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Irena Łabiszewska*

Krystyna Antonina Pieńkowska

W icedyrektor BUŁ w latach 1969–1976, starszy kustosz dyplomowa-
ny wicedyrektor BUŁ w latach 1969–1976. Urodziła się 13 czerwca 

1915 r. w miejscowości Lisice (woj. poznańskie), w rodzinie inteligenckiej, 
zmarła 2 grudnia 2010 r. w Łodzi.

W Łodzi rozpoczęła naukę szkolną, pozostając pod opieką ciotek, Ha-
liny i Felicji Pieńkowskich, właścicielek Łódzkiej Wypożyczalni Książek 
przy ul. Andrzeja Struga 5. W 1933 r. ukończyła Prywatne Gimnazjum 
Żeńskie Janiny Pryssewiczówny w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 35.

W latach 1934–1938 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim (UW) 
zyskując tytuł magistra filozofii w zakresie historii. W trakcie studiów 
uczyła się języków angielskiego i włoskiego; uczęszczała na kurs archi-
walny dla studentów i absolwentów UW.

Od roku 1945 rozpoczęła działalność w zawodzie bibliotekarskim. Po-
czątkowo pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, następnie 
w Państwowym Instytucie Książki w Łodzi, który powstał z inicjatywy 
doc. Adama Łysakowskiego. Kilka lat później (1948 r.) zdała, z wynikiem 
bardzo dobrym, państwowy egzamin dla bibliotekarzy I stopnia. 

Od 1950 r. związała się z Biblioteką Uniwersytecką w Łodzi. Pracowa-
ła w wielu działach tej Książnicy Akademickiej, wykazując się doskonałą 
znajomością zagadnień zawodowych i zdolnościami organizatorskimi.

W roku 1952 objęła stanowisko kierownika Oddziału Opracowania 
Zbiorów. Przeprowadzona przez nią reorganizacja pracy zaowocowa-
ła wysoką sprawnością katalogowania zbiorów. Szczególnym osiągnię-
ciem K. Pieńkowskiej był katalog alfabetyczny, który stał się ważnym 
narzędziem informacyjnym o rosnącej liczbie książek. Jako specjalistka 
w dziedzinie katalogowania, K. Pieńkowska brała udział w licznych kon-
ferencjach i spotkaniach poświęconych tej problematyce. Uczestniczyła 
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również w krajowej ogólnopolskiej Komisji opracowującej podstawowe 
zasady katalogowania w bibliotekach naukowych w Polsce. Duży wkład 
wniosła w prace Komisji Unifikacji zasad katalogowania w skali między-
narodowej i dostosowania polskiej praktyki do zasad Międzynarodowej 
Konferencji Paryskiej z 1961 r. Zdobytymi doświadczeniami podzieliła się 
w pionierskiej pracy zat. Wytyczne katalogowania czasopism.

K. Pieńkowska okazała się także znakomitym pedagogiem. Kształciła 
młodych bibliotekarzy, zatrudnianych w bibliotekach całego kraju.

1 stycznia 1969 r. K. Pieńkowska została powołana na stanowisko wi-
cedyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Funkcję tę sprawowała do roku 
1976.

Za całokształt pracy organizacyjnej i dydaktycznej w BUŁ i na tere-
nie ogólnopolskim, za nienaganną pracę dla Uniwersytetu Łódzkiego, 
K. Pieńkowska otrzymała szereg odznaczeń: Honorową Odznakę miasta 
Łodzi (1970), Złotą Odznakę UŁ (1972), Medal 30-lecia PRL (1974), Złoty 
Krzyż Zasługi (1975), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1976), Odzna-
ka Zasłużonego Działacza Kultury (1980) i Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (1986).

K. Pieńkowska posiadała głęboką znajomość problematyki zawodo-
wej, szerokie oczytanie w fachowej literaturze polskiej i zagranicznej. Dłu-
goletnia praktyka i wiedza sprawiły, iż była wysoko cenionym pracowni-
kiem naukowym Biblioteki i poza jej obszarem. 

W 1977 r. przeszła na emeryturę.
Krystyna Pieńkowska została pochowana na cmentarzu p.w. św. Józe-

fa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
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