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JADWIGA BORSUKIEWICZ   
 

 
  

Jadwiga Borsukiewicz urodziła się 13 września 1942 roku w położonym nad Bugiem 

Horodle, w województwie lubelskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 

rodzinnej miejscowości, rozpoczęła w roku 1960 studia bibliotekoznawcze na wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra została 

skierowana do pracy w Koźlu, obecnie Kędzierzynie-Koźlu, gdzie przez rok była 

instruktorem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Koźlu po raz pierwszy 

zetknęła się z biblioteką pedagogiczną podejmując w niej dodatkowo pracę na pół etatu.  

Przez trzydzieści trzy lata, od 20 lipca 1967 do 30 czerwca 2000 roku, Pani Jadwiga 

kierowała Biblioteką Pedagogiczną w Świdnicy. Następnie pracowała na pół etatu jako 

nauczyciel bibliotekarz do 31 sierpnia 2004 roku. Prze trzy lat była zatrudniona w bibliotece 

wydziału zamiejscowego wrocławskiej Akademii Medycznej w Świdnicy. 

Kiedy po raz pierwszy stanęła w progach Biblioteki zajmującej jedno pomieszczenie z 

pięcioma tysiącami książek stojącymi na dziesięciu drewnianych regałach, nie myślała, że z 

tej małej biblioteki stworzy tak ważną dla mieszkańców miasta i powiatu placówkę o 

charakterze naukowym, z bogatym księgozbiorem liczącym trzydzieści pięć tysięcy 

woluminów, który stanowi nadal istotne źródło wiedzy także poza pedagogicznej dla 

szerokich kręgów osób kształcących się i doskonalących. 

Rozpoczynając pracę od razu podjęła starania o nowy przestronniejszy lokal. Dzięki 

Jej usilnym zabiegom, po kilku przeprowadzkach, Biblioteka zyskała przestronne 
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pomieszczenia liczące około trzystu metrów kwadratowych w Domu Nauczyciela przy al. 

Niepodległości, w którym mieściła się przez trzydzieści osiem lat. 

Pani Jadwiga stworzyła także solidne podstawy warsztatu informacyjno-

bibliograficznego porządkując księgozbiór, kompletując w roczniki luźne numery czasopism, 

wyodrębniając księgozbiór podręczny, zakładając nowe katalogi i kartoteki tekstowe. 

 Doniosłym osiągnięciem Pani Borsukiewicz stał się, jedyny na terenie województwa 

dolnośląskiego, katalog przedmiotowy obejmujący zagadnienia z zakresu pedagogiki, 

psychologii, socjologii i częściowo medycyny, który założyła nadobowiązkowo w roku 1973 i 

przez wiele lat rozbudowywała na podstawie autorskiego indeksu liczącego około trzy tysiące 

haseł. Indeks ten był dwukrotnie wydany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli we 

Wrocławiu i Jeleniej Górze. W roku 2006 indeks ten został pozytywnie oceniony przez dr 

Jadwigę Sadowską, kierownika Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej w 

Warszawie. 

  W czasach, kiedy Biblioteka przestała otrzymywać jakiekolwiek środki finansowe na 

swoją działalność, Jadwiga Borsukiewicz podjęła działania mające na celu ratowanie 

placówki. Utworzyła fundusz czytelniczy, zbierając od czytelników dobrowolne wpłaty na 

zakup książek.           

 W 1998 roku nawiązała współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego, która opłaciła 

prenumeratę czasopism oraz przyznała dotację na zakup modemu do komputera 

i zainstalowanie w Bibliotece łącza internetowego. Pani Borsukiewicz powołała do życia 

stowarzyszenie zwykłe, zwane Kołem Przyjaciół Biblioteki, którego zadaniem było między 

innymi tworzenie w środowisku pozytywnej atmosfery wokół placówki oraz pozyskiwanie 

środków na wzbogacanie księgozbioru. Dzięki dobrowolnym składkom członków Koła, a 

także za pieniądze uzyskane ze sprzedaży używanych książek oraz podawanie kawy i herbaty 

w czytelni, Jadwiga Borsukiewicz zakupiła dwie kserokopiarki, komputer, drukarkę, program 

biblioteczny Sowa, maszynę elektryczną, inne brakujące wyposażenie, a przede wszystkim 

książki i czasopisma. 

Wiele uwagi poświęcała bibliotekom szkolnym przewodnicząc najpierw Sekcji 

Bibliotekarskiej przy ZNP w Świdnicy, za co otrzymała Złotą Odznakę, a potem pełniąc 

społecznie przez lata funkcję metodyka do spraw bibliotek szkolnych. Prowadziła liczne 

spotkania i konferencje dla nauczycieli bibliotekarzy z udziałem zaproszonych prelegentów, 

pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Często wyjeżdżała do różnych 

bibliotek szkolnych w terenie udzielając instruktażu na miejscu. Organizowała również 

zebrania samokształceniowe dla dwóch grup bibliotekarzy szkół podstawowych i średnich 

powiatu świdnickiego, konkursy międzyszkolne, a także wyjazdy szkoleniowe do bibliotek 

szkolnych i naukowych Poznania, Kórnika, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Nawiązała 

ścisłą współpracę z władzami oświatowymi i związkowymi zapewniając obecność 

przedstawicieli biblioteki na konferencjach nauczycielskich.    

 W latach 1974-1995 prowadziła wykłady na kursach dla bibliotekarzy szkolnych 

organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu. 

Ukończyła podyplomowe Studium Przedmiotowo-Metodyczne na kierunku reedukacja 

zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie oraz 

kurs dotyczący zastosowania środków informatyki w bibliotece szkolnej. Jako jedna z 

niewielu uzyskała w roku 1991 trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie 

bibliotekoznawstwa, składając egzamin dyplomowy przed Główną Komisją Kwalifikacyjną 

przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. W 

latach 1992-1996 była doradcą metodycznym w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w 

Wałbrzychu. Współpracowała także z Liceum Księgarskim w Świdnicy organizując praktyki 

zawodowe dla uczniów Szkoły.        

 Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej w 1998 roku otrzymała nagrodę 
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Kuratora Oświaty w Wałbrzychu. W roku 1999 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

przyznał Pani Borsukiewicz nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 Pani Jadwiga pełniła wiele funkcji społecznych, będąc między innymi radną Miejskiej 

Rady Narodowej w Świdnicy.                                      

 Przejście na emeryturę pozwoliło Pani Jadwidze w większym stopniu poświęcić się 

rozwijaniu licznych zainteresowań. Ponad czterdzieści lat była aktywnym członkiem 

samokształceniowego Koła Polonistów w Świdnicy skupiającego pasjonatów czytelnictwa, 

głównie nauczycieli świdnickich szkół. Na odbywające się regularnie spotkania członków 

Koła przygotowywała referaty na temat przeczytanych książek oraz dzieliła się swoimi 

wrażeniami z licznych krajowych i zagranicznych podróży. Społecznie udzielała się także w 

Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.    

            

  


