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MAGDALENA PACZYŃSKA (1966-2010).  
WSPOMNIENIE 

 
 
Śp. Magdalena Paczyńska urodziła się 2 kwietnia 1966 r. w Łodzi, gdzie  

w latach 1973-1981 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 50, a następnie od 
1981 do 1985 r. była uczennicą XIII Liceum Ogólnokształcącego. Od dzieciń-
stwa zainteresowana lekturą ksiąŜek – uczestniczyła przez kilka lat w pracach 
Koła Miłośników KsiąŜki przy 11 Rejonowej Bibliotece Publicznej, będąc jego 
aktywnym członkiem. Konsekwencją młodzieńczych zamiłowań Madzi było 
podjęcie od 1 października 1985 r. studiów w Katedrze Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Od czwartego roku uczestni-
czyła w seminarium prowadzonym przez prof. dr hab. Bolesława Świderskiego 
i pod jego kierunkiem napisała ambitną pracę magisterską pt. Dzieje oprawy 
artystycznej w Polsce, ocenioną bardzo pozytywnie, a następnie złoŜyła – takŜe 
z bardzo dobrym wynikiem – egzamin, uzyskując tytuł magistra w zakresie 
bibliotekoznawstwa. TuŜ po ukończeniu studiów, z rekomendacji Profesora  
B. Świderskiego, została mianowana przez prorektora ds. nauki UŁ prof. dr hab. 
Stanisława Liszewskiego na stanowisko asystenta-staŜysty w Katedrze BiIN na 
okres jednego roku od 25 września 1990 r. do 24 września 1991 r. W tym czasie 
specjalizowała się pod kierunkiem dr Magdaleny Kwiatkowskiej w zakresie biblio-
tekarstwa  i pod opieką Pani Doktor prowadziła ćwiczenia z tego przedmiotu na 
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studiach stacjonarnych i zaocznych, wykazując się sumiennością w przygotowywa-
niu zajęć, nadając im atrakcyjną formę. Madzia zapoznała się wówczas z funkcjo-
nowaniem Katedry, uczestniczyła w administracyjnych i naukowych zebraniach 
pracowników. Pełniła teŜ obowiązki sekretarza Komisji Rekrutacyjnej na studia 
stacjonarne na kierunku bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. PoniewaŜ  
z powierzonych obowiązków staŜysty mgr Magdalena Paczyńska wywiązywała się 
bardzo dobrze, kierownik Katedry doc. dr hab. Hanna Tadeusiewicz wystąpiła  
z wnioskiem do Rektora UŁ prof. dr hab. Michała Seweryńskiego o zatrudnienie 
Madzi na stanowisku asystenta, które objęła z dniem 25 września 1991 r. Od  
1 czerwca 1992 r. pełniła obowiązki asystenta w Pracowni Słownika pracowników 
ksiąŜki polskiej przy Katedrze Bibliotekoznawstwa. 

Następnie od 15 maja 1998 r. została na własną prośbę przeniesiona na etat 
asystenta-doktoranta. Odtąd uczestniczyła w seminarium doktorskim prowa-
dzonym przez Profesor H. Tadeusiewicz. Pogarszający się stan zdrowia spowo-
dował, Ŝe rozprawy doktorskiej nie mogła w przewidzianym terminie ukończyć. 
Rektor UŁ Profesor S. Liszewski z dniem 30 września 1999 r. rozwiązał z Ma-
dzią stosunek pracy. Przeszła wówczas do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 24 
w Łodzi, gdzie była zatrudniona do 15 lutego 2000 r. Wkrótce jednak powróciła 
do Katedry na zwolnione stanowisko administracyjne samodzielnego referenta 
na okres próbny od 16 lutego do 15 maja 2000 r. Następnie, na prośbę kierow-
nika Katedry i za zgodą Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Mar-
ka Cybulskiego, została zatrudniona w Katedrze na czas nieokreślony równieŜ 
jako samodzielny referent. Ustalony wówczas zakres obowiązków słuŜbowych 
mgr Magdaleny Paczyńskiej, uzupełniony w październiku 2006 r., obejmował 
m. in. opiekę nad pracownią komputerową, kserografem i sprzętem audiowizu-
alnym, ewidencjonowanie dorobku publikacyjnego pracowników oraz prac 
magisterskich w komputerowej bazie danych, a takŜe opracowywanie planu 
zajęć dydaktycznych  i godzinowych obciąŜeń zespołu Katedry, udział w róŜ-
nych pracach technicznych. np. przy redagowaniu kolejnych suplementów do 
Słownika pracowników ksiąŜki polskiej i Podręcznego słownika bibliotekarza. Z 
tych i wielu innych czynności Madzia wywiązywała się znakomicie. Chętna do 
pracy i kompetentna pomagała mi w sprawach , z którymi sama sobie nie radzi-
łam, pomagała Ŝyczliwie wszystkim, którzy o to poprosili, zastępowała m. in. 
bibliotekarkę Katedry podczas jej choroby, oraz – na prośbę Dziekana – sekre-
tarkę Katedr Polonistycznych Wydziału Filologicznego UŁ. Nieuleczalna cho-
roba Magdy postępowała. W połowie czerwca 2010 r. przeszła na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy. PrzyjeŜdŜała jeszcze do Katedry przed wakacjami i po 
nich, pomagała w układaniu planu zajęć na nowy rok akademicki. Ufała, Ŝe 
chorobę pokona – nie dała rady!  
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Zmarła 11 grudnia 2010 r. PoŜegnaliśmy z wielkim Ŝalem naszą „małą Ma-
dzię” na łódzkim Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Szczecińskiej 16 
grudnia w zimowy przedświąteczny czas. Odeszła serdecznie nam oddana, nie-
odŜałowana koleŜanka śp. Magdalena Paczyńska. Pozostanie w naszej wiernej 
pamięci i na ostatnim, sprzed zaledwie kilku tygodni wspólnym zdjęciu całego 
zespołu Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego. Spoczywaj Madziu w pokoju! 


