zain-
scenizowali Rzepkę według wiersza Tuwima. Wydarzenie to zainteresowało lokalne 
media: TVP3 Łódź oraz Telewizję TOYA.

Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu 
to wystawa zaaranżowana w BUŁ w 2015 r. Przygotowana przez Towarzystwo Histo-
ryczno-Literackie, Bibliotekę Polską w Paryżu i Bibliotekę Narodową w Warszawie 
„opowiedziała” o blisko 180. letniej historii Biblioteki Polskiej w stolicy Francji, o lu-
dziach w niej pracujących i o jej najcenniejszych zbiorach, do których zaliczyć należy 
reprodukcje inkunabułów i starodruków oraz rękopisy dzieł Adama Mickiewicza i Fry-
deryka Chopina.

Romeo i Julia w twórczości E. M. Andriollego to ekspozycja zorganizowana w Bi-
bliotece w 2016 r. z okazji 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira. Międzynarodowe 
Centrum Badań Szekspirowskich UŁ zainicjowało obchody upamiętniające rocznicę 
odejścia angielskiego dramatopisarza. Kuratorem wystawy był Robert Lewandowski - 
założyciel Biograficznego Muzeum im. �lwiro Michała Andriollego w Józefowie oraz 
Fundacji im. �. M. Andriollego. �wenementem było to, że wystawa Romeo i Julia […] 
po raz pierwszy w Polsce pokazała komplet dziesięciu pierwodruków ilustracji �lwiro 
Michała Andriollego do tego dramatu, pochodzących z Muzeum �. M. Andriollego 
w Józefowie. Można było zobaczyć także luksusowe edycje Romea i Julii.
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Romeo i Julia w twórczośći �. M. Andriollego   2016
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W 2016 r. w ramach XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Pracownia Technik 
Drzeworytniczych i Książki Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi zaprezentowała w Bibliotece wystawę książki artystycznej pt. 
Grafika i książka artystyczna. Pokazano prace studentów z pracowni profesora Dariu-
sza Kacy, wykonane techniką druku wypukłego. Nośnikiem treści był w nich zarówno 
obraz, jak i tekst drukowany z matrycy lub pisany ręcznie. 

BUŁ w 2016 r. była również współorganizatorem ekspozycji Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina - stuletnie dzieje 1915-2015, której 
kuratorką była Bożena Pellowska-Chudobińska. Wystawa przypomniała fakty doty-
czące, najdłużej działającej w środowisku łódzkim orkiestry symfonicznej, jej historii 
i artystycznej aktywności. Pokazała dyrygentów i artystów koncertujących z łódzką 
orkiestrą. Zwróciła uwagę na patrona instytucji - Artura Rubinsteina, przybliżyła po-
wojenne losy orkiestry i powstającej w Łodzi filharmonii, zaprezentowała powojen-
ny dorobek artystyczny zespołu. Na wystawie można było zobaczyć także oryginalne 
afisze koncertowe, m.in. z koncertu z udziałem Krystiana Zimermana z uroczystości 
nadania łódzkiej filharmonii imienia Artura Rubinsteina. 

Wiosną 2016 r. w Bibliotece prezentowano ekspozycję przygotowaną wspólnie 
z Łódzkim Oddziałem Związku Literatów Polskich pt. 70. lat Oddziału Łódzkiego 
Związku Literatów Polskich. Na wystawie pokazano książki prozaików i poetów zwią-
zanych z ŁO ZLP. Dominował dorobek starszych pokoleniowo literatów: Stanisława 
Czernika, Mariana Piechala, Wandy Karczewskiej, Tadeusza Chróścielewskiego. Na-
leżne miejsce zajęła również twórczość współczesnych pisarzy: Andrzeja Ziemowita 
Zimowskiego, Lilly Latus, Romy Alvarado-Łagunionek. Karykatury i fotografie pisa-
rzy dopełniły całość ekspozycji. Wszystkie dokumenty miały przybliżyć dzieje łódz-
kiego ZLP: życie, pracę i twórczość zrzeszonych w nim literatów.

Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza w 2016 r. Biblioteka UŁ, wraz z Katedrą Li-
teratury Pozytywizmu i Młodej Polski UŁ i Interdyscyplinarnym Centrum Badań Hu-
manistycznych UŁ uczestniczyła w uroczystości poświęconej nobliście, której nadano 
tytuł Sienkiewiczowska Noc Literatury. BUŁ przygotowała wystawę Przekłady utwo-
rów Henryka Sienkiewicza w kolekcji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, która stanęła 
w Muzeum Miasta Łodzi. Łódzka Książnica mogła pochwalić się prawdziwymi pereł-
kami ze swojej kolekcji - książkami pisarza przetłumaczonymi na piętnaście języków 
obcych: angielski, słowacki, niemiecki, serbski, słoweński, esperanto, włoski, francu-
ski, rumuński, węgierski, szwedzki, japoński, białoruski, rosyjski i łużycki. Książki te 
posiadały również wysoką wartość edytorską. Najstarsze wydanie pochodziło z 1884 
r. Atrakcją uroczystości było odczytanie fragmentów powieści Quo Vadis? przez stu-
dentów ze Studium Języka Polskiego UŁ w ich językach ojczystych. Kolekcja BUŁ 
znakomicie korespondowała z tym punktem programu. 

W gmachu Biblioteki UŁ odbywały się wystawy cykliczne. 



179Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Sienkiewiczowska Noc Literatury, 2016  
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Łódzkie czasopismo społeczno-kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące 
się od 1996 r. czyli „Tygiel Kultury” dwukrotnie prezentowało w Bibliotece swoje 
periodyki i inne publikacje. W 2009 r. zorganizowana została ekspozycja pt. Wiosna 
z „Tyglem Kultury”. Wystawa plakatów - okładek „Tygla Kultury” autorstwa Andrze-
ja Chętko i publikacji książkowych „Tygla Kultury”. W czerwcu 2012 r. odbyła się 
konferencja pt. Sztuka przekładu w „Tyglu Kultury”. Wkład łódzkich tłumaczy w po-
pularyzację wiedzy o regionie i dziedzictwie kulturowym Łodzi zorganizowana przez 
Bibliotekę i Redakcję czasopisma.  Wzięli w niej udział tłumacze: Leszek �ngelking, 
Maciej Świerkocki, Małgorzata Półrola i redaktorzy: Krystyna Stołecka, Zbigniew No-
wak. Sesji towarzyszyła wystawa Sztuka przekładu na łamach „Tygla Kultury”, uzu-
pełniająca spotkanie naukowe. W trakcie konferencji wręczono nagrodę im. Zbigniewa 
Dominiaka za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. Otrzymał ją białoruski 
poeta, tłumacz i krytyk - Andrej Chadanowicz.

Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi powołane przez Jadwigę i Janusza Tryznów 
dwukrotnie organizowało w Bibliotece ekspozycje swoich książek w cyklu Polska 
Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku.  W 2009 r. powstała wystawa prac 
artystów z regionu łódzkiego, które zostały zgłoszone do kolekcji „Polska Książka 
Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku”. Pokazano największe osiągnięcia polskiej 
sztuki książki artystycznej z ostatnich dwudziestu lat. W 2010 r. po raz drugi Muzeum 
Książki Artystycznej zagościło w BUŁ, i tym razem z ekspozycją Polska Książka Ar-
tystyczna z przełomu XX i XXI wieku. Pokazano na niej oryginalne, unikatowe książki 
wykonane w jednym egzemplarzu lub w niewielkim nakładzie. Autorzy prac pocho-
dzili z województw: poznańskiego, krakowskiego, warszawskiego i łódzkiego. Dzięki 
temu można było zauważyć, że sztuka książki rozwijała się w różnych kierunkach. Na 
przykład, artystów z Poznania zainteresowała poezja wizualna, zaś w pracach artystów 
łódzkich można było dostrzec wpływ Władysława Strzemińskiego.

Studenci Pracowni Ilustracji i Książki Artystycznej Wyższej Szkoły Sztuki i Pro-
jektowania w Łodzi kierowanej przez profesor Joannę Wiszniewską-Domańską kil-
kakrotnie wystawili swoje prace z cyklu Fabryka Książek w Bibliotece UŁ. W maju 
2011 r. otwarto Wystawę Ilustracji i Książki Artystycznej prezentującą twórczość Kata-
rzyny Zuzanny Krakowiak, Ani Miśkiewicz i Moniki Wójcik. W lipcu 2012 r. można 
było poznać nowe osiągnięcia studentów Pracowni Ilustracji i Książki Artystycznej 
z tego cyklu pt. Fabryka Książek V. Młodzi artyści czerpali inspiracje z różnych dzie-
dzin kultury, sięgali do tekstów poetyckich i prozatorskich, bajek dla dzieci i utworów 
muzycznych. Prace studenckie zostały wykonane w technikach tradycyjnych i cyfro-
wych. W maju i czerwcu 2013 r. urządzono wystawę Książki z obrazkami, która była 
inicjatywą WSSiP w Łodzi oraz łódzkiego Wydawnictwa „Ładne Halo”. Była to eks-
pozycja o charakterze edukacyjnym na temat współczesnej ilustracji w europejskich 
wydawnictwach dla dzieci. Wśród publikacji można było obejrzeć książki drukowane 
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w Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, a także w Polsce. 
Równolegle do ekspozycji książek zaprezentowano wystawę pt. Artystki polskie w ilu-
stracji autorstwa Zosi Krześlak - absolwentki WSSiP w Łodzi. Autorka cyklu pokazała 
portery polskich artystek różnych pokoleń: Marii Jaremy, Tamary Łempickiej, Aliny 
Szapacznikow, Katarzyny Kozyry, Magdaleny Abakanowicz, Teresy Pągowskiej, Aga-
ty Bogackiej i Natalii Lach-Lachowicz. W lutym 2014 r. odbyła się kolejna wystawa 
z cyklu pt. Fabryka Książek VII, przygotowana przez studentów Pracowni Ilustracji 
i Książki Artystycznej. Można było obejrzeć nowe projekty ilustracji do utworów 
literackich wykonane technikami tradycyjnymi i cyfrowymi. Prace fotograficzne in-
spirowane były również muzyką. Książki artystyczne zgromadzone na wystawie były 
to głównie pojedyncze, unikatowe i cenne egzemplarze wykonane ręcznie. Pokazano 
również książki stare „uratowane od zapomnienia”, którym młodzi ilustratorzy nadali 
zupełnie nowy wyraz i formę. Otwarcia ekspozycji zawsze przyciągały miłośników 
książki artystycznej i prowokowały do dyskusji na jej temat.

Kolejny cykl ekspozycji związany był z Festiwalem Kultury Buddyjskiej. 
W listopadzie 2010 r. w czasie trwania I Festiwalu pt. Przestrzeń umysłu w Bibliote-

ce zorganizowana została pierwsza wystawa pt. Tam, gdzie powietrze wibruje mantrą. 
Jej organizatorzy to: Fundacja Stupa House Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi 
Linii Karma Kagyu i Ośrodek Medytacyjny w Łodzi. �kspozycja pozwoliła zwiedza-
jącym zapoznać się z filozofią i kulturą buddyzmu tybetańskiego, zobaczyć oryginalne 
fotografie autorstwa Hanny Łubek, książki z biblioteki Buddyjskiego Ośrodka Medyta-
cyjnego w Łodzi oraz posążki, tanka i inne przedmioty związane z filozofią buddyjską 
i praktyką medytacyjną. �ksponaty przybliżyły również ścieżkę duchową buddyzmu. 
Po wernisażu można było wysłuchać wykładu profesora Artura Przybysławskiego z In-
stytutu Filozofii UŁ pt. Buddyzm - z Tybetu do Europy. Kilka dni później na spotkaniu 
autorskim profesor mówił o swojej książce Pustka jest radością czyli filozofia buddyj-
ska z przymrużeniem (trzeciego) oka. W październiku 2012 r. w Bibliotece odbyła się 
łódzka, III już edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Buddyjskiej Przestrzeń umy-
słu. �kspozycja przygotowana z tej okazji nosiła tytuł Stupa - trójwymiarowy model 
stanu oświecenia. Współorganizatorzy imprezy to Fundacja Stupa House i Buddyjski 
Ośrodek Medytacyjny w Łodzi. Na wystawie znalazły się fotografie przedstawiające 
wyjątkowe budowle - stupy. Opisy na zdjęciach informowały o symbolice tych obiek-
tów, czyli o materialnej reprezentacji doskonałego stanu umysłu: oświecenia. Fotogra-
fie pokazały zarówno starożytne budowle z krajów buddyjskich, jak Nepal, Indie czy 
Tybet, jak również niedawno zbudowane stupy w krajach Zachodu, także w Polsce. 
Po wernisażu odbyło się spotkanie z Wojciechem Tracewskim, nauczycielem buddyj-
skim i tłumaczem książek Lamy Ole Nydahla, na temat książki O śmierci i odrodzeniu. 
W 2014 r. w ramach IV Festiwalu Kultury Buddyjskiej, Biblioteka gościła wystawę 
fotograficzną Posążki buddyjskie - formy pełne znaczenia opracowaną przez Sebastiana 
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Posążki buddyjskie - formy pełne znaczenia 2014

Festiwal Kultury buddyjskiej „Przestrzeń umysłu”, 2011  
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Jezierskiego. Ponad dwadzieścia zdjęć przedstawiających posążki buddyjskie pozwo-
liło odkryć wiele detali i docenić precyzję, z jaką zostały wykonane. Pokazano ręcznie 
robione posągi - efekt nepalskiego i tybetańskiego rzemiosła. Na fotografiach można 
było zobaczyć posągi mistrzów - nauczycieli linii Karma Kagyu. Rok później, w czasie 
trwania V Łódzkiego Festiwalu Kultury Buddyjskiej Przestrzeń umysłu osoby zainte-
resowane buddyzmem mogły podziwiać kolejną wystawę fotografii pt. Stupa. Trój-
wymiarowy model stanu oświecenia, która ukazała wszystkie rodzaje stup z różnych 
zakątków świata. Plansze tekstowe przybliżały proces ich powstawania i różnorodność 
form, objaśniały symbolikę i znaczenie. Po wernisażu odbyła się promocja książki Być 
pożytecznym pióra Lamy Ole Nydahla. 

Na przełomie czerwca i lipca 2008 r. Biuro �dukacji Publicznej Łódzkiego Od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej po raz pierwszy zaprezentowało historyczną wy-
stawę Twarze Łódzkiej Bezpieki. W czasie trwania ekspozycji można było zobaczyć 
fotografie funkcjonariuszy łódzkiego aparatu bezpieczeństwa. Archiwalne dokumenty 
ujawniły charakterystykę pracowników UB i przebieg ich służby. Wystawa stanowiła 
część ogólnopolskiego projektu IPN. Biuro �dukacji Publicznej IPN w lutym 2009 r. 
po raz drugi przygotowało własną ekspozycję. Jej temat to „Ocaleni z nieludzkiej zie-
mi”. Losy uchodźstwa  polskiego z ZSRR w latach 1942-1950. Wystawa ukazała losy 
polskiej ludności cywilnej, która w 1942 r. opuściła Związek Sowiecki wraz z armią 
generała Władysława Andersa. Pokazano losy Polaków, którzy znaleźli się w różnych 
regionach świata: na Bliskim Wschodzie, w Indiach, w Afryce, Meksyku i Nowej Ze-
landii. Te egzotyczne kraje stały się miejscem zamieszkania kilkudziesięciu tysięcy 
dawnych mieszkańców Podola, Polesia, Wołynia i innych regionów Polski Wschod-
niej, okupowanych przez Związek Radziecki po 17 września 1939 r. Fotografie na wy-
stawie pochodziły ze zbiorów kilku instytucji, np. Archiwum Fotograficznego Tułaczy, 
Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Archiwum Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych w Warszawie czy Narodowego Archiwum Cyfrowego w War-
szawie. Materiały ułożono według takich zagadnień: Wojna, Deportacja, Niewolnicy, 
Ci, co pozostali, Armia Polska w ZSRR, Ewakuacja, Na froncie, Ocaleni z „Nieludzkiej 
ziemi”.

W czerwcu 2009 r. przed wejściem do nowego budynku Biblioteki ustawiono kolej-
ną wystawę Łódzkiego Oddziału IPN pt. Młodzież z partią ... się rozliczy! Niezależne 
Zrzeszenie Studentów w latach 1980-1989. Scenariusz opracowali: Grzegorz Nawrot, 
dr Tomasz Toborek i Paweł Spodenkiewicz. Za konsultację historyczną odpowiedzial-
ny był dr Sławomir Nowinowski, a projekt plastyczny przygotował Marek Jagodziński. 
Pokazano archiwalia i fotografie, które wypożyczono z wielu instytucji państwowych 
i zbiorów prywatnych. Wystawa uświadamiała, jak ważną rolę w walce o demokraty-
zację kraju w latach 80. ubiegłego stulecia odegrało Niezależne Zrzeszenie Studentów 
(NZS). Uwidoczniła, że już samo powstanie tak dużej organizacji było ewenementem 
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w systemie komunistycznym. Obszerny materiał wystawy ujęto według takich zagad-
nień: Pierwsze impulsy, Walka o rejestrację Zrzeszenia, Strajk łódzki, Wyższa Szkoła 
Inżynierska w Radomiu, NZS w stanie wojennym, Samorządy studenckie terenem walki 
politycznej.

W 2006 r. z okazji przypadającej 70. rocznicy Łódzkiego Towarzystwa Nauko-
wego (ŁTN), w Bibliotece stanęła wystawa upamiętniająca osiągnięcia tej instytucji. 
Książki, afisze, zdjęcia i pamiątki zilustrowały historię i działalność ŁTN. Przypomnia-
ły sylwetki założycieli i prezesów Towarzystwa z lat 1936-2006, honorowych jego 
członków, laureatów nagrody naukowej przyznawanej w latach 1980-2006. W 2016 
r. w Bibliotece powstała jubileuszowa wystawa z okazji 80. lat istnienia Łódzkiego 
Towarzystwa Naukowego 1936-2016. Treścią ekspozycji były dokonania naukowe 
i popularyzatorskie członków Towarzystwa na przestrzeni całego okresu jego działal-
ności. Przypomniano zdjęcia i dokumenty dotyczące historii ŁTN, np. akt założycielski 
z 1936 r. Pokazano czasopisma Towarzystwa, np. „Acta Archeologica Lodzensia” czy 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” ukazujące się od lat 50. XX w. Zaprezentowano 
serie wydawnicze, takie jak „Sylwetki łódzkich uczonych”, „Moja droga do nauki” 
oraz serię rejestrującą dokonania łódzkich szkół naukowych, np. „Szlakami Nauki”, 
zasługującą na wyróżnienie ze względu na prezentowanie problematyki regionalnej. 
Wystawę wypełniły indywidualne publikacje analizujące sprawy Łodzi i okolic, np. 
Łódź i region Polski Środkowej oraz podręczniki szkolne. Można było zobaczyć uni-
kalne słowniki, takie jak wielojęzyczny Słownik przyrodniczy kręgowców czy monu-

Twarze Łódzkiej Bezpieki, 2008  
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80. lat Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, 2016   

mentalny Słownik badaczy literatury zredagowany przez Jerzego Starnawskiego. Za-
prezentowano prace charakteryzujące dokonania wąskich specjalizacji naukowych, 
np. tom studiów poświęconych wybitnemu archeologowi i bronioznawcy profesorowi 
Marianowi Głoskowi pt. Non sensistis gladios. Można było zobaczyć także, wydawane 
przez ŁTN, atrakcyjne albumy, np. Mocarze czasu – pomnikowe drzewa w świecie i na 
ziemi łódzkiej Janusza Hereźniaka czy Łódzkie wille fabrykanckie Krzysztofa Stefań-
skiego.

Dwukrotnie w gmachu Biblioteki prezentował swoje ekspozycje Łódzki Oddział 
Towarzystwa �speranckiego. W 2008 r., jeszcze w starym gmachu można było oglą-
dać wystawę 100 lat esperanta w Łodzi. Z okazji 100. rocznicy powstania Łódzkiego 
Oddziału Towarzystwa Esperanckiego, upamiętniającą dzieło dra Ludwika Zamenhofa 
- twórcy języka esperanto. Owocem współpracy Polskiego Stowarzyszenia �uropa-
Demokracja-�speranto, Polskiego Związku �sperantystów Oddział Łódź i Biblioteki 
UŁ była wystawa 127 lat Języka Esperanto zorganizowana w maju 2014 r. Pokaza-
no na niej publikacje pochodzące z kolekcji instytucji przygotowujących ekspozycję: 
książki o Ludwiku Zamenhofie, jego autorstwa, podręczniki, słowniki i płyty do nauki 
języka esperanto. Ważne miejsce zajęły przekłady polskiej i obcej literatury pięknej na 
język esperanto, wydawane od początku XX w. do współczesności. Zaprezentowano 
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127. lat Języka �speranto, 2014   

publikacje o języku i kulturze esperanto, o kongresach esperantystów i turystyce espe-
ranckiej oraz czasopisma. Pokazano także plakaty, medale i rekwizyty. Cennym darem, 
po raz pierwszy udostępnionym publicznie był rękopis ośmiotomowej Kroniki łódzkiej 
esperancji napisanej przez Włodzimierza Pfeiffera,  księgarza, bibliofila, fotografa, mi-
łośnika Łodzi i esperantystę. Na wernisażu Daniela Gizela Matray, sekretarz Polskiego 
Stowarzyszenia �uropa-Demokracja-�speranto opowiedziała o historii i działalności 
esperantystów. 
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Wśród ekspozycji prezentowanych w gmachu Biblioteki UŁ ważną pozycję zajęły 
wystawy fotograficzne. W 2007 r. można było oglądać kolekcję zdjęć pt. Migawki z San 
Francisco. W 2008 r. prezentowano wystawę fotografii z podróży dra Witolda Budzi-
sza pt. Srebra lodowca Argentiere. W tym samym roku w Bibliotece wystawiono jesz-
cze zdjęcia z wyprawy antarktycznej zorganizowanej w 2007 r. przez Zakład Biologii 
Polarnej i Oceanobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Gaudi z bliska 
to wystawa zdjęć, których autorami byli Julian Liniecki, Barbara Pabin-Szafko i Joan-
na Szumilewicz, nauczyciele akademiccy łódzkich i szczecińskich uczelni. Wystawa, 
zaaranżowana w 2010 r., pokazała ciekawe obiekty zaprojektowane przez wybitne-
go architekta, znajdujące się na terenie Barcelony: budowle i detale architektoniczne, 
ich fakturę i kształty decydujące o oryginalnej i fascynującej twórczości Gaudiego. 
W 2011 r. Katedra Historii Bizancjum UŁ zorganizowała pokaz zdjęć pt. Konstanty-
nopol. Stolica zapomnianego imperium. Fotografie powstały w trakcie wypraw nauko-
wych pracowników tej katedry do Istambułu w latach 2008-2010. Zdjęcia zabytków, 
zarówno tych dobrze znanych, stanowiących wizytówkę współczesnego miasta, jak 
i miejsc trudno dostępnych, nie leżących na szlakach turystycznych wędrówek, stano-
wiły o oryginalnym charakterze ekspozycji. Można było zobaczyć m.in. muzułmańską 
świątynię - Kościół Mądrości Bożej - Hagia Sophia, arcydzieło architektury bizantyj-
skiej i symbol Bizancjum, kościół św. Teodozji nazywany Meczetem Różanym, Mury 
Teodozjusza - największy system fortyfikacji w średniowiecznej �uropie, czy dzielni-
ce Chryzopolis. Pokazano wiele architektonicznych detali, np. greckie i łacińskie in-
skrypcje utrwalone na marmurowych i kamiennych blokach oraz skorupy antycznych 
naczyń odnalezione na terenie portu Teodozjusza. Na wernisażu profesor Mirosław 
Leszka z Katedry Historii Bizancjum UŁ wygłosił wykład na temat Konstantynopola.

W kwietniu 2013 r. wystawa Nieznane oblicza Iranu wypełniła przestrzeń BUŁ. 
�kspozycja była projektem programu „Solidarni z Iranem” przygotowanego przez In-
stytut Lecha Wałęsy, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz firmę Orient �kspert. 
Celem wystawy było ukazanie mniej znanego oblicza kraju, który w powszechnym od-
biorze bywa postrzegany wyłącznie przez pryzmat wydarzeń politycznych, jako pań-
stwo zdominowane przez duchowieństwo, męczenników oraz kobiety w czadorach. 
Pokazane fotografie miały być przeciwwagą tego wizerunku kreowanego przez media, 
a także zachętą dla Polaków, by spojrzeli na Iran z perspektywy wolnej od stereotypów. 
Zdjęcia ukazały Iran jako kraj różnorodny i kolorowy, w którym obok siebie mieszkają 
różne grupy etniczne i religijne, w którym kobiety, aktywne zawodowo są niezależne 
i wykształcone. Autorami zdjęć byli: Adam Adamus, Arya Abolhassami, Aleksandra 
Szymczyk, �wa Dębicka-Borek, Luiza Stosik-Turek, Anna Gawlik, �lżbieta Kamiń-
ska, Bartosz Turek, Małgorzata Michalik i Paulina Niechciał. Przy okazji wystawy 
odbył się pokaz slajdów, w trakcie którego zabrali głos pracownicy Katedry Bliskiego 
Wschodu i Północnej Afryki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
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Srebra lodowca Argentiere, 2008  

Wystawa Antarktyczna, 2008   
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UŁ. Dr Izabela Kończak opowiadała o sytuacji kobiet oraz kobiecej modzie w Iranie, 
a także o warunkach życia w tym państwie, dr Robert Czulda mówił o losach 120 tys. 
Polaków z Armii Andersa, którym Iran udzielił gościny po opuszczeniu Związku Ra-
dzieckiego w 1942 r. Podzielił się również wrażeniami z pobytu w Iranie. 

Na przełomie marca i kwietnia 2015 r. w Bibliotece można było oglądać fotogra-
fie z podróży na Kubę etnologa Rafała Pilarka z Instytutu �tnologii i Antropologii 
Kulturowej UŁ pt. República de Cuba. Granma w obiektywie etnologa. Czterdzieści 
siedem kolorowych fotografii wykonanych zostało w miejscowościach południowo - 
wschodniej części Kuby (Oriente). Na wernisażu obecny był Ambasador Republiki 
Kuby w Polsce - Juan Dagoberto Castro Martinez. Wieczór uświetniła kubańska muzy-
ka oraz karaibskie napoje serwowane przez gospodarzy wydarzenia.

W okresie wakacyjnym, w czerwcu i lipcu 2015 r. można było oglądać wystawę 
pt. Sycylia wczoraj i dziś. Wernisaż połączony był z pokazem filmów oraz z prelekcją 
inicjatorki wystawy, Danieli Gizely Matray, entuzjastki kultury włoskiej i Sycylii. Na 
wystawie znalazły się dokumenty z Muzeum Archeologicznego im. Paolo Orsii w Sy-
rakuzach oraz książki z kolekcji Biblioteki. Pokazano również materiały ilustrujące 
bogatą historię Sycylii, piękno krajobrazu śródziemnomorskiego i kulturę tego regio-
nu. Uroda przyrody sycylijskiej i kultura kraju zostały uwiecznione w publikacjach 
albumowych, książkach, na plakatach, folderach i fotografiach. Przybliżyły one rów-
nież zwyczaje, styl życia i codzienne zajęcia jego mieszkańców, folklor i kuchnię sy-
cylijską. Wystawę wypełniły także mapy i rekwizyty. Zaprezentowano wybrane teksty 
literackie, kompozycje muzyczne, dokumenty ikonograficzne ilustrujące architekturę, 
malarstwo i rzeźbę Sycylii. Pokazano listy i wspomnienia z podróży na Sycylię oraz 
refleksje o niej różnych autorów. Można było zobaczyć książki sycylijskich pisarzy 
oraz autorów obcych, dla których Sycylia stała się natchnieniem, jak również kompo-
zycje muzyków inspirujących się tą największą wyspą Morza Śródziemnego, a także 
fotografie sycylijskich zabytków, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Naro-
dowego UN�SCO.

W grudniu 2016 r. w Bibliotece zaprezentowana była wystawa zdjęć pt. Historia 
i kultura Ziem Bułgarskich, przygotowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą 
Basenu Morza Śródziemnego �uropy Południowo-Wschodniej im. Profesora Walde-
mara Cerana - Ceraneum. Pokazano fotografie pochodzące z archiwum stworzonego 
podczas wyjazdu naukowego do Bułgarii w 2015 r. Twórcą fotografii była Viktoria 
Marinov,  a dokumentacji i przekładu dr Małgorzata Skowronek. 

W Bibliotece UŁ organizowano wystawy prezentujące indywidualne dokonania 
w różnych dziedzinach.

W czerwcu 2009 r. można było zobaczyć wystawę rysunku i malarstwa Zdzisława 
Muchowicza pt. Pan Łantufri i jego zachwaszczony ogród. Wernisaż połączony był 
z promocją tomiku poetyckiego o takim samym tytule. W maju 2012 r. artysta ten 
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zaprezentował surrealistyczne, zgeometryzowane i figuratywne Miniatury wykona-
ne techniką kombinowaną (akwarela, akryl, tusze barwne). I tym razem wernisażowi 
towarzyszyło spotkanie poetyckie pt. Malowane - wybijane, w którym uczestniczyli: 
autor miniatur,  Dariusz Staniszewski oraz akompaniujący na gitarze - Miłosz Mu-
chowicz. W maju 2016 r. Z. Muchowicz przedstawił kolekcję rysunków wykonanych 
piórkiem, które powstawały w latach 2005-2016, a którym nadał tytuł Dusze domów 
odchodzą w tonacji moll. Po wernisażu w Sekcji Muzykaliów odbył się recital utworów 
skomponowanych do poezji Z. Muchowicza pt. Cztery kwadranse wierszy donikąd. Na 
fortepianie i akordeonie akompaniował Jan Mucha, a gościnnie wystąpiła wokalistka 
Anna Paszkowska z Teatru „Orfa”.

Zdzisław Muchowicz. Dusze domów odchodzą w tonacji moll 2016
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Zdzisław Muchowicz. Dusze domów odchodzą w tonacji moll, 2016  
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W grudniu 2013 r. w Bibliotece można było oglądać malarstwo Roberta Krężlaka 
pt. Duchowość Wenusjańska. Był to cykl obrazów olejnych przedstawiających akt ko-
biecy, utrzymany w nasyconej „ciężkiej” kolorystyce oraz pozach obrazujących kłębo-
wisko uczuć i emocji. Malarstwo artysty inspirowane było twórczością �. Schiele, A. 
Modiglianiego, F. Bacona, J. Nowosielskiego.

Duchowość Wenusjańska, 2014  

We wrześniu 2014 r. Biblioteka ponownie gościła wystawę malarstwa Roberta 
Krężlaka, tym razem wzbogaconą o prace Dariusza Różyca i Roberta Ratajczyka pt. 
Apoteoza muzy. Artyści, byli absolwenci Wydziału Wychowania Artystycznego Akade-
mii im. Jana Długosza w Częstochowie, złożyli hołd kobietom dla zrozumienia ich ist-
nienia, miejsca i roli w ich życiu. Dla artystów kobieta była zarówno źródłem, jak i ma-
teriałem, muzą niezbędną by pozostali swobodni i wolni w tworzeniu. Poszukiwali oni 
w kobiecie doskonałości - piękna zarówno cielesnego, jak i duchowego. Dla autorów 
obrazów, kobieta miała być projekcją wyobrażeń, doskonałą istotą, która nie istnieje, 
a paradoksalnie tworzy wizję, inspiruje do działania i poszukiwania istoty świata. 

W marcu 2014 r. swoje malarstwo pt. Autoportret kobiety. Dekonstrukcje - studia 
- transpozycje zaprezentowała Danuta Radek-Pankowska z Biblioteki Instytutu �tno-
logii UŁ. W kulturze europejskiej począwszy od XVI w., znakiem indywidualnej toż-
samości stała się twarz - odbicie „człowieka wewnętrznego”. Malując twarze, autorka 
ekspozycji wskazała na uniwersalne cechy kobiecości, stworzyła szczególną kategorię 
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krytyczną wobec współczesnej popkultury, dokonując także autoanalizy swojej osobo-
wości. Wystawa ta była więc także pokazaniem swojego „ja” autorki. 

Od czerwca do września 2014 r. prezentowana była w Bibliotece wystawa kolaży 
z cyklu „ThePressYeah” autorstwa Dominiki Tępińskiej, absolwentki Wyższej Szko-
ły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Był to cykl prac złożonych z wycinków popular-
nej prasy. Głównie były to nagłówki, fragmenty artykułów, które wyjęte z kontekstu 
i skontrastowane ze sobą, tworzyły zupełnie nowe, ironiczne i satyryczne komunika-
ty podkreślające banalność współczesnych mediów mainstreamowych usiłujących za 
wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę potencjalnego odbiorcy, często kosztem jakości 
przekazu.

W grudniu 2014 r. można było podziwiać kolekcję trzydziestu fotografii pt. EkstrAkt 
- wystawa fotografii aktorek ze spektaklu „DekAmore” Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. 
Aktorki występowały w spektaklu „DekAmore” inspirowanym „Dekameronem” Boc-
caccia, który grany był na deskach Teatru Arlekin. Autorką fotografii była Kamila Bo-
gulewska.

Kolejna ekspozycja malarstwa zaprezentowana w Bibliotece w kwietniu 2015 r. 
miała tytuł Piotr Staszczyk. Malarstwo. Tworzyło ją szesnaście obrazów artysty upra-
wiającego malarstwo sztalugowe, przedstawiające, którego głównym tematem był 
człowiek i sytuacje, bezpośrednio go określające, a także martwa natura.

Piotr Staszczyk. Malarstwo, 2015
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W październiku 2015 r. w Bibliotece można było zobaczyć autorską wystawę dra 
art. grafika Piotra Wypycha pt. Szły na wschód bataliony, szwadrony i pułki. Prezento-
wała ona pozostałości, jakie I wojna światowa odcisnęła na terenie dzisiejszego woje-
wództwa łódzkiego. Autor, pracując w Zespole Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz prowadząc własne badania terenowe zwiedził, zinwentaryzował 
i na nowo odkrył wiele cmentarzy, mogił, umocnień i innych artefaktów historycznych, 
związanych z frontem łódzkim z czasów „Wielkiej wojny”. Metodą montażu fotogra-
ficznego - nakładania na siebie niezależnych kadrów, Piotr Wypych „opowiedział” hi-
storie wojenne znad Pilicy, Warty i Rawki. Większość prac zawierała motywy, jakie 
twórca odnalazł na cmentarzach wojennych, bądź pojedynczych mogiłach żołnierzy 
wszystkich narodów, które brały udział w tym konflikcie na terenie łódzkim. Autor 
wykorzystywał także zdjęcia i listy frontowe, które odnalazł w zbiorach rodzinnych, 
bądź otrzymał od przyjaciół.

W lutym i marcu 2015 r. autorską kolekcję swoich ponad 600 znaków książko-
wych zaprezentował pracownik Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ - Amilkar 
Kosiński na wystawie Ex libris. Piękno małej formy graficznej. Znaki książkowe, dru-
ki ulotne ze zbioru Amilkara Kosińskiego. O atrakcyjności exlibrisu autor mówił tak: 
„Dla mnie znaki książkowe, które zbieram od wielu lat są świadkami historii. Świad-
kami minionych epok, ludzkich losów, pasji i… ironii tych losów. Mała grafika pozo-
staje niejednokrotnie jedynym śladem czyjejś pasji bibliofilskiej, wybitnego talentu. 
Mówi o zbiorach, które oznaczała. O wojnach, nienawiści i niszczeniu tych zbiorów, 
o tworzeniu i przemijaniu fortun. W końcu o relacjach między ludźmi. Rywalizacji, ale 
i o przyjaźni”. Oglądający ekspozycję zwracali uwagę nie tylko na ilość exlibrisów, ale 

�xlibris. Piękno małej formy graficznej, 2015   
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i artystyczne piękno małej formy graficznej. Podczas wernisażu zaprezentowany zo-
stał nowy exlibris BUŁ, zaprojektowany przez architekt Matyldę Grabowską, którego 
grafika nawiązywała do formy architektonicznej nowego gmachu Biblioteki, a który 
przywołując na myśl kryształ, był alegorią wartości wiedzy, którą każdy może zdobyć 
w tej Bibliotece.

W BUŁ swoje autorskie wystawy prezentowali jej pracownicy. W 2007 r. pracow-
nik Sekcji Muzykaliów pokazał kolekcję fotografii pt. Spacer po Łodzi, fotografie z ko-
lekcji Jarka Pawlika, pracownika BUŁ ……, świadczących o jego zainteresowaniu 
Łodzią, ale i umożliwiających spojrzenie na miasto oczami autora zdjęć. Udokumen-
towane zostały znane i nieznane miejsca Łodzi, zaskakujące swoim urokiem, których 
większość mieszkańców miasta nie ma czasu tak naprawdę dostrzec. Cztery lata póź-
niej, w czerwcu i lipcu 2011 r. Jarek Pawlik pokazał kolekcję swoich fotografii pt. Moje 
miasto Łódź. Były to zdjęcia Łodzi dokumentujące: Ginące piękno, Wille i pałace, 
Urok secesji, Łódź fabryczną, Miasto kontrastów, Miasto nowoczesne, Księży Młyn, 
Manufakturę, Ulicę Piotrkowską, Świątynie, Detale architektoniczne, Pomniki i fon-
tanny, Podwórka, Murale, Łódź nocną porą i Łódź sielską.

Moje miasto Łódź. Fotografie z kolekcji Jarka Pawlika, pracownika BUŁ, 2011  
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W marcu 2013 r. swoją kolekcję kart ATC - małe dzieła sztuki zaprezentowała Ka-
tarzyna Mikołajczyk, pracownik Wolnego Dostępu BUŁ. Można było podziwiać kar-
ty ATC - Artist Traiding Cards czyli artystyczne karty kolekcjonerskie, wykonywane 
ręcznie, które początkowo służyły jako wizytówki. Z czasem zaczęto się nimi wymie-
niać w celach kolekcjonerskich. Karty tego typu nie mogły przekraczać ogólnie przy-
jętych wymiarów. Przedstawiały interpretację twórcy na dany temat, wykorzystując 
różne techniki i materiały. Na wystawie pokazane zostały prace wykonane w ramach 
projektu pod patronatem portalu Skrapujące Polki: stwórz ATC na temat Biblioteka. 
Można było również obejrzeć prace polskich twórców wykonane techniką scrapbo-
okingu, mixed media i kolażu.

Romowie to tytuł autorskiej ekspozycji fotografii Beaty Gamrowskiej, pracowni-
ka Sekcji Promocji Biblioteki, zaprezentowanej w październiku 2014 r. Na dwunastu 
zdjęciach pokazana została romska rodzina państwa Markowskich. Podczas wernisażu 
można było posłuchać muzyki romskiej, obejrzeć slajdy „Romowie z różnych stron 
świata” i porozmawiać z przedstawicielką środowiska romskiego Różą Łakatosz z Po-
znania o życiu codziennym Romów, ich edukacji, pracy, języku, ale i o stereotypach 
w myśleniu o Romach.

17 maja 2014 r. podczas Nocy Muzeów, w Bibliotece zaprezentowane zostały uni-
katowe kolekcje zbiorów specjalnych Biblioteki. Jedną z nich była wystawa plakatów 
z Sekcji Dokumentów Życia Społecznego BUŁ pt. Plakat PRL-u, przygotowana przez 
jej pracownika Radka Michalskiego. Zwiedzający mogli przenieść się w świat reklamy 
z okresu PRL, która była narzędziem propagandy ówczesnych władz. Pokazano m.in. 
prace Waldemara Świerzego, Wiktora Górki, Tadeusza Rumińskiego, Lecha Majew-
skiego i Sławomira Iwańskiego. Przy nastrojowej muzyce, płynącej z głośnika, twórca 
wystawy opowiedział o roli plakatu w przestrzeni miejskiej, zwracając uwagę na wy-
soki poziom artystyczny wystawionych prac. Uzupełnieniem ekspozycji był multime-
dialny pokaz plakatów BHP, które w humorystyczny sposób przedstawiały poważne 
treści. 

W dniu 28 września 2015 r. w Bibliotece pojawił się Dział Książek Zakazanych. 
Taka wystawa zorganizowana została przez pracowników Wolnego Dostępu BUŁ 
z okazji Tygodnia Zakazanych Książek, trwającego od 27 września do 3 października. 
Wyselekcjonowany księgozbiór stanowił zestaw lektur niebezpiecznych, uważanych 
za zagrożenie dla ludzkich umysłów. Książki były zakazane z powodu niepoprawności 
politycznej i obyczajowej, bądź opowiadanych historii budzących grozę i zniesmacze-
nie, ale przede wszystkim dlatego, że prowokowały do myślenia. Na wystawie znalazły 
się również książki o cenzurze i wolności słowa. Można było znaleźć m.in. „Ferdy-
durke”, „Kod Leonarda da Vinci” czy „Cierpienia młodego Wertera”. Lektury zapa-
kowano i odpowiednio oznaczono, aby nie stanowiły zagrożenia dla odwiedzających, 
a czytelnicy mogli wypożyczyć je na własne ryzyko.
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Dział Książek Zakazanych, 2015  

14 lipcu 2016 r. w okresie wakacyjnym i urlopowym w Bibliotece zebrała się gru-
pa osób na wernisażu fotografii z podróży do Kalifornii California Dream, autorstwa 
Marka Grabowskiego, pracownika administracji BUŁ. Można było obejrzeć ponad sto 
zdjęć dowcipnie skomentowanych oraz slajdy z podróży. Słuchając barwnej opowieści 
o tym kraju, rzeczywiście można było poczuć się jak w Kalifornii, przemierzać góry, 
lasy i miasta, mknąć autostradami przez okolice przy akompaniamencie muzyki.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego była organizatorem dwóch wystaw rocznico-
wych. Pierwsza przygotowana została w 6. rocznicę oddania czytelnikom nowego 
gmachu Biblioteki w 2011 r., a kolejna ekspozycja udokumentowała 10 lat działania 
„nowej” BUŁ w 2016 r. 

Wystawa „5 lat minęło... 2006-2011” pokazała funkcjonowanie BUŁ w nowym 
gmachu. W wernisażu, 5 października 2011 r. wzięli udział licznie zgromadzeni goście: 
dyrekcja, obecni i emerytowani pracownicy Biblioteki oraz czytelnicy. Zaprezentowa-
no ponad sto kolorowych fotografii, które przypomniały kolejne etapy budowy Książ-
nicy od 2003 r., jak również dni otwarcia nowego budynku - dla władz UŁ w maju 2006 
r. i dla czytelników 1 października 2006. Pokazano kopię Aktu wmurowania kamienia 
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węgielnego oraz makietę sporządzoną na podstawie projektu rozbudowy BUŁ przez 
architektów Iwonę i Andrzeja Pietkiewiczów. Fotografie zaprezentowały wnętrza Bi-
blioteki, ważne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu pięciu lat istnienia nowego 
gmachu, przypomniały różne interesujące inicjatywy, w których brali udział pracow-
nicy. Wśród materiałów wyłożonych w gablotach znalazła się bibliografia dorobku na-
ukowego pracowników z lat 2006-2010 oraz dokumenty świadczące o osiągnięciach 
Biblioteki, m.in. Medal Bibliotheca Magna Perennisque, przyznany w 2007 r. przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekar-
stwa. Zasygnalizowano również nowe wyzwania dla łódzkiej Książnicy. 

Kolejna wystawa rocznicowa, która odbyła się w 2016 r. w 10. rocznicę istnienia 
nowego gmachu BUŁ pt. To już … 10 lat! Nowy gmach Biblioteki Uniwersytetu Łódz-
kiego 2006-2016 przedstawiła historię nowej części Biblioteki w jej pierwszym dzie-
sięcioleciu. �kspozycję tworzyły przede wszystkim zdjęcia ilustrujące najważniejsze 
wydarzenia związane z budową i funkcjonowaniem nowego budynku BUŁ. Podobnie 
jak na pierwszej ekspozycji rocznicowej, przypomniano etapy budowy nowego gma-
chu, oficjalne otwarcia Biblioteki, pokazano jej wnętrza: pracownie, czytelnie, wolny 
dostęp oraz technologie ułatwiające czytelnikom korzystanie z bogatych kolekcji. �ks-
pozycja udokumentowała „życie wewnętrzne” BUŁ, a więc wydarzenia świadczące 
o jej aktywności i atrakcyjności. W ciągu dekady 2006-2016 dużo się w niej bowiem 
działo. Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania i wystawy to zaledwie niektóre 
zfaktów uwidocznionych na wystawie. �kspozycję uzupełniła bibliografia dorobku 
pracowników za lata 2006-2016, publikacje pracowników BUŁ, a wśród nich pierwsza 
w dziejach monografia Biblioteki i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia łódz-
kiej Książnicy. Wystawa przypomniała osoby, które odeszły w ciągu ostatnich 10 lat, 
aktóre pracowały na dobre imię BUŁ.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-
2016 stanowiła ważną części jej aktywności jako instytucji naukowej i publicznej. Or-
ganizując na swoim terenie wystawy, BUŁ umożliwiała różnym instytucjom przedsta-
wianie swoich osiągnięć, a osobom prywatnym - indywidualnego dorobku naukowego 
bądź artystycznego. Dzięki tak licznym wystawom Biblioteka UŁ pomagała zaintere-
sowanym czytelnikom w przystępnej formie poszerzać wiedzę na różne tematy, a przy 
okazji ciekawie spędzać czas.
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Mgr Dagmara Budek
Szczecin – PUM

MoDeRNIzACjA BIBlIoteKI głÓWNej 
PoMoRSKIego uNIWeRSytetu MeDyCzNego W SzCzeCINIe

Abstract

In 2015, significant modernization works took place at the Main Library of the Pomeranian Medical 
University in Szczecin which included: implementation of RFID based identification and protection sys-
tem, installation of new facilities dedicated to disabled users, replacement of the lightning in the reading 
room, improvement of the ventilation and air-conditioning system, renovation of the monitoring system, 
repairment of the terrace and access road including car park area, as well as the overall improvement of 
the land development.

Streszczenie

Artykuł opisuje prace modernizacyjne przeprowadzone w Bibliotece Głównej PUM w drugiej połowie 
2015 roku. Prace obejmowały wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów w technologii RFID, 
stworzenie stanowiska komputerowego dla osób z niepełnosprawnościami, a także modernizację systemu 
wentylacji i klimatyzacji, wymianę instalacji oświetleniowej w czytelni, remont systemu  monitoringu, 
naprawę drogi dojazdowej wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego do budynku, w tym 
wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, remont tarasu.

Od lipca do grudnia 2015 r. w Bibliotece PUM przeprowadzone zostały prace mo-
dernizacyjne obejmujące: 

wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów w technologii RFID; • 
modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji wraz ze zwiększeniem jego • 
efektywności energetycznej;
wymianę instalacji oświetleniowej w czytelni;• 
remont systemu  monitoringu;• 
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naprawę drogi dojazdowej wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyle-• 
głego do budynku, w tym wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepeł-
nosprawnych;
remont tarasu,• 
stworzenie stanowiska komputerowego dla osób z niepełnosprawnościami.• 

W Bibliotece Głównej przeprowadzono modernizację systemu wentylacji i klimaty-
zacji, która obejmowała wymianę pięciu istniejących central wentylacyjnych na urzą-
dzenia wyposażone w sekcje chłodnicze, przebudowę i regulację instalacji wentylacji 
mechanicznej, kompleksową wymianę instalacji ciepła technologicznego oraz wymia-
nę istniejących układów klimatyzacyjnych chłodzących pomieszczenia informatyków, 
pomieszczenie sprzętu teletechnicznego, serwerowni i czytelni. Wykonanie wymie-
nionych prac w znacznym stopniu poprawiło warunki korzystania z pomieszczeń bi-
blioteki, a szczególnie z mocno nasłonecznionej w miesiącach letnich czytelni. Dzięki 
modernizacji oświetlenia i zastosowaniu nowoczesnych, bardziej energooszczędnych 
i wydajniejszych lamp, wszystkie miejsca w czytelni mają wymagany poziom oświe-
tlenia. Ponieważ czytelnia otwarta jest codziennie do godz. 19.30, ma to istotne znacze-
nie dla osób korzystających z naszej biblioteki. 

Czytelnia
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Naprawa systemu monitoringu obejmującego budynek biblioteki oraz obszar przy-
legły (w tym otoczenie akademików i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) po-
legała na wymianie części kamer.

Prace remontowe obejmowały także teren wokół biblioteki, w tym naprawę 
drogi dojazdowej wraz z uporządkowaniem terenu przyległego do budynku oraz 
wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych z przeznaczeniem dla osób niepeł-
nosprawnych.

W zakresie remontu tarasu wykonano wymianę uszkodzonych warstw tarasu, re-
mont schodów ewakuacyjnych, obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rur spusto-
wych, ocieplenia wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian 
fundamentowych. Powyższe prace zabezpieczą przed zalaniem wodami opadowymi 
pomieszczenia magazynowe biblioteki i zgromadzony tam księgozbiór.

Prace modernizacyjne zostały sfinansowane z budżetu uczelni, a ich koszt wyniósł 
ponad 2,9 mln zł. Uzyskany efekt to biblioteka spełniająca europejskie standardy. Sze-
rokie grono użytkowników biblioteki (pracownicy i studenci  PUM, lekarze z innych 
szpitali naszego województwa, studenci uczelni  szczecińskich, a także wszyscy zain-
teresowani naszymi zasobami) licznie odwiedzające bibliotekę PUM (ponad 100 tys. 
odwiedzin w ciągu roku) z pewnością doceni decyzję władz uczelni dotyczącą stwo-
rzenia komfortowych warunków w bibliotece akademickiej. Modernizacja biblioteki to 
dobra inwestycja w przyszłość uczelni.

Wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli zbiorów bibliotecznych w technologii 
RFID (Radio Frequency Identification) to prawdziwa rewolucja w bibliotece. RFID 
jest nowoczesnym systemem identyfikacji, obsługi, zabezpieczenia i porządkowania 
zbiorów. Dla czytelników oznacza on możliwość samodzielnego wypożyczania i zwro-
tów książek, dla bibliotekarzy – nowoczesną, szybką metodę inwentaryzacji i porząd-
kowania zbiorów na półkach oraz zabezpieczenia ich przed kradzieżą. 

System w technologii RFID został wdrożony w Bibliotece Głównej oraz w Filii nr 1. 
W jego skład wchodzą następujące elementy:

wrzutnia zewnętrzna do samodzielnych zwrotów książek; • 
wolnostojące stanowisko do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów (self-• 
check);
mobilne urządzenie umożliwiające szybką kontrolę zbiorów, porządkowanie • 
książek w wolnym dostępie lub odnalezienie zagubionych pozycji;
bramki zabezpieczające, sygnalizujące światłem i dźwiękiem próby nieupraw-• 
nionego wyniesienia książek;
czytniki do kodowania i wypożyczeń/zwrotów;• 
etykiety RFID.• 

W pierwszym miesiącu wdrażania systemu pracownicy biblioteki okleili etykieta-
mi i zakodowali ponad 45 tys. książek, tj. księgozbiór czytelni, wypożyczalni i filii. 
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Wrzutnia

Dzięki temu znacznie usprawniony został proces wypożyczania, gdyż czytniki RFID 
działają zbliżeniowo, i mogą zarejestrować wypożyczenie /zwrot pięciu woluminów 
jednocześnie.

Najbardziej „obiecującym” urządzeniem jest wrzutnia zewnętrzna usytuowana na 
ścianie zewnętrznej budynku biblioteki, tuż obok wejścia głównego, funkcjonująca 
całodobowo, umożliwiająca dokonywanie samodzielnych zwrotów materiałów bi-
bliotecznych o każdej porze dnia i nocy, bez względu na godziny otwarcia biblioteki. 
Wrzutnia jest zintegrowana z  systemem bibliotecznym, co oznacza, że zwrot książki 
jest automatycznie odnotowany na koncie bibliotecznym użytkownika, na dowód cze-
go można wydrukować pokwitowanie.  Informacje o dokonanym zwrocie automatycz-
nie przesyłane są również na konto e-mailowe użytkownika. Zwrot książki nie wymaga 
autoryzacji, natomiast sprawdzenie stanu konta bibliotecznego musi być poprzedzone 
zalogowaniem się do systemu (zeskanowaniem kodu kreskowego z legitymacji studenc-
kiej lub karty bibliotecznej i wpisaniem hasła). Istnieje także możliwość wydrukowania 
informacji o aktualnym stanie konta bibliotecznego użytkownika. Wrzutnia przyjmuje 
tylko książki będące własnością Biblioteki PUM (oklejone zaprogramowaną etykietą 
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Selfcheck

RFID).  Zidentyfikowane pozycje 
przesuwane są do wnętrza wrzut-
ni specjalnym taśmociągiem 
i umieszczane w wózku z opada-
jącym dnem, co chroni zwraca-
ne książki przed uszkodzeniem 
związanym ze spadkiem z wy-
sokości. Instrukcja postępowa-
nia w procedurze samodzielnego 
zwrotu książki wyświetlana jest 
na monitorze wrzutni w trzech 
wersjach językowych: polskiej, 
angielskiej i niemieckiej.

Kolejnym urządzeniem 
wchodzącym w skład systemu 
RFID jest usytuowany na terenie 
wypożyczalni tzw. self-check, 
umożliwiający samodzielne wy-
pożyczenia/zwroty. Wystarczy 
zeskanować kod kreskowy z le-
gitymacji studenckiej lub karty 
bibliotecznej, aby uzyskać dostęp 
do swojego konta bibliotecznego 
i zarejestrować wypożyczenie 
książki. Informacja o transak-
cji automatycznie przesyłana 
jest również na konto e-mailowe 
użytkownika. Zwrot książki nie 

wymaga autoryzacji. Podobnie jak w przypadku wrzutni, self-check ma możliwość 
wydrukowania pokwitowania przeprowadzonej transakcji oraz informacji o stanie 
konta bibliotecznego. 

Zarówno wrzutnia, jak i self-check są urządzeniami, które znacznie usprawniają 
obsługę czytelników naszej biblioteki. 

Dla bibliotekarzy niezwykle przydatne jest mobilne urządzenie do kontroli księ-
gozbioru, umożliwiające szybką kontrolę zbiorów, porządkowanie książek w wolnym 
dostępie lub odnalezienie zagubionych pozycji. Dzięki zastosowaniu technologii ra-
diowej nie ma konieczności wyjmowania książek z półki, wystarczy przesunąć czytnik 
wzdłuż regału bibliotecznego, a odpowiednie informacje są sczytywane z etykiet RFID 
wklejonych do książek i porównywane z danymi z systemu bibliotecznego. W ten spo-
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sób łatwo można wyszukać pozycje brakujące w danej kolekcji, przestawione z innej 
półki oraz książki z błędnie zakodowanymi lub pustymi etykietami. Urządzenie znacz-
nie przyspieszy przeprowadzaną corocznie kontrolę księgozbioru w wolnym dostępie 
(w czytelni i  wypożyczalni), a w przyszłości także całego księgozbioru przechowywa-
nego w magazynie biblioteki (obecnie prawie 250 tys. woluminów). 

Stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnościami
W czytelni Biblioteki Głównej stworzone zostało stanowisko komputerowe dla czy-

telników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową,  składają-
ce się z następujących elementów:

biurka z elektrycznie regulowaną wysokością,• 
krzesła profilaktyczno-rehabilitacyjnego, • 
komputera,• 
monitora dotykowego L�D 24 View Sonic,• 
specjalistycznej klawiatury dla osób słabowidzących,• 
myszki specjalistycznej Big Track,• 
słuchawek z mikrofonem,• 
oprogramowania powiększająco-udźwiękawiającego Magic Plus,• 
lupy elektronicznej Compact Touch 5 HD, • 
lupy ręcznej o czterokrotnym powiększeniu,• 
skanera Plustek Smart Office PL.• 

Stanowisko
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Biurko z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwia podnoszenie i opusz-
czanie blatu z zakresie 680-1200 mm za pomocą przycisku, a specjalistyczne krzesło 
umożliwia właściwe ułożenie kręgosłupa. Krzesło oprócz profilowania ma ruchome 
podłokietniki i wygodny zagłówek.

Dużym ułatwieniem dla osób korzystających ze stanowiska jest z pewnością doty-
kowy 24-calowy monitor, z regulacją wysokości i kąta nachylenia.

Stanowisko wyposażone zostało w oprogramowanie powiększająco-udźwiękawia-
jące Magic Plus przeznaczone dla osób słabowidzących, umożliwiające obsługę kom-
putera i korzystanie z internetu. Oferuje ono maksymalnie 60-krotne powiększenie, 
a funkcje mowy pomagają w przetwarzaniu informacji zawartych na ekranie. Specjalna 
klawiatura z kontrastowymi, dużymi klawiszami współpracuje z programem Magic 
Plus. Dzięki temu najczęściej używane funkcje programu, takie jak regulacja powięk-
szenia czy prędkość mówienia, są uruchamiane za pomocą przeznaczonych do tego 
przycisków. Big Track to odwrócona i powiększona mysz komputerowa umożliwiająca 
osobom z niepełnosprawnością rąk lub dłoni poruszanie kursorem po ekranie monitora. 

Stanowisko wy-
posażone jest także 
w lupę elektroniczną 
umożliwiającą po-
większenie do 18 razy. 
Wszelkie czynności 
związane z regulacją 
powiększanego obrazu 
wykonuje się za pomo-
cą palców, prostymi ge-
stami bezpośrednio na 
5-calowym ekranie. Ist-
nieje możliwość podłą-
czenia jej do monitora 
z większym ekranem, 
co znacznie usprawnia 
pracę osobom niedowi-

dzącym. Zakupiono również ręczną lupę z podświetleniem L�D oraz słuchawki z mi-
krofonem, co pozwoli zwiększyć komfort pracy na stanowisku bez zakłócania ciszy 
w czytelni.

Ważnym elementem jest skaner Plustek wyposażony zarówno w automatyczny po-
dajnik dokumentów, jak i klasyczną szybę. Skaner ma dwa porty USB, które pozwalają 
na współdzielenie skanera pomiędzy dwa komputery. Urządzenie ma oprogramowanie, 
które potrafi tworzyć edytowalne dokumenty pakietu Microsoft Office, PDF-y oraz 
inne typy dokumentów graficznych. 

Lupy
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Stanowisko w czytelni jest przeznaczone dla osób z różnymi dysfunkcjami chcą-
cych korzystać zarówno z zasobów drukowanych, jak i elektronicznych, dostępnych 
w bibliotece PUM. Zakup wyposażenia stanowiska został sfinansowany z funduszy 
Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich.
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Wrocław – UM

BIBlIoteKI KAtolICKIego uNIWeRSytetu W WAleNCjI 
oRAz uNIWeRSytetu W CoIMBRze - WRAżeNIA z PoBytu 

W RAMACH PRogRAMu eRASMuS+

Abstract

The authors give an account of two �rasmus+ training trips for administration staff (Valencia Catholic 
University Saint Vincent Martyr from 11 to 13 May 2016 and University of Coimbra Faculty of Medicine 
from 10 to 16 May 2017). The article recounts the history of the universities. It also examines how the 
libraries function and describes their collection profiles.

Streszczenie

Autorzy przedstawili relację z dwóch wyjazdów studyjnych dla kadry administracyjnej w ramach pro-
gramu �rasmus+ (w dniach 11.05.-13.05.2016 r. Uniwersytet Katolicki im. Świętego Wincentego w Wa-
lencji oraz 10.05.-16.05.2017 r. Uniwersytet w Coimbrze - Wydział Medyczny). Zaprezentowano historię 
Uniwersytetów, omówiono funkcjonowanie Bibliotek oraz profil gromadzonych zbiorów.

Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze uznawana jest za najpoważniejszy i najbar-
dziej zasłużony instytut w Portugalii i mimo odczuwanych braków kadrowych stara się 
podtrzymać swoją renomę. W Walencji odwiedziliśmy niewielką, prywatną uczelnię, 
która boryka się z podstawowymi problemami tego typu jednostek: niedofinansowa-
niem i brakami kadrowo-lokalowymi. Jednak pracownicy obu bibliotek, mimo nawału 
obowiązków, w swojej pracy starają się podejmować nowe inicjatywy i wnosić nową, 
lepszą jakość do miejsca pracy.
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Katolicki uniwersytet im. Świętego Wincentego w Walencji

Uniwersytet założono w 2003 r., jednak jego początki sięgają lat 60. ubiegłego wie-
ku i związane są z powstaniem Szkoły Doskonalenia Nauczycieli – �detiany1. W latach 
1974–2003 Katolicki Uniwersytet wchodził w skład Uniwersytetu Walencjańskiego. 
Akt erekcyjny nowej uczelni podpisał w grudniu 2003 r. arcybiskup Walencji Augustin 
Garcia Gasco. Zbiegło się to w czasie z obchodami 1700 rocznicy męczeńskiej śmierci 
św. Wincentego – patrona szkoły.  

W początkach swojego istnienia uniwersytet składał się z czterech wydziałów: �du-
kacji i Sportu, Psychologii i Nauk o Zdrowiu, Socjologii i Nauk Humanistycznych oraz 
Nauk Ścisłych. W 2005 r. do uniwersytetu przyłączono Szkołę Pielęgniarstwa istnieją-
cą od 1952 r. i Szkołę Biznesu, w ten sposób uczelnia zyskała piąty wydział. W 2005 
r. utworzono Wydział Medyczny, w skład którego wchodzą: medycyna, stomatologia, 
fizjoterapia i podologia, a w 2009 r. utworzono wydział Prawa i Nauk Społecznych. 
Na chwilę obecną uniwersytet kształci w 24 kierunkach na 10 wydziałach. Na uczelni 
studiuje blisko 11 tysięcy studentów, w tym 400 studentów międzynarodowych. Nauka 
odbywa się w budynkach uniwersyteckich rozmieszczonych w pięciu kampusach. 

Główna biblioteka Uniwersytetu znajduje się w budynku „Św. Urszula”, dawnym 
klasztorze św. Urszuli, założonym w 1605 r. Po przebudowie i remoncie obiekt przy-
stosowano do potrzeb akademickich. Oprócz biblioteki znajdują się tutaj laboratoria, 
sale multimedialne i konferencyjne. Całość wieńczy piękny ogród znajdujący się na 
dziedzińcu. 

1 http://www.ucv.es/international/about-us [dostęp: 23.05.2017]

Dziedziniec kampusu San Juan Bautista    (fot. D. Sidorska)
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W skład całego kompleksu bibliotecznego Katolickiego Uniwersytetu w Walencji 
(UCV) wchodzi osiem bibliotek specjalistycznych (wydziałowych) zlokalizowanych 
na terenie miasta w różnych budynkach uczelni. Księgozbiór wszystkich bibliotek to 
około 36 tys. książek. Oprócz wydawnictw zwartych biblioteka gromadzi kolekcję płyt 
CD i DVD oraz prenumeruje czasopisma.  

Zbiory elektroniczne biblioteki prezentują się dosyć skromnie, co jest charaktery-
styczne dla niewielkich uczelni wyższych. Zapewne jest to spowodowane niedofinan-
sowaniem zakupów oraz potrzebą stworzenia bazy wiedzy dla wszystkich kierunków 
funkcjonujących na uczelni. Prenumerowane są bazy dostępne na platformie �BSCO: 
�RIC, Psychology and Behavioral Sciencies Collection, �ducation Research Com-
plete, PsycINFO, M�DLIN�, Library, Information Science & Technology Abstracts, 
SocIND�X, SPORTDiscus, Dentistry & Oral Sciences Source, CINAHL Complete, 
American Doctoral Dissertations. Według katalogu OPAC2 pozostałe zbiory obejmują: 
646 czasopism elektronicznych, 333 CD-ROMy, 599 CD, 1109 DVD, prawie 47 tys. 
dokumentów papierowych i 24 kasety VHS. Dostęp do zbiorów elektronicznych jest 
w uczelni realizowany poprzez zabezpieczoną sieć �duroam.

Dla studentów, doktorantów i pracowników biblioteka organizuje kurs umożliwia-
jący nabycie podstawowych umiejętności radzenia sobie z wyszukiwaniem informacji 
przydatnych w pisaniu referatów i prac zaliczeniowych, ocenianiem i zarządzaniem 
nimi oraz tworzeniem bibliografii. 

Uczelnia zajmuje się również działalnością wydawniczą. Na wydziale medycznym 
ukazuje się rocznik „Revista Therapeia” poświęcony problemom ochrony zdrowia.

Ciekawą inicjatywą, która corocznie odbywa się w Bibliotece UCV, jest „Żywność 
za kary”. Czytelnicy, którzy zalegają z oddaniem pożyczonych materiałów mogą unik-
nąć sankcji karnych, jeśli dostarczą niepsujące się produkty żywnościowe (olej, warzy-
wa strączkowe, makarony, konserwy), które następnie przekazywane są organizacjom 
dobroczynnym (np. Caritas). 

Raz do roku nagradzani są również czytelnicy, którzy wypożyczyli najwięcej książek.
Biblioteka promuje także book-crossing, czyli nieodpłatne przekazywanie zabez-

pieczonych (np. za pomocą woreczka foliowego) książek innym czytelnikom. Książki 
te można zostawiać na specjalnych regałach albo w zupełnie przypadkowych miej-
scach (parkach, autobusach etc.). Promowane są również inne, niezwiązane z nauką 
spotkania: filmowe, czytelnicze i inne.

Biblioteka San Carlos Borromeo 

W centrum kulturowym i historycznym Walencji mieści się kompleks San Car-
los Borromeo zbudowany w 1760 roku w miejscu dawnych budynków kościelnych. 

2 https://www.ucv.es/alexandria/doc_ini.aspx [dostęp: 22.05.2017]
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W ostatnich latach przeszedł renowację i obecnie jest zaadaptowany na potrzeby Wy-
działu Medycyny. W budynku tym mieści się niewielka biblioteka, której tematyka 
zbiorów skoncentrowana jest głównie na medycynie i naukach z nią związanych. 
W skład pomieszczeń wchodzi duża czytelnia (pomieszczenie studyjne) ze stanowi-
skami komputerowymi, pomieszczenie bibliotekarzy stanowiące jednocześnie biuro 
i wypożyczalnię oraz duży, zamknięty magazyn książek. Usługi świadczone przez 
bibliotekę to wypożyczanie książek oraz innych materiałów bibliotecznych, wypoży-
czanie sprzętu komputerowego – laptopów (na 4 godziny dziennie), pomoc studentom 
w poszukiwaniu informacji bibliograficznej w bazach i katalogu bibliotecznym, wypo-
życzenia międzybiblioteczne. 

Biblioteka San Carlos Borromeo otwarta jest od poniedziałku do piątku ok. 12 go-
dzin dziennie, a w okresie sesji pomieszczenie studyjne dostępne jest dla studentów 
przez 24 godziny. W bibliotece pracuje dwóch etatowych pracowników wspomaga-
nych przez studentów wolontariuszy, którzy pracują na rzecz biblioteki w zamian za 
obniżkę czesnego. Biblioteka otwarta jest dla wszystkich pracowników i studentów 
uczelni, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Pomieszczenia są w pełni przystosowane 
do poruszania się dla osób niepełnosprawnych. 

Budynek San Carlos Borromeo 
(fot. D. Sidorska)
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uniwersytet w Coimbrze

Założony w 1290 r. Uniwersytet w Coimbrze jest nie tylko najstarszą uczelnią 
w Portugalii, ale również jedną z najstarszych w �uropie. W czterech kampusach, na 
ośmiu wydziałach naukę pobiera blisko 23 tys. studentów. W 2013 r. budynki uniwer-
syteckie wpisano na listę światowego dziedzictwa UN�SCO3. Studentów uniwersytetu 
wyróżnia strój zakładany podczas uroczystości akademickich oraz egzaminów, tzw. 
Traje academico. Strój składa się z czarnej peleryny, czarnych spodni/spódnicy i czar-
nego krawata. Strój ten zainspirował J. K. Rowling gdy wymyślała stroje uczniów 
Hogwartu.

W 1290 r. król Portugalii Dionizy I dokonał oficjalnego założenia uczelni4. Fakt ten 
potwierdził papież Mikołaj IV wydając 9 sierpnia tegoż roku okolicznościową bullę. 

Początkowo uniwersytet mieścił się w Lizbonie, w 1308 r. przeniesiono go do Co-
imbry, gdzie istniała szkoła przy klasztorze Santa Cruz, która stała się prekursorem 
nauki akademickiej w Coimbrze. W 1338 r. za panowania króla Alfonsa IV uczelnia 
przeniosła się z powrotem do Lizbony, aby w 1354 r. wrócić do Coimbry. Po raz ostatni 
zmiana siedziby miała miejsce za panowania króla Ferdynanda I. Po 150 latach uni-
wersytet dekretem króla Jana II na stałe wrócił do Coimbry. Ufundowanie stypendiów 
przez Jana III dla młodzieży pragnącej uczyć się za granicą otworzyło uczelnię na inne 
ośrodki akademickie w �uropie. W tym czasie na uniwersytet w Coimbrze przyjechało 
wielu wybitnych profesów i naukowców z �uropy, w szczególności z Francji. 

Od 1580 r. w związku z przetasowaniami dynastycznymi na tronie portugalskim 
i zawarciem unii iberyjskiej Portugalia znalazła się pod panowaniem Hiszpanii. W 1634 
r. za panowania króla hiszpańskiego Filipa IV uniwersytet przebudowano. Budynki 
rozmieszczono na planie litery U od wschodu, zachodu i północy z ogromnym dzie-
dzińcem pośrodku. Od południa rozpościera się widok na miasto i rzekę Mondego.  

Po odzyskaniu przez Portugalię niepodległości w 1640 r., ukazał się nowy statut 
uczelni kasujący dotychczasowe hiszpańskie zarządzenia. W 1723 r. wraz z budową 
kaplicy uniwersyteckiej rozpoczęto budowę Biblioteki Joaniny na wzór wiedeńskiej 
biblioteki dworskiej. Pieczę nad budową sprawowała żona króla Jana V, królowa Maria. 

W latach 1728–1733 na terenie kampusu wybudowano Wysoką Wieżę, która stała 
się nie tylko symbolem uniwersytetu, ale także całej Coimbry. W wieży znajduje się 
dzwon Cabra, którego codzienne bicie przypominało studentom o rozpoczęciu i za-
kończeniu zajęć. Od 1772 r. w nauczaniu uniwersyteckim dużą rolę zaczęły odgrywać 
nauki przyrodnicze, dzięki temu Biblioteka Joanina wzbogaciła się o 12 tys. książek 
z tej tematyki. W tym samym roku przy uniwersytecie powstał ogród botaniczny. Nowy 

3 https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patrimonio-e-promover-a-criatividade/
patrimonio-mundial-em-portugal/universidade-de-coimbra [dostęp: 23.05.2017]

4 http://www.uc.pt/en/sobrenos/history [dostęp: 23.05.2017]
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statut z 1911 r. nadawał Uniwersytetowi większą autonomię i stwarzał możliwość stu-
diowania młodzieży z uboższych rodzin. 

W latach 1942–1969 dobudowano budynki Wydziałów Medycznego i Filozoficz-
nego oraz główny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej. Współcześnie uniwersytet działa 
w ramach statutu z 1989 r. i składa się z ośmiu wydziałów. 

Dziedziniec Uniwersytetu w Coimbrze
 (fot. D. Sidorska)

Biblioteka joanina

Biblioteka Joanina swoją nazwę zawdzięcza królowi Janowi V, za panowania któ-
rego została wybudowana5. Architektem budynku był Joao Carvalho Ferreira. Budowę 
rozpoczęto w 1717 r., a pierwsze zbiory trafiły do niej w 1750 r. Wielkość księgo-
zbioru waha się w granicach 250 tys. woluminów. W bibliotece znajdują się książki 
z anatomii, medycyny, geografii, historii, filologii, prawa i teologii, wydane do 1800 r. 
Biblioteka składa się z trzech sal: czerwonej, niebieskiej i oliwkowej. Wprowadzenie 
kolorystyki służy rozróżnieniu tematyki zbiorów. W każdym pomieszczeniu znajdują 

5 R. Ciesielska-Kruczek: Biblioteka Uniwersytetu w Coimbrze. Elektroniczne czasopismo Bibliote-
ki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2015 nr 7



213Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

się dwukondygnacyjne regały sięgające sufitu, po brzegi wypełnione książkami. Aby 
utrzymać sprzyjające warunki do przechowywania starych druków, zastosowano szereg 
zabezpieczeń chroniących woluminy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
Drzwi wejściowe wykonano z drewna dębu indyjskiego, odpornego na działanie wody, 
pozwalającego utrzymać stałą temperaturę wewnątrz budynku. Za obrazami mieszkają 
nietoperze, które w nocy zjadają szkodniki mogące uszkodzić cenne oprawy. Stoły na 
noc przykrywane są skórzanymi okryciami. 

Styl barokowy, w jakim została wybudowana biblioteka, uwidacznia się w pięknej 
ornamentyce, licznych zdobieniach, freskach i złoceniach pomieszczeń.

Zgromadzone w bibliotece woluminy służą studentom, pracownikom i naukow-
com. Wśród cennych okazów wymienić można m.in. jedną z 20 starohebrajskich Biblii 
z czasów inkwizycji.  Oprócz Biblioteki Joaniny księgozbiór biblioteczny zlokalizo-
wany jest w dwóch budynkach Biblioteki Głównej oraz sieci kilkunastu bibliotek wy-
działowych.

Biblioteca das Ciências da Saúde da universidade de Coimbra (Biblioteka Nauk 
Medycznych – BCSUC) powstała w wyniku połączenia dawnych bibliotek Wydziałów 
Medycyny i Farmacji. Misją BCSUC jest zapewnienie dostępu do swoich zbiorów ca-
łej społeczności akademickiej uniwersytetu, w szczególności nauczycielom, naukow-
com i studentom obu wydziałów. Biblioteka to trzykondygnacyjny, nowoczesny budy-
nek mieszczący się na terenie kampusu uczelni w sąsiedztwie zespołu szpitali/klinik 
akademickich. W szarą bryłę budynku wkomponowano przeszklenia, dzięki czemu 
w środku panuje rozproszone światło dzienne, a największe przeszklenie ukazuje nam 
stare drzewo sosnowe, które wygląda jak stały element tego budynku. Głównym kolo-
rem przeplatającym się na wszystkich piętrach BCSUC – jest kolor żółty dedykowany 
Wydziałowi Medycznemu. Projekt/szkic budynku został wykonany przez męża jednej 
z pracownic biblioteki. Przy wejściu do budynku zlokalizowano bramki antykradzie-
żowe, zarejestrowane w bibliotece dokumenty posiadają zabezpieczające paski ma-
gnetyczne. Pomieszczenia w budynku przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, 
gmach posiada windę. W roku akademickim biblioteka jest otwarta od godz. 8:00 do 
20:00, z wydłużeniem do godz. 24:00 w czasie sesji egzaminacyjnej.

Na poziomie 0 mieści się część wystawiennicza, gablota nowości wydawniczych 
polecanych studentom, wypożyczalnia, pokój do nauki grupowej oraz pomieszczenia 
bibliotekarzy. W wypożyczalni dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do 
katalogu OPAC i zasobów elektronicznych, centrum wydruku oraz skaner. Na tym 
poziomie zainstalowano również zamykane szafki, gdzie bezpiecznie można zosta-
wić swoje rzeczy. Na monitorach przed głównym wejściem pojawiają się komunikaty 
biblioteki dotyczące aktualnych godzin pracy, ciekawych wydarzeń czy  polecanych 
zbiorów. 
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Poziom 1 to czytelnia czasopism z wolnym dostępem do półek. Czasopisma ułożone 
są alfabetycznie, bieżące numery wykładane są na regale prezencyjnym. W osobnym 
pomieszczeniu wydzielono czytelnię książek również z wolnym dostępem do półek. 
Dla czytelników przygotowano 144 miejsca do pracy. Na miejscu w czytelni możemy 
skorzystać z dokumentów audiowizualnych oraz zbiorów specjalnych w wyznaczo-
nych godzinach. Na piętrze znajdują się również pokoje do pracy grupowej oraz indy-
widualnej, osobne dla kadry naukowej, z możliwością rezerwacji (pracownik naukowy 
może zarezerwować pokój na cały semestr). Studenci mają do dyspozycji pracownię 
komputerową z 20 stanowiskami pracy, dopuszcza się używanie własnych sprzętów. 
Ściśle należy przestrzegać regulaminu pokoi pracy.

Poziom -1 to magazyn zamknięty. W pierwszej części ułożono czasopisma, druga 
część to magazyn książek, głównie pozycji mało popularnych bądź nieaktualnych oraz 
zbiory specjalne. Do nowego budynku przeprowadzono księgozbiór w 2009 r., ale jak 
dotąd jeszcze nie rozpakowano wszystkich zbiorów. W sąsiedztwie magazynu jest ob-
szerny pokój dla pracujących w bibliotece bibliotekarzy.

Wnętrze Biblioteki Nauk Medycznych 
(fot. A. Woźniak)
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Biblioteka das Ciências da Saúde posiada własną stronę internetową dostępną ze 
strony głównej uczelni http://www.uc.pt/bcsuc, od 2011 r. Biblioteka jest również do-
stępna na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/BCSUC, 
gdzie stale informuje swoich czytelników o bieżących wydarzeniach i projektach.

Zasoby elektroniczne Biblioteki obejmują zbiory zgromadzone na CD-ROMach, 
repozytoria oraz publikacje on-line. Wśród nich znajdziemy m.in.: bazę ClinicalKey, 
Sci�LO, Scientific Research, krajową Wirtualną Bibliotekę Zdrowia, czasopisma 
(OVID SP, Wiley, �BSCO), książki elektroniczne (Springer, e-booki Biblioteki Naro-
dowej, Project Gutenberg, In Tech Books) oraz bazy bibliograficzne (Journal Citation 
Reports, PubMed / Medline, Scopus, Web of Science). Część prenumeraty jest realizo-
wana dzięki konsorcjom krajowym (Biblioteka Wiedzy Online). Dodatkowo regularnie 
uruchamiane są dostępy testowe do niektórych zbiorów. 

Biblioteka UC stworzyła również własne bazy6:
UC Digitalis – projekt mający na celu gromadzenie i rozpowszechnianie treści cy-

frowych. Jego zadaniem jest transfer wiedzy z ośrodków uniwersyteckich w celu roz-
woju wiedzy, gospodarki i kultury, a w rezultacie powiązanie Uczelni ze społecznością 
na poziomie krajowym i globalnym7.

ALMA MAT�R – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu w Coimbrze, składająca się z 
ogromnej kolekcji dzieł, najczęściej publikowanych przed 1940 r. Obejmuje bogate 
dziedzictwo bibliograficzne i dokumentalne różnych wydziałów Uczelni oraz Biblio-
teki Głównej. Obecnie zbiór składa się z ponad 4 tys. zdigitalizowanych dokumentów. 
Są to głównie książki, rękopisy, listy, fotografie i rysunki8.

POMBALINA – cyfrowe repozytorium książek, nazwane na cześć markiza de Po-
mbal. Jest bezpośrednio związane z działalnością wydawniczą UC, ale działa jako platfor-
ma upowszechniania wiedzy i kultury wytworzonej w świecie języka portugalskiego9.

Biblioteka Nauk Medycznych jest uczestnikiem programu BA�S (Biblioteca Aber-
ta do �nsino Superior)10, w którym uczestniczą również uczelnie z Porto, Minho, Ave-
iro, �vora, Tras-os-Montes, Alto Douro i Lizbony. Celem tego projektu jest stworzenie 
treści przystosowanych dla użytkowników ze specjalnymi potrzebami. Tworzone są 
m.in. materiały audio i książki w alfabecie Braille’a. Do tej pory przygotowano ponad 
3 tys. tytułów z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, a w przygotowaniu są 
również te, które dotyczą chemii, matematyki i muzyki. W przyszłości baza ma obej-
mować dalsze dziedziny nauki. Katalog on-line obejmuje publikacje wydane po 1957 
roku, a prace wcześniejsze są digitalizowane.

6 https://digitalis.uc.pt/ [dostęp: 22.05.2017]
7 https://digitalis.uc.pt/en/content/uc_digitalis [dostęp: 21.05.2017]
8 https://almamater.sib.uc.pt/en/content/alma_mater [dostęp: 21.05.2017]
9 https://pombalina.uc.pt/en/content/uc_pombalina [dostęp: 21.05.2017]
10 https://www.uc.pt/sibuc/BA�S [dostęp: 22.05.2017]
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Dostęp do niektórych zbiorów jest możliwy jedynie poprzez komputerową sieć 
uczelnianą (�duroam) albo z komputerów biblioteki. Do wybranych publikacji można 
uzyskać dostęp z komputerów domowych poprzez sieć VPN.

Uniwersytet przeprowadził digitalizację około 280 tys. starych fiszek katalogowych 
opracowanych prawdopodobnie na początku XX w. Jest to cenne źródło dla badaczy 
zajmujących się historycznym aspektem wielu dziedzin nauki11.

Inną sferą, którą zajmują się pracownicy biblioteki jest informacja naukowa. Użyt-
kownicy mają dostęp do baz i narzędzi pozwalających poznać najnowsze osiągnię-
cia nauki w interesującym badacza zakresie, zliczać impact factor i indeks Hirscha, 
zarządzać danymi i bibliografią (Mendeley) oraz identyfikować autorów. Biblioteka 
organizuje także kursy i szkolenia (ze względu na rozmiar sali dla 8-20 uczestników). 
Ich tematyka, to m.in.: baza Mendeley, użytkowanie baz danych i zasobów elektro-
nicznych, zasoby i narzędzia wspierające badania naukowe i dydaktyczne. W miarę 
potrzeb istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń zlecanych przez Wydział Medy-
cyny i Farmacji, doktorantów i organizacje studenckie.

*      *      *

Hiszpanię i Portugalię łączy bardzo wiele – ten sam krąg kulturowy, wspólna histo-
ria, podobieństwo językowe. Pomimo bliskiego sąsiedztwa obu krajów widoczne są 
duże różnice. Odrębność ta zauważalna jest również w funkcjonowaniu omówionych 
bibliotek.

Obydwa wyjazdy dały nam możliwość wglądu w funkcjonowanie uczelnianych 
bibliotek Hiszpanii i Portugalii. Pomimo konieczności wypełniania obowiązków służ-
bowych, pracownicy znajdują tam więcej czasu na wzajemne kontakty, rozmowy 
i utrzymywanie poczucia wspólnoty. Kraje te są dość monolityczne narodowościowo 
i kulturowo (tak jak Polska), co jest widoczne w podejściu ludzi nawzajem do sie-
bie. Nie czuliśmy się tam wyobcowani. Wymiana doświadczeń zawodowych upewniła 
nas, że nasze bibliotekarstwo jest na zachodnioeuropejskim poziomie. Istnieją oczy-
wiście różnice w doborze gromadzonych zbiorów i organizacji pracy, ale biblioteki 
funkcjonują na bardzo podobnych zasadach. Realizacji celów statutowych sprzyja no-
woczesna i rozbudowana infrastruktura biblioteczna (Coimbra) albo wykorzystywanie 
w najpełniejszy sposób istniejącej (Walencja). Kładzie się nacisk na wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii, w tym tworzenie własnych baz i repozytoriów, oraz udział 
w krajowych przedsięwzięciach. Standardy pracy naszej Biblioteki oraz poznanych 
bibliotek iberyjskich są analogiczne. Rozpatrując profil gromadzonych zbiorów i usług 
można uznać, ze oferta skierowana do użytkowników jest zbieżna. 

11 http://noticias.uc.pt/universo-uc/da-tinta-permanente-a-internet-biblioteca-geral-da-uc-disponibiliza-
online-280-mil-fichas-escritas-com-caneta-de-tinta-permanente/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twit-
ter [dostęp: 21.05.2017] 
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Udział w programie �rasmus oferowany bibliotekarzom to szansa na rozwój kwa-
lifikacji i zachęta do poszukiwań nowych pomysłów, jak również sposób na lepszą 
integrację pracowników polskich bibliotek.
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Mgr Aneta Cybulska
Wrocław – UM

eKSlIBRISy W zBIoRACH SPeCjAlNyCH BIBlIoteKI głÓWNej 
uNIWeRSytetu MeDyCzNego We WRoCłAWIu

Abstract

In the paper are presented selected medical bookplates from the special collections of Wroclaw Me-
dical University Library. The encountered themes in ex libris and the information they reveal about their 
creators and owners give indications about the physicians’ interests and are a proof of a high degree of 
interconnection between art and medicine.

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane ekslibrisy medyczne wchodzące w skład zbiorów specjalnych Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedstawienie twórców i właścicieli wybranych 
znaków własnościowych oraz tematyka ekslibrisów wyraźnie wskazują zarówno na niezwykle różnorodne 
zainteresowania lekarzy, jak i na duży stopień powiązania medycyny i sztuki.

Ciągły przyrost piśmiennictwa powoduje, że wraz z upływem czasu część publi-
kacji ulega procesowi starzenia. Dla większości użytkowników stają się one wówczas 
zbędne. Natomiast dla zbieraczy stanowią one cenne eksponaty w ich kolekcjach. Prze-
chowywanie szczególnie cennych pozycji leży w gestii dużych bibliotek, które w swej 
strukturze posiadają dział zbiorów specjalnych. 

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od momentu powstania gro-
madziła i udostępniała nie tylko pozycje, które były silnie związane z działalnością 
rodzimej uczelni. Dodatkowo do swoich zbiorów książnica włączała wiele prac arty-
stycznych dotyczących szeroko pojętej medycyny i jej nauk pokrewnych. Warto za-
znaczyć, że często owe prace były wykonywane przez samych pracowników służby 
zdrowia. 
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Powiększanie zbiorów specjalnych Biblioteki UMW było utrudnione ciągłym bra-
kiem środków finansowych. Dlatego też w dużej mierze kolekcja Biblioteki rozrastała 
się dzięki darom kolekcjonerów i zbieraczy. 

Obecnie „w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Medycznego im. Pia-
stów Śląskich we Wrocławiu znajduje się duża (licząca ponad 4 tysiące jednostek in-
wentarzowych), systematycznie powiększająca się, kolekcja ekslibrisów. Zbiór tej for-
my sztuki jest zróżnicowany, m. in. ze względu na czas powstania (XIX – XX w.), jak 
i techniki wykonania”1. Wspólnym mianownikiem łączącym zbierane księgoznaki jest 
jednak medycyna i jej nauki pokrewne. 

ekslibrisy instytucji

W przypadku księgoznaków instytucji bę-
dących w zbiorach Biblioteki na uwagę zasłu-
guje ekslibris Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Okręgu Wrocławskiego. �kslibris 
tego stowarzyszenia to cynkotypia kreskowa 
(P1) powstała w 1983 r., której autorem jest Jan 
Ryszard Kłosowicz (1924-2002)2. Posiada wy-
miary 136x100 mm. Zasadniczym motywem 
tego znaku graficznego jest postać Anny Gu-
zowskiej (1929-1982) wybitnej bibliotekarki 
polskiej, która była również autorką wielu pu-
blikacji dotyczących czytelnictwa. Nad wize-
runkiem Guzowskiej umieszczono napis Zasłu-
żeni Bibliotekarze. Można, więc wnioskować, 
że SBP we Wrocławiu tworząc swój ekslibris 
chciało upamiętnić tą wybitną postać. 

Kolejnym prezentowanym księgoznakiem 
jest znak własnościowy Sanatorium w Osiecz-
nej, które znajduje się w pięknym zamku Hey-
debrandtów3. �kslibris sanatorium to kolorowa 

cynkotypia kreskowa (P1) o wymiarach 73x43 mm, która powstała w 1976 r. autorstwa 
Zbigniewa Łukowiaka (1923-2007). Księgoznak przedstawia stylizowaną księgę, wo-

1 Jan Dąbrowski : Dwa ekslibrisy Jana Pawła II w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Gazeta Uczelniana 2014 nr 197 s. 18

2 Kłosowicz Jan Ryszard – polski artysta plastyk; autor wielu ekslibrisów; członek wrocławskiej grupy 
grafików „Rys”.

3 Rodzina Heydebrandt – śląska rodzina szlachecka. Pierwsza wzmianka o tej rodzinie mieszkającej 
w Legnicy pojawiła sie już w  XIII w.

�kslibris Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich
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kół której owinięty jest wąż. W lewym dolnym rogu księgi umieszczono czerwony 
napis Ex libris. Natomiast bezpośrednio pod woluminem znajduje się tekst Sanatorium 
w Osiecznej. Przesłanie księgoznaku jest jasne. Informuje o silnym powiązaniu medy-
cyny i kultury książki. Warto również dodać, że wymieniony ekslibris posiada własno-
ręczny podpis autora znaku własnościowego.

Księgoznaki prezentowanych instytucji to także znaki własnościowe różnych bi-
bliotek. 

Jeśli chodzi o biblioteki miejskie na uwagę zasługuje księgoznak miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu. �kslibris tej instytucji powstał 
w 1969 r. Jest to cynkotypia kreskowa (P1) o wymiarach 100x80 mm. Autorem księ-
goznaku jest �rnest Pauk. Na kompozycję księgoznaku składają się dwa herby - Igna-
cego Krasickiego i Przemyśla oraz otwarta książka. Zaletą tego znaku książkowego 
jest umieszczona na nim sentencja - Miejska Biblioteka Publiczna w Przemyślu im. I. 
Krasickiego, która bezpośrednio informuje nas o właścicielu owego księgoznaku. 

W przypadku bibliotek medycznych, jako przykład posłuży nam ekslibris Głów-
nej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Prezentowany ekslibris obowiązywał w la-
tach 1950-1975. Jest to drzeworyt poprzeczny (X2) autorstwa Czesława Borowczyka 
(1912-1995)4 o wymiarach 95x39 mm. Podstawowym motywem księgoznaku jest po-

4 Borowczyk Czesław – rysownik, ilustrator, grafik z Poznania. Autor wielu ekslibrisów polskich.

�kslibris Sanatorium w Osiecznej �kslibris Biblioteki Publicznej 
im. I. Krasickiego w Przemyślu
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�kslibris Biblioteki Głównej 
Warszawskiej Akademii 

Medycznej

�kslibris II Katedry i Kliniki Chirurgii 
AM Wrocław

sąg kobiety otoczonej książkami, która dodatkowo w jednej ręce trzyma klepsydrę oraz 
emblemat z narysowanym kwiatem konwalii. Można, więc przypuszczać, że omawiana 
postać to prawdopodobnie Hygieia – starożytna bogini zdrowia i czystości. Podobnie 
jak w przypadku znaku własnościowego Sanatorium w Osiecznej, również ten ekslibris 
posiada własnoręczny podpis jego autora.

Równie ciekawym księgoznakiem jest ekslibris biblioteki II Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny). �kslibris 
książnicy to cynkotypia kreskowa (P1) o wymiarach 64x63 mm. Autorem jest Alina 
Kardasz (*1923), która przez wiele lat była grafikiem wydawnictwa UM we Wrocła-
wiu. Sam księgoznak przedstawia widok kliniki od ul. Marii Curie-Skłodowskiej we 
Wrocławiu, który otoczono napisem Ex libris II Katedry i Chirurgii AM Wrocław.

Niezwykle optymistyczny jest ekslibris biblioteki Instytutu Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Księgoznak książnicy powstał w 1981 r. a jego autorem jest 
Zbigniew Kubeczka – czeski artysta, którego projekty mają niepowtarzalny klimat. 
Znak własnościowy stworzony przez Kubeczkę to czarno-biały linoryt (X3) o wymia-
rach 111x63 mm, który przedstawia radosne, uśmiechnięte słońce. Pod Słońcem wid-
nieje pogrubiony napis Ex libris Biblioteki Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
który autor dodatkowo udekorował czteroma kwiatami. Znak własnościowy posiada 
także podpis Zbigniewa Kubeczki.



222 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

�kslibris Biblioteki 
Centrum Zdrowia Dziecka 

w  Warszawie

�kslibris Biblioteki 
Szpitala Wojewódzkiego 

w Olsztynie

Bardzo interesujący jest fakt, że instytucje takie jak szpitale a nawet ich oddziały, 
znajdujące się nieco niżej w strukturze organizacyjnej, również posiadają biblioteki 
z własnymi ekslibrisami. Świadczy to niezbicie o obecności kultury książki w wielu 
sferach życia społeczeństwa. Mowa tu zarówno o personelu szpitalnym jak i o pacjentach. 

Przykładem takiej jednostki jest biblioteka Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja 
Kopernika w Olsztynie. Księgoznak książnicy został wykonany około 1970 r. techni-
ką drzeworytu poprzecznego (X2) przez Wojciecha Jakubowskiego (1929-). Wymiary 
tego znaku książkowego to 49x26 mm. Zasadniczym elementem jest stylizowana dłoń 
ludzka trzymająca kwiat konwalii, który jak już wcześniej wspomniano jest symbolem 
wszelkiej sztuki medycznej. 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiada w swoich 
zbiorach także ekslibrisy bibliotek muzeów. W tym przypadku warto zwrócić uwagę 
na księgoznak Biblioteki Muzeum Okręgowego w Lublinie z 1990 r., którego autorem 
jest Kazimierz Nekanda-Trepka (1918-1988)5. Znak własnościowy posiada wymiary 
85x57 mm i został wykonany techniką linorytu (X3). Przedstawia mężczyznę w stroju 
z minionych epok, który trzyma w dłoni krzyż. Nad postacią mężczyzny umieszczono 
trzy herby m.in. symbol miasta Lublina (kozioł wspinający się na krzew winorośli) 
oraz datę 1569 r., która w historii tego miasta jest niezwykle ważna, ponieważ zawarto 

5 Nekanda-Trepka Kazimierz – lekarz i autor wielu ekslibrisów.
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wówczas unię lubelską6, będącą jedną z najbar-
dziej trwałych w �uropie.  

ekslibrisy stomatologów

Liczne zainteresowania lekarzy wiążą się 
również ze sztuką. Chodzi tu m.in. o malar-
stwo, sztukę, i grafikę, która w wielu przypad-
kach znajduje swoje odzwierciedlenie w ma-
łych formach graficznych, jakimi są ekslibrisy. 

W przypadku księgoznaków stomatologicz-
nych znajdujących się w zbiorach specjalnych 
Biblioteki UMW warto zaznaczyć, że niekiedy 
posiadają one motywy rzadkie i bardzo indywi-
dualne natomiast w innych przypadkach są one 
tak oczywiste, że stają się mało interesujące 
np. ząb ludzki. Właścicielem pierwszego z pre-
zentowanych poniżej ekslibrisów jest profesor 
Walther Wolfgang Bruck (1872-1937), który 

„reprezentował trzecie pokolenie słynnej żydowskiej rodziny dentystów praktykują-
cych we Wrocławiu”7. Autorem ekslibrisu dr. Brucka jest �ugen Spiro (1874-1972), 
niemiecki malarz i portrecista, który przez pewien czas mieszkał i tworzył we Wrocła-
wiu8. Księgoznak ten powstał w 1903 r. Ma postać ludzkiego zęba. Jego zasadniczym 
elementem jest postać świętej Apolonii, która uznawana jest za patronkę stomatolo-
gów, głównie ze względu na fakt, że relikwie świętej to zęby lub odłamki kości. Dodat-
kowym atrybutem tego księgoznaku są zęby i książki, które przedstawiono w formie 
róż, jako dodatkowy element zdobniczy tego znaku własnościowego.

Kolejnym przedstawicielem stomatologii był profesor Antoni Cieszyński (1882-
1941), który m. in. kierował katedrą stomatologii na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Jego ekslibris to cynkotypia kreskowa (P1) mająca formę prostokąta 
o wymiarach 128x71 mm. W górnej części umieszczono dwa herby. Pierwszy z nich 
to godło Oleśnicy dolnośląskiej, w której wybitny uczony się urodził. Drugi zaś to 
znak Lwowa - miasta, z którym stomatolog związał się zawodowo. Na każdym z nich 
widnieje data związana z życiem Antoniego Cieszyńskiego. Pod herbami umieszczono 
zarys Uniwersytetu Lwowskiego. Wizerunek uczelni otoczony jest napisem Ex libris 

6 Unia lubelska – porozumienie zawarte 1lipca 1569 r. pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego wiążące oba państwa tylko osobą władcy

7 Łysiak-Seichter  M., Rouba M., Grotek �.: Święta Apolonia w modlitwie na podstawie zbiorów 
Walthera Brucka. Czasop. Stomatol. 2014 T. 67 nr 1 s. 129

8 Zob. �ncyklopedia Wrocławia, red. nauk. J. Harasimowicz. Wrocław 2000

�kslibris Biblioteki Muzeum 
w Lublinie
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�kslibris dr. Walthera Brucka �kslibris 
prof. Antoniego Cieszyńskiego

prof. dra Antoniego Cieszyńskiego. Pod napisem mówiącym nam, kto jest właścicielem 
owego księgoznaku umieszczono również inicjały profesora oraz jedyny, napis świad-
czący o jego związku ze stomatologią, którym jest Polska Stomatologija9.

Równie interesującym ekslibrisem jest mała forma graficzna, której właścicielem 
jest małżeństwo stomatologów: dr Maria Owińska i profesor Tadeusz Owiński (1904-
1995), o którym śmiało można powiedzieć, że należał do twórców wrocławskiej powo-
jennej stomatologii. �kslibris ten powstał w 1935 r. Jego autorem był R. Mann. Cechą 
szczególną tego księgoznaku jest jego aluzyjne nawiązanie do instytucji małżeństwa 
w tej małej formie graficznej. Przedstawia, bowiem parę zębów trzonowych spoglą-
dających na siebie z pewnym niezadowoleniem. Jeden z nich z pewnością jest płci 
męskiej, o czym świadczy laska. W przypadku drugiego można domniemywać, że jest 
płci żeńskiej. Bezpośrednio pod nimi zamieszczono podpis ex libris złożony z zębów 
trzonowych i siekaczy oraz facsimile podpisu właściciela.

Przedstawicielką czasów obecnych posiadającą własny ekslibris jest dr Barbara 
Bruziewicz-Mikłaszewska, pracująca na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym we 
Wrocławiu. Jej księgoznak powstał w 1978 r. Ma kształt owalny. Jego głównym moty-
wem jest dekoracja roślinna, z której zamiast liścia wyrasta serce. Dodatkowo umiesz-
czono również napis dr Barbara Bruziewicz. 

9 Zob. Jan Dąbrowski : �kslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)
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�kslibris M. i T. Owińskich �kslibris dr B. Bruziewicz-Mikłaszewskiej

ekslibrisy farmaceutów

�kslibrisy farmaceutyczne podobnie jak stomato-
logiczne posiadają cechy szczególne, które wyróżniają 
je z ogromnego zbioru znaków książkowych. Mowa 
tu przede wszystkim o roślinach leczniczych, które 
najczęściej występują w tej grupie księgoznaków, ale 
i  atrybuty zawodowe w postaci naczyń aptecznych, 
szkła i sprzętu laboratoryjnego, a nawet symboli alche-
micznych. Równie często występującym wątkiem jest 
postać Matki Boskiej Niepokalanej, która postrzegana 
jest jako boża aptekarka.

Mówiąc o ekslibrisach farmaceutów znajdujących 
się w zbiorach specjalnych Biblioteki UMW, na szcze-
gólną uwagę zasługują małe formy graficzne autorstwa 
Krzysztofa Kmiecia (1950-2011), farmaceuty i pra-

cownika naukowego Katedry Farmakognozji Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jednym z takich ekslibrisów autorstwa Kmiecia o tematyce farmaceutycznej jest 
księgoznak Mirosławy Braunstein – wybitnej farmaceutki krakowskiej. Księgoznak, 
przedstawia tradycyjny symbol farmacji czyli kielich, wokół którego owinięty jest wąż. 
Powstał w 1989 r. Został wykonany techniką cynkotypii (X5). Posiada wymiary 91x57 

�kslibris Mirosławy Braunstein
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�kslibris Katarzyny Schneider

mm. Zgodnie z zasadą stosowanej przez autora kolorystyki jest czarno-biały. Cały eks-
libris osadzony jest planie prostokąta. Subtelne linie z pozoru niemające zastosowania 
wraz z występującymi w znaku własnościowym piórkami kreślarskimi dzielą ekslibris 
na dwie części. Dopełnieniem księgoznaku jest napis Salus aegroti suprema lex, zna-
czący Dobro chorego najwyższym prawem. Połączenie znaku medycznego (wąż) i far-
maceutycznego (kielich) informuje nas o niebywałej wadze zawodu wykonywanego 
przez aptekarzy, którzy tworzą dla chorych leki na wszystkie dolegliwości. Dodatkowe 
umieszczenie na ekslibrisie materiałów kreślarskich może informować o zainteresowa-
niach plastycznych właścicielki.

Kolejnym księgoznakiem autorstwa Krzysztofa Kmiecia jest ekslibris Katarzyny 
Schneider (farmaceutki), o formacie 83x66 mm, który został wykonany techniką li-
norytu (X3). Ma kształt prostokąta. Przedstawia piękną głowę kobiecą oraz motyla. 
W prawym dolnym rogu umieszczono napis Ex libris. Natomiast z lewej strony księgo-
znaku widnieje imię i nazwisko właścicielki. Dodatkowym walorem księgoznaku jest 
fakt, że zachowuje on konwencję książkową (czarno-białą), której Krzysztof Kmieć, 
jako autor zawsze był wierny. 

Przykładem ekslibrisu farmaceutycznego jest też księgoznak, prof. Jolanty Obni-
skiej pracującej w Zakładzie Chemii Leków na wydziale farmaceutycznym Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znak własnościowy, którego jest właściciel-
ką to linorytem (X3) o wymiarach 83x57 mm i powstał w 1997 r. Jego autorem jest 
Krzysztof Kmieć. Przedstawia szklane naczynie laboratoryjne, którym, na co dzień po-

�kslibris prof. Jolanty Obniskiej
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sługują się zarówno farmaceuci jak i analitycy medyczni. W środku umieszczony jest 
kielich, z którego wyrasta roślina. Wokół obu przedmiotów widać owiniętego węża.

Prezentowana symbolika owego księgoznaku wyraźnie informuje nas o związku 
właścicielki z medycyną a w szczególności z farmacją. 

ekslibrisy lekarzy

W związku z licznymi obowiązkami, jakie nakłada zawód lekarza można by mylnie 
wywnioskować, że nie przejawiają oni zainteresowania ekslibrisem. Jest to stwierdze-
nie zupełnie błędne, ponieważ podobnie jak w przypadku farmaceutów i stomatologów 
również księgoznaki lekarzy znajdujące się w zbiorach specjalnych Biblioteki UMW 
stanowią interesującą grupę wartą zaprezentowania. Symbolika występująca w tych 
znakach własnościowych np. aparat rentgenowski ukazuje nam pole działania w kon-
kretnej gałęzi medycyny. Często są to również gabinety lekarskie a także narzędzia wy-
korzystywane w pracy lekarzy. Oczywiście istnieją też księgoznaki, które poza imie-
niem i nazwiskiem właściciela w niczym nie wskazują na rodzaj uprawianej przez nich 
profesji. Niezwykle piękny jest znak własnościowy prof. Zbigniewa Domosławskiego 
(ur. 1922), specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologa z Jeleniej Góry. Autorem eks-
librisu jest Zbigniew Lubicz-Miszewski (ur. 1945), znany artysta plastyk, grafik i twór-
ca ekslibrisów10. Księgoznak ma wymiary 72x51 mm i został wykonany w technice 
linorytu (X3). Jest czarno-biały. Zasadnicze motywy tego znaku własnościowego to 
stylizowana głowa ludzka wyrastająca z rozłożonej księgi. Na woluminie umieszczono 
również trzy symbole wskazujące na zawód właściciela, czyli kielich i węża owinięte-
go wokół serca. Przedstawienie księgi na ekslibrisie wyraźnie wskazuje na pasję czy-
telniczą profesora. Natomiast serce, które często kojarzone jest z kardiologią informuje 
nas o specjalizacji zawodowej wykonywanej przez właściciela. Dodać należy, że na 
woluminie umieszczono napis Ex libris prof. Zbigniewa Domosławskiego.

Kolejnym i niezwykłym przykładem księgoznaku własnościowego jest ekslibris 
niemieckiego lekarza, specjalisty medycyny pracy Petera Labuhna, którego autorem 
jest Lembit Löhmus 11. Ma wymiary 78x74 mm i jest fotografią. Przedstawia piękny akt 
kobiecy na tle natury. Kobieta siedząca na prawie obumarłym konarze drzewa zwraca 
twarz do węża, który je oplata. Usytuowanie postaci spoglądającej na węża trzymające-
go jabłko w zębach jest z pewnością nawiązaniem do pierwszej kobiety w raju – �wy, 
która kuszona przez węża zerwała zakazane jabłko.

Nieco przerażającym, ale i ciekawym w swym przesłaniu jest znak własnościowy 
dra. W. Donatha, niemieckiego chirurga, który powstał w 1971 r. Jego autorem jest 

10 Zob. Tomasz Suma: Czterdzieści lat wrocławskiej grupy grafików RYS (1969-2009). Czasop. Zakł.
Narod. im. Ossolińskich 2010 z. 20/21

11 Löhmus Lembit – wybitny grafik estoński specjalizujący się w projektowaniu stempli pocztow-
ych  i ekslibrisów.
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�kslibris dra. Petera Labuhna �kslibris dr. W. Donatha

Werner Schinko (ur. 1929 r.) niemiecki grafik i plastyk. �kslibris jest drzeworytem 
wzdłużnym (X1) o wymiarach 57x35 mm. Przedstawia ciało kobiety w trakcie opera-
cji, które w wielu miejscach jest poprzebijane nożami. Dodatkowymi elementami księ-
goznaku jest też klepsydra odmierzająca czas oraz dłoń trzymająca nóż chirurgiczny. 
Całość przedstawionego obrazu jest nieco przerysowana tworząc w ten sposób nastrój 
napięcia, który w tym przypadku można zdefiniować, jako niepokój lekarza walczące-
go o życie pacjenta.

Inne ekslibrisy

W przypadków pozostałych ekslibrisów wchodzących w skład zbiorów specjalnych 
Biblioteki UMW na szczególną uwagę zasługują m.in. znaki książkowe dotyczące wy-
jątkowych postaci. W tym przypadku chodzi o dwa księgoznaki dotyczące wielkiego 
człowieka i naszego rodaka Jana Pawła II. Pierwszy ze znaków własnościowych trafił 
do zbiorów Biblioteki jako dar dra. Wiktora Dziulikowskiego (1913-2006), który ko-
lekcjonował księgoznaki przez wiele lat (1964-2006). Prezentowany księgoznak po-
wstał w 1981 r. i ma formę prostokąta. Ciekawostką jest fakt, że jego autorem jest 
lekarz i grafik zarazem – Kazimierz Nekanda-Trepka (1918-1988), który był twórcą 
wielu niepowtarzalnych znaków książkowych. 

Ta mała sztuka graficzna została wykonana  techniką linorytu (X3) w dwóch kolo-
rach. Głównym motywem jest postać Matki Bożej Ostobramskiej12. W prawym górnym 

12   Ibid.
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rogu umieszczono herb Watykanu, na który składają się dwa skrzyżowane ze sobą klu-
cze, umieszczone pod papieską tiarą. Bezpośrednio pod postacią Matki Bożej widnieje 
napis Exlibris Papae Joanni Pawli II. 

Drugi z księgoznaków został wykonany w 2003 r. techniką komputerową (TK) 
przez Rajmunda Aszkowskiego – artystę z Zielonej Góry. Ma on kształt kwadratu. 
Jest niezwykle wielobarwny. Przedstawia oblicza zakonnic, które tworzą formę kwiatu. 
Każdy z elementów jest połączony ze sobą w taki sposób, że w konsekwencji prezento-
wany obraz stwarza zjawisko kalejdoskopu. Dodatkowo autor ekslibrisu umieścił dwa 
napisy świadczące o jego przeznaczeniu: Ex libris bezpośrednio nad księgoznakiem 
oraz Jana Pawła II pod znakiem książkowym.

Poza znakami własnościowymi znanych osób zbiory specjalne Biblioteki UMW 
posiadają wiele innych równie ciekawych ekslibrisów. Niezwykłym optymizmem na-
pawa fakt, że dużą grupą księgoznaków są formy graficzne, których właścicielami są 
małżeństwa. 

Jako przykład posłuży nam ekslibris Małgorzaty i Wojciecha Kaziorów – lekarza 
i farmaceutki z województwa warmińsko-mazurskiego. Księgoznak, którego autorem 
jest Bohdan Rutkowiak (ur. 1933 r.)13 powstał w 1999 r. Jest czarno-biały. Został wy-
konany techniką linorytu (X3) w formacie 63x66 mm. Przedstawia centaura stojącego 

13   Rutkowiak Bohdan – polski profesor weterynarii, który dodatkowo uprawiał działalność artystyczną. 
Jest autorem ponad 400 ekslibrisów.

�kslibris Jana Pawła II �kslibris Jana Pawła II
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pośród konwalii oraz kielich z owiniętym wokół niego wężem. W lewym górnym rogu 
umieszczono napis Ex libris Małgorzaty i Wojciecha Kaziorów. 

Dla wąskiego grona znawców symboliki medycznej i farmaceutycznej przedstawio-
ne w księgoznaku symbole informują o zawodzie wykonywanym przez właścicieli. 

�kslibrisy stosowano już od czasów starożytnych. Ta mała forma graficzna jest naj-
bardziej właściwą i wzniosłą metodą obrazującą dowody kultury na przestrzeni wieków. 
Podobnie jest z księgoznakami medycznymi wchodzącymi w skład zbiorów Bibliote-
ki Głównej UMW. Prezentacja niewielkiej części imponujących zbiorów specjalnych 
książnicy, która obecnie liczy ponad 4500 jednostek inwentarzowych, pozwala chociaż 
w niewielkim stopniu zobrazować niezwykłą mozaikę, którą tworzą. 

Należy również dodać, że Biblioteka zrobiła wiele, aby uchronić te małe dzieła 
sztuki graficznej od zapomnienia i podkreślić ich znaczenie. Mowa tu o licznych poka-
zach organizowanych przez książnicę, których historia sięga już 1970 r. Na szczególną 
uwagę zasługuje wystawa znaków książkowych pt. �xlibris Medyczny, z darów prof. 
Stanisława Szpilczyńskiego z 1980 r., którą uznano za bardzo oryginalną i atrakcyjną. 
Warto również wspomnieć o  II i III Wystawie Polskich �kslibrisów Medycznych, któ-
re odbyły się w latach 1991 i 1994, i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zwień-
czeniem wystaw jest katalog wydany w dwóch tomach w 1990 r. pt. Polski ekslibris 
medyczny: [katalog wystawy], opracowany przez Wiktora Dziulikowskiego i Mieczy-
sława Radojewskiego.

�kslibris M. i W. Kaziorów
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PRACE DOKTORSKIE TECHNISCHE HOCHSCHULE BRESLAU 
PRzeCHoWyWANe W CeNtRuM WIeDzy I INFoRMACjI 

NAuKoWo-teCHNICzNej We WRoCłAWIu. 
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

zusammenfassung

Dieser Artikel stellt eine Sammlung von Dissertationen aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zentrum für wissenschaftliche und technische Informationen der Wrocław 
University of Technology gespeichert. Die Doktorarbeiten liegen aus den Sammlungen der ehemaligen 
Technischen Hochschule Breslau. Nur ein kleiner Teil von ihnen wurde von dem Zweiten Weltkrieg bere-
its an der Wroclaw University of Technology beeinflusst. Der chronologische Bereich dieser Sammlung 
wurde für die Jahre 1873-1946 bestimmt. Die Kollektion ist nicht homogen. Unter den untersuchten Dis-
sertationen sind Reden für verschiedene Jubiläums- und Habilitationsdissertationen.

Streszczenie

Artykuł wstępnie omawia kolekcję prac doktorskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX 
wieku przechowywanych w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocław-
skiej. Charakteryzowane prace doktorskie pochodzą ze zbiorów dawnej biblioteki Technische Hochschule 
Breslau. Tylko niewielka ich część wpłynęła po II wojnie światowej już do Politechniki Wrocławskiej. 
Zasięg chronologiczny omawianej kolekcji określony został na lata 1873-1946. Kolekcja nie jest jedno-
rodna. Wśród badanych dysertacji znajdują się mowy z okazji różnego rodzaju jubileuszy oraz rozprawy 
habilitacyjne.

Technische Hochschule Breslau była niemiecką uczelnią techniczną utworzoną dnia 
29. 11. 1910 r. Stała się najmłodszą tego typu szkołą o charakterze akademickim na 
terenie ówczesnej Rzeszy Niemieckiej. Jej głównym zadaniem było kształcenie specja-
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listycznej kadry na wyraźne potrzeby gwałtownie rozwijającego się i tak już potężnego 
przemysłu prowincji śląskiej1. 

Przedwojenne dysertacje pozostałe po Technische Hochschule Breslau są wyjątko-
wo okazałym; bardzo bogatym źródłowo, a przez to interesującym z punktu widzenia 
bibliologa, zbiorem prac naukowych wydawanych w formie zunifikowanych Zeszytów 
(z niem. Hochschulschriften). 

Ich ogromna liczba - 26.746 woluminów (zajmujących 728 skrzynek) wskazuje na 
fakt, iż Uczelnia posiadała egzemplarz obowiązkowy na tego typu Opracowania pre-
zentujące wyniki badań szkół wyższych głównie z terenu Rzeszy i regularnie go otrzy-
mywała2. Prace gromadzone i przechowywane były przez uruchomioną 18 maja 1911 
r. Bibliotekę3. Zasięg chronologiczny rozpraw doktorskich wyznaczają daty 1873-1946 
(cały okres pruski, od 1919 r. - Republiki Weimarskiej oraz od 1933 r. III Rzeszy). 
Dodatkowo pojawiają się dysertacje niderlandzkie wydane już po II wojnie w latach 
1949-50/51). Zdarzają się również dysertacje amerykańskie oraz drukowane w języku 
francuskim)4. 

Mamy więc do czynienia również z doktoratami XIX-wiecznymi, drukowanymi 
szwabachą, a nawet pisanymi po łacinie! Podkreślić należy, że szwabacha była częściej 
lub rzadziej, ale jednak permanentnie obecna jako obowiązująca czcionka drukarska 
przez całą rozpiętość chronologiczną badanych dysertacji doktorskich5. 

Dysertacje są sformalizowane, jeżeli chodzi o format. Pierwsza partia drukowana 
była w formacie B5, następne już w A5 i incydentalnie w A4. Charakterystyczną cechą 
wszystkich rozpraw jest życiorys (niem. Lebenslauf), zamieszczany przeważnie na od-
wrociu ostatniej strony, na przedostatniej stronie lub na początku dysertacji, bezpośred-
nio po stronie tytułowej. Jest to swoiste curriculum vitae, czyli życiorys Autora roz-
prawy, pisany przeważnie w krótkiej lakonicznej, kilkuzdaniowej formie (choć bywają 
i dłuższe), zawierającej informacje o dacie i miejscu urodzenia, ukończonym gimna-
zjum, następnie Uniwersytecie oraz studiach doktoranckich. Tylko nieliczne uczelnie 
nie publikowały ich w zrębie doktoratu, np. nie robiła tego nigdy Królewska Wyższa 
Szkoła w Monachium (Königliche Technische Hochschule München). 

1 Pytel Jan [Oprac.], Technische Hochschule Breslau, Tryb dostępu: http://weny.pwr.edu.pl/files/prv/
id5//Historia/att_Historia_Technische_Hochschule_Breslau.pdf, Data dostępu: 14. 12. 2016

2 Według własnych wyliczeń na podstawie zeskanowanego katalogu kartkowego poniemieckich dyser-
tacji. 

3 Zob. Die Technische Hochschule und ihre Einrichtungen 1910-1935 [w:] Festschrift der Technischen 
Hochschule Breslau zur Feier ihres 25-jährigen Bestehens 1910-1935, s. 44.

4 Są to m. in. nie tylko dysertacje francuskie, ale np. szwajcarskie: Rickenbach �rwin, Val–De-Travers 
entre Fleurier Et Travers du Cirque de Saint-Sulpice et de la Vallée de la Brévine. Neuchattel: Imprimerie 
Centrale S. A., 1925. 

5 Zob. pracę Nordhoff Fritz, Die Entwicklung der Raiffeisen-Organisation in Thüringen nach dem Krie-
ge. Jena: �mil & Dr. �dgar Richter Stadtroda, 1928. 
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Omawiane dysertacje drukowane były najpierw przez drukarnie działające przy 
redakcjach gazet6. W późniejszym okresie wyspecjalizowały się drukarnie specjalne, 
drukujące tylko i wyłącznie dysertacje doktorskie. Owe rozprawy tłoczyły również 
Stowarzyszenia naukowe, jak np. Aktien-Gesselschaft „Der Westfale” w Münster, czy 
drukarnie tematyczne. Dysertacje drukowały również drukarnie książek, tzw. Buch- 
und Kunstdruckerei. Dopiero potem w procesy tłoczenia dysertacji doktorskich zaan-
gażowały się drukarnie działające przy Uniwersytetach, tłoczące do tej pory przede 
wszystkim wydawnictwa naukowe zwarte. Co najmniej od roku 1913 przy nazwach 
firm drukarskich pojawia się skrót G. m. b. H. A co w języku ekonomiczno-praw-
nym oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z niem. Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung). Co najmniej od 1911 r. pojawia się również skrót „& Co”, co 
z kolei świadczy o komercjalizacji zakładów drukujących wobec dynamicznej ekspan-
sji postępu industrializacyjnego.

Inną część dysertacji stanowią odbitki (ekstrakty) z czasopism naukowych, w któ-
rych ukazywały się prace7. Na drugiej stronie zawsze znajdują się podziękowania 
Autora, w przeważającej części dla Rodziców, również dla Promotora, czy Dyrektora 
Gimnazjum, do którego uczęszczał Abiturient. Po nich następuje spis treści oraz zrąb 
główny. Zauważyć można, że dysertacje tłoczone przez stare firmy drukarskie, które 
istniały i zakładane były jeszcze w XVIII wieku, odznaczają się lepszej jakości papie-
rem. Tak jest w przypadku drukarni Gerharda Stallinga z Oldenburga, która to firma 
założona została jeszcze w 1789 r.8 Dobrej jakości papierem odznaczają się również 
drukarnie akcydensowe. Niekiedy abiturienci ubiegający się o tytuł doktora nie po-
chodzą z terenów niemieckich. Zdarzają się Węgrzy9, Kanadyjczycy, Amerykanie10, 

6 Np. Drukarnia Mühlhäuser Zeitung ogłosiła dysertację Groh Walter, Die vermögensrechtlichen An-
sprüche der Beamten aus ihrem Dienstverhältnis und die Zulässigkeit des Rechtsweges bei deren Geltend-
machung in der deutschen Literatur seit J. M. Seuffert 1793. Mühlhäusen: Mühlhäuser Zeitung, 1929.

7 Np. Adler Alfred, Untersuchungen über die an passivierbaren Elektroden auftretenden periodischen 
Erscheinungen. Leipzig: Wilhelm �ngelmann, 1912. Nadbitka z „Zeitschrift für physikalische Chemie“ 
B. LXXX, H. 4.

8 Por. jakość papieru w dysertacji: Siller W., Versuche über gelöstes Acetylen unter besonderer Berück-
sichtigung seiner Verwendung für die Beleuchtung von Eisenbahnwagen. Oldenburg: Gerhard Stalling, 
1913. 
9 Jak np. Károly Alexander, Ueber das Bernsteinöl. Berlin: �mil �bering, 1913. 

10 Zob. Kouwenhoven William B., Über Hochspannungsmessungen. Berlin: Verlagsbuchhandlung von 
Julius Springer, 1914.
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Czesi11, Słowacy, Finowie12, Turcy13, Polacy14, Szwajcarzy15 Norwegowie16, a nawet 
osoby z kontynentu afrykańskiego, czy z Azji. 

Dość ciekawie prezentują się dysertacje drukowane w Strasburgu ze względu 
na materiał proweniencyjny Uniwersytetu Wilhelma jeszcze z okresu przed przy-
łączeniem Alzacji do Francji17. Napotkać można również i to stosunkowo często 
dysertacje odnoszące się do byłych terenów polskich18, czy obecnego Górnego19 
i Dolnego Śląska20, które dostarczają nam nieznanej dotąd wiedzy na temat wy-
dawców i drukarzy śląskich przełomu XIX/XX w21. I rzeczywiście, badając ww. 

11 Z Pragi pochodził Winternitz Hans, autor dysertacji I. Untersuchungen über den Ursprung der opti-
schen Aktivität des Erdöls und über eine katalytische Zersetzung des Cholesterins. II. Über die Beziehun-
gen zwischen dem Koks- und Asphaltgehalt einiger Erdöle. Karlsruhe: J. Langs Buchdruckerei, Waldstraβe 
13., 1914.

12 Zob. Lillja John. L. W., Teoretiska undersökningar om den hydrauliska samverkan av tvenne högre-
servoarer, föreslagna att utföras och anslutas till Helsingfors vattenledningsnät. Helsingfors: Mercators 
Tryckeri Aktiebolag, 1925; czy np.: Fogelberg Harald, Beitrag zur Kenntnis des Dihydroretens. Helsong-
fors: Mercators Tryckeri Aktiebolag, 1925. 

13 Azmi Mustapha, Uber die elektrolytische Oxydation und Bromierung des Diphenylamins. München: 
Buchdruckerei J. Fuller, 1917. 

14 Milkonwicki Schabsaj, Das Mandatsystem im Völkerbund (mit besonderer Berücksichtigung der A-
Mandate). Jena: Buchdruck-Werkstätte G. m. b. H., 1928.

15 Scherrer Paul, Die Rotationsdispersion des Wasserstoffs (Ein Beitrag zur Kenntnis der Konstitution 
des Wasserstoffmoleküls). Leipzig: August Preis, 1916. 

16 Bergve �inar, Zersetzungsspannungen geschmolzener Salze und deren Änderung mit der Temperatur. 
Darmstadt: Joh. Conr. Herbert’sche Hofbuchdruckerei Nachfolger Dr. Adolf Koch., 1914; lub np. Finne 
�rling, Die Leitfähigkeit von Säuren und Salzen in Metylalkohol. Dresden: Buchdruckerei von Max �mil 
Fisher, 1919 lub np. Kroepelin Trygve, Über die Wasserkraftpolitik in Norwegen. Karlsruhe: G. Braunsche 
Hofbuchdruckerei und Verlag, 1915. 

17  Zob. pieczęć własnościową Uniwersytetu Cesarza Wilhelma w Strasburgu na stronie tytułowej dys-
ertacji Anrich Gustav, Deutsche und Franzözische Kultur im Elsaβ in geschichtlicher Beleuchtung. Stras-
burg: Heitz & Mündel, 1916.

18 Jopke Georg, Die Entwicklung der Grundstückpreise in der Stadt Posen. Beiträge zur allgemeinen 
Theorie der städtischen Bodenrente und zur Wohnungsfrage. Jena: Gustav Fischer, 1914; czy duża liczba 
prac bronionych przez uczonych niemieckich, pracujących w Technische Hochschule Danzig, np. Lausch-Lausch-
ke Georg, Über die Verarbeitung von Zirkondioxyd zu Hochfeuerfesten, dichten Gegenständen. Weida i. 
Th.: Thomas & Hubert, 1916.   

19  Np. dysertacja wydrukowana w obecnym Bytomiu: Quaschner Kurt, Das Verhalten oberschlesischer 
Kohlen bei der Erhitzung (Schwelung und Verrorung). Beuthen O. S.: Kirsch & Müller G. m. b. H., 1938. 

20 Np. Neumann Bernhard, Der Einfluss des Weltkrieges auf die Chemische Industrie. Rede zur Feier des 
Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers am 26. Januar 1917 in der Aula der KGL. Technische Hoch-
schule Breslau. Breslau: R. Niskowsky, 1917; czy np. chińskiego pochodzenia, a broniący się w Techni-
sche Hochschule Breslau Futung Liao, Ueber Elemol und seine Derivate. Breslau: H. Fleichmann, 1917.  

21 Przykładowe dysertacje dotyczące terenów obecnego Dolnego Śląska to np. Schumann Otto, Die 
Landeshuter Leinenindustrie in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Beitrag zur Geschichte der schlesi-
schen Textilindustrie. Jena: Gustav Fischer, 1928; Klopfer Gerhard, Die Treupflicht des Arbeitnehmers im 
Arbeitsverhältnis. Lauban I. Schles.: Georg Baumeister, 1928.  
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dysertacje okazuje się, że nazwiska ujawnianych wydawców i drukarzy są dotąd 
zupełnie nieznane. 

Na stronach tytułowych bardzo często można napotkać informacje o dacie obrony 
dysertacji podawanej w konkretnych dniach, np.: Tag der Promotion: 22. Januar 1914. 
Jeżeli data obrony uległa zmianie a druk dysertacji był już gotowy, zaklejano ją paskiem 
papieru, na którym drukowano informację o nowym terminie obrony. Wymieniano też 
nazwiska dziekana, promotora i recenzentów. Zwracają uwagę polskie nazwiska recen-
zentów i koreferentów, często Profesorów22. Niektóre dysertacje były drukowane w ra-
mach Zeszytów bez materiału ilustracyjnego, np. bez tablic wykonywanych światło-
drukiem. Natomiast wydawano oczywiście równolegle również ich pełne, kompletne 
wersje na łamach różnego rodzaju serii wydawniczych. Summa summarum dysertacja 
była ogłaszana dwa razy. W takich przypadkach, na odwrociu strony tytułowej wersji 
zeszytowej, zamieszczano informację, iż rozprawa z materiałem ilustracyjnym została 
opublikowana na łamach serii23. Widoczna jest również duża różnica w jakości papieru 
pomiędzy dysertacjami z różnych landów. 

Wśród przedwojennych poniemieckich dysertacji doktorskich znajdują się również 
prace habilitacyjne (z niem. habilitationsschrift), w tym habilitacje XIX wieczne. Nie 
odbiegają one formą zewnętrzną od doktoratów. Gros z nich w tytule rozpoczyna słowo 
Über lub Ueber. Dodatkowo w doktoratach XIX-wiecznych życiorysy często pisane są 
po łacinie. 

Co ciekawe: Doktorat Schäfer �rnst, Vergleichende Untersuchung über die Auf-
schliessung von arsen-, antimon- und schwefelhaltigen Erzen im Chlor- und Brom- 
(Kohlensäure)- Strome zum Zwecke der quantitativen Analyse. Wiesbaden: C. W. 
Kreidel’s Verlag, 1906 na odwrociu przedniej okładki posiada pieczęć proweniencyjną 
Biblioteki Głównej Königliche Technische Hochschule Breslau. Na stronie tytułowej 
posiada jednak również pieczęć Biblioteki Königliche Technische Hochschule zu Ber-
lin. Zastanawiające jest, że za wyjątkiem rozmiarów (pieczęć Biblioteki wrocławskiej 
jest większa) są one TAKI� SAM�!; mają taki sam logotyp pruskiego orła oraz iden-
tyczny krój czcionki. Praca jest zbindowana przez oddzielną firmę niemiecką zajmu-
jącą się bindowaniem książek oraz sprzedażą papieru. (J. Kohnert z Charlottenbur-
ga). Informacji tej dostarcza pieczęć proweniencyjna z adresem zakładu umieszczona 
w prawym dolnym rogu tylnej okładki. (sygn. C1/768). 

Z jednej strony zdarzają się również dysertacje nie drukowane w profesjonalnych 

22 Lüpfert Helmut, Vergleichende Untersuchungen über die Wärmebehandlung eingesetzter Stähle. 
Cannstatt: J. Mann, 1929. [Nazwisko koreferenta: Profesor Wawrziniok].

23 Taka sytuacja miała miejsce w przypadku dysertacji Maul Dietrich, Michael Willmann: ein Beitrag zur 
Barockkunst Schlesiens. Strassburg: Universitats-Buchdruckerei J. H. �d. Heitz (Heitz & Mündel), 1914. 
Na odwrociu strony tytułowej widnieje następująca informacja: Vorliegende Dissertation erscheint, mit 
Lichtdrucktafeln versehen, in der Serie „Studien zur Deutschen Kunstgeschichte“ im Verlag von J. H. �d. 
Heitz (Heitz & Mündel) Straβburg i. �. 
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tłoczniach, a pisane na maszynie do pisania i nie wydawane, a powielane własnym 
sumptem za pośrednictwem specjalnych biur (z niem.: Vervielfältigungsbüro)24; z dru-
giej zaś dysertacje, które drukowały i wydawały jednostki – można powiedzieć dzisiaj 
- stricto bibliologiczne, jak np. Instytut Bibliograficzny w Lipsku, który działał począt-
kowo jako księgarnia wydawnicza, wydająca przeważnie wydawnictwa informacyjne, 
jak encyklopedie, słowniki i leksykony25.

W przedwojennym Wrocławiu na początku XX w. doktoraty drukowała np. drukar-
nia książek H. Fleichmanna26. Doktoraty naukowców z Gdańska drukowano przede 
wszystkim w Lipsku i Hamburgu. Często też naukowcy z niemieckiego Poznania bro-
nili swe dysertacje w Auli Leopoldina, a więc na uniwersytecie Fryderyka Wilhelma 
w Breslau27. 

Obserwujemy również rozdział instytucji wydawniczej od firmy drukującej. Czę-
sto jest tak, że inna instytucja np. wydawnictwo wydawało dysertację, a osobna firma 
drukowała ten sam doktorat28. Można więc powiedzieć, że wydawnictwa wydawały, 
drukarnie drukowały. Oczywiście zdarzało się również, że drukarnie posiadały własne 
wydawnictwa, jak np. w przypadku Hermann Blanke’s Buchdruckerei und Verlag dzia-
łającej w Berlinie przy Kleine Rosenthalstrasse 9. 

Doktoraty wydawały również wydawnictwa uniwersyteckie, które w swej nazwie 
miały również człon Buchhandlung (np. Universitäts-Buchhandlung Franz Coppenrath). 
Również obecny Uniwersytet Wrocławski; wtedy Schlesischen Friedrich-Wilhelms-
Universität zu Breslau drukował swoje prace w Borna-Lipsk u Roberta Noske, którego 
firma w późniejszym czasie bardzo się rozwinęła29. Daty promocji doktorskich zmie-
niały się po wydrukowaniu dysertacji bardzo często. Stąd te przeklejenia. Tak więc 
drukarnia tłoczyła, a wydawnictwo zajmowało się rozpowszechnianiem i sprzedażą 
(Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung) Pojawił się też podział druków, w którym 
istnieją już dysertacje, jako osobna specjalizacja wydawnicza30. Zauważyć można, że 

24  Przykładem takiej dysertacji jest praca: Schorn Helmut, Beziehungen zwischen Schwermetallen und 
Albumin. Braunschweig: Vervielfältigungsbüro W. Schmiedeknecht, 1927.  

25  Gerland Otto, Zweckmäßige Durschnitte für Hauptverkeherstraβen mit zweigleisigem Strassenbahn-βen mit zweigleisigem Strassenbahn-en mit zweigleisigem Strassenbahn-
betrieb. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1928.

26 Zob. doktorat Erler Herbert, Metrische Relationen an den vollständigen Figuren und am Kegelschnitt. 
Breslau: Buchdruckerei H. Fleischmann, 1914.

27 Spohn Hermann, Zur Theorie der Polarisation ultraroter Strahlung durch Metalldrahtgitter. Breslau: 
H. Fleischmann, 1916,

28 Por. instytucję wydawniczą i firmę drukującą w dysertacji Wunsch Rudolf, Über das System Wolfram-
Kohlenstoff. Leipzig und Hamburg: Verlag von Leopold Voss, 1914. Druck von Metzger & Wittig. 

29 Przykładowa praca wydana przez Roberta Noske: Laudien Herbert, Entwicklung willkürlicher Funk-
tionen nach Funktionen spezzieller orthogonaler und biorthorgonalen Systeme. Borna-Leipzig: Robert 
Noske, 1914.   

30 Hempel Fritz, Studien überdie Darstellung des Safranins. Dresden: Lehmannschen Buchdruckerei 
und Verlagsbuchhandlung. Spezialität: Dissertationen, 1914.
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od lat 30-tych XX w. firmy drukarskie zaczęły pełnić nową usługę: już nie tylko druko-
wały czy wydawały ale również zajmowały się oprawą książek31.

Wśród badanych dysertacji znajdują się również mowy z okazji różnego rodzaju 
jubileuszy, urodzin osób pełniących władzę, np. Cesarza Wilhelma II. Mowy te dru-
kowane były w taki sam sposób, jak dysertacje doktorskie i typograficznie zupełnie 
nie odróżniają się od nich. Stąd zostały włączone w zbiór rozpraw. Mowy te często 
drukowane były szwabachą32.

Niekiedy drukarnie książek były prowadzone przez osoby z tytułem naukowym 
doktora, jak np. Buchdruckerei Dr. Gustav Robert drukująca (wprawdzie incydental-
nie, ale jednak) dysertacje dotyczące np. wydobycia węgla na Górnym Śląsku33. Przy 
nazwach drukarni na stronach tytułowych dysertacji zaczynają pojawiać się również 
adresy lokalizacji firm., np. Buchdruckerei J. Fuller, Weinstrasse 3, München. Również 
do drukarni uniwersyteckich dołącza się nazwiska osób prowadzących je, np. C. J. 
Beckers Universitäts-Buchdruckerei Würzburg. Stosuje się też w nawiasach okrągłych 
określenie inhaber. Np. R. Friedrich’s Universitäts-Buchdruckerei (inhaber: Karl Gleiser). 

Niektóre prace były wydawane i wspierane przez Niemieckie Towarzystwa Nauko-
we34. Wytworzyły się również na potrzeby tego typu publikowania specjalne drukarnie 
zajmujące się tłoczeniem wyłącznie dysertacji doktorskich. W Marburgu działała wy-
specjalizowana firma drukarska Ch. Schaaf35. Nawet znane wydawnictwo Roberta No-
ske działające w Borna-Lipsku zmieniło nazwę z drukarni książek (Buchdruckerei) na 
Groβbetrieb für Dissertationsdruck. Wydawnictwa często posiadały swe główne bazy 
w dwóch miastach paralelnie, np. w Monachium i w Lipsku (i w dwóch ośrodkach 
drukowały dany tytuł). 

W pruskim Wrocławiu na czoło wybija się H. Fleischmann ze swoją drukarnią ksią-
żek. Inne drukarnie wrocławskie tego czasu drukujące dysertacje to np.: Buchdruckerei 
F. W. Jungter, Druckerei Zander drukująca litografie do doktoratów (tzw. Steindruck)36. 

31  Jak w przypadku pracy Schütz Alexander, Abschreibungsmethoden im betriebswirtschaftlichen 
Schrifttum. Walterhausen, 1928, gdzie Uniwersytet w Jenie zlecił wydrukowanie dysertacji firmie, która 
nie tylko wydawała, ale w nazwie deklarowała się, że prowadzi usługi introligatorskie  (Hugo Meyer 
Buchdruckerei, Buchbinderei, Walterhausen). 

32 Roessler [brak imienia], Die elektrische Energie: Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät Kaiser 
Wilhelms II. Danzig: Schwital & Rohrbeck, 1914.

33  Rach Bernhard, Die oberschlesische Kohlen- u. Eisenindustrie. Beuthen O. S.: Buchdruckerei Dr. 
Gustav Robert, 1914

34  Tak było z pracą Schenk Otto, Über Hydroxylderivate des Indigblaus. Darmstadt: Deutsche Chemi-
sche Gesellschaft, 1914. 

35  Zob. doktorat Wratzke Alfred, Über die Empfindlichkeit des Telephons für eine in der Radiotelegra-
phie gebräuchliche Art. Der Erregung. Marburg: Chr. Schaff, Spezialdruckerei für Dissertationen, 1914., 
innym przykładem może być praca Carl Alexander, Zur Theorie der ebenen ähnlich veränderlichen Syste-
me. Weida i. Th.: Thomas & Hubert Spezialdruckerei für Dissertationen, 1914.

36 Lauber Ludwig, Über den Einfluβ des Schmiedens auf die Eigenschaften eines weichen Fluβeisens. 
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Dysertacje bronione na Technische Hochschule Breslau drukowane były nie tylko 
we Wrocławiu, ale też w Katowicach (niem. Kattowitz). Posiadali swoją typografię 
i działali tam bracia Böhm37, czy w Kołobrzegu (niem. Kolberg) gdzie działała drukar-
nia W. Geselliusa, która drukowała m. in. prace naukowców z Pomorza, broniących się 
na Technische Hochschule Breslau38.  

Pojawiają się w końcu drukarnie o charakterze prywatnym, drukujące dysertacje 
na zamówienie szkół wyższych, jak np. Fürstlich priv. Hofbuchdruckerei (F. Mitzlaff) 
Rudolstadt39. Firmy typograficzne zainteresowane tłoczeniem dysertacji pojawiają się 
również w mniejszych ośrodkach miejskich, jak Aschaffenburg (Druckerei Dr. Götz 
Werbrun). Lub Cl. Attenkofer’sche Buch- u. Kunstdruckerei w miejscowości Strau-
bing., czy na przykład Verlag von Müller & Schmidt w Coburgu. Posiadamy też roz-
prawę Paula Hochheima, inspektora telegraficznego z Wrocławia, broniącego tamże 
dysertację na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma wydrukowaną w Wiehe, niedaleko 
Halle przez drukarnię Otto  Kirchbauma40.  Asystentem chemicznym w Instytucie Che-
mii Nieorganicznej Technische Hochschule Breslau był Walter Richer. Tam też obronił 
doktorat, który w 1914 r. wydrukował we Wrocławiu Anton Schreiber41. 

Osobną uwagę zwracają sformułowania samych tytułów dysertacji, które też są zu-
nifikowane. Większość (choć nie wszystkie) drukarń posiada czcionki z „umlautami”. 
Od około 1915 r drukowano już raczej słowo über z umlautami. Jednym z liderów 
poziomu typograficznego dysertacji doktorskich był wspomniany już wyżej Robert 
Noske mający swoją siedzibę w Borna-Leipzig. R. Noske drukował dużo dysertacji z 
różnych ośrodków naukowych ówczesnych Prus, dbając o szatę graficzną tych wydaw-
nictw. Drukował dużo dla Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Nawet Westfalischen 
Vereinsdruckerei nie drukowała prac na takim poziomie, jak Robert Noske.

Pojawia się też pomysł środowisk typograficznych, aby oddzielić handel książką 
od firmy drukującej. Już w 1914 roku idea ta miała swoje odzwierciedlenie w nazwach 
drukarń. Dla przykładu drukarnia Theissing’sche Druckeriei w Münster nie bez powo-
du zmieniła nazwę na Theissing’sche Buchhandlung und Buchdruckerei42.

Następnie wśród firm publikujących dysertacje pojawiają się instytucje stowarzy-

Breslau: F. W. Jungter (Steindruck: Druckerei Zender, Breslau), 1915.
37 von Brockdorff Sigmund Graf, Die Deckung des Erzbedarfes der oberschlesischen Hochöfen. Katto-

witz: Druck von Gebrüder Böhm, 1914.
38 Bracht Werner, Tektonische Untersuchungen im Nordsudetischen Schiefergebirge der Vorlandscholle. 

Breslau: Buchdruckerei W. Gesellius, Demmin in Pom., 1926.
39 Ottenwälder Albert, Lichtintensität und Substrat bei der Lichtkeimung. Rudolstadt: Fürstlich priv. 

Hofbuchdruckerei (F. Mitzlaff), 1914.
40  Hochheim Paul, Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem elektrischen Schnellnachrich-

tenwesen und der Börse. Wiehe (Bz. Halle): Buchdruckerei Otto Kirschbaum, 1914. 
41 Richter Walter, Über das Cascarillöl. Breslau: Anton Schreiber, 1914.
42 Kropp August, Über Elektrizitätsleitung in Salzdämpfen. Münster i. W.: Theissing’sche Buchhandlung 

und Buchdruckerei, 1914. 
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szone typu „Vereins oraz „Gesselschaft”, np. wspomniana wyżej Westfalische Vereins-
druckerei, czy Aachener Verlags-und Druckerei-Gesselschaft, chcące pod względem 
struktury organizacyjnej iść śladem towarzystw naukowych. 

Mówiliśmy już, że drukarnie zajmowały się przede wszystkim produkcją czyli 
tłoczeniem pracy, a materiał ilustracyjny wykonywały już inne zakłady, stacjonujące 
osobno, nie połączone z drukarnią, a więcej- wyspecjalizowane w kierunku tworzenia 
materiału ilustracyjnego. W doktoratach po TH Breslau dominują ilustracje wykony-
wane techniką litograficzną. 

Zaobserwować można, że bardzo często, na wewnętrznych oraz zewnętrznych 
stronach tylnych okładek pojawiają się reklamy książek i czasopism naukowych, jak 
również prac osób związanych z niemieckimi wyższymi uczelniami. Rekomendowane 
prace można było zakupić w dowolnej księgarni, co było zarzewiem budowy całej 
sieci nowoczesnego przepływu informacji naukowej43. Pojawiają się też w przypadku 
niektórych wydawnictw całe kilkustronicowe indeksy, czy wręcz spisy bibliograficzne 
prezentujące nowości wydawnicze ogłaszane przez daną firmę44. Uwagę zwracają in-
teresujące reklamy książek naukowych drukowane w postaci spisów bibliograficznych 
wraz z lakonicznymi abstraktami tłoczone przeważnie na odwrociach tylnych okładek. 
Na okładce dysertacji doktorskiej Nr 2753 znajduje się materiał proweniencyjny w po-
staci czegoś w rodzaju autografu �rnsta �bela. Nie jest to jednak autograf lecz zapis 
bibliotekarza Biblioteki TH Breslau (prawdopodobnie �mila Wintera, którego notatki 
proweniencyjne są na doktoratach obecne)45. Na 28 stronie niniejszej dysertacji znaj-
duje się dodruk jednego zdania na lewym marginesie. 

Papier w przeważającej większości przebadanego materiału źródłowego przejawia 
wysoki poziom i jest przeważnie dobrej jakości. Wyjątkiem mogą być lata 1931-1932, 
kiedy zauważalne jest obniżenie jakości nośnika papierowego. Przy czym każdy ośro-
dek naukowy dysponował odrębnym papierem. Widać, że nie są one takie same. Sa-
mych rodzajów papierów jest kilkaset. Dodatkowo jest świetnie zachowany. Zdarzają 
się również takie sytuacje, że połowa dysertacji wydrukowana została na dobrym ga-
tunkowo papierze, natomiast druga połowa na stosunkowo gorszym46. Na odwrociach 

43 Zob. druki Wydawnictwa Gustava Fischera z Jeny, reklamującego się sentencją Semper Bonis Artibus 
(zawsze dobre praktyki) w których umieszczał materiały reklamowe innych prac naukowych: Gutbier 
Alexander, Jenaer Akademische Reden. Heft 2: Goethe, Groβherzog Carl August und die Chemie in Jena. 
Jena: Gustav Fischer, 1926.   

44 Zob. Trzystronicowy indeks publikacji naukowych wydawnictwa W. Deichert’sche Verlagsbuchhand-
lung Dr. Werner School z Lipska na końcu dysertacji: Hámmerle Karl, Gustav von Schlör. Ein Beitrag zur 
bayerischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Leipzig, �rlangen: W. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung 
Dr. Werner School, 1926. 

45 Zob. przednia okładka Die volkswirtschaftliche Bedeutung des zollsreien Beredelungsverkehrs unter 
besonderer Berüksichtigung der Wirtschaftlage Deutschlands nach dem Kriege. Lenzen (�lbe): Lenzener 
Zeitung, 1927.   

46 Porównaj jakość papieru w pracy Heinze �rnst, Über die Reduktion der Schwefligen Säure durch 
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stron tytułowych można zauważyć pojawiające się stosunkowo rzadko (ale jednak) 
następujące informacje: Fragment niniejszej pracy zostanie wkrótce opublikowany na 
łamach czasopism (tu podawana jest jego nazwa) pod takim i takim tytułem. Dysertacja 
kosztowała około 25 Pf. (Fenigów). Na niektórych z nich widnieje cena na przedniej 
okładce47.

Konkluzje

Z dużym zainteresowaniem udało się przebadać około 55 skrzynek poniemieckich 
dysertacji, co daje liczbę około 1650 wol. przeanalizowanych doktoratów. Zbiór ten 
stanowi nieocenione źródło do badań nad historią nauki, drukarstwa i firm wydawni-
czych XIX i XX wieku, również na Śląsku ale też innych terenach (nie tylko) polskich. 
Od końca XIX wieku do końca II wojny światowej prace doktorskie stanowią jednolity, 
sformalizowany i uporządkowany zbiór. Jest cała grupa drukarzy i wydawców XIX 
i XX wiecznych, których ujawnienie aktywności aż się prosi! Nazwiska te nie są nam 
znane. Już sama typografia znaków drukarskich tych tłoczni oraz obecność innych ele-
mentów typograficznych (np. pieczęcie), jak również materiału proweniencyjnego robi 
w kontekście zawodowym duże wrażenie. 

Prócz historii drukarstwa i firm wydawniczych, osobną uwagę w przyszłości można 
by było poświęcić równie interesującym reklamom książek i czasopism naukowych, 
pojawiającym się dość często na łamach badanych doktoratów. Przewiduje się, że 
w następnej kolejności osobnymi badaniami zostaną objęte dysertacje ogłoszone w la-
tach II wojny światowej, habilitacje oraz prace doktorskie w postaci maszynopisów. 
Najważniejszym jednak zadaniem z bibliologicznego punktu widzenia wydaje się być 
przybliżenie i próba rekonstrukcji historii poszczególnych ludzi nauki oraz drukarzy, 
wydawców i introligatorów okresu od połowy XIX wieku do połowy wieku ubiegłego.  
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KoMPleKS MuzeAlNy PlANtINA-MoRetuSA W ANtWeRPII

zusammenfassung

Der Autor in Antwerpen beschrieb den gesamten Komplex der Druckerei von Krzysztof Plantin aus 
dem 16. Jahrhundert, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Druckmaschine der Welt. Ausgehend 
von einer Analyse der im Museum präsentierten Monumente der Druckkunst versuchte der Autor aufzu-
decken, wie der Druck in �uropa an der Schwelle des Humanismus und der dahinter stehenden Reformen 
aussah. Der Artikel zeichnet sich durch den damaligen Druckprozess aus, mit einem breiten Fokus auf den 
Hintergrund und den historischen Kontext.

Streszczenie

Autor, będąc w Antwerpii opisał cały kompleks XVI-wiecznej drukarni Krzysztofa Plantina, jednej 
z najważniejszych, jeśli nie najważniejszej tłoczni ówczesnego świata. Opierając się na analizie zabyt-
ków sztuki drukarskiej prezentowanych w Muzeum Autor starał się ujawnić, jak wyglądało drukarstwo 
w �uropie na progu humanizmu i reform za nim idących. Artykuł charakteryzuje ówczesny proces druku 
z szerokim uwzględnieniem tła i kontekstu historycznego.

Dom Plantina jest z punktu widzenia bibliologa najważniejszym muzeum Antwer-
pii. Jego gościem była w 1964 r. Alodia Kawecka-Gryczowa, publikując po powrocie 
krótką charakterystykę Muzeum na łamach Przeglądu Bibliotecznego1. Dodatkowo 

1 Alodia Kawecka-Gryczowa, Z wycieczki do Belgii: Muzeum Plantin-Moretus w Antwerpii. Prze. 
Bibli.1964 R. 32 z. 4 s. 218-221

muzEA
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Officina Plantiniana była jeszcze przedmiotem badań Barbary Górskiej2. Obydwie 
te prace, skupiając się na nieco innym zakresie nie musiały charakteryzować w spo-
sób szczegółowy eksponowanych w Muzeum obiektów. Dlatego też niniejszy artykuł 
stawia sobie za cel przedstawienie w miarę obszernej i szczegółowej charakterystyki 
prezentowanych zabytków piśmienniczych, jak również innych eksponatów znajdują-
cych się w Muzeum Plantina-Moretusa, z jednoczesnym uwzględnieniem kontekstu 
historycznego obejmującego dzieje drukarstwa europejskiego. Pragnę zaznaczyć, że 
wszystkie informacje zawarte w artykule pochodzą z krótkich, lakonicznych opisów 
widniejących pod eksponowanymi zabytkami w Muzeum, stąd w przypisach rzadko 
znajdziemy odwołania do literatury.  

tło historyczne

W XVI wieku Niderlandy stanowiły już i były uważane za bardzo zamożne tereny. 
Rozkwit gospodarczy nastąpił dzięki wysokozurbanizowanemu obszarowi oraz liczbie 
mieszkańców wynoszącej 3 mln mieszkańców w ponad 300 miastach. Miasta te w re-
zultacie kontrolowały 50% europejskiego handlu- co sprawiło, że stały się najbardziej 
rozwiniętym obszarem �uropy. Silne, niezależne ekonomicznie niderlandzkie miesz-
czaństwo stanowiło podatny grunt dla idei reformacyjnych zapoczątkowanych wystą-
pieniem Marcina Lutra w 1517 r. Luteranie główne wpływy zdobyli głównie właśnie 
we Flandrii, a Antwerpia stała się najistotniejszym i najsilniejszym centrum myśli naj-
pierw luterańskiej a później bastionem myśli kalwińskiej. Nauka Kalwina była wyjąt-
kowo dobrze dostosowana do potrzeb tutejszego, zamożnego społeczeństwa. Teza, że 
powodzenie życiowe jest przejawem łaski bożej, a bogacenie się – nagrodą za cnotliwe 
życie była głównym mottem przyświecającym działalności kupców i wczesnokapitali-
stycznych przedsiębiorców. Dla przykładu, Kalwin uznawał pobieranie procentów od 
pożyczek oraz wszelkich inwestycji w tym inwestowanego kapitału. Nakazy etyczne 
płynące z nauki Kalwina sprzyjały rozwojowi elementów wczesnego kapitalizmu. De-
mokratyczna struktura organizacyjna kościoła kalwińskiego była ważnym elementem 
przyciągającym mieszczaństwo3.

Natomiast sama Officina Plantiniana, znana również jako Wydawnictwo Plantina 
lub Drukarnia Plantina powstała w Antwerpii w 1555 z inicjatywy Krzysztofa Plantina 
(1520-89), największego drukarza i wydawcy w jego czasach. Oficyna rozrosła się 
do wielkości drukarni i wydawnictwa jednocześnie a sam Plantin przyczynił się do 
rozwoju sztuki drukarskiej w Antwerpii, Wenecji, Lejdzie i Paryżu. Sprawił, że obszar 
Niderlandów stał się jednym z najważniejszych centrów druku w �uropie. Archiwa 

2 Ważna praca z punktu widzenia polskich badań nad Plantinem: Barbara Górska, Krzysztof Plantin 
i Officina Plantiniana, Wrocław: Ossolineum, 1989 (Książki o Książce)

3 J. Bal icki , Maria Bogucka: Historia Holandii. Wrocław 1976 s. 87
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działalności Oficyny są obecnie ważnym źródłem do badań nad handlem książką w �u-
ropie, historii gospodarczej �uropy oraz jej rozwoju społecznego i intelektualnego.

Muzeum Plantina-Moretusa znajduje się przy Vrijdagmarkt 22. Do czytelni Mu-
zeum można się dostać również od strony Vrijdagmarktstraatje 2. Wejście to szczegól-
nie wykorzystywane jest w poniedziałki, kiedy Muzeum jest nieczynne. 

Budynek był drukarnią tłoczącą największą liczbę książek w Niderlandach w XVI 
w. Stanowił miejsce spotkań humanistów tamtego okresu. Jak podkreślono wcześniej, 
Muzeum jest kontynuacją Officiny Plantiniana ufundowanej przez Christoffela Planti-
na (ok. 1520-1589) w 1555 r., jako pierwszej uprzemysłowionej drukarni w świecie4. 
Na Muzeum składa się 35 sal. Po wykupieniu biletu5 przechodzi się do Sali 1 przezna-
czonej na prezentację ekspozycji czasowych.

W Sali 2 zwanej Dużym Salonem (Het grote salon), eksponowana jest produkcja 
książkowa prezentująca relacje i sprawozdania z podróży. Podkreślić należy że Rene-
sans charakteryzował się wręcz nienasyconym pragnieniem docierania do nowej wie-
dzy. Jedną z możliwych dróg jej zdobywania były przeprowadzane długie podróże na 
nowe kontynenty. Powstające potem raporty wzbogacane były wywierającymi głębo-
kie wrażenie ilustracjami np. zwierząt, które były dotąd zupełnie nieznane w �uropie.  

Sala nr 3 stanowiącą nacodzień Salę Rękopisów (De manuscriptenzaal) zawiera 
wyselekcjonowane rękopisy pochodzące z okresu od IX do XVIII wieku.

Do Sali 4, (De Boekwinkel) wchodzi się z zewnątrz, po wcześniejszym wyjściu na 
renesansowy dziedziniec Muzeum. Znajduje się tam sklep o proweniencji XVII-wiecz-
nej, skąd rozchodziły się druki na cały ówczesny czytający świat. Na ścianach wewnątrz 
sklepu umieszczone są listy cen druków szkolnych oraz Index librorum prohibitorum 
z r. 15696. W pomieszczeniu znajduje się również waga oraz cztery regały druków7. 

Sala 5 stanowi zaplecze sklepu (De achterwinkel). Pomieszczenie było zarezerwo-
wane dla osób prowadzących księgi rachunkowe. Samo umeblowanie (szafa, stół oraz 
krzesło) w stylu charakterystycznego flamandzkiego baroku pochodzi z 1652 r.

Sala 6 jest Salą gobelinów (De zaal met de wandtapijen). To XVII-wieczne patry-
cjuszowskie pomieszczenie eksponuje gobeliny (z motywami roślinnymi) pochodzące 
z miasta Oudenaarde8 słynącego w XVI wieku z ich wyrobu. Dodatkowymi elemen-
tami salonu są 4 bloki drzeworytowe ilustrujące ptaki rajskie wykorzystane w dru-
kach Carolusa Clusiusa i Joannesa �usebiusa Nierembergiusa (HB 3898, HB 3904, HB 
3924, HB 3948). 

4 Plantin osiedlił się w Antwerpii w 1549 r.
5 Osoby do 26 roku życia- 4€, powyżej 26 roku życia- 6€, środowisko nauki oraz mieszkańcy Antwerpii- 

wstęp bezpłatny. Muzeum otwarte jest w godz. 10.00-17.00.
6 Pełny tytuł egzemplarza Plantina: Librorum prohibitorum index. Ex mandato Regiae Catholicae 

Maiesta et Illustriss. Ducis Albani, Consilique Regii Decreto Editus. 
7 Grzbiety czyste, nie zdradzają żadnych tytułów; druki zabezpieczone kratą i szkłem.
8 Miasto położone we wschodniej części Flandrii na południe od Gandawy (nazywane perłą Ardenów)
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Najważniejszym dziełem C. Clusiusa (1526-1609), działającego we Flandrii francu-
skiego najwybitniejszego botanika XVI wieku, lekarza, ale też jednocześnie tłumacza 
i wydawcy jest monumentalna, wyłącznie zoologiczna praca opublikowana we współ-
pracy z oficyną Plantina pt.: Exoticorum libri decem... item Petri Bellonii observationes 
(B 955). Wydrukowana w Lejdzie przez Oficynę w r. 1605 jest jedną z pierwszych 
syntez wiedzy o europejskiej florze. Stworzył i ogłosił w nim C. Clusius pierwsze na-
ukowe sensu stricto opisy gatunków roślin. Dzieło jest zoologicznym i botanicznym 
kompendium w języku łacińskim. Jej pięć części zawiera również informacje na te-
mat egzotycznych zwierząt. Praca w całości ilustrowana jest drzeworytami. Pojawiło 
się w niej wiele nowych, nieznanych dotąd rozwijającemu się światu ilustracji. Praca 
Clusiusa stanowiła więc wielką wartość dla rozwoju studiów z zakresu zoologii. Pre-
zentowana kopia Muzeum Plantina-Moretusa jest wyjątkowo interesująca ze względu 
na zawarty w niej suplement i erratę dodaną przez Clusiusa już po wytłoczeniu druku9. 
Àpropos Autora; warto również przypomnieć, że C. Clusius był twórcą jednego z pierw-
szych europejskich ogrodów botanicznych (w Lejdzie), przez co jest uznawany za ojca 
współczesnego Ogrodnictwa i pierwszego mikrologa w historii światowej botaniki.

Z Salonu gobelinów po raz drugi kierujemy się na dziedziniec, po czym wchodzimy 
do Sali 7. Jest nią Sala dydaktyczna (De didactische zaal). W pomieszczeniu znajduje 
się edukacyjna gra przeznaczona z myślą o młodzieży w ramach projektu (MuseJa!). 
Jest to kopia prasy drukarskiej wykonana na zamówienie przez międzynarodowy ja-
poński koncern Toppan Printing Company w skali 1:1. Wykorzystywana jest dla wy-
świetlenia i uzmysłowienia młodym ludziom procesu produkcji druku. 

Kolejnym pomieszczeniem jest Sala nr 8, którą stanowi Kuchnia (De keuken). Po-
czątkowo pomieszczenie było używane przez Plantina, jako pralnia, a z drugiej jego 
strony, jako pomieszczenie służące do przechowywania papieru. Dopiero w później-
szym okresie przemianowane zostało na kuchnię. Możemy w niej podziwiać kilka sta-
rych naczyń oraz przyborów do preparacji papieru pochodzących z okresu aktywności 
Plantina. 

Sala 9 stanowi pomieszczenie korektorskie (De kamer van de proeflezers). Ana-
lizowano w nim poprawne ułożenie czcionek, kontrolowano ewentualne pojawianie 
się błędów, sprawdzano paginację, ortografię oraz skróty. Powiedzieć w tym miejscu 
należy, że XVI-wieczni korektorzy odgrywali bardzo ważną rolę w kreowaniu kształtu 
kompozycji strony. Najbardziej przyciągającym badaczy obiektem muzealnym eks-

9 Dodatkowy druk Carolusa Clusiusa prezentowany w Salonie gobelinów w ramach ekspozycji Won-
derlycke Dieren auf Papier zur Zeit von Plantin to: Nicolaus Monardes, De simplicibus medicamentis ex 
occidentàli India delatis, quorum in medicina usus est przetłumaczony przez Clusiusa a wydrukowany 
w Antwerpii przez C. Plantina w 1574 r. (A 14444). Prezentowany w tym miejscu jest również druk Joan-
nesa �usebiusa Nierembergiusa, Historia naturae, maxime peregrinae, libris XVI distincta wydrukowany 
w Antwerpii przez Balthasara I Moretusa w 1635 r. (K 126). 
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Il. 1: Schemat ułożenia czcionek w prasach Plantina 
(obecnie w specjalnych szufladach Sali dydaktycznej Muzeum)

ponowanym w sali jest duży stół, na którym pracowali czołowi korektorzy Plantina: 
Cornelis Kiel (Kilianus; 1528-1607) oraz Raphelengius (Frans van Ravelingen; 1539-
1597). 

Cornelis Kiel znany jest pod różnymi pseudonimami. Według zwyczaju ówczesne-
go czasu okresu prerenesansu jego imię często było wymawiane po łacinie i brzmiało 
Cornelius Kilianus. Wariant ten został później ostatecznie skrócony i „zflandryzowa-
ny” do imienia Kilian, pod którym najbardziej znany jest do dzisiaj. Natomiast jego 
oficjalne nazwisko brzmi: Cornelis Abts van Kiele. Był on południowoholenderskim 
językoznawcą, poetą i przede wszystkim korektorem i leksykografem, współpracują-
cym zarówno z Plantinem (od 1558 roku), jak i z Janem I Moretusem. Początkowo pra-
cował jako drukarz, później również jako zecer by następnie awansować na zastępcę C. 
Plantina. W 1565 został najważniejszym korektorem Oficyny. Było to duże wyróżnie-
nie, gdyż dotąd funkcja korektora przysługiwała wyłącznie naukowcom. Pozycja taka 
była też bardzo dobrze płatna. W awansie pomógł mu talent językowy, który zresztą 
bardzo szybko zobaczył C. Plantin, nakładając na Killiana mnóstwo nowych obowiąz-
ków. Przede wszystkim miał pracować nad produkcją Poligloty antwerpskiej, wydanej 
przez Plantina w ośmiu tomach (i trzech językach) w latach 1568-1572. Do dzisiaj druk 
naukowy Biblii z przekładami syryjskimi i łacińskimi jest uważany za jeden z cudów 
początków drukarstwa w ogóle. Właśnie dzięki wyżej podkreślanym talentom od 1580 
r. pracował dla rządu Flandrii w czasie powstania przeciwko okupacji hiszpańskiej. 
Zdobył i przetłumaczył hiszpańskie dokumenty dotyczące inwazji na Niderlandy. Był 
również znanym poetą. Tłumaczył też naukowe dzieła Holendrów. Killian wniósł też 
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wiele w przygotowanie pierwszego nowoczesnego, wydanego w 1578 r. i będącego 
wzorem dla później wydawanych słowników etymologicznych niderlandzkiego wy-
dawnictwa słownikowego Thesaurus Theutonicae linguae: Schat der Neder- duytscher 
spraken. Było to bez wątpienia jego Opus Magnum. Praca była rezultatem ponad 40 lat 
badań Killiana i odniosła wielki sukces wśród wielkich uczonych swego czasu, ale tak 
naprawdę nigdy nie traktowali go jako humanisty par excellence. Znaczenie Corneli-
sa Kiela dla rozwoju języka niderlandzkiego może zobrazować fakt, iż praca ta była 
najważniejszym i standardowo wykorzystywanym słownikiem języka niderlandzkiego 
aż do końca XVIII wieku. Miała więc bardzo długą i chlubną tradycję; doczekała się, 
aż jedenastu wydań. Zmarł 15 kwietnia 1607 r. W 2007 roku obchodziliśmy 400-setną 
rocznicę śmierci. Otrzymał skromny pogrzeb w Kościele Najświętszej Marii Panny 
w Antwerpii. W Sali Korektorów znajduje się jego popiersie. 

Drugim wielkim korektorem pracującym z Plantinem był Raphelengius (Frans van 
Ravelingen ur. 27 lutego 1539 w Lannoy Nord-Pas-de Calais we Francji- zm. 20 lipca 
1597 w Lejdzie), holenderski i flamandzki uczony, drukarz i księgarz, specjalista od ję-
zyków orientalnych, imponował wiedzą w zakresie języków: hebrajskiego, arabskiego 
i perskiego. 23 czerwca 1565 roku ożenił się z Marguerite Plantin siostrą C. Plantina. 

Il.1: Franciscus Raphelengius. Portret. [W]: Jean Jacques Boissard, Bibliotheca chalcogra-
phica... 1652-1669. Cyfrowe fascimille druku dostępne w bazie danych Mannheimer Texte 

Online (MAT�O). URL: www.uni-mannheim.de/mateo [Data dostępu: 2007-08-22]
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Współpracował z Plantinem również w czasie jego aktywności w Lejdzie (w okresie 
1583-1585), gdzie był kierownikiem Jego biura. Był mocno zaangażowany w druk 
Biblii Polygloty. Został w końcu oficjalnym drukarzem tamtejszego Uniwersytetu. Jest 
również autorem Leksykonu arabsko-łacińskiego, opublikowanego już po jego śmierci 
w 1613 r. W Sali Korektorów znajduje się jego portret autorstwa Petera Paula Rubensa. 
Na środku Sali znajduje się gablota z pojedynczymi stronami druków, na których wy-
raźnie widoczne są znaki korektorskie.

Bezpośrednio z Sali korektorów udajemy się do małej salki 10, w której zorganizo-
wane jest biuro (Het kantoor). Pomieszczenie służyło Plantinowi do przeprowadzania 
operacji finansowych. Plantin przechowywał tu pieniądze, a także wypłacał wynagro-
dzenia oraz przyjmował wpłaty. Wyeksponowanymi w kantorze obiektami muzealny-
mi są ośmioszufladowa skrytka umieszczona w ścianie oraz dębowe biurko i kasa. 

Pomieszczenie 11 (De kamer van Justus Lipsius) poświęcone jest Justusowi Lipsiu-
sowi. Postaci tej pozwolę sobie poświęcić więcej miejsca. 

Justus Lipsius (ur. 18 października 1547 w Overijse {małe miasto pomiędzy Bruk-
selą a Louvain}- zm. 23 marca 1606 w Leuven) był flamandzkim filozofem, filologiem 
klasycznym i historykiem, wysoko cenionym w humanistycznych kręgach ze względu 
na znajomość kultury łacińskiej, encyklopedycznej wręcz wiedzy na temat łacińskich 
i greckich autorów, całej starożytnej kultury oraz idei klasycznego antyku. Początkowo 
pobierał nauki w mieście Hainaut. Jego pobyt w tym mieście okazał się być krótko-
trwałym, ponieważ w wieku 15 lat został adeptem kolegium jezuickim w Kolonii. Od 
roku 1564 (i 16 roku życia) uczył się na katolickim uniwersytecie w Louvain, która 
stała się jego Alma Mater. To właśnie w Louvain dobrze opanował łacinę, która była 
kluczem niezbędnym do zdobywania dalszej wiedzy. Studiował prawo, dużo również 
czytał klasyków greckich. Następnie nauczał w luterańskiej Lejdzie i kalwińskiej Je-
nie. Od rodziców odziedziczył dom w stoczni miasta Overijse (prowincja Brabancja 
Flamandzka), gdzie zamieszkał z żoną �lisabeth Durieu. (Dom został spalony w 1548 
r., na jego miejsce ojciec Justusa wybudował drugi, kamienny). W 1565 r. umiera jego 
ojciec, a niedługo potem matka. Dzięki kardynałowi ze strony Habsburgów hiszpań-
skich Antoine Perrenot de Granvelle, jednego z najbardziej wpływowych europejskich 
polityków i znanego kolekcjonera sztuki, największego prywatnego kolekcjonera swo-
ich czasów 20-letni wówczas Justus Lipsius poznał życie w Watykanie, zafascynował 
się rzymskim antykiem oraz m. in. bibliotekami; ogólnie rzecz biorąc nasiąknął kli-
matem humanizmu. Jednak w 1570 r. powrócił do Leuven a jesienią 1571 r. wyjechał 
do Wiednia by podjąć bezowocną –jak się okazało- próbę uzyskania pracy na dworze 
Cesarza Maksymiliana II Habsburga. Przyjął i popierał nauki Marcina Lutra. W końcu 
przeprowadził się do Jeny, gdzie podjął stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie. 
Tam dowiaduje się, że wojska hiszpańskie rabują dziedzictwo kulturowe Flandrii. Ze 
względu na zagrożenie wojną ucieka do Leuven a następnie do jeszcze wolnej i bez-
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piecznej Antwerpii. W czasie powstania Niderlandów traci siostrę oraz szwagra, a na-
stępnie syna, który został brutalnie zamordowany podczas służby wojskowej. Ucie-
ka więc na północ Holandii, do Lejdy, gdzie został wybrany na Rektora powstałego 
w 1575 r. (Lipsius pracował tam od 1579 r.) najstarszego holenderskiego uniwersytetu. 
Był wybierany na stanowisko Rektora czterokrotnie. Doczekał się wielkiego uznania 
i sławy. Dał z siebie dużo dla rozwoju innowacyjności w pierwszych latach funkcjono-
wania uczelni. Jego kariera akademicka na Uniwersytecie w Lejdzie trwała 11 lat i był 
to okres bardzo płodny w Jego życiu, dokumentują to liczne publikacje ukierunkowane 
na badania myśli Seneki, Tacyta oraz filozofów stoickich. Następnie wraca do Leuven 
na stanowisko profesora. Zaskakuje nowoczesnym sposobem nauczania. Szczególną 
uwagę poświęca synom wpływowych przyjaciół, którym robił w ten sposób przysłu-
gę pozwalając im mieszkać we własnym domu (był w tej grupie m. in. Filip Rubens, 
brat Petera Paula- światowej sławy malarza). Lipsius stał się wizytówką Uniwersytetu 
w Leuven. Był symbolem sukcesu kontrreformacji w Południowej Holandii.  Justus 
Lipsius zmarł w nocy z 23 na 24 marca 1606 r. w swoim domu w Leuven. Kilka dni 
przed śmierci a zajęty był czytaniem. Bogaty księgozbiór prywatny odziedziczył wnuk 
jego siostry Marii. Jego żona Anna Vande Calster przeżyła jeszcze 13 lat. Umiera 11 
września 1619 r. Została pochowana obok męża. 

Justus Lipsius był obok �razma jednym z najważniejszych i najbardziej znanych 
przedstawicieli XVI-wiecznych idei humanistycznych. Jako przyjaciel Plantina, two-
rzył i miał wpływ na klimat intelektualny środowiska. Plantin drukował jego dzieła, 
Lipsius dbał natomiast o poprawność typograficzną i językową plantinowskich wy-
dawnictw. W Lejdzie obaj mieszkali przy tej samej ulicy: Breestraat. Z jego dzieł wy-
mienię tylko jedno, najbardziej znane: De Constantia libri duo, qui alloquium praeci-
pue continent in publicis malis, które wydrukował Plantin w Lejdzie w 1584 r.10

Nad kominkiem znajduje się obraz Justus Lipsius and his Pupils P. P. Rubensa (jest 
to niestety kopia). Oryginalną pracą Rubensa jest natomiast portret Seneki. 

Sala 12 nazwana została Pokojem humanistów (De humanisterkamer). Wszystkie 
druki (5 wol.) oraz dokumenty prezentowane w tym pokoju są związane z Justusem 
Lipsiusem. Muzeum posiada również w swych zbiorach w przybliżeniu 130 listów na-
pisanych przez Lipsiusa. Dodatkowo na ścianie znajduje się monumentalne popiersie 
tego wielkiego uczonego-humanisty. 

10 Dodatkowo prezentowane są w ramach ekspozycji dwa XVII-wieczne druki J. Lipsiusa, które stano-
wią (szczególnie pierwszy z nich) typową dla Lipsiusa formę publikowania: szkic-list (esej). Mimo, że 
listy te badają dany przedmiot w sposób bardzo dokładny, są adresowane do poszczególnych osób, które 
niemniej tak naprawdę nie istnieją. Druki otwarte są na stronach przedstawiajcych ilustracje słoni: Laus 
elephanti, [in]: Epistolarum selectarum centuria prima miscellanea. Antwerpen, Jan I Moretus, 1605, (A 
971) oraz `t Lof van den olyphant, [in]: Veeler wonderens wondererbaarlyck lof. Amsterdam, S. Imbrecht
-A. Sneeuwater, 1664 (druk jest własnością Biblioteki Uniwersyteckiej w Louvain (Löwen), (Inv. BTAB, 
CaaA859/1). 
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Il.2: Justus Lipsius. Obraz olejny nieznanego malarza 
(1585), znajdujący się w Muzeum Plantina-Moretusa. 

Źódło: �ncyclopædia Britannica online. 
URL: http://www.britannica.com/eb/art-29941/Justu-
s-Lipsius-oil-painting-by-an-unknown-artist-1585-

in?articleTypeId=1

Sala 13 (De letterkamer) jest 
pierwszym, (pomocniczym) po-
mieszczeniem drukarni. Przecho-
wywany tu materiał nieużywanych 
czcionek drukarskich magazyno-
wany jest wciąż w ich oryginal-
nych opakowaniach. Kompozycje 
czcionek ułożone są w unikalnych, 
specjalnie obudowanych skrzy-
niach typu „rack”. W pomieszcze-
niu znajdują się również czcion-
ki ułożone w pojedyncze strony 
konkretnych dzieł. Przykładem 
jest edycja Hipokratesa w języku 
greckim. Przypomnijmy, iż Plan-
tin posiadał greckie czcionki już 
od 1565 r. Nabył je od Roberta 
Granjona (ur. 16 listopada1513 r. 
– zm. W marcu 1589 lub 1590 r.). 
francuskiego projektanta materia-
łu typograficznego oraz drukarza. 
R. Granjon pracował z różnymi 
drukarzami w Paryżu, Lyonie, 
Frankfurcie oraz Antwerpii i Rzy-
mie. Najbardziej znany jest jako 
twórca kursywy. W Lyonie pra-
cował jako bibliotekarz, drukarz 
oraz projektant czcionek. Ożenił 
się z córką Bernarda Salomona. 

Pierwszą książką z wykorzystaniem jego kroju kursywy Ojca czcionek drukarskich 
jest dzieło Dialogue de la vie et de la mort autorstwa Innocentio Ringhieri, wydane 
przez Drukarnię Roberta Granjona w 1558 r. Jego wynalazek spowodował, że król 
Henryk II dnia 26 grudnia 1557 r. dał mu wyłączność na stosowanie kursywy przez 
okres dziesięciu lat. Kursywa Granjona charakteryzowała się tym, że miała większy 
kąt nachylenia, mniejszą masę i duży kontrast pomiędzy grubszymi a cienkimi kom-
ponentami poszczególnego stempla. W 1578 r. Robert Granjon przeniósł się do Rzy-
mu, gdzie rozpoczął prace nad czcionką orientalną na potrzeby katolickich misjonarzy 
w Armenii (1579), Syrii (1580), czcionka cyrylicka (1582) oraz arabska (1580-86). 
W Paryżu i Lyonie drukował książki muzyczne, zaprojektował i stworzył całą typogra-
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Fot.1: Stemple „Ascedonica Romaniae” Roberta Granjona wykonane z miedzi, 
wyprodukowane w 1569 r na zlecenie Krzysztofa Plantina

Fot. 2: Najstarsze prasy drukarskie na świecie. Officina Plantiniana. Antwerpia.
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fię dla druków muzycznych, która była stosowana powszechnie aż do połowy XVIII 
wieku. Niektóre z materiałów używanych przez Granjona zachowały się w Muzeum 
Plantina-Moretusa w Antwerpii. 

Sercem Domu Plantina jest drukarnia główna, mieszcząca się w sali 14 (De druk-
kerij). Dwie z siedmiu znajdujących się tam pras drukarskich są najstarsze na świecie. 
�ksponowanych jest pięć płyt drukarskich z pras pochodzących z XVII i XVIII wieku 
oraz sztychy miedziorytowe z początku wieku XVIII. Prasy drukarskie ustawione są 
w szeregu po prawej stronie sali. Po lewej znajdują się cztery sześciokomorowe skrzy-
nie na czcionki oraz miejsca pracy zecerów. Jest to jednocześnie ostatnie pomieszcze-
nie na parterze. Kolejne znajdują się na I piętrze Domu Plantina. 

Przed przejściem do ich omówienia warto podkreślić, iż naukowe badania w kolek-
cjach Muzeum znajdują się głównie w rękach Antwerpskiego Towarzystwa Bibliofil-
skiego, obecnie Stowarzyszenia Antwerpskich Bibliofilów (Antwerpsche Bibliophielen 
obecnie Antwerpse Bibliofielen). Założone na początku ostatniej ćwierci XIX w. (1877) 
koncentrowało się na badaniu obszarów związanych ze starymi drukami. Obecnie 
w sposób konsekwentny realizowana jest – prócz bibliofilskiego – linia paradygma-
tu historycznoksiążkowego z naciskiem na dzieje drukarstwa. Jego członkowie mogą 
uczestniczyć w wycieczkach i korzystać z bezpłatnego dostępu do wszystkich muzeów 
miejskich w Antwerpii. Towarzystwo posiada organ publikacyjny w postaci półroczni-
ka De Gulden Passer11.

Towarzystwo reprezentują Janine De Landtsheer, Pierre Delsaerdt, Marcus Schep-
per, �velien Kayaert, Francine de Nave, Prosper Arents czy wcześniej Leon Voet 
(1919-2002), kustosz Muzeum Plantina w latach 1949-1982. Pierwszym konserwa-
torem (kustoszem) Muzeum był w XIX w. Max Rooses, autor pierwszej monografii 
o Plantinie i wydawca jego korespondencji. M. Rooses pełnił funkcję kustosza od 1877 
r. Jego następcą został J. Denucé, który opracował inwentarz archiwum. Od 1923 r. 
funkcję tę pełnił Maurits Sabbe, a następnie �miel Dilis. Pozwolę sobie w tym miej-
scu na wymienienie kilku najistotniejszych publikacji Antwerpskiego Towarzystwa 
Bibliofilskiego. Są nimi następujące prace: Iam illustravit omnia: Justus Lipsius als 
lievelingsauteur van het Plantijnse huis, (red. Jeanine De Landtsheer i Pierre Delsaerdt. 
Antwerpen, Antwerpse Bibliofielen 2006); De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: 
een reconstructie (red. Prosper Arents, współpr. Frans Baudouin, Lia Baudouin, �lly 
Cockx-Indestege, Jacques De Bie & Marcus de Schepper. (Antwerpen 2001); praca 
zbiorowa: Studies over Het drukkersgeslacht Moretus. Warte przedstawienia są wyda-
wane przez Antwerpse Bibliophielen zeszyty naukowe. Zaprezentuję ich trzy ostatnie 
numery: Koen de Vlieger-de Wilde (�d.), Adresboek van zeventiende-eeuwse drukkers, 

11 w tłum.: Złoty Cyrkiel. Pełny tytuł: De Gulden Passer, Jaarboek van de vereniging der Antwerpse 
Bibliofielen.
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uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen12, Marcus De Schepper, ABC, Anwerpse Bi-
bliofiele Collecties (Antwerpen 2005); Abdijbibliotheken: henden | verleden | toekomst 
|, red. Pierre Delsaerdt & �velien Kayaert (Antwerpen 2005). 

Z początku ubiegłego wieku pochodzi pomnikowa praca �miela Dilisa, De rekenin-
gen der Rederijkerskamer De olijftak over de jaren 1615 tot 1629, (z. 24), Antwerpen, 
De Nederlansche Boekhandel, S. Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910.

W Antwerpii działa również także Towarzystwo Plantina (Plantin Genootschap), 
założone w 1951 r. Zajmuje się badaniami ewoluji technologii typograficznej od cza-
sów najdawniejszych, pochyla się nad problematyką estetyki w drukarstwie i wiedzy 
przekazywanej w grafice. Muzeum organizuje dwuletnie kursy w zakresie komunikacji 
graficznej, nowych tendencji w grafice (design), DTP, pre-pressu i druku cyfrowego, 
czy organizacji własnej firmy typograficznej13. 

Wracając do ekspozycji muzealnych: po zwiedzeniu poziomu parteru Muzeum, 
udajemy się w kierunku I piętra. Najpierw, po wyjściu schodami napotykamy Salę 
14 nazwaną Salą Gutenberga (De Gutenbergzaal). �ksponowane są w niej (w trzech 
oddzielnych gablotach) 3 tomy Biblii 36-wierszowej wydrukowanej nie później niż 
w 1461 r. (prawdopodobnie w latach 1458-1460) w Bambergu przez Albrechta Pfiste-
ra (ok. 1420- ok. 1466), jednego z pierwszych europejskich drukarzy, posiadającego 
i korzystającego z ruchomych czcionek bezpośrednio po wynalazku Johannesa Gu-
tenberga. Do jej druku wykorzystano więc czcionki gutenbegowskie. Nie posiadamy 
informacji, o liczbie wytłoczonych egzemplarzy. Mamy jedynie wiedzę o liczbie za-
chowanych kopii. Wynosi ona 14 egz.

Biblia 36-wierszowa przybyła do Antwerpii w 1514 r., jako prezent monasteru au-
gustiańskiego w Norymbergii. Plantin stał się właścicielem Biblii w latach 60-tych 
XVI w., którą otrzymał od nieznanego właściciela. Na jej bazie opracował w latach 
1568-1572/73 własną biblię znaną dziś, jako Biblia Polyglotta, Biblia Regia lub Biblia 
Plantiniana Było to największe swe przedsięwzięcie Plantina wykonane na polecenie 
króla Hiszpanii Filipa II.

Sala 15 jest Salą poświęconą Plantinowi (De Plantijnse zaal). Na ścianach wiszą 
XVI-wieczne portrety Plantina pędzla nieznanego malarza. �ksponaty w gablotach ilu-
strują rozwój kariery Plantina. Przedstawiają jego pierwsze dzieła wytłoczone w 1555 
r. Powiem o nich, po przedstawieniu kilku danych metrycznych. 

Podczas 34 lat swojej działalności Plantin wydrukował 2450 tytułów o dużej warto-
ści dla świata nauki. Wyprodukował 563 drzeworytów oraz wytłoczył 1887 publikacji, 

12 tyt. ang.: Directory of seventeenth-century Printers, Publishers and Booksellers in Flanders. Antwer-Antwer-
pen: Antwerpse Bibliofielen 2004

13 Serwis internetowy Towarzystwa Plantina znajduje się pod adresem URL: http://www.plantingenoot-
schap.be/ [Data dostępu: 2007-08-23].
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Fot. 3. Antwerpia w połowie XVI wieku. Uwagę przykuwa nad wyraz rozwinięty system 
transportu morskiego.

Il.2: Jan Wiericx, Portret C. Plantina.
Źródło: Sancti �phiphanii ad Physiologum. Antwerpen: C. Plantin, 1588 

[Cyfrowe fascimile]. Dostęp na stronie: http://gateway.uvic.ca/spcoll/physiologum/index.html
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Il.3: Pierwszy znak drukarski C. Plantina. Przed 1557 r. 
Źródło: Printer’s Marks of Christopher Plantin. 
[W]: Sancti �phiphanii ad Physiologum, op. cit.

co daje liczbę 55 tytułów na rok. Można zaobserwować, że liczba ta była dla Plantina 
pewną normą w aktywności.

Mówiłem o tym, że w Sali Plantina możemy się przyglądnąć najwcześniej tłoczo-
nym przez niego drukom. Wiemy skądinąd, że w pierwszym roku swojej działalności 
C. Plantin wytłoczył 9 druków. Pierwsze druki Plantina umieszczone są w trzech ga-
blotach. 

Jeśli chodzi o obrazy rozwieszone w wyżej wymienionej Sali, to pierwszy po pra-
wej stronie poczynając od wejścia stanowi portret Christoffela Plantina, którego auto-
rem jest Jan Wiericx. Portret wykorzystywany jest obecnie na ulotkach informacyjnych 
Muzeum. 

Następnie eksponowane są druki z 1555 r. w tym pierwsze dzieło Plantina: Lucius 
Annaeus Seneca, Flores, (cat. nr R 55.6) oraz Ariosto, Le premier volume de Roland 
furiaux, (cat. nr R 55.5). 

W gablocie obok uwidoczniony jest drzeworyt pierwszego znaku drukarskiego 
Plantina, stosowanego w latach 1555-56. Znak ten przedstawiał winorośl z sentencją 
na szarfie: 
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Christus Vera Vitis. 
Po roku 1557 Plantin zdecydował się na zmianę znaku. Zaadoptował więc nowy od-

cisk, którego miał nadzieję używać do końca swojej działalności. Różnicował przy tym 
znaki drukarskie, jednak niektóre z ich elementów pozostawały niezmienne. Należało 
do nich prywatne motto Plantina: Labore et Constantia oraz symbol cyrkla z bezciele-
sną ręką pociągającą okrąg. Punkt środkowy cyrkla wskazuje trwałość, ramię- ruchomą 
pracę punktu14.

14 Inne elementy, takie jak złożone granice, listwy, figury ludzi i zwierząt, oraz architektoniczne kształ-
ty były często zmieniane. Po śmierci Plantina w 1589 r., jego następcy kontynuowali stosowanie znaku 
w różnych formach

Il. 4: Znak drukarski wykorzystywany przez 
C. Plantina w 1565 r.

Il. 5: Znak drukarski wykorzystywany 
przez C. Plantina w 1566 r.

Il. 6: Znak drukarski wykorzystywany przez C. 
Plantina w 1567 r.

Il. 7: Znak drukarski wykorzystywany przez 
C. Plantina w 1569 r.
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Il. 8: Znak drukarski wykorzystywany przez C. 
Plantina w 1572 r.

Il. 9: 1572 r.

Il. 10: 1573 r. Il. 11: 1573 r.
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Il. 12: 1573 r.

Il. 13: 1588 r.
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Il. 14: 1593

Przechodząc do zabytków Muzeum: dwa druki po prawej stronie gabloty to: L’ABC 
ou instruction chrestienne pour les petits enfans wydrukowany w 1558 r. (cat. nr R 
55.7) oraz Publius Vergilius Maro, Opera pochodząca z 1564 r. (cat. nr A 748). W tym 
miejscu podziwiać możemy również oprawę Plantina z roku 1555, czyli z okresu, kie-
dy z branży introligatora, można powiedzieć - adepta czarnej sztuki - stawał się w pełni 
drukarzem. 

Przypomnijmy, że już 1549 r. nasz bohater prowadził księgarnię a równolegle zaj-
mował się również introligatorstwem. Jak już podkreślano wcześniej, Plantin założył 
drukarnię w 1555 r.

Przechodząc do drugiej części Sali Plantina napotykamy na wiszący na ścianie ka-
talog jego druków. Katalog zawiera 12 działów. 
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Nazwy podaję po łacinie z wyszczególnieniem liczby pozycji:
Theologici et �cclesiastici – 96 poz.1. 
Libri poetici- 56 poz.2. 
Gramatici varii- 12 poz.3. 
Humanorum Artium Miscelanei- 45 poz.4. 
Philosophici, Medici, Chirurgici- 24 poz.5. 
Historici et Geographici- 34 poz.6. 
Utrisque Iuris Diversi- 11 poz.7. 
Graeci et Graecolatini- 34 poz.8. 
Hebraici, Italici, Germanici- 10 poz.9. 
Hispanici, Italici, Germanici- 10 poz.10. 
Gallico Sermone Diveri- 56 poz.11. 
Flandrico Sermone Varii- 21 poz.12. 15

Katalog został sporządzony przez Jana I Moretusa (także Johann Moerentorf lub 
Joannes Moretus), urodzonego 2 maja 1543 r. w Antwerpii (zm. 1610 r.) męża drugiej 
córki Plantina. Jan Moretus wykonał katalog w 1580 r., jako prezent noworoczny dla 
słynnego wydawcy. Jan Moretus był flamandzkim drukarzem współpracującym z Plan-
tinem i pracującym dla niego już od 1557 r. , a po śmierci C. Plantina stał się właścicie-
lem potężnej firmy drukarskiej.

W drugiej części sali prezentowany jest druk będący wynikiem największego przed-
sięwzięcia Oficyny - Biblia Polyglotta. Biblię tę drukował Plantin od 1568 do 1573 r. 
na zlecenie Filipa II hiszpańskiego. 

Vis à vis Sali Plantina znajduje się salon o numerze 16, w którym sytuuje się XVIII-
wieczna czytelnia (Het 18e-eeuwse leeskabinet). Prezentowane są w niej dokumen-
ty związane z problematyką polityczną prowadzoną przez Plantina dla swych celów 
wydawniczych. Wyeksponowana jest wyraźnie rewolucja, jaka miała miejsce w Ni-
derlandach w drugiej połowie XVI wieku. Była to pierwsza rewolucja mieszczańska 
nowożytnej �uropy. Podkreślić należy, że już 200 lat przed rewolucją francuską miesz-
kańcy Niderlandów wywalczyli sobie wolność i prawa obywatelskie, stając się wzorem 
dla innych europejskich myślicieli16. Pokazane są dokumenty z czasów buntu Dolnych 
Krajów z 1578 r. świadczące o poszukiwaniu kompromisu pomiędzy niderlandzkimi 
rebeliantami a środowiskiem prohiszpańskim (cat. nr Arch. 98, fol. 33). Wydarzenia 
te obrazuje również druk Antonio van Portugal, Explanatio veri ac legitimi iuris, quo 
serverissimus Lusitaniae rex Antonius ... ad bellum Philipo regi inferendum wydruko-
wany w Lejdzie przez Plantina w 1585 r. (cat. nr A 18892). 

15 wyliczenia autora
16 Waldemar Marciniak: Niderlandy w ogniu. Historia pierwszej rewolucji mieszczańskiej. Tryb do-

stępu: www.racjonalista.pl/pdf.php/s.5004 Data dostępu: 31.01.2014.
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W latach 1583-1585 Plantin opuścił Antwerpię osiedlając się i drukując w Lej-
dzie, gdzie 8 lat wcześniej założony został uniwersytet (1575)17. Mając dobre kontakty 
z władzami uczelni wywodzącej się z nurtu kalwińskiego uzyskał funkcję drukarza 
Uniwersytetu Lejdejskiego. 

W drugiej gablocie ulokowany jest ostatni druk przed przeprowadzeniem się do 
Lejdy: Waerschouwinghe aen alle goeéte inghesetenen vanden, Nederlanden, die tot 
beschermensse vande vrijheydl ... teghens die tyrannie vande Spainghaerden ... t’samen 
verbonden ende vereenicht sijn wydrukowany Plantina w Antwerpii w 1583 r. (cat. nr 
R 24.45). Zaprezentowane są też druki ogłoszone już w Lejdzie: Adrianus Bavlandus, 
Hollandiae comitum historia et icones, 1584. 

laurens Coster: „lokalny bohater”

W tym czasie w Lejdzie znane i obecne były już druki Laurensa Janszoona Co-
stera (ok. 1370 - ok. 1440), holenderskiego drukarza działającego w mieście Harlem 
(północna Holandia) już w początkach XV w. W Holandii jest uważany jako jeden 
z pierwszych twórców prasy drukarskiej. Domniemuje się, że wykorzystywał ruchomą 
czcionkę jako pierwszy drukarz w �uropie, jeszcze przed udoskonaleniem druku przez 
Gutenberga. Według Karola �streichera jeden z pracowników Costera, Johann Fust 
wykradł Holendrowi pomysł, po czym pospiesznie wyjechał do Moguncji18. Obecnie 
w kręgach naukowych nie ma wątpliwości, że wynalazcą prasy drukarskiej był Jo-
haness Gutenberg. Informacja ta opiera się na tradycji przekazu ustanego z początku 
XVI wieku. Laurens Janszoon Coster pełnił funkcje kościelne, był też rzeczoznawcą 
i skarbnikiem miejskim. Już około 1420 roku (proszę zwrócić uwagę, jak wcześnie) 
wyrzeźbił litery z kory drzewa dla zabawy dla swych wnuków i zauważył, jak odbijają 
się w piasku. Rozpoczął też prace nad nowym typem atramentu, ale zrezygnował z kon-
tynuowania pomysłu na rzecz założenia firmy drukarskiej opartej na jego wynalazku 
z prymitywnego układu składu tekstu przy zaaranżowaniu opartej na bloku techniki 
ksylograficznej i ruchomych czcionek. Początkowo wyrzeźbiał czcionki w drewnie. 
W późniejszym okresie wykorzystywał ołów i cynę. Jego firma dobrze prosperowała i roz-
wijała się. Coster wydrukował kilka książek, w tym ilustrowane dzieło późnego średnio-
wiecza Speculum Humanae Salvationis, zawierające sceny ze Starego i Nowego Testamen-
tu które udało mu się wydać dzięki pomocy m.in. swego asystenta Jaohanna Fusta (często 
pisane Faust), który wyciął czcionki do tego dzieła. Obecnie najstarsza wersja drukowana 
tego działa to wolumin w formie blokowej, pochodzący z Augsburga z ok. 1473 r. 

Istnieje jednak wsparcie dla tezy, że Laurens Janszoon Coster mógł być prekurso-
rem w wynalezieniu ruchomej typografii. Mówi ona, że temu niderlandzkiemu rywalo-
wi Gutenberga skradziono czcionki i zawieziono do Moguncji.

17 najstarszy uniwersytet w Holandii. W Belgii najstarszym jest Uniwersytet w Leuven (1425)
18 �streicher Karol: Gutenberg. Kraków 1900, s. 7-8
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Muzeum prezentuje również druk Franciscusa Raphelengiusa, korektora i drugiego 
zięcia Plantina, posiadającego własny zakład typograficzny w Lejdzie: Adrianus Ju-
vius, Batavia, 1558 (cat. nr A 42). Inne dzieło ilustrujące lejdowską aktywność drukar-
ską Plantina to: Flavius Vegetius, De re militari libri quatuor, 1585 (cat. nr A 813).

W latach 1585-1589 Plantin wraca do Antwerpii i próbuje na nowo wskrzesić swą 
działalność typograficzną, księgarską i edytorską. Okres ten charakteryzują druki: Jo-
annes Bochius, Panegyrici in Antverpiam sibi et regi obsidione restitutam per magnum 
illum atque invictum Alexandrum Farnesium, 1587 (cat. nr A 1690) oraz Caesar Baro-
nius, Martyrologium Romanum, 1589 (cat. nr A 284).

Z sali 16 udajemy się na prawo, a następnie niewielkimi schodkami w dół, gdzie 
znajduje się sala 17 o nazwie Mała biblioteka (De kleine bibliotheek). Znajdują się 
w niej trzy duże szafy druków XVIII i XIX wiecznych. Pierwsza szafa-pięcioczęścio-
wa, druga- dwa razy po cztery regały oraz trzecia- dwuczęściowa, która zawiera 85 
tomów Bibliographie Universalle. 

W bocznej gablocie prezentowany jest druk: Georges de la Hèle, Octo missae, qu-
inque, sex et septem vocum ... Iam primum in lucem edita wydrukowany w Antwerpii 
w 1578 r. (cat. nr MPM, R 38.7).

Stamtąd udajemy się do sali 18, która poświęcona jest Janowi I Moretusowi, spad-
kobiercy firmy Plantina (De Moretuszaal). Ze względu na dużą liczbę druków zapre-
zentowanych w pomieszczeniu (18 gablot) pominę ich wymienienie. Na wyróżnienie 
zasługują jednak zaprezentowane tam tytuły z zakresu literatury kontrreformacyjnej. 
Powiedzieć trzeba jednak, że Antwerpia roku 1585 była już bardzo zanurzona w nurcie 
kontrreformacji. Zwiększone zapotrzebowanie na literaturę religijną spowodowało, że 
już w 1571 r. Jan Moretus uzyskał przywilej na druk dzieł o takim profilu. Proces ten 
ilustruje druk Graduale Romanum: de tempori et Sanctis ... (1599), który został wyda-(1599), który został wyda-
ny w nakładzie 500 egz. 

Następne pomieszczenie- małe, nienumerowane- stanowi przedsionek Sali Petera 
Paula Rubensa. Zainstalowana została tu prezentacja multimedialna poświęcona obec-
ności Rubensa w Oficynie oraz jego prac znajdujących się w Domu Plantina. Prezen-
tacja przedstawia cyfrowe kopie tych obrazów, które obecnie eksponowane są w Mu-
zeum. Z 40 dzieł Rubensa wymienię 20 najważniejszych: 

1. Jacobus Moretus (1495?-1558)
2. Adriana Gras (1515-92)
3. Jan I Moretus (1543-1610)
4. Martina Plantin (1550-1616)
5. Justus Lipsius (1547-1606)
6. Abraham Ortelius (1527-98)
7. Petrus Plantinus (1555-1611)
8. Benedictus Arias Montanus (1527-98)
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9. Lorenzo dei Medici (1449-92)
10. Ricco della Mirandola (1463-94)
11. Leo X (Giovanni dei Medici) (1475-1523)
12. Mathias Corinius (1440-90)
13. Alfonso V (1396-1458)
14. Cosimo dei Medici (1389-1464)
15. Nicholas V (Tomaso Parentucelli)
16. Portret króla �tiopii
17. Umierający Seneca
18. Justus Lipsius i jego pupile
19. Jan van Meurs- znak drukarski
20. Znak drukarski C. Plantina
Następnie przechodzimy do sali 19 dedykowanej- jak wcześniej wspomniałem – P. 

P. Rubensowi (1577-1640), jednemu z najwybitniejszych artystów epoki baroku i jego 
współpracy z Balthasarem I Moretusem (De Rubenszaal). Rubens, jako przyjaciel Bal-
thasara I Moretusa (1543-1610) ściśle z nim współpracując, wprowadził nową jakość 
w postać antwerpskiej książki barokowej. W sali prezentowane są przykłady ruben-
sowskich koncepcji stron tytułowych oraz projekty ilustracji książkowych. Niektóre 
druki posiadają nakreślone puste pola.

Il.4: Christoffel Plantin. Obraz olejny P.P. Rubensa, 
znajdujący się w Muzeum Plantina-Moretusa w Antwerpii. Źródło: Web Gallery of Art, URL: 

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/rubens/index.html
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Jedną z bardziej interesujących ekspozycji jest usytuowana w Sali 20 wystawa 
druków najważniejszych drukarzy antwerpskich (De zaal der Antwerpse drukkers). 
W skład ekspozycji wchodzą druki XV-wieczne (inkunabuły), m. in. pierwszego dru-
karza antwerpskiego, Mathiasa van der Goesa, Den spieghel ofte een reghel der Ker-
sten ghelove ogłoszony 29 IV1482 r. oraz Tractatus brevis domini Bonadventure de 
modo se prepavandi ad celebrandam missam (1486?). Natomiast pierwszą książką wy-
tłoczoną w Antwerpii jest wydrukowana 8 VI 1481 r.: Simon van Venlo, Boexken van 
der officien ofte Dienst der missen. Muzeum nie posiada niestety pierwszej edycji tego 
dzieła. Przedstawiony jest reprint tego druku.

W wyniku dynamicznej produkcji inkunabułów w okresie od 1481 do roku 1500, 
w której główny udział miała Antwerpia, niderlandzkie drukarstwo mogło poszczy-
cić się wyprodukowaniem 395-ciu druków. Okres inkunabułów rozpoczął się w Belgii 
w 1481 r. w Leuven, gdzie znajdowało się pierwsze centrum niderlandzkiej produkcji, 
która opierała się na małych drukach dewocyjnych. Przykładem może być tu inkuna-
buł: Getinden van onser Lieve Vrouwen z 1497 r. wydrukowany przez Goovaerta Backa 
aktywnego od ok. 1493 do 1511 r.

Sama Antwerpia, zaspokajająca w latach 1484-1493 około 90% zapotrzebowania na 
książkę południowych Niderlandów, zrealizowała wydanie nie mniej niż 145 druków. 

Mówiąc o antwerpskich drukarzach XV wieku na pierwszym planie umieścić nale-
ży Gearaerta Leeu (ur. pomiędzy 1445 a 1450 r., w Gouda – zm. w 1492 r. w Antwer-
pii),  którego dzieła otworzyły drogę dla rozwoju drukarstwa w Belgii, postrzeganego 
jako element sztuki. G. Leeu rozpoczynający swą działalność w mieście Gouda, stał się 
najważniejszym drukarzem inkunabułów niderlandzkich. Jego pierwsze dzieło wyda-
ne w 1477 r. wydrukowane zostało w 69 egzemplarzach. W 1484 r. G. Leeu przeniósł 
swój warsztat z Goudy do Antwerpii gdzie aktywny był jeszcze 8 lat. Warto podkreślić, 
że G. Leeu drukował po łacinie, ale już również w języku narodowym. �ksportował 
także niderlandzkie tłumaczenia poza Niderlandy, m. in. na rynek angielski. Druki G. 
Leeu ilustrowane były drzeworytami, a grafiki Jego produkcji przedrukowywane były 
w wielu miastach przede wszystkim �uropy Północnej. Sala antwerpskich drukarzy 
prezentuje dwa jego dzieła: Tboeck vanden leven ons Heeren Ihesu Christi z 1487 r. 
oraz Een nuttelyck boec dat men hiet dat Passionael z 1480 r. Inni drukarze tego okre-
su to Adriaen Liesvelt (data urodzin i śmierci oraz informacja gdzie nauczył się sztuki 
drukarskiej nie została stwierdzona przez holenderskich naukowców. Jedna z tez mówi, 
że był on uczniem Gearaerta Leeu, gdyż po jego śmierci kontynuował wydanie Kroniki 
Anglii; Chronicles of the Reame of England z 1493, a późniejsze druki przygotowywał 
czcionkami G. Leeu) i Roelant van den Dorpe (?-1500), księgarz, drukarz i wydawca 
w Antwerpii. Jego firma początkowo znajdowała się w budynku klasztoru przy Huy-
vettersstrate, ale została przeniesiona. Jego najstarszy zachowany w Muzeum Plantina 
druk zatytułowany Hoefkijn van devotien datowany jest na rok 1496., natomiast naj-
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wybitniejszym osiągnięciem typograficznym jest Cronyke van Brabant z 1487 r., która 
zawiera rozkładane o dużych formatach arkusze przedstawiające genealogię Braban-
cji. Kopia przechowywana jest w Bibliotece Królewskiej w Brukseli (sygn. B 1371). 
Po śmierci van den Dorpe’a w 1500 r., firmę prowadziła przez rok Żona, a następnie 
czcionki i drzeworyty zostały przejęte przez Jana van Doesborcha uczył się rzemiosła 
drukowania. Widać wyraźnie, że koniec XV stulecia przynosi Antwerpii Złoty Wiek 
nie tylko na polu rozwoju ekonomicznego, ale również sztuki drukarskiej. 

Od początku XVI wieku, do jego połowy środowisko drukarskie Antwerpii zbudo-
wało centrum typograficzne dla całego obszaru Niderlandów. Dzięki swej dynamicznej 
aktywności przypadło mu bowiem więcej niż 50% produkcji książkowej. 75 drukarzy 
sprawiło, że w latach 1500-1540 przypadło Antwerpii aż 80% całej produkcji belgij-
skiej. Natomiast II połowa wieku XVI ze względu na dużą produkcję i narodowy cha-
rakter druków nazywana jest już expressis verbis �rą Plantina. 

Twórcami sukcesu wydawniczego Antwerpii byli m. in. Hendrik �ckert van Hom-Hendrik �ckert van Hom-
bergh, Jan van Doesborgh oraz Willem Vorsterman. Na bazie typografii tych dwóch 
drukarzy w początkach XVI w. zarysowała się w tendencja pojawiania się elementów 
charakterystycznych dla gotyku (gothic tradition of incunabula). Nurt ten reprezentują 
druki Hendrika �ckerta van Hombergh, Dit is dleven Ons Liefs Heren Ihesu Christi wy-
drukowany w 1512 r.19; Jana van Doesborgh, Den oorspronck onser salicheit z 1517 r.20 
oraz Willema Vorstermana, Die excellente Cronike van Vlaenderen z 1531 r. im here

Kolejna era drukarstwa antwerpskiego to druga i trzecia ćwierć XVI w. Najważniej-
szym drukarzem tego okresu był Michel Hillen van Hoogstraeten działający w latach 
1518-46 (†1558). Muzeum prezentuje druk D. �rasmus Precatio dominica digesta in 
septem partibus wydrukowany przez van Hoogstraetena w 1524 r. 

Pionierem drukarstwa belgijskiego był Dirk Martens (1446 lub 7-1534), rozpoczy-
nający działalność w mieście Aarst już w 1473 r. W latach 1494-97 oraz już w XVI 
wieku- w latach 1502-12 działał w Antwerpii. Jego antwerpską działalność obrazuje 
druk Angelus Politianus, Epistolae pochodzący z 1510 r. 

Drukarstwo antwerpskie końca pierwszej połowy XVI w. prezentowało już nowy 
styl: styl renesansowy.

Przykładem może być druk o zdecydowanie mniejszym formacie: Gillis Coppens 
van Diest i jego druk Bartholomaeus Georgius, De afflictionae tam captivorum quam 

19 Cyfrowa kopia dzieła znajduje się pod adresem: http://anet.ua.ac.be/submit.phtml?UDse-
s=31922998%3A240928&UDstate=1&UDmode=&UDaccess=&UDrou=%25Start:bopwexe&UDopa-
c=opacua&UDextra=digital=uarg~oloi=o:lvd:3340607 Data dostępu: 19.01.2015.

20 Interesujący reprint ujawniający sylwetkę Jana van Doesborgh dostępny jest w sieci Internet: zob. R. 
PROCTOR, Jan van Doesborgh. Printer At Antwerp. An �ssay In Bibliography. (Oryginalnie opubliko-
wany w grudniu 1894 r. dla Londyńskiego Towarzystwa Bibliograficznego). Tryb dostępu:  http://www.
forgottenbooks.com/download_pdf/Jan_van_Doesborgh_Printer_at_Antwerp_1000770484.pdf Data do-
stępu: 19.01.2015. 
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etiam sub Turcae tributo viventium Christianorum wydrukowany w 1544 r. czy rów-
nież małoformatowy M. de Keyser (pseudo: Lempereur lub Caesar), Horae in laudem 
Beatissimae Virginis secundum consuetudirem Romanae Curae z 1528 r. Z 1540 r. 
pochodzą druki dwóch drukarzy: Joannesa Cvinitusa: Christianus Massaeus, Chroni-
corum libri viginti oraz oraz J. Steelsiusa, Joannes Sapidus, Anabion. 

W okresie �ry Plantina (1550-1600) działało w Antwerpii również wielu innych 
drukarzy. Przypomnijmy, że Antwerpia rozwijała w tym okresie swój rynek książki 
na poziomie międzynarodowym. Drukarzami �ry Plantina byli typografowie tłoczący 
teksty w językach narodowych: Weduwe M. Nucius, La primera parte de Orlando Fu-
rioso; traduzido en Romance Castellano por don Jeronimo de Urrea z 1558 r.; oraz J. 
Bellerus, Jose de Damhoudere, Practique judicaire ès causes criminelles z 1564 r. W 
Sali antwerpskich drukarzy prezentowany jest również druk tłoczony wspólnie przez J. 
Bellerusa i G. Smitsa, Los doze libros de la Eneida de Vergilio. Procz tego W. Silvius, 
Ludovico Guicciardini Descrittione di tutti i Paesi Bassi z 1567 r.; J. van Waesberghe, 
Les sis comédies de Térence ogłoszona w 1565 r. oraz wydrukowana w końcu XVI w. 
(1599) w dwóch językach praca Arnolda Coningsa, The primer or office of the blessed 
Virgin-Marie, in Latin and English. 

Mówiąc o sytuacji książki antwerpskicj w XVII stuleciu wskazać należy na zmiany 
zagrażające książce erudycyjnej. W okresie tym Antwerpia traci hegemonię wydaw-
niczą na rzecz Brukseli. Nie ma mowy o sprzyjającym klimacie dla rozwoju sztuki 
drukarskiej, jaki panował w Antwerpii przez ostatnie 150 lat. Obserwowany zanik prac 
naukowych sprawił, że książki tego typu należą do rzadkości. Widoczne są jednak 
edycje wielu tytułów liturgicznych i religijnych. Drukarze tego okresu to: J. Cnobbaert, 
przykładowy druk: Christophe Butkens, Annales généalogiques de la maisen de Lyn-
den z 1626 r.; H. Aertssens, przykł. Sr. de Tristan, Plaintes d’ Acante wydana w 1633 
r.; Fr. Ficardus, Colloquia et Dictionari olum septem linguarum z 1616 r. Ostatnim 
wyeksponowanym antwerpskim drukarzem XVII wieku jest Petrus Phalesius (†1609), 
specjalizujący się muzycznych edycjach, które poprzez posiadanie wysokiego poziomu 
typograficznego uzyskały światową sławę. Prezentowany druk Phalesiusa to Chansons 
d’André Pevernage wydany w 1607 r. Jego następcy działali w Antwerpii do 1672 r. 

Antwerpia XVIII wieku zmienia się w regionalne centrum drukarstwa i produkcji 
książki. Produkuje głównie druki typu dewocyjnego oraz książki w różnych językach 
z przeznaczoniem dla szkół. Wyróżnić należy tutaj dwóch drukarzy: Wwe H. Thievllier 
oraz Joannes Paulus Robyns. Muzeum prezentuje druk tego pierwszego: Kers-nacht 
ende naervolgende dagen tot Onse Lieve Vrouwe Lichtmis Kers-liedekens met meer 
ardere wydany w 1736 r. 

Wróćmy jeszcze do wieku XVI prezentowanego przez trzecią, ostatnią gablotę Sali 
antwerpskich drukarzy (20). 
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Po kapitulacji Antwerpii w wojnie z Hiszpanami w 1585 r. produkcja tego wiel-
kiego międzynarodowego centrum typograficznego przeżyła moment krytyczny. Śro-
dowisko wyemigrowało do konkurencyjnych ośrodków lub zakończyło działalność. 
Z typografów ostatniej ćwierci XVI w. zdecydowanie wyróżniał się Abraham Verho-
even (1575-1652). Drukarz ten wydrukował przed 1605 r. pierwsze w �uropie wydaw-
nictwo periodyczne zatytułowane Nieuwe Tijdinghe. Otrzymał wkrótce przywilej na 
tłoczenie gazet. Nieuwe Tijdinghe ukazywała się regularnie 2, 3 razy w tygodniu. Jej 
ostatni numer został ogłoszony 19 IV 1625 r. 

W okresie 1520-67 Antwerpia znalazła się w religijnym wirze. Następuje intensyw-
ny wzrost produkcji druków heretyckich. Powstaje wiele przekładów biblii inspirowa-
nych myślą luterańską. Na wielu antwerpskich drukarzach, jak Jacob van Liesvelt, H. 
van Roermond, Adriaan van Berghen została przeprowadzona egzekucja. 

Jacob van Liesvelt był jednym z tych aktywnych drukarzy, z którym wiąże się ta 
tragiczna historia. Był bowiem drukarzem Biblii z luterańskimi komentarzami. Za jej 
druk zapłacił życiem. Został ścięty w 1545 r. Muzeum prezentuje ten druk: Bijbel ogło-
szona została przez J. van Liesvelta w 1542 r. Wyeksponowany został również druk 
Adriaana van Berghena, dzieło autorstwa Gerrita van der Goude, Boecxken van der 
Missen wytłoczona w 1507 r. Początek XVI w. w Antwerpii naznaczył się wieloma 
problamami natury religijnej. Z tego okresu pochodzą małe, dewocyjne druki oraz kil-
ka okazałych edycji biblii. W latach 1576-85 Antwerpia staje się częścią wystąpie-
nia przeciwko katolickiej Hiszpanii. Broniąc wolności religijnej wspiera intensywnie 
wydawanie protestanckiej literatury. Utrwala się termin druku heretyckiego (Ketterse 
Druk). Przykładem drukarza próbującego tłoczyć dzieła o takim charakterze jest Hans 
de Laet. Jego druk Souter Liedekens został ogłoszony w 1584 r. 

Po kapitulacji Antwerpia staje się katolickim bastionem. Całe drukarsto antwerpskie 
staje się synonimem typografii katolickiej. Przykładem jest wspomniany już Maarten 
de Keyser i jego druk L’Ancien et Nouveau Testament. 

Koniec XVI wieku przysłużył się również rozwojowi gazet. Sama Antwerpia staje 
się komercyjną metropolią zachodniej �uropy; jednoczesnie urasta (i w końcu staje się) 
jednym z najważniejszych centrów produkcji periodycznej. 

Po śmierci Jana I Moretusa warsztat przejmuje Hieronymus I. Specjalizował się 
w edycjach hiszpańskich, drukach liturgicznych, a także katalogach monet. Jeden z takich 
katalogów (nr 14) pochodzący z przełomu XVI i XVII w. powieszony został na ścianie. 

Na przełomie XVII i XVIII w. działała w Antwerpii rodzina drukarska Verdussen, 
z Joannesem Baptistą Verdussen, jako protoplastą. Jego druk Processionale pro eccle-
siis ruralibus z 1683 r. prezentowany jest w Muzeum. 

Ostatnim drukiem w Sali 20 jest już XVIII-wieczne dzieło drukarza Hendrika en 
Cornelisa Verdussen, Theatro moral de la vida humana en sien emblemas opublikowa-
ne w 1701 r. Znakiem drukarskim rodziny był lew trzymający lewą przednią łapę na 
książce. 
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Salę 21 stanowi XVII/XVIII-wieczny salon (Het 17e-18e-eeuwse salon). Salon 
o proweniencji XVII-wiecznej zawiera elementy pochodzące z XVIII w. w postaci 
gablot w których znajdują się wyroby szklane, garncarskie oraz chińska i japońska 
porcelana pochodząca z kolekcji rodziny Moretusów. Na osobną uwagę zasługuje nad-
zwyczajny i bardzo rzadki instrument- w połowie klawesyn, w połowie zaś fortepian- 
wykonany przez Joannesa Josephusa Coenena w 1734 r. Instrument ten widnieje na 
obrazie Rubensa, De H. Cecilia aan het clavecimbel. 

Sala 22 to Sala archiwalna (De archiefkamer). Przedstawione w gablotach wysta-
wowych dokumenty zostały wyselekcjonowane spośród unikalnego zbioru archiwal-
nego Plantina i rodziny Moretusów. Archiwum stanowi główne źródło do badań dzie-
jów Domu Plantina oraz drukarstwa w ogóle, dla badań do historii humanizmu oraz 
życia społecznego i kulturowego południowych Niderlandów okresu od połowy XVI 
w. Sala jest ważna z punktu widzenia specjalisty ze względu na prezentowane tam 
dokumenty. Dodać należy, że od 4 września 2001 r. Archiwum zostało objęte progra-
mem UN�SCO Memory of the World. Uznane zatem jest, jako kulturowe dziedzictwo 
o wyjątkowym znaczeniu dla ludzkości. Unikalne w świecie dokumenty pokazane są 
w pięciu gablotach. Pierwszym jest akt nadający Plantinowi przywilej drukowania na 
terenie �uropy. Dokument nadany został przez Gerarda Mercatora dnia 23 lutego 1571 
r. Bardzo dobrze widoczna pieczęć Filipa II. Kolejny dokument stanowi księga re-
jestrująca wpływy i wydatki Plantina. Otwarta jest na karcie dokumentującej wpłatę 
należności pochodzących od drukarza Henrika Smesmana (w roku 1582-1583) z tytułu 
drukowania wydań Plantina (Reprod. Archief. 33, fol 62); Register zamówień pochodzi 
z okresu 1713-69. W gablocie nr 2 prezentowany jest list hiszpańskiego teologa Bene-
dictusa Ariasa Montanusa do Jana I Moretusa z dnia 28 III 1585 (Reprod.; 76, p. 99). 
Ciekawymi dokumentami przedstawiającymi dane na temat obrotu drukami Plantina 
są księgi dokumentujące międzynarodowy handel książką produkowaną w Oficynie: 
wydanie gazetowe z 1650 r. otwarte na stronie informującej o wysłaniu przez Oficynę 
Plantina w dniu 5 VIII 1650 r. pokaźną ilość książek do Monachium oraz do monasteru 
Jeronomytów w San Lorenzo (Reprod. Archief. 258, fol. 79r-80r).

W XVI i XVII w. Oficyna wysyłała druki na Targi Książki do Frankfurtu. Tytuły, 
które były tam sprzedawane podlegały odnotowywaniu. Zaprezentowany jest doku-
ment odzwierciedlający konto Bonawentury �lseviera z wiosny 1625 r. (Archief. 1038, 
fol. 51).

Schodząc w dół schodkami z Sali archiwalnej udajemy się do Sali 23, którą okazuje 
się być  Sala geograficzna (De aardrijkskundezaal). W czterech gablotach pokazane 
są druki  najwybitniejszych kartografów XVI-wiecznego świata: Abrahama Orteliu-
sa (1527-98), kartografa, ale i historyka, a także wydawcy map, kreatora pierwsze-
go nowoczesnego atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Prezentowana edycja Atlasu jest 
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wydaniem pierwszym21. Atlas posiada tekst w języku łacińskim; został wydrukowany 
w Antwerpii przez Gillisa F. Coppensa van Diesta w 1570 r. (A 3802). Drugim doku-
mentem w opisywanej gablocie 1 jest rękopis A. Orteliusa, Thesaurus geographicus. 
Handschrift z ok. 1590 r. (M 285). Gablota 2 prezentuje trzy dzieła najważniejszego 
belgijskiego geografa matematyka i kartografa Gerarda Mercatora (1512-94), jednej 
z czołowych postaci XVI-wiecznej kartografii. Ten frandryjczyk osiadły w Duisburgu 
był twórcą map ściennych charakteryzujących się olbrzymimi formatami oraz globu-
sów. Dwa globusy jego autorstwa ubogacają Salę geografów. Prezentowane jest rów-
nież jego dzieło kartograficzne: Italiae, Sclavoniae et Graeciae tabulae geographicae 
wydane w Duisburgu w 1589 r. (B. 63). Najważniejszą jednak pracą G. Mercatora jest 
atlas świata: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati fi-
gura. �ksponowana edycja jest czwartym wydaniem wydrukowanym w Amsterdamie 
przez Judocusa Hondiusa w 1613 r. (R. 38.5). 

W gablocie 3 znajduje się druk Gerarda de Jode (1509-1591), rywala Orteliusa, wy-
sokiej klasy wydawcy i kartografa. Drukiem tym jest atlas Speculum Orbis Terrarum. 
Prezentowana edycja– rzadka, jak wszystkie prace G. de Jode- jest wydaniem pierw-
szym, (tzw. autorskim), ogłoszonym przez Gerarda Smitsa i G. de Jode w 1578 r. (A 
2880). Istnieje jeszcze druga edycja tego dzieła wydana w 1593 r. już po śmierci autora 
przez jego syna Cornelisa (1568-1600). 

Gablota 4 poświęcona jest Gemmie Frisiusowi (1508-55), profesorowi medycyny 
i matematyki, astronomowi i fizykowi, fundatorowi belgijskiej szkoły geograficznej, 
twórcy nowoczesnej astronomii i kosmografii22 oraz Petrusowi Apianusowi (1495-
1522), kartografowi i konstruktorowi przyrządów astronomicznych. Druk pierwszego 
z nich to De principiis astronomiae et cosmographiae, degue usu globi wydrukowany 
w Antwerpii przez Joannisa Steelsira w 1533 r. (A 2794.2). Gablota prezentuje trzy 
dzieła Apianusa, wszystkie w edycjach G. Frisiusa: Cosmographicus liber... item... li-
bellus de locorum describendorum ratione & de eorum distantiis inveniendis wydru-
kowany w Antwerpii przez Gregoriusa Bontiusa w 1534 r. (R 24.28); Cosmpgraphicus 
liber wytłoczony w Antwerpii przez Joannesa Grapheusa i Rolanda Bollaerta w 1529 
r. (A 4181) oraz Cosmographia wydrukowana w Antwerpii przez Jana Withagiusa 
w 1574 r. Z wszystkich edycji tego dzieła trzy znajdują się wyłącznie w Antwerpii. 
Druga część pomieszczenia w 12 gablotach prezentuje belgijskie druki kartograficzne 
okresu XVI w.

Sala geograficzna poprzez zabytki w niej prezentowane strara się pokazać, że w XVI 
w. Antwerpia wypracowała również status międzynarodowego centrum produkcyjnego 
prac kartograficznych. 

21 Warto przypomnieć o 42 wydaniach, których doczekało się to dzieło
22 G. Frisius był twórcą metody tzw. determinacji planet. Z czasem, opierając się na jego metodzie 

w XVIII w. wynaleziono chronometr.  
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Kierując się na lewo udajemy się do Sali 24, którą okazuje się być Sala drukarzy 
zagranicznych (De zaal van de vreemde drukken). Znajdują się tu wybrane najważ-
niejsze druki wydane poza Antwerpią. �kspozycja przedstawia druki innych państw 
znajdujących się w kolekcji Muzeum. 

Pierwsza jej część poświęcona jest inkunabułom niemieckim. Kolonię reprezentują 
dzieła pierwszego drukarza tego miasta, Urlicha Zella (1465-94), Cologne Chronic-
le (z widoczną tendencją typograficzną w kierunku gutenbergowskim) oraz Dialogus 
contra Bohemos atque Thaboritas habitus de facta communione corporis Christi wy-
drukowany ok. r. 1470.

Drugim drukarzem kolońskim okresu inkunabułów jest Jacobus Sprengler. Prezen-
towany Malleus Maleficarum został wydany w 1489 r. 

Miasto Ulm reprezentuje: Günter Zainer z dziełem Vocabularium incipiens Teutoni-
cum ante latinum ogłoszonym w 1471 r. 

Po przejściu sztuki drukarskiej z Moguncji na inne ośrodki największymi centrami 
książki niemieckiej XV wieku były: Kolonia, Strasburg, Augsburg oraz Norymberga. 
Całościowa liczba kształtowała się w ilości 200 drukarzy pracujących w 64 ośrodkach. 
Najwybitniejszym i najbardziej prominentnym niemieckim drukarzem tego okresu był 
Anton Koberger, działający w latach 1473-1513. 

Niemieckie drukarstwo wchodzące w wiek XVI charakteryzuje się dynamicznym 
rozkwitem. Do wyżej wymienionych centrów dołączają nowopowstałe ośrodki Frank-
furt i Wittenbergia. Przykładami są dzieła aktywnego w w Augsburgu, Hansa Scho-
enspergera, Teuerdank z 1517 r. oraz druk działającego w Wittenbergii Hansa Luffta, 
największego protestanckiego drukarza początku XVI w. i wydawcy Lutra: Alle Han-
dlungen die Religion belangend so sich zu Worms und Regensburg auff gehaltenem 
Reichstag des 1541 Jars zu getragen wydany w 1542 r.

Druga część poświęcona jest Szwajcarii XVI wieku. 
Światowym centrum była wtedy Bazylea. Drukuje się tam wiele edycji biblii oraz 

klasycznych autorów. Ważnym zjawiskiem był proces formowania się rodzin drukar-
skich, takich jak Amerbachowie, Froben czy Petri z Zürichu. Jako przykład służy druk 
A. Gesnera, Imperatorum Romanorum imagines wydany w Zürichu w 1559 r. 

Następnie powracamy do Niemiec wieku XVII. Drukarstwo zastajemy rozbite przez 
wojnę 30-letnią. Próby jego wskrzeszenia okazują się być skuteczne dopiero w końcu 
stulecia. Najaktywniejszymi ośrodkami są Lipsk i Frankfurt. Przykładem XVII-wiecz-
nej edycji frankfurckiej jest: H. Gallerus i J. Th. De Bry23, Narratio religionum Indi-
carum per Hispanos quosdam devastatiorum verissima per episcopum Bartholomaeum 
Casam conscriptam z 1614 r. 

23  Th. De Bry (†1598) oraz J. Th. De Bry (†1623) pochodzący z Liège, osiedleni we Frankfurcie – świa-De Bry (†1623) pochodzący z Liège, osiedleni we Frankfurcie – świa-
towej sławy grawerzy i ilustratorzy.
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Kolejna część ekspozycji prezentuje dorobek francuskiego drukarstwa okresu in-
kunabułów (1470-1500). Drukarstwo pojawia się najpierw w Paryżu (1470), potem 
w Lyon (1473). W 1500 r. Francja może poszczycić się zakładami typograficznymi 
funkcjonującymi w 42 miastach. Przykładem jest dzieło, J. de Turrecremata Summa de 
Ecclesia wytłoczone w Lyonie przez Joh. Trechsela w 1496 r. �kspozycja francuskiej 
książki XV wieku pokazuje druk anonimowego typografa lyońskiego Le second volu-
me de la grant Bible historiée. 

Drukarstwo francuskie okresu XVI w. przeżywa stan rozkwitu. Głównymi centrami 
są Paryż i Lyon. Lyońskie drukasrtwo tego okresu reprezentuje Jean de Tournes, Le 
tieres volume de l’Histoire et Cronique de Jehan Froissart z 1560 r., natomiast paryskie 
Corvozet, z dziełem autorstwa P. Belon de Mans, Les observations de plusieurs singu-
larités... trouvées en Grèce, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estranges z 1554 r. 

Następna część poświęcona jest w całości rodzinie �stienne. Prezentuje się ją, jako 
trzecią po Plantinie-Moretusie i rodzie �lsevierów najsłynniejszą rodzinę drukarską. 
Zaprezentowane są druki wszystkich członków rodziny24, przy czym dodatkowo wy-
różnione są dwa druki Roberta �stienne: Biblia z 1557 r. oraz Dictionaire François-
Latin z 1549 r.

W ekspozycji uczestniczy osobno XVII-wieczny druk paryskiego drukarza, We-
duwe Abel Liangeliera: Thomas d’�mbry, Les images ou table aux de platte peinture 
des deux Philostrates z 1614 r. oraz największa, monumentalna zarówno w sferze ty-
pograficznej, jak również intelektualnej praca XVIII stulecia: De „�ncyclopedie” van 
Diderota, D’Alemberta (1751-80). 

Następna część ekspozycji poświęcona jest rodzinie Didotów25. Prezentowany jest 
tu druk Pierre’a: Boileau, Euvres wydrukowany w Paryżu w 1819 r. 

Drukarstwo włoskie XVIII wieku reprezentuje G. B. Bodoni (1740-1813), działa-
jący w Parmie: Dionysius Longinus, De sublimitate z 1793 r. XVIII wiek w Hiszpanii 
reprezentuje aktywny w Madrycie Joaquin Ibarra z drukiem, Cayyo Sallustio Crispo 
en Español wydrukowanego w 1772 r. Kolejna część poświęcona jest rodzinie �lse-
vierów, a następna-Niderlandom okresu XVII w. Wyróżniono tu amsterdamskiego dru-
karza o nazwisku van Waesberghe, prezentując druk A. Kircherius, China monumentis 
qua Sacris qua profanis ogłoszony w 1667 r.; działającego w Lejdzie Thomasa �rpe-
niusa: Jos. Scaliger, Proverbiorum Arabicorum centuriae duae wydrukowane w 1623 
r. oraz aktywnego również w Lejdzie Jana Maire z drukiem: Discours de la mėthode 
ogłoszonym w 1637 r. 

24 Henryk I (†1520), Robert I (†1589), Henryk II (†1598), 
25 François (pracujący w latach 1713-59), François-Ambroise (1753-1804), Pierre (1789-1850), Firmin 

(1784-1836). 
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Następne części ekspozycji prezentują druki holenderskie i belgijskie XVI wieku, 
belgijskie inkunabuły (1473-1500), włoskie inkunabuły (1464-1500), XVI wieczne 
druki włoskie, druki Aldusa Manutiusa, druki włoskie wieku XVII oraz hiszpańskie 
wieku XVI. 

Udając się do końca Sali drukarzy zagranicznych, a następnie skręcając w lewo, 
wchodzimy do Sali 25, tzw. Małego Salonu (Het kleine salon). W Salonie zaprezento-
wane zostały matryce znaków drukarskich Plantina, oraz sztaby wykorzytywane do ich 
obramowania. W osobnej gablocie znajdują się ramy całych stronic oraz sztukowane 
ich części. Na ścianie widnieje zaś portret �dwarda Moretusa, ostatniego właściciela 
Domu Plantina. 

W Sali 26 znajduje się sypialnia (De slaapkamer), w której na centralnym miejscu 
znajduje się okazałe rzeźbione dębowe łoże z baldachimem. 

Następnie skręcamy w lewo do Sali 27, którą jest Sala ilustracji książkowych (De 
zaal van de boekillustratie). W sali tej zaprezentowane zostały w wyborze drzewo – 
i miedzioryty stanowiące materiał ilustracyjny dla drukarzy Plantina. Muzeum posiada 
około 14.000 bloków drzeworytowych oraz 3.000 płyt miedziorytowych.

Na bazie ustawionych w gablotach eksponatów prześledzić możemy rozwój drze-
worytnictwa, najpierw okresu 1460-1480, które było inspirowane ilustratorstwem rę-
kopisów. Ilustracje tego okresu kolorowane były ręcznie. Jako przykład zaprezentowa-
ny został druk Antona Kobergera, Deutsche Bibel ogłoszony w Norymbergii w 1483 
r. oraz Sologium Bonaventurae wydrukowany w Antwerpii przez G. Leeu w 1487 r. 
W latach 1480-1490 drzeowyty nie posiadały kolorów. Pożądany efekt wywoływano 
poprzez wykorzystanie czerni i bieli. Przykładem służą trzy druki G. Leeu: Corona mi-
stica, dzieło wydrukowane w 1492 r.; Van der dochteren van Syron pochodzące również 
z 1492 r. oraz Fabulae et vita Aesopi z 1484 r. Drzeworytnictwo okresu 1490-1500 jest 
już �rą Dürera. Widoczne są wyraźne inklinacje natury zarówno warsztatowej, tech-
nicznej, jak i artystycznej w kierunku dürerowskiego stylu. Dowodzą tego przykłady: 
Seb. Brant, Carmina drukowany w Strasburgu i Gröningen w 1498 r. oraz Oliver de la 
Marche, Le chevalier delibere, wydrukowany w mieście Schiedam przez Otgiera Pie-
tersa Nachtegaela w 1500 r. Ilustratracje początku XVI w. są drukowane farbą. Zostają 
wykorzystywane różne jej kolory. Przykładem jest druk Balthasara Moretusa, Icones 
imperatorum Romanorum z 1645 r. Następnie zaprezentowane są ilustracje Plantina 
oraz prace innych ilustratorów, współpracujących z Plantinem (17 gablot). 

Kierując się schodami do góry natrafiamy na Salę 28, w postaci małej wnęki (De al-
koofkamer). Odwiedzający mogą tu zapoznać się z materiałem filmowym (na nośniku 
CD-ROM) mówiącm o historii Domu Plantina i jego kolekcji.

W Sali 29 znajduje się, pochodząca z XVI w. Pracownia odlewnicza (De werkplaats 
van de gieterij). Widzimy narzędzia, takie jak stół warsztatowy, wiadra, garnki, pilniki, 
uchwyty do trzymania czcionek oraz same odlane już czcionki różnego kroju. 
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Salę 30 stanowi Pracownia wyrobu czcionek (De gieterij). Pochodząca z wczesnych 
lat XVII w. pozostawała w użyciu aż do końca w. XVIII. Muzeum posiada około 16.000 
matryc oraz 4.500 różnych typów stempli czcionek nabywanych systematycznieprzez 
Plantina i jego nastepców. W Sali wyeksponowano czcionki wielkich renesansowych 
producentów: Claude Garamonda († po 1561) i Roberta Granjona († po 1570). 

Schodząc schodami w dół, dochodzimy do Sali 31, w której znajduje się Duża Bi-
blioteka (De grote bibliotheek). Wyposażona przez Balthasara I Moretusa w 1640 r., 
była wykorzystywana również, jako prywatna kaplica. Wskazuje na to nastawa przed-
stawiająca ukrzyżowanie Petrusa Thijsa (1624-1677). W Bibliotece znajduje się 31 
regałów. Dostęp do nich jest zabroniony. W następnej sali (32) znajduje się Mała Bi-
blioteka (De kleine bibliotheek). W 17 regałach przechowywanych jest 30.000 druków, 
w tym część kolekcji muzealnej starych opraw, których liczba została oszacowana na 
25.000 pozycji. 

Sala 33 poświęcona jest bibliofilowi Maxowi Hornowi (De Max Hornzaal), który 
przeznaczył swoje zbiory Muzeum. Kolekcja zawiera 1447 druków, które reprezentują 
całość literatury francuskiej od XVI, przez XVII do XVIII w. kolekcja Horna zawiera 
unikalne i drogocenne oprawy, w tym oprawy orientalne ze złotymi dekoracjami, oraz 
oprawy używane w Niderlandach w okresie od XII do XVIII w. Na ścianie umiejsco-
wiony został unikalny, ręcznie kolorowany drzeworyt autorstwa Roberta Périla prezen-
tujący wjazd Henryka V i Klemensa VII do Bolonii dn. 24 II 1530 r. 

Sala przedostatnia o numerze 34 (Het salon Emile Verhaeren-René Vandevoir) 
poświęcona jest francuskojęzycznemu flamandzkiemu pisarzowi �milowi Verhaeren 
(1855-1916). W 1965 r. René Vandevoir (1892-1966) podarował różnorodną profilowo 
kolekcję �mila Verhaeren’a pod opiekę Muzeum. Na zbiór ten składają się rękopisy, 
kompletne prace Verhaeren’a, korespondencja, fotografie, rysunki, rzeźby oraz inne 
przedmioty do niego należące. 

Salę ostatnią (35) stanowi czytelnia udostępniana na życzenie. Wszystkie druki Mu-
zeum po odpowiedniej konsultacji mogą być udostępniane. 

Od dnia 17 VII 2005 r. Muzeum Plantina-Moretusa zostało włączone do progamu 
UN�SCO World Heritage pod nazwą Dom Plantina-Moretusa, warsztat i complex mu-
zealny26. 

Konkluzje

Handel w �uropie XVI wieku skupiał się w głównej mierze na wodzie. Antwerpia, 
posiadająca prawa miejskie od 1291 r. była w XVI wieku uważana za najbogatsze han-
dlowe miasto �uropy. Centrum handlowym i finansowym zachodniej �uropy Antwer-
pia stała się już w XIV w. To właśnie dostęp do Skaldy, rzeki płynącej przez Francję, 

26 Pragnę niniejszym serdecznie podziękować Pawłowi i Patrycji Kubistalom za pomoc w organizacji 
badań. 
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Belgię i Holandię i uchodzącej do Morza Północnego otworzył Plantinowi drogę do 
transportu druków. Port w Antwerpii znalazł się w XVI wieku (dzięki wyczerpaniu 
zasobów Hiszpanii i Portugalii) w centrum koniunktury tranzytowej. Starannie wy-
kształcone pokolenie żeglarzy zainicjowało rozwój ekonomiczny dzięki aktywności 
morskiej.  
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Dr Wojciech Giermaziak Mgr Iwona Fryzowska-Chrobot
Warszawa – GBL

Abstract

After 14-years break Central Medical Library restarted issuing its “Bulletin”. In different graphic de-
sign and new formula. The semi-annual journal presents publications on various medical fields and related 
sciences, library science and research information; it documents scientific output of young health care, 
librarianship and history representants.

Streszczenie

Po 14 latach przerwy Główna Biblioteka Lekarska wznowiła wydawanie swojego „Biuletynu”. W od-
mienionej szacie graficznej i nowej formule. Półrocznik prezentuje na swoich łamach publikacje z różnych 
dziedzin medycyny i nauk pokrewnych, bibliotekarstwa i informacji naukowej, dokumentuje dorobek 
badawczy młodych przedstawicieli służby zdrowia, bibliotekoznawstwa i historii.

Pierwszy numer Biuletynu Głównej Biblioteki Lekarskiej ukazał się w 1952 roku. 
Jego inicjatorem i pomysłodawcą był prof. Stanisław Konopka – założyciel i pierwszy 
dyrektor Biblioteki. Periodyk ukazywał się do roku 2002 (nr 366) z przerwą w latach 
1980-1982. Redaktorami naczelnymi „Biuletynu” byli: prof. dr hab. Stanisław Konop-
ka (1952-1971); prof. dr hab. Feliks Widy-Wirski (1972-1981); prof. dr hab. Janusz 
Kapuścik (1983-1999) i dr �dward Pigoń (2000-2002).

CzASoPIŚmIEnnICTWo

BIuletyN głÓWNej BIBlIoteKI leKARSKIej
 – WzNoWIeNIe eDyCjI W 2016 RoKu
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Początkowo „Biuletyn” stanowił wykaz nabytków Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
informujący czytelników, głównie lekarzy, o ukazującym się bieżącym piśmiennictwie 
z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Z czasem jego kształt uległ zmianie, czaso-
pismo przekształciło się w przegląd dokumentacyjno-informacyjny z obszerniejszymi 
recenzjami i coraz częściej pojawiającymi się publikacjami z dziedziny bibliotekarstwa 
i informacji naukowej. W 1983 roku prof. Janusz Kapuścik wprowadził nową formu-
łę „Biuletynu”, którego tematyka miała być poświęcona głównie bibliotekarstwu me-
dycznemu w Polsce. Zamieszczane w piśmie artykuły dotyczyły bieżących problemów 
bibliotekarstwa medycznego, zagadnień historycznych, dokumentowały wydarzenia 
z życia bibliotek medycznych, przedstawiały sylwetki ludzi zasłużonych dla bibliote-
karstwa, informowały o zjazdach, konferencjach i spotkaniach bibliotekarzy. Znako-
mitą część publikacji stanowiły materiały z corocznych konferencji problemowych bi-
bliotek akademii medycznych i GBL. Rozszerzająca się w latach dziewięćdziesiątych 
aktywność informacyjno-naukowa GBL na rzecz środowisk lekarskich związanych 
z historią medycyny spowodowała napływ i potrzebę publikacji materiałów z tego za-
kresu. Poszerzenie problematyki ukazującej wkład lekarzy w ogólnopolski dorobek 
kulturowy, zwiększyło zasięg odbioru „Biuletynu GBL” wśród osób zainteresowanych 
dziejami medycyny i kultury.

Kolejny etap w wydawaniu czasopisma miał miejsce w latach 1998-1999. Inspira-
cją do zmiany koncepcji „Biuletynu” było powołanie Konferencji Dyrektorów Akade-
mickich Bibliotek Medycznych, która była żywo zainteresowana wymianą informacji 
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i doświadczeń bibliotek medycznych na łamach organu środowiskowego. W związku 
z tym postanowiono ograniczyć tematykę historyczno-medyczną na rzecz aktualnych 
problemów bibliotekarstwa, materiałów instruktażowych i szkoleniowych oraz bieżą-
cych prac bibliotek medycznych. Plany dalszego rozwoju „Biuletynu” nie zostały jed-
nak zrealizowane. Ostatni numer ukazał się w 2002 roku.

W 2016 roku, po czternastu latach przerwy, dzięki staraniom dr. n. przyr. Wojciecha 
Giermaziaka – obecnego Dyrektora Biblioteki i nowego redaktora naczelnego czaso-
pisma, „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” został wznowiony, w odmienionej 
szacie graficznej i nowej formule, dostępny również  wersji elektronicznej. Aktualny, 
nawiązujący do dawnej numeracji, zeszyt 367 jest jednocześnie edycją jubileuszową, 
upamiętniającą 70-lecie Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki (1945-
2015).

Dążeniem Zespołu Redakcyjnego jest przywrócenie „Biuletynowi” należnej mu 
rangi czasopisma naukowego, umożliwiającego prezentowanie na jego łamach publi-
kacji zarówno ze wszystkich dziedzin medycyny, jak również bibliotekarstwa i infor-
macji naukowej.

Przedstawianie najnowszych osiągnięć nauk medycznych, ukazywanie dorobku ba-
dawczego młodych przedstawicieli świata lekarskiego, a także przypominanie kart hi-
storii polskiej „sztuki lekarskiej” i postaci z nią związanych, jest wyrazem kontynuacji 
wieloletnich osiągnięć polskich medyków i bibliotekarzy.
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Dr Lucyna Sadzikowska
Katowice – UŚ

PRzeSzłoŚć I teRAŹNIejSzoŚć PÓłRoCzNIKA 
„dIAlogI bIblIoTECznE” (2008-2017)

Abstract

The article deals with Dialogi biblioteczne (Library Dialogues) – an information and guide magazine 
which has been published since 2008 at Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Kato-
wicach (Jozef Lompa Voivodeship Pedagogical Library in Katowice). The semi-annual magazine, which is 
available both digitally and on paper, discusses issues concerned with librarians’ work. The main objective 
of the magazine is to provide information on the activities of the Library and major events and initiatives 
undertaken by the Silesian librarians. It is also concerned with popularising librarian studies,  book studies, 
as well as  cultural and educational activities. Furthermore, the magazine provides librarians with materials 
that might be helpful during their day-to-day work.

Streszczenie

Artykuł dotyczy „Dialogów Bibliotecznych” – pisma o charakterze informacyjno-poradnikowym, 
które wydawane jest od 2008 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Kato-
wicach. Na łamach ukazującego się w wersji papierowej i elektronicznej półrocznika omawiane są zagad-
nienia, z którymi mogą zetknąć się podczas swojej pracy nauczyciele bibliotekarze. Celem periodyku jest 
rozpowszechnianie informacji o działalności Biblioteki, interesujących imprezach i inicjatywach podej-
mowanych w śląskim środowisku bibliotekarskim, popularyzowanie tematyki bibliotekoznawczej, biblio-
logicznej i kulturalno-oświatowej, a także dostarczanie pomocnych materiałów w codziennym warsztacie 
pracy nauczyciela bibliotekarza. 

Wstęp

Każda grupa zawodowa powinna posiadać narzędzie, dzięki któremu może następo-
wać wymiana doświadczeń, myśli, inicjowanie przedsięwzięć, popularyzowanie nauki, 
a także podejmowanie fachowych dyskusji i polemik na bieżące – na ogół niezwykle 
istotne – tematy. Istnieje niemałe zapotrzebowanie czytelnicze na treści związane z te-
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matyką bibliologiczną i bibliotekoznawczą, gdyż kreatywność i aktywność zawodowa 
środowisk bibliotekoznawczych i bibliotekarskich są bardzo duże i mają tendencję do 
ciągłego zwiększania1. „Przyczyn dynamicznego wzrostu liczby nowych czasopism bi-
bliotekarskich oraz podnoszenia atrakcyjności już istniejących można upatrywać w ro-
snącym znaczeniu periodyków zawodowych dla środowiska bibliotekarskiego oraz 
uproszczonej procedurze zakładania i dystrybuowania tytułów. Procesy zachodzące 
we współczesnych bibliotekach – przyspieszony obieg informacji, wzrost zapotrzebo-
wania społecznego na otwarty dostęp do informacji, możliwości technik i technologii 
informatyczno-komunikacyjnych – rodzą popyt na piśmiennictwo doskonalące kom-
petencje profesjonalne bibliotekarzy, przekazujące wiedzę teoretyczną i kształtujące 
umiejętności praktyczne, podnoszące standard świadczonych usług. Rosnące aspiracje 
zawodowe bibliotekarzy, odczuwana potrzeba rozwoju i samokształcenia sprawiają, że 
chętnie – jako autorzy i redaktorzy – dokumentują na łamach periodyków działalność 
bibliotek, inicjują badania i publikują ich wyniki oraz zabierają głos i podejmują dys-
kusję na bieżące tematy. W ten sposób aktywnie współtworzą treści pism fachowych 
i naukowych (ogólnopolskich i lokalnych), kreują miejsca wymiany wiedzy, doświad-
czeń i pomysłów szeroko rozumianego środowiska bibliotekarskiego”2. Jak zauważa 
Bogumiła Warząchowska: „Przejawem aktywności badawczej społeczności bibliote-
karskiej, a zwłaszcza bibliotekarstwa specjalistycznego jest wydawanie własnego pe-
riodyku”3. „Dialogi Biblioteczne” – pismo o charakterze informacyjno-poradnikowym, 
które wydawane jest od 2008 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Jó-
zefa Lompy w Katowicach, stanowi dowód aktywnej działalności śląskiego środowi-
ska bibliotekarskiego.

Publikacja pierwszego numeru „Dialogów Bibliotecznych” zbiegła się w czasie 
z 80-leciem powstania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach. Od 23 listopada 1928 roku, kiedy to została wpisana pierwsza książka 
do inwentarza, Biblioteka wzbogaca swoje zbiory książek i czasopism z zakresu peda-
gogiki, psychologii, nauk pokrewnych i społecznych, a także rozwija się, zwiększając 
liczbę użytkowników, zarówno studentów jak i nauczycieli4. 

1 O przyczynach dynamicznego wzrostu pisała Maria Kycler, wskazując jednocześnie literaturę przed-
miotu. Maria Kycler : „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy” w komunikacji bibliologicznej 
w latach 2009-2014. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1  s. 256

2 Tamże, s. 256-257.
3 Bogumiła Warząchowska: Półrocznik „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych’ – stan obecny i per-

spektywy rozwoju. Forum Bibl. Med. 2015 R. 8 nr 1 s. 282. 
4 Katarzyna Herich: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach. Dial. Bibli. 

2008 nr 1 s. 5
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Rozwinięcie

Warto odnotować, że działalność wydawnicza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. Józefa Lompy w Katowicach ma wieloletnią tradycję, opartą na opracowaniu 
własnych książek, informatorów, folderów i zestawień bibliograficznych, realizowaną 
zarówno przez bibliotekę macierzystą, jak i placówki filialne. Są to przede wszystkim 
publikacje dokumentujące jej historię oraz druki informacyjne. „Dialogi Biblioteczne” 
to kolejna warta docenienia inicjatywa wydawnicza Biblioteki.  

 Tytuł funkcjonuje w obiegu regionalnym i ogólnopolskim. Wynika to niewątpliwie 
z jego rejestracji w Narodowym Ośrodku ISSN (1899-2064) działającym przy Biblio-
tece Narodowej w Warszawie. Periodyk ten odnotowało ponadto najpełniejsze źródło 
na temat polskich naukowych i fachowych czasopism elektronicznych - baza Arian-
ta. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne, popularyzująca fachowe 
i naukowe polskie czasopisma dostępne online oraz katalogi elektroniczne bibliotek 
naukowych5. Promocji pisma sprzyjają: serwis �lektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich6, który regularnie zamieszcza notki o publika-
cji kolejnych zeszytów oraz strona internetowa PBW, udostępniająca wszystkie nu-
mery archiwalne. Archiwum „Dialogów Bibliotecznych” jest dostępne pod adresem: 
http://www.pbw.katowice.pl/ oraz w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (https://
www.sbc.org.pl/dlibra/results?q=dialogi+biblioteczne&action=SimpleSearchActio-
n&type=-6&p=0).

Nadrzędnym celem periodyku, który ukazuje się w wersji papierowej (nakłady po-
szczególnych numerów pisma sięgają 200 egzemplarzy) i elektronicznej, jest popu-
laryzowanie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach oraz udostępnianie materiałów pomocnych w pracy nauczyciela biblio-
tekarza. Równie ważne wydają się artykuły, które przybliżają czytelnikom dokonania 
wybranych instytucji oświatowych, teksty zachęcające do podjęcia dyskusji na ważkie 
tematy, materiały służące szeroko rozumianemu rozwojowi środowisk bibliotekoznaw-
czych i bibliotekarskich. Interesujące są także wywiady z ludźmi książki i prasy. Opi-
sywany periodyk popularyzuje ponadto tematykę bibliotekoznawczą, bibliologiczną 
i kulturalno-oświatową oraz istotne w danym okresie rocznice i obchody7.

Zasadniczo poszczególne zeszyty nie mają charakteru monotematycznego. Na ich 
strukturę wewnętrzną składa się kilka działów (nie wszystkie umieszczane w jednym 
numerze):

Z życia Biblioteki,• 

5 Zarejestrowanych jest 86 tytułów periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
(stan danych na 14 sierpnia 2017 roku).

6 Zob.: http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=293&id_news=257; http://
www.ebib.pl/ (dostęp: 20 sierpnia 2017 r.).

7 Anna Marcol : Od Redakcji. Dial. Bibli. 2008 nr 1 s. 4
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Ludzie książki i prasy,• 
Z praktyki nauczyciela bibliotekarza,• 
Z bibliotekarskiej półki,• 
Placówki oświatowe w regionie,• 
Regionalia,• 
Z relacji uczestnika,• 
Biblioteka poleca.• 

W numerze drugim z 2014 roku pojawił się nowy dział Sieciow@nie, w którym 
publikowane są materiały nawiązujące do działalności trzech sieci współpracy i samo-
kształcenia, które powstały przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa 
Lompy w Katowicach (TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza, TIK w pracy nauczycie-
la polonisty, Internet i czytanie – nowoczesne technologie w pracy z uczniem). 

Na łamach bezpłatnego półrocznika można znaleźć materiały pomocne w bieżącej 
pracy nauczycieli bibliotekarzy (scenariusze zajęć i wystaw, zestawienia bibliograficz-
ne8), relacje z działań i inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne i pedago-
giczne, recenzje, sprawozdania z konferencji i warsztatów bibliotekarskich oraz teksty 
wspomagające edukację regionalną. Ich autorami są przede wszystkim pracownicy 
PBW i jej filii, bibliotekarze z bibliotek szkolnych i uczelnianych oraz współpracujący 
z czasopismem pracownicy naukowi9. Trzon zespołu redakcyjnego tworzy dr Anna 
Marcol - redaktor naczelna oraz Barbara Michałek odpowiedzialna za korektę pisma. 
W skład kolegium redakcyjnego wchodziły również Urszula Jankowska, Katarzyna 
Herich, Anna Musiał, Aleksander Orzeł.

Redakcja nawiązała kontakt z osobami spoza granic kraju. Współpraca zaowo-
cowała publikacją w „Dialogach Bibliotecznych” interesujących wywiadów (z dr. 
Matthiasem Kneipem10 – poetą i publicystą z Ratyzbony, promotorem Polski i Śląska 
w Niemczech; Agatą Kalinowską-Bouvy11 z Mareil sur Mauldre pod Paryżem – poetką 
i dziennikarką, wieloletnim prezesem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennika-

8 M.in.: Katarzyna Herich: Janusz Korczak. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1921-2002 
(bibliografia podmiotowa), 1946-2011 (bibliografia przedmiotowa – książki), 1991- IV 2012 (bibliografia 
przedmiotowa – artykuły) opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki, przygotowane z okazji 
ogłoszenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012, Rokiem Janusza Korczaka. Dial. Biblio. 2012 
nr 1 s. 41-48; Katarzyna Herich: Józef Lompa zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1947-2012, 
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki. Dial. Biblio. 2013 nr 1 s.38-41; T. Swir idowa : 
Historia szkolnictwa w Jaworznie. Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbio-
rów własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Dial. Biblio. 2016 nr 1 s. 30-34

9 Anna Marcol : „Dialogi Biblioteczne” – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józe-
fa Lompy w Katowicach. W:  http://www.ebib.pl/2010/114/a.php?marcol#2 (dostęp: 20 sierpnia 2017 r.).

10 Anna Marcol : Dr Matthias Kneip z Ratyzbony – poeta, publicysta i podróżnik. Dial. Biblio. 2008 
nr 1 s. 18-21

11 Anna Marcol : Z wizytą we francuskiej „Vox Pelegrinie” – rozmowa z panią Agatą Kalinowską-Bo-
uvy. Dial. Biblio. 2008 nr 2 s. 17-20
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rzy i Tłumaczy w �uropie z siedzibą w Paryżu). Na łamach pisma ukazała się też roz-
mowa z prof. Marią Kalczyńską12 – bibliologiem z Opola, prezesem Stowarzyszenia 
Ochrony Poloników Niemieckich.

Analiza podjętych w „Dialogach Bibliotecznych” tematów udowadnia, że jest to 
periodyk poruszający interesujące, aktualne i praktyczne zagadnienia związane z pracą 
nauczycieli bibliotekarzy. Na jego łamach publikowane są teksty o charakterze facho-
wym, informacyjnym i metodycznym. Autorami prezentowanych w „Dialogach Bi-
bliotecznych” tekstów są zarówno pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej im. J. Lompy (biblioteki macierzystej i placówek filialnych), jak również stali 
współpracownicy z innych bibliotek (szkolnych i uczelnianych13) oraz goście14. By 
dać obraz bogactwa treści i informacji, poniżej przedstawiam skrócony wykaz podjętej 
w półroczniku problematyki. 

12 Anna Marcol : Rozmowa z panią prof. Marią Kalczyńską – prezesem Stowarzyszenia Ochrony Polo-
ników Niemieckich. Dial. Biblio. 2009 nr 1 s. 10-12

13 Na łamach „Dialogów Bibliotecznych” publikowała np. Monika Kulik z Biblioteki Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Śląskiego. M. Kulik: Biblioteka Kolpinga dla dzieci i młodzieży w Mysłowicach-
Wesołej. Dial. Biblio. 2008 nr 1 s. 24-25

14 Gabriela Bonk: Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku. Dial. Biblio. 2012 nr 1 s. 18-21; 
M.ałgorzata Czub: Prezentacja kursów e-learningowych udostępnionych przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Bielsku-Białej. Dial. Biblio. 2012 nr 1 s. 22-26; Anna Misiak: Kreatywnie i z pasją. 
Warsztaty artystyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Dial. Biblio. 2013 nr 2 s. 32-34

Lp. Numer 
czasopisma Rok Tematyka

1. Nr 1 (1) 2008

- prezentacja poszczególnych wydziałów Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej i zestawienia bibliograficznego publikacji pracowników,

- informacja o organizowanych w Bibliotece akcjach,
- relacja z konferencji naukowej Rola biblioteki w kształtowaniu 

społeczeństwa wiedzy, którą zorganizowała Biblioteka w listopadzie 
2007 roku,

- wywiad z dr. M. Kneipem – niemieckim poetą, badaczem i publicystą,
- artykuł o Bibliotece Kolpinga w Mysłowicach-Wesołej,
- scenariusz lekcji związanej z Rokiem Herbertowskim,

- relacja z zajęć biblioterapeutycznych,
- recenzje wybranych nowości, które zostały zakupione od zbiorów 

Biblioteki. 
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2. Nr 2 (2) 2008

- przedstawienie sylwetki Józefa Lompy oraz jego twórczości 
literackiej, która nie jest szerzej znana. Patron Biblioteki postrzegany 

jest przede wszystkim jako nauczyciel i działacz narodowy,
- artykuł na temat zajęć komputerowych dla seniorów, organizowanych 

na terenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej PBW 
przez Urszulę Jankowską (dział „Z życia Biblioteki”),

- tekst dotyczący działalności kulturalno-oświatowej Filii Biblioteki w 
Będzinie,

- rozmowa z właścicielką prywatnej biblioteki w Mareil-sur-Mauldre 
Agatą Kalinowską-Bouvy – poetką, dziennikarką i tłumaczką, która 
od wielu lat pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskich Autorów, 

Dziennikarzy i Tłumaczy
w �uropie – APAJT� z siedzibą w Paryżu (dział „Ludzie Książki i 

Prasy”), 
- przedstawienie sylwetki doc. Adama Władysława Jarosza (dział „Z 

dziejów śląskiego bibliotekarstwa”),
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela-
bibliotekarza: scenariusz lekcji na temat historii pisma, zestawienie

bibliograficzne publikacji dotyczących bibliofilstwa i kolekcjonerstwa 
oraz omówienia wybranych nowości związanych z książką i biblioteką. 

3. Nr 1 (3) 2009

- artykuły, scenariusze, zestawienia bibliograficzne i recenzje 
oscylujące wokół obchodów świąt bibliotekarskich i licznych rocznic, 

- wspomnienie obchodów 80-lecia Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach oraz informacja o akcji 

promującej Światowy Dzień Książki 2009, 
- recenzje książek związanych z problematyką bibliologiczną i 

księgarską,
- wywiad z prof. Marią Kalczyńską – bibliologiem, prezesem 

Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich,
- artykuł prezentujący sylwetkę B.S. Kesavana,

- rozważania dotyczące zmiany roli biblioteki szkolnej,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy

nauczyciela bibliotekarza,
- relacja z wernisażu twórczości uzdolnionej młodzieży w Gimnazjum 

nr 22 w Katowicach, 
- scenariusz zajęć edukacyjnych Biblioteka miejscem, w którym możesz 

odnaleźć skarby, 
- scenariusz wystawy Kochajmy dzieci – szanujmy ich prawa, 

- zestawiania bibliograficzne przygotowane z okazji
obchodów Roku Wojciecha Korfantego i Roku Juliusza Słowackiego,

- relacja z konferencji Edukacja kreatywna w szkole. Rok 2009 – 
Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji.
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4. Nr 2 (4) 2009

- artykuły i recenzje skoncentrowane wokół problematyki historycznej 
(rok szkolny 2009/2010 został ogłoszony przez Ministerstwo �dukacji 

Narodowej – Rokiem Historii Najnowszej), 
- materiały metodyczne poświęcone obchodom Roku Juliusza 

Słowackiego i celebrowanym na Górnym Śląsku – Roku Wojciecha
Korfantego, 

- relacje z inicjatyw podejmowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach, 

- teksty popularyzujące osobistości ze świata książki i prasy,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela 

bibliotekarza, 
- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, 

- artykuł podpowiadający, w jaki sposób można promować
edukację humanitarną na terenie szkół,

- wykaz literatury związanej z wielokulturowością, 
- relacja z regionalnych imprez i konferencji bibliotekarskich.

5. Nr 1 (5) 2010

- artykuły poświęcone lokalnym i regionalnym imprezom, 
konferencjom i inicjatywom bibliotekarskim (w okresie: listopad 2009 

– kwiecień 2010),
- materiały metodyczne oraz rozmowa z Piotrem Marcinkowskim z 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, poświęconą 
sekcji młodych bibliotekarzy, która stała się tematem wiodącym na 

łamach ogólnokrajowej prasy bibliotekarskiej.

6. Nr 2 (6) 2010

- teksty nauczycieli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. 
Lompy w Katowicach i jej filii, 

- relacje z inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne
i uczelniane,

- wywiad z Aldoną Zawałkiewicz z Torunia – redaktor naczelną
�lektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP. 

7. Nr 1 (7) 2011

- relacje z obchodów m.in. Roku Czesława Miłosza, Dnia 
Bezpiecznego Internetu oraz świąt promujących biblioteki i 

czytelnictwo,
- sprawozdania z organizowanych w ramach Roku Odkrywania 

Talentów 2010/2011 konkursów, których celem było rozbudzanie 
zainteresowań literackich i plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości 

estetycznej i wyobraźni twórczej wśród
uczniów i przedszkolaków,

- artykuły poświęcone najstarszym czasopismom w Czytelni PBW oraz 
działalności Muzeum Papieru i Druku w Łodzi, 

- teksty nawiązujące do praktyki nauczycielskiej i bibliotekarskiej, 
- zestawienia bibliograficzne, 

- relacje z imprez bibliotecznych, szkoleń i konferencji. 
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8. Nr 2 (8) 2011

- relacja z przedsięwzięć bibliotekarskich i edukacyjnych, 
realizowanych od maja 2011 r.

- artykuł dotyczący  problematyki zajęć dla seniorów
Niech cię wnuki nie wyprzedzą, 

- relacja z konferencji Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł,
- druga część artykułu o najstarszych czasopismach

w zbiorach Biblioteki,
- tekst przypominający sylwetkę ks. dr. �mila Szramka –

jednego z najwybitniejszych przedstawicieli inteligencji górnośląskiej, 
- artykuł na temat ilustracji w medialnych przekazach edukacyjnych,

- materiały odsyłające do interesujących stron, blogów i serwisów 
internetowych, przydatnych w codziennej praktyce bibliotecznej, 

- zestawienia bibliograficzne, relacje z konferencji i spotkań 
dotyczących tematyki bibliotekarskiej i edukacyjnej oraz omówienia 

wybranych nowości wydawniczych.

9. Nr 1 (9) 2012

- podsumowanie działań podejmowanych przez nauczycieli 
bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

im. J. Lompy i jej filii w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012,
- relacja z wybranych przedsięwzięć Biblioteki (organizacja konferencji 

Mobilna edukacja w XXI wieku, obchody Tygodnia Bibliotek 2012, 
rocznic i jubileuszy),

- sprawozdanie z realizacji wielu inicjatyw związanych ze współpracą z 
szeroko pojętym środowiskiem bibliotekarskim

i oświatowym,
- wywiad z Leszkiem Jęczmykiem, laureatem konkursu „Po naszymu, 

czyli po śląsku” z 2006 roku,
- artykuły napisane przez autorów-gości: Gabrielę Bonk

z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku i Małgorzatę 
Czub z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej,
- materiały pomocne w codziennym warsztacie pracy nauczyciela 
bibliotekarza (scenariusz mini-gry miejskiej, zorganizowanej na 

terenie katowickiej PBW w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 
2012, krzyżówkę sprawdzającą znajomość znanych myśli, maksym i 

sentencji, ankietę Nauczyciel w oczach uczniów oraz zestawienie
bibliograficzne, przygotowane z okazji obchodów Roku 

Korczakowskiego 2012),
- artykuł dotyczący nowości wydawniczych z zakresu bibliotekarstwa i 

social media marketingu.
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10. Nr 2 (10) 2012

- dwa referaty, wygłoszone podczas II Konferencji Regionalnej 
Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. Środki przekazu

jako czynnik kształtujący kulturę regionu, 
- relacje z wybranych imprez i przedsięwzięć,

- materiały metodyczne popularyzujące sylwetki osób, które trwale 
wpisały się w historię Górnego Śląska: Konstantego Wolnego – 

pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego i Karola Miarki – zasłużonego 
działacza społecznego, nauczyciela

i drukarza,
- wywiad z Andrzejem Sodowskim – liderem Chorzowskiej Grupy 

Plastycznej „Krajcok’ 12”,
- artykuł dotyczący prasy niezależnej (1980-1991) w zbiorach Czytelni 

PBW.

11. Nr 1 (11) 2013

- informacja dotycząca miejsc, gdzie można poszukiwać bezpłatnych 
pomocy fachowych dla nauczyciela bibliotekarza,

- wybrane nowości z zakresu zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnej,

- artykuł dotyczący efektywności wysyłania przypomnień drogą
elektroniczną, sposobów wyszukiwania informacji przez czytelników,  

- przedstawienie wybranych inicjatyw, podejmowanych
przez nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. Józefa Lompy w Katowicach i jej filii oraz rocznic i obchodów.

12. Nr 2 (12) 2013

- przypomnienie najważniejszych faktów związanych Biblioteką,
- relacja z  konferencji dla dyrektorów szkół, nauczycieli i 

bibliotekarzy, 
- artykuły autorów-gości: dr Beaty Przewoźnik

z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach (Co czytają uczniowie klasy drugiej?), 

Małgorzaty Czub z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-
Białej (Biblioteki cyfrowe na łamach

polskich czasopism bibliotekarskich) oraz Anny Misiak z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu 

(Kreatywnie i z pasją),
- konspekty zajęć nawiązujące do obchodów Roku Juliana Tuwima,

- zestawienie bibliograficzne na temat bibliotek pedagogicznych, 
- komunikat z seminarium Nowa rola bibliotek pedagogicznych, 

- omówienia wybranych książek.
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13. Nr 1 (13) 2014

- teksty i materiały do praktycznego wykorzystania poświęcone 
postaciom o wymiarze regionalnym i ogólnopolskim: Henryk Sławik, 
św. Jan z Dukli, Oskar Kolberg, Jan Nowak Jeziorański i Jan Karski to 

postacie, które zasługują na naszą szczególną uwagę.
- artykuły o działaniach związanych z popularyzacją czytelnictwa i 

promocją bibliotek (w związku z Rokiem Czytelnika),
- informacja o przedsięwzięciach Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach i jej filii (wspomnienie 
jubileuszu 85-lecia placówki),

- opis warsztatów plastycznych dla nauczycieli, które odbywają się na 
terenie PBW,

-  podsumowanie konkursu na ekslibris filii w Rudzie Śląskiej,
- omówienia wybranych nowości z zakresu informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa, które są dostępne w zbiorach Biblioteki,
- sprawozdanie z konferencji WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni.

14. Nr 2 (14) 2014

- sprawozdania z wybranych inicjatyw podejmowanych przez 
Pracowników Biblioteki,

- podsumowanie organizacji dwóch konferencji
regionalnych (Sieciow@nie. Biblioteki, Internet, współpraca; Człowiek 
potrzebuje korzeni i skrzydeł. Region w zmysłach), akcji Narodowego 
Czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza, międzyszkolnego konkursu 

czytelniczego Czytanie to najwspanialsza zabawa, trzech cykli szkoleń 
dla nauczycieli pod hasłem Specyficzne trudności funkcjonowania

uczniów oraz działalności Klubu Interesującej Książki,
- komunikat dotyczący retrospektywnego opracowania czasopism

w pszczyńskiej filii PBW,
- materiały do praktycznego wykorzystania – konspekt

spotkania organizowanego w ramach KIK-u i krzyżówkę nawiązującą 
do 85. rocznicy śmierci Jacka Malczewskiego, 

- samouczek tworzenia animowanej postaci w usłudze VOKI, 
- sylabus kursu e-learningowego ToonDoo – komiks w sieci,

- wykaz literatury związanej ze wspomaganiem szkół i sieciowaniem,
- omówienie wybranych nowości książkowych,

- sprawozdania z interesujących wydarzeń, w których uczestniczyli 
bibliotekarze.
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15. Nr 1 (15) 2015

- artykuł przybliżający przyszłe zadania Biblioteki związane ze 
wspomaganiem pracy szkół i placówek oświatowych poprzez 

prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia oraz
kompleksowe wspomaganie jednej z katowickich szkół,

- relacja z konferencji warsztatowej Do biblioteki szkolnej nie tylko
po książkę (28 maja 2015 roku) oraz rozstrzygniętych konkursach na 

elektroniczne komiksy i książeczki,
- samouczek poświęcony tajnikom tworzenia e-komiksu,

- publikacja artykułu Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego 
Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 

1945 roku (w związku z obchodami Roku Pamięci Ofiar Tragedii 
Górnośląskiej) oraz zestawienie bibliograficzne książek i artykułów, w 

których podjęto ten temat,
- relacje z przedsięwzięć i inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli 

bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- materiały, które można wykorzystać w pracy edukacyjnej biblioteki – 
krzyżówkę przygotowaną z okazji jubileuszu Małgorzaty Musierowicz, 

konspekt zajęć Klubu Interesującej Książki oraz materiały 
podpowiadające, w jaki sposób zorganizować biblioteczny konkurs i 

wystawę,
- komunikaty i sprawozdanie z XI Forum Bibliotekarzy Województwa 

Śląskiego (27 marca 2015 roku).

16. Nr 2 (16) 2015

- materiały dotyczące działań na rzecz promocji czytelnictwa, którego 
rozwijanie stało się także jednym z czterech kierunków polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016,
- wykaz proponowanych lektur, które warto polecić

młodemu czytelnikowi, pomysły na promocję książek za pomocą 
Internetu (blog, wirtualna tablica), 

- komunikaty z działań podejmowanych przez biblioteki szkolne
i pedagogiczne oraz zaproszenia do współpracy,

- relacje z wybranych inicjatyw Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, 

- sprawozdania z konferencji adresowanych do bibliotekarzy i 
środowisk oświatowych,

- omówienia polecanych lektur.

17. Nr 1 (17) 2016

- materiały do praktycznego wykorzystania,
- przegląd źródeł i publikacji na temat chrztu Polski (w związku z 

obchodami jego 1050 rocznicy),
- materiały nadesłane przez bibliotekarzy z bibliotek szkolnych,

pedagogicznych i publicznych, 
- artykuł promujący wykorzystanie nowoczesnych technologii w 

edukacji – obsługę serwisu Pixabay i programu �clipse Crossword,
- sprawozdania z interesujących konferencji, adresowanych do 

środowisk bibliotekarskich i oświatowych.
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18. Nr 2 (18) 2016

- tematyka nawiązująca do kierunków polityki oświatowej państwa w 
roku szkolnym 2016/2017 (Upowszechnianie

czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 
młodzieży; Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży 

w szkołach i placówkach) oraz obchodów Roku Pamięci Ofiar 
Pacyfikacji KWK „Wujek”,

- sprawozdania z wybranych inicjatyw promujących czytelnictwo na 
terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa

Lompy w Katowicach – Narodowego Czytania 2016 i zbiórki książek 
w ramach kampanii „Zaczytani”, 

- materiał zachęcający do odwiedzenia strony Pszczyńskiego
Powiatowego Centrum Informacji Pedagogicznej (Z praktyki 

nauczyciela bibliotekarza),
- informacja o wybranych aplikacjach internetowych umożliwiających 

dodawanie tekstu do zdjęć i tworzenie minikomiksów,
- sprawozdanie z konferencji Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. 

Rok Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek” oraz nawiązujące do tej 
problematyki zestawienie bibliograficzne,

- informacja o IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura 
czytelnicza młodego pokolenia” (październik 2016 r., Łódź),

- omówienia wybranych nowości książkowych, które można znaleźć
w zbiorach Biblioteki. 

19. Nr 1 (19) 2017

- tematyka związana z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych w edukacji, która wpisuje się w realizację drugiego 

kierunku polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017 (Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach),
-  instrukcja obsługi bezpłatnych aplikacji internetowych do obróbki 

zdjęć (PhotoCollage.com), tworzenia animowanych fotografii 
(FreeGifMaker, Blabberize) oraz komiksów (WriteComics), 

- omówienia polecanych lektur z zakresu TIK, 
- zaproszenie do udziału w kursach online,

- sprawozdania z konferencji, adresowanych do środowisk
bibliotekarskich i oświatowych,

- zestawienie bibliograficzne publikacji przybliżających sylwetkę tego 
„polskiego i amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika w 

walkach o niepodległość” Tadeusza Kościuszki (ustanowienie przez 
Sejm i Senat roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki).

Mimo że ostatnie dziewięciolecie obfitowało w wiele zmian w technologiach infor-
matycznych i komunikacji masowej15 to nie miały one wpływu na korzystanie z tre-

15 Tomasz Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i In-
ternetu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 s. 286-296. Współczesna psychologia mediów. 
Nowe problemy i perspektywy badawcze. Pod red. nauk.A. Ogonowskiej, G. Ptaszka.  „Impuls”. Kraków 
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Rys. 1. Obraz strony internetowej „Dialogów Bibliotecznych”.
Źródło: http://pbw.katowice.pl/

Rys. 1. Pierwszy numer „Dialogów Bibliotecznych” 1/2008. Pełne teksty w formacie pdf.
Źródło: http://pbw.katowice.pl/



296 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

ści pomieszczonych w „Dialogach Bibliotecznych”, gdyż wszystkie numery zarchi-
wizowane są na serwerze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy 
w Katowicach (adres: http://pbw.katowice.pl/). Pełne teksty zamieszczane są w formie 
plików PDF. 

Interfejs jest czytelny i przejrzysty. „Dialogi Biblioteczne” dostępne są online od 
pierwszego do najnowszego numeru, co niewątpliwie wpływa na pozytywną ocenę 
dostępności w sieci tego periodyku.

2013. Zbigniew Bauer: Rozwój środków komunikowania. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa 
edycja. Pod red. Zbigniewa Bauera, �dwarda Chudzińskiego. Universitas. Kraków 2012 s. 67-87

Rys. 2. Zmieniona szata graficzna „Dialogów Bibliotecznych” 2/2016. 
Pełne teksty w formacie pdf. 

Źródło: http://pbw.katowice.pl/
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zakończenie

Wzrasta znaczenie periodyków zawodowych dla środowiska bibliotekarskiego, 
czego dowodem może być wydawany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
im. Józefa Lompy w Katowicach biuletyn „Dialogi Biblioteczne”. W przededniu ju-
bileuszu 10-lecia powstania tegoż pisma należy skonstatować, że jest ono pomocnym 
narzędziem w komunikacji między bibliotekarzami i niewątpliwie ma istotny wpływ 
na ich rozwój zawodowy oraz podnoszenie kompetencji.

Otwartość biuletynu związana z dostępnością do wszystkich tekstów pomieszczo-
nych w kolejnych numerach periodyku oraz możliwość współtworzenia poprzez nade-
słanie materiału do publikacji, potwierdza solidarność, współpracę i otwartość grupy 
zawodowej jaką są nauczyciele bibliotekarze katowickich bibliotek. Potrafią oni zapre-
zentować i podzielić się swoimi doświadczeniami, pomysłami, interesującymi możli-
wościami, jakie stwarza na przykład rozwój komunikacji sieciowej. Analiza tematycz-
na kolejnych numerów „Dialogów Bibliotecznych” potwierdza szeroką eksplorację 
tematów i zagadnień bibliotekoznawczych i bibliologicznych. Nadsyłane przez czytel-
ników wiadomości elektroniczne, zawierające cenne uwagi i propozycje współpracy, 
odzwierciedlają żywe zainteresowanie odbiorcze. Zapewnienia, że materiały publiko-
wane na łamach półrocznika są przydatne w codziennej pracy bibliotecznej powinny 
być powodem do satysfakcji, dumy, ale i impulsem i motywacją do doskonalenia cza-
sopisma. Zwiększa się liczba bibliotek, które podjęły decyzję, by  włączyć „Dialogi 
Biblioteczne” do swoich zbiorów.

Jesteśmy świadkami szczególnie wzmożonej dynamiki przemian techniczno-cywi-
lizacyjnych, społeczno-politycznych, ekologicznych, gospodarczych, edukacyjnych, 
które dokonują się zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Zmianom podlega rów-
nież zawód nauczyciela bibliotekarza, który powinien pogłębiać swoją wiedzę, do-
kształcać się, by doskonalić umiejętności zawodowe. 
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Abstract

World War I and warfare in the years 1919-1921 caused epidemics of infectious diseases such as 
typhoid fever, dysentery, diphtheria, diphtheria, influenza, tuberculosis, chronic meningitis and venereal 
disease. Combating and preventing this disease was based on the Supreme �mergency Commissar for 
Combating �pidemics.

Streszczenie

I wojna światowa oraz działania wojenne w latach 1919-1921 spowodowały epidemiczny wzrost cho-
rób zakaźnych, takich jak dur osutkowy, czerwonka, dur brzuszny, błonica, grypa, gruxlica, nagminne 
zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych oraz choroby weneryczne. Zwalczanie i zapobieganie tym scho-
rzenia było oparte o Naczelny Nadzwyczajny Komisariat do Walki z �pidemiami. 

Wojna sowiecko – polska 1919 – 1921

1. Rozprzestrzenianie: Zarówno działania wojenne w czasie I Wojny Światowej jak 
i wojna sowiecko – polska lat 1919 – 1931 w znacznym stopniu wpłynęły na rozprze-
strzenienie na ziemiach II Rzeczypospolitej groźnych chorób zakaźnych. Źródła drob-
noustrojów  pochodziły głównie z armii czerwonej, gdzie ze względu na olbrzymie 

mEdyCynA
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zaniedbania higieniczne, niedożywienie i praktycznie brak odpowiedniej opieki me-
dycznej występowały w sposób epidemiczny ostre choroby zakaźne. Ważnym elemen-
tem, który wpłynął  na rozprzestrzenienie schorzeń byli uchodżcy z po rewolucyjnej 
Rosji. Osoby te wyczerpane nieustanna ucieczka na Zachód �uropy niejednokrotnie 
brudne, niedożywione i najczęściej już chore także przyczyniły się do rozprzestrze-
nienia chorób. Naturalne kontakty z takim środowiskiem posiadali żołnierze polscy 
prowadzący działania wojenne

Choroby zakaźne i weneryczne 1922-1938
błonica, płonica,• 
cholera azjatycka,• 
dur osutkowy (plamisty), powrotny,• 
czerwonka bakteryjna,• 
gruźlica• 
jaglica• 
tężec• 
wścieklizna• 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych• 
zimnica• 
choroby weneryczne (kiła, rzeżączka, wrzód miękki)• 

Rys. 1
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BŁONICA należy do chorób wieku dziecięcego i młodzieżowego. W następstwie 
częstej styczności polskich  żołnierzy z armia bolszewicką w latach 1919-1921, wy-
czerpaniem  działaniami wojennymi, stresem zapadalność  na to schorzenie wzrosło. 
W nast. W następnych latach wskaźniki epidemiczne kształtowały się na poziomie – 
zapadalność 0.3 - 0,8/ 1000 z wysoką śmiertelnością od 2 do 8,5 %. Rys. 1, 2, 3.

Rys. 2

Rys. 3
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Rys. 4

Rys. 5

CZ�RWONKA bakteryjna to ostre schorzenie jelitowe, którego wyraźny wzrost 
wskaźników zanotowana w Wojsku Polskim w latach międzywojennych. Gorsze licz-
by  na wschód od Wisły były spowodowane zaniedbaniami sanitarno epidemiologicz-
nymi tego terenu. W 1924 roku miał miejsce epidemiczny zrost zachorowań zwłaszcza 
w Poznaniu, stąd wyższe liczby dot zapadalności. Rys 4



303Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Rys. 6

Rys. 7

DUR BRZUSZNY to kolejna ostra choroba zakaźna, która powodowała duże pro-
blemy zdrowotne, zwłaszcza w okresie działań wojennych. Wzrost zachorowań w 1932 
roku był spowodowany przejściem kilku niewielkich epidemii  w Wojsku Polskim/ Ob-
niżenie wskaźników wiązało się z intensywnością szczepień ochronnych. Rys. 5,6,7,
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Rys.8

Rys. 9
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Rys. 10

Rys. 11
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Rys. 12

Rys. 13

DUR OSUTKOWY / PLAMISTY, w pewnym sensie powrotny/ to klasyczna cho-
roba wojenna, związana z rozprzestrzenieniem  wszawicy odzieżowej, przenosiciela 
zarazków schorzenia. Nasilenie występowania choroby wiązało się z okresem zimo-
wym i wczesno wiosennym / rzadka kąpiel i prawnie bądź wietrzenie ubrania/. We 
wschodnich garnizonach częstsze   zachorowani były związane  z zaniedbaniami sani-
tarno - higienicznymi tego terenu Rys. 8, 9, 10, 11, 12, 13/.
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Rys. 14

Rys. 15
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Rys. 16

GRUŹLICA płucna stanowiła dla wojska wielki problem. Częstsze występowanie 
w garnizonach położonych w dużych miastach wiązała się z częstszymi kontaktami  
żołnierzy z osobami prątkującymi. Zapadalność w wojsku wynosiła średnio 3/1000, 
zaś umieralność wysoka 0,3/1000. Wyższe wskaźniki występowania w okręgu kra-
kowskim były jedynie związane z zarejestrowaniem chorych leczony z zakapiańskich 
sanatoriach przeciwgruźliczych. Rys. 14, 15, 16.

Rys. 17
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Rys. 18

Rys. 19

GRYPA należała do schorzeń o niepewnej diagnostyce, ponieważ najczęściej kiero-
wano się zespołem objawów klinicznych bez badań szczegółowych wirusologicznych. 
W Wojsku Polskim  zapadalność wynosiła pnad 1,5/1000, zaś śmiertelność ok 1%. 
Nasilenie sezonowe obejmowało miesiące jesienno zimowe.  Rys. 17, 18, 19.
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Rys. 20

Rys. 21
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Rys. 22

JAGLICA wprawdzie należy do schorzeń okulistyczny lecz ze względu na rozprze-
strzenienie, także w wojsku należała do chorób zakaźnych. Zapadalność przedstawia 
rysunek 21. Można też stwierdzić, że wzrost zachorowań dotyczył środowisk.   zanie-
dbanym poziomie higieny osobistej i częstrzymi  kontaktami z ludnością cywilną rys. 
20, 21, 22.

Rys. 23
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Rys. 24

NAGMINN� ZAPAL�NI� OPON MóZGOWO RDZ�NIOWYCH stanowiło tak-
że w wojsku wielki problem dla służby zdrowia. Głównie chodziła o bardzo wysoką 
śmiertelnośc dochodzącą do 50 %, zaś zapadalnośc wynosiła  0,05/1000. Rys. 23, 24, 
25.

Rys. 25
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Rys. 26

Rys. 27
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Rys. 28

Rys. 29

ZIMNICA /MALARIA/ także naleeży do klasycznych chorób wojennych. Nasilenie 
zachorowań wiązało się z działaniami wojennymi, przebywanie żołnierzy w terenie, 
gdzie operują komary przenoszące zarazki. W naszym umiarkowanym klimacie wystę-
puje łagodna postać schorzenia. Rzeki Bug, Narew i ich dorzecza  stanowią w Polsce 
naturalne środowisko występowania komarów, przenoszących łagodną postać zimnicy. 
Wspomniany obszar to teren endemicznego występowania zimnicy w Polsce. Zapadal-
ność, oraz charakterystyczne występowanie schorzenia to miesiące od maja do listop-
da. Rys. 26, 27, 28.
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Rys. 30

Rys. 31
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CHOROBY W�N�RYCZN� historycznie jakby związana w wojskiem, przecież 
mówiła się ..” gdzie wojsko tam i choroby weneryczne”. Oderwanie mężów od żon, 
działania wojenne, przypadkowe kontakty seksualne to czynniki wpływające na roz-
przestrzenienie się rzeżączki, kiły i wrzody wenerycznego. Zapadalność i występowa-
nie w poszczególnych okręgach przedstawiają rys. 29, 30, 31, 32, 33.

Rys. 32

Rys. 33
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W następstwie działań wojennych 
2. zapobieganie i zwalczanie Najwyższy nadzwyczajny Komisariat Do Zwalczania 

(Duru Plamistego) Chorób Zakaźnych
Kordony sanitarne
Szpitale zakaźne
Akcja dezynfekcyjna, kąpielowa i dezynsekcyjna
Akcja zwalczania i zapobiegania chorób zakaźnych była oparta o wojskową i cy-

wilna służbę zdrowia. Od 1919 roku powołano do życia Centralny Komisariat do 
Zwalczania Duru Plamistego (CKDUR). W krótkim czasie działalność Komitetu zo-
stała poszerzona na pozostałe choroby zakaźne. Powstał więc Naczelny Nadzwyczajny 
Komisariat do Zwalczania Chorób Zakaźnych (NNK). Od początku epidemii wspo-
mniany Komisariat utworzył kordony sanitarne dla kontroli uchodźców ze Wschodu 
na Zachód �uropy. Utworzono też wiele małych szpitali przeciwepidemicznych, które 
walnie przyczyniły się do zwalczania epidemii. Prowadzono też bardzo szeroką akcję 
dezynfekcyjną – dezynsekcyjną i kąpielową w celu zwalczania głównie wszawicy.
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nostkach Korpusu Ochrony Pogranicza, Berezne, Żytyń i plutonie żandarmerii.

Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Opieki Społecznej 1918-1939, t. 973, ss. nlb.
Sul imski  R.: Czerwonka w woj. poznańskim w dziesięcioleciu 1928-1939, Lek. Wojsk. 1939 T. 33 nr 

6 s. 699-703
2. CAW, I 300. 62 t. 34 s. 65
Sprawozdanie z przebiegu szczepień przeciw czerwonce dokonanych enterowakcyną prof. Besredki. 

Lek. Wojsk. 1924 T. 5 nr 5 s. 454-456. Szczepieni byli żołnierze I OK Warszawa od 1.07 do 1.10.1923 r. 
w myśl rozporządzenia MSWojsk. Dep. VIII Sanit. L. dz. 12498/23 W. II. Dokument nakazywał doko-
nanie szczepień ochronnych w większości garnizonów WP w związku z wysoką zapadalnością w r. 1922 
i nasileniem zachorowań od lipca 1923 r. Wprawdzie zarówno wśród szczepionych i nie szczepionych nie 
stwierdzono zgonów, lecz wniosek zasadniczy stwierdzał: „ % zachorowań wśród szczepionych ..... jest 
znacznie większy niż wśród nie szczepionych”. Odczyny poszczepienne były duże.

Szulc  G.: Czerwonka... op. cit., s. 324-325. Szczepiono dwukrotnie 0,5 cm3 potem po 7-10 dniach 1 
cm3. Było to zarządzenie MSWojsk. Dep. VIII Sanit. L. 9377/22 Wydz. II z 22.05.1922 r.

 Karwacki  L., Malinowski  F.: Choroby zakaźne, op. cit., s. 246-248. Ze względu na liczne odczy-
ny poszczepienne, próbowano „odzjadliwić” preparaty: szczepionki wytwarzano z pałeczek Shiga-Kruse 
dodając (wstrzykując osobno) surowicę anty Shiga. Odczyny były słabsze, lecz hamowano racjonalne 
działanie lecznicze. W latach trzydziestych próbowano wytworzyć antytoksynę czerwonkową atenuując 
toksynę formaliną z zachowaniem wieloważności preparatu.

Chowaniec W., Czyż J.: op. Cit,. s. 21
Kostrzewski  J.: op. cit., s. 10
AAN, Min. Op. Społ. Sprawozdanie z dział. Sł. Zdr. za rok 1938/39, t. 12, s. 12
CAW, I. 300. 62., t. 15, s. nlb., Ostre choroby zakaźne w Polsce 1920-1935
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CAW, I 300. 62., t. 15, s. 60, Sprawozdanie ...PZH, Zbiory, Sprawozdanie .. 1932/33, s. 111
PZH, Zbiory, Sprawozdanie ... 1932/33 s. 112
Choroby przewodu pokarmowego w WP w latach 1922-1927 ze szczególnym uwzględnieniem chorób 

wyrostka robaczkowego. Lek. Wojsk. 1929 T. 14 nr 5 s. 222
CAW, Główna Inspekcja Szkoleniowa (GISz0. 4., t. 2155, ss. nlb., z powiadomieniem garnizonów: 

Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz, Włocławek, Inowrocław, Flotylla Gdynia, 15 i 16 dyw. piech., Bryg. Ka-
walerii.

Babecki  Józef: Z epidemiologii duru brzusznego w armii polskiej. Lek. Wojsk. 1927 T. 9 nr 5 s. 613
 Choroby zakaźne, pod red. Malinowskiego J.: t. 2, s. 84, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy (APW), 

Spuścizna M. Łąckiego, t. 43 s. 23 t. 50 s. 36, 75-76.
Babecki  Józef: Wody naszych garnizonów. Lek. Wojsk. 1927 T. 9 nr 2 s. 115-117
 Safarewicz A.: W sprawie oczyszczania ścieków na terenie szpitala wojskowego w Wilnie. Lek. Wojsk. 

1929 T. 14 nr 9 s. 403-410
Tamże, s. 618-619
Choroby zakaźne pod red. L. Karwackiego: T. 2, op. cit. s. 115.
CAW, I 300. 62, T. 34, s. 61-62
Szulc  G.: Szczepienia przeciwdurowe w wojsku z uwzględnieniem szczepień w armii polskiej. Lek. 

Wojsk. 1927 T. 9 nr 5 s. 606
CAW, I 300. 62., T. 15, s. 41-47. Instrukcja podaje bardzo szczegółowe postępowanie podczas wykony-

wania szczepień. Najkorzystniejszym miejscem wykonywania zabiegu była okolica między obojczykiem 
a sutkiem lub między kątem łopatki i kręgosłupem. Podawano 0,5 cm3, przy drugiej 1,0 i dawka przypo-
minająca 1,0.

AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939, t. 1587, ss. nlb. Zwalczanie chorób zakaźnych w wojsku z dnia 
01.08.1929 r.

AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939, t. 942, ss. nlb.
Sierakowski  Stefan: O uodparnianiu drogą pokarmową. Prze. Epidemiol. 1922 T. 2 z. 2 s. 250-252. 

W latach trzydziestych szczepienie doustne metodą Besredki, zawierało: suchą substancję pałeczek duru 
brzusznego i paradurów A, B, C. Pobierano tabletkę przez 4 dni na czczo.

Żurakowski  J., Molka A.: Spostrzeżenia na wartością szczepień przeciwdurowych. Lek. Wojsk. 1934 
T. 23 nr 9 s. 472-478

Choroby zakaźne pod red. Karwackiego L.: op. cit. s. 147-162
Jaworski  Czesław: Leczenie duru brzusznego neosalwarsanem. Lek. Wojsk. 1932 T. 20 nr 9 s. 569-580 

nr 10 s. 728-738
Karwacki L.: Posocznice wywołane przez prątki durowe. Lek. Wojsk. 1930 T. 15 nr 2 s. 49-59
Choroby zakaźne pod red. Ludwika Karwackiego i F. Malinowskiego, op. cit. T. 1 s. 598
CAW. GISz. 3024, T. 2153 s. 58
CAW. I. 300. 62., T. 34 s. 58
Kostrzewski  Jan: op. cit. s. 446
CAW, I. 300. 62., T. 15, s. nlb. Ostre choroby zakaźne w Polsce 1920-1935
Szulc  Gustaw: Zagadnienia duru plamistego w Polsce. Lek. Wojsk. 1937 T. 29 nr 8 s. 451, 453
Tamże, s. 456
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Tamże, s. 457-458
CAW, I. 300. 62., T. 34, Sprawozd... s. 55
CAW, I. 300. 62., T. 34, Sprawozd... s. 55
CAW, I. 300. 62., T. 34, Sprawozd... s. 58
CAW, I. 300. 62., T. 34, Sprawozd... s. 58
CAW, GISz., 4, t. 2155, ss. nlb. W lutym 1935 r. odwołano epidemię duru osutkowego  

w Baranowiczach i powiecie. Decyzja gen. dyw. Piskora z 16.02.1935 r.
CAW, Szef Sanit., t. 155, ss. nlb. 
Choroby zakaźne, pod red. L. Karwackiego: op. cit. T. 1 s. 511-519
Kostrzewski  Jan: Choroby ..... op. cit. s. 146
Karwacki  Ludwik, Malinowski F.: Choroby zakaźne, op. cit. T. 3, s. 179-221
CAW, I. 300. 62., T. 34 s. 65, 67
CAW, I. 300. 62., T. 34 s. 65
Karwacki  Ludwik, Malinowski  F.: Choroby zakaźne, op. cit. s. 183, T. 3
CAW, I. 300. 62., T. 34 s. 65, W pozostałych OK stwierdzono zgonów: Kraków, Lwów, Poznań - po 5, 

Łódź - 4, Przemyśl - 3, Brześć - 2
CAW, I. 300. 62., T. 34, s. 70. W pozostałych miesiącach roku zgony wystąpiły: w lutym - 4, kwietniu - 

5, czerwcu - 4, sierpniu - 3, wrześniu - 3, październiku - 5, grudniu - 4
Zachorowania na grypę - zarządzenia zapobiegawcze. Lek. Wojsk. 1927, T. 9 nr 1 s. 89
Tamże, s. 89.
Karwacki  L., Malinowski  F.: Choroby zakaźne, op. cit. nr 3 s. 218-220
Tamże, s. 214-218
Kostrzewski  Jan: op. cit. s. 298
Tamże, s. 294.
CAW, I. 300.62., T. 34 s. 72
Caw, I. 300. 62., T. 34 s. 71
PZH, Zbiory. Sprawozdania ..... z roku 1934/1935, s. 127-128
PZH, Zbiory. Sprawozdania .... z roku 1934/1935, s. 127
CAW, Szef Sanit. ND, t. 156, ss. nlb.
Choroby zakaźne pod red. L. Karwackiego, F. Malinowskiego: op. cit., T. 2 s. 447-456. Surowicę poda-

wano do przestrzeni podpajęczynówkowej, powoli, po uprzednim ogrzaniu do 38oC. Nakłucie podpoty-
liczne wprowadzono w 1919 r

Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie, op. cit. s. 139-140
Choroby zakaźne pod red. Ludwika Karwackiego i F. Malinowskiego, op. cit. t.1, s. 286
CAW. I. 300. 62. T. 34 s. 69
Choroby zakaźne pod red. L. Karwackiego i F. Malinowskiego, op. cit., T. 1 s. 287, 291
Kostrzewski  Jan, op. cit. s. 74
CAW. I. 300. 62. T. 34, s. 56.
CAW. Dzienniki Rozkazów z 1937 roku jawne i tajne. Regulamin służby zdrowia w wojskowych zakła-

dach leczniczych, San 4/31. Choroby zakaźne pod red. L. Karwackiego, op. cit. s. 375-376



321Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Adonajło A.: W książce Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919-1962, pod red. Ko-
strzewskiego Jana, Warszawa 1964, s. 124-126

AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939, Spraw. z dział. Dep. Sł. Zdr. za rok 1938/39 T. 12, k. 13
Adonajło A., op. cit., s. 126.
AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939, t. 942, s. 107.
CAW, I. 300. 62., t. 34, s. 51. Płonica zajmowała 5 miejsce wśród chorób nagminnych
Załęska Halina: Akty prawne dotyczące zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych wydane w Polsce  

w latach 1919-1962 w książce Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie w latach 1919-1962, pod 
red. Kostrzewskiego J. Warszawa 1964, s. 465, 469, 467. Minister Op. Społ. wydał zarządzenie odnośnie 
szczepień dzieci wyjeżdżających na kolonie i obozy

 CAW, I. 300. 62. T. 34 s. 50-53
 PZH, Zbiory, Sprawozdanie za 1932/33, s. 111 i 1934/35 s. 127
 PZH, Zbiory, Spr. 1932/33, s. 111 i 1934/35 s. 127
  CAW, Główna Inspekcja Szkoleniowa (GISz), 302. 4. 219, ss. nlb. Rozkaz wykonawczy  

o wprowadzeniu org. sł. zdrowia na stopie pokojowej z 25.09.1931 roku. OK Warszawa posiadał 800 łóżek 
(w nawiasach) w tym: Szpital CWSan. Szpital Okręgowy, Szpital Garnizonowy, Modlin, Garnizonowe 
Izby Chorych, Dęblin Ostrów Maz., Zambrów, Zegrze, Izby chorych - Ostrołęka (5 pal), Płock (8 pal), 
Rembertów (Centrum Wyszkolenia Piechoty), Grodno (   ) łóżek, Szpital Okr. (400), Szpital Garn. Wilno 
(500), Garn. Izby Chorych - Białystok, Lida, Suwałki, Izby Chorych - Nowowilejka (85 pp), Mołodeczno 
(86 pp), Lwów - Szpital Garn. (700), Garn. Izba Chorych - Stanisławów, Izby Chorych - Brzeżany, Stryj, 
Tarnopol.

Szczepienia przeciw płonicze. Lek. Wojsk. 1926 T. 8 nr 3, s. 302. Rozporządzenie MSWojsk. Dep. VIII 
Sanit., L. 17698/26. Szczepienia nie były przymusowe, zorganizowano je we wszystkich garnizonach. 
PZH wytwarzał szczepionkę z antytoksyną płoniczą, do której dodawano paciorkowce hemolizujące, wy-
hodowane w przypadku płonicy

Płonica, w książce Choroby zakaźne, pod red. Karwackiego L. i Malinowskiego F., Warszawa 1937,  
s. 400-406. Surowicę pobierano od ozdrowieńców w 3 tyg. podawano 1-2 cm3/kg wagi ciała. Surowi-
cę przeciwpłoniczą paciorkowcową otrzymywano z surowicy koni uprzednio zakażonych żywymi  
i nieżywymi paciorkowcami. Metodą tą nie uzyskiwano niestety dobrego działania terapeutycznego. Su-
rowicę antytoksyczną uzyskiwano dzięki metodzie m.in. Dicków podając wcześniej toksynę płoniczą 
koniom. Antytoksynę należało stosować wcześnie w ciężkich przypadkach. PZH przygotowywał dwa ro-
dzaje surowicy po 1000j i 4000j w 10 cm3. Stosowano je w zależności od ciężkości przebiegu schorzenia. 
Stosowano także leczenie przeciwgorączkowe (np. piramidon), odczulające preparaty wapnia, dietę, leki 
nasercowe, cięte bańki i inne. W przypadku zajęcia nerek ograniczenie płynów, soki i dietę węglowoda-
nową

Kostrzewski  Jan: Choroby ....., op. cit., s. 426-427.
PZH, Zbiory, Sprawozdania .... za rok 1927, s. 35-36.
Dwadzieścia lat .... op. cit., s. 51.
PZH, Zbiory, Sprawozdania ..... za rok 1927, tabela III.
CAW, I. 300. 62., t. 34, s. 90.
Huszcza Adam: Zimnica w WP w latach 1920-1922 w świetle danych statystycznych. Lek. Wojsk. 1923 

T. 4 nr 5, s. 494-495
Henoch M.: Kilka uwag w sprawie zimnicy. Lek. Wojsk. 1921 R. 2 nr 22 s. 692-694, R. 2 nr 33 s. 

1064-1065
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Szulc Gustaw: Zimnica a wojna. Lek. Wojsk. 1921 R. 2 nr 22, s. 685-691
Goldfel  J.: �tiologia i klinika zimnicy. Lek Wojsk. 1921, R. 2 nr 33 s. 1042-1048
Huszcza Adam: op. cit. s. 498
  AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939. Instrukcja służbowa zwalczania chorób zakaźnych w wojsku. s. 35.
Walka z zimnicą. Lek. Wojsk. 1926, T. 4 nr 6 s. 570-571
Odeński S.: Uwagi o zimnicy jej leczeniu i zwalczaniu. Lek. Wojsk. 1921 R. 2 nr 16 s. 14-30
Ostre choroby zakaźne (W książce) W dwadzieścia lat ... op. cit., s. 49
CAW. I. 300. 62., T. 34, s. 46, 50. W styczniu stwierdzono 4 zachorowania w marcu 2, w maju 4, 

w czerwcu 3 i w listopadzie, sierpniu i grudniu po 1.
CAW. ND Szef Sanit., t. 202, ss. nlb. Szulc  Czesław: Czerwonka w WP w r. 1919-1923. Lek. Wojsk. 

1924 R. 5 nr 4 s. 319
AAN. Skorowidz Uchwał Rady Min. 1919 r. Promotorem dekretu był Komisarz Zarządu Cywilnego 

Kresów Wschodnich.
CAW. ND Szef Sanit., T. 14, ss. nlb. Instrukcja zwalczania chorób zakaźnych. s. 1-49
AAN. Min. Op. Społ. 1918-1937, T. 1587, ss. nlb.
Choroby zakaźne, pod red. L. Karwackiego, F. Malinowskiego: op. cit., s. 342
CAW. I. 300. 62., T. 34, s. 50-51. W latach 1922-1931 stwierdzono zachorowań: w styczniu - 11, lutym   

- 3, marcu - 9, kwietniu - 7, maju - 7, czerwcu - 3, lipcu - 5, sierpniu - 4, wrześniu - 10, październiku - 2, 
listopadzie - 11, grudniu - 8

CAW. I. 300. 62., T. 34 s. 70, 73
CAW. Dziennik Rozkazów 1923 nr 23 s. 812-813. Leczenie osób wojskowych pokąsanych przez zwie-

rzęta wściekłe lub podejrzane o wściekliznę. Lek. Wojsk. 1925 T. 6 nr 7 s. 662-664
CAW. I. 300. 62. T. 34 s. 73
Archiwum Państwowe m. ST. Warszawy, Spuścizna Mikołaja Łąckiego T. 4 s. 24. Choroby zakaźne 

pod. red. Ludwika Karwackiego T. 3, op.cit. s. 568 - 617
PZH, Zbiory, Sprawozdanie o stanie zdrowotnym RP…w latach 1934 – 1935. Warszawa 1937 s. 40
CAW, 300. I. 62. T. 15, Notatka do Szefa Dep. Zdr. MSWojsk. dot. gruźlicy, ss. nlb
Huszcza Adam: Próba charakterystyki materiału poborowego w Polsce pod względem sanitarnym. 

Lek. Wojsk. 1925 T. 6 nr 1 s. 101
Orłowski  S.: Kilka uwag o materiale rekruckim rocznika wojskowego 1902. Lek. Wojsk. 1924 T. 5 nr 

5 s. 402
Dwadzieścia lat .... op. cit., s. 61
Jeśman Czesław: Choroby zakaźne w Warszawie w latach 1939-1944, rękop. WAM s. 293
AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939. Spraw. z dział. Dep. Sł. Zdr. za rok 1938/39 T. 12, s. 21
CAW, I. 300. 62, T. 15, s. nlb. Występowanie jaglicy wśród poborowych
AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939
PZH, Zbiory, Sprawozdanie ... za rok 1925 s. 138
Zachert  M.: Jaglica a obronność kraju. Lek. Wojsk. 1936 T. 28 s. 783
Chodorowski : Jaglica w wojsku. Lek. Wojsk. 1922, T. 3 nr 4 s. 318
Rostkowski  Ludwik: Znaczenie kompanii jagliczej. Lek. Wojsk. 1925 T. 6 nr 9 s. 801-806
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CAW, I. 300. 62, T. 34, Sprawozdanie .... op. cit., s. 78, 81
Waligórski  W.: Spostrzeżenia dotyczące oczu na podstawie materiału poborowego OK VII. Lek. 

Wojsk. 1936 T. 27 nr 9 s. 567-571.
Abramowicz I.: O jaglicy w wojsku na terenie OK III i jej zwalczaniu. Lek. Wojsk. 1927 T. 4 nr 5 s. 

384-389
PZH, Zbiory, Sprawozdania ... za 1925 r., s. 137-154
CAW, I. 300. 62, T. 28, Pismo Min. Op. Społ. do Min. SWojsk. z 12.12.1938 r. W październiku 1938 

roku w imieniu Kuratorium Zakładu Leczniczego dla Chorych na Jaglicę Dzieci, prof. dr �. Godlewski 
zwrócił się do Min. Op. Społ. o pomoc finansową, której niestety w tym czasie nie otrzymał. Zakład był 
utrzymywany przy wydatnej pomocy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rostkowski  Ludwik: Ocena postępów zwalczania jaglicy. Lek. Wojsk. 1938 T. 34 nr 2 s. 204-215. 
Kolumna została zorganizowana 1.01.1935 r. Swą działalnością obejmowała w zasadzie województwa: 
wileńskie, białostockie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, lubelskie oraz kieleckie. Do 1938 r. kolumna 
udzieliła 85 tys. porad w tym 22,5 tys. jagliczych, wykonała 13000 drobnych zabiegów

PZH, Zbiory, Sprawozdanie ... za rok 1930/31, s. 68. Szkolenie odbywało się przy współudziale kliniki 
i oddziałów okulistycznych oraz przychodni przeciwjagliczych.

Rostkowski  Ludwik: Znaczenie ... op. cit., s. 801-806
Bałłaban Tadeusz: Ocena jaglicy ... op. cit., s. 12-13
Rostkowski  Ludwik: Znaczenie ... op. cit., s. 801
CAW, I 300. 62, t. 28. Pismo Min. SWojsk. do Min. Op. Społ. z dn. 8.11.1938 r., ss. nlb
Rostkowski  Ludwik: Ocena postępów ... op. cit., s. 210-212
Podręcznik chorób zakaźnych, red. S. Sterling-Okuniewski, Lwów-Warszawa 1923, z. 8 s. 285-287
CAW, I. 300. 62, t. 28, Pismo Min. Op. Społ., do Min. SWojsk. z 12.12.1938 r., ss. nlb.
Bał łaban Tadeusz: Ocena jaglicy ... op. cit., s. 5-11
PZH, Zbiory, Sprawozdania ... za 1923 r. Warszawa 1925, s. 78. W Warszawie w porównaniu do wcze-

śniej przeprowadzonych spisów chorych wenerycznie stwierdzono ich liczbę w 1918 r. - 3915, 1919 r. - 
4010, 1922 r. 7238, 1923 r. - 6986. W Łodzi odpowiednio: 792, 859, 1133 i 784, w Krakowie za rok 1918 
brak danych, w pozostałych latach odpowiednio: 303, 885, 825.

CAW. I. 300. 62 T. 34 s. 97-98
Szumski  J.: Stan chorób wenerycznych w oddziałach garnizonu warszawskiego i rola lekarza w walce 

z nimi. Lek. Wojsk. 1930 T. 15 nr 4-6 s. 182-183
CAW. I. 300. 62 T. 34 s. 104
CAW. I. 300. 62 T. 34 s. 102
CAW. I. 300. 62 T. 34 s. 104
CAW. I. 300. 62 T. 34 s. 100
PZH, Zbiory, Sprawozdania ... za 1923 r. Warszawa 1925, s. 76-78. Na terenie Pokucia (Huculszczy-

zna) utworzono przychodnie w: Mikulczynie, Pieczenizynie, Żabiem, Pasiecznej, Kosmaczu, Hryniawie i 
Jabłonowie. Na podhalu w: Nowym Targu, Czarny Dunajcu, Krościenku i Zakopanem. W skład Komisji 
Sanitarno-Obyczajowej obok starosty i lekarza powiatowego wchodzili: przedstawiciel gminy, instytucji 
ochrony kobiet oraz delegat komendy policji.

AAN, Min. Op. Społ. 1918-1939 T. 187 s. 28-37, s. 38-44, T. 178, s. 1-16. Polski Komitet Walki z Han-
dlem Kobietami i Dziećmi skupiał następujące organizacje: Chrześcijański Związek Rękodzielników 
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„Dźwignia”, Stowarzyszenie „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej, Katolicki Związek Polek - Stowa-
rzyszenie „Młode Ziemianki”, Narodowa Organizacja Kobiet - Opieka Polska nad Rodakami na Obczyź-
nie, Polskie Biuro Międzynarodowej Pomocy �migrantom, Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad 
Dziewczętami, Polskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet, Rada Narodowa Polek, Stowarzyszenie Rodzina 
Wojskowa, Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek, Zgromadzenie Panien Kanoniczek, Związek Pra-
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MotyW CHoRoBy I CzłoWIeKA CHoRego W MAlARStWIe

Abstract
The subject of disease and the diseased is present in paintings along several periods of time. Artists 

often showed people stricken by illness on their canvas; with their brushes, they tried to represent the 
emotions involved in the disease. In this paper, chosen paintings from famous artists were presented and 
the diseases depicted were shortly discussed.

Streszczenie

Temat choroby i człowieka chorego pojawia się w malarstwie różnych epok. Artyści na swoich płót-
nach często uwieczniali ludzi dotkniętych różnymi chorobami, pędzlem starali się oddać emocje wystę-
pujące podczas choroby. W pracy przedstawiono wybrane obrazy znanych malarzy i w krótkim zarysie 
omówiono choroby, na które cierpieli ukazani na nich ludzie.

Wstęp

Choroby, ból i cierpienie nieodłącznie towarzyszą człowiekowi w czasie jego życia. 
Motyw choroby i człowieka chorego występuje w literaturze i sztuce, w tym rów-
nież w malarstwie. Artyści na swoich płótnach przedstawiali ludzi dotkniętych różny-
mi chorobami, pędzlem starali się oddać emocje jakie towarzyszą choremu, ukazując 
jego ból i cierpienie. Inspiracją do podejmowania takiej tematyki były m.in. choroby 
społeczne i epidemie panujące w czasach, w których żyli i tworzyli artyści, choroby 
osoby bliskiej oraz samego twórcy. Na obrazach przedstawieni zostali ludzie chorzy 
na choroby zakaźne takie jak dżuma czy gruźlica, choroby neurologiczne – padaczka, 
choroby psychiczne – melancholia, depresja czy opętanie, choroby genetyczne jak kar-
łowatość i inne.
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Dżuma

Jedną z przedstawianych na obrazach chorób była dżuma. Choroba ta panowała 
na świecie do końca XVIII w. Wiązano ją głównie z brakiem higieny, głodem i woj-
nami, z dużą populacją szczurów i pasożytujących na nich pcheł1. Dżuma to choroba 
zakaźna, za którą odpowiedzialna jest bakteria Yersina pestis. Nosicielem tej bakterii 
są gryzonie, a w szczególności myszy i szczury. Przekazywana jest przez ukąszenia 
insektów, będących pasożytami gryzoni, głównie pchłę szczurzą. Do zakażenia może 
dojść również poprzez spożycie skażonego pokarmu lub wody. Dżuma przejawia się 
w trzech postaciach: dymienicznej, płucnej oraz septycznej2. W dżumie dymienicznej 
dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, stają się one obolałe, nabrzmiałe (tzw. 
dymienice) i stopniowo wydostaje się z nich treść ropna. Chorobie towarzyszy gorącz-
ka i dreszcze. W dżumie płucnej dochodzi do plucia krwią, w dżumie septycznej do 
sinicy – kolor ciała chorego w ciągu kilku godzin staje się fioletowy. 

W średniowieczu z powodu ciemnego koloru ciała nazywano dżumę „czarną śmier-
cią”3. W okresie wielkich epidemii dżumy w �uropie medycyna była wobec niej bez-
radna. Dopiero po odkryciu bakterii dżumy i wprowadzeniu antybiotyków choroba 
stała sie uleczalna.

W XVI w. włoski malarz Jacopo Tintoretto (1518-1594) na swoim obrazie Święty 
Roch uzdrawiający zadżumionych (1549) ukazuje lazaret, w którym przebywają w od-
osobnieniu ludzie chorzy na dżumę (ilustr. 1). Udziela się im tam pomocy i otacza opie-
ką. Postaci przedstawione zostały z troską o anatomiczne szczegóły, ich gesty i pozy 
cechuje niezwykła ekspresyjność4. Wszędzie widoczne są obnażone ciała chorych z są-
czącymi się ranami, twarzami wyrażającymi ból i cierpienie. Niektórzy z nich leżą na 
posłaniach lub bezpośrednio na posadzce w oczekiwaniu na nieuchronną śmierć. Dra-
matyczną wymowę nadaje obrazowi oświetlenie pierwszego planu oraz panująca ciem-
ność i mroczność w jego głębi. W tym mroku można się domyślać obecności innych 
chorych zaznaczonych jedynie plamą światła. Malarz światłocieniem modeluje ciała 
umierających. Ważna postać na obrazie Święty Roch odwiedzający chorych, przynosi 
im nadzieję. Dotyka ciała młodego mężczyzny w oczekiwaniu na cud uzdrowienia.

Na początku XIX w. francuski malarz Antoine-Jean Gros (1771-1835) na swoim ob-
razie Napoleon odwiedza zadżumionych w Jaffie (1804) przedstawia Napoleona, który 
podczas walk armii francuskiej w �gipcie w 1799 r. udał się do lazaretu w Jaffie, gdzie 

1 Srogosz T.: Dżuma ujarzmiona?: walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta. Wrocław: Arbore-
tum, 1997, s. 5.

2 Gulisano P.: Pandemie – od dżumy do ptasiej grypy. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2007, s. 27.
3 Tamże, s. 29.
4 Wielcy malarze – ich życie, inspiracje i dzieło. Nr 49, Tintoretto. Siechnice: �aglemoss Polska, 1999, s. 

10.
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Ilustr.1. Jacopo Tintoretto Święty Roch uzdrawiający zadżumionych (1549)

Ilustr. 2. Antoine-Jean Gros Napoleon odwiedza zadżumionych w Jaffie (1804)
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przebywali jego żołnierze dotknięci epidemią dżumy5 (ilustr. 2). Na tle wspaniałego 
meczetu z łukami i kolumnami, Napoleon w otoczeniu swoich adiutantów, przedsta-
wiony niczym Chrystus, zbliża się do jednego z chorych i kładzie dłonie na jego ciele, 
aby go uzdrowić. Wokół niego znajdują się cierpiący żołnierze, niektórzy z nich nie 
mają nawet siły, aby wstać na powitanie wodza, leżą półnadzy, wycieńczeni chorobą na 
ziemi. Naprzeciw Napoleona znajduje się postać arabskiego lekarza opiekującego się 
chorymi. Jedna z postaci ubrana w bogatą orientalną szatę rozdaje chorym chleb. Dwaj 
czarnoskórzy mężczyźni wynoszą ciało zmarłego już żołnierza. Dramatyzm sceny 
podkreślają żywe kolory, które kontrastują z bladymi ciałami zadżumionych. Podczas 
wyprawy Bonapartego do Syrii ok. 300 ofiar epidemii dżumy przebywało wówczas 
w szpitalach w Jaffie. Jego wizyta w lazarecie miała podnieść morale we francuskiej 
armii.

gruźlica

Gruźlicę płuc znano już w starożytnym �gipcie w trzecim tysiącleciu p.n.e. Uwa-
żano ją za chorobę zakaźną i izolowano chorych w specjalnych ośrodkach. W śre-
dniowiecznej �uropie nie stanowiła jeszcze epidemii, ale istniała na stałe i nasilała 
się okresowo, głównie w dużych miastach. W pierwszej połowie XIX w. w �uropie 
wystąpiło epidemiczne nasilenie gruźlicy. Najpierw w Anglii w związku z szybkim 
rozwojem przemysłu i migracją ludności ze wsi do miast, następnie w Niemczech, 
Francji i krajach skandynawskich. Na gruźlice umierali głównie ludzie młodzi i dzieci. 
Do II wojny światowej gruźlica była uważana za najgroźniejszą chorobę społeczną. 
W drugiej połowie XIX w. epidemia gruźlicy zaczęła powoli słabnąć. Na początku XX 
w. największe epidemiczne nasilenie gruźlicy było w Polsce, potem w Rosji, a w poło-
wie XX w. w Azji południowo-wschodniej, Indiach, Indonezji, a następnie w Ameryce 
Południowej i Afryce6.

Gruźlica to potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna wywoływana przez prątka 
gruźlicy. Charakteryzuje się nawracającymi stanami podgorączkowymi, nocnymi po-
tami, osłabieniem, utrzymującym się kaszlem, początkowo suchym, a następnie z od-
ksztuszaniem plwociny, w ostrym stadium dochodzi do plucia krwią7. W przeszłości 
przed wprowadzeniem szczepień, w krótkim czasie od zachorowania dochodziło do 
zgonu. Były to tzw. galopujące suchoty, tak je wtedy nazywano. Gruźlica atakowa-
ła głównie organizmy słabe i niedożywione. Odkrywcą prątka gruźlicy był niemiecki 
uczony Robert Koch, który wyniki swoich badań opublikował w 1882 r. Postęp nauk 
medycznych, który dokonał się w ciągu następnych stu lat dawał nadzieję na całkowite 

5 Castel lani  �.: Luwr, Paryż, Wielkie Muzea. T. 7. Warszawa: HPS, 2007. s. 108.
6 Rudzińska H.: Gruźlica w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo �poka, 1980, s. 6-7.
7 Rowińska-Zakrzewska �., Leowski  J., Kuś J. i wsp.: Gruźlica – choroba o której trzeba pamię-

tać. Warszawa: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 1994, s. 26-31.
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opanowanie tej choroby. W 1921 r. po raz pierwszy użyto szczepionki przeciwgruź-
liczej (BCG), a w 1946 r. wprowadzono do leczenia gruźlicy streptomycynę i PAS – 
pierwsze skuteczne leki na tę chorobę. 

Temat gruźlicy występuje w twórczości norweskiego malarza, przedstawiciela natu-
ralizmu, �dvarda Muncha (1863-1944). Na jego wybór miały wpływ osobiste przeży-
cia artysty. Wcześnie, gdy był jeszcze małym dzieckiem na suchoty umarła jego matka, 
potem, gdy miał lat czternaście na gruźlicę umarła jego piętnastoletnia siostra Johanne 
Sophie. Munch bardzo boleśnie przeżył tę śmierć i wspomnienie o niej uwiecznił na 
płótnie. Jego obraz (ilustr. 3) Chore dziecko (1885-86) przedstawia śmiertelnie chorą 
dziewczynkę z pochyloną nad nią płaczącą kobietą. Umierające dziecko o bladej, mi-
zernej twarzy, opiera głowę na białej dużej poduszce, której biel zlewa się z bielą jego 
twarzy. Wzrok przyciągają bujne rude włosy dziewczynki. Twarz dziecka jest pełna 
rezygnacji wobec dotykającej go choroby i śmierci. Odcienie szarości dodają dramaty-
zmu i smutku przedstawionej scenie. Z prawej strony łóżka wisi ciemna kotara, z lewej 
ciemna szafka z butelką wody i szklanką. Dzięki bogatej fakturze obrazu, z wyraźnymi 
śladami pędzla i szpachli oraz rysami na powierzchni farby artysta uzyskał wrażenie, 
jakby całą scenę widać było przez łzy. Świadczy to o silnym napięciu emocjonalnym 
autora podczas pracy8.

8 Wielcy malarze – ich życie, inspiracje i dzieło. Cz. 106, �dvard Munch. Wrocław: P.O. Polska, 2004, s. 
11.

Ilustr.3. �dvard Munch Chore dziecko (1885-86)
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Ilustr. 4. �dvard Munch Wiosna (1889)

Po kilku latach w 1889 r. Munch powrócił do tematu choroby, malując obraz Wio-
sna (ilustr. 4.). Przedstawił na nim cierpiącą młodą dziewczynę, która siedzi w fotelu 
z głową opartą na białej poduszce. Kobieta znajduje się w pokoju, niedaleko otwartego 
okna, przez które wdziera się do wnętrza lekki wiosenny wiaterek. Malarz ukazuje 
bladą, schorowaną twarz młodej dziewczyny, która kontrastuje z twarzą starej kobie-
ty, być może jej opiekunki, i smutek panujący w pokoju, który kontrastuje z radością 
i jasnością, słonecznym blaskiem dobiegającym zza okna. Na chusteczce, którą trzyma 
w dłoniach dziewczyna widać ślady krwi, charakterystyczne w ostrym stadium gruźli-
cy. Szarość w jaką ubrane są kobiety potęguje jeszcze smutek choroby9.

Inne obrazy Muncha przedstawiające chorobę siostry to Śmierć w pokoju chorego 
(1893), czy Chora dziewczynka (1896), które wyrosły również z jego niezgody na utra-
tę bliskich, tęsknoty za nimi oraz z lęku przed śmiercią.

9 Tamże.
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Depresja, melancholia, opętanie 

Pojęcie melancholii, utożsamiane w dużej mierze z depresją, funkcjonuje w psy-
chiatrii i w kulturze od V w. p.n.e.10. Słowo „melancholia” wywodzi się z humoralnej 
teorii chorób wyznawanej przez lekarzy greckich, zwłaszcza słynnej szkoły Hipokra-
tesa. Hipokrates uważany za ojca medycyny, w tym również naukowej psychiatrii, żył 
na przełomie V i IV w. p.n.e. Według humoralnej teorii chorób dla dobrego zdrowia 
niezbędne było zachowanie odpowiedniej proporcji czterech humorów (substancji 
płynnych) w organizmie. Substancje te to flegma (łac. phlegma), krew (łac. sanquis), 
żółć (gr. chole) i czarna żółć (gr. melaena chole). Według Hipokratesa nadmiar czarnej 
żółci w organizmie prowadzi do zachowań melancholicznych, obecnie depresyjnych11. 
Stwierdził również, że pewne choroby występują i nasilają się w określonych porach 
roku, np. melancholia jest chorobą, która występuje częściej w okresie wiosennym i je-
siennym. Koncepcja melancholii jako choroby była podtrzymywana przez wybitnych 
lekarzy ery starożytnej. W erze nowożytnej zainteresowanie problemem melancholii 
pojawia się w XVI w.

Wybitny lekarz Paracelsus (1493-1541) określił melancholię jako chorobę, która 
opanowuje człowieka i staje się on niewolnikiem smutku, jest przygnębiony, znudzony, 
dręczą go dziwne myśli12.

Depresja i melancholia stały się ważnym tematem w sztuce, a smutek głównym 
środkiem wyrazu, zwłaszcza w epoce romantyzmu. Depresja w szerokim rozumieniu 
z naciskiem na nastrój, poczucie beznadziejności, cierpienie oraz pesymistyczny sto-
sunek do życia. Szczególne znaczenie przywiązywano wówczas do twórcy oraz do 
cierpienia psychicznego jako drogi do twórczości13.

Największe zainteresowanie budzi depresyjno-mistyczna twórczość niemieckiego 
malarza Caspara Davida Friedricha (1774-1840). Jego obraz Kobieta przy oknie (1822) 
przedstawia samotną, opuszczoną kobietę, która oparta o parapet okna patrzy na statki 
pływające po rzece (ilustr. 5). Wyczuwa się jej smutek i tęsknotę za innym życiem oraz 
pragnienie ucieczki do zewnętrznego świata. Suknia kobiety zlewa się z mrocznym 
otoczeniem pomieszczenia, a półmrok panujący wokół niej sprawia wrażenie przygnę-
bienia i smutku. Monotonia pomieszczenia symbolizuje nudę jej życia. Obraz przejmu-
je cichym smutkiem i tęsknotą za tym co nieosiągalne14.

10 Rybakowski  J.: Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Poznań: Termedia, 2009, s. 16.
11 Tamże.
12 Tamże s. 19.
13 Bomba J.: Melancholia, depresja a sztuka. Psychiatria 2016, wyd. spec. 2, s. 12.
14 Wielcy malarze – ich życie, inspiracje i dzieło. Nr 22, Caspar David Friedrich. Siechnice: �aglemoss 

Polska, 1999 s. 18.
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Ilustr.5. Caspar David Friedrich Kobieta przy oknie (1822)

Osobliwość obrazu Wędrowiec nad morzem mgły znanego również jako Podróżnik 
po morzu chmur (1818) stanowi odwrócona plecami postać mężczyzny, samotnika, któ-
ry kontempluje otaczającą go naturę (ilustr. 6). Towarzyszy mu smutek i melancholia. 
Jest to alegoria artysty, smutnego i samotnego wobec piękna świata, który jest groźny 
i tajemniczy. Artysta to jednostka wyobcowana, która potrafi dostrzec niecodzienność 
świata. Mgła na obrazie odzwierciedla romantyczne zainteresowania tajemniczością 
i silne odniesienie do duchowości15.

W latach 1822-23 francuski malarz i grafik okresu romantyzmu Théodore Géricault 
(1791-1824), zwany „malarzem koni i wariatów”, na zamówienie doktora Étiennea-

15 Tamże s. 14.
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Ilustr. 6. Caspar David Friedrich Wędrowiec nad morzem mgły (1818)

Jeana Georgeta wykonał serię portretów pacjentów szpitala psychiatrycznego. Dok-
tor Georget był wówczas uznanym specjalistą chorób umysłowych, autorem dzieła 
O szaleństwie. Opracował teorię monomanii, którą określił jako „częściowe obłąkanie 
z jedną obsesją”. Według niego monomani poza obsesyjną manią na jednym punkcie 
są normalni16. Na początku XIX w. osoby umysłowo chore były traktowane nieludz-
ko i pozbawiane wszelkich podstawowych praw człowieka. Doktor Georget walczył 
o uznanie obłąkania za chorobę, a obłąkanych traktował jako chorych i potrzebujących 
pomocy. Géricault namalował portrety dziesięciu szaleńców posiadających różne obse-
sje. Powstały wówczas portrety monomana hazardu, kradzieży, zazdrości, porywacza 

16 Wielcy malarze – ich życie, inspiracje i dzieło. Nr 19, Theodore Gericault. Siechnice: �aglemoss 
Polska, 1999 s. 24-25.
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dzieci i inne. Twarze tych ludzi wyrażają intensywny ładunek emocjonalny. Zaska-
kujące są ich spojrzenia z ukosa, pełne niepewności i jednocześnie uporu. Portrety te 
powstały na wzór portretów angielskich, postaci namalowane są na ciemnym tle, tylko 
do pasa, bez ukazywania rąk (ilustr. 7 i 8).

Obraz holenderskiego malarza Vincenta Van Gogha (1853-1890) Stary człowiek 
w smutku znany również pod nazwą U wrót wieczności (1890) uderza prostotą (ilustr. 
9). Na krześle siedzi stary, samotny człowiek, z rękoma obejmującymi i zakrywający-
mi twarz. Obraz jest kwintesencją rozpaczy, możliwe, że jest odzwierciedleniem stanu 
psychicznego samego twórcy w tamtym okresie, kiedy to Van Gogh cierpiał na zabu-
rzenia psychiczne.

Namalowana przez �dgara Dega (1834-1917) kobieta na obrazie Absynt (1876) 
bez wątpienia cierpi na depresję17 (ilustr. 10). Siedzi przy stoliku w kawiarni przed 
kieliszkiem absyntu i pustą już butelką z wyrazem smutku na twarzy, z nieobecnym 
wzrokiem, w poczuciu beznadziejności życia. Obraz ten wywarł silny wpływ na twór-
czość innych malarzy, którzy malowali obrazy o podobnej tematyce (Édouard Manet, 
Toulouse Lautrec, Pablo Picasso).

17 Bomba J.: Melancholia, depresja a sztuka. Psychiatria 2016, wyd. spec. 2, s. 12.

Ilustr. 7. Théodore Géricault Monoman 
kradzieży (1822-23)

Ilustr. 8. Théodore Géricault 
Monomania hazardu (1822-23)
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Ilustr.9. Vincent Van Gogh 
Stary człowiek w smutku (1890)

Ilustr. 10. �dgar Dega Absynt (1876)
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Karłowatość

Achondroplazja (karłowatość chondrodystroficzna) jest jedną z najczęściej wystę-
pujących dziedzicznych postaci niskorosłości u ludzi. Częstość występowania szacuje 
się na 1 : 15 000 – 40 000 żywych urodzeń18. Mimo, że rodzice chorego dziecka za-
zwyczaj nie są obciążeni żadną chorobą genetyczną to zdaniem specjalistów ryzyko 
wystąpienia karłowatości u dzieci rośnie wraz z wiekiem ojca, zwłaszcza po 35 r.ż. 
Do typowych objawów achondroplazji należą: bardzo niski wzrost, średnia wysokość 
mężczyzn to ok. 131 ± 5,6 cm, kobiet 124 ± 5,9 cm, wyraźne skrócenie kończyn, skró-
cenie i pogrubienie kości długich, dłonie o kształcie przypominającym trójząb, szpo-
tawe kolana, skrzywienia kręgosłupa, łukowato wygięte kości piszczelowe, prawidło-
wa pozostaje natomiast długość tułowia. Chorzy mają nieproporcjonalnie dużą głowę, 
wydatne, guzowate czoło, zapadniętą nasadę nosa oraz niewystarczająco wykształconą 
część środkową twarzy19. 

Achondroplazja znana jest od tysięcy lat. Wzmianki o niej występują już w litera-
turze starożytnych Greków, a w jednym z egipskich grobowców znaleziono figurkę 
karła20.

Osoby cierpiące na karłowatość zostały przedstawione na obrazach hiszpańskiego 
malarza Diego Velázqueza (1599-1660). Jego obraz Las Meninas – Panny dworskie 
(1656) przedstawia portret rodziny króla hiszpańskiego Filipa IV (ilustr. 11). W jed-
nej z komnat Alcazaru, pałacu królewskiego w Madrycie ukazana została scena z co-
dziennego życia dworu. Główną postacią jest infantka Małgorzata, stojąca pomiędzy 
damami dworu. Jedna z panien, po prawej stronie, stojąca za leżącym psem cierpi na 
karłowatość. Świadczą o tym jej niski wzrost, zaburzenie proporcji ciała, otyłość, star-
czy wygląd twarzy.

W XVII w. karły stanowiły atrakcję w wielu arystokratycznych domach. Velázquez 
często spotykał ich na dworze króla Hiszpanii, gdzie pełniły różnorakie funkcje21, im 
właśnie poświęcił kilka namalowanych przez siebie portretów. 

Obraz Francisco Lezcano (zwany także Karłem z Vallecas albo Dzieckiem z Valle-
cas (ok. 1643-1645) przedstawia młodego człowieka siedzącego na skale przed wej-
ściem do groty i trzymającego w rękach talię kart (ilustr. 12). Uwagę przyciąga jego 
nieproporcjonalnie duża głowa, niski wzrost, małe dłonie i krótkie nogi. Bardziej od 
wyglądu fizycznego Velázqueza interesuje jednak stan ducha człowieka, na którego 

18 Drewa G., Ferenc T. (red.): Genetyka medyczna. Wrocław: �lsevier Urban & Partner, 2011, s. 
204.

19 Tamże s. 205.
20 De Mezer  M.: Historia badań nad genezą oraz rozwojem terapii achondroplazji. Nowiny Lekarskie, 

2009; 78(5/6) s. 368.
21 Wielcy malarze – ich życie, inspiracje i dzieło. Nr 66, Diego Velázquez. Siechnice: �aglemoss Polska, 

1999 s. 20.
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Ilustr. 11. Diego Velázquez Las Meninas Panny dworskie (1656)

wszyscy patrzą jak na wybryk natury, dlatego przedstawia go „z lekko odchyloną do 
tyłu głową, jakby chciał zachować dystans względem nas i naszego spojrzenia”22. Ob-
raz Don Sebastian de Morra (ok. 1643-1644) ukazuje mężczyznę siedzącego na ziemi 
z wyciągniętymi nogami, rękami opartymi o uda i z pochyloną do przodu głową (ilustr. 
13). Jego ręce wyglądają jak kikuty, co jeszcze bardziej podkreśla kaleki charakter po-
staci. Czerwona szata wygląda jak strój błazna. Jego czoło pokryte jest zmarszczkami, 
a duże ciemne oczy spoglądają ponuro i przenikliwie.

22 Tamże.
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Ilustr. 12. Diego Velázquez
Francisco Lezcano (ok. 1643-1645)

Ilustr. 13. Diego Velázquez
Don Sebastian de Morra (ok. 1643-1644)
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Padaczka

Napady padaczki były rozpoznawane już w czasach Hipokratesa, on pierwszy uznał, 
że na rozwój chorób ludzkich nie wpływają bogowie, a przyczyną „świętej choroby” 
za jaką uważano padaczkę są zaburzenia czynności mózgu23. Jako pierwszy opisał też 
napady padaczkowe u chorego po urazie głowy. Rozróżnia się wiele rodzajów napa-
dów ruchowych w zależności od charakteru czynności ruchowej. Napady kloniczne 
charakteryzują się rytmicznymi drgawkami klonicznymi, które mogą być ograniczone 
do jednego obszaru ciała lub mogą się rozprzestrzeniać. Napady ruchowe toniczne cha-
rakteryzują się trwałym skurczem kończyny i mogą powodować przybieranie różnych 
pozycji. W napadach posturalnych skurcz toniczny obejmuje więcej niż jedną kończy-
nę oraz tułów lub głowę. Napady zwrotne polegają na zwrocie gałek ocznych, głowy 

23 Rybakowski J.: Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej. Poznań: Termedia, 2009, s. 17.

Ilustr. 14. Rafael Santi
Przemienienie Pańskie (1517)
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i ewentualnie tułowia w jedną, przeciwną stronę. Świadomość w czasie zwrotu z reguły 
jest zaburzona24. Przymusowy zwrot gałek ocznych i głowy występuje w padaczce 
płata czołowego. Najbardziej znany napad czołowy został namalowany przez Rafaela 
(1483-1520) na jego obrazie Przemienienie Pańskie (1517)25 (ilustr. 14). W górnej czę-
ści obrazu został przedstawiony Chrystus na górze Tabor, a na dole po prawej stronie 
stojący chłopiec, który jest chory na padaczkę. Chłopiec ma napad padaczki i jest przy-
trzymywany przez stojącego obok ojca. Ma podniesioną do góry prawą rękę, zwrócony 
w lewą stronę tułów, zwrot głowy, gałek ocznych i przykurczone, ugięte kończyny. Łą-
cząc obie sceny malarz ukazuje harmonię panującą między przemienieniem Chrystusa 
i chłopcem, którego napad padaczkowy symbolizuje niezwykłe wydarzenie. Przemiana 
dotyka również chłopca, który zostaje cudownie uzdrowiony26.

Podsumowanie

Wiele chorób panujących na świecie znalazło swoje odzwierciedlenie w malarstwie. 
Dzieła sztuki zawierające motywy medyczne ukazują pewne charakterystyczne dla po-
szczególnych chorób objawy a także do pewnego stopnia przedstawiają stan medycyny 
swego czasu.

Niektóre choroby pojawiały się w pewnych momentach dziejów ludzkości. Jedne 
występowały w formie epidemii i obecnie są już niespotykane lub zdarzają się rzad-
ko, inne panują do dziś. Dzieła artystów dokumentując choroby jakie występowały na 
przestrzeni dziejów, wzbogacają wiedzę zarówno o chorobach jak i o czasach, w któ-
rych występowały.
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ReHABIlItACyjNego leCzeNIA zezA W SoBÓtCe

Abstract

The Rehabilitation Sanatorium of Strabismus Treatment in Sobótka (RSST) was established in 1967 
and celebrates its 50th  anniversary in 2017. Its creator and organizer was Dr. Halina Licowa (1919-2004). 
The center was dedicated to the stationary treatment of children with strabismus and amblyopia. In the 
1970s and 1980s, the sanatorium in Sobótka was one of the leading centers of this type in the country, 
where children were treated practically from all over Poland, although mostly from the southwestern 
provinces. The center has cooperated with many excellent Polish ophthalmologists, including Krystyna 
Krzystkowa (1924-2002), Stanisław Mrzygłód (1930-2014). In 1972, professor Marian Wilczek (1903-
1967) became the patron of the sanatorium, the prominent Cracow scientist and ophthalmologist, who was 
the inspiration for the establishment of this center and cooperated in its formation. The results of treatment 
achieved in Sobótka were very satisfactory, thanks to which the center enjoyed excellent reputation and 
attracted patients from all over Poland. In 1997, in a rather controversial circumstances the strabismus 
treatment center in Sobótka was closed and the process of carrying out this process was subject to nu-
merous negligence and omissions. In 2010, the facility of the former sanatorium was taken over by Bar-
bara Johnson-Piasecka (1937-2013), a billionaire and co-owner of the Johnson & Johnson pharmaceutical 
group, she spent the last years of her life there. In 2016, at the request of the authors of this publication, 
the Sobótka City Council gave posthumously to Dr. Halina Licowa, as an expression of gratitude for the 
establishment of the Rehabilitation Sanatorium of Strabismus Treatment and long-term management, the 
title „Honorary Citizen Sobótka”. The publication was largely based on archival material.

Streszczenie

Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza w Sobótce (SRLZ) powstało w 1967 roku, w 2017 roku 
obchodzimy 50. rocznicę tego wydarzenia. Jego twórcą i organizatorem była dr Halina Licowa (1919-
2004). Ośrodek przeznaczony był dla stacjonarnego leczenia dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem. 
W latach 1970. i 1980.  sanatorium z Sobótki zaliczane było do czołowych ośrodków tego typu w kra-
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ju, leczono tam dzieci praktycznie z całej Polski, choć głównie z województw południowo-zachodnich. 
Ośrodek współpracował z wieloma znakomitymi polskimi okulistami, w tym m.in. Krystyną Krzystkową 
(1924-2002), Stanisławem Mrzygłodem (1930-2014). W 1972 roku patronem sanatorium został profesor 
Marian Wilczek (1903-1967), wybitny krakowski naukowiec i okulista, który był inspiracją dla utworzenia 
tego ośrodka i współpracował przy jego powstawaniu. Rezultaty leczenia osiągane w Sobótce były bardzo 
zadowalające, dzięki czemu zakład cieszył się znakomitą opinią i przyciągał pacjentów z całej Polski. 
W 1997 roku, w dość kontrowersyjnych okolicznościach, ośrodek leczenia zeza w Sobótce został zlikwid-
owany, zaś sposób przeprowadzenia tego procesu obarczony był licznymi zaniedbaniami i uchybieniami. 
W 2010 roku obiekty byłego sanatorium przejęła Barbara Johnson-Piasecka (1937-2013), miliarderka 
i współwłaścicielka koncernu farmaceutycznego Johnson&Johnson, która tam spędziła ostatnie lata życia. 
W 2016 roku, na wniosek autorów niniejszej publikacji, Rada Miejska Sobótki nadała  pośmiertnie doktor 
Halinie Licowej, jako wyraz wdzięczności za utworzenie SRLZ i długoletnie nim kierowanie, tytuł „Ho-
norowy Obywatel Sobótki”. Publikacja została oparta w dużej mierze na materiałach archiwalnych. 

W 2017 roku mija 50. rocznica utworzenia Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia 
Zeza im. Mariana Wilczka (SRLZ) w Sobótce, w powiecie wrocławskim. W latach 
1970. i 1980. był to jeden z nielicznych w Polsce ośrodków stacjonarnych zajmujących 
się leczeniem i rehabilitacją dzieci z chorobą zezową i niedowidzeniem. Pomysłodaw-
cą utworzenia takiej placówki, jej organizatorem i długoletnim dyrektorem była dr n. 
med. Halina Licowa (1919-2004).

lokalizacja ośrodka w ujęciu historycznym

Sobótka to niewielkie miasteczko położone 36 km na płd.-zach. od Wrocławia 
(współrzędne geograficzne 50°54´ N i 16°45´ �), u podnóża góry Ślęży zwanej Ślą-
skim Olimpem. Masyw posiada bardzo unikalną budowę geologiczną oraz niezwykle 
ciekawą przeszłość historyczną, dlatego przyciąga rzesze turystów  nie tylko z Dolnego 
Śląska. W dalekiej przeszłości było to miejsce kultu słowiańskiego plemienia Ślężan, w 
kolejnych wiekach okolica należała do władców polskich, czeskich i niemieckich, zaś 
miasteczko u podnóża masywu nosiło wówczas rozmaite nazwy (Sabath, Soboth, Czo-
botha, Zobten, Zobten am Berge). Prawa miejskie gród uzyskał w 1399 roku. Ostatnim 
polskim władcą na tym terenie był książę świdnicki Bolko II Mały w XIV wieku, po 
czym na kilka stuleci rządy sprawowały tu państwa sąsiednie. Po zakończeniu II wojny 
światowej region ślężański znalazł się, jako część tzw. Ziem Odzyskanych,  ponownie 
w granicach państwa polskiego. Niemieckie Zobten zmieniło swą nazwę i stało się pol-
ską Sobótką, jednocześnie ekspatriowano tu Polaków głównie z kresów południowo-
wschodnich II RP (tarnopolskie, lwowskie, wołyńskie, stanisławowskie)1.

1 Wojciech Fabis iak, Krzysztof Popiński , Jakub Tyszkiewicz, Rościsław Żerel ik: Dzieje So-
bótki, Sobótka, 1999, s. 24-42; Andrzej Mierzwiński : Ślężańska układanka, Wrocław, Wydawnictwo 
Chronicon, 2007, s. 66-76; �dward Taras: Region ślężański skarbnicą skał i minerałów-ewenement 
geologiczny w przyrodzie, Sobótka, 2008, s. 15-17; Joanna Smereka: Kościół św. Jakuba w Sobótce, 
Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut, 2007, s. 39; Władysław Semkowicz: Góra Sobótka i jej zabytki 
polskie, Poznań-Wrocław, Instytut Zachodni, 1949, s. 7-8



345Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Sanatorium zostało zlokalizowane w poniemieckich obiektach przy ówczesnej ulicy 
M.Żymierskiego (dawne niemieckie Beyerbaudenweg, obecnie ulica Armii Krajowej). 
W 1909 roku z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Poczty we Wrocła-
wiu (Deutsche Reichspost Bezirk Breslau) został tam wybudowany Pocztowy Dom 
Wypoczynkowy (PDW, Posterholungsheim). Duży budynek o powierzchni użytkowej 
ponad 900 m², posiadający piwnice, niski i wysoki parter oraz dwa piętra, został za-
projektowany przez niemieckiego architekta o nazwisku Göbel (Bernard?), zaś jego 
budową zawiadował dyrektor Richter. Na przylegającym terenie o powierzchni 3 ha 
utworzono piękny ogród z licznymi altanami służącymi miłemu wypoczynkowi kura-
cjuszy. W dwudziestoleciu międzywojennym, obok budynku głównego, dobudowano 
drugi, znacznie mniejszy  obiekt o powierzchni użytkowej ok. 170 m², jednopiętrowy, 
pokryty dwuspadowym dachem. Uroczyste otwarcie PDW odbyło się 20 czerwca 1909 
roku2.

Swoją właściwą funkcję, czyli miejsce wypoczynku pracowników poczty,  ośrodek 
sprawował jedynie 5 lat, gdyż wkrótce po wybuchu I wojny światowej zorganizowano 
w nim wojskowy lazaret (Vereins-Lazarett) na ok. 70 łóżek dla rannych żołnierzy nie-
mieckich w okresie rekonwalescencji, który pełnił posługę  w okresie 1 listopad 1914 
roku - 1 marzec 1916 roku3.

W latach międzywojennych obiekty ponownie służyły jako miejsce wypoczynku 
pocztowców, choć z czasem były dostępne również dla zwykłych turystów odwiedza-
jących rejon ślężański. Po napaści III Rzeszy na Polskę kolejny raz utworzono tam 
szpital wojskowy, który przyjmował rannych w okresie 1 wrzesień-24 październik 1939 
roku. Podobnie stało się podczas wojny Hitlera z ZSRR, gdy ogromna ilość rannych 
na froncie niemieckich żołnierzy wymagała dużej liczby łóżek szpitalnych. W ówcze-
snym Zobten zorganizowano lazaret wojskowy mieszczący się w miejscowym Szpitalu 
Miejskim, któremu podlegały dwie filie: jedna w PDW, zaś druga w Domu Rekolekcyj-
nym św. Ignacego (�xerzitienhaus St. Ignatius Loyola)4.

Po zakończeniu II wojny światowej do miasta, które przyjęło nazwę Sobótka i zna-
lazło się w granicach państwa polskiego, przybyli Polacy z różnych stron kraju, choć 
70% stanowili ludzie ekspatriowani z województw południowo-wschodnich II RP. 
Przejmowane przez nich poniemieckie obiekty były z reguły wykorzystywane  zgodnie 

2 „Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend“, nr 50, z 23.06.1909; Paul Fiedler : Führer durch das 
Zobten-Gebirge, wyd. Trewendt und Granier’s Buchhandlung Alfred Preuss, 1908, s. 8-19; „Anzeiger für 
Zobten am Berge und Umgegend“, nr 32, z 21.04.1909; „Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend“, 
nr 48, z 20.06.1909

3  Hans Hanke: Chronik der Stadt Zobten am Berge, Zobten, 1939, s. 16-17; Wojciech Fabis iak, 
op.cit., s. 68-69

4 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Św. �lżbiety Prowincji Wrocławskiej: Karta Domu i Placówki Za-
konnej w Sobótce; Zdzisław Lec: Zgromadzenie Sióstr Św. �lżbiety na Śląsku. 150 lat istnienia, Wrocław, 
1992, s. 270-272
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z ich dotychczasową funkcją, toteż Pocztowy Dom Wypoczynkowy został oddany do 
dyspozycji Ministerstwa Poczt i Telegrafów, które zorganizowało w nim Prewentorium 
Przeciwgruźlicze dla swoich pracowników i ich rodzin. Należy pamiętać, że gruźlica 
była wówczas chorobą społeczną zbierającą obfite śmiertelne żniwo, szczególnie że 
brakowało nowoczesnych leków (Streptomycyna, PAS). W 1951 roku ośrodek został 
przekazany Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu i przekształcony w ogól-
nodostępne Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci, które służyło izolacji i leczeniu 
dzieci z rodzin gruźliczych. Ośrodek ten funkcjonował jedynie do marca 1967 roku, 
gdyż niewątpliwy sukces polskiej służby zdrowia odniesiony na polu walki z gruźlicą 
i związany z tym znaczny spadek liczby chorych były przyczyną tego, że nie istniała 
już potrzeba działania tak wielu placówek przeciwgruźliczych, w tym zakładu w So-
bótce. Opuszczone obiekty przejęła wrocławska okulistka Halina Licowa celem orga-
nizacji Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza5.

utworzenie SRlz w Sobótce

Jedną z przyczyn powstania ośrodka leczenia zeza w Sobótce była z pewnością dość 
trudna sytuacja małych pacjentów cierpiących na to schorzenie w Polsce. Na przełomie 
lat 1960. i 1970. ilość zezujących osób w naszym kraju kształtowała się na poziomie 
4% czyli ok. 300 000, dla których brakowało specjalistycznych ośrodków profesjonal-
nie zajmujących się diagnostyką i nowoczesnym leczeniem. Dostrzegano i sygnalizo-
wano ten problem na różnych szczeblach funkcjonujących wówczas organów służby 
zdrowia. Kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobótce, Marian Bosek, w swoim 
sprawozdaniu z 1969 roku informował, że większość dzieci z grup dyspanseryjnych 
leczonych w jego placówce to maluchy z wadami wzroku. Na problem wzrastającej 
liczby dzieci z zezem i krótkowzrocznością wskazywał również kierownik Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Lecznictwa  Zbigniew Kierśnicki w swym referacie 
z dnia 24 kwietnia 1971 roku pt. „Zabezpieczenie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży 
szkolnej”6.

5 Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce nr 64, Akta 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 1966/69, Sprawozdanie W.Stanuch z działalności Państwowego Pre-
wentorium w Sobótce w okresie 1.01.-31.12.1965; Protokół przeprowadzonej kontroli Komisji Zdrowia 
w Państwowym Prewentorium w Sobótce w dniu 23.03.1966; Joanna Smereka, op.cit., s. 99

6 Halina Licowa: Ocena wyników leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci na podstawie materiału Sana-
torium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza im. Mariana Wilczka w Sobótce oraz Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej we Wrocławiu, praca doktorska, Kraków, 1977, s. 1-9; Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sobótce nr 64, Akta Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
1969/72, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobótce za okres 1.01.1969 do 
15.12.1969; Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wro-
cławiu, Protokoły Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych 1971
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Na pomysł utworzenia w Sobótce stacjonarnego ośrodka leczenia zeza i niedowi-
dzenia wpadła Halina Licowa, ówczesna kierownik Wojewódzkiej Przychodni Okuli-
stycznej przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Niewątpliwą inspiracją dla niej 
była działalność na polu strabologii, czyli dziedziny dotyczącej diagnostyki i lecze-
nia choroby zezowej, wybitnego krakowskiego uczonego i lekarza profesora Mariana 
Wilczka (1903-1967). Wspominając tamte wydarzenia Licowa napisała: ”...Jest rok 
1964. Prof. Wilczek ówczesny konsultant krajowy do spraw okulistyki zachęca nas do 
zapoznania się z tą nową dziedziną okulistyki...”. Legło to u podstaw zorganizowania, 
na bazie Wojewódzkiej Przychodni Okulistycznej, Gabinetu Leczenia Zeza a następnie 
SRLZ w Sobótce. Profesor Wilczek udzielał Licowej wielu cennych rad i wskazówek 
podczas tworzenia tych placówek, niestety nie doczekał uroczystego otwarcia sana-
torium, zmarł nagle na zawał serca 4 października 1967 roku, 3 tygodnie przed prze-
jęciem ośrodka przez Licową. W dowód wdzięczności dla krakowskiego okulisty, za 
wszelką pomoc i wkład w utworzenie placówki, dyrektor SRLZ w 1972 roku uczyniła 
go patronem tej jednostki oraz na jej terenie wystawiła mu  pomnik, swą pracę doktor-
ską obronioną w 1977 roku również dedykowała swemu mistrzowi, profesorowi Ma-
rianowi Wilczkowi. Warto o tym przypomnieć, gdyż szacunek dla swoich nauczycieli 
zawodu, jaki prezentowała Halina Licowa, godny jest propagowania i zasługuje na 
wyjątkowe podkreślenie7.

Obiekty byłego Prewentorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci  przy ówczesnej ulicy 
M.Żymierskiego 4 w Sobótce zostały przejęte przez H.Licową z dniem 1 listopada 
1967 roku, rozpoczęła ona tworzenie tam swego wymarzonego sanatorium. Początko-
wo nazwa placówki nie była do końca oczywista, używano zamiennie dwóch rodzajów 
pieczęci nagłówkowych:

– Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna z Oddz. Sanatoryjno-Rehabilitacyjnym 
Leczenia Zeza

– Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza.
Z czasem główną nazwą placówki stała się ostatnia z wymienionych, którą uzupeł-

niono w 1972 roku o dodatkowy człon: „im. M.Wilczka”.
Organizacja nowego ośrodka była niezwykle trudnym wyzwaniem logistycznym, 

wymagała pozyskania i wyszkolenia specjalistycznego personelu (lekarze, pielęgniar-
ki, ortoptystki), zdobycia niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego, utworze-
nia wszelkich struktur umożliwiających samodzielne funkcjonowanie zakładu (kuch-
nia, zaopatrzenie, pralnia, ochrona, szkoła itp.). Halina Licowa została niewątpliwie 
obdarzona wielkim talentem organizacyjnym oraz zdolnościami przywódczymi, co 
zaowocowało szybkim zrealizowaniem wszelkich przedsięwzięć wymaganych do 

7 Halina Licowa: Rola okulisty w rehabilitacji dzieci niedowidzących i z zezem. Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Walki z Kalectwem, 1986, nr 1, s. 29-30; Janusz Skałecki : Sobótka i okolice, Wrocław, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979, s. 19
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Ryc. 1 Budynek główny Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza w Sobótce od strony 
północnej, lata 1970., fot. J.Śliz, archiwum autorów

uruchomienia placówki. Wypada podkreślić, że ogromnego wsparcia w zakresie wy-
posażenia ośrodka w nowoczesny sprzęt specjalistyczny (w PRL wówczas towar defi-
cytowy) udzieliła szwajcarska Polonia, której przewodniczył w tym zakresie Zdzisław 
Pręgowski (1912-1998)-znany mecenas i filantrop, były żołnierz 2. Dywizji Strzelców 
Pieszych8.

Działalność lecznicza sobótczańskiego ośrodka leczenia zeza

Pierwsi pacjenci przybyli do placówki w kwietniu 1968 roku. Była ona przeznaczo-
na dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które trafiały tam na 2-3 miesięczne 
turnusy. Wszystkie przypadki lżejsze były w miarę możliwości leczone ambulatoryjnie, 
na terapię stacjonarną kierowano raczej pacjentów z dużym zezem i niedowidzeniem 
czyli najtrudniejsze przypadki. W grupie tej dominowały osoby z nadwzrocznością 
średniego (4-6 dioptri, 43,8%) i dużego stopnia (powyżej 6 Dioptri, 32,8%), z zezem 
jednostronnym (62.6%), głównie zbieżnym. Najcięższym przypadkom towarzyszyło 
niedowidzenie dużego (41,2%) i średniego stopnia (42,2%), fiksacja ekscentryczna 

8 Barbara Brandt-Golecka, Kustosz z Rapperswilu-Zdzisław Pręgowski-doktor honoris causa Poli-
techniki Wrocławskiej,  Akademia im. J.Długosza w Częstochowie, Zeszyty Historyczne, 2010, z. XI, s. 
216-219; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowot-
nej nad Matką i Dzieckiem SPZOZ w likwidacji 1989-1999; Listy płac Sobótka 1975; Relacja �.Biało-
brzeskiej z 30.07.2014; Relacja J.Kapicowej z 18.07.2015
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(paramakularna i peryferyczna) oraz nieprawidłowa korespondencja siatkówkowa. Na-
leży zwrócić uwagę, że poziom wyedukowania zdrowotnego ówczesnego społeczeń-
stwa był niezbyt wysoki, co znajdowało odbicie w stosunku rodziców do problematyki 
leczenia zeza u dzieci (lekceważenie, brak realizacji zaleceń lekarskich itp.). Jednocze-
śnie zdarzający się niechętny stosunek rówieśników do kolegów noszących okulary 
czy zasłonki obturacyjne (wyśmiewanie, bolesne wyzwiska np. pirat, kobra, okularnik, 
zezol itp.) sprawiał, że mali pacjenci często rezygnowali z terapii. Stąd zrodził się po-
mysł, by w warunkach oderwania od codzienności, tylko w otoczeniu takich samych 
chorych dzieci, pod stałym nadzorem i kontrolą personelu medycznego, realizować 
bardzo intensywną terapię na 2-3 miesięcznych turnusach9.

Każdy pacjent trafiający do sanatorium był badany przez lekarza okulistę, który 
zlecał odpowiednią terapię, za jej wykonywanie odpowiadały ortoptystki. W ośrodku 
prowadzono wszystkie typy leczenia zachowawczego:

– pleoptyczne
 •   metoda Bangertera (pleoptofor, centrofor, lokalizator)
 •   metoda Cüppersa (eutyskop, ekran do powidoków, koordynator)
– ortoptyczne (synoptofor, cherioskop, separator, stereoskop, diploskop)
–  metoda penalizacyjna
–  terapia zajęciowa: ćwiczenia celownicze (obrysowywanie konturów, malowan-

ki, nawlekanie koralików), ćwiczenia konwergencji (aparat wg Bangertera tzw. 
ślimak), gry komputerowe

–  ćwiczenia lokalizacyjne w wolnej przestrzeni.
U pacjentów z niedowidzeniem kurację rozpoczynano od leczenia pleoptycznego 

(ściśle kontrolując stałą obturację) i dopiero po uzyskaniu poprawy ostrości wzroku 
do 0,4-0,5 do dali oraz 0,75-0,5 do bliży oraz centralnej fiksacji, można było rozpo-
cząć terapię ortoptyczną. Gdy leczenie zachowawcze nie dawało rezultatu (z reguły 
zbyt duży kąt zeza), zalecano przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Rodzaj i zakres 
operacji wyznaczała ówczesna docent Krystyna Krzystkowa (1924-2002, późniejsza 
profesor, uznawana za twórcę polskiej szkoły leczenia zeza i niedowidzenia) z Krako-
wa, także była współpracowniczka profesora M.Wilczka, która raz w miesiącu przyjeż-
dżała do Sobótki i konsultowała pacjentów. Leczenie operacyjne było przeprowadzane 
w 4. Wojskowym Szpitalu Okręgowym we Wrocławiu przez ówczesnego mjr. dr. n. 
med. Stanisława Mrzygłoda (1930-2014, późniejszy profesor, szef Kliniki Okulistycz-
nej CSK WAM w Warszawie) bądź  w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Kra-
kowie-Witkowicach przez K.Krzystkową. Wynik leczenia operacyjnego 430. dzieci, 
które poddano zabiegom w latach 1968-1973, był na ogół zadowalający. Po operacji 
pacjenci byli jeszcze poddawani ćwiczeniom mięśni oczu i konwergencji10.

9 H.Licowa, Ocena wyników..., s. 16-21
10 Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa: Penalizacja w leczeniu zeza i niedowidzenia. Kli-
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W ciągu całego okresu działalności w sobótczańskim ośrodku leczenia zeza tera-
pii poddano ponad 8000 pacjentów. Ośrodek dysponował początkowo 10-20 łóżkami, 
których liczba szybko wzrosła do 60, zaś w latach 1990. nawet do 70. Rocznie leczono 
w placówce początkowo ok. 100 pacjentów, których liczba stopniowo wzrastała osią-
gając w latach 1990. pułap ponad 500 osób. Rezultaty leczenia były na ogół bardzo 
dobre, szczególnie w przypadku młodszych dzieci. W latach 1968-1973, w grupie pa-
cjentów z zezem zbieżnym jednostronnym, równoległe lub prawie równoległe usta-
wienie oczu uzyskało 81% dzieci, jednocześnie poprawę ostrości wzroku osiągnęło 
73% z nich. Fiksację centralną uzyskano u 98,2% pacjentów z małym niedowidzeniem, 
u 90,6% ze średnim niedowidzeniem i 43,8% z dużym niedowidzeniem. Stopień nie-
dowidzenia determinował również powrót prawidłowej korespondencji siatkówkowej, 
co w przypadku osób z małym niedowidzeniem udało się uzyskać u 82,8% pacjentów, 
zaś z dużym niedowidzeniem tylko  44,6%. Poprawa widzenia obuocznego również za-
leżała od stopnia niedowidzenia, w przypadku chorych z niewielkim niedowidzeniem 
71,9% pacjentów uzyskało prawidłowe widzenie obuoczne, a tylko 38,1% z dużym 
niedowidzeniem11.

Dobre wyniki leczenia budowały pozytywną opinię ośrodka oraz przyciągały pa-
cjentów z całego regionu. W szczycie swego rozwoju, w latach 1970. i 1980., w Sa-
natorium Rehabilitacyjnym Leczenia Zeza im. M.Wilczka leczono dzieci z całej po-
łudniowo-zachodniej części Polski (województw: zielonogórskiego, jeleniogórskiego, 
legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego, opolskiego) a także wielu znacznie bar-
dziej odległych miejsc.

Stopniowo dała się zauważyć poprawa stanu zdrowia w zakresie choroby zezowej 
całej populacji, co niewątpliwie wiązało się ze zwiększeniem dostępności do lecze-
nia okulistycznego (wzrost liczby poradni, wzrost ilości lekarzy okulistów), a co za 
tym idzie szybszym wykrywaniem schorzeń i skuteczniejszą eliminacją ich skutków 
np. niedowidzenia. W krajach bardziej rozwiniętych cywilizacyjnie już wcześniej po-

nika Oczna, 1977, nr 47 (79), s. 11-13; Halina Licowa, Ocena wyników ....., s. 16-29; Halina Licowa, 
Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwiga Kapica: Analiza wy-
ników leczenia zeza jednostronnego z niedowidzeniem u dzieci. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1265-1271; 
Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwiga Ka-
pica: Wyniki leczenia zeza naprzemiennego. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1273-1275

11 Halina Licowa, Danuta Wolanin-Jendresowa, Hanna Domagalska-Sobczakowa, Jadwi-
ga Kapica: Wyniki leczenia zeza naprzemiennego. Klinika Oczna, 1973, nr 43, s. 1273-1275; Halina 
Licowa, Ocena wyników..., s. 13-14, 44-45; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Spe-
cjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, B-50, Księga Główna 
Przyjęć SRLZ Sobótka 1979-1988; Księga Główna Sobótka 1988-1995; Wojewódzki Szpital Leczenia 
Zeza i Niedowidzenia w Sobótce, B-10, Historie chorób 1991-1997; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwidacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia 
Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428, Wystąpienie pokontrolne NIK Delega-
tury we Wrocławiu z dnia 7.08.1998 r.
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rzucono model stacjonarnego leczenia choroby zezowej i niedowidzenia na rzecz je-
dynie terapii ambulatoryjnej lub operacyjnej. W II połowie lat 1980. zaobserwowano 
zmianę profilu pacjentów leczonych w SRLZ, coraz mniej było dzieci z bardzo dużym 
niedowidzeniem, przeważali pacjenci młodsi z szybciej wykrytym zezem i lepszymi 
rokowaniami na całkowite wyleczenie. Skłoniło to Halinę Licową do przekształcenia 
swego ośrodka w placówkę, w której poza leczeniem zachowawczym będzie wyko-
nywało się także leczenie operacyjne. W tym celu wybudowano nowy blok operacyj-
ny, którego uroczystego otwarcia w dniu 18 listopada 1989 roku dokonała profesor 
Krystyna Krzystkowa. Ta ostatnia umożliwiła również szkolenie  personelu z Sobótki, 
w zakresie umiejętności operacyjnych i obsługi bloku operacyjnego, na bazie ośrod-
ka krakowskiego pod czujnym okiem swej doktorantki �wy Wójcik. 

W latach 1990. w Sobótce przeprowadzono łącznie 1348 różnego rodzaju operacji 
zeza:

– wzmacniające mięśnie: skrócenie (resectio) i przyszycie do pierwotnego przy-
czepu, przesunięcie ku przodowi (antepositio), sfałdowanie (plicatio)

– osłabiające mięśnie: cofnięcie przyczepu (recessio), przecięcie ścięgna mięśnia 
(tenotomia)

– łączone: skrócenie mięśnia prostego bocznego i cofnięcie przyczepu mięśnia 
prostego przyśrodkowego.

Wyniki leczenia operacyjnego były na ogół zadowalające12.

Struktura placówki

Od początku swego istnienia sobótczański ośrodek posiadał w swej strukturze wła-
sną poradnię zlokalizowaną przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu, skąd kie-
rowano pacjentów na turnusy lecznicze. Poza wrocławską poradnią, istniały następu-
jące komórki organizacyjne SRLZ: oddział sanatoryjno-rehabilitacyjny, administracja, 
kuchnia, pralnia, kotłownia, szwalnia, portiernia, komórka remontowo-gospodarcza 
(konserwator, ogrodnik, robotnicy gospodarczy), szkoła specjalna i przedszkole, ho-
tel pracowniczy. Umożliwiały one praktycznie samodzielne funkcjonowanie ośrodka 
z zapewnieniem wszystkim pacjentom schludnych i funkcjonalnych warunków zakwa-
terowania, bardzo dobrego wyżywienia, dbałości o czystość i stan odzieży, właściwej 

12 Archiwum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, B-50, Księga Główna Przyjęć SRLZ Sobótka 1979-1988; Księga 
Główna Sobótka 1988-1995; Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia w Sobótce, B-10, Histo-
rie chorób 1991-1997; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, 
organizacja, likwidacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobót-
ce, sygn. 2158/428: Pismo Przewodniczącej Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Okulistyki prof. 
K.Pecold do MZiOS z dnia 20.02.1997 r.; Pismo Wojewódzkiego konsultanta ds. Okulistyki Teresy Lange 
do DIL z dnia 21.03.1997 r.; Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 7.08.1998 r.; 
Relacja J.Cendrowicz z dnia 30.07.2014 r.; Relacja �.Medweckiej z dnia 27.12.2015 r.
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edukacji a przede wszystkim profesjonalnego leczenia i opieki medycznej. Ośrodek 
miał charakter zamknięty, wszystkie obiekty i wewnętrzny teren (piękne alpinarium, 
ogród, słoneczna polana, tarasy widokowe) otaczało ogrodzenie, co zapewniało pełne 
bezpieczeństwo przebywających tutaj dzieci, które zawsze były pod opieką personelu. 
Rodzice oddając dziecko do sanatorium mieli poczucie, że ich pociecha pozostaje pod 
bardzo dobrą kuratelą i praktycznie o nic nie muszą się martwić (zakwaterowanie, wikt 
i opierunek)13.

SRLZ podlegało Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Województwa 
Wrocławskiego i Miasta Wrocławia we Wrocławiu, od 1974 roku Specjalistycznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu.

Przez cały okres istnienia placówki personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, or-
toptystki, salowe) stanowił dominującą większość załogi, tylko niecałe 30% zatrud-
nionych osób pracowało w szeroko rozumianym dziale obsługi logistycznej (kuchnia, 
pralnia, kotłownia itp.) oraz administracji14. 

Bardzo ciekawym elementem struktury ośrodka była Specjalna Szkoła Podstawowa 
I-IV, która podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu, zaś jej dyrek-
tor był zobowiązany do pełnej współpracy z dyrekcją i personelem SRLZ. Istnienie 
placówki edukacyjnej wymuszał fakt, że pacjentami ośrodka była młodzież w wieku 
szkolnym, na której ciążył obowiązek edukacyjny. Działalność szkoły zorganizowano 
w oparciu o podział  na trzy grupy wiekowe:

– przedszkolaki
– klasa łączona I-II (uczniowie uczęszczający do pierwszej lub drugiej klasy 

szkoły podstawowej)

13 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, B50, Wy-
kazy imienne średniego personelu medycznego zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego 
w dniu 31.12.1975 r. jednostek podległych; Wykazy imienne średniego personelu medycznego (pozostały 
personel) zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1980 r. jednostek podle-
głych; Wykazy imienne średniego personelu medycznego (pozostały personel) zatrudnionego na terenie 
województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1984 r. jednostek podległych; Archiwum Urzędu Marszał-
kowskiego: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu SPZOZ 
w likwidacji, B-25, Listy płac Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �taty 1989, Różne wykazy 1989-99; 
Relacja J.Iwachów z dnia 14.07.2014 r.; Relacja W.Kołtuniewicz z dnia 3.12.2015 r.

14 Archiwum Urzędu Marszałkowskiego: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dziec-
kiem we Wrocławiu SPZOZ w likwidacji, B-25, Listy płac Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �ta-
ty 1989, Różne wykazy 1989-99; Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia 
i Opieki Społecznej, B50, Wykazy imienne średniego personelu medycznego zatrudnionego na terenie 
województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1975 r. jednostek podległych; Wykazy imienne średniego per-
sonelu medycznego (pozostały personel) zatrudnionego na terenie województwa wrocławskiego w dniu 
31.12.1984 r. jednostek podległych; Wykazy imienne lekarzy zatrudnionych na terenie województwa wro-
cławskiego w dniu 31.12.1973 r. jednostek podległych
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– klasa łączona III-IV (uczniowie uczęszczający do trzeciej lub czwartej klasy 
szkoły podstawowej).

Specjalny charakter placówki wynikał z faktu, że uczono tu dzieci, które przyby-
wały do placówki jedynie na 2-3 miesiące (pedagodzy nie znali wcześniej swoich pod-
opiecznych) a jednocześnie były to osoby obarczone pewnym stopniem upośledzenia 
widzenia, co mogło mieć także wpływ na postępy edukacyjne. Z tego powodu na-
uczyciele i wychowawcy musieli posiadać duże doświadczenie, by móc w tak krótkim 
czasie poznać każdego ucznia i dostosować do jego możliwości zajęcia edukacyjne 
i stawiane wymogi15.

W początku lat 1980., na fali przemian społeczno-politycznych, pojawił się w etacie 
SRLZ własny kapelan, który w niedzielę odprawiał mszę świętą dla chętnych dzieci 
i pracowników oraz nauczał religii. Funkcję tę sprawował kpt. w st. spocz. ks. Jó-
zef Bełch pseudo. „Róża” (1909-1993)-były kapelan w Inspektoracie Zachód Okręgu 
Lwów, Obszar nr 3 Armii Krajowej, świadek ludobójstwa dokonanego przez zbrodni-
czą Ukraińską Powstańczą Armię, uczestnik podziemia niepodległościowego i więzień 
polityczny okresu stalinowskiego, jedna z najciekawszych postaci w historii miasta 
Sobótka16.

W okresie gorących przemian polityczno-społecznych przełomu lat 1989/1990 na-
stąpiło również znaczące przekształcenie Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza 
im. M.Wilczka w Sobótce. Na podstawie uchwały nr VII/54/89 z dnia 19 grudnia 1989 
roku oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 
maja 1982 roku w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
15, poz. 121, z 1984 r. nr 60, poz. 312, z 1989 r. nr 28, poz. 152) zostało ono zamienio-
ne w Wojewódzki Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. 
M.Wilczka. W samej strukturze placówki zaszła tylko jedna istotna zmiana, utworzono 
oddział zabiegowy, który zajął  wybudowany nowy blok operacyjny celem przeprowa-
dzania leczenia zabiegowego zeza u dzieci. Na podstawie zarządzenia nr 106 wojewo-

15 Bożena Wiszniowska: Charakterystyka pedagogiczna dziecka zezowego i jego rewalidacja, praca 
magisterska, Wrocław, 1979, s. 51, udostępniona dzięki uprzejmości B.Wiszniowskiej; Halina Licowa, 
Rola okulisty...,  s. 28-30; Relacja K.Kuriaty z dnia 25.11.2015 r. 

16 Pius (Franciszek)Bełch: Ks. prałat Józef Bełch (1909-1993) życie i dzieło społecznika i publicysty 
żołnierza AK i więźnia UB, Opole, 2003, s. 20-46; Archiwum Urzędu Marszałkowskiego: Specjalistyczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu SPZOZ w likwidacji, B-25, Listy płac 
Sobótka 1975; B-25 Zwolnienia 1999, �taty 1989, Różne wykazy 1989-99, Wykaz pracowników niepeł-
nozatrudnionych SRLZ w Sobótce z dnia 9.01.1987 r.; Instytut Pamięci Narodowej: BU WRO039/3/3, 
Akta kontrolne śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji SN i WiN Bełch Józef i inni; 
Zbignie Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: Niezłomny kapelan sanatorium dla dzieci 
w Sobótce - ks. kpt. Józef Bełch, Forum Bibliotek Medycznych, 2016, r. 9, nr 1 (17), s. 492-497
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dy wrocławskiego z dnia 10 maja 1993 roku, placówka kolejny raz zmieniła nazwę na 
Wojewódzki Szpital Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce17. 

Po tej ostatniej zmianie szpital przetrwał już niewiele ponad 3 lata, został zlikwido-
wany na podstawie decyzji wojewody wrocławskiego Janusza Zaleskiego nr 165 z dnia 
29 września 1997 roku. Sam sposób podjęcia tej decyzji, a w szczególności procedura 
jej wykonania, przebiegały w sposób daleko odbiegający od właściwych standardów. 
Znalazło to wyraz w opinii pokontrolnej sporządzonej w lipcu 1998 roku przez De-
legaturę Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, w której zarzucono likwidatorom 
placówki bardzo liczne zaniedbania i uchybienia oraz narażenie skarbu państwa na 
bezzasadne wydatki z budżetu państwa. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 
w ten sposób likwidacji nigdy nie poniosły najmniejszych konsekwencji. Po 30. latach 
funkcjonowania znany w kraju ośrodek, mimo dużych i głośnych protestów społecz-
nych, przestał istnieć18.

Przez ponad 10 lat piękne obiekty byłego SRLZ popadały w ruinę i niszczały, 
w 2010 roku zakupiła je znana miliarderka i współwłaścicielka koncernu farmaceu-
tycznego Johnson&Johnson, koneserka sztuki i filantrop, Barbara Johnson-Piasecka 
(1937-2013), która tam spędziła swe ostatnie lata życia. Z pomnika profesora Wilczka, 
znajdującego się przy budynku głównym byłego sanatorium, usunięto jego popiersie 
(autorom nie udało się ustalić, gdzie się obecnie znajduje), sam granitowy blok stoi 
nadal na terenie posesji.

Doktor Halina licowa

Pomysłodawcą, twórcą, organizatorem i długoletnim dyrektorem Sanatorium Reha-
bilitacyjnego Leczenia Zeza im. M.Wilczka w Sobótce była dr n. med. Halina Licowa, 
ówczesna kierownik Wojewódzkiej Przychodni Okulistycznej przy ulicy Dobrzyńskiej 
21/23 we Wrocławiu (właśc. Halina Lic, ale używała formy odmiany swego nazwiska 
po mężu, charakterystycznej i popularnej wśród mieszkańców kresów wschodnich II 
RP). Należała do pokolenia „kolumbów”, urodzona 29 sierpnia 1919 roku w Białej 

17 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwi-
dacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428, 
Uchwała nr VII/54/89 WRN we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 1989 r.;  Polecenie wykonawcze Wojewody 
Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 1992 r. do uchwały nr VII/54/89 WRN we Wrocławiu

18 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia, Utworzenie, organizacja, likwi-
dacja Wojewódzkiego Szpitala Leczenia Zeza i Niedowidzenia im. M.Wilczka w Sobótce, sygn. 2158/428: 
Wniosek p.o. dyrektora WSLZiN w Sobótce do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z dnia 22.12.1997 r.; Pismo p.o. dyrektora WSLZiN w Sobótce do dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 12.01.1998 r.; Decyzja Wydziału Zdrowia UW we Wrocławiu o wy-
kreśleniu z rejestrów zakładów zdrowotnych mających siedzibę na obszarze województwa wrocławskiego 
WSLZiN w Sobótce z dnia 5.01.1998 r.; Wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury we Wrocławiu z dnia 
7.08.1998 r.
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Podlaskiej. II wojna światowa zabrała jej możliwość edukacji, studia medyczne ukoń-
czyła dopiero w 1951 roku na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. I stopień specjalizacji z okulistyki zdobyła w 1954 roku, II stopień w 1959 roku. 
Przez podwładnych zapamiętana jako osoba apodyktyczna i bywało bardzo ostra, ale 
jednocześnie sprawiedliwa i pomocna w chwilach naprawdę trudnych dla pracowni-
ków. Placówka była prowadzona przez nią tzw. „żelazną ręką”, jednak nie oznaczało to 
jakiegoś „kapralskiego drylu”, lecz ścisłe egzekwowanie poleceń, co owocowało zgra-
niem całego zespołu i absolutnym porządkiem. Okulistyka, a szczególnie strabologia 
dziecięca były jej zawodową pasją, którą realizowała także w formie pracy naukowej. 
Na podstawie materiału zgromadzonego podczas działalności w ośrodku napisała swo-
ją rozprawę doktorską pt. „Ocena wyników leczenia zeza i niedowidzenia u dzieci na 
podstawie materiału Sanatorium Rehabilitacyjnego Leczenia Zeza im. Mariana Wilcz-
ka w Sobótce oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu”, którą 
obroniła w 1977 roku na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Była osobą posiadają-
cą również doskonałe umiejętności, mówiąc współczesnym językiem, PR-wskie, czyli 
promocji własnej osoby a przede wszystkim SRLZ, co wykorzystywała do populary-
zowania ośrodka  na forum licznych sympozjów naukowych i różnego rodzaju wpły-
wowych gremiów, wynikiem czego stawał się coraz bardziej znany w Polsce. Funkcję 
dyrektora pełniła przez 23 lata, w marcu 1991 roku odeszła na zasłużoną emeryturę. 
Za swoją działalność uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym 
m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (1968). Najmilszym jej sercu odznaczeniem był zapewne Order Uśmiechu 
nadany jej przez dzieci i na wniosek dzieci19.

Wnioski

Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza im. Mariana Wilczka w Sobótce, któ-
rego 50. rocznica utworzenia mija w 2017 roku, było ośrodkiem niezwykle oryginal-
nym i unikalnym w skali kraju. Przeznaczony do realizacji zadania leczenia dzieci z 
chorobą zezową, szczególnie ciężkich przypadków z niedowidzeniem. Należy mocno 
podkreślić, że stosowane metody diagnostyki i terapii medycznej oraz wyposażenie 
placówki w nowoczesny sprzęt pozycjonowały ją w latach 1970. i 1980. w czołówce 
najlepszych tego typu ośrodków w Polsce. Przy tworzeniu sanatorium oraz podczas 
jego działalności współpracowali z tutejszą kadrą lekarską wybitni polscy okuliści, 

19 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, B50, Wy-
kazy imienne lekarzy zatrudnionych na terenie województwa wrocławskiego w dniu 31.12.1973 r. jed-
nostek podległych; H.Licowa, Rola okulisty..., s. 28-31; Główna Biblioteka Lekarska: KOL- Halina Lic; 
Relacja J.Kapicowej z dnia 18.07.2015 r.; Relacja H.Domagalskiej-Sobczak z dnia 18.07.2015 r.; Archi-
wum Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką 
i Dzieckiem SPZOZ w likwidacji, B-25, Odznaczenia
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Ryc. 2 Przy pomniku profesora  M.Wilczka, od lewej: �wa Białobrzeska, Jadwiga Pierończyk, 
Kazimiera Meszczyk, Maria Klepuszewska, Jadwiga Kapicowa, Wanda Sosnowska, Halina 

Licowa, Halina Kręgiel, Zofia Naryniecka, Halina Rychlik, Małgorzata Mazur, Regina Czyr-
nek, SRLZ w Sobótce, lata 1980., udostępnione dzięki uprzejmości �.Białobrzeskiej

w tym m.in.: Marian Wilczek, Krystyna Krzystkowa, Stanisław Mrzygłód. SRLZ roz-
sławiło w Polsce niewielkie miasteczko u podnóża Ślęży i stało się powodem w pełni 
uzasadnionej dumy jego mieszkańców. Doktor Halina Licowa, mimo iż nie pochodziła 
z tego miasta i w nim nie zamieszkiwała, swą działalnością przyczyniła się do jego 
niezwykłej promocji w polskim środowisku medycznym. Współautorzy niniejszej pu-
blikacji wystąpili do Rady Miejskiej w Sobótce o pośmiertne nadanie Halinie Licowej 
tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”, co stało się faktem na podstawie uchwały tego 
szacownego gremium nr XXVIII/202/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.
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Ryc. 3 Ortoptystki podczas ćwiczeń z pacjentami, od lewej: Małgorzata Mazur, Jadwiga Pie-
rończyk, Sobótka, lata 1980-te, udostępnione dzięki uprzejmości M.Zarych

Ryc. 4 Uroczystość 15-lecia SRLZ im. M.Wilczka w Sobótce, od lewej: dr Halina Licowa 
i prof. Krystyna Krzystkowa zdmuchują świeczki na jubileuszowym  torcie, 15.04.1983 r., 

udostępnione dzięki uprzejmości K.Marchlewskiej
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WojSKoWA oPIeKA DuSzPASteRSKA W gARNIzoNIe żARy, 
W tyM W 105. KReSoWyM SzPItAlu WojSKoWyM 

z PRzyCHoDNIą W lAtACH 1947-2015

Abstract

In the years 1947-2015 in Żary garisson the chaplain’s service was performed by 28 officers-priests. 
They also took care of the staff and patients of the local Garrison Hospital (now 105th Borderlands Military 
Hospital with an Outpatient Clinic). The first of them cpt. Wiktor Zabiegło arrived on August 31, 1947, the 
last lt. col. dr. Stanisław Błądek completed duties in early 2015. Among the chaplains were representatives 
of the land forces, the navy, commando from the Grom unit, front soldiers from World War II and fighting 
against Ukrainian bandits from UPA, participants in war missions in Syria, Kosovo, Iraq and Afghanistan. 
In 2015, due to the translocation to Żagań of the last military unit stationed in Żary, it was decided to liqu-
idate the local Military Parish.

Streszczenie

W garnizonie Żary w latach 1947-2015  służbę kapelana pełniło 28 oficerów-księży. Obejmowali oni 
swą opieką także personel i pacjentów miejscowego Szpitala Garnizonowego (obecnie pod nazwą 105. 
Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią). Pierwszy z nich kpt. Wiktor Zabiegło przybył w dniu 31 sierp-
nia 1947 roku, ostatni ppłk dr Stanisław Błądek zakończył obowiązki na początku 2015 roku. Wśród kape-
lanów byli reprezentanci wojsk lądowych, marynarki wojennej, komandos GROM-u, żołnierze frontowi 
z czasów II wojny światowej i zwalczający ukraińskich bandytów z  UPA,  uczestnicy misji wojennych 
w Syrii, Kosowie, Iraku czy Afganistanie. W 2015 roku, w związku z translokacją do Żagania ostatniej 
stacjonującej w Żarach jednostki wojskowej, podjęto decyzję o likwidacji miejscowej Parafii Wojskowej. 

Powszechnie wiadomo, iż stan psychiczny i nastawienie pacjenta do podjętych przez 
lekarzy działań diagnostyczno-terapeutycznych mają ogromne znaczenie dla rezulta-
tów leczenia. Chorzy pozytywnie nastrojeni i będący w dobrej kondycji psychicznej 
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rokują znacznie lepiej niż ci negatywnie odbierający wszelkie starania personelu me-
dycznego. Otwiera się tu ogromne pole do działania zarówno profesjonalnych psycho-
terapeutów, jak  i kapelanów, którzy w różny oczywiście sposób starają się wspomóc 
siły psychiczne cierpiących ludzi. W przypadku osób głęboko wierzących, bywa iż 
duchowni odgrywają nawet rolę pierwszoplanową, doświadczony kapłan potrafi wspo-
móc duchowo ciężko chorego człowieka i zmobilizować do czynnego uczestnictwa 
w walce o zdrowie. Gdy schorzenie okazuje się silniejsze od współczesnej medycyny, 
jest człowiekiem niosącym ostatnią posługę, ukojenie i uspokojenie dla wierzących 
odchodzących z tego świata. Umożliwienie uczestniczenia nawet osób mocno wynisz-
czonych chorobą we mszy świętej, możliwość odbycia przez nich spowiedzi czy przy-
jęcia komunii jest niezwykle potrzebna i ważna. 

Już w okresie II Rzeczypospolitej istniała dobrze zorganizowana i sprawnie działa-
jąca  struktura wojskowego duszpasterstwa rzymsko-katolickiego (ale także innych wy-
znań), obejmująca także swą pieczą istniejące wówczas wojskowe zakłady lecznicze. 
Na jej czele stał Biskup Polowy Stanisław Gall (1865-1942), który był przełożonym 
dziesięciu dziekanów - szefów Duszpasterstw DOK (Dowództwo Okręgu Korpusu) 
podzielonych na trzy rejony duszpasterskie. Proboszczowie wojskowi czyli admini-
stratorzy rzymsko-katolickich parafii dzierżyli na swych barkach główne zadania. We 
wszystkich jednostkach, oddziałach i formacjach zlokalizowanych na podległym im 
terenie sprawowali faktyczną opiekę religijną nad żołnierzami, jak również rodzinami 
wojskowymi, osobami cywilnymi zatrudnionymi w instytucjach wojskowych oraz jeń-
cami wojennymi. W okresie międzywojennym istniało dziesięć wojskowych szpitali 
okręgowych,  każdy z nich posiadał w etacie kapelana (stopień  etatowy kapitan). Na 
liście jego głównych obowiązków można wymienić: otoczenie opieką religijną i dusz-
pasterską całej załogi szpitala  oraz pacjentów, udzielanie chrztu dzieciom (których 
rodzice należeli do parafii wojskowej), władza słuchania spowiedzi  oraz udzielanie 
sakramentu eucharystii, celebracja pogrzebów żołnierzy i ich rodzin. W tym czasie 
istniał pewien konflikt interesów w polskim kościele, gdyż cywilni biskupi nie pałali 
wielką chęcią oddelegowywania „swoich” księży do służby wojskowej, co skutkowało 
poważnymi brakami kadrowymi  i wakatami na różnych stanowiskach. W przypadku 
braku etatowego kapelana w szpitalu jego obowiązki, w miarę swoich skromnych moż-
liwości, musiał sprawować miejscowy proboszcz parafii wojskowej  (stopień etatowy 
podpułkownik), co było dość trudne do właściwego zrealizowania w praktyce1. 

Należy zawsze pamiętać, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku II Rzecz-
pospolita była krajem wielonarodowym, posiadającym w swej strukturze demograficz-

1 Zofia Waszkiewicz: Duszpasterstwo w Siłach Zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), 
Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000, s. 120-131; Andrzej Czesław Żak: Pierwszy Biskup Polo-
wy Wojska Polskiego. Arcybiskup Stanisław Gall (1865-1942), Warszawa, Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej, 1994, s. 21-35
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nej liczebne grupy mniejszości narodowych (Żydzi, Białorusini, Rusini zwani później 
Ukraińcami, Rosjanie, Niemcy), a co się z tym wiąże znaczącą reprezentacją osób wy-
znań innych niż rzymsko-katolickie. Dla zaspokojenia ich potrzeb religijnych utworzo-
na była odpowiednia struktura duszpasterstw: mojżeszowego, prawosławnego, ewan-
gelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego i unijnego. W ciągu dwudziestu 
lat istnienia niepodległej Polski wszystkie organizacje wyznaniowe w ramach Wojska 
Polskiego okrzepły, wykształciły zastęp profesjonalnych i ofiarnych  duchownych-
oficerów i stanowiły trwałą część armii.

Rezultatem II wojny światowej, w szczególności haniebnych traktatów w Jałcie 
i Poczdamie, była zgoda naszych „wielkich sojuszników” USA i Wielkiej Brytanii, 
wydana z pogwałceniem praw legalnego Rządu RP, na pozbawienie Polski (swojego 
najwierniejszego sojusznika, walczącego na  wszystkich frontach od pierwszego do 
ostatniego dnia II wojny) dużej części terytorium oraz de facto polityczne podporząd-
kowanie, wraz z całą środkową �uropą, Stalinowi i sowieckiej Rosji. Powstające od 
1943 roku w ZSRR oddziały Wojska Polskiego miały zaświadczać światowej opinii 
publicznej, że duża część Polaków chce dobrowolnie współpracować z komunista-
mi. Ich struktura wzorowana była na Armii Czerwonej, jednak dla uwiarygodnienia 
w oczach polskiego społeczeństwa Stalin zgodził się na obecność w szeregach kape-
lanów (w sowieckim wojsku było to nie do pomyślenia). Szczególnie mocno należy 
podkreślić, że Polacy przybywający do organizowanej w Sielcach 1. Dywizji Piechoty 
im. T.Kościuszki to zesłańcy, którzy przebywając na katordze w najdalej położonych 
łagrach, strojbatach czy więzieniach najdłużej cierpieli niedolę na „nieludzkiej ziemi” 
i nie zdążyli już do armii gen. W.Andersa. Oni na własnej skórze poznali dogłębnie 
wszelkie „dobrodziejstwa” władzy radzieckiej i nawet najzdolniejszemu politrukowi 
byłoby niezwykle ciężko przekonać tych ludzi do systemu tam panującego. Jednak 
należy pamiętać, że dla tych skrajnie już wyniszczonych ludzi Wojsko Polskie  orga-
nizowane przez płk. Zygmunta Berlinga (1896-1980) i Związek Patriotów Polskich 
(ZPP) było jedyną szansą ucieczki, zachowania życia i powrotu do kraju. Bardzo wielu 
zginęło podczas walk z Niemcami i nigdy nie powróciło do swego rodzinnego domu. 
Po przemianach społecznych roku 1989 żołnierze ci zaczęli być traktowani bardzo 
niesprawiedliwie, wręcz skandaliczne były niektóre zachowania wybranych przedsta-
wicieli „elit politycznych”. Należy zrozumieć, że każdy polski żołnierz walczący po 
stronie koalicji antyhitlerowskiej na różnych frontach II wojny światowej jest godzien 
szacunku. Trudno to zapewne zrozumieć komuś, kto nigdy nie znalazł się  w strefie 
działań wojennych i nie ryzykował utraty własnego życia, dla ludzi w mundurach jest 
to zapewne oczywiste. 

Pojawienie się wśród polskich żołnierzy w ZSRR wojskowych kapelanów było 
niezwykle ważnym i radosnym wydarzeniem, choć początkowo byli oni traktowani 
bardzo nieufnie i z ogromnym dystansem, gdyż ex-łagiernicy przyzwyczajeni byli do 
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prowokacji i iście szatańskich intryg NKWD. Kapelani stawali się prawdziwymi du-
chowymi przewodnikami swych żołnierzy dopiero po upływie dłuższego czasu, który 
sprzyjał bliższemu poznaniu i przełamywaniu bariery nieufności, poprzez codzienne 
rozmowy z żołnierzami i dzielenie wspólnego frontowego losu.   Ogromnym proble-
mem był fakt, że przełożeni oddziałów wojskowych organizowanych pod kuratelą ZPP 
w ZSRR nie uznawali Rządu RP w Londynie i dowództwa Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, a co się z tym wiąże zwierzchności nad kapelanami ich jednostek Bisku-
pa Polowego Józefa Gawliny (1892-1964). Stanowiło to niezwykle istotną trudność, 
jednakże ze względu na dobro służących tam żołnierzy, którzy potrzebowali wszak 
opieki duszpasterskiej, zdecydowano się na pośrednie rozwiązanie: prawnym źródłem 
jurysdykcji kapelanów wojskowych pozostali biskupi diecezjalni, na terytorium któ-
rych pełnili posługę kapłańską2.

W czasie formowania I Armii Wojska Polskiego jej opieka duszpasterska funkcjono-
wała na zasadzie „prawa obyczaju” z okresu II Rzeczpospolitej, nie ustanowiono żad-
nych nowych norm prawnych oraz struktury organizacyjnej. Przełożonymi kapelanów 
byli ich bezpośredni dowódcy oraz dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Główny 
Wydział Duszpasterstwa Wojska Polskiego (GWD WP) powstał dopiero 9 październi-
ka 1944 roku na mocy rozkazu nr 47                  gen. Michała Roli-Żymierskiego, zarzą-
dzał nim Generalny Dziekan WP podlegający Naczelnemu Dowódcy. Funkcję tę objął 
kapelan 1 Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki ks. Wilhelm Kubsz (1911-1978), którego 
z dniem 30 stycznia 1945 roku zmienił ks. Stanisław Warchałowski (zawodowy kape-
lan armii polskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego, był m.in. kapelanem 2. 
Szpitala Okręgowego w Chełmie). Do podstawowych obowiązków Generalnego Dzie-
kana WP należał nadzór nad pracą wszystkich podległych duchownych, wnioskowanie 
w sprawie awansów, odznaczeń, przeniesień czy zwolnień ze służby.

W dniu 24 października 1944 roku ukazał się rozkaz nr 70 Naczelnego Dowódcy 
WP, w którym  w sposób szczegółowy określono strukturę, stopnie wojskowe i etaty 
duszpasterstwa.  W etacie GWD WP wyróżniano trzech księży: dziekan generalny (sto-
pień etatowy: płk/gen. bryg.), jego zastępca (stopień etatowy: płk), kierownik kance-
larii (stopień etatowy: mjr) oraz jednego oficera i sześciu szeregowców. W duszpaster-
stwie armii odpowiednio dwóch księży: dziekan (stopień etatowy: ppłk/płk), wikary 
(stopień etatowy: kpt.), trzech szeregowców; w korpusie także dwóch księży: dziekan 
(stopień etatowy: mjr), ksiądz pomocnik (stopień etatowy: kpt.), dwóch szeregowców. 
Na etacie dywizji tylko jeden ksiądz: proboszcz (stopień etatowy: kpt./mjr), dwóch 
szeregowców; podobnie w brygadzie: starszy kapelan (stopień etatowy: kpt.), dwóch 
szeregowców. W pułkach, samodzielnych jednostkach szkolnych i szpitalach również 
etatowo był tylko jeden  kapelan (stopień etatowy: kpt.) i jeden szeregowiec. Z upły-

2 Janusz Odziemkowski: Służba Duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa, wyd. Bellona, 
1998, s. 192-200
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wem czasu władze stopniowo redukowały i tak szczupłe etaty duszpasterstw, co miało 
w konsekwencji służyć praktycznemu wyrugowaniu religii z życia żołnierzy. Należy 
jednak podkreślić, iż większość kapelanów w trakcie codziennej służby stosowała się 
głównie do zaleceń swoich przełożonych fachowych, w znacznie mniejszym stopniu 
wojskowych, czego rezultatem było organizowanie życia wiernych w zgodzie z polską 
tradycją i zasadami wiary3.

W lipcu 1944 roku na 42 etaty kapelanów w I Armii Wojska Polskiego, było 33 
wakaty.  Ogromne braki kadrowe w duszpasterstwie wojskowym wynikały zarówno 
z niechęci biskupów do oddawania swoich podwładnych w szeregi WP (które wszak 
nie uznawało zwierzchności Biskupa Polowego Józefa Gawliny), jak i obawy samych 
księży przed indoktrynacją i sowietyzacją w armii.

W momencie formowania się 8. Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego II 
Armii WP w październiku 1944 roku w etacie placówki nie było kapelana. Należy 
jednak zauważyć, że jeden z pierwszych rozkazów dziennych zakładu (Roz.Dz. nr 2 
z 2 listopada 1944 roku) oficjalnie przewidywał modlitwę poranną żołnierzy w godz. 
8.30-8.45. Taki sposób rozpoczynania zajęć był niewątpliwie jawnym nawiązaniem 
do zasad obowiązujących w WP  II RP. Można się jedynie domyślać, że mimo braku 
„swojego” kapelana potrzeby religijne i duchowe pacjentów oraz personelu były za-
spokajane dzięki przychylności i uczynności miejscowych księży w miejscu aktualne-
go stacjonowania placówki. W 1947 roku, czyli już dwa lata po zakończeniu wojny, 
w Kronice Szpitala Garnizonowego w Żarach pojawił się opis sposobu celebracji Świąt 
Wielkanocnych. ówczesnym komendantem tej placówki był mjr lek. Bronisław Seyda 
(1912-2008), jeden z trzech najwybitniejszych w historii  dowódców tego szpitala, 
obok ppłk. lek. Teofila Ziemskiego (1914-2004) i płk. lek. Józefa Błaszczyka (1929-
2012). W niedzielę Wielkanocną    zarządził on przygotowanie specjalnej sali na Od-
dziale Chirurgicznym, w której cywilny ksiądz dziekan Bilski odprawił nabożeństwo 
rezurekcyjne, po czym uczestniczył w uroczystym śniadaniu świątecznym dla perso-
nelu i pacjentów4.

Doniosłym wydarzeniem w dziejach duszpasterstwa wojskowego w Żarach było 
przybycie w dniu 31 sierpnia 1947 roku do 11 Dywizji Piechoty kpt. ks. Wiktora Zabie-

3 Ibidem, s. 192-200
4 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 11-15, 127; Janusz Odziemkowski: Służba Duszpasterska 

...,op. cit., s. 192-200; Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman: Lekarze szpitala 
wojskowego w Żarach. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 52, 352, 456; Zbigniew Ko-
pociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: Lekarz wojskowy o duszy artysty- płk dr n. med. Teofil 
Tadeusz Ziemski (1914-2004). Lekarz Wojskowy, 2016, t. 94, nr 2, s. 214-218; Zbigniew Kopociński, 
Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: Płk dr med. Bronisław Seyda (1912-2008) - lekarz, oficer, histo-
ryk medycyny. W: Wybrane problemy historii medycyny. Pięć perspektyw, pod red. A.Magowska, K.Pę-
kacka-Falkowska, Poznań, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego, 2017, s. 
309-313
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gło. Objął on w zarząd miejscowy Kościół Garnizonowy, a jednocześnie roztoczył swą 
opiekę nad miejscowym Szpitalem Garnizonowym. Na początku 1945 roku podczas 
walk o zdobycie Sorau (niemiecka nazwa Żar), a następnie w wyniku działalności róż-
nego rodzaju szabrowników świątynia uległa znacznej dewastacji: mocno uszkodzony 
dach i instalacja elektryczna, powybijane szyby. 

Warto podkreślić, że żarski Kościół Garnizonowy został zorganizowany w zabyt-
kowej świątyni franciszkanów wybudowanej w stylu gotyckim w 1274 roku. W 1549 
roku wielki pożar strawił znaczną jej część. Jej restaurację  przeprowadził �lias Schef-
fler dopiero w 1701 roku, rok później  funkcjonowała już jako Kościół p.w. św. Piotra 
i Pawła. Zachodzące w Niemczech przemiany dotyczące życia społecznego i religij-
nego spowodowały, że w 1873 roku świątynię przejęła miejscowa  gmina luterańska. 
Odkryte w 1969 roku, podczas remontu prezbiterium, archiwalne fotografie (zamuro-
wane w kasetce w ołtarzu) z 1928 roku pięknie ukazują ówczesny wystrój wnętrza. Za-
bytkowy obiekt o powierzchni zabudowy 600m², kubaturze 7054m³, wysokości 25m, 
z ceglano-kamiennymi fundamentami, zdewastowany w 1945 roku i wymagający re-
nowacji, stanowił duże wyzwanie dla nowego gospodarza. 

Kpt. ks. Zabiegło, ze względu na bardzo skromne możliwości finansowe, skupił się 
przede wszystkim na zabezpieczeniu kościoła przed dalszym niszczeniem. W tym celu 
zorganizował naprawę dachu świątyni i instalacji elektrycznej oraz oszklenie wszyst-
kich okien, co zabrało dwa lata. Czas trwania tego remontu może wydawać się dość 
długi, lecz trzeba pamiętać, że ks. W.Zabiegło był sam i nie posiadał zastępcy, a prze-
cież musiał sprawować normalne obowiązki kapelana: odprawiać msze święte, udzie-
lać sakramentu chrztu etc., więc z całą pewnością nie mógł narzekać na brak pracy5. 

Obecność w Żarach tego wojskowego kapelana wywarła także wpływ na możli-
wość rozwoju opieki duszpasterskiej w miejscowym Szpitalu Garnizonowym.  W bu-
dynku nr 7, nad Izbą Przyjęć, zorganizowano małą kaplicę szpitalną, której elementy 
wyposażenia  zostały zarekwirowane z kaplicy żarskiego Cmentarza �wangelickiego 
(ławki i niewielki ołtarz). Personel i pacjenci mieli tam możliwość, co dwa tygodnie, 
uczestniczyć we mszy świętej. W przypadkach pilnych (in articulo vel periculo mortis) 
pracownicy szpitala mogli wezwać kapelana za pośrednictwem komendy miasta6.  

Sytuacja diametralnie zmieniła się na przełomie lat 1940./1950., czyli najbardziej 
ponurym i krwawym okresie stalinowskiego terroru w Polsce. Więzienia i areszty za-
pełniły się byłymi żołnierzami Armii Krajowej czy Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie. Obóz władzy bezwzględnie zwalczał także wszelkie instytucje kościelne, brutal-
nie prześladowani byli księża i wierni, zdarzały się przypadki mordów politycznych. 

5 Archiwum Parafii Wojskowej w Żarach: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach (1961-1978), s. 
1-5, 19; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 163

6 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG, s. 163
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Symbolem dramatu tego czasu było internowanie w 1953 roku Prymasa Polski Stefana 
kardynała Wyszyńskiego (1901-1981). 

„Cum tacent, clamant” – przez cały ten okres w materiałach archiwalnych 105. 
Wojskowego Szpitala Garnizonowego brak jest najmniejszej wzmianki o posłudze ka-
płańskiej czy nabożeństwach świątecznych w placówce. Nie oznacza to oczywiście, 
że kapelani garnizonu całkowicie zaprzestali swej działalności duszpasterskiej. Mu-
sieli jednak ją prowadzić bardzo ostrożnie, także w wojskowym zakładzie leczniczym, 
w sposób najmniej rzucający się w oczy władzom bezpieczeństwa i ich tajnym współ-
pracownikom. W tym najtrudniejszym okresie duchowni służyli w stolicy polskich Łu-
życ średnio 2-3 lata, po czym przenoszono ich do innych garnizonów, często bardzo 
odległych. Warto szczególnie podkreślić, że w latach 1951-1952 posługę kapłańską 
w mieście pełnił mjr ks. Franciszek Wojtyło. Był to frontowy kapelan  9. Brygady Arty-
lerii Przeciwpancernej II Armii WP,  który zasłynął w 1945 roku w walkach pod miej-
scowością Niesky, gdy na czele sześciu żołnierzy powstrzymywał atak przeważających 
sił niemieckich. Bezpośrednio po zakończeniu wojny uczestniczył w walkach z ukra-
ińskimi bandytami z OUN-UPA (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów-Ukraińska 
Powstańcza Armia), którzy dokonali okrutnego ludobójstwa ludności polskiej na połu-
dniowo-wschodnich kresach RP. Była to osoba dysponująca niezbędną odwagą i har-
tem ducha, by stawić czoła złu w tym niezwykle trudnym okresie polskiej historii7.

Dopiero lata 1970. przyniosły pewną normalizację stosunków na linii Państwo-Ko-
ściół. ówcześni kapłani idąc śladem swych poprzedników, poza działalnością dusz-
pasterską starali się w administrowanym Kościele Garnizonowym prowadzić także 
zaawansowane prace remontowo-budowlane. W tym czasie doskonale rozwijała się 
współpraca parafii ze szpitalem wojskowym, co było w dużej mierze osobistą zasługą 
ówczesnego komendanta 105. Wojskowego Szpitala Garnizonowego płk. lek. Józe-
fa Błaszczyka. W wyniku podjętych przez niego decyzji pracownicy żarskiej leczni-
cy w 1972 roku dokonali remontu tarasu przed świątynią, zaś w latach 1974-1975 
uczestniczyli w remoncie jej sufitu i montażu witraży. Spektakularnym sukcesem ekipy 
z wojskowej placówki była restauracja, tynkowanie i zabezpieczenie przed wilgocią 
kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej, co miało miejsce w czerwcu 1975 roku. 
W 1983 roku ówczesny kapelan mjr ks. Janusz Bąk dziękował fachowcom żarskiej 
lecznicy wojskowej za położenie w całej nawie głównej pięknej marmurowej posadzki, 
co było możliwe (jak podkreślał duchowny) tylko dzięki wsparciu komendanta szpi-

7 Archiwum Parafii Wojskowej w Żarach: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach (1961-1978), s. 
1-5, 19; Janusz Odziemkowski: Służba Duszpasterska ...,op. cit., s. 198; Zbigniew Kopociński, Krzysztof 
Kopociński, Czesław Jeśman: Niezłomny kapelan sanatorium dla dzieci w Sobótce - ks. kpt. Józef Bełch 
(1909-1993), Forum Bibliotek Medycznych, 2016, r. 9, nr 1 (17), s. 492-497; http://www.ordynariat.
opoka.org.pl/index.php./2015-04-16-11-57-34/proboszcz-kapelan-garnizon-rzeszow(dostęp 
17.09.2017)
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tala. Ukoronowaniem i zakończeniem prac remontowych było zawieszenie głównego 
żyrandola w kościele, co w lipcu 1985 roku wykonali szpitalni elektrycy. W grudniu 
1986 roku ówczesny kapelan ks. Stanisław Rozpądek napisał w kronice znamienne 
słowa: „Komendant Szpitala - płk Błaszczyk przychylnie i mądrze dowodzi w sponso-
rowaniu kościoła”8.

Warto zauważyć, iż mimo niezbyt sprzyjającej sytuacji politycznej kadra i pracow-
nicy 105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią starali się w rozmaity sposób wspierać 
Parafię Wojskową w Żarach. Większość kapelanów doceniała ich wysiłek i rewanżowa-
ła się, służąc pomocą i radą w bieżącej pracy szpitala oraz uświetniając swą obecnością 
wydarzenia szczególne w życiu placówki. Dobrym przykładem tego typu aktywności 
było uroczyste poświęcenie nowo otwartego Oddziału Okulistycznego, czego dokonał 
w dniu 17 listopada 1986 roku ks. Stanisław Rozpądek, po czym w Kościele Garnizo-
nowym odprawił mszę świętą dla całego  personelu. 

Przemiany ustrojowe rozpoczęte w roku 1989 legły u podstaw nowego ułożenia sto-
sunków na linii Państwo-Kościół, czego skutkiem były odpowiednie zmiany w Wojsku 
Polskim. Pion polityczny armii w dniu 1 stycznia 1990 roku przekształcono w apa-
rat wychowawczy, którego jednym z zadań była partnerska współpraca z duchowień-
stwem. Wytyczne Szefa Głównego Zarządu Wychowawczego WP nr 10 z dnia 1 marca 
1990 roku nakazywały utworzenie kaplic w szpitalach wojskowych, co było powrotem 
do modelu istniejącego w II RP i jeszcze w końcówce lat 1940. Warto podkreślić, że 
uroczyste otwarcie kaplicy szpitalnej 105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią nastą-
piło już w dniu 20 kwietnia 1990 roku. Od tego czasu miały miejsce liczne uroczystości 
religijne, co było wyrazem powrotu pewnej normalności. Piękną mszę świętą w intencji 
pracowników, lekarzy i służby medycznej Oddziału Otolaryngologii w dniu 24 kwiet-
nia 2002 roku o godz. 12.30 w kaplicy szpitalnej odprawił ks. Waldemar Rawiński9.  

Każdego dnia kapelani otaczają opieką religijną i duszpasterską całą załogę szpitala 
oraz pacjentów, udzielają chrztu dzieciom, słuchają spowiedzi, udzielają sakramentu 
eucharystii. Nigdy nie brakuje ich, gdy organizowane są w placówce spotkania opłat-
kowe czy Wielkanocne. Są obecni również podczas tych najsmutniejszych uroczysto-
ści, gdy żegnani są na zawsze pracownicy zakładu. W Żarach wciąż pamiętany jest 
dzień 26 września 2012 roku, gdy ówczesny kapelan mjr ks. Tadeusz Gryglicki szedł 
na czele wielkiego konduktu żałobnego, a następnie poprowadził ceremonię pogrzebo-
wą byłego komendanta żarskiej lecznicy wojskowej płk. lek. Józefa Błaszczyka. 

Symbolicznym wyrazem doceniania przez władze kościelne osiągnięć i stopnia po-
święcenia dla ojczyzny pracowników służby zdrowia jest tablica pamiątkowa, którą 

8 Archiwum Parafii Wojskowej: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach (1961-1978), s. 29-49; 
Kronika Kościoła Garnizonowego Żary (1981-1987), strony nienumerowane

9 Archiwum Parafii Wojskowej: Kronika Kościoła Garnizonowego Żary (1981-1987), strony nienume-
rowane; Kronika Parafii Wojskowej Żary (1999-2005), s. 123
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zawieszono we wnętrzu Kościoła Garnizonowego w 2007 roku a honorująca lekarzy 
wojskowych z 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie i 9. Szpitala Okręgowego w Brze-
ściu nad Bugiem, którzy zostali zamordowani  na „na nieludzkiej ziemi” (jej pomysło-
dawcami, projektantami i fundatorami byli Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy). 

Parafia wojskowa w Żarach była wielokrotnie wizytowana przez Generalnego Dzie-
kana WP płk. ks. Juliana Humeńskiego (1911-1994), który bardzo dobrze oceniał jej 
pracę, podobnie jak jego następca płk ks. Florian Klewiado (1935-2003). Kilkakrotnie 
przebywał także w Żarach Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski (1956-2010). 
W żarskiej lecznicy wojskowej  odwiedzał oddziały szpitalne, odbywał spotkania z le-
karzami i personelem oraz udzielał swego pasterskiego błogosławieństwa. Jeszcze nie-
całe trzy miesiące przed swoją śmiercią w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, Jego 
�kscelencja dokonał  29 stycznia 2010 roku uroczystego poświęcenia nowo otwartego 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kaplica 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią usytuowana jest 
w podziemiach budynku nr 4, posiada podstawowy sprzęt i niezbędne umeblowanie 
oraz elementy wystroju religijnego, zawsze utrzymana w należytej czystości  i porząd-
ku przez personel szpitala. Nabożeństwa odbywają się tu tylko sporadycznie, co zwią-
zane jest ze specyfiką pracy szpitala i przekrojem leczonych pacjentów (duża część 
osób starszych, z kłopotami w samodzielnym poruszaniu się itp.) 

W latach 1947-2015 swą posługę duchową w Parafii Garnizonowej w Żarach peł-
niło łącznie 28 kapelanów, w stopniu wojskowym od kapitana do podpułkownika. 
Wśród kapelanów byli reprezentanci wojsk lądowych, marynarki wojennej, komandos 
GROM-u, żołnierze frontowi z czasów II wojny światowej i walczący z bandami UPA, 
uczestnicy misji wojennych w Syrii, Kosowie, Iraku czy Afganistanie10.

Ostatnim w historii kapelanem żarskiej Parafii Wojskowej był ppłk ks. dr Stanisław 
Błądek. Udzielił on swego znacznego wsparcia żarskiej lecznicy wojskowej podczas 
organizacji obchodów jubileuszu jej 70-lecia w 2014 roku.  Uczestniczył w koncele-
bracji wspaniałej rocznicowej mszy świętej w dniu 3 października 2014 roku, którą 
poprowadził Jego �minencja Henryk kardynał Gulbinowicz wraz z ks. bp. Stefanem 
Regmuntem. Obecność w żarskim Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego jednego z najdostojniejszych żyjących polskich kapłanów, wielkiego syna 
Kresów Wschodnich, była olbrzymim wyróżnieniem i wyrazem szacunku dla wszyst-
kich pokoleń tworzących szpital wojskowy11.

10 Archiwum Parafii Wojskowej: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach (1961-1978), s. 1-5; Kro-
nika Kościoła Garnizonowego Żary (1981-1987), strony nienumerowane; Kronika Parafii Wojskowej Żary 
(1999-2005), s. 1-195; Kronika Parafii Wojskowej Żary (2005-2013), strony nienumerowane; Księga Pa-
miątkowa Probostwa Garnizonu Żary (1953-1972), s. 1-21

11 Krzysztof Kopociński :  105 Kresowy Szpital Wojskowy-duma Ziemi Lubuskiej. 70-lecie 105 Szpi-
tala Wojskowego w Żarach. Skalpel, 2014, nr 6, s. 16-20



367Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Niestety wiosną 2015 roku garnizon w Żarach opuściła ostatnia stacjonująca tu 
jednostka czyli Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, którą translokowano do po-
bliskiego Żagania. Zmiany te legły u podstaw decyzji o likwidacji Parafii Wojskowej 
w Żarach. Kościół Garnizonowy został przekazany Archidiecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej, jego obecnym proboszczem jest ks. Krzysztof Burzyński. Należy podkre-
ślić, że nowy kapłan znakomicie kontynuuje dzieło swych poprzedników  i z pełnym 
zaangażowaniem sprawuje również funkcję kapelana 105. Kresowego Szpitala Woj-
skowego. Cieszy fakt, że wypracowany przez lata model współpracy duszpasterstwa 
wojskowego z żarską lecznicą jest twórczo rozwijany przez cywilnego już księdza12.

W ciągu kilku dziesięcioleci posługę kapłańską w Parafii Wojskowej w Żarach 
pełniło prawie trzydziestu księży. Część z nich była tu bardzo krótko, inni spędzili 
znacznie dłuższy czas. Niektórzy bardzo mocno zżyli się z tym garnizonem i załogą 
szpitala wojskowego, inni trzymali się raczej na dystans. Jednych darzono większym 
szacunkiem i uznaniem, innych znów mniejszym. Należy jednak podkreślić, że każdy 
z nich zostawił w Żarach część swojego życia, serca, duszy i zdrowia, toteż pozostają 
w życzliwej pamięci załogi 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią.  

12 Krzysztof Kopociński , Zbigniew Kopociński , Czesław Jeśman: 70-lecie Rejonowej Wojskowej 
Komisji Lekarskiej w Żaganiu- zarys historii powstania i rozwoju. Lekarz Wojskowy, 2015 T. 93 nr 3 s. 
262-268

Stopień wojskowy, imię i nazwisko okres posługi 
w żarskim garnizonie 

Ks. Kpt. Wiktor Zabiegło 31.08.1947-1948
Ks. Kpt. Wiktor Kłosowicz 1948-1949
Ks. Kpt. Franciszek Frankowski 1949-1951
Ks. Mjr Franciszek Wojtyło 1951-1952
Ks. Ppłk Stanisław Kałuża 1952-1954
Ks. Kpt. Józef Samsonowicz 1954-1958
Ks. Mjr Jan Gałęza 1958-1960
Ks. Ppłk Piotr Kulej 1961-1967
Ks. Kpt. Kazimierz Dynarski 1967-1969
Ks. Ppłk Tadeusz Janczak 1969-1972
Ks. Kpt. January Chorążewicz 1972-1978
Ks. Kpt. Włodzimierz Kula 1978-1980
Ks. Ppłk Tadeusz Skotnicki 1980-1981
Ks. Mjr Janusz Bąk 1981-1986
Ks. Stanisław Rozpądek 1986-1987
Ks. Ppłk Zygmunt Potakiewicz 1987-1992
Ks. Mjr Tadeusz Pałuska 1992-1995
Ks. Kpt.Wiesław Błażejewicz 1995(VI-IX)
Ks. Kpt. Krzysztof Karpiński 1995-1999
Ks. Mjr dr Tadeusz Bieniek 1999-2001
Ks. Mjr Waldemar Rawiński 15.07.2001-31.12.2004
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p.o. Ks. Mjr Władysław Jasica 01.01.2005-27.02.2005
Ks. Kmdr. Por. Czesław Olszak 13.03.2005-17.03.2006
Ks. Mjr Piotr Łuński 18.03.2006-09.2010
Ks. Ppłk Andrzej Jakubiak 1.10.2010-31.07.2011
Ks. Kmdr. Ppor. Sławomir Szelągowski 01.08.2011-06.09.2012
Ks. Mjr. Tadeusz Stanisław Gryglicki 07.09.2012-30.06.2013
Ks. Ppłk dr Stanisław Błądek 01.07.2013-2015

Tabela nr 55. Kapelani Parafii Wojskowej w Żarach w latach 1947-2015
Źródło: Archiwum Parafii Wojskowej: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach (1961-
1978), s. 1-5; Kronika Kościoła Garnizonowego Żary (1981-1987), strony nienumerowane; 

Kronika Parafii Wojskowej Żary (1999-2005), s. 1-195; Kronika Parafii Wojskowej Żary 
(2005-2013), strony nienumerowane; Księga Pamiątkowa Probostwa Garnizonu Żary 

(1953-1972), s. 1-21

Ryc. 1 Mjr ks. Franciszek Wojtyło z ministrantami, Żary, 1951-1952, (źródło: Archiwum Para-
fii Wojskowej w Żarach: Kronika Kościoła Garnizonowego w Żarach, s. 2)
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Ryc. 2 Pierwsza wigilia w Szpitalu Garnizonowym w Żarach, 24 grudzień 1946 rok, udostęp-
nione dzięki uprzejmości B.Klimkiewicz-Muras

Ryc. 3 Kaplica w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach, piwnica 
budynku nr 4, 2013 rok, archiwum autorów
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Ryc. 4 Tablica poświęcona polskim lekarzom wojskowym z 3. Szpitala Okręgowego w 
Grodnie i 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem zamordowanym w ramach Zbrodni 

Katyńskiej w 1940 roku, Kościół Garnizonowy w Żarach, 2007 rok, archiwum autorów

Ryc. 5 Uroczystości ju-
bileuszu 70-lecia żarskiej 

lecznicy wojskowej, stoją od 
lewej: dr n. med. Zbigniew 

Kopociński, J.�. ks. bp Stefan 
Regmunt, Jego �minencja 
Henryk Kardynał Gulbino-
wicz, dr n. med. Krzysztof 

Kopociński, mjr. ks. Włady-
sław Jasica, Żary, 3.10.2014, 

archiwum autorów
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WyKoRzyStANIe KoNCePCjI zARząDzANIA PRoCeSoWego 
W PoPRAWIe eFeKtyWNoŚCI FuNKCjoNoWANIA PuBlICzNyCH 

PlACÓWeK oCHRoNy zDRoWIA

Abstract

Health care institutions can be managed in a variety of ways. One of them, the concept of process 
management is discussed in this review. The ways in which new solutions should be implemented, as well 
as the problems that can be encountered during their implementation are discussed. The importance of 
process indicators and examples of the benefits that process management can bring to healthcare organi-
zations are highlighted.

Streszczenie

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia może realizować się na różne sposoby. W niniejszej pracy 
przybliżono jeden z nich – koncepcję zarządzania procesowego. Omówiono sposób, w jaki należy wpro-
wadzać nowe rozwiązania, a także problemy, z którymi można się spotkać podczas ich wdrażania. Pod-
kreślono szczególną rolę wskaźników wykorzystywanych do pomiaru procesów oraz wskazano przykłady 
korzyści, jakie może przynieść zarządzanie procesowe placówkom służby zdrowia.

Wstęp

„Nieznajomość celu sprawia, że instytucja dryfuje niczym statek bez sternika”1. 
Ale czy zarządzanie nastawione wyłącznie na realizację wytyczonych celów można 
nazwać skutecznym?

Spopularyzowana przez Petera Druckera w latach 50. i 60. XX wieku koncepcja 
zarządzania przez cele staje się już przestarzała [1, 2]. Jednak jego idea dała podwaliny 

1 Parafraza wypowiedzi Małgorzaty Tadrały, Szefa Konsultingu Gospodarczego KBJ S.A. Czy nowo-
czesne aplikacje i controllerzy zastąpią specjalistów HR – rozmowa z Małgorzatą Tadrałą. Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza 11/2013.
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pod nowoczesne systemy zarządzania – dziś wiemy, że istotną rolę pełni sam proces dą-
żenia do osiągnięcia pełnej efektywności. Wymaga to użycia dobrze skonstruowanego 
systemu mierników, które umożliwią bieżącą kontrolę nad składowymi tego procesu. 
Takie działanie jest skuteczniejsze od tradycyjnego zarządzania, które opiera się wy-
łącznie na realizacji celów w oparciu o strukturę organizacji. Kierowanie się koncepcją 
zarządzania tradycyjnego prowadzi bowiem do powstawania tzw. silosów funkcjonal-
nych [3]. Poszczególne piony organizacji (np. dział zaopatrzenia, dystrybucji) realizują 
wyłącznie swoje cele, a pracownicy tych działów, choć doskonale wyspecjalizowani 
w danej dziedzinie, nie mają świadomości procesu, w którym uczestniczą – ograni-
czeni są przecież grubymi ścianami silosów [3]. W efekcie kierownictwo wyższego 
szczebla, zamiast skupiać się na najistotniejszych dla działania instytucji kwestiach, 
jest zmuszone do rozwiązywania problemów podległego sobie poziomu. Pracownicy, 
którzy mogliby te problemy rozwiązać już na etapie niższego szczebla, postrzegają 
siebie jako jedynie „wykonawców i dostawców informacji” i nie poczuwają się do od-
powiedzialności za ostateczne wyniki organizacji [4]. Na domiar złego każdy z silosów 
konkuruje z pozostałymi o zasoby, co potęguje podziały [3].

Istotą zarządzania procesowego natomiast, jak wcześniej wspomniano, są procesy. 
Podlegają one planowaniu, monitorowaniu, ocenianiu, doskonaleniu – zgodnie z ideą, 
jeśli instytucja zatroszczy się tylko o sprawny system, to cel osiągnie się sam. Decyzje 
w organizacji podejmuje się na podstawie analizy procesów, oceny wyników i relacji 
między procesami [3]. Pracownicy lepiej rozumieją filozofię procesu i chętniej działają 
przy współtworzeniu takiego mechanizmu – odległy bowiem dla wielu z nich „cel” 
może jawić się niejako abstrakcyjnie. Koncepcja procesowa pozwala też na praktycz-
ne wykorzystanie zjawiska sprzężenia zwrotnego: uczestnik, oczekując terminowości 
i odpowiedniej jakości, jednocześnie oferuje pożądaną jakość w ustalonym terminie 
[3, 5].

Zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej może zatem realizować się na dwa wio-
dące sposoby:

koncepcja funkcjonalna (tradycyjna, hierarchiczna, „silosowa”)1. 
koncepcja procesowa.2. 

Poza nimi wyróżnia się także systemy mieszane (macierzowe), a także struktury 
sieciowe. Z reguły traktuje się jednak te formy jako przejściowe w kierunku osiągnię-
cia koncepcji docelowej, czyli procesowej [6].

Przedstawione niżej ilustracje schematycznie obrazują różne koncepcje zarządza-
nia. Tradycyjna, „silosowa” struktura organizacyjna (rys. 1) sprawdza się w przypadku 
niewielkich organizacji – a do takich z pewnością nie należą duże placówki ochrony 
zdrowia, takie jak szpitale kliniczne [7]. W takim klasycznym ujęciu obrazuje się je-
dynie „kto komu podlega” i w jakiej jednostce pracuje, nie uwzględnia się zaś tego, 
co najważniejsze: produktów (czyli świadczonych w placówce usług medycznych), 
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metod wytwarzania tych produktów (tj. zaangażowanych zasobów ludzkich i sprzęto-
wych) czy w końcu – pacjentów [5].

Rysunek 1. Tradycyjna struktura organizacyjna. Opracowanie własne

W organizacji macierzowej (rys. 2.) na poziomie naczelnego kierownictwa zostają 
połączone dwa wymiary koordynacji: projektowe i organizacyjne. W porównaniu z 
koncepcją funkcjonalną ogranicza to liczbę szczebli hierarchicznych, ale wadą staje się 
konieczność uzgadniania decyzji między kierownikami funkcji a kierownikami zadań i 
w efekcie wydłużony czas realizacji procesu. Strukturę macierzową można stosować w 
małych i średnich firmach, lecz należy pamiętać, że jest to rozwiązanie doraźne, gdyż 
po zrealizowaniu projektu stanowiska kierowników projektów ulegają automatycznej 
likwidacji [6].

Podejście procesowe (rys. 3) dzieli organizację na obszary tematyczne, które są 
ustawiane „w poprzek” struktury organizacyjnej. Każdy z takich obszarów ma zdefi-
niowane elementy „wejścia” (input) oraz „wyjścia” (output) [8]. Rozpatrując ten sche-
mat całościowo, w kontekście opieki zdrowotnej punktem wejściowym będzie pacjent 
w potrzebie, a punktem wyjściowym – rzecz jasna – pacjent usatysfakcjonowany.

Jak można zaobserwować na powyższym schemacie, w logikę takiej koncepcji 
wkomponowane jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Jego podstawę 
stanowi Koło Deminga (rys. 4). W cyklu tym należy postępować zgodnie z kolejnymi 
etapami [11]:
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Rysunek 2. Struktura macierzowa organizacji [9]

Rysunek 3. Model podejścia procesowego wg normy ISO 9000:2000 [10]
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Plan – zaplanuj – zaplanować procesy niezbędne do dostarczenia wyników zgod-
nych z polityką instytucji tak, aby zadowolić odbiorcę (w naszym przypadku: pacjen-
ta).

Do – wykonaj – zaplanowane procesy należy wykonać tak, by osiągnąć standardy 
zgodne z polityką podmiotu leczniczego.

Check – sprawdź – procesy składające się na oferowaną usługę należy monito-
rować i mierzyć. Jeśli wykonany proces okazał się sprawdzony, cykl zamyka się na 
następnym kroku – działania.

Act – działaj. Sprawnie działające procesy należy wystandaryzować. Natomiast 
jeśli nie osiągnięto zamierzonego efektu, ponownie przystępuje się do etapu plano-
wania i szuka nowych rozwiązań. Takie działania prowadzą do ciągłego doskonalenia 
procesów [11].

Rysunek 4. Cykl Deminga [12].
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Zmiany koncepcji zarządczej mogą początkowo rodzić problemy (przykłady takich 
trudności zostaną przybliżone w niniejszym opracowaniu), ale w ostatecznym rozra-
chunku prowadzą do podniesienia efektywności funkcjonowania [6].

jak wprowadzić koncepcję zarządzania procesowego
do publicznych placówek ochrony zdrowia?

Służba zdrowia, mimo że od lat poddawana reformom, mającym na celu poprawę 
efektywności funkcjonowania, rzadko korzystała z nowoczesnych metod zarządzania 
[5].

Proces przekształcania szpitali w podmioty działające zgodnie z prawami rynku 
rozpoczęła Ustawa z 2011 r. o działalności leczniczej2, zastępująca ustawę o zakładach 
opieki zdrowotnej z 1991 roku3. Ustawa z 2011 roku znacząco ograniczyła interwencję 
państwa w utrzymaniu funkcjonowania szpitali, które zostały zmuszone do wyrówna-
nia deficytów finansowych pod groźbą przekształcenia w spółkę prawa handlowego 
– kapitałową [13]. Był to kierunek transformacji zgodny z zaleceniami Komisji �uro-
pejskiej.

Dalsze zmiany ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia, premiując przy kontraktowa-
niu świadczeń szpitale, które posiadają certyfikaty akredytacji. Dodatkowo wdrażanie 
systemów zarządzania jakością, jakimi są np. normy ISO 9001, 14001 pozwoliło na 
uzyskanie dodatkowych punktów w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych. Stosowanie takich systemów nierozerwalnie wiązało się 
z koniecznością wprowadzania zmian [13].

W prawidłowym podejściu do zarządzania taką zmianą etapem początkowym po-
winna być identyfikacja procesów realizowanych przez placówkę (głównych i dru-
gorzędnych), a także określenie sieci interakcji między nimi. Gdy jednostka ma już 
dokumentację systemu jakości ISO 9001, warto włączyć w pracę pełnomocnika ds. 
ISO [5].

W fazie wstępnej analizuje się też system zarządzania dokumentami i zasoby in-
formatyczne placówki – to daje sposobność zaplanowania funkcjonalnej architektury 
IT [5]. Informatyzacja jest bowiem niezwykle istotnym aspektem rozwoju organizacji 
medycznej. W sektorze ochrony zdrowia daje się wyróżnić cztery główne jej obszary 
[14]:

– rejestr Usług Medycznych, umożliwiający wymianę informacji między NFZ 
a placówkami medycznymi;

– systemy wspomagające funkcjonowanie laboratoriów, gabinetów lekarskich, aptek 
itp.;

2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654.
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408.
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– działalność finansowo-księgowa, logistyczna itp.;
– bezpośrednie wspieranie procesów diagnostycznych, dydaktycznych, wymiana 

informacji.
Szpitalny System Informatyczny (SSI) powinien kompleksowo obsługiwać całą 

działalność szpitala. Wdrażanie takich systemów jak �SKULAP, KS-M�DIS czy In-
foMedica jest ukierunkowane na zarządzanie procesowe w służbie zdrowia [14]. Nale-
ży pamiętać, że wdrożenie SSI wymaga uprzedniego przygotowania organizacyjnego, 
przeprowadzenia identyfikacji potrzeb i najważniejszych procesów [14]. Oczywiście, 
niekoniecznie trzeba przez to rozumieć całkowitą wymianę oprogramowania (zwłasz-
cza, gdy zainwestowano znaczne środki w już posiadany system), ale przed reorga-
nizacją systemową powinno się zaplanować, w jaki sposób efektywnie wykorzystać 
posiadane zasoby informatyczne [5].

W fazie przygotowawczej należy dodatkowo określić mocne i słabe strony organi-
zacji, przeanalizować możliwe scenariusze zmian oraz opracować strategię działania 
[14]. Dopiero zastosowanie się do opisanych wskazówek stanowi wyraz całościowego 
podejścia do zarządzania zmianami [13]. Sztandarowy, trójetapowy model wprowa-
dzania zmian stworzył Kurt Lewin [15]:

1. Rozmrożenie – doprowadzenie do sytuacji, w której potrzeba zmian staje się 
oczywista dla organizacji, a przede wszystkim jej członków. �tap ten opiera się na 
stworzeniu w ludziach poczucia chęci zmian.

2. Zmiana – przejście z obecnego stanu do nowego, pożądanego. W etapie tym 
zmiany są propagowane, zaplanowane projekty realizowane, a głosy sprzeciwu wobec 
zmian eliminowane.

3. Zamrożenie – stabilizacja i integracja transformacji oraz jej instytucjonalizacja 
i ocena. Organizacja musi rozwijać nowe praktyki działania, politykę postępowania 
i kształtować nowe postawy wśród członków.

Problemy związane z wdrażaniem koncepcji zarządzania procesowego

Problem 1. Niekompletne wdrażanie rozwiązań

�. Dąbrowska w swej rozprawie doktorskiej przedstawiła próbę optymalizacji funk-
cjonowania szpitala na przykładzie Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu [8]. W 2008 roku jednostka ta wprowadziła system zarządzania jakością 
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, co implikowało konieczność wdrożenia 
procesowej koncepcji zarządzania. Spełnianie tego wymagania szpital rozpoczął od 
opracowania graficznej mapy procesów. Rozwiązanie to okazało się niewystarczające. 
Dodatkowo, zgodnie z Komunikatem Ministra Finansów z 2009 roku4, jednostki sek-

4 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej 
dla sektora finansów publicznych.
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tora finansów publicznych musiały wdrożyć system zarządzania ryzykiem. W takiej 
sytuacji omawiany poznański Szpital w 2010 roku opracował kompleksowe narzędzie: 
„Procesowe Zarządzanie Szpitalem. Parametryczne Sterowanie Procesami”. Zmody-
fikowano mapę procesów, a obok niej wprowadzono narzędzie zarządzania ryzykiem, 
które mogłoby zagrażać procesom [8].

Omówiony przykład doskonale obrazuje najczęstszą przyczynę początkowej nie-
skuteczności modelu zarządzania procesowego: zaraz po wprowadzeniu normy ISO 
9001 szpital zastosował i rozwinął tylko kilka wybranych elementów. Jak twierdzą J. 
Jeston i J. Nelis, koncepcja powinna zadziałać, gdy zostanie wprowadzona komplek-
sowo, zaś jej wybiórcza realizacja prawdopodobnie nie przyniesie rezultatów [16]. Za-
sada naczelna reengineeringu (restrukturyzacji) opiera się na postępowaniu „wszystko 
albo nic”, wskazując, że restrukturyzacji nie da się realizować małymi krokami [6].

Problem 2. Nieład organizacyjny

Mechanizm wdrażania zmian powinien być dobrze przemyślany, a najlepiej – wy-
standaryzowany. W przeciwnym razie tworzą się rozwiązania pozorne, które nasilają 
paraliż organizacyjny. Przykładami nieudolnej organizacji mogą być [13]:

brak przekazania obszernej wiedzy nt. wprowadzonych zmian i ich funkcjonal-• 
ności przez menedżerów procesu. Jedynie fragmentaryczne pojęcie o działa-
niach nie pozwala pracownikowi poznać istoty wprowadzonych zmian, a wów-
czas trudno oczekiwać zaangażowania z jego strony;
wprowadzanie zmian bezużytecznych lub niemożność wykazania korzyści. • 
Menedżerowie powinni umieć znaleźć korzyści i wpleść je umiejętnie w zapro-
jektowane zmiany. Wprowadzanie zmiany, do której jedynym bodźcem staje się 
presja zewnętrzna, najczęściej kończy się fiaskiem;
jeśli menedżerowie sądzą, że mają „patent na rację” i nie konfrontują swoich • 
poglądów z opiniami pracowników, wprowadzona zmiana może być niesku-
teczna [13]. Dopiero doświadczenie współuczestnictwa, przez nadanie mene-
dżerskiego poczucia perspektywy, pozwala pracownikowi wziąć na siebie od-
powiedzialność za maksymalną wydajność [1];
brak wdrożonego modelu testowego. Każda zmiana powinna być wprowadzona • 
zgodnie ze znaną i sprawdzoną metodologią – w przeciwnym razie pracownicy 
nie przystosują się do niej.

Wymienione powyżej przykłady nieprzemyślanej organizacji nasilają biurokratycz-
ne absurdy, a co za tym idzie – powodują narastanie poziomu frustracji wśród pra-
cowników i spadek zaufania do organizacji. I tutaj, kiedy do głosu dochodzi czynnik 
ludzki, mogą narodzić się kolejne trudności.
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Problem 3. Czynnik ludzki

Tak pożądane w reengineeringu wprowadzanie zmian zwykle wywołuje opór wśród 
pracowników instytucji [17]. Wśród wynikających z nastawienia personelu źródeł opo-
ru wobec zmian wymienia się [13]:

niechęć do rygorystycznych procedur (aby uniknąć zbytniego reżimu organiza-• 
cyjnego sugeruje się pozostawienie pewnego marginesu swobody w interpreta-
cji diagnostycznej i działaniach terapeutycznych);
utożsamianie zmian z pogłębieniem biurokratyzacji – z jednej strony należy • 
taką nadgorliwość uzasadnić troską o bezpieczeństwo pacjenta oraz wymogami 
płatnika czy wymogami prawnymi, z drugiej strony często winni są sami pra-
cownicy, wykazujący brak dyscypliny, który trzeba korygować restrykcyjnymi 
mechanizmami monitorowania;
niechęć do uczenia się i konieczności dostosowywania do zmieniających za-• 
sad – sytuacja, w której pracownicy nie chcą uczestniczyć w szkoleniach czy 
zmieniać wypracowanego przez lata schematu postępowania, stanowi poważną 
barierę w usprawnianiu funkcjonowania organizacji;
atmosferę nadzoru zamiast atmosfery współpracy – gdy kierownictwo różnych • 
szczebli organizacyjnych wzbudza negatywne emocje, wszelkie (nawet prze-
myślane) ruchy organizacyjne wywołują obawy ze strony pracowników i pro-
wokują działania sabotażowe. Gwarantem sukcesu może być jedynie koopera-
cja całego zespołu kierowniczego przy tworzeniu odpowiedniej atmosfery oraz 
jasnym formułowaniu wartości organizacji [13].

Kto bierze udział w zarządzaniu procesowym?
jak „mierzyć” proces?

Każdy z uczestników procesu ma określoną rolę do spełnienia, co przedstawiono 
w tab. 1. Operując zaprojektowanymi wskaźnikami, uczestnicy ci poddają ocenie i po-
miarowi wszystkie procesy [3]. Wskaźnik stanowi bowiem ilościową miarę tego, w ja-
kim stopniu dany standard (proces) jest realizowany [18]. Przy projektowaniu wskaźni-
ka powinno się określić: nazwę wskaźnika, jego przeznaczenie i wiarygodność, a także 
sposób pozyskiwania danych. Ponadto wyznacza się osoby odpowiedzialne za zbie-
ranie danych i sporządzanie raportów z uwzględnieniem, dla kogo sporządza się te 
raporty, w jakiej częstotliwości i w jakiej formie (liczbowo, graficznie itp.). Ustala się 
również datę ważności wskaźnika i szacunkowy koszt związany ze zbieraniem danych 
[19].
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uczestnicy procesu zadanie/odpowiedzialność

Właściciel procesu Nadzór przebiegu i jakości efektów końcowych procesu

Menedżer Opracowanie strategii rozwoju placówki z uwzględnieniem 
obowiązujących uwarunkowań prawnych. Inicjacja procesu

Projektant Projektowanie i poprawki: uwzględnienie w procesie rozwoju 
usług nowych trendów, prowadzenie symulacji

Analityk

Odpowiada za zgodność ze wzorcami, np. proces utrzymania i 
aktualizacji polityki jakości w świetle obowiązujących norm i 
standardów. Analizuje dane historyczne, na podstawie których 
może proponować zmiany w modelu procesu

Administrator Zapewnienie automatyzacji zadań, organizacja przepływów 
informacyjnych, ocena wykorzystania zasobów IT

Wykonawca
Pracownik bezpośrednio przypisany do realizacji zadania, np. 
świadczenia medycznego, odpowiedzialny za dbałość o jakość 
wykonania, współpracuje z innymi uczestnikami procesu

Klient – pacjent Korzystanie z efektów i ocena jakości dostarczonej usługi

Tabela 1: Role uczestników w zarządzaniu procesowym. Opracowanie na podstawie [19]

Obowiązek określenia mierzalnych celów, ustanowionych dla poszczególnych pro-
cesów nakłada norma ISO 9001. Przykładowymi celami, możliwymi do zastosowania 
w placówce medycznej mogą zatem być [20]:

– Wprowadzenie w roku.... nowej usługi, do realizacji w czasie nie dłuższym 
niż…

– Wadliwość danego procesu osiągnie mniej niż… % w ciągu… lat.
Miernikami jakości świadczeń, ułatwiającymi kontrolę nad takimi celami są np. 

[19]:
– współczynnik zapadalności na zakażenia szpitalne,
– czas hospitalizacji,
– wykorzystanie aparatury,
– czas od zgłoszenia się pacjenta na Izbę Przyjęć do przyjęcia na oddział.
Takie wskaźniki są obiektywne i pozwalają moralnie zdystansować się do wiedzy, 

którą formują. Należy jednak zdawać sobie sprawę z niedoskonałości tego narzędzia: 
poza błędami wynikającymi z „mierzenia dla samego mierzenia” i bezcelowości po-
miaru, nie wszystko da się zmierzyć. Wskazane wówczas jest uzupełnianie danych 
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o komentarz dotyczący czynników niemierzalnych. Wskaźnik powinien zatem nie tyl-
ko mierzyć, ale również pozostawiać swobodę oceny poziomu osiągnięcia danego celu 
[19].

W wymiarze europejskim przykładem miernika sprawności w ochronie zdrowia 
może być projekt Komisji �uropejskiej – European Community Health Indicators 
Monitoring (�CHIM). Prowadzenie monitoringu mierników jakości powinno dążyć 
do zacierania różnic między poszczególnymi krajami członkowskimi oraz wskazywać 
kierunki działań ku poprawie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług [21].

jakie korzyści przynosi wykorzystanie procesowej koncepcji zarządczej?

Przykładem efektywnego wykorzystania nowego modelu zarządzania może być re-
strukturyzacja dokonana w amerykańskiej służbie zdrowia, dzięki której zwiększono 
szybkość działania, obniżono koszty własne oraz poprawiono jakość obsługi pacjen-
tów. Dzięki zastosowaniu programów nastawionych na proces, takich jak mapy lecze-
nia i pobytu pacjentów, udało się w lepszym stopniu wykorzystać środki pochodzące 
z funduszy ubezpieczeniowych oraz przeznaczone przez rząd na ochronę zdrowia [6].

Innym, rodzimym przykładem organizacji zgodnej z nową koncepcją, jest utwo-
rzenie zintegrowanego systemu opieki nad pacjentem w kilku oddziałach (pomocy 
doraźnej, dermatologii i neurologii) CSK MSWiA: jeden lekarz bądź zespół lekarzy 
odpowiadał za pacjentów zarówno na etapie izby przyjęć, jak i lecznictwa szpitalnego 
i opieki poszpitalnej. Pozwoliło to uzyskać nie tylko dodatni wynik finansowy, ale tak-
że znaczny wzrost zadowolenia wśród pacjentów [6].

Podsumowanie

Coraz częściej obserwowaną tendencją wśród polskich pacjentów jest skłanianie 
się ku niekonwencjonalnym praktykom terapeutycznym. Można to rozpatrywać jako 
wyraz społecznego braku zaufania wobec systemu opieki zdrowotnej; w ten sposób 
pacjenci manifestują swój niepokój dotyczący organizacji leczenia. Z myślą o pacjen-
tach przede wszystkim, wskazane byłoby zatem wdrożenie odpowiednich rozwiązań 
systemowych w polskim szpitalnictwie.

Warunkiem powodzenia nieuchronnych reform w polskim szpitalnictwie jest popra-
wa zarządzania przez opracowanie wystandaryzowanego klucza otwierającego drogę 
nowemu porządkowi. Wskazuje się, że poprawa jest możliwa dzięki wykorzystaniu 
wiedzy zatrudnionych pracowników: menedżerów, lekarzy, pielęgniarek i położnych 
– sukces zależy przecież od ludzi [13]. Współczesne metody zarządzania oferują zaś 
mnogość narzędzi, technologii i metodologii, których zastosowanie ułatwia poprawę 
efektywności pracy [5].

Do zarządzania szpitalami należy wprowadzić skuteczne mechanizmy rynkowe 
– między klasyczną definicją procesu a definicją procesu w kontekście medycznym 
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zachodzi głęboka zbieżność uzasadniająca wykorzystanie tej koncepcji nie tylko na 
płaszczyźnie administracyjnej i finansowej, ale również – a raczej przede wszystkim – 
także na polu klinicznym [5, 13].

Należy jednak pamiętać o tym, żeby nową metodę wdrażać tak, by nie przyjęła ona 
znamion rewolucji, a ewolucji. Powinna być ukierunkowana na wspieranie istnieją-
cych działań i wykorzystanie już posiadanych zasobów [5].

W zarządzaniu procesowym należy pokładać duże nadzieje osiągnięcia trwałych 
i korzystnych efektów – zarówno z punktu widzenia placówki, jej personelu, jak i pa-
cjentów.
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AuDyt WeWNĘtRzNy W PuBlICzNyCH PlACÓWKACH 
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oPtyMAlIzACjI PRoCeSÓW zARząDCzyCH

Abstract

Internal audit should assist public organization in meeting their goals and improving the efficiency of 
management processes. This paper describes the objectives and manner of internal audit, also within the 
meaning of quality management. The selected tools supporting the audit cycle (SWOT and P�ST analysis) 
are described. �xamples from the literature indicate the areas that may be covered by the audit conducted 
in health care facilities. Systemic changes in health care induce the need for new analyses to streamline 
management processes. The developed survey is proposed as a research tool, useful in gathering relevant 
information.
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Streszczenie

Audyt wewnętrzny powinien wspierać organizację publiczną w realizowaniu wyznaczonych celów 
i wpływać na wzrost efektywności procesów zarządczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono cele 
i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego, również w rozumieniu zarządzania jakością. Opisano 
wybrane narzędzia wspomagające prowadzenie audytu (analiza SWOT i P�ST). Na przykładach z lite-
ratury wskazano wybrane obszary, których może dotyczyć audyt przeprowadzany w placówkach opieki 
zdrowotnej. Zmiany systemowe w ochronie zdrowia indukują potrzebę przeprowadzania nowych ana-
liz służących usprawnieniu procesów zarządczych. Proponowanym narzędziem badawczym, pomocnym 
w zebraniu istotnych informacji, jest opracowana ankieta.

tło prawne

Audyt wewnętrzny, jako narzędzie badawczo – oceniające, powinien wspierać or-
ganizację publiczną w realizowaniu wyznaczonych celów, wpływając na wzrost efek-
tywności procesów zarządczych. Podkreśla się szczególnie znaczenie jego funkcji 
doradczej, realizowanej przez prowadzenie systematycznej, uporządkowanej oceny 
działalności operacyjnej organizacji, a także przez wskazanie sposobów na podniesie-
nie wydajności i jakości pracy oraz przejrzystości działań [1].

Pojęcie „audyt” pochodzi od łacińskiego słowa audire, oznaczającego słuchać, 
badać. W Polsce ten termin wprowadzono do użycia na początku lat 90. XX wieku 
w odniesieniu do audytu zewnętrznego, obejmującego weryfikację sprawozdania fi-
nansowego przez biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie [2, 3]. Pierwotna forma 
audytu sprowadzała audytora do roli kontrolera, sprawdzającego poprawność zapisów 
księgowych i identyfikującego próby oszustwa. Na przestrzeni lat rola audytora ewo-
luowała, czyniąc go osobą odpowiedzialną za ocenę funkcjonowania całych systemów 
kontroli i zarządzania ryzykiem [4].

W czasach polityki rynkowej i konkurencyjności każda forma podnoszenia jakości 
świadczonych usług przez usprawnienie zarządzania jest pożądana. Można tego do-
konać za pośrednictwem audytu wewnętrznego, który służy wyłącznie celom zarząd-
czym, zapewniając wewnętrznie o prawidłowości systemów i procesów w organizacji, 
ale ostatnie dziesięciolecia to także okres upubliczniania wyników audytów jakości 
– usystematyzowanych i niezależnych badań mających stwierdzić, czy działania odno-
szące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy usta-
lenia te są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów (definicja według 
PN-ISO 8402). W podsumowaniu chodzi wprawdzie o jedno: osiągnięcie wyznaczone-
go celu. Warto zatem analizować problem optymalizacji systemów zarządczych przez 
pryzmat możliwych do wykorzystania narzędzi weryfikacyjnych, takich jak audyt we-
wnętrzny czy audyt jakości, ponieważ ich zaplanowane współistnienie w organizacji 
niewątpliwie pozwoli osiągnąć efekt synergii.

Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy wprowadzili uproszczoną nomenkla-
turę w celu wskazania różnic lub podobieństw w poszczególnych rodzajach audytów 
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wewnętrznych. Mianem audytu wewnętrznego określono audyt realizowany zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych, a mianem audytu jakości – audyt realizo-
wany w oparciu o wdrożone normy, zgodnie z przyjętą w organizacji polityką jakości.

Coraz więcej polskich placówek opieki zdrowotnej decyduje się na wdrażanie sys-
temów zarządzania jakością opartych na wymaganiach ISO serii 9001, idąc w ślad 
za wieloma organizacjami produkcyjnymi i usługowymi. Za stosowaniem takiego na-
rzędzia zarządzania przemawia nie tylko możliwość usprawnienia realizacji procesów 
i świadczenia usług o coraz wyższej jakości czy wzrost zadowolenia pacjentów, ale 
przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności placówek świadczących usługi me-
dyczne, podnoszenie ich rangi na rynku usług medycznych czy w końcu torowanie 
przez nie drogi do korzystniejszych kontraktów.

Publiczne placówki opieki zdrowotnej, będąc jednostkami sektora finansów pu-
blicznych, zobowiązane są ponadto od 2010 roku przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych do wprowadzenia systemu kontroli zarządczej, który ma zagwarantować 
właściwe zarządzanie jednostką [5, 6].

Mamy więc do czynienia ze współistnieniem różnych systemów zarządzania 
w świadczących rozmaite usługi organizacjach czy jednostkach sektora publicznego, 
przez co coraz częściej spotyka się pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania orga-
nizacją. Przytoczone wyżej najczęściej spotykane systemy zarządzania: jeden – narzu-
cony przez ustawodawcę, drugi – narzucony przez rynek usług medycznych, aby za-
funkcjonować w sposób efektywny, powinny się komunikować i korzystać ze wspólnie 
wypracowanych metod, narzędzi, dokumentów – w miarę możliwości zunifikowanych, 
opartych na wspólnym słowniku pojęciowym i – przede wszystkim – na wspólnej stra-
tegii i metodyce oceny ryzyka.

Łączenie kontroli zarządczej z aktualnymi systemami zarządzania organizacją może 
budzić kontrowersje i stwarzać początkowe trudności. Porównanie wymagań stawia-
nych systemom zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz regulacji prawnych, 
którym podlega kontrola zarządcza wskazuje jednak, że systemy te mają wiele wspól-
nych elementów i zgodne cele. Oba nakładają na organizację obowiązek funkcjono-
wania zgodnego z prawem, wymagają określania celów, doskonalenia realizowanych 
procesów, okresowej rewizji (czy auditingu) systemów. Takie analogie dają możliwość 
zespojenia obu systemów w zintegrowany system zarządzania umożliwiający organi-
zacji skuteczną realizację celów [6].

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku [3, 7].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) art. 272 ust. 1. podaje definicję:
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Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów 
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze [5].

Natomiast według IIA (The Institute of Internal Auditors), najstarszej na świecie 
organizacji zrzeszającej audytorów wewnętrznych:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przy-
sporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na sys-
tematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania 
ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. 
Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych pro-
cesów, jak również poprzez doradztwo [8].

IIA opracował Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrz-
nego oraz Kodeks etyki, którego celem jest promowanie zasad etyki zawodowej au-
dytora wewnętrznego. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu we-
wnętrznego wielu krajach są traktowane jako wzorzec przy tworzeniu własnych norm 
prawnych [9].

Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych, Minister Rozwoju i Finansów jako standardy audytu wewnętrznego dla jedno-
stek sektora finansów publicznych wyznaczył Międzynarodowe standardy praktyki 
zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez IIA. Stosowanie tych standardów 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. [5, 10].

Wszystkie obowiązkowe elementy Międzynarodowych ramowych zasad praktyki 
zawodowej (IPPF) zawierają się w Międzynarodowych standardach praktyki zawodo-
wej audytu wewnętrznego wraz z Kodeksem etyki. Zgodność ze Standardami i Kodek-
sem etyki świadczy więc o respektowaniu obowiązkowych elementów IPPF [11].

Audyt wewnętrzny prowadzi się w państwowych jednostkach budżetowych, uczel-
niach publicznych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które 
nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, agencjach wykonaw-
czych, państwowych funduszach celowych – jeżeli w tych jednostkach kwota ujętych 
w planie finansowym dochodów lub wydatków (lub, odpowiednio do typu jednostki: 
przychodów lub kosztów) przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Ponadto, w wymie-
nionych jednostkach audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, 
jeżeli: 1) żadna z kwot, ujętych w ich planach finansowych dochodów lub wydatków 
(lub, odpowiednio do typu jednostki: przychodów lub kosztów) nie przekracza 100 000 
tys. zł lub 2) jednostka zatrudnia mniej niż 200 pracowników [5].

Wraz z utworzeniem ram prawnych dotyczących prowadzenia audytu wewnętrz-
nego w opiece zdrowotnej buduje się środowisko sprzyjające ciągłej poprawie jakości 
[12]. Audyt oraz informacja zwrotna (feedback) są – samodzielnie lub w charakterze 
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kluczowej składowej systemu zarządzania jakością – szeroko stosowane jako metoda 
optymalizacji procesów zarządczych. Działalności te prowadzą do zwykle niewielkiej, 
ale potencjalnie istotnej poprawy w praktyce medycznej [13].

Audyty wewnętrzne, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, mogą mieć tak-
że charakter audytów zewnętrznych. Dzieje się tak np. kiedy duże jednostki rządowe 
lub samorządowe, które mają w swoich strukturach organizacyjnych komórkę audytu 
wewnętrznego, zlecają wykonanie badania audytowego w jednostkach czy strukturach 
podległych lub nadzorowanych (jednostkach organizacyjnych, spółkach, funduszach), 
które z mocy prawa nie muszą organizować własnego audytu wewnętrznego.

Wśród typowych audytów jakości można wyróżnić:
– audyty wewnętrzne, zwane też audytami pierwszej strony, przeprowadzane przez 

samą organizację w celach wewnętrznych, a także w jej imieniu dla potrzeb kontroli 
zarządzania oraz innych celów wewnętrznych;

– audyty zewnętrzne, zwane audytami strony drugiej lub strony trzeciej:
audyty strony drugiej przeprowadzają strony zainteresowane organizacją (np. • 
klienci czy występujące w ich imieniu osoby);
audyty strony trzeciej są prowadzone przez neutralne i niezależne organizacje • 
zewnętrzne – na przykład takie, które prowadzą certyfikację na zgodność z wy-
mogami ISO serii 9001 [14].

Obszary audytu jakości i audytu wewnętrznego różnią się między sobą w sposób 
zasadniczy: audyt jakości zawsze dotyczy konkretnego obszaru, wcześniej ustandary-
zowanego i poddanego certyfikacji. Ze względu na przedmiot, który podlega ocenie, 
audyt jakości można więc podzielić na: audyt systemu jakości, audyt wyrobu, audyt 
procesu, audyt usługi [15].

Z kolei uniwersum audytu wewnętrznego jest o wiele szersze; w zasadzie jako dzie-
dzina interdyscyplinarna nie znajduje w obszarze przedmiotowym ograniczeń. Ograni-
czeniem może być tylko czynnik ludzki, zarówno w osobie zarządzającego – zlecające-
go audyt, jak i samego audytora – osoby o określonych kwalifikacjach i wiedzy, która 
powinna być adekwatna do powierzonego zadania.

Cele i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego

Główne cele audytu wewnętrznego zawarte w definicji zarówno ustawowej, funk-
cjonującej w polskiej rzeczywistości prawnej, jak i definicji sformułowanej przez IIA 
to:

– wsparcie organizacji w osiąganiu jej celów,
– ocena i usprawnienie kontroli, procesów zarządzania ryzykiem oraz zarządzania 

organizacją,
– niezależna i obiektywna działalność doradcza, mająca na celu usprawnienie dzia-

łania organizacji,
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– systematyczne i metodyczne podejście do oceny.
Jasne i zrozumiałe cele dają możliwość ciągłej weryfikacji osiągnięć, są więc pod-

stawą sukcesu organizacji. Poniżej przedstawiono jeden z podziałów celów bizneso-
wych organizacji, opracowany przez The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission (COSO) [16]:

– cele strategiczne – opracowują wytyczne realizacji misji organizacji, są uszczegó-
łowione i zwykle uwzględniają konkretne ramy czasowe;

– cele operacyjne – dotyczą efektywności działania organizacji;
– cele sprawozdawczości – skupiają się na rzetelności informacji finansowych;
– cele zgodności – zobowiązują do przestrzegania przepisów prawnych.
Audyt wewnętrzny dopasowuje się do potrzeb organizacji, transponując jej cele 

na istotę swoich działań, stąd wyróżniamy audyty operacyjne, audyty zgodności, au-
dyty systemu, audyty działalności, audyty finansowe, audyty informatyczne, audyty 
personalne, audyty badania klinicznego i wiele innych. Dużo prościej rzecz się ma w 
przypadku audytów jakości. Celami audytu jakości są:

– sprawdzenie, czy elementy systemu jakości są zgodne z określonymi wymaga-
niami,

– ocena wdrożonego systemu jakości pod kątem skuteczności w realizacji przyję-
tych celów i polityki jakości,

– doskonalenie audytowanego działania,
– ocena spełnienia wymagań wynikłych z przepisów prawa [17].
Z analizy przytoczonych celów dla poszczególnych rodzajów audytów można wy-

snuć jednoznaczny wniosek: są to cele wspólne, różniące się tylko stopniem uszczegó-
łowienia lub samym zakresem przedmiotowym, czy też – mówiąc inaczej – obszarem 
audytu. W przypadku zintegrowanych systemów zarządzania problem ujednolicania 
celów dla poszczególnych typów badań zaniknie w sposób naturalny – połączone w je-
den krwioobieg poszczególne systemy zarządzania, realizowane przez tych samych 
ludzi, przy użyciu tych samych narzędzi i metod, będą posiadały wspólnie wyznaczo-
ne cele, mierniki ich realizacji, rejestry ryzyk, potencjały do doskonalenia. Audytorzy 
wewnętrzni realizujący audyt w myśl ustawy o finansach publicznych nie mogą też 
zapominać o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2015 
r. poz. 1480) [18], które określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu 
wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrz-
nego, wskazując poszczególne kroki w procesie audytu. Ogólnie można wyróżnić pięć 
etapów prowadzenia audytu w placówce opieki zdrowotnej (rys. 1):
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Rysunek 1. �tapy prowadzenia audytu wewnętrznego.
Opracowanie własne na podstawie: V. Smiianov [12]

Bardziej szczegółowy algorytm przeprowadzania audytu wewnętrznego przedsta-
wiła �. Dąbrowska (rys. 2) [19]:
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Rysunek 2. Algorytm przeprowadzania audytu wewnętrznego. Źródło: �. Dąbrowska [19]
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 1. Planowanie audytu
W praktyce występują dwa rodzaje audytów: planowy i bieżący (doraźny) [19]. I 

tak na przykład, zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015, audyty jakości należy 
przeprowadzić w zaplanowanych ramach czasowych (odstęp nie dłuższy niż 12 mie-
sięcy od poprzedniego), określając ich kryteria oraz zakres i zapewniając, by ich wyni-
ki były raportowane, a właściwe korekty wprowadzane niezwłocznie. Norma wymaga 
dokumentowania dowodów na wdrożenie programu audytu oraz jego wyników [14].

W przypadku audytów wewnętrznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 
przeprowadza się je na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnio-
nych przypadkach audyt wewnętrzny może być przeprowadzany poza planem audytu. 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, 
do końca roku przygotowuje (na podstawie analizy ryzyka) plan audytu na kolejny rok 
[5].

Audyt bieżący (pozaplanowy), może być inicjowany w zależności od potrzeb, za-
równo w przypadku audytu jakości jak i audytu wewnętrznego, ze względu na okolicz-
ności takie jak:

istotne zmiany w systemie, czy w samej organizacji,• 
obniżenie jakości wyrobów/usług, incydenty wskazujące na zaistniałe niepra-• 
widłowości,
doraźne potrzeby kierownictwa.• 

2. Wyznaczenie zespołu audytorów i audytora wiodącego/ koordynatora zadania
Audyt wewnętrzny prowadzi audytor zatrudniony w jednostce lub usługodawca 

w niej niezatrudniony. Audyt wewnętrzny prowadzi się na podstawie pisemnego upo-
ważnienia kierownika jednostki, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służ-
bowej [5].

Audyty jakości organizacja przeprowadza na swoim systemie jakości przez własne-
go, wyszkolonego audytora, lub też przy pomocy audytora wynajętego [17].

3. Przygotowanie audytu. Wybór wskaźników/ obszarów do audytu
Przystępując do realizacji audytu, audytor uwzględnia między innymi: wyniki ana-

lizy ryzyka identyfikujące konkretne obszary do badania, tzw. obiekty audytu, priory-
tety kierownika jednostki oraz dostępne zasoby kadrowe.

Rozpoczynając realizację zadania, audytor wewnętrzny przeprowadza przegląd 
wstępny. W jego ramach zaznajamia się z celami i zakresem działalności jednostki, 
dokonuje oceny ryzyka i ustala z audytowanym kryteria oceny mechanizmów kontroli. 
Po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego audytor przygotowuje program tzw. zada-
nia zapewniającego, odzwierciedlając przede wszystkim: wynik przeglądu wstępnego, 
uwagi audytowanego i kierownika jednostki, zasoby konieczne do realizacji zadania, 
temat, cel, zakres zadania i przewidywany czas jego trwania, ryzyka w obszarze obję-
tym audytem, kryteria oceny oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zadania.
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Zakres przedmiotowy audytu może obejmować cały obszar działalności lub jego 
część, może też objąć kilka takich obszarów. Analogicznie, zakres podmiotowy może 
dotyczyć jednej lub kilku komórek organizacyjnych jednostki. W przypadku jednostek, 
które stosują podejście procesowe, zakres audytu może obejmować proces [18].

Prawidłowe wykonanie audytu jakości również wymaga starannego zaplanowania. 
Ponieważ niemożliwe jest objęcie wszystkich czynników, najważniejszym wymogiem 
staje się wybór odpowiednich wskaźników do określania wyników. Wśród wskaźni-
ków wyróżniamy wskaźniki procesów i wskaźniki wyników. Pierwsze z nich obrazują, 
jak skuteczny jest cały system w leczeniu pacjentów w odpowiednim czasie i przy uży-
ciu właściwego leczenia. Drugi zaś mówi o wynikach, takich jak śmiertelność i powi-
kłania. Stwierdzono, że sprawozdanie z audytu nie powinno publikować więcej niż 10 
do 15 wskaźników, aby wywrzeć największy wpływ na dostawców usług medycznych, 
kontrolujących przyznawanie środków publicznych [20].

Wskaźnik stosowany do oceny jakości opieki powinien być:

Konkretny (ma logiczny, prosty i zrozumiały opis/definicję)1. 
Specyficzny (odnosi się do opieki zdrowotnej)2. 
Kompleksowy (całościowo obrazuje i ocenia badaną kwestię)3. 
Akceptowalny (uznany zarówno przez osoby, których działanie jest poddane ocenie4. 
za pomocą danego wskaźnika, jak i osoby dokonujące oceny)
Trafny (odzwierciedla faktyczny poziom opieki)5. 
Rzetelny (zapewnia powtarzalność pomiaru)6. 
Dyskryminacyjny (umożliwia odróżnienie wysokiej/niskiej jakości opieki)7. 
Przydatny (daje podstawę do podejmowania należytych decyzji)8. 
Komparatywny (umożliwia dokonanie porównań)9. 
Naukowy (10. evidence based – oparty na potwierdzonych danych naukowych)

Tabela 1. Jaki powinien być wskaźnik stosowany do oceny jakości opieki? 
Opracowanie na podstawie: Tomasik T. [21]

W Polsce istnieje zapotrzebowanie na opracowanie uniwersalnych wskaźników ja-
kości, które mogą być wykorzystane tak przez personel medyczny w toku wewnątrz-
zakładowych procesów poprawy jakości, jak i przez zarząd dla potrzeb zewnętrzne-
go monitorowania jakości. Literatura podaje wiele przykładów wskaźników jakości 
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dotyczących zagadnień organizacyjnych i problemów klinicznych opieki zdrowotnej, 
warto zatem korzystać z istniejących doświadczeń. Wskaźniki te mogą być transfe-
rowane między krajami, lecz wymaga to ich adaptacji, uwzględniającej różnice m.in. 
w zasobach, epidemiologii chorób, kulturze zawodowej [21]. Przykładowo, różnice 
w prowadzeniu audytu w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie różnych państw 
wynikają z tego, ze w krajach o wysokich dochodach pacjenci nie płacą bezpośrednio 
za opiekę – jest gwarantowana przez ubezpieczenie, a w krajach o niskich dochodach 
większość pacjentów musi za taką opiekę płacić. Implikuje to potrzebę wykorzystania 
innych wskaźników do oceny do działalności placówek opieki zdrowotnej [22]. Przy-
kłady takich różnic w indykatorach przedstawiono w poniższej tabeli:

Kraje o niskich i średnich dochodach Kraje o wysokich dochodach

Całkowita liczba dni hospitalizacji Wskaźnik śmiertelności po 28 dniach 
z powodu nagłego ataku serca

Wydatki bieżące na dzień hospitalizacji Wskaźnik śmiertelności po 30 dniach 
z powodu nagłej operacji

Długość pobytu w szpitalu Liczba oczekujących pacjentów

Ocena zapobiegania infekcjom –
zgodnie z rządowymi wytycznymi

Wskaźnik zakażenia 
metycylinoopornym szczepem
S. aureus (MRSA) na 10.000 dni 
hospitalizacji

Wskaźnik obłożenia łóżek Wskaźnik rentowności

Dni hospitalizacji przypadające na personel 
medyczny

Prawdopodobieństwo odejścia 
pracowników w ciągu 12 miesięcy (1 
= niskie, 5 = wysokie)

Jednostkowy koszt opieki ambulatoryjnej Średnia stawka prowizyjna

Tabela 2. Wskaźniki wydajności szpitala według Adhikari A. [22]
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Mimo korzyści płynących z wykorzystania wskaźników, należy zwrócić uwagę na 
związane z nimi zagrożenia. Dokonywane za ich pomocą pomiary jakości opieki nie 
powinny stanowić zbytniego obciążenia biurokratyczno – administracyjnego dla perso-
nelu medycznego. Istnieje pokusa wyrywkowego podejścia do opieki i mierzenia tylko 
tych czynników, które można zmierzyć bez dużego nakładu pracy i kosztów. Zwiększe-
nie starań kadry pracowniczej w obszarach objętych monitorowaniem i zmniejszenie 
wysiłku w innych także może prowadzić do zafałszowania oceny [21]. Samo badanie 
systemu jakości w ramach audytu polega na gromadzeniu dowodów przez wywiady, 
przeglądzie dokumentów oraz obserwacjach działań w dziedzinach, które obejmuje 
audyt. Wszelkie spostrzeżone niezgodności audytor zapisuje na przygotowanych for-
mularzach [17].

4. Raport z audytu
Po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu lub wniesieniu zastrzeżeń przez au-

dytowanego, audytor wewnętrzny sporządza „sprawozdanie z zadania zapewniające-
go”. Ustalenia są potwierdzeniem stanu istniejącego; służą potwierdzeniu poprawno-
ści działań podejmowanych w audytowanym obszarze, skuteczności mechanizmów 
kontrolnych, ich adekwatności i efektywności. Wtedy nie trzeba formułować zaleceń. 
Jeżeli natomiast ustalenia wykażą nieskuteczność czy niewystarczającą skuteczność 
wdrożonych mechanizmów kontrolnych, wymaga się sformułowania zaleceń. Wyma-
ga to analizy przyczyn wystąpienia nieprawidłowości, po której można określić dzia-
łania naprawcze lub usprawniające. Zasadne jest wskazanie, jakie skutki może rodzić 
niepodjęcie przez audytowanego tych zaleceń [23].

Sprawozdanie powinno być, w świetle rozporządzenia „jasne, zwięzłe, przejrzy-
ste, obiektywne oraz kompletne.” Sprawozdanie powinno być zrozumiałe i użyteczne 
przede wszystkim dla odbiorców – audytowanego i kierownika jednostki. Dlatego ra-
port musi zawierać najważniejsze informacje, bez zbędnych powtórzeń i bez specyficz-
nych – np. zawodowych – sformułowań. [23].

W przypadku audytu jakości najważniejszą częścią takiego sprawozdania jest spis 
zauważonych niezgodności. Ich występowanie może być spowodowane następującymi 
przyczynami:

– dokumenty systemu nie są zgodne z wymogami norm/przepisów,
– opracowane procedury są nieprawidłowo wdrożone do praktyki,
– praktyka jest nieskuteczna, tzn. nie prowadzi do uzyskania wymaganego wyniku/

celu.
Audyt kończy przekazanie raportu stronie audytowanej [17].
5. Działania poaudytowe
Sprawozdanie z audytu trafia do odbiorców: kierownika jednostki oraz audytowa-

nego lub audytowanych. W przypadku wdrożonej koncepcji zarządzania procesowego 
odbiorcą sprawozdania powinien być właściciel procesu. W takim przypadku, a także 
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gdy zadanie zapewniające obejmuje kilku audytowanych, audytor może przekazać po-
szczególne części sprawozdania osobom odpowiedzialnym za działalność w zakresach, 
które ich dotyczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów:

Audytowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, 
ustala sposób i termin oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, po-
wiadamiając o tym na piśmie kierownika komórki audytu wewnętrznego i kierownika 
jednostki. W przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany przedstawia, w ter-
minie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemne stanowisko 
kierownikowi jednostki i audytorowi wewnętrznemu [18].

Ostateczną decyzję co do realizacji zaleceń podejmuje kierownik jednostki; gdy 
uzna, że zalecenia powinny być realizowane, powinien wyznaczyć osobę za to od-
powiedzialną. W sytuacji, gdy kierownik jednostki podtrzyma odmowne stanowisko, 
audytor wewnętrzny nie będzie przeprowadzał czynności sprawdzających [18].

Po otrzymaniu raportu z audytu jakości osoby zarządzające obszarem lub badanym 
procesem decydują o działaniach korygujących, które należy podjąć, by wyeliminować 
przyczyny i skutki niezgodności. Wymaga się zbadania skuteczności działań, podję-
tych w wyniku audytu. Jeśli były one skuteczne, audytor potwierdza to w karcie zapisu 
niezgodności, co skutkuje jej „zamknięciem”. Jeżeli po weryfikacji rozpoczętych dzia-
łań korygujących audytor uzna, że nie przynoszą one pożądanych wyników, sporządza 
właściwą adnotację i powtórnie określa niezgodność [17].

Wybrane narzędzia wspomagające prowadzenie audytu

Placówki opieki zdrowotnej, dążąc do optymalnego rozwoju, muszą analizować 
otoczenie, w którym funkcjonują. Często wykorzystywanymi w tym celu narzędziami 
są: analiza SWOT oraz analiza P�ST.

Analiza SWOT Analiza P�ST

S (Strenghts) – mocne strony
W (Weaknesses) – słabe strony
O (Opportunities) – szanse
T (Threats) – zagrożenia

P (Political �nvironment) – środowisko polityczne
� (�conomic �nvironment) – środowisko ekonomiczne
S (Sociocultural �nvironment) – środowisko społeczno-
kulturowe
T (Technological �nvironment) – środowisko 
technologiczne

Tabela 3. Analiza SWOT i P�ST. Opracowanie na podstawie [24]
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W tabeli 4 zestawiono wybrane wyniki analizy audytu, wykonanego w 2015 r. 
w pewnym polskim powiatowym SPZZOZ (w woj. mazowieckim) za pomocą narzędzi 
SWOT oraz P�ST [24]:

S

wykwalifikowany, doświadczony personel•	
dobre efekty leczenia•	
dyspozycyjność personelu•	
krótki termin planowanego przyjęcia•	

W

słaba komunikacja wewnętrzna; niedostateczny przepływ informacji•	
niedostateczna obsada dyżurowa pielęgniarek•	
zbyt duże dysproporcje w zarobkach personelu wyższego szczebla względem •	
pozostałych
nazbyt szeroki asortyment leków•	

O

skorzystanie ze środków unijnych celem modernizacji: działalności podstawowej/•	
infrastruktury informatycznej/systemu ociepleń
współpraca z innymi placówkami ZOZ: uzupełnienie ofert placówek zamiast •	
konkurencji
połączenie powiatowego i miejskiego SPZOZ•	

T
sytuacja finansowa placówki•	
skomplikowana sytuacja prawna•	
braki kadrowe•	

P

Sytuacja otoczenia politycznego w ochronie zdrowia pod koniec 2015 roku była 
niepewna. Najważniejszą zmianą dokonaną przez poprzedni rząd było wprowadzenie 
„pakietu onkologicznego”. Brak wprowadzenia okresu pilotażowego spowodował, że 
placówki stanęły przed trudnym wyborem: czy starać się realizować ten pakiet, czy z 
niego zrezygnować, tracąc część środków z kontraktów z NFZ

� W okresie objętym audytem, środowisko ekonomiczne w kraju było stabilne. Złożyły 
się na to: malejące bezrobocie, dodatnia stopa wzrostu gospodarczego, brak inflacji

S

Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Wymagane jest zatem nie tylko 
świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie, ale też poprawa komunikacji 
z pacjentem. Należy mu starannie wyjaśniać przebieg leczenia, możliwe powikłania, a 
przede wszystkim traktować go jako kooperanta w drodze ku zdrowiu

T

Postęp technologiczny w medycynie postępuje niezwykle szybko. Konieczne jest 
doskonalenie oferty placówek ochrony zdrowia przez wyposażanie ich w nowoczesną 
aparaturę, szkolenia kadry medycznej i wprowadzanie innowacyjnych metod 
leczniczych [24]

Tabela 4. Opracowanie na podstawie: [24]
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zarządzanie ryzykiem – narzędzie doskonalące
współczesne modele zarządzania w ochronie zdrowia

O zarządzaniu ryzykiem można mówić tylko wówczas, gdy to ryzyko daje się okre-
ślić i ocenić. Zarządzanie ryzykiem można zinterpretować jako działania zarządcze, 
których zadaniem jest identyfikacja i ocena ryzyka oraz walka z przyczynami poten-
cjalnych niepewności. Przed opracowaniem strategii zarządzania ryzykiem należy po-
szczególne zdarzenia niepożądane zidentyfikować oraz przyporządkować je do okre-
ślonych grup ryzyka, przeprowadzając ocenę trafności ich identyfikacji. Wyróżnia się 
6 strategii zarządzania ryzykiem:

– strategia zachowawcza – może być stosowana wówczas, gdy nie da się przewi-
dzieć skutków podejmowanych działań, a całkowita bierność nie implikuje negatyw-
nych konsekwencji – w takiej sytuacji najbardziej bezpiecznym i racjonalnym sposo-
bem zachowania staje się odmowa jakiegokolwiek działania;

– strategia pasywna – wynika z założenia, że jednostka jest istotnym elementem 
składowym środowiska, stąd o jej bezpieczeństwo będą dbały inne podmioty (np. firmy 
ubezpieczeniowe, konsultingowe etc.);

– strategia defensywna bierna – opiera się na przeświadczeniu, że bezpieczeństwo 
jednostki tylko w ograniczonym stopniu zależy od niej samej. Środków zaradczych 
poszukuje się wśród obowiązujących standardów i dostępnych ofert rynkowych;

– strategia defensywna aktywna – wykorzystuje jedną z wymienionych metod:
unikanie• 
zatrzymanie• 
transfer ryzyka• 
kontrolowanie• 
przeciwdziałanie realizacji ryzyka;• 

– strategia defensywna uprzedzająca – jest oparta na tworzeniu nowych metod kon-
trolowania ryzyka;

– strategia ofensywna – wywołuje się różnego rodzaju zdarzenia/zjawiska/procesy 
celem uniknięcia wystąpienia niebezpieczeństw [25].

Poniżej zestawiono schemat redukcji ryzyka w zakładzie opieki zdrowotnej:

1. Wskazanie zagrożeń, które wystąpiły w przeszłości – na podstawie dokumentacji

2. Określenie obszarów zagrożeń i ich identyfikacja. Aby ryzyko mogło zostać 
zidentyfikowane, należy ustalić jego przyczyny i przewidzieć skutki jego wystąpienia

3. Segregacja rozpoznanych zagrożeń i ich oszacowanie

4. Wartościowanie – ocena następstw zagrożeń
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5. Ocena możliwości eliminacji bądź redukcji zagrożenia do akceptowalnego przez ZOZ 
poziomu

6. Wybór metod kontroli ryzyka, wdrożenie działań zapobiegawczych

7. Stałe monitorowanie sytuacji

8. Ubezpieczenie ryzyka – określenie zasad jego finansowania

Tabela 5. Schemat redukcji ryzyka w jednostce opieki zdrowotnej. 
Opracowano na podstawie: A. Sierocka [25]

Jakie zagrożenia mogą wystąpić w szpitalach? Ze względu na wielkość, specyfikę i 
złożoność tych jednostek, można określić następujące grupy zagrożeń [25]:

związane z kompetencjami, czyli zakresem działania poszczególnych oddzia-1. 
łów i charakterystycznymi dla nich procedurami medycznymi
dotyczące negatywnych następstw ryzyka: zakażenia szpitalne, powikłania etc.2. 
związane z przyczynami: ludzie, sprzęt, leki, drobnoustroje etc [25].3. 

Za zarządzanie ryzykiem w szpitalach odpowiedzialne są zespoły RM (Risk Mana-
gement = zespoły ds. redukcji ryzyka). Zespoły te wykorzystują metody, takie jak:

– metoda czarnych punktów
– drzewa zdarzeń
– drzewa błędów
– wartość narażona na ryzyko.

Przykład: Zarządzanie ryzykiem w jednym ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. W ramach pracy doktorskiej [25] przeanalizowano zagrożenie ryzykiem zakażeń 
szpitalnych, wykorzystując metody: czarnych punktów oraz drzewa ryzyka. Analizie podda-
no 450 dokumentacji pacjentów leczonych w tym szpitalu. Oceniano losowo wybrane pobyty 
w stacji dializ i hospitalizacje na oddziałach: okulistyki, chirurgii plastycznej i neurochirurgii. 
Uzyskane dane pozwoliły na określenie powikłań, które wystąpiły u pacjentów, ale umożliwiły 
także propozycję działań korygujących i zapobiegawczych. Dla każdego pacjenta określono 
średni czas pobytu w szpitalu, wystąpienie zdarzeń niepożądanych oraz koszty pobytu i lecze-
nia. W pracy:

Wskazano w szpitalu „czarne punkty”: nieprzestrzeganie obowiązujących standardów 1. 
i procedur sanitarno-higienicznych; nieprawidłowości w zbieraniu wywiadów i określa-
niu stanu pacjenta; niedostateczna precyzja podczas zabiegów.
Dokonano systematyzacji „czarnych punktów” i przypisano im rangi (wyższa ranga = 2. 
większe ryzyko, które niesie ze sobą zdarzenie).
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Biorąc pod uwagę powyższy przykład, a zwłaszcza ostatni punkt, logiczne wydaje 
się, że zarząd traktuje zarządzanie ryzykiem klinicznym jako ryzykiem finansowym 
[26]. Także wykonywana w ramach innej pracy doktorskiej ocena ryzyka przeprowa-
dzona w innej placówce – samodzielnym publicznym szpitalu pediatrycznym w Łodzi 
(szpitalu o najwyższym stopniu referencyjności) – pozwoliła na wyciągnięcie następu-
jących wniosków [27]:

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem metody „czarnych punktów” zmniej-1. 
sza ilość występujących w szpitalu zdarzeń niepożądanych. Narzędzie to po-
zwala ponadto na oszacowanie kosztów wywołanych przedłużoną hospitaliza-
cją.
Metoda ta pozwala na zawężenie badań np. do konkretnego oddziału, co uszczel-2. 
nia procedury i ułatwia analizę kosztów. Cykliczność metody pozwala na ocenę 
skutków, jakie przynoszą podjęte działania.
Szpital, w którym stosuje się metody zarządzania ryzykiem, jest miejscem bez-3. 
pieczniejszym i wydajniej funkcjonującym na rynku zdrowia.

Co może dać audyt wewnętrzny placówkom opieki zdrowotnej?

Pomoc w optymalizacji zarządzania
Instytucja audytu wewnętrznego jest jednym z narzędzi mających zastosowanie 

w ocenie efektywności zarządzania ryzykiem [28]. Audyt prowadzony w placówkach 
medycznych obejmuje wiele sfer działalności: finansową, organizacyjną, infrastruktu-
ralną, technologiczną, zarządczą, prawną, a także kadrową.

I tak np. audyt prowadzony w sferze infrastrukturalnej pozwala na sprawdzenie, 
czy środki trwałe (aparatura, sprzęt medyczny itp.), czy też pomieszczenia placówki 
medycznej spełniają wszystkie wymagania, nałożone na zakład opieki medycznej roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia.

Po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych obszarów działalności opieki zdro-
wotnej, najbardziej pilne i obiecujące zmiany w poprawie jakości opieki zdrowotnej 
przyniesie wdrożenie systemów zarządzania jakością opieki medycznej ZOZ, ponie-
waż inna zmiana wymagałaby długiego czasu [12].

Określono przyczyny wystąpienia powikłań (zdarzeń niepożądanych) i zaproponowano 3. 
działania korygujące oraz zapobiegawcze.
Stwierdzono, że zakażenia szpitalne prowadzą do wydłużenia czasu hospitalizacji, skła-4. 
niają do przeprowadzania dodatkowych badań i zabiegów czy stosowania intensywnej 
antybiotykoterapii, a oddział, na którym wystąpią niepożądane zdarzenia, ponosi dodat-
kowe koszty takich działań [25].
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Poprawę jakości opieki zdrowotnej
Jakość opieki zdrowotnej może być określona na trzech obszarach: bezpieczeństwo 

pacjenta, doświadczenia pacjenta oraz skuteczność opieki. Bezpieczeństwo pacjenta 
pomaga lekarzom w zarządzaniu ryzykiem, zmniejszając zagrożenia, które mogą wią-
zać się z opieką. Pielęgniarki i osoby odpowiedzialne za zadania, takie jak kontro-
la zakażeń, w dużym stopniu decydują o bezpiecznej praktyce. Zaś pacjenci są wła-
ściwymi osobami do oceny doświadczenia z opieką zdrowotną. Audyt na tym polu 
może wskazywać na dobre praktyki lub błędy w opiece, naruszające godność pacjenta. 
Skuteczność opieki dotyczy leczenia i wsparcia i pomaga ocenić, czy pracownicy po-
dejmują właściwe czynności ukierunkowane na osiągnięcie celów terapeutycznych. 
Skuteczność opieki zdrowotnej mogą ocenić zarówno profesjonaliści, jak i pacjenci, na 
przykład w odniesieniu do jakości życia i poziomu niezależności [29].

Usprawnienie raportowania błędów medycznych
W literaturze ugruntowano, że interwencje w opiece zdrowotnej stwarzają poważne 

zagrożenie dla pacjentów. Pacjenci „mają jedną szansę na dwie na uzyskanie właściwej 
opieki, 1:10 prawdopodobieństwa ucierpienia w związku ze wstąpieniem do szpitala 
i 1:50 możliwości śmierci spowodowanej przez system lub poważnej niepełnospraw-
ności” [26].

Od czasu, kiedy Instytut Medycyny (The institute of Medicine – IOM) opublikował 
swą wpływową publikację „To �rr is Human” minęły już niemal dwie dekady. Raport 
ten stwierdzał, że między 440 00 a 98 000 zgonów rocznie pojawia się w wyniku 
błędów medycznych. Późniejsze badania wykazały, że 34,8% pielęgniarek i lekarzy 
w ciągu 12 miesięcy zaraportowało mniej niż 20% zaobserwowanych przypadków błę-
dów medycznych. Przyczyn takiego postępowania może być wiele; jedną z nich jest 
przekonanie, że jeśli nie nastąpi szkoda, taki błąd nie jest warty zgłoszenia. Brak infor-
macji zwrotnej (feedback’u) również został wymieniony jako jedna z przyczyn braku 
zgłaszania takich danych [30].

Leczenie farmakologiczne jest najczęstszym stosowanym sposobem leczenia, a po-
dawanie leków stanowi rutynową część praktyki pielęgniarskiej. Błędy w podawaniu 
leków narażają pacjentów na szkodę, potencjalnie możliwą do uniknięcia. Koszty ludz-
kie związane z błędami medycznymi dotyczącymi leków obciążają nie tylko poszkodo-
wanych, ale także ich rodziny, przyjaciół oraz pracowników służby zdrowia. W związ-
ku z tym istnieją etyczne, humanitarne i finansowe przesłanki wykazujące celowość 
ujawniania stopnia i etiologii błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych. Audyt 
z informacją zwrotną (feedback) to strategia, która może zmodyfikować zachowania 
pracowników służby zdrowia, dotyczące raportowania błędów medycznych [30].

Wyniki istniejących badań mogłyby stanowić podwaliny pod planowane interwen-
cje, a skumulowana wiedza doprowadziłaby do poprawy jakości praktyk zarządzania. 
Istnieją jednak dowody na to, że wiele audytów i feedbacków jest opracowywanych 
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i testowanych bez wyraźnej próby uwzględnienia odpowiednich teorii lub opierania się 
na istniejącej wiedzy. Należy uświadamiać pracowników służby zdrowia, że prezenta-
cja danych dotyczących wyników klinicznych może pozwolić na właściwe oszacowa-
nie skuteczności działań [13].

Wybrane obszary, których może dotyczyć audyt przeprowadzany w placów-
kach opieki zdrowotnej; przykłady z literatury

Rzetelność danych podstawowych

Możliwe nieprawidłowości, które wykryje audyt: dane są przekształcone ze star-
szych/wycofywanych systemów lub są wyodrębnione z systemów o różnych struktu-
rach danych. Często brak instrukcji i przeszkolenia w zakresie wprowadzania danych 
prowadzi do sytuacji, w której pracownicy nie rozumieją znaczenia wiarygodnego 
wprowadzania danych i personel np. wypełnia pola danymi domyślnymi [31].

Jak istotna jest rzetelność zbieranych danych, wykazał też pewien audyt oddziało-
wy dotyczący zaplanowanych cięć kadrowych. W ramach cięć budżetowych zamiast 
czterech pielęgniarek na oddziale miały pozostać w zatrudnieniu trzy. Redukcja została 
oparta na danych dotyczących obłożenia łóżek, zbieranych codziennie w południe. To 
wydało się nieodpowiednią, mało precyzyjną oceną sytuacji. Przeprowadzono więc 
audyt dotyczący obłożenia łóżek, przez 6 miesięcy zbierając dane dotyczące przyjęć 
i wypisania ze szpitali. To pozwoliło na wykonanie nowych statystyk dotyczących ob-
łożenia łóżek. Organizacja RCN zastrzegła, że wykwalifikowana pielęgniarka może 
opiekować się maksymalnie trójką dzieci poniżej 2 r.ż. i najwyżej czwórką dzieci po-
wyżej 2 r.ż., o ile nie wymagają dużego nakładu opieki. Jeśli dzieci wymagają szczegól-
nej opieki, pielęgniarka może obsługiwać nie więcej niż 2 takich pacjentów. Używając 
przewodnika organizacji RCN obliczono maksymalną ilość dzieci która mogą obsłu-
żyć odpowiednio 3 i 4 pielęgniarki. Audyt wykazał, że poziom zajęcia łóżek znacznie 
zależy od czasu obserwacji, tzn. szczyt obłożenia był o 9 rano (a wcześniej zbierano 

jak uzyskać odpowiednią informację zwrotną?

Informacje zwrotne (feedbacki) są najskuteczniejsze, gdy:
– są dostarczane przez przełożonego/szanowanego współpracownika;
– są często prezentowane;
– obejmują zarówno konkretne cele, jak i plany działania;
– są ukierunkowane na likwidację konkretnego zachowania;
– koncentrują się na problemie, w którym możliwy jest szeroki zakres poprawy;
– odbiorcy nie są lekarzami [13].
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dane o godzinie 12!). Audyt wykazał, że trzy pielęgniarki to za mało, by obsługiwać 
dany oddział. Zmusiłoby to zakład opieki zdrowotnej do przekazywania pacjentów, co 
może nosić za sobą dodatkowe koszty, na przykład podróży ambulansem [32].

Czystość. Czy jest sprawdzana? Jaką metodą?

Badanie czystości w szpitalu w Sapporo w Japonii za pomocą luminometru (pomiar 
ATP metodą bioluminescencji) wykazało braki na tym polu [33]. Podobne badanie, 
z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej (DAZO® �colab, St Paul, Minnesota), 
wykonywano dla oceny czystości sal operacyjnych. Celem audytu było osiągnięcie 
poziomu 90% czystych obiektów „high-touch”. Audyty powtarzano co 4–5 miesięcy, 
począwszy od 06.2009 do 01.2012. Chociaż nie osiągnięto zakładanego celu, udało się 
do niego znacząco zbliżyć [34].

Jedzenie

Audyt dotyczył wdrożenia zdrowej polityki żywieniowej w stołówkach szkolnych 
w Australii. Przedstawiono projekt i podstawy audytu opartego na prowadzeniu roz-
mów telefonicznych i korespondencji mailowych. Audyt połączony z feedbackiem po-
służy do oceny, czy podjęte działania mogą poprawić jakość menu i sprzedawanych 
produktów żywnościowych [35].

Bezpieczeństwo informacji o pacjencie

Zespół audytowy sprawdzał losowo karty leczenia pacjentów pod kątem oceny ich 
zgodności z zasadami praktyki. Każdy wynik mniejszy niż 99 procent uznawano za 
wadliwy. Przeprowadzano także wywiady z pracownikami, dotyczące zabezpieczenia 
danych: wykorzystania haseł o odpowiedniej wytrzymałości, unikania słabych haseł 
(takich jak „123456”) oraz wylogowania [36].

Postawa personelu

Jest to element, którego nie można pominąć w kontekście podnoszenia jakości usług 
i satysfakcji pacjenta. Wysoki poziom zaangażowania pracowników w wykonywane 
obowiązki, stopień ich utożsamiania się z misją placówki oraz poziom akceptacji po-
dejmowanych przez nią działań projakościowych zmieniają oblicze ochrony zdrowia. 
Świadczenie usług zgodnych z oczekiwaniami pacjenta (a niekiedy nawet je przewyż-
szających) zależy więc od środowiska pracy personelu [37].

Podsumowanie

Reforma opieki zdrowotnej z 1999 roku sprawiła, że placówki opieki zdrowotnej 
zmuszone zostały do funkcjonowania w systemie zbliżonym do rynku konkurencyjne-
go. W obliczu takich zmian kierownictwo musiało zoptymalizować sposób zarządzania 
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zakładem opieki zdrowotnej tak, by był bardziej efektywny i osiągał lepsze wyniki 
finansowe, a jednocześnie mógł spełniać swoje główne zadanie: udzielania świadczeń 
zdrowotnych.

Audyt wewnętrzny, zarówno w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jak 
i audyt jakości, obok audytu zewnętrznego czy innych narzędzi zarządzania jakością, 
pozwala placówkom medycznym na osiągnięcie szeregu korzyści:

uzyskanie kompleksowej analizy prowadzonej działalności medycznej,
umożliwia poznanie oceny specjalistów, zwłaszcza w sferze finansowej,
odzwierciedla stan finansowy placówki,
omawia podstawowe błędy aktualnego sposobu zarządzania zakładem opieki zdro-

wotnej,
ocenia, które z produktów i usług są rentowne, a które wymagają udoskonaleń,
przedstawia mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT)
pozwala na ocenę otoczenia – obszarów, które mają kluczowy wpływ na funkcjono-

wanie placówki (analiza P�ST)
określa czynniki ryzyka i przedstawia sposoby ich redukcji bądź eliminacji,
charakteryzuje pacjentów: przedstawia ich motywy oraz ich wpływ na działalność 

placówki.
Jakość może być postrzegana z różnych punktów widzenia; nawet ten sam poziom 

jakości bywa oceniany odmiennie. Inaczej będą ją postrzegać pacjenci, inaczej perso-
nel medyczny czy wreszcie instytucje rządowe. Z powodu takich rozbieżności w oce-
nie jakości usług zdrowotnych przez odmiennych odbiorców, konieczne wydaje się 
opracowanie wspólnych standardów dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, a na-
stępnie weryfikacja ich zastosowania w praktyce [38].

Prowadzenie audytu wewnętrznego w zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie 
w placówkach wspomaganych przez zintegrowane systemy zarządzania, determinuje 
sprawne i efektywne zarządzanie jednostką, które z kolei wpływa na wzrost jakości 
świadczonych usług. Ułatwia to osiągnięcie celów ostatecznych, jakimi są: zadowole-
nie i satysfakcja pacjentów z usług, a także postrzeganie placówki opieki zdrowotnej 
jako instytucji świadczącej profesjonalne i wysokiej jakości usługi. W świetle zmian 
systemowych w ochronie zdrowia (np. wprowadzenie ustawy o tzw. sieci szpitali), 
potrzeba przeprowadzania analiz służących optymalizacji nowych procesów zarząd-
czych, wydaje się być nieunikniona.

Proponowanym narzędziem badawczym, pomocnym w zebraniu istotnych informa-
cji, jest przedstawiona ankieta [załącznik nr 1].
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Załącznik:
Ankieta dotycząca sposobu i rodzaju używanych narzędzi zarządczych, ze szczególnym uwzględnie-

niem audytu wewnętrznego, adresowana do menedżerów (kierowników jednostek) podmiotów działalno-
ści leczniczej, należących do sektora finansów publicznych
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Abstract

The use of vaccines is connected with the risk of vaccine injuries. In many countries, special compen-
sation programs have been created for the vaccine injuries. Regarding the way the compensation programs 
are financed, in most cases the funds come from taxes, national sources, pharmaceutical companies, go-
vernment funds or a mixture of these funds. The compensation program includes the payment for various 
vaccines. Some systems only cover mandatory vaccines; others also cover recommended ones. Vaccine 
injuries compensation covers medical expenses, disability pensions, coverage of non-economic costs and 
death benefits. In most countries, the procedures for applying for compensation are similar to those in 
Poland and are have features of the civil process - demonstrating the causal link between the admission of 
a vaccine and a particular injury. Vaccine injuries compensation programs are designed to streamline the 
process of obtaining compensation. Most countries give priority to dealing with vaccine injuries claims.

Streszczenie

Stosowanie szczepionek łączy się z ryzykiem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych 
(NOP). W wielu krajach stworzono specjalne systemy odszkodowań za NOP. W odniesieniu do sposobu fi-
nansowania systemu odszkodowawczego za NOP w większości przypadków środki pochodzą z podatków, 
źródeł krajowych, opłat od firm farmaceutycznych, funduszy rządowych lub stanowią połączenie tych 
środków. System odszkodowawczy obejmuje wypłatę rekompensaty za różne szczepionki. Niektóre syste-
my obejmują tylko szczepionki obowiązkowe, a inne również zalecane. Odszkodowania za NOP obejmują 
pokrywanie kosztów medycznych, wypłatę rent z tytułu niepełnosprawności, pokrycie strat nieekono-
micznych i świadczenia z tytułu śmierci. W większości krajów procedury ubiegania się o odszkodowanie 
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są podobne jak w Polsce i noszą cechę charakterystyczną dla procesu cywilnego – wykazanie związku 
przyczynowo-skutkowego między przyjęciem szczepionki a konkretnym NOP. Programy odszkodowaw-
cze za NOP mają na celu usprawnienie procesu otrzymania rekompensaty. Większość krajów priorytetowo 
traktuje rozwiązywanie spraw dotyczących roszczeń za NOP.

Wstęp

Szczepionki są szczególnymi preparatami, które muszą spełniać szereg rygorystycz-
nych wymogów, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu. Osobnicza reakcja na daną 
szczepionkę jest zindywidualizowana. Szczepionki mogą wywoływać niepożądane od-
czyny poszczepienne (NOP) będące medycznymi objawami czasowo związanymi ze 
szczepieniem, które mogą być spowodowane działaniem szczepionki, współwystępo-
waniem objawów lub chorób u szczepionego pacjenta lub też błędem podczas podania 
szczepionki. Część z NOP może mieć przebieg łagodny, ale mogą również wystąpić 
odczyny ciężkie i poważne [9].

W wielu krajach stworzono specjalne systemy odszkodowań za NOP pod naciskiem 
politycznym, ekonomicznym, groźby pozwów oraz w celu zwiększenia zaufania do 
programów populacyjnych szczepień ochronnych. Systemy rekompensat opierają się 
na zasadach uczciwości i sprawiedliwości [8]. Na utworzeniu przejrzystego systemu 
odszkodowań za NOP zależało również firmom farmaceutycznym. Zanim w danym 
kraju utworzono system odszkodowawczy, osoby poszkodowane w wyniku NOP do-
chodziły zadośćuczynienia od producentów szczepionek. Wejście na drogę prawną 
producenta szczepionek z pacjentami zawsze budzi duże zainteresowanie mediów, co 
wpływa negatywnie na wizerunek firmy. Utworzenie systemu odszkodowawczego ma 
jeszcze taką zaletę, że usuwa niepewność odpowiedzialności deliktowej producentów 
i zapewnia bardziej sprawiedliwe, skuteczne i stabilne podejście do poszkodowanych 
[5].

odczyny poszczepienne

Klasyfikacja odczynów poszczepiennych:
1. Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia(WHO), według której:
 – odczyn poważny to taki, którego skutkiem jest zgon, znaczny uszczerbek na 

zdrowiu, stan bezpośredniego zagrożenia życia lub konieczność hospitalizacji 
lub też przedłużenie pobytu osoby hospitalizowanej w szpitalu,

 – odczyn ciężki – nie stanowi zagrożenia dla życia, ale jest wynikiem znacz-
nego nasilenia niepożądanych objawów, np. wysoka gorączka czy duży obrzęk 
kończyny; objawy te nie zagrażają życiu, nie prowadzą do trwałego kalectwa, 
nie jest również w przypadku ich wystąpienia konieczna hospitalizacja ratująca 
życie [16].

2. Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
    2010 r. (klasyfikacja NIZP-PZH), wg której:
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 – ciężki NOP musi spełnić jedno z trzech kryteriów: pacjent wymaga hospi-
talizacji w celu ratowania zdrowia lub życia, niepożądana reakcja kończy się 
zgonem lub prowadzi do trwałego uszczerbku w sprawności fizycznej lub umy-
słowej [11],

 – poważny NOP – odpowiada ciężkiemu NOP z definicji WHO,
 – odczyn łagodny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje 

się miejscowym obrzękiem kończyny, silnym miejscowym zaczerwienieniem 
oraz gorączką.

Niepożądane odczyny poszczepienne dzieli się na:
odczyny miejscowe, w tym: odczyny miejscowe po szczepieniu BCG, obrzęk, 1. 
powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia;
niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowe-2. 
go (OUN): encefalopatia, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, po-
rażenne poliomyelitis wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrégo;
inne niepożądane odczyny poszczepienne: bóle stawowe, epizod hipotensyj-3. 
no-hiporeaktywny, gorączka powyżej 39°C, małopłytkowość, nieutulony cią-
gły płacz, posocznica, w tym wstrząs septyczny, reakcja anafilaktyczna, reakcje 
alergiczne, uogólnione zakażenie BCG, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, 
zapalenie ślinianek, inne poważne odczyny występujące do 4 tyg. po szczepie-
niu [6].

Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych

W Polsce system monitorowania NOP został wprowadzony w 1995 roku i opiera się 
na następujących zasadach, wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych. 
Każdy lekarz ma obowiązek zgłaszania podejrzenia/ rozpoznania NOP do państwowe-
go powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca wystąpienia odczynu, 
na odpowiednim formularzu. Obecnie obowiązują dwa formularze do zgłaszania NOP: 
po szczepieniu gruźlicy i drugi do zgłaszania NOP po wszystkich innych preparatach 
szczepionkowych. Pracownik inspekcji sanitarnej uzupełnia formularz zgłoszenia o in-
formacje zebrane w punkcie szczepień, w którym było wykonane szczepienie oraz 
podaje informacje o stanie zdrowia osoby szczepionej po tygodniu od daty wystąpienia 
NOP. Wypełnione formularze zgłoszenia NOP przesyłane są do odpowiednich organów 
[10]. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi rejestr zgłoszeń NOP z terenu powia-
tów oraz województw. Rejestr NOP prowadzi również Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Informacja o wystąpieniu NOP 
przekazywana jest ponadto do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Dzia-
łań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Woje-
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wódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych [7]. Monitorowanie występowania NOP 
pozwala na zebranie informacji o bezpieczeństwie danego preparatu, dostarcza wiedzy 
pomocnej w formułowaniu innowacyjnych skutecznych szczepionek oraz wspomaga 
efektywne prowadzenie polityki szczepień. Obowiązujący w Polsce bierny nadzór nad 
zgłoszeniami NOP ma swoje ograniczenia. Choć jest najczęściej stosowany w wielu 
krajach europejskich, ponieważ charakteryzuje się niskimi kosztami, to w znacznej 
mierze zależy od odpowiedzialności i profesjonalizmu personelu medycznego, zgła-
szającego przypadki odczynów poszczepiennych [14]. Na szczeblu międzynarodowym 
funkcjonuje powołany przez WHO Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień 
(Global Advisory Committee on Vaccine Safety – GACVS), którego zadaniem jest oce-
na bezpieczeństwa szczepień w oparciu o naukowe doniesienia oraz dane epidemiolo-
giczne [7].

Prawidłowy, efektywny i sprawny system monitorowania odczynów poszczepien-
nych pozwala na kreowanie polityki szczepień ochronnych w oparciu o najskuteczniej-
sze preparaty, w tym o możliwie małej reaktogenności. Występowanie reakcji niepożą-
danych po szczepieniu wiąże się bardzo często z negatywnym odbiorem społecznym 
i jest orężem w rękach ruchów antyszczepionkowych. Próg społecznej akceptacji dla 
wystąpienia działań niepożądanych dla szczepionek wynosi 1:1 000 000, podczas gdy 
dla leków częstość ta jest większa i szacuje się ją na poziomie 1:1–1:100 [7].

Postęp technologiczny pozwolił na zastępowanie żywych szczepionek atenuowa-
nymi, czy też stosowanie bezpieczniejszych konserwantów, jednakże należy mieć na 
uwadze, że żadna szczepionka nie jest w 100% skuteczna i nie jest możliwe całkowite 
wyeliminowanie występowania reakcji niepożądanych, których pojawianie się może 
być indukowane wieloma czynnikami. Inną kwestią jest wystąpienie działań niepożą-
danych z powodu wad w serii preparatu szczepionkowego, co reguluje prawo farma-
ceutyczne. Kolejnym aspektem pojawienia się NOP są przyczyny związane z niewła-
ściwym użyciem szczepionki, np. nieodpowiednia kwalifikacja do szczepienia przez 
lekarza, nieprawidłowo wykonane szczepienie, zastosowanie szczepionki przetermi-
nowanej lub niewłaściwie przechowywanej [7].

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) rekomenduje zmiany w systemie rejestracji NOP. 
Część lekarzy nie przestrzega terminu i obowiązku przekazywania informacji o NOP, 
choć w ostatnich latach liczba zgłoszonych NOP zwiększyła się ponad 2-krotnie, bo 
z 1136 do 2346 przypadków (z czego większość to łagodne NOP). NIK wnioskuje do 
Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu doprecyzował termin i sposób przekazywania 
przez lekarzy informacji o wystąpieniu ciężkiego NOP [13].

odszkodowania za NoP

Państwa posiadające systemy odszkodowań za NOP (rok wprowadzenia): Niemcy 
(1961 r.), Francja (1963 r.), Szwajcaria (1970 r.), Japonia (1970 r.), Austria (1973 r.), 
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Dania (1972 r.), Nowa Zelandia (1974 r.), Szwecja (1978 r.), Wielka Brytania (1979 r.), 
Finlandia (1984 r.), Quebec –Kanada (1985 r.), USA (1988 r.), Tajwan – Chiny (1988 
r.), Włochy (1992 r.), Korea (1994 r.), Norwegia (1995 r.), Islandia (2001 r.), Słowenia 
(2004 r.), Węgry (2005 r.) [8].

uregulowania prawne odszkodowań
W niektórych krajach rozwiniętych, na przykład w Kanadzie lub Australii, nie prze-

widuje się specjalnych uregulowań w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu NOP, 
możliwe jest to wyłącznie na drodze cywilnoprawnej [5]. Kanada rozważała wprowa-
dzenie programu odszkodowań od NOP w latach 80-tych. Uznano jednak, że koszty 
byłyby za wysokie. Lata doświadczeń innych państw w stosowaniu programów od-
szkodowawczych skłoniły Kanadę do ponownych rozważań nad wprowadzeniem tego 
typu programu [15]. Jedyną prowincją z programem odszkodowawczym w Kanadzie 
jest Quebec [8].

W Stanach Zjednoczonych przed 1987 r. osoby poszkodowane w wyniku NOP sa-
modzielnie dochodziły swoich praw prze sądem i domagały się odszkodowań od pro-
ducentów szczepionek. Doprowadziło to do zwiększenia cen szczepionek przez firmy 
farmaceutyczne i zmniejszenia ilości badań nad szczepionkami [8].

W Polsce obecnie nie ma systemu odszkodowawczego za NOP. Dochodzenie od-
szkodowania i zadośćuczynienia za szkodę odbywa się na zasadach ogólnych przed 
sądem powszechnym w trybie postępowania cywilnego jako roszczenie wobec pod-
miotów odpowiedzialnych za powstanie tej szkody. W styczniu 2012 roku wprowadzo-
no administracyjny tryb ubiegania się o odszkodowanie w odniesieniu do zdarzeń me-
dycznych, takich jak zastosowanie produktów leczniczych, a więc także szczepionek. 
Należy podkreślić, że przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660) znajdują zastosowanie w odniesieniu 
do NOP tylko teoretycznie, ponieważ zawierają istotne ograniczenia w tym zakresie. 
Przepisy ustawy można zastosować tylko w odniesieniu do zdarzeń medycznych będą-
cych następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej. Szczepienia w większości przypadków wykonuje się 
w warunkach ambulatoryjnych. Ustawa zastrzega także, że do rozstroju zdrowia musi 
dojść w wyniku zastosowania produktu leczniczego (podania szczepionki) niezgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną, co wyłącza spod przepisów ustawy przypadki rozstroju 
zdrowia wywołanego osobniczą, niemożliwą do przewidzenia w procesie kwalifikacji 
wrażliwością na szczepionkę [5].

Warto również dodać, że bez względu na kraj, postępowanie sądowe jest kosztow-
ne, długotrwałe i nie zawsze dostępne dla pacjentów [5].
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Administrowanie i finansowanie odszkodowań

Światowa Organizacja Zdrowia dokonała przeglądu systemów odszkodowawczych 
w poszczególnych krajach na świecie. Większość z nich powstała na wniosek rządu 
i przez niego są one administrowane [5]. Kraje Skandynawskie przyjęły, iż odszko-
dowania za NOP są częścią ogólnego systemu rekompensat za leczenie lub zastoso-
wanie poszczególnych leków. W Danii i Norwegii system administrowany jest przez 
Departament Zdrowia. Dobrowolne programy dla firm farmaceutycznych, które nie są 
obsługiwane przez rząd, istnieją w Szwecji i Finlandii. W 1960 roku międzynarodo-
wy przemysł farmaceutyczny działający w Szwecji we współpracy z branżą ubezpie-
czeniową i rządem doprowadził do utworzenia systemu odszkodowań, który polegał 
na opłacaniu przez firmy farmaceutyczne i importerów szczepionek dobrowolnych 
składek. W Finlandii obowiązuje podobne rozwiązanie. W Norwegii przyjęty system 
odszkodowawczy jest prowadzony przez rząd, ale również finansowany ze składek 
przemysłu farmaceutycznego [8].

W Nowej Zelandii nie ma odrębnej jednostki administracyjnej zajmującej się od-
szkodowaniami za NOP. Pacjenci objęci są tam Accident Compensation Corporation. 
Zapewnia ona kompensację za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowa-
ną wypadkiem [8].

Prowincja Quebec w Kanadzie zarządza swoim programem odszkodowawczym za 
pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia i Usług Socjalnych Prowincji (Provincial Mini-
stry of Health and Social Services) [8].

W Stanach Zjednoczonych utworzono federalny program odszkodowań za NOP 
(National Vaccine Injury Compensation Program), który jest realizowany przez trzy 
urzędy: Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (Department of He-
alth and Human Services), Amerykański Departament Sprawiedliwości (Department of 
Justice) oraz Amerykański Sąd Federalny ds. Roszczeń (Court of Federal Claims) [5]. 
Celem The National Vaccine Injury Compensation Program jest zapewnienie odpo-
wiedniej ilości szczepionek, ustabilizowanie ich kosztów i zapewnienie odszkodowań 
oraz prowadzenie programów profilaktycznych [2].

W odniesieniu do sposobu finansowania systemu odszkodowawczego za NOP 
w większości przypadków środki pochodzą z podatków, źródeł krajowych, opłat od 
firm farmaceutycznych, funduszy rządowych lub stanowią połączenie tych środków 
(np. w Japonii). Stany Zjednoczone oraz Tajwan (Chiny) pobierają od każdej szcze-
pionki podatek na poczet systemu odszkodowawczego za NOP, który wypłaca produ-
cent lub importer szczepionki [5].

W USA, koszt jednego zastrzyku DTP wzrósł z 11 centów w 1982 r. do 11,40 dola-
rów w 1987 r. Producenci tych szczepionek przeznaczali 8 dolarów z każdego zastrzy-
ku na pokrycie kosztów odszkodowań dla rodziców, których dzieci miały uszkodzenia 
mózgu lub zmarły po zaszczepieniu [12].
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Wypłacanie odszkodowań

System odszkodowawczy obejmuje wypłatę rekompensaty za różne szczepionki. 
Niektóre systemy obejmują tylko szczepionki obowiązkowe, a inne również zalecane. 
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych odszkodowanie wypłaca się za NOP bę-
dące następstwem podania szczepionek dla dzieci, na grypę dla dorosłych lub dla pra-
cowników sił zbrojnych. We Włoszech odszkodowanie wypłaca się tylko w przypadku 
NOP po podaniu jednej z pięciu obowiązkowych szczepionek oraz nieobowiązkowych 
szczepionek dla podróżujących lub zatrudnionych. W pozostałych krajach odszkodo-
wania udziela się, na przykład w zależności od zawodu pacjenta (np. pracownik opieki 
zdrowotnej), przeznaczenia szczepienia (np. w podróży), obywatelstwa i czasu, jaki 
upłynął między szczepieniem a wystąpieniem NOP [8].

Niezależnie od tego, w każdym systemie przy dochodzeniu odszkodowania należy 
określić stopień szkody wyrządzonej przez NOP. W Nowej Zelandii prawo do odszko-
dowania mają tylko osoby z „ciężką” szkodą. W Anglii odszkodowania wypłacane są, 
gdy szkoda jest większa niż 60% uszczerbku na zdrowiu. W Finlandii mogą się o od-
szkodowanie ubiegać osoby, u których szkoda wynika z rozstroju zdrowia utrzymują-
cego się przez co najmniej 14 dni. W Niemczech przepisy są zdecydowanie bardziej 
liberalne i wskazują jedynie, że NOP muszą przekraczać „normalne reakcje poszcze-
pienne”. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od czasu utrzymywania się odczynu 
(co najmniej 6 miesięcy) [5].

Odszkodowania za NOP obejmują pokrywanie kosztów medycznych, wypłatę rent 
z tytułu niepełnosprawności, pokrycie strat nieekonomicznych i świadczenia z tytułu 
śmierci. W niektórych krajach odszkodowania obejmują również członków rodziny lub 
zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną [8].

ubieganie się o odszkodowania

Proces ubiegania się o odszkodowanie z powodu NOP jest podobny w poszcze-
gólnych krajach. Pierwszy etap polega na weryfikacji wniosku złożonego przez pa-
cjenta [5]. Według programu NVICP należy spełnić pewne warunki, żeby skorzystać 
z odszkodowań: dane powikłanie musi znajdować się w tabeli odczynów poszczepien-
nych i wystąpić w określonym czasie, trzeba udowodnić, że dane powikłanie wystąpiło 
w wyniku szczepienia lub udowodnić, że szczepionka pogłębiła istniejące wcześniej 
schorzenie [2]. We wszystkich krajach przewiduje się procedury odwoławcze od decy-
zji (orzeczenia) o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania [5].

W większości krajów procedury ubiegania się o odszkodowanie są podobne jak 
w Polsce noszą cechę charakterystyczną dla procesu cywilnego – wykazanie związ-
ku przyczynowo-skutkowego między przyjęciem szczepionki a konkretnym NOP [5]. 
Nie istnieje uniwersalna metoda, która pozwoliłaby weryfikować zasadność ubiegania 
się o odszkodowanie. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i na podstawie 
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konkretnych okoliczności. W Szwecji przyjmuje się, że musi wystąpić „przeważają-
ce prawdopodobieństwo”, że wystąpienie szkody związane jest z podaniem konkret-
nej szczepionki [8]. W Stanach Zjednoczonych należy wskazać, jakie NOP wystąpiły 
(istnieje ich lista). Jeśli po podaniu szczepionki wystąpiły NOP wymienione w tabeli, 
przyjmuje się, że nastąpił związek przyczynowo-skutkowy i zostaje przyznane odszko-
dowanie [5]. W Nowej Zelandii wypłacane są odszkodowania niezależnie od tego, czy 
można było uniknąć szkody czy też nie [8]. W Anglii pacjenci z NOP nie muszą udo-
wadniać winy lekarza. W celu uzyskania odszkodowania wystarczy wykazać zwią-
zek przyczynowy między szkodą a szczepieniem. W Polsce należy zwrócić uwagę na 
złożony i długotrwały charakter procedury ubiegania się o odszkodowanie za NOP. 
Kluczowe jest udowodnienie, że rozstrój zdrowia pacjenta wynikał z podania szczepionki 
i nastąpił z winy lekarza. Lekarz odpowiada na ogólnych zasadach odpowiedzialności de-
liktowej (opartej na zasadzie winy). O odpowiedzialności deliktowej lekarza mówimy gdy 
wystąpią łącznie trzy elementy: wina, szkoda i związek przyczynowy pomiędzy nimi [5]. 

Podmiot leczniczy, w którym wykonuje się szczepienie, nie ponosi odpowiedzial-
ności za wystąpienie NOP, chyba że szczepionkę podano mimo istnienia przeciwwska-
zań wynikających z aktualnej wiedzy medycznej. Za NOP nie odpowie również produ-
cent szczepionki, jeżeli wcześniej ryzyko wystąpienia takiego działania niepożądanego 
identyfikowano w badaniach nad bezpieczeństwem szczepionki oraz opisano je w do-
kumentacji rejestrowej danego preparatu [5].

Programy odszkodowawcze za NOP mają na celu usprawnienie procesu otrzymania 
rekompensaty. Większość krajów priorytetowo traktuje rozwiązywanie spraw dotyczą-
cych roszczeń za NOP. Jednak czas rozwiązania tych spraw różni się w poszczególnych 
krajach. W Nowej Zelandii jest 9 miesięcy na podjęcie decyzji. W Stanach Zjednoczo-
nych sprawa trwa średnio 2-3 lata. We Francji musi zostać przeprowadzona w ciągu 6 
miesięcy [8].

Wysokość i rodzaj odszkodowań

W uzyskaniu odszkodowania za NOP istotna jest również kwestia określenia jego 
wysokości. Samo pojęcie odszkodowania zawiera w sobie trzy rodzaje świadczeń: 

Odszkodowanie (obejmuje wszystkie koszty poniesione w związku z lecze-1. 
niem, tj. zakupy leków, dojazdy do szpitala, badania, wizyty lekarskie),
Zadośćuczynienie (wypłacane jest z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych 2. 
jakich doznał pacjent w wyniku wystąpienia NOP, czyli za poniesienie szkody 
o charakterze niematerialnym; można je również wypłacić najbliższym w przy-
padku zgonu pacjenta)
Rentę (wypłacana jest jeśli wystąpi konieczność ponoszenia kosztów dalsze-3. 
go leczenia, rehabilitacji lub konieczność dodatkowej opieki nad pacjentem 
w związku z pogorszeniem jego stanu zdrowia) w wyniku NOP [5].
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W Stanach Zjednoczonych w 1989 r. wypłacono sześciu powodom łącznie 1,4 mln. 
dolarów z tytułu odszkodowań. W latach 1993-2001 wypłacano około 100 mln. do-
larów rocznie. Od 2001 r. kwoty odszkodowań zaczęły spadać. W 2010 r. wypłacono 
89 mln. dolarów dla 173 powodów [1]. Do stycznia 2011 w wyniku programu VICP 
wypłacono ponad 2,1 miliarda dolarów dla 2,5 tys. rodzin i osób indywidualnych [2].

W Wielkiej Brytanii, spośród 668 tys. dzieci w wieku 4-18 lat, którym podano 
szczepionkę Pandemrix na świńską grypę, u 11 stwierdzono narkolepsję (na 75 przy-
padków zarejestrowanych ogółem). Rodzicom jednego z dzieci (12 letniego chłopca) 
z narkolepsją i katapleksją poszczepienną, z niepełnosprawnością w 60%, przyznano 
odszkodowanie w wysokości 120 tys. funtów [3, 4].

Kanada nie ma własnego programu odszkodowań od NOP, za wyjątkiem prowincji 
Quebec, gdzie od 1988 r. pokrywane są koszty medyczne, rehabilitacji i koszty zwią-
zane ewentualnym pogrzebem [4]. Do 2000 roku wypłacono około 2,7 mln. dolarów 
odszkodowań z tego tytułu [1].

trudności w procesie odszkodowawczym

W procesie odszkodowawczym trudność polega na wykazaniu winy za spowodo-
wanie szkody oraz związku między szkodą a działaniem lub zaniechaniem lekarza. 
Procesy zachodzące w ludzkim organizmie są bardzo złożone, dlatego w większości 
przypadków trudno jest wykazać pewny związek przyczynowo-skutkowy. Można więc 
mówić jedynie o dużym prawdopodobieństwie. Ocena zebranego materiału dowodo-
wego jest trudna ze względu na przedmiot procesu, jakim jest przebieg leczenia [5].

Podsumowanie

Stosowanie szczepionek łączy się z ryzykiem wystąpienia niepożądanych odczy-
nów poszczepiennych (NOP). W wielu krajach prowadzone są systemy monitorowania 
NOP, które pozwalają zebrać informacje o bezpieczeństwie danej szczepionki, dostar-
czają informacji przydatnych w tworzeniu innowacyjnych szczepionek oraz wspoma-
gają efektywność polityki szczepień ochronnych. W wielu krajach stworzono specjalne 
systemy odszkodowań za NOP pod naciskiem politycznym, ekonomicznym, groźby 
pozwów oraz w celu zwiększenia zaufania do programów populacyjnych szczepień 
ochronnych. Systemy rekompensat opierają się na zasadach uczciwości i sprawiedliwo-
ści [8]. Światowa Organizacja Zdrowia dokonała przeglądu systemów odszkodowaw-
czych w poszczególnych krajach na świecie. Większość z nich powstała na wniosek 
rządu i przez niego są one administrowane. W odniesieniu do sposobu finansowania 
systemu odszkodowawczego za NOP w większości przypadków środki pochodzą z po-
datków, źródeł krajowych, opłat od firm farmaceutycznych, funduszy rządowych lub 
stanowią połączenie tych środków [5]. System odszkodowawczy obejmuje wypłatę 
rekompensaty za różne szczepionki. Niektóre systemy obejmują tylko szczepionki 
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obowiązkowe, a inne również zalecane. Odszkodowania za NOP obejmują pokrywanie 
kosztów medycznych, wypłatę rent z tytułu niepełnosprawności, pokrycie strat nie-
ekonomicznych i świadczenia z tytułu śmierci. W niektórych krajach odszkodowania 
obejmują również członków rodziny lub zwrot kosztów poniesionych na pomoc praw-
ną [8]. W większości krajów procedury ubiegania się o odszkodowanie są podobne jak 
w Polsce i noszą cechę charakterystyczną dla procesu cywilnego – wykazanie związku 
przyczynowo-skutkowego między przyjęciem szczepionki a konkretnym NOP. W pro-
cesie odszkodowawczym trudność polega na wykazaniu winy za spowodowanie szko-
dy oraz związku między szkodą a działaniem lub zaniechaniem lekarza [5]. Programy 
odszkodowawcze za NOP mają na celu usprawnienie procesu otrzymania rekompen-
saty. Większość krajów priorytetowo traktuje rozwiązywanie spraw dotyczących rosz-
czeń za NOP [8].
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BAŚKA, WojteK, CIAPeK I CAłA ReSztA –
WSPoMNIeNIe o zWIeRzĘtACH I ICH SłużBIe 

W WojSKu PolSKIM PoDCzAS WojNy

Abstract

This article shows the true stories of several authentic animals that became famous during World War I 
and World War II by sharing fate together with Polish soldiers. Dogs were the favorites of Polish pilots sta-
tioned in the Britain during World War II, famous „Ciapek” from the 305th  Bomb Squadron “Wielkopolska 
Region” became legend, which had several combat flights to bombard German cities:  Berlin, Bremen, 
Köln. In the Second Polish Corps under the command of General Wladyslaw Anders served the famous 
bear “Wojtek”, who went through all the battle of his unit, was also present during the battle of Monte 
Cassino. Military health service also had their favorite pets. In the 3rd  Infantry Regiment of the 1st  Legion 
Brigade, the famous “Dziunek” sanitary ponies were served, while in the 8th  Field Movable Surgeon’s 
Hospital of the 2nd  Polish Army donkey “Baśka”. 

Streszczenie

Artykuł przedstawia prawdziwe historie kilku autentycznych zwierząt, które zasłynęły podczas I i II 
wojny światowej dzieląc los razem z polskimi żołnierzami. Psy były ulubieńcami polskich pilotów sta-
cjonujących na Wyspach Brytyjskich podczas II wojny światowej, do legendy przeszedł słynny „Ciapek” 
z 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej”, który odbył kilka lotów bojowych celem bom-
bardowania obiektów w niemieckich miastach: Berlinie, Bremie czy Kolonii. W II Korpusie Polskim pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa służył słynny miś „Wojtek”, który przeszedł cały szlak bojowy 
swej jednostki, był także obecny podczas bitwy o Monte Cassino. Wojskowa służba zdrowia także posia-
dała swoje ulubione zwierzaki. W 3. Pułku Piechoty I Brygady Legionów służył słynny kucyk sanitarny 
„Dziunek”, zaś w 8. Polowym Ruchomym Szpitalu Chirurgicznym II Armii Wojska Polskiego ośliczka 
„Baśka”. 
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Armia już od wieków wykorzystywała dla swoich celów, w mniej lub bardziej zna-
czący sposób, różne zwierzęta. Najpowszechniej były używane jako znakomity środek 
transportu a także  walki, w czym od najdawniejszych czasów przodowały konie, choć 
w odmiennych od naszego  regionach geograficznych i klimatycznych  zastosowanie 
znajdowały również inne zwierzaki np. słonie czy wielbłądy. Okres wielkiej świet-
ności kawalerii, czyli jednostek bezpośrednio i bardzo mocno zależnych od swoich 
czworonożnych przyjaciół, zakończył się właściwie w czasie wojny 1920 roku, jednak 
biedniejsze kraje, w tym Polska, ze względów oszczędnościowych musiały opierać 
swą machinę wojenną o takie żywe środki transportu znacznie dłużej (nowoczesne 
samochody opancerzone, ciężarówki, czołgi itp. były zbyt drogie dla kraju odbudo-
wywanego po 123 latach niewoli i zrujnowanego w czasie I wojny światowej). W tym 
miejscu warto podkreślić, że polskie jednostki kawaleryjskie odniosły szereg błysko-
tliwych zwycięstw (np. bitwa pod Mokrą z udziałem Wołyńskiej Brygady Kawale-
rii) w czasie wojny obronnej z Niemcami w 1939 roku, mimo dużej przewagi tech-
nicznej najeźdźcy. O sukcesach w takich warunkach decydowało dobre dowodzenie, 
odpowiednie wykorzystanie posiadanych sił i środków, efekt zaskoczenia, ale przede 
wszystkim  olbrzymie zaangażowanie, odwaga i poświęcenie. Trzeba jednak pamiętać, 
że koń był już tylko środkiem transportu dobrze uzbrojonego żołnierza, służącym szyb-
kiemu przemieszaniu się; nigdy nie szarżowano, wbrew kłamliwym propagandystom 
okresu minionego, z lancami na czołgi1.

W czasie I i II wojny światowej, ale także w wielu konfliktach lokalnych,  mi-
nisterstwa obrony krajów zaangażowanych w działania wojenne wykorzystywały do 
celów militarnych różne zwierzęta, jak np.: gołębie pocztowe jako wspaniały środek 
łączności, psy w jednostkach wartowniczych lub tropiących dywersantów (Rosjanie 
próbowali wykorzystywać je także do wysadzania wrogich czołgów), szczury, myszy, 
kanarki, papużki, jako żywe czujniki skażeń i wiele innych. Nawet podczas ostatniego 
konfliktu globalnego powszechne w użyciu były wciąż  konie, stanowiące znakomi-
tą alternatywę dla drogich mechanicznych środków transportu, szczególnie w sytu-
acji kryzysu gospodarczego i braku oleju napędowego. W jednostkach górskich,  ze 
względu na brak dróg i trudne warunki terenowe, konieczna była obecność zwierząt 
jucznych: mułów i osłów. Dużą popularnością w wielu jednostkach wojskowych cie-
szyły się także różnego rodzaju zwierzaki-maskotki, które na ogół nie wykonywały 
żadnej pracy na rzecz pododdziału, lecz ich zadaniem było rozweselić i podtrzymać na 
duchu przygniecionych ciężkimi przeżyciami wojennymi przyjaciół z gatunku homo 
sapiens. Najwięcej było tutaj oczywiście psów, prawdziwych druhów na dobre i na złe,  
najwierniejszych z wiernych, co pięknie zostało przedstawione, choć zapewne w nie-
co zbeletryzowanej formie, w znakomitym serialu telewizyjnym pt. „Czterej pancerni 

1 Janusz Piekałkiewicz: Polski wrzesień. Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą. Warszawa, wyd. 
Magnum, 1999, s. 94
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i pies” czy doskonałym filmie pt. „Orzeł”. Pies „Szarik” dokonuje na ekranie czynów 
niezwykle bohaterskich, ratuje z opresji całą załogę czołgu i okrążony batalion gwardii 
Armii Czerwonej, w zamian dostaje przyjaźń, pięknie grawerowaną obrożę i półmisek 
z kiełbasą.  Znacznie bardziej realistycznie przedstawiono pieska „Pirata” należącego 
do jednego z polskich podwodniaków, który dzielnie przeżywa wraz z marynarzami 
tropienie zanurzonego okrętu przez niemieckie niszczyciele i bombardowanie bomba-
mi głębinowymi,  którym po śmierci właściciela zajmuje się cała załoga2. 

Trudno wprost uwierzyć, ale poza fikcyjnymi postaciami zwierząt ze świata fil-
mu, istniały egzemplarze autentyczne, których historia do dziś przyćmiewa kinema-
tograficzną opowieść  i zapiera dech w piersiach. Psy były ulubieńcami polskich pi-
lotów stacjonujących na Wyspach Brytyjskich podczas II wojny światowej, swojego 
„Miecia” miał 306. Dywizjon Myśliwski „Toruński”, maskotką 316. Dywizjonu My-
śliwskiego „Warszawskiego” był spaniel „Ryś”, zaś 317. „Wileński” miał ich kilka: 
„Felka”, „Lipę”, „Lipę II”, „Sabcię”, „Pigmeja”, chyba najsłynniejszy 303. Dywizjon 
Myśliwski posiadał swoją „Misię”. Niewątpliwie największą psią gwiazdą był legen-
darny „Ciapek”, maskotka 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej”, któ-
ry stacjonował w 1940 roku na lotnisku Syerston na brytyjskich wyspach. Był to miej-
scowy kundelek, którego początkowo przygarnęli mechanicy dywizjonu a później stał 
się ulubieńcem i maskotką całej jednostki. Jego głównym opiekunem był kpr. Tadeusz 
Karwowski, który go wyszkolił i nauczył różnych sztuczek: proszenie, siadanie, cho-
dzenie do tyłu. Co ciekawe, „Ciapek” reagował tylko na polskie komendy, angielskich 
nie wykonywał. Stacjonował wraz z żołnierzami na lotnisku, gdzie przy hangarze zbu-
dowano mu budę w stylu wielkopolskiego domku. Uczestniczył w lotach bojowych 
i bombardowaniu Niemiec, piloci wierzyli że jego obecność na pokładzie przynosi 
szczęście i zawsze wrócą po akcji żywi i cali do bazy. Mechanicy przystosowali dla 
„Ciapka” butlę z tlenem, by mógł swobodnie oddychać na wysokości powyżej 3000 
m oraz skonstruowali uprząż spadochronową, którą w razie potrzeby można byłoby 
doczepić do uprzęży jednego z członków załogi. W książce lotów, gdzie odnotowywa-
no wszystkich uczestników lotu, piesek był zapisywany jako pasażer. „Ciapek” odbył 
bezpiecznie 8 operacji bojowych (loty m.in. nad Berlin, Bremę, Kolonię, Monachium), 
za każdą na jego obroży z napisem „305 dywizjon Syerston” zawieszano mu jedną 
figurkę bomby lotniczej. Na przełomie 1942/1943 „Ciapek” zaginął w nie do końca 
wyjaśnionych okolicznościach. Jedna z najbardziej pięknych i heroicznych wersji gło-
si, iż w trakcie jego 9 lotu bojowego maszyną Wellington IC o nazwie „Matylda”, 
samolot został strącony a załoga zginęła w głębinach Morza Północnego. Konającego 
„Ciapka” odnaleziono  na plaży w miasteczku Cromer w hrabstwie Norfolk, był pra-

2 „Czterej pancerni i pies” (1966-1970), Polska, reż. Konrad Nałęcki; „Orzeł” (1958), Polska, reż. Le-
onard Buczkowski
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wie nieprzytomny i nie reagował na głos ludzi, po napisie na obroży rozpoznano skąd 
pochodzi i wezwano Polaków. Mimo bardzo ciężkiego stanu „Ciapek” słysząc język 
polski resztkami sił zamerdał na pożegnanie swych przyjaciół. Dzieje dzielnego pieska 
z 305. Dywizjonu Bombowego zna większość angielskich dzieci, w Imperial War Mu-
seum w Manchesterze znajduje się piękna ekspozycja dotycząca zwierzaków w armii, 
gdzie honorowe miejsce zajmuje historia „Ciapka” i misia „Wojtka”. Doprawdy wielka 
szkoda, iż w Polsce dzieci w szkole podstawowej nie są zaznajamiane z taką wspaniałą 
opowieścią, z której świetny użytek robią Anglicy. W znanym Memoriale Bitwy o An-
glię w Capel la Ferne (Kent) znajduje się piękny pomnik dywizjonowego psa, będący 
hołdem dla wszystkich piesków służących w jednostkach lotniczych podczas wojny3.

Wymieniony wyżej miś „Wojtek”, znany powszechnie w Anglii i Szkocji, to 
także maskotka polskich żołnierzy z okresu II wojny światowej. Podczas ewakuacji 
Wojska Polskiego z ZSRR malutki niedźwiadek został przygarnięty przez żołnierzy 
22. kompanii zaopatrywania artylerii z II Korpusu gen. broni Władysława Andersa. 
Przeszedł cały szlak bojowy swej jednostki, brał udział w bitwie pod Monte Cassino, 
po wojnie osiadł  w ogrodzie zoologicznym w �dynburgu. W czasach PRL nie można 
było zbyt pozytywnie przedstawiać Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, toteż 
paradoksalnie postać niedźwiadka-żołnierza była i jest bardziej popularna na Wyspach 
Brytyjskich, natomiast w Polsce dopiero od kilku lat zaczyna się przywracać tę historię 
zbiorowej pamięci. Piękną rolę na tym polu odgrywa lubuski Żagań, gdzie powstał 
pierwszy w naszym kraju pomnik kpr. „Wojtka”4.

W zupełnym kontraście w stosunku do polskich żołnierzy i ich zwierzaków, zacho-
wywali się niemieccy i ukraińscy  zbrodniarze wojenni stanowiący załogę osławionego 
Pawiaka w Warszawie, którzy swoje psy szkolili w celu zadawania jak największego 
cierpienia innym ludziom. Więzienne wilczury miały swoje kojce przy wejściu na te-
ren zakładu, oprawcy często dla „żartu” zamykali więźnia w takim kojcu i szczuli 
zwierzę do ataku, co kończyło się poważnymi ranami, a bywało że i śmiercią. Szcze-
gólny postrach i grozę wśród wszystkich Polaków i Polek przetrzymywanych na Pa-
wiaku i Serbii budziło trzech esesmanów i ich wilczury: SS-Oberscharführer Franz 
Bürkl ze swoim „Kastorem”, SS-Oberscharführer Otto Zander i jego „Aras” oraz 
SS-Oberscharführer Alfred Alberts ze swoim „Rolfem”. Ci niemieccy zwyrodnialcy 
z wspaniałych i przyjacielskich zwierząt wytresowali krwiożercze bestie, które atako-
wały umierających ze strachu ludzi. Najbardziej zdziczały był „Kastor”, który pogryzł 
dotkliwie również dziecko swego pana. Z tego powodu, po likwidacji przez polskie 

3 http://www.polishairforce.pl/ciapek.html (dostęp 10.09.2017); Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz 
Kujawa: Księga Lotników Polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. Warszawa, wyd. MON, 
1989, s. 69-73

4 Marian Łoziński: Przechodniu, powiedz Polsce... . Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1972, s. 144
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podziemie SS-Oberscharführera Franza Bürkla, jego psem nie chciał się zająć na-
wet  żaden z esesmanów i zwierzę zostało odesłane do Berlina. Nieco zbeletryzowaną 
i ubarwioną  historię niemieckiego psa „Rolfa” przedstawił Aleksander Ford w swoim 
filmie pt. „Ulica Graniczna”. W jego dziele pies atakujący polskie dzieci zostaje ranny, 
mimo strachu niedoszłe ofiary zaczynają się nim opiekować, nadają mu polskie imię 
„Wicher” a on odpłaca się im przyjaźnią i wiernością, stając w końcowej scenie w ich 
obronie przed swoim właścicielem-niemieckim zbrodniarzem5.  

Przyjaźń żołnierzy i zwierząt nie narodziła się dopiero podczas II wojny światowej, 
bracia mniejsi towarzyszyli ludziom na polach wcześniejszych bitew i wojen. W czasie 
I wojny światowej Polacy walczyli w różnych jednostkach organizowanych przez pań-
stwa zaborcze, mając jednak nadzieję, iż walczą o wolność swej ojczyzny. Pod komen-
dą rosyjską z inicjatywy polskich środowisk narodowych w 1914/1915 powstał Legion 
Puławski, którego żołnierze posiadali psa-maskotkę o imieniu „Wiluś”, jak zdrobniale 
nazywano wówczas także przywódcę Prus Cesarza Wilhelma6.

Żołnierze polskich jednostek wojskowej służby sanitarnej  także miewali swoje 
ulubione zwierzęta. Jednym z najbardziej znanych zwierzęcych „medyków” był legen-
darny kucyk sanitarny „Dziunek”, który w czasie I wojny światowej służył w 3. Pułku 
Piechoty I Brygady Legionów.  Jego głównym zadaniem był transport juków sanitar-
nych z wyposażeniem medycznym, które były niezbędne do opieki nad rannymi i cho-
rymi legionistami. Lekarz pułku, ppor. dr Sławoj Felicjan Składkowski bardzo cenił 
sobie obecność „Dziunka” nie tylko jako środka do przenoszenia ciężkich ładunków, 
ale również jako ulubieńca żołnierzy, co zawsze poprawiało stan psychiczny wojska. 
Opiekę nad zwierzęciem sprawował początkowo sanitariusz Baczyński, a następnie 
ledwie 17-letni sanitariusz Jaworski zwany popularnie „Krasnoludkiem”. Ten ostatni 
bardzo dbał o kucyka, „...Byli w wielkiej przyjaźni, sypiali razem pod kocem, Dziunek 
szedł za Krasnoludkiem bez prowadzenia go za uzdę...”. Łaciaty konik przebywał z re-
guły w towarzystwie rumaka o imieniu „Siwutek” (należał do lekarza pułku), z którym 
przeczłapali szlak bojowy swej jednostki, biorąc udział m.in. w bitwie pod Kuklami 
i Kamieniuchą (październik 1915)7. 

W 1944 roku, podczas bitwy o Monte Cassino, toczonej przez kilka miesięcy przez 
żołnierzy kilku narodowości (ostatecznie klasztor w dniu 18 maja 1944 roku zajęło 
Wojsko Polskie), dość powszechnym i niezwykle użytecznym środkiem transportu 

5 Piotr Stachiewicz: Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1984, s. 152-153; 173-184; Leon Wa-
nat : Za murami Pawiaka. Warszawa, wyd. Książka i Wiedza, wydanie III, 1960, s. 40-54; „Ulica Granicz-
na” (1948), Polska, reż. Aleksander Ford

6 „Zapomniany Legion” (2015), Polska, reż. Przemysław Bednarczyk
7 Sławoj Felicjan Składkowski : Moja służba w Brygadzie. Warszawa, wyd. Bellona, wydanie II, 

1990, s. 193, 208-209, 272, 380
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w trudnych warunkach górskich bywały muły i osły - wybitni specjaliści do tego typu 
zadań. Zwierzę tego rodzaju (konkretnie ośliczka) pojawiło się również w początko-
wym okresie dziejów 105. Kresowego  Szpitala Wojskowego w Żarach, gdy placówka 
ta był jeszcze 8. Polowym Ruchomym Szpitalem Chirurgicznym (8. PRSzCh) w skła-
dzie II Armii Wojska Polskiego. Osioł domowy (łac. �quus asinus) jest ssakiem z ro-
dziny koniowatych, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością fizyczną, natomiast 
małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody. Dorosłe osobniki 
ważą z reguły ok. 250 kg, ich średnia długość to ok. 200 cm. Szpitalna ośliczka „Baś-
ka” z całą pewnością była już w składzie placówki w trakcie stacjonowania w Ruszo-
wie w początkach 1945 roku, co wynika z relacji byłych żołnierzy 8. PRSzCh. Trudno 
dziś orzec, czy pojawiła się w zespole już w momencie formowania jednostki w Kocku 
w październiku 1944 roku, czy też  dołączyła do ekipy, gdzieś na szlaku bojowym 
wiodącym przez Leszczyny, Koło, Złotów, Oleśnicę, Skarszyn do Ruszowa nad Nysą 
Łużycką . Osły nie były i nadal nie są zbyt popularnym środkiem transportu na terenie 
Polski, natomiast bardzo często można je spotkać w górskich rejonach położonych 
bardziej na wschód od naszego kraju (Kaukaz, Afganistan itp.). Być może szpitalna 
ośliczka przywędrowała z wojskiem ze wschodu i przydzielono ją do tworzącego się                
8. PRSzCh bądź została przejęta na szlaku bojowym od Niemców czy Rosjan, w tej 
chwili trudno to rozstrzygnąć. Trzeba jednak podkreślić, iż z całą pewnością była w za-
łodze szpitala w Ruszowie w momencie wykonywania największego zadania bojo-
wego czyli medycznego zabezpieczenia forsowania Nysy Łużyckiej w kwietniu 1945 
roku. Warto przypomnieć, że w trakcie tych działań ilość napływających do placówki 
rannych żołnierzy przekraczała dziesięciokrotnie jej możliwości etatowe, co wystawia 
znakomite świadectwo ówczesnej załodze lekarsko-pielęgniarskiej8.

Ośliczka znakomicie sprawdzała się jako środek transportu żywności, leków, 
środków opatrunkowych, bywało także rannych żołnierzy. Po zakończeniu działań 
wojennych 8. PRSzCh przeniósł się do miejscowości Iłowa, gdzie w związku 
z  demobilizacją został przekształcony w stacjonarny Szpital Garnizonowy. W maju 
1946 roku placówkę translokowano do Żar, tam zajęła obiekty byłego niemieckiego 
Brandenburskiego Zakładu Psychiatrycznego. W nowej lokalizacji ośliczka „Baśka” 
nadal wchodziła w skład grupy transportowej szpitala, początkowo samotnie, później 
do towarzystwa dołączyło kilka koni. Co ciekawe, w oficjalnych dokumentach zwierzę 
występowało pod imieniem „Iwa”, choć bezsprzecznie powszechnie znane było jako 
„Baśka” i na taką nazwę reagowało. Większość mieszkańców Żar znała i szanowała 

8 Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński , Czesław Jeśman: 70-lecie 105. Szpitala wojsko-
wego z Przychodnią w Żarach-zarys historii powstania i rozwoju. Lekarz Wojskowy, 2014, t. 92, nr 3, s. 
367-375; Zbigniew Kopociński , Krzysztof Kopociński , Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy w 
Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, Wydawnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 528-531; 
Relacja B.Klimkiewicz-Muras w posiadaniu autorów
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ośliczkę z wojskowego zakładu leczniczego, gdyż codziennie można ją było spotkać 
podczas pracy na ulicach miasta. Wraz ze swoim opiekunem nieraz kilkakrotnie 
w ciągu doby przemierzała trasę ze szpitala do centrum i z powrotem, ciągnąc za sobą 
mały furgon transportowy. Odgrywała bardzo ważną rolę, gdyż dostarczała dla chorych 
pacjentów niezbędne środki żywnościowe: chleb, mleko, warzywa, owoce a także inne 
towary. Była zwierzęciem niezwykle sympatycznym i towarzyskim, bardzo lubiła 
słodycze: ciasteczka, czekoladę, cukierki. Zdarzało się, że ktoś nawet z dużej odległości 
zaszeleścił opakowaniem łakoci, natychmiast galopowała w tym kierunku i prosiła całą 
sobą o mały datek dla weteranki. We wspomnieniach byłych pracowników zachowało 
się śmieszne wydarzenie, „Baśka” skonsumowała drugie śniadanie jednemu z lekarzy 
dyżurnych, lecz była tak miłym stworzeniem, że ciężko było się na nią gniewać. 
W swoim czasie wolnym pasła się w szpitalnym parku, szczególnie upodobała sobie 
rejon Oddziału Zakaźnego czyli budynku nr 7 (dawny 2. oddział męski niemieckiego 
BZP). Była tak wyszkolona, że potrafiła wejść po istniejących do dzisiaj schodkach 
i pyskiem zastukać w drzwi, prosząc w ten sposób o przysmaki. Cały personel doskonale 
już znał wszystkie sztuczki ośliczki-weteranki i pracownicy zawsze starali się mieć coś 
smacznego dla „Baśki”. 

Szczególną rolę odegrała w 1950 roku, podczas organizacji zamiejscowej filii 
macierzystego szpitala w Wędrzynie, gdzie po raz pierwszy w historii w trakcie zajęć 
poligonowych powstał Szpital Obozowy w Wędrzynie. Na stację kolejową w Trzemesznie 
przyjechał specjalny transport kolejowy z Żar, do nowego miejsca zakwaterowania 
z bocznicy było kilka kilometrów. Jedynym dostępnym wówczas środkiem transportu 
była „Baśka” i bez niej trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie a nawet 
utworzenie tej placówki. Wypada szczególnie podkreślić, iż doświadczona weteranka 
jak zawsze nie zawiodła, cały ekwipunek polowego szpitala został dostarczony na 
jej grzbiecie na miejsce i można było udzielać pomocy poszkodowanym w trakcie 
ćwiczeń poligonowych żołnierzom. Zapewne  żaden z chorych, kontuzjowanych czy 
rannych nie zdawał  sobie sprawy, że możliwość  profesjonalnej pomocy zawdzięcza 
w pewnej części miłemu zwierzęciu. Komendant Szpitala Obozowego w Wędrzynie 
kpt. lek. Stanisław Klimkiewicz w pełni docenił poświęcenie „Baśki” i  wzmianka o jej 
wielkich zasługach w powstaniu tej placówki znalazła się także w kronice szpitala9.

W miarę upływu czasu i nieubłaganego starzenia się ośliczki zdejmowano 
z niej większość obowiązków służbowych (transport przejęły początkowo zaprzęgi 
konne, później samochody), jednak wciąż była etatowym członkiem załogi szpitala, 

9 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: Historia 105 Wojskowego Szpitala Garnizonowego, s. 35; Relacja 
S.Dyszkant w posiadaniu autorów; Relacja B.Klimkiewicz-Muras w posiadaniu autorów; Zbigniew Ko-
pociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy..., op.cit., s. 528-531; Krzysztof 
Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman: Lekarze szpitala wojskowego w Żarach. Żary, Wy-
dawnictwo Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 194
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wymienianym przez komendantów w oficjalnych sprawozdaniach z podkreśleniem jej 
frontowej przeszłości. W listopadzie 1969 roku, ze względu na znaczne pogorszenie 
stanu zdrowia, po niemal dwudziestu pięciu latach spędzonych w żarskiej lecznicy 
wojskowej „Baśka” została przekazana do poznańskiego ogrodu zoologicznego, gdzie 
staruszce-weterance zapewniono lepszą opiekę specjalistyczną i godziwe warunki 
ostatniego okresu życia. W dniu 24 lipca 1970 roku w gościnnej stolicy Wielkopolski 
zakończyła swój żywot. Osły domowe w dobrych warunkach mogą dożyć nawet 45 lat, 
toteż można zakładać, że żarska ośliczka dożyła właśnie takiego wieku10.

Współautorzy niniejszej publikacji odkryli historię żarskiej ośliczki-weteranki ze 
105. Szpitala Wojskowego i byli pomysłodawcami przywrócenia zbiorowej pamięci 
jej niezwykłych dziejów. W 2013 roku dr Krzysztof Kopociński stworzył projekt 
graficzny maskotki szpitalnej, której zadaniem ma być popularyzowanie dziejów 
„Baśki”. Przedstawia on małą ośliczkę maści szarej, w klasycznej czapce rogatywce 
z amarantowo-wiśniowym otokiem wojskowej służby zdrowia i orzełkiem „piastowskim” 
(bo takie początkowo nosiła załoga 8. PRSzCh), na szyi zawieszony fonendoskop, na 
grzbiecie zielona torba podoficera sanitarnego z czerwonym krzyżem na białym tle, 
z której wystają elementy medycznego ekwipunku,  m.in.: strzykawka, termometr, 
bandaże, ciśnieniomierz itp. Dyrektor 105. Szpitala Wojskowego z Przychodnią 
SPZOZ w Żarach w dniu 9 kwietnia 2014 roku zarządzeniem nr 122/18/2014 oficjalnie 
zatwierdził i wprowadził do użytku szpitalną maskotkę. 

Z całą pewnością byłoby pożądane, aby historię dzielnej i ofiarnej ośliczki poznały 
wszystkie dzieci z przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych naszego regionu, 
co pozwoliłoby w ciepły, przyjazny i ciekawy sposób przybliżyć maluchom wojenne 
dzieje 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Żar (w 2014 r. na wniosek współautorów 
niniejszej publikacji placówka została wyróżniona przez ministra obrony narodowej 
nadaniem nazwy „Kresowy”, jako wyraz szacunku dla założycieli szpitala i stałych 
więzi łączących załogę z Kresami Wschodnimi II RP), który w pełni na to zasługuje. 

Żagańska firma „Bartex” wykonała charytatywnie piękną pluszową przytulankę, 
wzorowaną na projekcie graficznym maskotki „Baśki” autorstwa K.Kopocińskiego. 
Dzielna ośliczka-weteranka symbolicznie  powróciła w ten sposób do służby, aby 
w szpitalnych poradniach i oddziałach pomagać pokonać lęk małych pacjentów przed 
badaniami czy zabiegami. 

Nadal aktualny jest pomysł, powstały w trakcie pracy nad maskotką, zbudowania 
pomnika „Baśki”. Monument ten miałby mieć formę naturalnej wielkości figury zwie-
rzęcia ciągnącego furgon ze sprzętem medycznym, ze znakiem czerwonego krzyża na 
burcie. Najlepszym miejscem usytuowania tego pomnika byłby szpitalny park, choć 

10 Archiwum ZOO w Poznaniu: Kartoteka indywidualna zwierząt, Osioł domowy, Iwa; Ruch zwierząt 
w miesiącu lipcu 1970r.; Archiwum Wojskowe w Oleśnicy: Zespół 214, Szpital Garnizonowy Żary, sygn. 
12320/65/15; Relacja S.Dyszkant w posiadaniu autorów
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biorąc pod uwagę szybkość zachodzących w ostatnich latach przekształceń własno-
ściowych terenu szpitala w niedługim czasie może zabraknąć miejsca dla właściwej 
lokalizacji. 

Ośliczka była ulubienicą wszystkich pracowników, nawet w chwilach najcięższej 
próby przynosiła radość  a jednocześnie stanowiła duże wsparcie, szczególnie w cza-
sach braku jakichkolwiek środków transportu. Całe zwierzęce życie wierna swojemu 
105. Szpitalowi Wojskowemu w Żarach  i jego załodze, z całą pewnością zasłużyła 
niewątpliwie na jakąś formę upamiętnienia.

W ostatnim okresie maskotką części pracowników żarskiej lecznicy wojskowej stał 
się biały kotek z szaro-czarnymi nakrapianymi plamami na sierści o ciekawym imieniu 
„Tosiek”. Nie jest co prawda postacią tej miary,  co etatowa weteranka frontowa „Baś-
ka” i zapewne jeszcze bardzo długo przyjdzie mu pracować na swą własną legendę, ale 
cichym mruczeniem umila czas i dodaje otuchy niektórym przepracowanym członkom 
załogi szpitala, a także małym pacjentom obawiającym się badań czy zabiegów w ga-
binetach lekarskich.

Legendarny piesek „Ciapek” z 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej” na wie-
życzce samolotu Wellington na lotnisku Syerston

 (źródło: http://www.polishairforce.pl/ciapek.html (dostęp 10.09.2017)
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Niemieccy i ukraińscy oprawcy z Pawiaka wraz z psem „Rolfem”, w tle wejście do więzie-
nia, czerwiec 1944 r., (źródło: Leon Wanat: Za murami Pawiaka. Warszawa, wyd. Książka i 

Wiedza, wydanie III, 1960, s. 51)

Pierwszy w Polsce pomnik kaprala „Wojtka” - misia-żołnierza II Korpusu Polskiego 
gen. broni W.Andersa, Żagań, czerwiec 2013 r., archiwum autorów
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Polscy oficerowie-lekarze podczas misji w Iraku: od lewej Mariusz Frankowski i Zbigniew 
Kopociński obok furgonu z osiołkiem-typowego środka drobnego transportu w Iraku, 

20 sierpień 2003 r., Camp Lima w Karbali, Irak, archiwum autorów

Archiwalna fotografia ośliczki-weteranki „Baśki” ze 105. Wojskowego Szpitala 
Garnizonowego w Żarach, udostępnione dzięki uprzejmości H.Pogrzebskiej
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Ośliczka „Baśka” - maskotka 105. Kresowego Szpi-
tala Wojskowego w Żarach stworzona na podstawie 

projektu Krzysztofa Kopocińskiego przez firmę
 „Bartex”, 2014 r., archiwum autorów

Projekt graficzny maskotki „Baśki” 
autorstwa K.Kopocińskiego, zwraca 
uwagę rogatywka z amarantowo-wi-
śniowym otokiem wojskowej służby 

zdrowia i „piastowskim” orzełkiem, na 
grzbiecie torba podoficera sanitarnego 
z wyposażeniem, archiwum autorów

„Kresowy” kot „Tosiek” podczas zasłużonego odpoczynku, Żary, lipiec 2017, 
fot. Justyna Wróbel
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Dr Wojciech Giermaziak Mgr Agnieszka Bójko
Warszawa – GBL

HeNRyK BeCK – ŚWIAt WIDzIANy oCzAMI leKARzA – PRe-
MIERA ALBUMU ORAZ OTWARCIE WYSTAWY AKWAREL „KRONIKI 

OBRAZKOWE”1

Abstract

The article presents the biography and achievements of Henryk Beck, a gynaecologist from Lviv who 
lived in years 1896 - 1946. In addition to exceptional medical skills, Beck was also an artist, author of 
watercolour

Paintings, of which the majority (over 1650 pieces) remain in the collection of the Central Medical 
Library. On the 120th anniversary of the doctor’s birth, the world premiere of the album, published on the 
occasion, of almost 1700 preserved watercolours was held in the Library. From March to April 2016, the 
Medical University of Wroclaw presented the exhibition of the Main Medical Library, devoted to Henryk 
Beck, entitled “Kroniki obrazowe” („Picture Chronicles”). The exhibition included 56 pictures, mainly 
painted with watercolours, but also with gouache, mixed technique and collages, created in the period 
between 1937 and 1946. In June 2016 another publication on Henryk Beck joined the collection: Henryk 
Beck’s family archives. It contains diplomas, official letters, ID cards, very personal letters of the father - 
Adolf to his son, and poetic work on Henryk Beck.

1 Przedruk artykułu opublikowanego w Biuletynie Głównej Biblioteki Lekarskiej Rok 49 2016, nr 367 
s. 16-30.

BIOGRAFISTYKA
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Streszczenie

Artykuł prezentuje życiorys i dokonania Henryka Becka, pochodzącego ze Lwowa lekarza ginekologa, 
żyjącego w latach 1896 – 1946. Poza wyjątkowymi zdolnościami medycznymi Beck był również artystą, 
autorem akwarel, z których pozostała do dzisiaj większość (ponad 1650) znajduje się w zbiorach Głównej 
Biblioteki Lekarskiej. W 120-lecie urodzin lekarza w GBL odbyła się światowa premiera wydanego z tej 
okazji albumu niemal 1700 zachowanych akwarel. Od marca do kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu była prezentowana wystawa Głównej Biblioteki Lekarskiej, poświęcona Hen-
rykowi Beckowi pt. „Kroniki obrazkowe”. Na ekspozycję złożyło się 56 obrazków, malowanych głównie 
akwarelą, ale także gwaszem, techniką mieszaną i kolaży, powstałych w okresie 1937-1946. W czerwcu 
2016 roku do publikacji o Henryku Becku dołączyła kolejna: Archiwalia rodzinne Henryka Becka w zbio-
rach Głównej Biblioteki Lekarskiej. Zawiera ona dyplomy, oficjalne pisma, legitymacje, bardzo osobiste 
listy ojca Adolfa do syna oraz twórczość poetycką, dotyczącą Henryka Becka.

Henryk Beck, polski lekarz ginekolog, akwarelista, urodził się 8 lutego 1896 roku 
we Lwowie. Jego rodzicami byli Regina z Mandelbaumów i Adolf Beck, wybitny na-
ukowiec, profesor fizjologii, współorganizator lwowskiego Wydziału Lekarskiego, 
a także dwukrotny rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Henryk Beck, podobnie jak jego ojciec, związał swoje życie z medycyną. Po matu-
rze w 1915 roku i zatrudnieniu przy zabezpieczaniu zbiorów w Zakładzie Anatomii Pa-
tologicznej Uniwersytetu Lwowskiego, w 1920 roku ukończył jego Wydział Lekarski. 
Od 1921 roku był asystentem w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Do 1939 roku wykładał fizjologię ciąży, porodu i połogu.
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4 lutego 1927 roku dr Beck uzyskał habilitację i tytuł docenta ginekologii i położ-
nictwa na Uniwersytecie Warszawskim. 1 stycznia 1928 roku został starszym asysten-
tem, a już 1 czerwca adiunktem na tej uczelni.

W latach 1928-1929 redagował miesięcznik „Ginekologia Polska”. Przez dwa lata 
prezesował Polskiemu Towarzystwu Ginekologicznemu. W roku 1931 został kierow-
nikiem Oddziału Ginekologicznego w Instytucie Radowym im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Warszawie, a w 1935 ordynatorem Oddziału Ginekologicznego Szpitala Dzie-
ciątka Jezus.

Stał się jednym z bardziej znanych i wziętych lekarzy-ginekologów. Gdy podczas 
pobytu w Polsce, w Krynicy, w 1937 roku zachorowała holenderska następczyni tro-
nu Juliana – wezwano do niej doktora Becka! Przeprowadził także, głośną wówczas 
w Polsce, pierwszą operację zmiany płci kaliskiej sportsmenki Zofii Smętkówny na 
Witolda Smętka.

Henryk Beck opublikował 36 poważnych prac naukowych i wiele artykułów w pra-
sie medycznej. Nauczał również położnictwa w Szkole Pielęgniarskiej PCK oraz War-
szawskiej Szkole Pielęgniarstwa, prowadził kursy dokształcające dla lekarzy.

Od listopada 1918 roku Henryk Beck, w stopniu szeregowca, brał udział w obro-
nie Lwowa przed Ukraińcami. Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 
z 21 stycznia 1919 roku mianowany został podchorążym sanitarnym z jednoczesnym 
przeniesieniem ze Szpitala Zapasowego nr 1 we Lwowie do Pociągu Sanitarnego nr 42. 
Jako podchorąży podlekarz z dniem 1 lipca 1919 roku, dekretem z 17 lipca 1919 roku, 
mianowany został podporucznikiem podlekarzem, z zatwierdzeniem przydziału do Po-
ciągu Sanitarnego nr 2 (przemianowany pociąg nr 42). Zwolniony został we wrześniu 
1919 roku z dalszej służby wojskowej, dla kontynuowania studiów.

W 1922 roku ppor. lek. rez. Henryk Beck zweryfikowany został w stopniu porucz-
nika lekarza ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i przydziałem do II baonu sani-
tarnego (późniejszej Kadry Zapasowej II Szpitala Okręgowego). W 1937 roku prze-
niesiony został do Kadry Zapasowej I Szpitala Okręgowego, a w czerwcu 1939 roku 
mianowany kapitanem rezerwy ze starszeństwem z 19 marca 1939 roku.

Za służbę na froncie dr Henryk Beck odznaczony został Krzyżem Walecznych, Me-
dalem Niepodległości i Odznaką Honorową „Orlęta”.

Henryk Beck spełniał się nie tylko zawodowo. Wszechstronnie utalentowany ar-
tystycznie uprawiał również sport (w młodości grał w piłkę nożną w Pogoni Lwów), 
uwielbiał jazdę samochodem (brał nawet udział w wyścigach), podróżował.

27 grudnia 1937 roku dr Beck ożenił się z młodszą o 15 lat Jadwigą z Trepków, 
również lekarzem ginekologiem. Małżeństwo było wyjątkowo udane i szczęśliwe.

We wrześniu 1939 roku kpt. rez. lek. Henryk Beck został zmobilizowany i brał 
udział w obronie Warszawy, będąc ordynatorem – chirurgiem w jednym ze szpitali 
oblężonej Stolicy. Przeniesiony do twierdzy Brześć nad Bugiem, po napaści Związku 
Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku, wraz z żoną przedostał się do Lwowa.
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9 grudnia 1939 roku kpt. rez. lek. Henryk Beck, wraz z innymi polskimi oficerami, 
został aresztowany przez NKWD. Od wywózki w głąb ZSSR wyratowała go żona. 
W lipcu 1940 roku znalazł zatrudnienie w II Szpitalu Lwowskim z funkcją kierow-
nika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Względnie spokojny czas trwał jednak 
krótko. W czerwcu 1941 roku, po uderzeniu Niemców na Związek Sowiecki, dr Beck 
przestał pracować w szpitalu i ze względu na swoje żydowskie pochodzenie zaczął się 
ukrywać.

Jesienią 1942 roku spotkała go straszliwa tragedia – ojcu, prawie osiemdziesięcio-
letniemu Adolfowi Beckowi groziła wywózka na pewną śmierć do obozu Janowskiego 
– przystanku do obozu zagłady w Bełżcu. Aby go uchronić od męczarni, syn zdecydo-
wał się ułatwić mu samobójstwo, podając cyjanek potasu. Po tym zdarzeniu Beckowie 
uciekli ze Lwowa i w listopadzie 1942 roku przenieśli się do Warszawy, gdzie nadal się 
ukrywali – po „stronie aryjskiej”. Dzięki żonie i siostrze Jadwidze, które były człon-
kami Armii Krajowej, Beck zaczął pracować w konspiracji. Wykorzystując zdolności 
plastyczne, ilustrował instrukcje minerskie dla żołnierzy podziemia.

Po wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku. Beck wreszcie mógł 
przestać się ukrywać. Został kierownikiem szpitala powstańczego na rogu ulic Chmiel-
nej i Marszałkowskiej, w którym także pracowała jego żona. Jak wynika z zapisów 
z Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego: „Henryk Beck – pseudonim «Nekan-
der», lekarz, kapitan. Oddział «Bakcyl» (Sanitariat Okręgu Warszawskiego AK) – IV 
Zgrupowanie «Gurt» – szpital polowy Sienna 59”.

Po klęsce Powstania, 5 października 1944 roku Beckowie zeszli do piwnic w ru-
inach Śródmieścia Warszawy, między ulicami Śliską 7 a Sienną 22. Wraz z najliczniej-
szą z ukrywających się w stolicy grupą (35 osób) zostali „robinsonami warszawskimi”. 
W ekstremalnych warunkach przeżyli 110 dni, opuszczając schronienie dopiero 19 
stycznia 1945 roku.

Po zajęciu Warszawy przez Armię Czerwoną i Ludowe Wojsko Polskie doc. Beck 
wraz z żoną powrócili do pracy. Otrzymał ordynaturę Oddziału Położniczo-Ginekolo-
gicznego Szpitala Miejskiego przy ul. Kowelskiej na Pradze w Warszawie.

W sierpniu 1945 roku Wydział Lekarski tworzącego się Uniwersytetu we Wrocła-
wiu zaproponował Beckowi objęcie Katedry Ginekologii i Położnictwa. Henryk Beck, 
chcąc dalej pracować naukowo, wyraził zgodę. W lutym 1946 roku przeniósł się do 
Wrocławia, gdzie objął kierownictwo Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych.

Niestety, stabilizacja, pasjonująca praca zawodowa i naukowa, szczęście rodzinne 
przy boku ukochanej żony w zasadzie nie były mu dane. Zmarł po kilku tygodniach 23 
marca 1946 roku na zawał serca, przeżywszy zaledwie 50 lat. Żona w kilka godzin póź-
niej w ruinach Wrocławia odebrała sobie życie, zażywając truciznę. Beckowie spoczęli 
na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.
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Beck poza tym, że poświęcał się służbie chorym był także autorem ponad 1650 
akwarel, rysunków i kolaży. Dokumentował za ich pośrednictwem swoją pracę za-
wodową, lekarzy, narzędzia medyczne i pacjentki, ale także życie osobiste, podróże, 
koszmar okupacji i krótki okres po odzyskaniu przez Polskę wolności do swojej nagłej 
śmierci w 1946 roku. W akwarelach często posługiwał się metaforą, karykaturą i grote-
ską. Poszczególne rysunki to zapis pojedynczych wydarzeń. Złożone w całość tworzą 
niepowtarzalną dokumentację życia. Jednym z najsłynniejszych cyklów rysunków dr. 
Becka to „Bunkier 1944 r.”, powstały w piwnicach zrujnowanej, popowstaniowej War-
szawy.

8 lutego 2016 roku, w 120. rocznicę urodzin dr. Henryka Becka, w Dziale Sta-
rej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej miało swoją premierę pierwsze 
światowe wydanie albumu Jego akwarel pt. Henryk Beck – świat widziany oczami le-
karza2. Główna Biblioteka Lekarska, w której zbiorach znajdują się 1653 rysunki Au-
tora, we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym zebrała akwarele w jeden, 
wyjątkowej objętości, pięknie wydany album, dokumentujący dokonania artystyczne 
Henryka Becka na przestrzeni lat. W publikacji znalazło się niemal 1700 rysunków 
Artysty.

Niedługo po premierze albumu, w dzień przed 70. rocznicą śmierci Becka (22 mar-
ca 2016 roku) Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
prof. dr hab. Marek Ziętek oraz zastępca dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej �wa 
Młynarczyk uroczyście otworzyli wystawę poświęconą Henrykowi Beckowi pt. „Kro-
niki obrazkowe”. Wystawa, przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską to zbiór 
56 obrazków, malowanych głównie akwarelą, ale także gwaszem, techniką mieszaną 
i kolaży, powstałych w okresie 1937-1946. �kspozycja była prezentowana do 8 kwiet-
nia 2016 roku w Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu.

Warto dodać, że większość prac z kolekcji Henryka Becka nie była jeszcze wysta-
wiana publicznie. Dotychczas tylko niektóre z nich wypożyczono na wystawy: w 1988 
roku do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, w 1994 roku do Wrocławia 
z okazji XVII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Far-
macji, we wrześniu 2013 roku do lwowskiego Muzeum �tnografii i Rzemiosła Arty-
stycznego, gdzie pokazano „Świat Adolfa Becka oczami Henryka Becka: fakty znane 
i nieznane”.

Zwiedzający wystawę „Kroniki obrazkowe” mogli zapoznać się ze swoistym chro-
nologicznym pamiętnikiem z życia Henryka Becka, a także przeczytać fragmenty jego 
życiorysu, dowiedzieć się szerzej o jego rodzinie, pracy zawodowej i pasjach. Wysta-
wie towarzyszyły plansze, na których zawarto informacje dotyczące szczegółów z ży-
cia dr. Becka, a także archiwalne zdjęcia i dokumenty.

2 Henryk Beck – świat widziany oczami lekarza, pod red. Wojciecha Giermaziaka, wyd. Główna Bi-
blioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa, luty 2016, ss. 911 + LI + liczne repr.
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Tytułowe „Kroniki obrazkowe” to zwrot, jakim w korespondencji do syna posłużył 
się Adolf Beck, ojciec Henryka, pisząc o akwarelach. Henryk Beck tworzył swoje pra-
ce na papierze, bibule, kolorowym kartonie, ale wykorzystywał także druki recepturo-
we i stronice książek. Szkice wykonywał ołówkiem, malował najczęściej akwarelami 
mało rozprowadzonymi wodą, dającymi intensywne barwy. Stosował również technikę 
mieszaną, używał czarnego i czerwonego tuszu oraz gwaszu. Czasami posługiwał się 
piórkiem i tuszem, przeważnie w połączeniu z akwarelą i gwaszem. Niekiedy także 
robił kolaże, wykorzystując wycinki z gazet, znaczki pocztowe, wycinanki.

W czerwcu 2016 roku do publikacji o Henryku Becku dołączyła kolejna: Archi-
walia rodzinne Henryka Becka w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej3. Kanwę do 
powstania tej publikacji stanowiły losy zarówno Henryka, jak i jego ojca, Adolfa, drogi 
ich medycznych karier, a także prywatne zapiski. Wśród opublikowanych dokumentów 
znajdują się dyplomy, oficjalne pisma, legitymacje, bardzo osobiste listy ojca do syna 
oraz twórczość poetycka, dotycząca Henryka Becka. Cała kolekcja liczy ponad 220 
stron starannie wyselekcjonowanych i pięknie wydanych – w formie albumu – doku-
mentów.

Obie publikacje mogą stanowić cenne źródło wiedzy dla wszystkich osób, szukają-
cych informacji na temat dr. Henryka Becka i jego rodziny, wybitnego lekarza i nietu-
zinkowego artysty. Są one zresztą jednymi z niewielu.

3 Archiwalia rodzinne Henryka Becka w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej, pod red. Wojciecha 
Giermaziaka, wyd. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Warszawa, czerwiec 2016, 
ss. XVII + 227 + 1 nlb. + liczne repr. dok. + fot.
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Dr Zbigniew Kopociński

Łódź – UM

Czy żołNIeRze II ARMII WojSKA PolSKIego zASługują
 NA SzACuNeK? 100. RoCzNICA uRoDzIN MjR. DR. MeD. 

zBIgNIeWA DWoRAKA „DR MAKS” (1917-1963) - BoHAteRSKIego 
leKARzA KeDyWu KoMeNDy głÓWNej ARMII KRAjoWej 

I II ARMII WojSKA PolSKIego

Abstract

Zbigniew Dworak (1917-1963) – Polish officer and physician, cadet at the famous Medical Officer 
Cadet School in Warsaw, soldier of the Home Army and the 2nd Polish Army. He was born in Warsaw, on 
April 2, 1917. In the years 1935-1939 he was cadet at Medical Officer Cadet School in Warsaw. During the 
German occupation he served as a doctor of the Home Army, participated in many combat operations of 
the Polish underground, among others liquidation of German war criminal Kutschera. During the Warsaw 
Uprising lieutenant Dworak was the head of medical service of the battalion “Umbrella”. After the fall of 
the uprising, he became the head of medical service of the 29th  Infantry Regiment of the 2nd Polish Army. 
He fought in the area of Nysa Luzycka and Budziszyn. After the World War II, he headed sanitary and epi-
demiological stations in Gdansk and Szczecin. Maj. Dr. Zbigniew Dworak died on September 11, 1963.

Streszczenie 

Zbigniew Dworak (1917-1963)- polski oficer i lekarz, podchorąży ze słynnej Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych w Warszawie, żołnierz AK i II Armii Wojska Polskiego. Urodził się 2 kwietnia 1917 roku 
w Warszawie. W latach 1935-1939 był podchorążym Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. 
Podczas okupacji pełnił funkcję lekarza Armii Krajowej, uczestniczył w wielu operacjach bojowych pol-
skiego podziemia, m.in. likwidacji niemieckiego zbrodniarza wojennego Kutschery. W czasie Powstania 
Warszawskiego ppor. Dworak był szefem służby sanitarnej batalionu „Parasol”. Po upadku powstania 
został szefem służby zdrowia 29. Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego. Walczył nad Nysą Łużycką 
i pod Budziszynem. Po zakończeniu II wojny światowej kierował stacjami  sanitarno-epidemiologicznymi 
w Gdańsku i Szczecinie. Mjr dr med. Zbigniew Dworak zmarł 11 września 1963 roku. 
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Wstęp

W ostatnim okresie w naszym kraju nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w zakresie 
usuwania nazw ulic, które propagują ustrój totalitarny i osoby z nim związane. Panu-
je w tym zakresie dosyć szeroka dowolność, w szczególności że za zmiany biorą się 
często samorządowcy, którzy w przeszłości nie należeli do przodujących uczniów na 
lekcjach historii. W wielu miejscowościach za niewłaściwą uznano nazwę „II Armii 
Wojska Polskiego” i pospiesznie próbuje się ją zastąpić naprędce wymyślanymi za-
miennikami, bez krzty refleksji i cienia empatii dotyczącej odczuć samych żołnierzy 
tejże armii. Dużą jej część stanowili Kresowiacy, mieszkańcy terenów południowo-
wschodnich II RP, uciekający do wojska z rodzinnych wsi wyrzynanych przez bande-
rowców bądź obawiających się kolejnych wywózek Polaków na Sybir. Nie brakło tam 
byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy chcieli walczyć z Niemcami aż do kapitulacji 
III Rzeszy, choć dla własnego bezpieczeństwa z reguły skrywali swą okupacyjną prze-
szłość. Bywali prawdziwi bohaterowie walki podziemnej, którzy bijąc się na froncie 
w szeregach II Armii Wojska Polskiego wierzyli, że walczą o wolną Polskę. Nie mogli 
wszak uwierzyć, że nasi „wielcy sojusznicy”- USA i Wielka Brytania - już w Teheranie 
i Jałcie sprzeniewierzyli się układom sojuszniczym i za plecami Rządu RP wydali nasz 
kraj w ręce Stalina. Jednym z wielu takich bohaterskich żołnierzy był lekarz legendar-
nego batalionu „Parasol” - mjr dr med. Zbigniew Dworak „Dr Maks”, którego setną 
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

edukacja i początek służby wojskowej

Urodził się 2 kwietnia 1917 roku w Warszawie, w rodzinie Franciszka i Marianny 
z domu Wojtaszek. Szkołę średnią ukończył w 1935 roku we Lwowie, nie bez przyczy-
ny nazywanym najwierniejszym miastem Rzeczypospolitej. Wielki polski pisarz, na 
którego dziełach wychowało się kilka pokoleń naszych rodaków, Kornel Makuszyński, 
napisał niegdyś o tym grodzie: „...Miasto to straszliwe, ten Rzeczypospolitej pies wier-
ny i czujny...”. Słowa te były wyrazem ogromnego szacunku dla bohaterskiej postawy 
jego mieszkańców, którzy przez setki lat stawali w obronie ojczyzny, stanowiąc praw-
dziwy bastion i kresową redutę. W listopadzie 1918 roku krwią zapisano tam jedną 
z najpiękniejszych kart w całej historii Polski, gdy przeciwko ukraińskiemu zamacho-
wi stanu atamana Dmytra Wytowskiego zbrojnie zaprotestowali najmłodsi mieszkańcy 
grodu, którzy przeszli do legendy jako Orlęta Lwowskie. Zbigniew Dworak z całą 
pewnością bywał na lwowskim Campo Santo a jego idolami z czasów wczesnej mło-
dości byli zapewne młodzi bohaterowie Obrony Lwowa: 13-letni Antoś Petrykiewicz 
(1905-1919, najmłodszy w historii kawaler Krzyża Virtuti Militari), poległy na Cmen-
tarzu Łyczakowskim Jurek Bitschan (1904-1918, utrwalony w pieśni i poezji stał się 
ikoną Orląt Lwowskich) czy 9-letni Jaś Kukawski (1908-1918). Wychowując się w ta-
kim otoczeniu Zbigniew Dworak na wskroś przesiąkł duchem patriotyzmu, co zaowo-
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cowało w przyszłości wspaniałą po-
stawą podczas wojny i okupacji1. Po 
maturze zdołał pomyślnie zdać egza-
miny wstępne i dostał się do Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego w Warsza-
wie (CWSan), gdzie jako podchorąży 
XIV Promocji  Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych (SPSan) rozpoczął na-
ukę zawodu lekarza wojskowego. 
Szkolenie wojskowe odbywał na 
bazie CWSan, zaś zajęcia z medycy-
ny na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Po czterech 
latach ciężkich studiów, wybuch II 
wojny światowej we wrześniu 1939 
roku brutalnie przerwał jego edu-
kację. Jako zawodowy podchorąży 
wziął udział w wojnie obronnej. Miał 
wiele żołnierskiego szczęścia i uda-
ło mu się uniknąć niewoli, a trzeba 
pamiętać że wielu jego kolegów już 
wtedy oddało życie za ojczyznę, za-
równo podczas walk na froncie, jak 
i w trakcie pobytu w obozach jeniec-

kich (ciała licznych podchorążych różnych specjalności wojskowych spoczywają m.in. 
w masowych mogiłach ofiar zbrodni katyńskiej)2.

okupacja niemiecka - tajne nauczanie i organizacja walki z najeźdźcą 

Podczas okupacji Dworak w ramach tajnego nauczania kontynuował studia medycz-
ne i odbywał niezbędne praktyki lekarskie w celu zdobycia dyplomu lekarza (formalnie 
uzyskał go w dniu 29 października 1945 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego, choć w praktyce dużo wcześniej). Pracował w dwóch warszawskich 

1 Tadeusz Marcinkowski: Zbigniew Dworak-Dr Maks (1917-1963). Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny, 1988, nr 51 (2), s. 234; Kornel Makuszyński: Purpurowa księga [w:] Orlętom-przewodnik po 
cmentarzu Obrońców Lwowa, Lwów, 1934, s. 12-15; Stanisław Sławomir Nicieja:  Cmentarz Obrońców 
Lwowa. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, s. 158-167, 339

2 Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939 w 50-tą rocz-
nicę założenia Szkoły, opracował Bolesław Markowski, Londyn, 1972, s. 458; Juliusz �nglert, Aleksander 
Domar Domaradzki: Szkoła Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Londyn, Polska Fundacja Kulturalna, 
Instytut i Muzeum im. gen. W.Sikorskiego, 1997, s. 64

Ryc. 1 Mjr dr med. Zbigniew Dworak 
„Dr Maks” (1917-1963)

źródło: Piotr Stachiewicz: Akcja „Koppe”. 
Warszawa, wyd. MON, wydanie III, 1987
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szpitalach, św. Ducha i Przemienienia Pańskiego, jednocześnie bardzo aktywnie zaan-
gażował się w działalność wojskowego sanitariatu Armii Krajowej. Od czerwca 1943 
roku był jednym z filarów zespołu lekarzy tworzących służbę medyczną Kierownic-
twa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej (Kedyw KG AK), o konspiracyjnym 
kryptonimie „Rola”. Jego bezpośrednim przełożonym był kpt. dr Cyprian Sadowski 
„Skiba” (1902-1985), który zgromadził zespół medyków (głównie wojskowych) za-
bezpieczających pod względem medycznym działalność oddziałów dywersyjnych. 
Warto szczególnie podkreślić, że w czasie okupacji była to najbardziej niebezpieczna 
służba, która wymagała udziału w wielu niezwykle ryzykownych akcjach bojowych. 
Trudno zatem dziwić się  C. Sadowskiemu, iż do takich zadań pozyskał absolwentów 
i podchorążych SPSan, do których miał absolutnie pełne zaufanie a jednocześnie pew-
ność poziomu ich kompetencji zawodowych. Obok „Dr Maksa”, w grupie tej znalazł 
się także jego kolega z roku Zygmunt Kujawski „Brom” (1916-1996, później lekarz 
bratniego harcerskiego batalionu „Zośka”), w Kedywie walczył również Stanisław So-
sabowski „Stasinek”(1917-1996) także podchorąży XIV Promocji SPSan, syn generała 
Stanisława Sosabowskiego - dowódcy Samodzielnej Brygady Spadochronowej3. 

W październiku 1943 roku Dworak był jednym z instruktorów w ramach II turnusu 
Szkoły Podchorążych Piechoty Szarych Szeregów „Agricola”, gdzie prowadził zajęcia 
z higieny i pierwszej pomocy. Dla słuchaczy szczególnie cenne były uwagi dotyczące 
sposobu przygotowania się do akcji bojowych (minimalizacja posiłku, odpowiednie 
nawodnienie organizmu, dbanie o czystość ubrania i ciała), jak i sposobu użycia opa-
trunku osobistego. Już wkrótce wiedza ta stała się niezwykle cenna, szczególnie dla 
żołnierzy oddziału „Agat” (oddział specjalny Kedywu utworzony jesienią 1943 roku, 
późniejszy kryptonim „Pegaz”, a następnie „Parasol”)4. 

Akcje bojowe

„Dr Maks” był lekarzem, który uczestniczył w najbardziej brawurowych i niebez-
piecznych akcjach przeprowadzanych przez „Agat”. Jedną z pierwszych była likwi-
dacja niemieckiego zbrodniarza wojennego, oprawcy z Pawiaka SS-Oberscharführera 
Franza Bürkla. Został on zastrzelony w dniu 7 września 1943 roku na skrzyżowaniu 

3 Stanisław Bayer: Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939-1945. Warszawa, Wydaw-
nictwo MON, 1985, s. 44, 265; Piotr Stachiewicz: Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierow-
nictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1984, s. 126; 
Anna Marek: Leczenie ran wojennych w powstaniu warszawskim, Warszawa, wyd. Bellona, 2014, s. 82; 
Tadeusz Marcinkowski ... op. cit., s. 2343, 239; Cyprian Sadowski: Pamiętnik doktora „Skiby”. Warszawa, 
Wydawnictwo MON, 1990, s. 101-103

4 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 62, 99-101
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ulic Litewskiej i Marszałkowskiej, akcja odbyła się bez strat, toteż będący w pobliżu 
lekarz nie musiał interweniować5.

Kolejną akcją, której zabezpieczenie medyczne stanowił Zbigniew Dworak była li-
kwidacja SS-Hauptscharführera Augusta Kretschmanna w dniu 24 września 1943 roku. 
W czasie tego typu zadań lekarz z reguły oczekiwał na trasie ewakuacji wykonawców 
wyroku, którzy po jego wykonaniu podjeżdżali w ustalone miejsce, zaś medyk pytał 
umówionym hasłem np. „Czy Panowie jadą do Konstancina?”. Potwierdzenie oznacza-
ło straty własne i rannych, w takim przypadku część obstawy opuszczała samochód, 
do którego wsiadał „Dr Maks” i udzielał niezbędnej pierwszej pomocy a następnie 
kierował ewakuacją do odpowiedniego szpitala czy punktu sanitarnego. W przypadku 
akcji na Kretschmanna punkt wyczekiwania medyka był na skrzyżowaniu ulic Tamka 
i Smulikowskiego, także w tym przypadku nikt z żołnierzy AK nie odniósł obrażeń6.

W podobny sposób przebiegła operacja likwidacji innego oprawcy z Pawiaka SS-
Sturmanna �rnsta Weffelsa, zwanego przez więźniów „wyłupem” (ze względu na wy-
łupiaste oczy i podły charakter), zastrzelonego 1 października 1943 roku u zbiegu ulic 
Koszykowej i 6 Sierpnia, miejscem wyczekiwania lekarza był Plac Zamkowy7.

Warto zauważyć, że II połowa 1943 roku to wielka intensyfikacja działalności Ke-
dywu przeciwko najbardziej okrutnym funkcjonariuszom obsługi Pawiaka i gestapo. 
Wiązało się to z ogromem zbrodni popełnianych przez okupanta i było niewielką pró-
bą działań samoobronnych. Bardzo wielu zbrodniarzom wojennym udało uniknąć się 
kary. Ze smutkiem należy skonstatować, iż niestety karzącej ręki polskiej sprawie-
dliwości nie poczuli ukraińscy oprawcy z Pawiaka, którzy wysługując się Niemcom 
często na ochotnika brali udział w egzekucjach Polaków np. Iwan Barczenko, Iwan 
Zaporożec, Kowalenko, Kozaczenko i inni. Operacje bojowe realizowane były co kil-
ka lub kilkanaście dni, we wszystkich działaniach „Agatu” uczestniczył „Dr Maks”. 
Mimo że początkowo akcje przebiegały bez strat własnych, to jednak wymagały od 
lekarza obecności i pełnego stresu wyczekiwania oraz opracowania planu ewakuacji 
medycznej (zabezpieczenie bezpiecznego punktu opatrunkowego lub miejsca w szpi-
talu, co w warunkach okupacji było nie lada wyzwaniem)8.

Dwie kolejne akcje bojowe przeprowadzone przez „Agat” zakończyły się poło-
wiczym sukcesem. 5 października 1943 roku, zamiast funkcjonariusza referatu IV A 
gestapo SS-Rottenführera Alberta Milke, zlikwidowano szefa sekcji 3 D gestapo SS-
Obersturmführera Josepha Lechnera, który także był na liście osób z wyrokiem śmierci 
wydanym przez Kierownictwo Walki Podziemnej. Do podobnego błędu doszło w dniu 

5 Leon Wanat: Za murami Pawiaka. Warszawa, wyd. Książka i Wiedza, wydanie III, 1960, s. 41-42; 
Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 174-184

6 Ibidem, s. 195-196
7 Leon Wanat..., op. cit., s. 46; Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 210
8 Leon Wanat..., op. cit., s. 54
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25 października 1943 roku u zbiegu ulic Rymarskiej i Leszno, gdzie zastrzelono SS-
Scharführera Stephana Kleina, choć celem akcji był SS-Scharführer �ngelbert Früh-
wirth. Oczywiście obaj zabici esesmani również  zasługiwali na karę śmierci, więc nie 
były to przypadkowe, niewinne ofiary niezbyt dobrze przeprowadzonej akcji9.

Następne dwie operacje dywersji, w których uczestniczył „Dr Maks”, wymierzo-
ne były nie w funkcjonariuszy gestapo, lecz w cywilnych urzędników zawiadujących 
działaniami szczególnie niebezpiecznymi dla konspiracji i polskiego społeczeństwa 
pod okupacją. Pierwszego z nich, Antona Hergla - zarządcę drukarni w dystrykcie war-
szawskim i lubelskim, udało się jedynie zranić w dniu 10 grudnia 1943 roku. Punktem 
wyczekiwania lekarza był róg ulicy Poznańskiej i Hożej, nikt z żołnierzy AK nie od-
niósł ran. Pełny sukces zanotowali bojowcy dywersji  trzy dni później, gdy na ulicy 
Daniłowiczowskiej zlikwidowali kierownika Wohnungsamtu �mila Brauna. W tym 
czasie Zbigniew Dworak oczekiwał na placu Krasińskich, operacja przebiegła bez po-
trzeby udzielania komukolwiek pomocy10. 

Najbardziej brawurową a jednocześnie tragiczną akcją polskiego podziemia w czasie 
okupacji  była niewątpliwie likwidacja niemieckiego zbrodniarza wojennego, dowódcy 
SS i policji w dystrykcie warszawskim, SS-Brigadeführera Franza Kutschery. W dniu 1 
lutego 1944 roku około godziny 9.10 przed budynkiem Dowództwa SS i Policji (Ale-
je Ujazdowskie 23) żołnierze AK wykonali wyrok na osławionym kacie Warszawy. 
W wyniku strzelaniny rannych zostało czterech konspiratorów, w tym dwóch bardzo 
ciężko. „Dr Maks” miał swój punkt wyczekiwania na placu Bankowym przed restau-
racją „Melodia”, gdzie  podjechał samochód z rannymi (cały postrzelany, z wybitymi 
szybami). Dworak błyskawicznie ocenił sytuację - Marian Senger „Cichy” i Bronisław 
Pietraszewicz „Lot” głębokie rany postrzałowe jamy brzusznej, Henryk Humięcki „Ol-
brzym” rana postrzałowa klatki piersiowej, Michał Issajewicz „Miś” powierzchow-
ne zranienie głowy - i nakazał jechać do Szpitala Maltańskiego, gdzie w holu miała 
oczekiwać pielęgniarka. Niestety splot nieprzewidzianych okoliczności spowodował 
bardzo duże komplikacje. W chwili ich przybycia do placówki nie było na miejscu 
szefa chirurgii kpt. dr. Wacława Żebrowskiego (1894-1946), zaś lekarz dyżurny nie 
chciał przyjąć rannych bez zgody swojego przełożonego, wskazując, iż nie dysponuje 
odpowiednią ilością wysterylizowanego materiału  chirurgicznego. Zbigniew Dworak 
zdecydował, mimo braku zgody nieobecnego szefa chirurgii, pozostawić w placówce 
dwóch lżej rannych („Miś”, „Olbrzym”). Podczas przekazywania pacjentów, w Izbie 
Przyjęć pojawił się dr Wacław Żebrowski, któremu lekarz „Pegaza” zrelacjonował krót-
ko ich stan i  poprosił o opiekę. Niestety bardzo ciężkie obrażenia dwóch pozostałych 
uczestników akcji wymagały bardziej skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, 
co nie było możliwe do przeprowadzenia w tym czasie w Szpitalu Maltańskim. „Dr 

9 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 226, 238-242
10 Ibidem, s. 245, 256-257



458 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 2 (18)

Maks” musiał ryzykować dekonspirację i nakazał transport do placówki, w której był 
zatrudniony czyli Szpitala Przemienienia Pańskiego (w owym czasie placówka funk-
cjonowała w dawnym Żydowskim Domu Akademickim przy ulicy Sierakowskiego 7). 
Tam ciężko rannych żołnierzy operował zespół pod kierunkiem dr. Mieczysława Świ-
niarskiego. W tym czasie władze okupacyjne domyślając się, że uczestnicy akcji odnie-
śli rany, nakazały ścisłą kontrolę placówek szpitalnych. Policja granatowa dowiedziała 
się o  przywiezieniu do szpitala „Lota” i „Cichego”, objęła nadzorem obu rannych, co 
mogło skutkować wydaniem ich w ręce gestapo. Kpt. A.Borys „Pług” (1909-1986), do-
wódca „Pegaza”, podjął decyzję o natychmiastowym odbiciu swoich podkomendnych 
ze Szpitala Przemienienia Pańskiego. Jeszcze tego samego dnia w placówce zjawił 
się Jerzy Zborowski „Jeremi”, którego „Dr Maks” oprowadził po zakładzie, aby usta-
lić najdogodniejszy sposób przeprowadzenia akcji. �wakuacja przebiegła w sposób 
planowany,  mimo krytycznego stanu ranni musieli być przetransportowani w bez-
pieczne miejsce: do Szpitala Wolskiego („Lot”) i ponownie do Szpitala Maltańskiego 
(„Cichy”). Niestety mimo heroicznych  wysiłków pracowników służby zdrowia nie 
udało się uratować życia dzielnym żołnierzom, Bronisław Pietraszewicz „Lot” zmarł 4 
lutego 1944 roku, Marian Senger „Cichy” dwa dni później. Zabezpieczenie medyczne 
operacji specjalnej „Kutschera” zostało ocenione przez dowódcę „Pegaza” kpt. Adama 
Borysa „Pługa” jako niedostateczne. W szczególności brak zapewnienia miejsc w szpi-
talach dla rannych, konieczność kilkukrotnego transportowania pacjentów w ciężkich 
stanie, co pogarszało ich rokowania. W wyniku analizy sposobu działania sanitariatu 
Kedywu podjęto decyzję o stałym przydzieleniu poszczególnych lekarzy do oddziałów 
bojowych, a nie tylko oddelegowywaniu na poszczególne akcje. Zbigniew Dworak 
został oficjalnie przekazany z „Roli” do oddziału „Pegaz” na stanowisko szefa sanitar-
nego, jego zastępcą został Jan Lipiński „Dr Kalina” (1915-1974)11. 

Przed wybuchem Powstania Warszawskiego „Pegaz” przeprowadził jeszcze trzy 
duże akcje bojowe, we wszystkich uczestniczył Zbigniew Dworak. Pierwsza z nich 
to próba likwidacji komendanta Schutzpolizei Oberstleutnanta Wilhelma Rodewalda, 
w dniu 26 kwietnia 1944 roku zamiast niego zastrzelono Oberstleutnanta �rwina Gres-
sera. Swój punkt wyczekiwania lekarz miał u zbiegu ulic Solec i Mącznej, w pobli-
skiej piwnicy założył prowizoryczny opatrunek lekko rannemu jednemu z bojowców. 
Wielką przytomność umysły i charakter pokazał „Dr Maks” w dniu 6 maja 1944 roku 
podczas akcji na SS-Hauptsturmführera Walthera Stamma, gdy oczekując u zbiegu ulic 
Solec i Wilanowskiej na samochód z uczestnikami akcji dostrzegł, iż jego kierowca 
Bronisław Hellwig „Bruno” jest ranny w głowę i krew zalewa mu oczy. Szybko wsiadł 

11 Ibidem, s. 333-341; Aleksander Kunicki : Cichy front. Warszawa-Kraków, Oficyna Wydawnicza 
Mireki, 2015, s. 160-176; Zbigniew Dworak: Wspomnienia lekarza z zamachu na Kutscherę. Służba 
Zdrowia, 1958, nr 5, s. 3; Cyprian Sadowski ..., op. cit., s. 117-121; Tadeusz Marcinkowski  ... op. cit., 
s. 235-236
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do auta i podczas jazdy zatamował krwawienie i umożliwił w ten sposób bezpieczną 
ewakuację12.

Ostatnią wielką akcją oddziału była nieudana próba likwidacji delegata Re-
ichsführera Rzeszy w zakresie umacniania niemczyzny na zajętych obszarach SS
-Obergruppenführera i generała policji Wilhelma Koppego. Była to operacja o naj-
wyższym stopniu trudności i wymagała przerzucenia do Krakowa, gdzie rezydował 
ten zbrodniarz, wszystkich uczestników, całego zaplecza logistycznego, w tym służ-
by sanitarnej. Dworak wyjechał do Krakowa 29 czerwca 1944 roku i zorganizował, 
w porozumieniu z sanitariatem krakowskiej AK, punkt sanitarny w majątku w Porębie 
Dzierżnej. 11 lipca 1944 roku podczas realizacji operacji punktem wyczekiwania me-
dyka była ulica Łokietka, skąd został zabrany przez jej uczestników. Niestety niemiec-
kiemu oprawcy udało się umknąć zasadzce, dzięki dużym umiejętnościom kierowcy 
samochodu, którym się poruszał (zdołał uniknąć celowego zderzenia z autem naszych 
żołnierzy).   Sam odskok przebiegł niezbyt fortunnie, doszło do bezpośredniej wal-
ki z Niemcami w rejonie Udorza i śmierci kilku żołnierzy. Na analizę popełnionych 
błędów nie było już czasu, gdyż w stolicy trwały przygotowania do wybuchu powsta-
nia13.

Powstanie Warszawskie

1 sierpnia 1944 roku od godz. 17.00  ppor. Zbigniew Dworak „Dr Maks” już oficjal-
nie występował jako szef służby sanitarnej batalionu „Parasol” w ramach Zgrupowa-
nia „Radosław”. Ze swoim oddziałem przeszedł bohaterski szlak bojowy przez Wolę, 
Stare Miasto, Śródmieście i Czerniaków. Heroiczna postawa wszystkich pracowników 
służby zdrowia podczas walk w Warszawie  zasługuje na szczególne wyróżnienie i sza-
cunek. W warunkach skrajnie trudnych, pod ciągłym ostrzałem, przy braku wody, je-
dzenia, podstawowych leków czy środków opatrunkowych, starano się nieść pomoc 
rannym żołnierzom i cywilom. Krańcowo dramatyczna była sytuacja w końcowych 
dniach powstania na Czerniakowie, gdy bezpośrednio walczyć musieli także lekarze 
i sanitariuszki wraz z rannymi. W dniu 19 września 1944 roku w ruinach punktu sani-
tarnego przy ulicy Wilanowskiej 12 „...Dr Maks postanowił więc bronić budynek do 
zmroku (...) Cały istniejący sanitariat i wszyscy ranni zostali włączeni do walki i ba-
rykadowania przekuć w murach, które czynili Niemcy, aby wrzucić przez nie granaty, 
a wreszcie podpalić budynek...”. Opis ten doskonale pokazuje, że Zbigniew Dworak 
był nie tylko dobrym lekarzem, ale także dzielnym i charyzmatycznym dowódcą, który 
potrafił zorganizować i zmobilizować powierzonych mu ludzi do walki o życie. Odcię-
ty od resztek oddziału, które ewakuowały się kanałami, zdołał przedostać się na brzeg 

12 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 363-365, 379
13 Piotr Stachiewicz: Akcja „Koppe”. Warszawa, wyd. MON, wydanie III, 1987, s. 92-157; Piotr 

Stachiewicz..., op. cit., s. 389-423
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Wisły, przeczekać we wraku statku „Bajka” a następnie w nocy z 22/23 wrzesień 1944 
roku przepłynąć rzekę14. 

W nowej rzeczywistości 

Wkrótce po upadku powstania wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie w stopniu kapi-
tana objął funkcję starszego lekarza 29. Pułku Piechoty 10. Dywizji Piechoty w skła-
dzie II Armii Wojska Polskiego, z którą przeszedł cały szlak bojowy, m.in. walczył nad 
Nysą Łużycką i pod Budziszynem. W wojskowej służbie zdrowia pracował prawie 9 
lat, zdemobilizowany w stopniu majora w marcu 1953 roku, objął funkcję dyrektora 
Miejskiej Stacji Sanitarno-�pidemiologicznej w Gdańsku, jednocześnie w latach 1953-
1955 był starszym asystentem przy Katedrze Higieny AM w Gdańsku. W 1956 roku 
przeniesiony został służbowo do Szczecina, gdzie objął stanowisko dyrektora Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-�pidemiologicznej. W 1958 roku rozpoczął również pracę 
na pół etatu jako adiunkt Zakładu Higieny Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM), co 
umożliwiło mu w grudniu 1961 roku uzyskanie tytułu doktora medycyny na podstawie 
pracy pt. „Wapń, fosfor, żelazo i niektóre pierwiastki śladowe w wodzie wodociągowej 
województwa szczecińskiego”. I stopień specjalizacji z chirurgii zdobył w 1953 roku, 
I stopień specjalizacji z epidemiologii w 1956 roku, zaś w 1960 roku II stopień specja-
lizacji z organizacji służby zdrowia15.

26 stycznia 1962 roku dr med. Zbigniew Dworak został aresztowany pod idio-
tycznym zarzutem niezgodnego z zasadami uzyskania dyplomu lekarskiego (po czę-
ści wynik zawistnych donosów niedowartościowanych kolegów). Długotrwały areszt 
zrujnował stan zdrowia bohaterskiego lekarza i z pewnością przyczynił się do przed-
wczesnego zgonu w dniu 11 września 1963 roku, w wieku ledwie 47 lat.

Mjr dr med. Zbigniew Dworak był jednym z najdzielniejszych lekarzy Armii Kra-
jowej w czasie okupacji. Brał udział w najsłynniejszych akcjach bojowych Kedywu 
i najcięższych walkach batalionu „Parasol” podczas Powstania Warszawskiego. Za 
swą postawę uhonorowany najwyższymi odznaczeniami bojowymi, w tym Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasłu-
gi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, Odznaką Grunwaldzką, medalem „Za Odrę, 
Nysę i Bałtyk”, medalem „Zwycięstwa i Wolności” i innymi. W szeregach 29. Pułku 
Piechoty II Armii Wojska Polskiego walczył z Niemcami aż do kapitulacji III Rzeszy. 
W setną rocznicę urodzin tego bohaterskiego medyka warto przypomnieć jego postać 
szczególnie tym, którzy tak łatwo i bezrefleksyjnie próbują odebrać cześć wszystkim 
żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Jeżeli za konieczne uznano likwidację nazwy 
ulic „II Armii Wojska Polskiego” jako struktury pod zarządem sowieckich dowódców, 

14 Ibidem, s. 601-607
15 Kazimierz Płoński: W Szeregach Służby Zdrowia 2 AWP, Warszawa, wyd. MON, 1969, s. 190; Tade-

usz Marcinkowski ... op. cit., s. 233-242
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to należało je zmienić na nazwę „Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego”. W ten sposób 
oddano by należny honor żołnierzom walczącym z Niemcami a jednocześnie  nie stwa-
rzano by w społeczeństwie  wrażenia, iż byli to jacyś bandyci porównywalni z ukra-
ińskimi rezunami z UPA czy zbrodniarzami z 14.  Ukraińskiej Dywizji SS-Galizien, 
którym należy się potępienie a nie uznanie16. 

Bohaterski lekarz „Parasola” i 29. Pułku Piechoty z pewnością zasłużył na to, by 
jego nazwiskiem nazwać ulicę w Szczecinie, Gdańsku czy Warszawie. Czy przyjdzie 
to do głowy naszym samorządowcom, kto wie?

16 Piotr Stachiewicz..., op. cit., s. 306; Tadeusz Marcinkowski  ... op. cit., s. 233-242

Ryc. 2 Dawny Szpital Maltański w Warszawie, 2017 r.
(fot. Z.Kopociński)
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Ryc. 3 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 23, miejsce akcji na Kutscherę, 2017 r., 
(fot. K.Kopociński)

Ryc. 4 Okupacyjna siedziba Szpitala Przemienienia Pańskiego w dawnym 
Żydowskim Domu Akademickim, Warszawa, ulica Sierakowskiego 7, 2017, 

(fot. Z.Kopociński)
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Łódź – UM

KIlKA ReFleKSjI NA teMAt WojSKoWej SłużBy zDRoWIA 
W 150. RoCzNICĘ ŚMIeRCI geNeRAłA PRoFeSoRA 

KARolA KACzKoWSKIego (1797-1867).

Abstract

Karol Maciej Kaczkowski (1797-1867), Polish military physician, general, the Polish Army’s head of 
medical service during the November Uprising and the war with Russia in 1831. He was born in Warsaw, 
on November 4, 1797, his parent were Grzegorz and Marianna nee Zielinska. In the years 1805-1815 he 
was educated at the Volhynia Gymnasium in Krzemieniec. Then he studied medicine in Wilno where he 
actively participated in the activities of legal and illegal student associations. In 1821, he graduated from 
Imperial University in Wilno and started working as a doctor in Krzemieniec. In 1829, he became a pro-
fessor at the University of Warsaw. During the November Uprising, as a general he assumed the position of 
Head of the Polish Army Medical Service. Kaczkowski  reformed the military medical service, developed 
a perfect evacuation system from the battlefield, effectively also defeated the cholera epidemic. After the 
November Uprising collapsed his scientific career, he stayed in many places, among others Lwow, Odessa, 
Medwedowka, Wlodzimierz Wolynski. During the January Insurrection of 1863, the authorities of the 
Russian �mpire sent him to the Voronezh district. He died in Cherson, on September 2, 1867, at the age of 
70. He should be a model for all employees of the Polish military health service.

Streszczenie

Karol Maciej Kaczkowski (1797-1867), polski lekarz wojskowy, generał, szef służby zdrowia Wojska 
Polskiego podczas Powstania Listopadowego i wojny z Rosją w 1831. Urodził się 4 listopada 1797 roku 
w Warszawie, w rodzinie Grzegorza i Marianny z domu Zielińskiej. W latach 1805-1815 pobierał naukę 
w Gimnazjum Wołyńskim w Krzemieńcu. Następnie studiował medycynę w Wilnie, gdzie brał aktywny 
udział w działalności legalnych i nielegalnych stowarzyszeń studenckich. W 1821 roku ukończył Cesarski 
Wileński Uniwersytet i zaczął pracować jako lekarz w Krzemieńcu. W 1829 roku został profesorem Uni-
wersytetu Warszawskiego. W czasie Powstania Listopadowego objął w stopniu generała stanowisko szefa 
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służby zdrowia Wojska Polskiego.  Kaczkowski zreformował zasady działania wojskowego sanitariatu, 
znakomicie opracował system ewakuacji z pola walki, skutecznie zwalczył także epidemię cholery. Po 
klęsce powstania załamała się jego kariera naukowa, przebywał w wielu miejscowościach m.in. Lwo-
wie, Odessie, Medwedówce, Włodzimierzu Wołyńskim. W trakcie Powstania Styczniowego w 1863 roku 
władze imperium rosyjskiego skazały go  na zesłanie do guberni woroneskiej. Zmarł 2 września 1867 
w Chersoniu w wieku 70 lat. Powinien być wzorem dla wszystkich pracowników polskiej wojskowej 
służby zdrowia. 

Większość podchorążych pierwszego roku  w Wojskowej Akademii Medycznej 
im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi, czyli uczelni przez kilkadzie-
siąt lat znakomicie kształcącej kadry dla potrzeb wojskowej służby zdrowia, mimo 
zdania matury nigdy wcześniej nie słyszało o generale  Karolu Kaczkowskim. Był 
to wynik niezbyt właściwego sposobu kształcenia i prezentacji ważnych dla naszego 
narodu postaci na lekcjach historii w szkołach podstawowych i średnich, co jeszcze 
gorzej wygląda niestety w dniu dzisiejszym. Pierwszą w życiu informację na temat 
tego wielkiego lekarza wojskowego podchorążowie WAM zdobywali podczas zajęć 
w uczelnianym Zakładzie Historii Medycyny i znajdującym się w jego obrębie wspa-
niałym Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia. Na jednych z pierwszych zajęć 
z ówczesnym dr. hab. Andrzejem Felchnerem padało zwyczajowo pytanie dotyczące 
obrazu wiszącego na ścianie w sali zajęć, było to dzieło Wojciecha Kossaka z 1928 
roku  „Olszynka Grochowska”. Prowadzący zajęcia był ciekaw, czy podchorążowie 
domyślają się, które z polskich powstań narodowych zostało tam zobrazowane. „Pod-
chwytliwość” wykładowcy polegała na tym, że malunek przedstawia porę zimową ze 
śniegiem, więc przeciętnemu „znawcy” historii z maturą w ręką natychmiast na myśl 
przychodziło Powstanie Styczniowe. Dr Felchner wyjaśniał wtedy, że w Powstaniu 
Listopadowym walczyło regularne Wojsko Polskie w pełnym rynsztunku i umundu-
rowaniu, co jest przedstawione przez Kossaka, zaś w insurekcji styczniowej oddzia-
ły partyzanckie o niejednolitym uzbrojeniu i ubiorze. Właśnie wtedy, uszy młodych 
adeptów sztuki medycznej po raz pierwszy słyszały nazwisko „Kaczkowski”, generała 
wojskowej służby zdrowia sportretowanego wraz z innymi wysokimi oficerami szta-
bu głównego. Warto zauważyć, że postać tak wielkiego formatu do dzisiaj jest raczej 
anonimowa dla całej rzeszy studentów medycyny, nie mówiąc już o całej reszcie spo-
łeczeństwa. Nie powstał o nim żaden doskonały film fabularny, choć koleje jego losu 
są gotowym pasjonującym scenariuszem. Znacznie bardziej jest znany wśród Polaków 
jego podwładny z czasów insurekcji listopadowej 1830 roku, dr Karol Marcinkowski 
(1800-1946), w szczególności dzięki wspaniałemu serialowi pt. „Najdłuższa wojna no-
woczesnej �uropy”1.

Karol Maciej Kaczkowski urodził się 4 listopada 1797 roku w Warszawie, w szla-
checkiej rodzinie herbu Nałęcz Grzegorza i Marianny z Zielińskich. Ojciec był ofi-

1 „Najdłuższa wojna nowoczesnej �uropy” (1978-1981), serial, Polska, reż. Jerzy Sztwiertnia
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cerem i w stopniu porucznika 
uczestniczył w  Powstaniu Ko-
ściuszkowskim 1794 roku w sze-
regach 1. Wielkopolskiej Bry-
gady Kawalerii Narodowej gen. 
Antoniego Madalińskiego (1738-
1804), podczas którego był dwu-
krotnie ranny. Jego przyjaźń z Ta-
deuszem Czackim (1765-1813), 
założycielem słynnego Gimna-
zjum Wołyńskiego w Krzemień-
cu, niewątpliwie zaważyła na 
losach jednego z synów. Właśnie 
w owych „Atenach Wołyńskich”, 
jak powszechnie zwano tę szkołę 
ze względu na jej wysoki poziom, 
w latach 1805-1815 pobierał na-
ukę młody Karol. Zdobył tam 
wszechstronną edukację i jako 
prymus nagrodzony został spe-
cjalnym medalem2.

Jego starszy o rok brat, Adam, 
studiował na Wydziale Lekar-
skim ówczesnego Cesarskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu. Na-
leżał do grona tzw. „funduszo-

wych” uczniów, za których edukację płacił skarb państwa. W zamian po uzyskaniu dy-
plomu byli oni zobligowani do przepracowania 8 lat na rządowej posadzie, co z reguły 
oznaczało służbę wojskową w jakimś  zauralskim garnizonie. Dla mniej zamożnych 
kandydatów na lekarzy była to dogodna możliwość zdobycia tego zawodu. Z takiej 
właśnie okazji skorzystał Karol Kaczkowski w 1815 roku, dzięki protekcji starsze-
go brata, który cieszył się uznaniem ówczesnego dziekana prof. Józefa Franka (1771-
1842). Po wpisaniu na listę „funduszowych”, przed podjęciem właściwych studiów, 
należało ukończyć roczny kurs matematyczno-fizyczny, na który uczęszczali przyszli 
studenci różnych wydziałów.  Tam Karol poznał, wtedy jeszcze nikomu bliżej niezna-

2 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk pol-
skich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom I, s. I-XXX; Stanisław Sławomir Nicieja : 
Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Opole, Wydawnictwo MS Opole, 2017, tom. 
IX, s. 19-26

Ryc. 1 Generał sztabs-lekarz Karol Maciej Kaczkow-
ski (1797-1867), (źródło: Ludwik Zembrzuski: Złota 

księga korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. 
Warszawa, 1927, s. 40)
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nego, Adama Mickiewicza (1798-1855), przygotowującego się do nauki w Instytucie 
Pedagogicznym. Warto zauważyć, że w tym czasie w Wilnie nie było burs czy domów 
studenckich, zaś ich funkcję pełniły klasztory. Na mocy umowy z państwem przyjmo-
wały w swe progi kilku studentów „funduszowych”, oferując im cele z podstawowym 
wyposażeniem (łóżko, stół, dwa krzesła, pościel), odpowiednio ogrzane i oświetlone. 
W zamian klasztory takie zwolnione były z kwaterunku wojskowego, którego wystrze-
gano się jak ognia, ze względu na częste ekscesy pijanego żołdactwa i straty z tym 
związane. Karol zamieszkał u Dominikanów, w pobliżu kościoła św. Ducha (ryc. 2), 
dodatkowo miesięcznie otrzymywał 15 rubli na inne wydatki, o resztę potrzeb musiał 
zadbać sam3.

Po roku stał się pełnoprawnym akademikiem, jak zwano wówczas studentów, Wy-
działu Lekarskiego wileńskiej uczelni. Dziekanem a jednocześnie profesorem terapii 
specjalnej i kliniki był Józef Frank, znany ze swej skrupulatności i dokładności, wy-
magający obecności na wykładach i rzetelnego prowadzenia dzienników chorych, jak 
zwano wówczas historie choroby. W tym czasie wykładowcami byli uczeni o różnym 
poziomie wiedzy i umiejętności dydaktycznych. Do grona cieszących się dużym uzna-
niem i powodzeniem wśród studentów, obok Franka, należeli m.in.: Jędrzej Śniadecki 
(1768-1838, chemia, później Katedra Kliniki Terapeutycznej), Wacław Pelikan (1790-
1873, Katedra Chirurgii), Adam Bielkiewicz (1798-1840, anatomia), Michał Homo-
licki (1791-1861, fizjologia), Jan Andrzej Lobenwein (1758-1820, anatomia). Warto 
nadmienić, że wówczas prowadzone były zajęcia, których obecnie nie naucza się już 
przyszłych adeptów sztuki lekarskiej, bowiem słusznie porzucono np.   anatomię po-
równawczą i weterynarię, którą w Wilnie ciekawie wykładał profesor Ludwik Henryk 
Bojanus (1776-1827)4.

Okres studiów Karola Kaczkowskiego przypadł na czas, gdy w Wilnie przebywało 
niezwykle ciekawe grono ludzi. Ponieważ był osobą dość towarzyską i lubianą w śro-
dowisku studenckim, szczególnie iż często udzielał rad w zakresie pomocy zdrowot-
nej, szybko zjednał sobie tam szacunek i poważanie. Zaowocowało to zaproszeniem 
go do „Promienistych”, czyli legalnej struktury samokształceniowej założonej przez 
studenta matematyki Tomasza Zana (1796-1855),  której celem było doskonalenie mo-
ralne służące osiąganiu prawdy, dobra i piękna. Karol uiścił 3 ruble składki członkow-
skiej (przeznaczonej na wsparcie ubogich i zakup materiałów naukowych) i zaczął 
aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach stowarzyszenia, na których prezentowano re-
feraty z zakresu różnych gałęzi nauki (historia, prawo, filozofia, poezja itd.). Na prośbę 

3 Ibidem, s. 55-67; Stanisław Zwolski : Wyższe szkolnictwo medyczne [w:] Dzieje medycyny w Pol-
sce, pod red. Wojciecha Noszczyka, Warszawa, PZWL, 2015, t. I, s. 189

4 Ibidem, s. 189-191; Ryszard Gryglewski: Jędrzej Śniadecki (1768-1838). [w:] Zasłużeni dla medycy-
ny. �uropejczycy związani z polską ziemią, pod red. Skalski J.H., Gryglewski R.W. Poznań, Wydawnic-
twa Medyczne Termedia, 2009, s. 69-71; Wspomnienia z papierów pozostałych ..., t. I, op. cit., s. 67-89
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Zana wygłosił wykład pt. „Plan lekcyj hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, ma-
jącej się wykładać po szkołach publicznych”, który zyskał duże uznanie w środowisku 
„Promienistych”, które przenikało się wzajemnie z tajnym Towarzystwem Filomatów i 
Związkiem Filaretów. Kończący już  wtedy studia Karol starał się, w miarę możliwości 
i posiadanej wiedzy, służyć swoimi umiejętnościami zawodowymi przyjaciołom i zna-
jomym. Z doskonałym skutkiem wykurował Tomasza Zana, który w 1820 roku ciężko 
przechodził dur brzuszny, jego pacjentem był także Adam Mickiewicz. Jako wyraz 
wdzięczności, prezes „Promienistych” tomik poezji swego autorstwa pt. „Godziny ży-
cia mojego” opatrzył następującą dedykacją: „Karolowi Kaczkowskiemu, przyjacielo-
wi memu, w darze”5.

W dniu 22 stycznia 1821 roku o godzinie 11.00, w wypełnionej po brzegi auli Ce-
sarskiego Wileńskiego Uniwersytetu, Karol Kaczkowski obronił swą rozprawę dok-
torską pt. „De plicae polonicae in varias, praeter pilos, corporis humanis partes vi et 
effectu” (będąca przykładem ówczesnego punktu widzenia medyków na występujące 
przypadki „kołtuna polskiego”, który traktowano wówczas błędnie jako jednostkę cho-
robową  a nie jedynie rezultat braku dbałości o czystość i higienę). W dowód uzyskania 
tytułu naukowego otrzymał złoty pierścień z ametystem (jeszcze z fundacji króla Ste-
fana Batorego), który włożono mu na palec wskazujący. Po latach Kaczkowski pod-
kreślał olbrzymie znaczenie kultywowania takich tradycji i ceremonii oraz ścisłego 
przestrzegania wypracowanych przez lata zwyczajów, co sprzyja integracji środowiska 
i jest wspaniałym wspomnieniem dla uhonorowanych w ten sposób. Niestety obecnie 
wręczenie dyplomu doktorskiego odbywa się w znacznie mniej podniosłej atmosferze, 
a szkoda6.

Po studiach zgodnie z przyjętymi zasadami, jako były „funduszowy” akademik, 
powinien był dostać skierowanie do służby wojskowej w odległym garnizonie. Jednak 
dzięki grupie oddanych przyjaciół z Krzemieńca, którzy wspólnie złożyli swe prywat-
ne oszczędności i należną kwotę 900 srebrnych rubli oddali do skarbu państwa, udało 
mu się uzyskać zwolnienie od obowiązku 8. letniej służby7.

W ten sposób powrócił do swego Krzemieńca, gdzie następnie prowadził rozległą 
praktykę lekarską, udzielał się społecznie w towarzystwach dobroczynnych oraz pro-
wadził prace naukowe. W ciągu kilku lat zwiedził także słynne uzdrowiska na Krymie, 
w Szczawnicy, Krynicy, Cieplicach, Mariańskich Łaźniach  oraz zapoznał się z organi-
zacją i pracą szpitali w Warszawie, Krakowie, Pradze, Brukseli, Berlinie. �fektem jego 
podróży było czterotomowe dzieło pt. „O leczeniu klimatycznym” oraz poznanie wie-
lu wybitnych ówczesnych europejskich lekarzy m.in. znakomitego chirurga i okulisty 

5 Ibidem, s. 91-116; Adam Mickiewicz: Dziady, część III. oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 7-11

6 Wspomnienia z papierów pozostałych ..., t. I, op. cit., s. 138-139
7 Ibidem, s. 151-153
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polskiego pochodzenia Karola Ferdynanda Graefego (1787-1840, matka berlińskiego 
lekarza była Polką, w rozmowie z Kaczkowskim posługiwał się językiem polskim,  
jego syn to wybitny okulista Albrecht Graefe 1828-1870 )8.

Opuszczając po studiach Wilno, młody doktor Kaczkowski uniknął aresztowania  
w związku z procesem Filomatów i Filaretów, których w 1823 roku władze carskie 
zatrzymały i osadziły w zamienionym na więzienie klasztorze Bazylianów (co później 
pięknie opisał nasz wieszcz narodowy). Wielu jego przyjaciół otrzymało różne wyroki, 
zaś uczelnię w dużej mierze pozbawiono wewnętrznej autonomii, poprzez mianowa-
nie dożywotniego rektora (nie z wyboru władz uniwersytetu), którym został profesor 
W.Pelikan. Zaproponował on Kaczkowskiemu objęcie Katedry Kliniki Terapeutycznej 
po Jędrzeju Śniadeckim. Jednak w atmosferze panującej wówczas w Wilnie i po podda-
niu uczelni represjom, Karol nie chciał tam pracować i propozycji nie przyjął9.

W grudniu 1829 roku na prośbę swego byłego wykładowcy, profesora Franka, zgo-
dził się objąć stanowisko profesora ordynaryjnego  Katedry Medycyny Praktycznej 
i Kliniki ówczesnego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego z pensją miesięczną 
10000 zł (normalna pensja profesorska wynosiła wówczas 6000 zł). W tym czasie po-
ziom warszawskiej uczelni, w ocenie Kaczkowskiego,  nie był najwyższy: „...pomiesz-
czenie dla klinik tak było ciasne, że przy większym napływie chorych niepodobna było 
dać sobie rady (...) brak szpitala w którymby kończący uczniowie mogli na większą 
skalę wdrożyć się do praktyki (...) Gabineta szczupłe i niedokładne. Prosektoryum ana-
tomiczne istniejące pro forma tylko; brak katedr koniecznych przy ówczesnym po-
stępie nauki, jak anatomii patologicznej, embryologii...”. Nowy profesor postanowił 
przeprowadzić gruntowne reformy, poprzez wybudowanie dużego i nowoczesnego 
obiektu przystosowanego pod każdym względem do wymogów współczesnej medycy-
ny. Uzyskał na tym polu wsparcie ministra skarbu Ksawerego Druckiego Lubeckiego 
(1778-1846) oraz uznanych powszechnie autorytetów w dziedzinie nauki. Z gotowym 
już projektem odbył w maju 1830 roku audiencję u cara Mikołaja, który pod wpływem 
perswazji ministra skarbu wyraził zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych a nawet 
odznaczył Kaczkowskiego Orderem św. Stanisława10.

8 Bronisław Seyda: Dzieje medycyny w zarysie. Część II (od połowy XVII do połowy XX stulecia), 
Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965, s. 109; Witold Lisowski : Ludzie zasługi 
niepospolitej. Wybitni polscy lekarze XIII-XX w. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, 1983, s. 138-139; Witold Brzeziński : Chirurgia i specjalności zabiegowe w XIX-XX wieku [w:] 
Historia medycyny, pod red. Tadeusza Brzezińskiego, Warszawa, PZWL, 2004, wydanie IV, s. 319, 354

9 Adam Mickiewicz: Dziady, część III. oprac. Janina Wieczerska-Zabłocka, Wrocław, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk, Łódź, Wydawnictwo  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, s. 7-11; Stanisław Zwol-
ski : Wyższe szkolnictwo..., op. cit., s. 189-191; Wspomnienia z papierów pozostałych... tom I, op. cit., 
s. 81 

10 Ibidem, s. 187-190; Stanisław Zwolski : Wyższe szkolnictwo..., op. cit., s. 176-179
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Wybuch Powstania Listopadowego w 1830 roku zniweczył możliwość realizacji 
tych dalekosiężnych planów. Po rozpoczęciu walk zamknięto uniwersytet a młodzież 
studencka zaczęła wstępować w szeregi Wojska Polskiego. Swoją działalność kontynu-
owały jedynie kliniki, aby zapewnić możliwość zdania egzaminów końcowych studen-
tom ostatniego roku. Kaczkowski, wciąż udzielając się w uczelni, zaciągnął się jedno-
cześnie do narodowej artylerii, gdzie został mianowany bombardierem i otrzymał pod 
komendę 2 działa zdobyte na Turkach jeszcze pod Warną, 1 podoficera zawodowego 
i 12 kanonierów ochotników. Po 3 tygodniach szkolenia artyleryjskiego, prowadzone-
go przez podoficera, oddział potrafił obsłużyć swe armaty i je bojowo wykorzystać11.

Swój właściwy przydział wojskowy, nominację na generała sztabs-lekarza Wojska 
Polskiego, otrzymał w dniu 5 lutego 1831 roku. Dowodząc wojskową służba zdrowia 
starał się w szybkim tempie powiększyć ilość lekarzy wojskowych (większość studen-
tów medycyny zasiliło szeregi armii, przybyli także cudzoziemcy) oraz liczbę dostęp-
nych łóżek szpitalnych (organizowane prowizorycznie w prywatnych kamienicach). 
Jednocześnie czynił wszystko w celu  zreorganizowania sposobu działania wojskowych 
medyków, aby w  jak najwłaściwszy sposób udzielali pomocy rannym żołnierzom. Na-
leży podkreślić, że w owym okresie po wielkich bitwach setki ludzi  przez kilka dni 
konały w ogromnych męczarniach, gdyż nie było dobrze zorganizowanej pomocy me-
dycznej. Generał Kaczkowski wydał podległym lekarzom zarządzenie, w którym zna-
lazło się  ważne zdanie: „...Żadnego chorego żołnierza bez względu na Pułk w iakim  
zostaje, nie opuścić bez pomocy lekarskiey...”. Wpadł również na pomysł utworzenia 
nowej służby tzw. brankardierów (noszowych), których wyłącznym zadaniem była na-
tychmiastowa ewakuacja rannych za linię bojową. Swój wielki chrzest bojowy odbyli 
25 lutego 1831 roku w czasie bitwy pod Grochowem, gdy ilość rannych przekroczyła 
7000 a sam Kaczkowski na pierwszej linii, nie bacząc na śmiertelne niebezpieczeństwo,  
doglądał swoje ambulanse. Sprawna ewakuacja setek rannych do szpitali etapowych 
była  olbrzymim wyczynem polskiej wojskowej służby zdrowia, za co  wielu lekarzy 
zostało uhonorowanych najwyższymi odznaczeniami bojowymi. Do legendy przeszły 
słowa generała Jana Skrzyneckiego (1787-1860) wypowiedziane podczas wpisywania 
Karola Kaczkowskiego na listę osób odznaczonych Złotym Krzyżem Virtuti Militari: 
„Kto życiem swojem tak śmiało i zbawiennie dla ojczyzny szafował, ten najpierwszym 
wpisanym tu być winien”12.

11 Ibidem, s. 229; Witold Lisowski: Ludzie zasługi..., op. cit., s. 140; Ludwik Zembrzuski : Złota księga 
korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. Warszawa, 1927, s. 39

12 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk pol-
skich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom II, s. 263; Ludwik Zembrzuski : Złota 
księga korpusu sanitarnego polskiego 1797-1918. Warszawa, 1927, s. 39; Zdzisław Leszczyński : Le-
karze w powstaniu listopadowym. Warszawa, Wydawnictwo Text, 1993, s. 90; Witold Lisowski : Polska 
służba zdrowia w powstaniach narodowych 1794-1944. Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 2006, tom 
I, s. 77-87
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Po kolejnej wielkiej bitwie rozegranej 26 maja 1831 roku pod Ostrołęką, gdy woj-
skowa służba zdrowia zdołała skutecznie ewakuować ponad 3000 rannych, generał 
Skrzynecki, który „...słusznie podziwiał (...) wzorową karność i przykładne sprawo-
wanie się służby zdrowia...”, nadał Kaczkowskiemu Krzyż Kawalerski Virtuti Militari, 
lecz ten odmówił tym razem przyjęcia odznaczenia, gdyż jego zdaniem zasłużyli na nie 
wszyscy lekarze. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że nasi medycy udzielali 
pomocy zarówno rannym polskim żołnierzom, jak i rosyjskim, co było nawiązaniem do 
najchwalebniejszych i najbardziej rycerskich tradycji sanitariatu Wojska Polskiego13.

Kolejnym sukcesem szefa służby zdrowia  było stłumienie wielkiej epidemii chole-
ry, która wybuchła w kwietniu 1831 roku po bitwie pod Iganiami. W tym okresie przy-
bywało dziennie około kilkuset chorych, z czego wielu wkrótce umarło. Zorganizo-
wano specjalne szpitale dla choleryków i opracowano dokładną instrukcję ułatwiającą 
szybkie rozpoznanie i leczenie chorych, co zaowocowało wygaszeniem epidemii.

Ostatnią bitwą, w której brał udział Kaczkowski, była obrona Warszawy szturmo-
wanej przez oddziały generała Iwana Paskiewicza (1782-1856), podczas której został 
ranny odłamkiem w udo. Po upadku powstania z niedobitkami wojska i 2000 rannych 
przekroczył granicę pruską, gdzie zorganizowano dla nich, przy dużym udziale i wspar-
ciu Karola Ferdynanda Graefego,   pomoc i kilka szpitali, największy w �lblągu. W tej 
miejscowości generał Kaczkowski opiekował się rekonwalescentami do 10 kwietnia 
1832 roku, w tym dniu ostatni z pacjentów opuścił szpital, wtedy swoją powstańczą 
służbę uznał za zakończoną14.

Klęska narodu była zarazem upadkiem jego kariery naukowej i zawodowej. W la-
tach 1932-1834 przebywał we Lwowie, następnie Włodzimierzu Wołyńskim i Medwe-
dówce. W 1848 roku osiedlił się w Odessie, gdzie spędził kolejne 6 lat. Wszędzie starał 
się włączać w pracę towarzystw dobroczynnych i naukowych oraz prowadził cieszącą 
się dużą renomą praktykę lekarską.

Po wybuchu powstania styczniowego, w dniu 4 listopada 1863 roku skazany przez 
władze carskie, które w owym gorącym okresie obawiały się sławy polskiego patrioty, 
na wygnanie do miasteczka Wałujek w guberni woroneskiej, gdzie spędził ostatnie lata 
życia. Na krótko przed śmiercią uzyskał zgodę na przeniesienie się do Chersonia, gdzie 
zmarł w dniu 2 września 1867 roku. W życiu prywatnym dwukrotnie żonaty, z Julią 
Czarnecką, a po jej śmierci ze Stefanią Giniowską. Ojciec czworga dzieci15.

Karol Kaczkowski to znakomity lekarz wojskowy, który swoimi pomysłami wy-
przedzał niejednokrotnie epokę, w której przyszło mu żyć. Jego słowa, zawierające 

13 Wspomnienia z papierów... tom I, op. cit., s. 254-255; Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-
1918. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 101-103

14 Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztabs-lekarzu wojsk 
polskich, oprac. Tadeusz Oksza Orzechowski, Lwów, 1876, tom II, s. 269-271

15 Ibidem, s. 273-280; Witold Lisowski : Polska służba zdrowia..., op. cit., s. 83-87
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refleksję po bitwie pod Grochowem: „...Przekonałem się wówczas, jak dalece dobra 
i szybka pomoc lekarska wpływa na podtrzymanie ducha w żołnierzu, a jak znów rani 
go i demoralizuje zaniedbanie jej i pozostawienie go w tej krytycznej chwili na wolę 
losu...”, świadczą o znakomitym rozumieniu  znaczenia dla każdej armii sprawnego 
sanitariatu. Wprowadzona przez niego zasada bardzo szybkiej ewakuacji rannych ura-
towała życie zapewne setkom żołnierzy. Udzielanie przez polskich medyków pomocy 
rannym przeciwnikom, wystawia jak najlepsze świadectwo poziomu zasad etycznych, 
którym wierni pozostawali podwładni Kaczkowskiego. Za swą ofiarną służbę dla Pol-
ski prześladowany przez władze zaborcze do końca życia, zmarł na wygnaniu, w sa-
motności w Chersoniu (dokładne miejsce pochówku nie jest dziś znane)16.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego odradzająca się po latach zaborów 
polska wojskowa służba zdrowia za jednego ze swych głównych patronów obrała wła-
śnie generała Kaczkowskiego. W dniu 15 maja 1927 roku na II piętrze klatki schodo-
wej Zamku Ujazdowskiego, będącego wówczas siedzibą Szkoły Podchorążych Sani-
tarnych, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci tego wielkiego lekarza 
i patrioty. W 1927 roku patronem 1. Batalionu Sanitarnego z Warszawy został generał 
K.Kaczkowski, w setną rocznicę bitwy pod Grochowem na terenie  koszar jednostki 
odsłonięto pomnik tego bohatera (obecnie monument ten  znajduje się na terenie Woj-
skowego Instytut Higieny i �pidemiologii, który także nosi miano generała sztabs-
lekarza insurekcji 1830 roku). Piękną tablicę ku czci generała Kaczkowskiego, z inicja-
tywy Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji oraz Głównej Biblioteki 
Lekarskiej, zawieszono na ścianie dawnego pawilonu Szpitala Ujazdowskiego, gdzie 
obecnie znajduje się Dział Starej Książki Medycznej GBL17.

Znakomity lekarz, odważny żołnierz udekorowany najwyższymi orderami bojowy-
mi, uczestnik wileńskich spisków studenckich, przyjaciel Zana i Mickiewicza, który 
w służbie ojczyzny złożył swe szczęście osobiste i karierę zawodową. Z całą pewno-
ścią jego postać zasługuje na szersze upamiętnienie, nie ograniczające się jedynie do 
zredukowanych do granic przyzwoitości wykładów z historii medycyny we współcze-
snych uczelniach medycznych, lecz także w formie bardzo dobrego filmu fabularnego 
i dokumentalnego, trafiających do znacznie większej ilości odbiorców. Bezwzględnie 
i obowiązkowo jego historię powinni znać podchorążowie Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdyż jest on najwłaściwszym dla nich 

16 Wspomnienia z papierów..., tom I, s. 242-243
17 Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939. oprac. Bo-

lesław Markowski, Londyn, 1972, s. 55-56; Witold Lisowski : Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni 
polscy lekarze XIII-XX w. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983, s. 142-143; 
Andrzej Felchner: Pod znakiem �skulapa i Marsa. Służba zdrowia Wojska Polskiego (od jesieni 1918 r. 
do mobilizacji w 1939 r.). Oświęcim, wyd. NapoleonV, 2016, s. 250
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wzorem. Z pewnością warto byłoby udać się do Chersonia i spróbować odnaleźć grób 
generała lub choćby miejsce, gdzie się znajdował, o czym w 150. rocznicę jego śmierci 
można na razie tylko  pomarzyć.

Ryc. 2 Na przednim planie zabudowania klasztoru Dominikanów, w tle widoczna wieża Ko-
ścioła św. Ducha w Wilnie, Wilno, 2016, fot. Z.Kopociński

Ryc. 3 Zabudowania klasztoru Dominikanów w Wilnie, gdzie podczas studiów przez 6 lat 
mieszkał Karol Kaczkowski, Wilno, 2016, fot. Z.Kopociński
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Ryc. 4 Tablica pamiątkowa dla uhonorowania Karola Kaczkowskiego na ścianie dawnego 
pawilonu Szpitala Ujazdowskiego, gdzie obecnie mieści się Dział Starej Książki Głównej 

Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Warszawa, 2016, fot. K.Kopociński
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PoR. DR WeNDelIN StANeK (1897-1960), oFICeR-leKARz, 
KtÓRy WyCHoWAł BłogoSłAWIoNego KAPelANA 

PoWStANIA WARSzAWSKIego KS. jÓzeFA StANKA (1916-1944)

Abstract

The article presents the life of a Polish medical officer lt. dr. Wendelin Stanek (18971-1960) who was 
the brother of the blessed priest Joseph Stanek (1916-1944), the Home Army chaplain murdered by the 
Germans during the Warsaw Uprising in September 1944. In 1923, after the death of their parents Wende-
lin and his sister Stefania took up the education of youngest brother Joseph at the same time  studied medi-
cine at the Jagiellonian University in Cracow. In 1926, he received a doctor’s degree. Then dr W.Stanek 
worked in Siemianowice Śląskie, where in 1933 he became director of the hospital. In 1941, Joseph Stanek  
graduated from the Holy Seminary and was ordained a priest. During the occupation he was a chaplain 
of the Home Army, during the Warsaw Uprising in the „Kryska” group in Czerniakow. On September 23, 
1944, the Germans hung him in the ruins of  house on 51 Solec Street. In 1945, Wendelin Stanek was ap-
pointed to the Polish Army and became the head of surgery at the Garrison Hospital in Ilowa. After the 
demobilization in 1947 he returned to Siemianowice. Dr. Wendelin Stanek died on December 15, 1960, at 
the age 63. In June 1999, Father Joseph Stanek was declared blessed.

Streszczenie

Artykuł przedstawia sylwetkę polskiego lekarza wojskowego por. dr. Wendelina Stanka (1897-1960), 
który był bratem błogosławionego księdza Józefa Stanka (1916-1944), kapelana Armii Krajowej zamor-
dowanego przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego we wrześniu 1944 roku. W 1923 roku, po 
śmierci rodziców, Wendelin wraz z siostrą Stefanią zajął się wychowywaniem najmłodszego brata Józefa, 
jednocześnie studiował medycynę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1926 roku uzyskał 
dyplom lekarza. Następnie dr W.Stanek pracował w Siemianowicach Śląskich, gdzie w 1933 roku został 
dyrektorem szpitala. Józef Stanek w 1941 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne i uzyskał świę-
cenia kapłańskie. W czasie okupacji był kapelanem Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim w Zgru-
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powaniu „Kryska“ na Czerniakowie. 23 września 1944 roku Niemcy powiesili go w ruinach domu przy 
ulicy Solec 51. Wendelin Stanek w 1945 roku został powołany do Wojska Polskiego, pełnił funkcję szefa 
chirurgii Szpitala Garnizonowego w Iłowej. Po demobilizacji w 1947 roku powrócił do Siemianowic Ślą-
skich. Dr Wendelin Stanek zmarł 15 grudnia 1960 roku w wieku 63 lat. W czerwcu 1999 roku ks. Józef 
Stanek został ogłoszony błogosławionym. 

13 czerwca 1999 roku wielki Polak, Papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionym 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego ks. Józefa Stanka pseudonim „Rudy” (1916-1944), 
bohaterskiego kapelana Zgrupowania „Kryska” w czasie Powstania Warszawskiego. 
Jego życie a szczególnie śmierć, którą zadali mu niemieccy oprawcy, stała się jednym 
z symboli tragedii „miasta nieujarzmionego”. Biografia księdza Stanka jest dość dobrze 
opisana w wielu źródłach, natomiast prawie nigdzie nie ma większej wzmianki o jego 
dużo starszym bracie Wendelinie, który był lekarzem i zapewne stanowił wzór dla 
młodszego rodzeństwa i w pewien sposób ukształtował ich świat wartości. Obaj bracia 
urodzili się w Łapszach Niżnych na Spiszu (powiat Nowy Targ, woj. nowosądeckie), 
starszy 19 października 1897 roku, zaś młodszy 4 grudnia 1916 roku. Ich rodzicami 
byli miejscowi rolnicy Józef Stanek i Agnieszka z domu Nowak, którzy dochowali 
się aż ośmiorga dzieci, przyszły kapelan walczącej Warszawy był ich najmłodszym 
synem. Duża różnica wieku między rodzeństwem sprawiła, iż nie byli oni dla siebie 
towarzyszami dziecinnych zabaw, lecz raczej starszy był wzorem dla młodszego1. 

Wendelin początkową edukację odbywał w Szkole Powszechnej w rodzinnej miej-
scowości, następnie w gimnazjum w Podolińcu, gdzie w 1916 roku uzyskał świadec-
two dojrzałości. Trwała już wtedy I wojna światowa, jako dziewiętnastoletni mężczy-
zna został powołany do służby wojskowej w C.K. Armii. Walczył na froncie rosyjskim, 
jako maturzysta i dzielny żołnierz dosłużył się stopnia podporucznika piechoty, jednak 
wkrótce dostał się do niewoli i resztę wojny spędził w rosyjskim obozie jenieckim. 
Los potraktował go dość łagodnie, należy pamiętać, że wielu jego kolegów zginęło lub 
zostało ciężko okaleczonych, walcząc często przeciwko swym rodakom, lecz służącym  
w mundurach rosyjskich. Bratobójcza walka Polaków pod obcymi rozkazami nie miała 
najmniejszego sensu i nie przynosiła pożytku sprawie narodowej, toteż pobyt w nie-
woli był w tej sytuacji bardzo dobrym wyjściem. Po zakończeniu działań wojennych 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
jednocześnie zaangażowany był w prace Polskiego Komitetu Plebiscytowego na tere-
nie Spiszu  i Orawy2.

Gdy starszy brat zdobywał swoje wojenne doświadczenia i oficerskie epolety, w ro-
dzinnym domu przyszedł na świat najmłodszy braciszek, nazwany po ojcu Józefem. 

1 Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, Czesław Jeśman: Lekarze szpitala wojskowego w Ża-
rach. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 372; http://rodzinarodzin.pl/index.php/sta-
nek/dostęp 17.09.2017 

2 Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości  J.Stanka
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Jako siedmioletnie dziecko przeżył 
ogromną tragedię, panująca w tym 
czasie epidemia duru plamistego 
spowodowała w 1923 roku śmierć 
obojga jego rodziców a także dziad-
ków. Olbrzymią traumę łagodziła 
obecność dorosłego rodzeństwa, 
które podjęło trud wychowania 
swego brata. Szczególną rolę ode-
grała na tym polu siostra Stefania 
i brat Wendelin, który wówczas 
był jeszcze studentem medycyny.  
Starali się dbać o edukację Józe-
fa, który podobnie jak wcześniej 
rodzeństwo zaczął uczęszczać do 
miejscowej Szkoły Powszechnej. 
Od dziecka bardzo lubił chodzić do 
kościoła, już jako mały chłopiec zo-
stał ministrantem i służył do mszy. 
Starsze rodzeństwo dostrzegło jego 
szczególne upodobanie i chęć pra-
cy w świątyni, toteż wspólnie zde-
cydowali o posłaniu go na dalszą 
edukację do Collegium Marianum 
na Kopcu w Kleczy koło Wadowic 
(pallotyńskie gimnazjum ukończył 

kilka lat później Karol Wojtyła). Było to bardzo dobre rozwiązanie, nastolatek szyb-
ko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu, zaczął nawet grać na tubie w szkolnej 
orkiestrze. W 1937 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, następnie rozpoczął studia 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie3.

Wendelin Stanek w momencie śmierci rodziców był jeszcze studentem medycyny, 
toteż opiekę nad młodszym bratem Józefem musiał godzić z zajęciami na uczelni i zda-
waniem egzaminów. Wielkim wsparciem dla niego była siostra Stefania, która jako do-
rosła już kobieta wzięła na siebie główny ciężar obowiązków domowych i matkowała 
swemu najmłodszemu braciszkowi. Umożliwiło to  Wendelinowi zaliczenie wszystkich 
egzaminów, w 1926 roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie uzyskał tytuł doktora wszech nauk lekarskich.  Z całą pewnością było to bardzo 

3 http://rodzinarodzin.pl/index.php/stanek/dostęp 17.09.2017 

Ryc. 1 Por. dr Wendelin Stanek (1897-1960), 
udostępnione dzięki uprzejmości J.Stanka
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radosne wydarzenie dla całej familii, w którym zapewne uczestniczył mały Józek. Po 
studiach jego starszy brat rozpoczął pracę w Szpitalu Spółki Brackiej w Siemianowi-
cach Śląskich i Szarleju (Tarnowskie Góry). Szybko zdobywał doświadczenie i powa-
żanie wśród ludzi, co spowodowało, że już w 1933 roku został dyrektorem i naczelnym 
lekarzem Lecznicy Brackiej w Siemianowicach Śląskich. Placówka ta posiadała 160 
lóżek na trzech oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym i położniczym. Poza funkcją 
dyrektora Stanek pracował jednocześnie jako lekarz ogólny.  Dobrze płatna posada 
a także powolne usamodzielnianie się młodszego brata, wówczas już gimnazjalisty, 
pozwoliły Wendelinowi pomyśleć o założeniu własnej rodziny. W 1934 roku zawarł 
związek małżeński z Marią Samulską, w którym przyszedł na świat syn Jerzy4.

Wybuch II wojny światowej na zawsze odmienił życie obu braci. Dyrektor szpitala 
jako porucznik rezerwy został zmobilizowany, w ramach Kadry Zapasowej 5. Szpitala 
Okręgowego w Krakowie,  do lazaretu w Jarosławiu i wziął udział w wojnie obronnej 
1939 roku. Po agresji sowieckiej w wyniku  ewakuacji na wschód znalazł się w obozie 
dla internowanych polskich żołnierzy na terenie Rumunii: w miejscowości Tulna, po-
tem Baila Gowara i Turgucja. W maju 1940 roku, jako były oficer C.K. Armii, został 
zwolniony z obozu  i osiedlił się w Czeladzi na terenie ówczesnej Generalnej Guberni, 
gdzie podjął praktykę lekarską. Formalnie rzecz biorąc był obywatelem urodzonym na 
terenie Słowacji (ówczesny sojusznik III Rzeszy), toteż w sierpniu 1943 roku otrzymał 
polecenie objęcia kierownictwa Szpitala w Czeladzi (olbrzymie braki kadrowe), co 
przyjął z ogromną niechęcią5.

W tym czasie jego brat, będący wówczas klerykiem Wyższego Seminarium Du-
chownego w Ołtarzewie, mimo okupacji niemieckiej ukończył studia i w dniu 7 kwiet-
nia 1941 roku został w katedrze metropolitarnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
wyświęcony przez abp. Stanisława Galla. O jego wielkim przywiązaniu do rodzinnej 
miejscowości świadczy fakt, że swoją mszę prymicyjną odprawił w dniu 14 kwietnia 
1941 roku właśnie w Łapszach Niżnych (wówczas pod zarządem Słowacji). W ko-
lejnych latach okupacji niemieckiej na tajnych kompletach studiował socjologię, jed-
nocześnie pracował jako duszpasterz Zakładu Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach 
i pełnił służbę kapelana Armii Krajowej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego prze-
łożeni przydzielili go do Zgrupowania „Kryska” dowodzonego przez kpt. Zygmunta 
Netzera, broniącego  Czerniakowa. Ksiądz Stanek, który przyjął pseudonim „Rudy”, 
z całą odwagą i poświęceniem uczestniczył w obronie stolicy. Wykonywał obowiąz-

4 Roczniki lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1936, zawierający spis lekarzy, lekarzy-dentystów 
i farmaceutów oraz wykaz najważniejszych uzdrowisk polskich, pod red. S.Konopki, Warszawa, 1936, s. 
989, 990; Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości  J.Stanka

5 Ryszard Rybka, Kamil Stepan: Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935-1939. Kraków, Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2003, s. 538; Materiały i informacje udostępnione 
dzięki uprzejmości  J.Stanka
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ki duszpasterza (odprawianie mszy, spowiedź, pogrzeby, śluby), ale także włączał się 
w działalność powstańczego sanitariatu jako prosty noszowy czy sanitariusz. Wytrwał 
na posterunku do końca, wraz z resztkami oddziałów Zgrupowania „Radosław” bro-
nił już ostatnich polskich redut na Czerniakowie. Bezpośrednim świadkiem śmierci 
kapelana „Rudego” w dniu 23 września 1944 roku była kpr. z cenzusem Małgorzata 
Janina Damięcka pseudonim „Duda, Świder”, sanitariuszka Zgrupowania „Kryska”, 
w okresie powojennym znana aktorka. Z całą pewnością warto tu przytoczyć fragment 
jej zeznań przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce z dnia 27 
stycznia 1947 roku, dotyczący zagłady Czerniakowa: „...na terenie ZUS (...) Niemcy 
i Ukraińcy wśród gwałtów nie pozwolili wynosić rannych z podpalonego bombami 
lotniczymi budynku i popełniali morderstwa” Na jej oczach oprawcy rozstrzelali kilku-
nastu żołnierzy AK, pięć sanitariuszek powiesili na pasach transmisyjnych w pobliskiej 
fabryce. Damięcka stała pod resztką ściany domu przy ulicy Solec 51, wraz z nią jej 
przełożony por. Stanisław Warzecki „Szumski” i kapelan Józef Stanek „Rudy”. Jeden 
z bandytów zastrzelił najpierw „Szumskiego” a następnie na jego własnym szaliku 
(bądź stule) powiesił na wystającym ze ścianie drucie zbrojeniowym kapelana. Kobieta 
została okradziona, jednak w zbrodniarzu odezwały się chyba jakieś  resztki ludzkich 
uczuć i jej nie zabił, wraz z ludnością cywilną opuściła stolicę. Po zakończeniu wojny 
złożyła zeznania dokumentujące męczeńską śmierć kapłana. Jego ciało ekshumowano 
w 1946 roku i przeniesiono na Cmentarz Powązkowski, w 1987 roku zostało złożone 
w kwaterze żołnierzy Zgrupowania „Kryska”6.

Tragedii, jaka rozegrała się na Powiślu we wrześniu 1944 roku, rodzina zamordo-
wanego księdza początkowo nie była świadoma. Wendelin Stanek, podobnie jak więk-
szość Polaków, oczekiwał w tym czasie wyzwolenia z okupacji i powrotu normalności 
z okresu międzywojennego, na co się jednak nie zanosiło. Nasłuchiwał zapewne wia-
domości radiowych z Londynu dotyczących walk w Warszawie, szczególnie iż miał 
świadomość, że tam przebywa jego brat. Z całą pewnością nie mógł jednak przypusz-
czać, że będzie to kres życia Józefa. W dniu 7 kwietnia 1945 roku w stopniu porucz-
nika został ponownie zmobilizowany do Wojska Polskiego i wszedł w skład załogi VI 
Szpitala Okręgowego w Toruniu. Następnie przełożeni skierowali go do miejscowości 
Iłwia (niem. Halbau, wcześniej Ilwa, obecnie Iłowa, województwo lubuskie) na tzw. 

6 Oddziały Powstania Warszawskiego, pod. red. Ryszard Celejewski, Ludwik Kotowski, Jan Kreusch, 
Władysław Roman, Stanisław Sieradzki, Stefan Wyleżyński, Warszawa, Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych, 1987, s. 155-162; http://lekarzepowstania.pl/osoba/malgorzatajanina-damiecka-lo-
rentowicz-janczar-ps-duda-swider/dostęp 17.09.2017; Bożena Urbanek: Pielęgniarki i sanitariuszki 
w powstaniu warszawskim 1944 r. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 304-305, 
369; „Wojna domowa” (1966), Polska, reż. Jerzy Gruza; „Kiedy miłość była zbrodnią” (1967), Polska, reż. 
Jan Rybkowski; „Stawka większa niż życie” (1968), odcinek 3. „Ściśle tajne”, Polska, reż. Janusz Mor-Janusz Mor-
genstern; „Kogel-Mogel” (1988), Polska, reż. Roman Załuski; „Galimatias czyli Kogel-Mogel II (1989), 
Polska, reż. Roman Załuski
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Ziemiach Odzyskanych, gdzie od trzech miesięcy stacjonował Szpital Garnizonowy 
na 100 łóżek, powstały wg etatu nr 24/24 na podstawie Rozkazu Dziennego nr 131 
z dnia 22 września 1945 roku, w wyniku przekształcenia 8. Polowego Ruchomego 
Szpitala Chirurgicznego II Armii Wojska Polskiego. W nowym miejscu zakwaterowa-
nia placówka przejęła pomieszczenia i część sprzętu po kwaterującym tam wcześniej 
29. Szpitalu dla Lekko Rannych. W ten sposób objęto w czasowe  posiadanie miejsco-
wy pałac (obecnie prywatny pensjonat) oraz szkołę, kino i budynek mieszkalny przy 
hucie szkła. Załoga zakładu bardzo chwaliła sobie nowe miejsce pobytu, które pod 
względem komfortu znacznie przewyższało dotychczas zajmowane baraki i namioty 
w miejscowości Ruszów. Szczególnie ceniono sobie obszerne, jasne i dobrze prze-
wietrzone pomieszczenia, bieżącą wodę i malowniczy park, który kojąco wpływał na 
psychikę umęczonych wojną rannych żołnierzy w okresie rekonwalescencji. W tym 
czasie komendantem szpitala był absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
kpt. lek. Maksymilian Mościsker (1902-1982), który był ostatnim w historii komen-
dantem 8. Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego i pierwszym Szpitala Garni-
zonowego. Wydany przez niego Rozkaz Dzienny nr 110 z dnia 1 września 1945 roku 
doskonale opisywał atmosferę panującą w placówce bezpośrednio po zakończeniu II 
wojny światowej. W ocenie komendanta nastąpiło lekkie rozprężenie   i obniżenie po-
ziomu dyscypliny w zakresie przepisów ubiorczych i musztry (fason od lat typowy dla 
wojskowej służby zdrowia, stanowiący swoisty koloryt i tworzący duch korpusu) oraz 
zasad opuszczania miejsca zakwaterowania. Była to sytuacja typowa dla wszystkich 
jednostek, które po zakończeniu wojny były stopniowo demobilizowane, a żołnierze 
potrzebowali w pewien sposób odreagować ciężkie frontowe przeżycia. Jednak trzeba 
pamiętać, że dla wojskowej służby zdrowia okres wojennego pogotowia praktycznie 
trwał nadal, gdyż wciąż napływali ranni i ciężko okaleczeni żołnierze w ilości znacznie 
przewyższającej możliwości etatowe placówki.   Właśnie wtedy przybył do zakładu 
por. dr Wendelin Stanek, by z dniem 29 października 1945 roku objąć stanowisko szefa 
oddziału chirurgicznego7. Doświadczony lekarz starał się poprawić organizację pracy, 
by mimo natłoku pacjentów, wszyscy oni zostali należycie przyjęci i otoczeni właści-
wą opieką. Nadzwyczajna sytuacja wymuszała działania mocno improwizowane np. 
zamiast normalnych łóżek, których było zbyt mało,  na specjalnych kozłach rozsta-
wiono nosze.  Znacznym wsparciem dla nowego szefa oddziału byli jego podwładni: 
por. Benon Rost, który w marcu 1946 roku został odkomenderowany ze szpitala celem 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych a jego miejsce objął opromieniony sławą boha-
tera spod Budziszyna por. lek. Włodzimierz Pietkiewicz (1916-1992), kawaler Krzyża 

7 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG s. 34-41; Krzysztof Kopociński , Zbigniew Kopociński , 
Czesław Jeśman: Wkład polskich Żydów-lekarzy wojskowych- w powstanie i rozwój Szpitala Garnizo-
nowego w Żarach. Lekarz Wojskowy, 2014, tom 92, nr 4, s. 476-483
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Walecznych, znakomity chirurg, przez najbliższe kilka lat podpora całego oddziału 
chirurgicznego. Rolę nie do przecenienia pełniła również siostra oddziałowa por. Ma-
ria Żuchowicz, która doskonale organizowała pracę średniego i niższego personelu, 
będąc niezwykle pomocną dla szefa chirurgii. Warto podkreślić, iż praca na oddziale 
nie była wówczas jedynym zadaniem por. dr Wendelina Stanka. Jednocześnie wszedł 
on w skład utworzonej przy tej placówce w dniu 1 listopada 1945 roku, na podstawie 
rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 41 z dnia 29 października 1945 
roku, Garnizonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (GWKL). Właśnie wtedy przy-
były nowy komendant szpitala, kpt. Adam Browar Paszkowski (1916-1996), zatwier-
dził jej następujący skład: przewodniczący kpt. Adam Browar Paszkowski, członkowie 
kpt. lek. Salomon Riegelhaupt (1900-1947; ordynator oddziału ogólnego) i por. lek. 
Wendelin Stanek (ordynator oddziału chirurgicznego), zaś sekretarzem został świe-
żo zmobilizowany lekarz powstańczej Warszawy Zbigniew Badowski (1916-1991; 
rentgenolog), którego awansowano na stopień porucznika dopiero w dniu 28 grudnia 
1945 roku. Widać zatem wyraźnie, iż działalność wojskowo-orzeczniczą wykonywali 
lekarze zajmujący  etatowo inne stanowiska w szpitalu. Aktywność w GWKL była 
zatem dodatkowym, niezwykle ważnym i wymagającym koncentracji obowiązkiem 
personelu medycznego, który musiał znajdować dodatkowy czas, energię i siły na po-
nad normatywną pracę. Ordynator oddziału chirurgicznego, podobnie jak jego koledzy, 
musiał wygospodarować pewną część czasu na orzekanie w komisji, mimo obłożenia 
obowiązkami związanymi z bieżącą opieką nad chorymi i rannymi pacjentami. Praca 
orzecznicza w tym czasie szczególnie mocno obciążała psychikę lekarzy, gdyż zajmo-
wali się wówczas podejmowaniem decyzji o stanie zdrowia demobilizowanych żoł-
nierzy, w tym wielu bardzo ciężko okaleczonych8.  Por. dr Wendelin Stanek, weteran 
dwóch wojen światowych, sam ciężko doświadczony przez los śmiercią ukochanego 
najmłodszego brata, coraz gorzej znosił trudy żołnierskiego życia, choć zawsze świecił 
młodszym stażem kolegom przykładem obowiązkowości i pracowitości. Cieszył się 
dużym zaufaniem i szacunkiem załogi o czym świadczy fakt, że w marcu 1946 roku 
został dodatkowo także członkiem Oficerskiego Sądu Honorowego w swoim szpitalu. 
Pół roku niezmiernie ciężkiej pracy na kilku etatach wyczerpało możliwości fizycz-
ne i psychiczne Stanka, który orzeczeniem GWKL w dniu 28 kwietnia 1946 roku, ze 
względu na zły stan zdrowia, został zwolniony do rezerwy. W połowie następnego 
miesiąca cały szpital został translokowany do miejscowości Żary (niem. Sorau), gdzie 

8 Ibidem; Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: KSG s. 1-36; Centralne Archiwum Wojskowe: TAP 
990/64/199;  Instytut Pamięci Narodowej: BU01937318; Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, 
Czesław Jeśman: Płk dr med. Jerzy Rowiński „Jurand” (1906-1998) i mjr lek. Zbigniew Badowski „Dr 
Zbigniew” (1916-1991) - w hołdzie lekarzom Powstania Warszawskiego ze Szpitala Garnizonowego 
w Żarach. Lekarz Wojskowy, 2015, tom 93, nr 4, s. 363-367; Krzysztof Kopociński, Zbigniew Kopociński, 
Czesław Jeśman: Lekarze szpitala..., op. cit., s. 302, 312, 328
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rozlokował się w budynkach byłego niemieckiego Brandenburskiego Zakładu Psychia-
trycznego (po licznych przekształceniach zakład przyjął nazwę 105. Kresowy Szpital 
Wojskowy z Przychodnią i do chwili obecnej stacjonuje w stolicy polskich Łużyc). Od-
działem chirurgicznym, po odejściu por. dr. W.Stanka, od  23 maja 1946 roku kierował   
por. lek. Aleksander Nitoń (1914-2003)9.

 W 1947 roku dr Wendelin Stanek powrócił do swych Siemianowic Śląskich, gdzie 
w dalszych latach pracował na różnych stanowiskach w cywilnej służbie zdrowia (le-
karz miejski, lekarz sportowy, lekarz Wojskowych Zakładów Mechanicznych). Zmarł 
w wieku 63 lat w Siemianowicach Śląskich w dniu 15 grudnia 1960 roku, pochowany 
tam na Cmentarzu Parafii Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy Michałowickiej10.

Modląc się w kaplicy pw. ks. Józefa Stanka, która znajduje się w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego w Warszawie, warto objąć także ciepłym wspomnieniem jego 
starszego brata por. dr. Wendelina Stanka, śląskiego lekarza, weterana dwóch wojen 
światowych, który włożył wiele serca i trudu, aby po śmierci swych rodziców wycho-
wać młodszego braciszka na porządnego człowieka. Z całą pewnością odniósł na tym 
polu wielki sukces, o czym zawsze powinno się pamiętać.  

9 Archiwum 105. KSzWzP SPZOZ: Historia 105 Wojskowego Szpitala Garnizonowego s. 8-34; KSG, s. 
36-70; Zbigniew Kopociński, Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: Dzieje Wojskowej Komisji Lekar-
skiej w Żarach 1945-2015. Żary, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2015, s. 78; Zbigniew Kopociński, 
Krzysztof Kopociński, Czesław Jeśman: 105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej. Żary, 
wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2014, s. 120-121

10 Materiały i informacje udostępnione dzięki uprzejmości J.Stanka

Ryc. 2 Pałac w Iłowej jako siedziba 8.  Polowego Ruchomego Szpitala Chirurgicznego
 a następnie Szpitala Garnizonowego, Iłowa, 1945, 
udostępnione dzięki uprzejmości K.Klimkiewicza
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Ryc. 4 
Obraz z wizerunkiem 
błogosławionego ks. 

Józefa Stanka
 z kaplicy w Muzeum 
Powstania Warszaw-

skiego, 2016, 
archiwum autorów

Ryc. 3 Kaplica pod wezwaniem 
błogosławionego ks. Józefa Stanka, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 

2016, archiwum autorów
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RECEnzJA

Dr hab. Artur Jazdon
Poznań – UAM

ReCeNzjA foRum bIblIoTEk mEdyCznyCh
2016 R. 9 NR 2 (18)

Forum Bibliotek Medycznych, które powoli wkracza w okres podsumowywania 
swego pierwszego dziesięciolecia, mocno wrosło w nasz krajobraz czasopism biblio-
tekarskich, bibliologicznych, informatologicznych. Na rynku krajowym czasopism 
z tego zakresu jest nie mało, co pozwala z uznaniem zauważyć jak szybko znaczącą na 
nim pozycję, z wysoką punktacją na liście czasopism MNiSzW zajęło FBM. Pokazuje 
to prężność środowiska, przez które i dla którego przede wszystkim, choć nie wyłącz-
nie, zostało ono do życia powołane. Każdy kolejny numer półrocznika zaskakuje wie-
lością materiałów, a co za tym idzie swoją objętością. Nie inaczej jest i w przypadku 
recenzowanego tomu. Składa się on z 26 tekstów, ujętych w sześć zasadniczych części, 
zróżnicowanych pod względem ilości materiałów  prezentowanych w każdej z nich. 
Oczywiście za idealną należałoby uznawać sytuację w miarę równomiernego ich na-
sycania, ale tom nie składa się z tekstów zamówionych przez redakcję, w którym to 
przypadku można by taki warunek stawiać. Teksty nadesłało wielu autorów z różnych 
ośrodków naukowych kraju, i dotyczą one nie tylko spraw czy bibliotek krajowych, 
ale także zagranicznych, głównie choć nie tylko medycznych. Takie zróżnicowanie 
autorskie i tematyczne uznać należy za interesujące, gdyż daje możliwość poznania 
wielu doświadczeń i przemyśleń, przez co pismo skierowane jest nie tylko dla środowi-
ska medycznego. Jest to ważne z tego względu, że właśnie przenoszenie doświadczeń 
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z różnych typów bibliotek na działania własne każdego z nas, staje szczególnie się 
inspirujące i rozwijające.

W pierwszym dziale Archiwa, znajdujemy tylko jeden angielskojęzyczny tekst au-
torstwa Ks. dr Romana Nira The Polish-American Archives of Pharmacy in Orchard 
Lake. Autor opracowania, w roku 2000 otrzymał od dr Haliny Tarkowskiej Płońskiej, 
zebraną przez nią kolekcję materiałów dotyczących dziejów farmacji polonijnej w tym 
kraju. Od 1978 roku prowadziła ona badania źródłowe penetrując zarówno archiwa 
szkół medycznych jak i farmaceutycznych, instytucji naukowych, prowadząc wywia-
dy, rozmowy telefoniczne i żywą korespondencję z pracownikami nauki, laborantami 
i aptekarzami. Zebrane w ten sposób informacje pogłębione zostały szeroką kwerendą 
prasową, w wyniku czego powstała obszerna kolekcja materiałów nt historii farmacji 
polonijnej. Najobszerniejszą część archiwum stanowią materiały dotyczące Chicago, 
z tego względu, że w tym największym skupisku polonii funkcjonowało do lat 80.XX 
wieku wiele aptek rodzinnych, tu mieszkali i działali aptekarze w szpitalach, pracow-
nicy przemysłu farmaceutycznego. Bogactwo materiału uświadomiło, że nie było moż-
liwe zrealizowanie pierwotnego planu badaczki, tj. napisanie monografii obejmującej 
dzieje farmacji polonijnej w całych Stanach. Wymagałoby to pracy liczniejszego ze-
społu. Mimo, że opisywana kolekcja nie jest kompletna, gdyż część materiałów uległa 
rozproszeniu, jej bogactwo pokazuje siłę i znaczenie tej grupy zawodowej, różnorodne 
formy działania zawodowego ale i pozazawodowego podejmowane przez jej przedsta-
wicieli. Zebrane materiały stanowiły podstawę rozprawy doktorskiej autorki obronio-
nej w 1991 roku na Akademii Medycznej w Lublinie. Mogą jednak nadal służyć bada-
niu i opisywaniu dziejów polonijnej farmacji poza Chicago, stanowiąc także inspiracje 
do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań archiwalnych i źródłowych w innych 
ośrodkach niż te zbadane przez dr. Płońską. 

Dział Biblioteki otwiera artykuł autorstwa dr Wojciecha Giermaziaka i mgr Marii 
Lipińskiej zatytułowany Główna Biblioteka Lekarska jako zaplecze dydaktyczne i na-
ukowe dla środowiska pielęgniarskiego na przykładzie Oddziału GBL w Ciechano-
wie. Oddział powstał w 2005 roku w wyniku kilkuletnich starań, z inicjatywy Senator 
RP Pani Janiny Fetlińskiej, pełniącej funkcję Dyrektorki Instytutu Ochrony Zdrowia 
w powstałej w Ciechanowie w 2001 roku  PWSZ, realizującej także zajęcia na kierun-
ku pielęgniarstwo. Wynikały one ze świadomości potrzeby stworzenia optymalnych 
warunków dla rozwoju zawodowego całego lokalnego personelu medycznego, przede 
wszystkim pielęgniarskiego. Wspomniany kierunek pielęgniarstwo pochwalić się 
może już przeszło 1,6 tys. absolwentów  studiów, co wywołuje konieczność dynamicz-
nego rozwoju biblioteki jak i form pracy oraz usług przez nią świadczonych. Mimo 
stosunkowo krótkiej historii, Biblioteka ta licząca dziś przeszło 15 tys. wol. zbiorów, 
prenumerująca na bieżąco 116 tytułów czasopism, umożlwiająca korzystanie z baz 
specjalistycznych prowadzi szereg usług informacyjnych na bazie zasobów własnych 
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jak i umożliwia korzystanie ze zbiorów i usług centrali w Warszawie. Pozwala to nie 
tylko na obsługę procesu dydaktycznego ale i rozwój naukowy pracowników. Autorzy 
szeroko omawiają udział pracowników  dydaktycznych w wielu konferencjach nauko-
wych, który możliwy był właśnie dzięki zasobom miejscowej biblioteki. Omówiono 
została także oferta dydaktyczna kierowana pod adresem studentów: stałe szkolenia z 
zakresu informacji naukowej oraz systematycznie organizowane kursy różnotematycz-
ne. Wszystko to pozwala w konkluzji stwierdzić autorom opracowania, że terenowy 
Oddział GBL w Ciechanowie wpisałaś się mocno w funkcjonowanie zarówno PWSZ 
jak i lokalnego środowiska, czego wypada pogratulować. 

Biblioteka- intelektualne „serce” Wyższego Seminarium Duchownego oraz Wyż-
szego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, to opracowanie autorstwa  ks. dr hab. 
Arkadiusza Olczyka. Odchodzi tym artykułem redakcja Forum od  tematyki ściśle me-
dycznej. Mieści się on jednak w zamyśle prezentacji różnych bibliotek, dzięki czemu 
czytelnicy uzyskują sposobność nie tylko pozyskania informacji o placówkach, któ-
rych być może nigdy osobiście nie zwiedzą. Jestem bowiem przekonany, że tego typu 
dzielenie się swoimi doświadczeniami może być inspirujące dla całego środowiska, 
pokazując sposoby rozwiazywania problemów, zaspakajania potrzeb informacyjnych, 
podejmowania czasem niestandardowych działań. Historia tej biblioteki jest znacznie 
dłuższa niż poprzedniej, ciechanowskiej, gdyż sięga już blisko 90 lat. Jej blisko 120 
tys. księgozbiór, służy nie tylko miejscowym studentom, ale dzięki wielu specjalistycz-
nym materiałom czytelnikom z całej Polski. Autor opracowania, pełniący od 2007 roku 
funkcję jej dyrektora omawia w nim krótko jej dzieje, skupiając swą uwagę na prezen-
tacji specjalistycznego księgozbioru i drogach jego pozyskiwania, personelu, pełnio-
nych obecnie zadaniach, problemach organizacyjnych. Pewnym brakiem jest pominię-
cie w prezentacji innych form usług czy działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej, 
kulturotwórczej.

Dr Marian Butkiewicz, autor artykułu Tworzenie nowego wizerunku Biblioteki 
Akademickiej. Funkcja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
jako Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej, zbudował swój tekst na 
słusznym założeniu, że ważną rolą współczesnej biblioteki jest jej udział w transfe-
rze wiedzy między naukowcami a społeczeństwem. Odwołując się do doświadczeń 
literatury krajowej i zagranicznej szkicuje obraz macierzystej instytucji jako gmachu 
nowoczesnego, odpowiadającego współczesnym tendencjom w budownictwie i orga-
nizacji przestrzeni. Podkreśla, że nowoczesność w tym zakresie współgra z realizacją 
podstawowego celu biblioteki jakim jest oferowanie usług wspierających i ułatwiają-
cych współpracę naukową oraz reagowanie na nowe trendy w nauce. Za takie uważa 
słusznie udział biblioteki w rejestracji dorobku naukowego pracowników uczelni, kre-
owanie współpracy naukowej poprzez wykorzystywanie i odpowiednie zarządzanie 
pozostającymi w dyspozycji biblioteki narzędziami. Pozwala to   podsumować auto-
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rowi, że już obecnie Biblioteka wpisuje się w realizację zaleceń i założeń światowych, 
choć wiele jeszcze ma do zrobienia jeśli chodzi o podniesienie świadomości społecznej 
nt. posiadanego przez nią potencjału i szans jakie niesie ich pełne wykorzystanie. Mu-
szę podzielić to przekonanie autora, z pewnym smutkiem spostrzegając, że nie jest to 
jedynie problem Lublina, ale i wielu innych ośrodków. 

Podobny cel, prezentacji biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem dalszych jej 
losów, postawiły przed sobą mgr Hanna Bort-Nowak i mgr Agata Pązik, autorki Anali-
zy dynamiki rozwoju Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Ło-
dzi – zagrożenia i perspektywy. Ten nasycony bardzo bogato materiałem ilustracyjnym 
artykuł przybliża czytelnikom krótko historię biblioteki, koncentrując tytułową analizę 
na dwóch podstawowych funkcjach za jakie uznano wypożyczanie zewnętrzne i pre-
zencyjne zbiorów. Więcej miejsca poświecono prezentacji nowego gmachu jaki został 
zbudowany na potrzeby biblioteki i wiążącymi się z jego użytkowaniem możliwości. 
Wydaje się, że w tym wypadku tytułu nie do końca odpowiada właściwej zawartości 
treści, gdyż nie ujmuje innych elementów pozwalających ową tytułową dynamikę roz-
woju analizować. Podobnie, co może i jest pozytywem, nie znajdujemy uzasadnienia 
dla tytułowych „zagrożeń”, co każe zakładać że nie ma ich w nadmiarze.

Prezentacji nie całej instytucji, a wybranej formie jej działania, poświęcony został 
artykuł dr Marzeny Kowalskiej Działalność wystawiennicza Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego w latach 2006-2016 jako forma popularyzacji wiedzy. Autorka słusznie za-
uważa, że wystawy stanowią od lat ważny składnik działalności oświatowej, edukacyj-
nej czy popularyzatorskiej. Oddanie do użytku nowego gmachu umożliwiło wszech-
stronny rozwój tak pod względem ilości jak i tematyki przygotowywanych wystaw jak 
i technicznych i przestrzennych możliwości ich ekspozycji. Przekonuje o tym szczegó-
łowe omówienie wszystkich prezentacji. Ten przeszło 50 stronicowy artykuł jest bar-
dzo detalicznym, przez co momentami nużącym zestawieniem sprawozdawczo-infor-
macyjnym, niestety pozbawianym właściwie jakiejkolwiek analizy podsumowującej, 
mogąc dla postronnego odbiorcy w tym głównie innych bibliotek stanowić inspirację 
przy inicjowaniu własnych inicjatyw wystawienniczych.

Kolejny artykuł powinien zostać według mego zdania umieszczony we wcześniej 
części tomu. Mgr Dagmara Budek podjęła w nim bowiem temat modernizacji Bibliote-
ki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w czym nawiązuje 
do poprzednio omówionych materiałów. Wcześniejsza prezentacja tego szkicu pozwo-
liłaby zachować układ „od ogółu do szczegółu”, całego zespołu artykułów poświęco-
nych prezentacji bibliotek krajowych.

Także uwagę co do układu całości tomu wzbudza kolejny artykuł Biblioteki Ka-
tolickiego Uniwersytetu w Walencji oraz Uniwersytetu w Coimbrze – wrażenia z po-
bytu w ramach programu Erasmus+. Składa się on z krótkich prezentacji wizytowa-
nych jednostek, w czasie której autorzy zapoznać się mogli z zasadami ich organizacji 
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i funkcjonowania, co pozwala im wysnuć kilka ogólniejszych refleksji porównawczych 
i upewnić się co do właściwych, światowych tendencji rozwoju naszych rodzimych 
bibliotek. Ten artykuł, jako bardzo informacyjny, powinien znajdować się pod koniec 
omawianego działu.

O współczesnych wyzwaniach stających przed akademickimi bibliotekami nauko-
wymi piszą mgr �lżbieta Skubała i mgr Anna Kazan, za przedmiot rozważań przyjmu-
jąc Bibliotekę Politechniki Łódzkiej. W tym artykule znajdujemy prezentację i analizę 
wielu elementów, poczynając od zadań biblioteki, poprzez organizację i zarządzanie, 
problematykę finansowania, gromadzenia, udostępniania na przestrzeni ostatnich 5 lat. 
Sporo uwagi autorki poświęciły nowym zadaniom, za jakie uznały te realizowane ze 
środków pozabudżetowych, a skutkujących – jak słusznie podkreślają - innym postrze-
ganiem biblioteki w środowisku oraz podniesieniem jakości świadczonych usług. Cha-
rakteryzują wiec m.in. Łódzką Regionalną Bibliotekę Cyfrową CYBRA, Repozytorium 
Politechniki Łódzkiej CYR�NA, projekt wzajemnych wypożyczeń PLUM jak i szereg 
pomniejszych, ale istotnych działań. Zgodzić się należy z wnioskami końcowymi, że 
czas w jakim działamy, zmiany w nauce, funkcjonowania szkół wyższych wymuszają 
przewartościowanie strategii bibliotecznych, by utrzymać w systemie uczelni wysokie 
pozycje naszych bibliotek jako ważnych ich składników organizacyjnych i funkcjonal-
nych. Ten interesujący i wieloaspektowo przedstawiający macierzystą bibliotekę arty-
kuł należy polecić uwadze czytelników.

Dział ten zamykają dwa opracowania poświęcone określonym, choć zupełnie od-
miennym kolekcjom. W pierwszym mgr Aneta Cybulska przedstawiła bogaty, bo li-
cząco przeszło 4 tys. jednostek zbiór ekslibrisów Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. Wspólny mianownikiem zbieranych eksponatów stanowi 
medycyna i jej nauki pokrewne. Mam świadomość, że zbieranie księgoznaków nie 
stanowi podstawowego zakresu specjalizacji żadnej z bibliotek i dlatego wskazane ko-
lekcjonerstwo ściśle określonych, związanych z tematyką nauk uprawianych na danej 
uczelni, ewentualnie jej pracownikami i ich zasobami uznać należy za rozwiązanie 
warte naśladownictwa. Nawet jeśli odbywa się z braku funduszy przede wszystkim jak 
wskazuje autorka drogą pozyskiwania darów. Suma takich specjalistycznych, związa-
nych powtórzę z dziedziną, środowiskiem czy uczelnią zbiorów dałaby potężny w ska-
li kraju materiał badawczy. Drugi artykuł, określany podtytułem jako wprowadzenie 
do problematyki, wyszedł spod pióra dr Witolda Króla i omawia zbiór dawnych, bo 
pochodzących z drugiej połowy XIX wieku i pierwszej wieku XX., prac doktorskich 
wrocławskiej uczelni technicznej jaką była Technische Hochschule Breslau. Zapewne 
doktoraty te same w sobie nie stanowią dziś przedmiotu zainteresowania zapropono-
wanymi w nich rozwiązaniami, ale są dokumentami ważnymi dla dokumentowania 
rozwoju nauki. Jako takie te, jak i inne gromadzone w polskich bibliotekach zasługują 
na ujawnienie, analityczne opracowanie i podanie tych analiz do publicznej wiado-
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mości. Autor wskazuje również na nie jako ciekawe źródło do badań historii ruchu 
wydawniczego i drukarstwa śląskiego, z uwagi na ich formę wydawniczą i dodatkowe 
elementy reklamowo-informacyjne, jakie umieszczone zostały na ich okładkach.

Tekst tegoż samego autora otwiera kolejną część zasadniczą tomu zatytułowaną 
Muzea. Omówiony został kompleks muzealny Plantina-Moretusa w Antwerpii, czyli 
XVI wiecznej drukarni Krzysztofa Plantina. Analizując dość szczegółowo zgromadzo-
ne w muzeum zabytki sztuki drukarskiej, autor opisuje jak wyglądało drukarstwo eu-
ropejskie na progu rodzącego się humanizmu i związanych z nim reform, zmieniający 
obraz współczesnego świata. Obszerny artykuł nie zawiera elementów nowości w sto-
sunku do naszej wiedzy o drukarstwie tego okresu, opierając się  zapewne na materia-
łach promocyjnych i informacyjnych instytucji, ale stanowi interesującą zachętę dla jej  
zwiedzenia i poznania zasobów.

Dział Czasopiśmiennictwo zawiera dwa opracowania. Pierwsze informacyjne au-
torstwa dr Wojciecha Giermaziaka i mgr Iwony Fryzowskiej-Chrobot Biuletyn Głów-
nej Biblioteki Lekarskiej – wznowienie edycji w 2016 roku, przypomina krótko historię 
tego zasłużonego przed laty periodyku i szkicuje zamierzenia nowej redakcji. Wypada 
życzyć sukcesów i nawiązania do chlubnych tradycji, na niełatwym, bo jednak dość 
bogatym rynku czasopism bibliotekarskich. O przeszłości i teraźniejszości Dialogów 
Bibliotecznych, z okazji dziesięciolecia jego istnienia pisze Lucyna Sadzikowska. 
Dialogi są półrocznikiem wydawanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Katowicach 
i ukierunkowanym na nauczycieli-bibliotekarzy, dostępnym także w wersji elektro-
nicznej, co zapewne zwiększa możliwości jego percepcji w tym środowisku, boryka-
jącym się jak wiemy z finansowanymi ograniczeniami co do prenumerat czasopism 
drukowanych.

Przedostatni dział Medycyna jest obszerny i przynosi szereg bardzo zróżnicowa-
nych tekstów. Otwiera go ciekawy szkic autorstwa wcześniej już przywoływanych I. 
Fryzowskiej-Chrobot i W. Giermaziaka Motyw choroby i człowieka chorego w malar-
stwie. Autorzy przywołują obrazy znanych malarzy, na których przedstawione zosta-
ły osoby cierpiące na różne schorzenia, m.in. dżumę, gruźlicę, depresje, karłowatość. 
Artykuł nie jest pogłębionym szkicem z zakresu historii sztuki, ale zwraca uwagę na 
pomijany czasem fakt. Częściej bowiem patrzymy na dzieła sztuki szukając w nich 
piękna i doznań estetycznych, rzadziej zwracając uwagę na to, że mogą one dokumen-
tować także inne elementy rzeczywistości, w tym wypadku choroby stając się źródłem 
wiedzy o nich i czasach, w których występowały powszechniej niż dziś.   

Artykuł Odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne odbiega od do-
tychczasowej tematyki poruszając temat aktualny, wskazując stosowane rozwiązania 
na świecie jak i paralelność z nimi rozwiązań krajowych, mogący wzbudzić zaintere-
sowanie wszystkich, którzy z problemem spotkali się w praktyce jak i bibliotekarzy, 
którym zapewne coraz częściej czytelnicy zadają pytania z tego zakresu.
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Dla historyków medycyny jak i wojskowości redakcja przygotowała szereg arty-
kułów współautorstwa prof. dr hab. Czesława Jeśmana, dr Krzysztofa Kopocińskiego, 
lek. Adama Brzuchalskiego i dr Zbigniewa Kopocińskiego. Dotyczą one zróżnicowa-
nej tematyki, począwszy od chorób zakaźnych w wojsku polskim w okresie międzywo-
jennym; wspomnień poświęconych Zbigniewowi Dworakowi lekarzowi czasów wojny 
światowej, (czy ten artykuł nie powinien znaleźć się w dziale Biografistyka?); histo-
rii sanatorium rehabilitacyjnego leczenia zeza w Sokółce; poprzez zagadnienie opie-
ki duszpasterskiej realizowanej w szpitalu wojskowym w Żarach, aż do wspomnień 
o zwierzętach w służbie wojska w czasie II wojny światowej. Publikacje te bogato 
udokumentowane (choć tzw. bibliografia w pierwszym z ich jest zupełnie nieczytelna) 
pokazują wielość i zróżnicowanie  tematów, wartych rozpoznawania dla wzbogacania 
naszego stanu wiedzy ze wskazanych dwóch obszarów.

Po raz kolejny należy zwrócić uwagę na niezrozumiały momentami układ mate-
riałów, gdyż jako kolejny redakcja umieściła zbiorowe opracowanie dot. audytu we-
wnętrznego w placówkach opieki zdrowotnej jako metody optymalizacji procesów 
zarządczych. Wskazane byłoby aby wcześniej umieszczony artykuł o odszkodowa-
niach za NOP poprzedzał ten, jako że i częściowo zespół autorów jest identyczny, jak 
i zbieżna, bo dotycząca elementów prawno-administracyjnych ich tematyka. Po części 
teoretycznej autorzy przedstawiają propozycję ankiety, która może okazać się pomocą 
dla wszystkich menedżerów placówek opieki zdrowotnej, stających przed problemem 
przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.

W ostatnim dziale Biografistyka umieszczono dwa artykuły poświęcone kolejno: 
Henrykowi Beckowi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego twórczość artystycz-
ną, jako autora pokaźnego zestawu akwarel. Blisko 1700 z nich umieszczono w albumie 
i pokazano na okolicznościowej wystawie, co stało się powodem przypomnienia syl-
wetki Becka. W ostatnim, zespół współautorów kilkunastu publikacji w tomie, a więc 
K. Kopociński, Z. Kopociński i Cz. Jeśman przypomnieli sylwetkę polskiego lekarza 
woskowego dr Wendelina Stanka, zwracając szczególną uwagę na jego rolę w wycho-
waniu młodszego brata Józefa, błogosławionego kapelana Powstania Warszawskiego. 
Artykuły biografistyczne zawsze uważać należy za cenne, jako wzbogacające naszą 
wiedzę o ludziach zasłużonych czy wybitnych, a często pomijanych w historii. Szcze-
gólnie wartościowe jest ukazywanie ich w perspektywach mniej znanych, jako to uczy-
niono w tych dwóch umieszczonych w tomie opracowaniach.

Podsumowując należy stwierdzić, że otrzymaliśmy po raz kolejny bardzo obszer-
ny tom zróżnicowanych materiałów. Zróżnicowanie merytoryczne jest interesujące, 
z podkreślanego we wstępie punktu widzenia, iż powala na dzielenie się różnorodnymi 
doświadczeniami mogącymi być wykorzystanymi w pracach innych bibliotek. Rozu-
miem, że taka jest formuła redakcji, choć  trzeba przyznać, iż część artykułów tema-
tycznie daleko odbiega od zainteresowań podstawowego grona założonych odbiorców 
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pisma. Zróżnicowany jest także poziom opracowań, od naukowych do informacyjnych, 
dość ogólnych, nie pogłębionych refleksją, wnioskami. Sugerować należy rozważenie 
dokonywania większej selekcji w doborze materiałów już na etapie redakcyjnym, lub 
też zmianę systemu recenzenckiego, tak aby wcześniej można było sugerować autorom 
dokonywanie zmian i poprawek. Przyjęta konstrukcja wewnętrzna każdego z tomów 
sprawia, że artykuły naukowe i doniesienia sprawozdawczo-informacyjne są przemie-
szane. Sugeruję także ponownie możliwość innego rozmieszczenia części artykułów 
wewnątrz działów czy szerzej tomu. Większa selekcja w doborze materiałów skutko-
wałaby być może mniejszą objętością każdego z tomów, co jednak pozwalałby utrzy-
mać właściwą rytmiczność i brak opóźnień w ich publikowaniu, wysoką wartość mery-
toryczną jak i redakcyjno-edytorską, jakiej należy oczekiwać od periodyku stosunkowo 
wysoko punktowanego, utrzymania której w dalszym ciągu redakcji życzymy. 
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Medical Library Forum has been edited by the Medical University of Lodz 
since 2008. Dr Ryszard Żmuda is its �ditor-in-Chief and Prof. Marek Mirowski 
is Chairman of the Programme Council. Medical Library Forum is a semi-an-
nual nationwide periodical of the scientific profile. It has been peer-reviewed 
by professors and scored by the Ministry of Science and Higher �ducation. The 
periodical has its own Website (http://forum.bg.umed.lodz.pl) and is available 
under the Lodz Regional Digital Library CYBRA (http://cybra.lodz.pl/dlibra).

The second issue (18) of the ninth annual volume of Medical Library Fo-
rum for 2016 presents articles on archive studies, library science, museology, 
periodical press, medicine, and biographical writings. The authors are academic 
teachers, library science specialists, historians, directors of scientific libraries, 
and other library staff members from Ciechanów, Częstochowa, Kielce, Lublin, 
Łódz, Szczecin, Warsaw and Wrocław.

The articles have been sent by: Hanna B o r t - N o w a k , Adam B r z u c h a -
l s k i , Dagmara B u d e k , Marian B u t k i e w i c z , Aneta C y b u l s k a , Iwona 
F r y z o w s k a - C h r o b o t , Wojciech G i e r m a z i a k , Aleksandra G n i a d y , 
Agnieszka G ó j k o , Czesław J e ś m a n , Anna K a z a n , Marzena K o w a l -
s k a , Krzysztof and Zbigniew K o p o c i ń s c y , Wiktor K r ó l , Anna K r ó l a k , 
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Katarzyna K u r o w s k a , Maria L i p i ń s k a , Sylwia N i e w i a d o m s k a , Rev. 
Roman N i r , Rev. Arkadiusz O l c z y k , Agata P ą z i k , Lucyna S a d z i k o w s -
k a , Dominika S i d o r s k a , �lzbieta S k u b a ł a , Dorota U b y s z  and Andrzej 
Wo ź n i a k . 

The subjects of the articles concern national and international issues and are 
devoted to: Pharmacy Archives in Orchard Lake (USA), university libraries 
(University of Life Sciences in Lublin, Academy of Fine Arts in Lodz, Lodz 
University of Technology, University of Lodz, Wrocław University of Science 
and Technology, Medical University of Wroclaw, libraries in Valence and Coim-
bra); seminary libraries (Częstochowa Archdiocesean High Seminary and High-
er Theological Institute in Częstochowa); other scientific issues (Ciechanów 
– Branch of the Central Medical Library), including exhibitions, doctoral disser-
tations, bookplates, the modernisation of the Library of the Pomeranian Medi-
cal University in Szczecin, the Plantin-Moretus Museum in Antwerp; journals 
(“Biuletyn GBL” – reissued, “Dialogi Biblioteczne”), different aspects of medi-
cal sciences and biographical writings.

A preface has been written by Prof. Marek M i r o w s k i , Head of the Depart-
ment of Pharmaceutical Biochemistry and Molecular Biology of the Medical 
University of Lodz and Chairman of the Library Council of the Information and 
Library Centre of the Medical University of Lodz. An editorial review has been 
performed by Assoc. Prof. Artur J a z d o n , Director of the Library of the Adam 
Mickiewicz University in Poznań.


