
krystyNa korzoN 
3 iV 1925 – 7 ii 2018

w dniu 7 lutego 2018 roku zmarła we wrocławiu dr krystyna korzon, długoletni 
kustosz Biblioteki zakładu Narodowego im. ossolińskich. została pochowana 
w grobie rodzinnym na cmentarzu św. wawrzyńca przy ul. Bujwida.

krystyna korzon urodziła się 3 kwietnia 1925 roku w sanoku, w rodzinie inteli-
genckiej. jej ojciec, roman sandecki, z zawodu był nauczycielem, matka, janina 
z domu górka, również była nauczycielką. do szkoły powszechnej uczęszczała 
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w sanoku, a następnie w tarnopolu. w czasie drugiej wojny światowej w 1943 
roku pracowała w  charakterze sekretarki w  szkole handlowej, jednocześnie 
przygotowując się do matury. w czerwcu 1945 roku złożyła egzamin dojrzałości 
w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w krośnie. po zdaniu egzaminów 
wraz z rodzicami przeniosła się do wrocławia.

w  latach 1946–1950 studiowała na wydziale humanistycznym uniwersyte-
tu wrocławskiego, gdzie ukończyła filologię francuską i otrzymała tytuł magistra 
w grudniu 1950 roku. pierwsze dwa lata studiowała pod kierunkiem prof. zyg-
munta Czernego, a następnie – pod kierunkiem prof. jana kotta. jej praca magi-
sterska Polonika w „Encyklopedii” Diderota w skróconej redakcji została wydana 
przez prof. tadeusza mikulskiego na łamach „pamiętnika literackiego” w  1950 
roku. autorka przedstawiła w niej krytyczne wobec polski stanowisko encyklo-
pedystów francuskich. w czasie studiów, w kwietniu 1949 roku, zawarła związek 
małżeński z andrzejem korzonem.

krystyna korzon, rozwijając swoje liczne zainteresowania, w latach 1948–1950 
uczyła się również w państwowej średniej szkole muzycznej we wrocławiu. po 
zdaniu egzaminu dyplomowego przed państwową komisją egzaminacyjną została 
uznana za przygotowaną do zawodowej pracy muzycznej w zakresie gry na forte-
pianie oraz do studiów w wyższych szkołach muzycznych. w latach pięćdziesią-
tych XX wieku w ramach obowiązków społecznych uświetniała grą na fortepianie 
różne ossolińskie uroczystości i akademie. także później, w latach osiemdziesią-
tych XX wieku, na prywatnych spotkaniach pracowników działu rękopisów moż-
na było podziwiać jej grę zarówno w repertuarze klasycznym, jak i  standardów 
muzyki amerykańskiej.

w trzy miesiące po uzyskaniu magisterium, od 1 marca 1951 roku, znalazła 
się w dużej grupie osób zatrudnionych w zakładzie Narodowym im. ossolińskich 
przy porządkowaniu zbiorów przywiezionych w  1948 roku ze lwowa. z  dniem 
1 stycznia 1953 roku rozpoczęła pracę w dziale starych druków, gdzie zaznajo-
miła się ze specyfiką opracowania starych druków. zyskała tam opinię zdolnej 
i  nieprzeciętnie inteligentnej osoby. w  dniu 15 października 1954 roku komi-
sja kwalifikacyjna dla pomocniczych pracowników Nauki przy Bibliotece zNio 
paN przyznała jej tytuł starszego asystenta. od 1 grudnia 1960 roku, po przejściu 
przeszkolenia w  działach bibliotecznych, objęła stanowisko kierownika działu 
opracowania Nowych druków zwartych, potwierdzając tym samym duże zdol-
ności organizacyjne i zainteresowania związane z zagadnieniami bibliologiczny-
mi, opracowaniem książki i katalogami. zatrudniona w tym czasie na stanowisku 
starszego bibliotekarza, złożyła w październiku 1962 roku egzamin bibliotekarski 
dla kandydatów na stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych z wynikiem bardzo 
dobrym. z dniem 1 grudnia 1962 roku awansowała na stanowisko adiunkta bi-
bliotecznego, a od 1 stycznia 1969 roku – na stanowisko kustosza dyplomowanego.

z jej inicjatywy odbyła się w dniach 23–26 października 1963 roku konferen-
cja poświęcona opracowaniu katalogowemu druków nowych, na którą zostali za-
proszeni bibliotekarze z różnych bibliotek wrocławia i dolnego śląska. wnioski 
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płynące z tej konferencji krystyna korzon przedstawiła w referacie pt. Nowoczes-
ne tendencje w opracowaniu katalogowym druków nowych. Niektóre z postulatów 
zostały ujęte w  nowych przepisach katalogowania wypracowanych przez zespół 
Biblioteki Narodowej w warszawie.

w  latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych XX wieku krystyna korzon 
udzielała się we wrocławskim stowarzyszeniu Bibliotekarzy polskich. za namową 
charyzmatycznej (jak ją nazywała) bibliotekarki janiny kelles-krauz podjęła się 
wspólnie z marią zawialską opracowania przewodnika po bibliotekach wrocła-
wia, wydanego w 1968 roku. stosując metodę ankiet i wywiadów, autorki zgroma-
dziły w nim informacje o 750 bibliotekach różnych sieci. w latach siedemdziesią-
tych krystyna korzon była również silnie związana z działalnością wrocławskiego 
towarzystwa Naukowego, a  w  1975 roku została jego członkiem zwyczajnym. 
uczestniczyła w pracach komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa, zajmując sta-
nowiska sekretarza oraz wiceprzewodniczącego.

 po objęciu 1 stycznia 1970 roku stanowiska kierownika działu informacji Bi-
bliograficznej i  dokumentacyjnej zNio krystyna korzon kontynuowała prace 
naukowo-badawcze. skoncentrowała się na zagadnieniach z  dziedziny bibliote-
koznawstwa i  informacji naukowej, co przyczyniło się do powstania przewod-
nika Biblioteki i księgozbiory naukowe Wrocławia (1974). jeszcze pod koniec lat 
sześćdziesiątych w związku z rocznicą 150-lecia istnienia zakładu Narodowego 
im. ossolińskich krystyna korzon zainteresowała się historią ossolineum. efek-
tem było studium Polemika o zadaniach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
w którym autorka opisała początek problemu, przewijającego się w dziejach os-
solineum, a mianowicie utrzymywania właściwych proporcji między zadaniami 
naukowymi a usługowymi.

dwukrotne pobyty we lwowie w latach 1971 i 1975, zorganizowane w ramach 
stypendium paN, pozwoliły na pełniejsze spenetrowanie archiwum ossolińskiego 
i  zapoznanie się z dawnymi zbiorami ossolińskimi, przechowywanymi w  lwow-
skiej Bibliotece im. w. stefanyka. inicjatorem tych przedsięwzięć był prof. antoni 
knot, który powierzył krystynie korzon, jako temat pracy doktorskiej, monogra-
fię ostatniego dyrektora lwowskiego ossolineum ludwika Bernackiego. książka 
Ludwik Bernacki – bibliolog i edytor ukazała się w 1974 roku. tytuł doktora nauk 
humanistycznych krystyna korzon otrzymała 8 maja 1973 roku w instytucie Bi-
bliotekoznawstwa uniwersytetu wrocławskiego, awansując wkrótce (1 stycznia 
1974 roku) na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego.

w dziale informacji wspólnie z anną łuszczewską opracowała Materiały do 
bibliografii Biblioteki ZNiO za lata 1945–1971, a  wspólnie z  ewą galos  – Mate-
riały do bibliografii Biblioteki za lata 1972–1976 oraz bibliografię Publikacje pra-
cowników Biblioteki ZNiO w latach 1947–1977. obszerną bibliografię, opracowaną 
również z ewą galos, stanowił Przegląd działalności ekspozycyjnej Biblioteki ZNiO 
w  latach 1947–1977. Niewątpliwie odkrywczą pracą bibliograficzną była biblio-
grafia druków oficyny ossolińskiej, opracowana przez e. galos i teresę madejską 
pt. Druki oficyny ossolińskiej 1828–1918, pod redakcją krystyny korzon. poprze-
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dziła ona wydawnictwo obszernym wstępem Ossolińska oficyna. tematem, który 
musiała porzucić z  różnych względów (również politycznych), była bibliografia 
czasopism i  wydawnictw ciągłych w  językach niepolskich (hebrajskim, ukraiń-
skim, ormiańskim, niemieckim itp.) wydawanych we lwowie w XiX i XX wieku, 
mająca ukazać wolność prasy i  zgodność współżycia mieszkańców tego miasta. 
dużo satysfakcji sprawiło krystynie korzon opracowanie przewodnika po osso-
lineum Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu. wcześniejsze prace z zakresu histo-
rii ossolineum pozwoliły na zamieszczenie w nim zarysu historii fundacji józefa 
maksymiliana ossolińskiego i  jej realizacji we lwowie. w  przewodniku została 
przedstawiona struktura organizacyjna oraz opisane zbiory poszczególnych dzia-
łów i gabinetów. od 1975 roku, czyli od momentu ukazania się przewodnika, nie 
powstała tak obszerna praca o  tym charakterze. przeredagowany przez autorkę 
i  mocno skrócony przewodnik ukazał się w  języku angielskim. w  późniejszym 
okresie krystyna korzon, zmniejszając część historyczną, a poszerzając informa-
cje bieżące o pracownikach i uaktualniając stan zbiorów, wydała pozycję Biblioteka 
Ossolineum we Wrocławiu (1992).

od lipca 1979 roku do końca 1987 roku krystyna korzon kierowała działem 
rękopisów. funkcję tę objęła po śmierci długoletniego kierownika działu ada-
ma fastnachta. pod jej redakcją przygotowano i oddano do druku dalszych 5 to-
mów Inwentarza rękopisów (t. 7–11), stanowiących dla badaczy pomoc naukową 
o podstawowym znaczeniu. zainicjowała powstanie informatora o nabytkach, 
rejestrującego pamiętniki uzyskane przez czołowe biblioteki naukowe w kraju. 
wydawnictwo okazało się bardzo przydatne zarówno dla bibliotek, jak i dla ba-
daczy. w tym czasie wyszły spod jej pióra liczne studia, artykuły, hasła słowni-
kowe oraz edycje źródłowe dotyczące zbiorów ossolińskich, głównie rękopisów. 
odsłoniła kulisy zaniechania nabycia przez ossolineum rękopisu Pana  Ta-
deusza a. mickiewicza w  artykule Zaniechana oferta nabycia rękopisu „Pana  
Tadeusza” przez Ossolineum. Cztery listy Władysława Mickiewicza do Jerzego 
Lubomirskiego, opisała spuściznę rodziny treterów oraz ossolińskie leleweliana. 
ogłosiła memoriał wojciecha kętrzyńskiego. w pracy Sprawy Ossolineum z lat 
1834–1839 w działalności Aleksandra Fredry, Gwalberta Pawlikowskiego i innych 
przedstawiła aleksandra fredrę, który w 1833 roku otrzymał funkcje referen-
ta sejmowego nadzorującego ossolineum. odkryła w komediopisarzu nie tylko 
urzędnika, ale i zdolnego ekonomistę, który zajął się skompletowaniem podsta-
wowej dokumentacji fundacyjnej. w innym artykule próbowała rozwiązać prob-
lem: Dlaczego Karol Sienkiewicz odszedł z Ossolineum? dla Polskiego Słownika 
Biograficznego opracowała biogramy pierwszych dyrektorów ossolineum, fran-
ciszka siarczyńskiego i konstantego słotwińskiego.

Nawet podczas urlopów, najchętniej spędzanych we włoszech i u córki mał-
gorzaty mieszkającej w paryżu, oprócz podziwiania zabytków architektury i sztuki 
odwiedzała tamtejsze biblioteki. wertując rękopisy Biblioteki polskiej w paryżu, 
odnalazła 16 listów joachima lelewela do seweryna gałęzowskiego i  wydała je 
jako uzupełnienie do ogłoszonej wcześniej korespondencji emigracyjnej lelewe-
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la pt. Nieznane listy emigracyjne Joachima Lelewela do Seweryna Gałęzowskiego. 
odskocznią od pracy naukowej były także wycieczki po dolnym śląsku, związane 
z poszukiwaniem i kolekcjonowaniem kamieni półszlachetnych. trofea te zdobiły 
później jej gabinet w ossolineum. innym przejawem zamiłowań przyrodniczych 
byli jej domowi pupile – koty i psy, w szczególności bokserka liwia, która bywała 
nawet gościem w ossolińskich progach.

objęcie kierownictwa działu rękopisów przez dr krystynę korzon nie pozo-
stało bez wpływu na fakt, że w latach osiemdziesiątych XX wieku pozyskiwanie 
i opracowywanie rękopisów literackich stało się jednym z najważniejszych zadań 
działu. jeszcze w artykule Literaria w rękopisach Ossolineum w okresie ostatniego 
dziesięciolecia z 1982 roku krystyna korzon skarżyła się, że „[...] pozacentralne 
jego [tj. ossolineum – e.o.] położenie, w sytuacji, gdy lwia część pisarzy skupia 
się wokół stolicy, nie sprzyja szerszemu napływowi autografów literackich [...]”. 
aby to zmienić, w 1983 roku zainicjowała akcję „litteraria”, czyli kwerendę wśród 
pisarzy współczesnych i  ich spadkobierców, mającą na celu uzyskanie papierów 
literackich i  osobistych oraz korespondencji. krystyna korzon brała udział we 
wszystkich działaniach, związanych z akcją, takich jak typowanie pisarzy, nawią-
zywanie kontaktów, wyjazdy w  celu negocjacji, oceny czy transportu zbiorów. 
Niekiedy zajmowała się wszystkim osobiście, jak przy nabywaniu części spuści-
zny tadeusza peipera w 1983 roku. krystyna korzon uzyskała całkowite zaufanie 
spadkobierczyni, sama przejrzała kilkadziesiąt tek materiałów i zrobiła szczegó-
łowe spisy. list rozsyłany w związku z akcją „litteraria” wspominał o możliwości 
czasowego zastrzeżenia przesłanych materiałów oraz ewentualnej finansowej gra-
tyfikacji. okazało się to ważnym argumentem dla pisarzy związanych z opozycją 
demokratyczną, jak ernest Bryll, jan józef szczepański, marek Nowakowski, artur 
międzyrzecki, antoni słonimski czy zbigniew herbert, którzy przekazali wówczas 
swoje rękopisy. Na apel odpowiedzieli też karol małcużyński i roman Brandstaet- 
ter, przekazując bogate archiwa.

jednym z  większych sukcesów działu, sfinalizowanym za czasów kierow-
nictwa krystyny korzon, było pozyskanie w  darze archiwum marii i  jerzego 
kuncewiczów. Negocjacje trwały  – z  przerwami  – od 1971 roku. ostatecznie 
w  testamencie kuncewiczowej znalazł się zapis o  przekazaniu archiwaliów do 
ossolineum, a na początku lat osiemdziesiątych pisarka zdecydowała się rozpo-
cząć przekazywanie materiałów. w latach 1983 i 1986 krystyna korzon oraz pra-
cownice działu rękopisów, ewa galos i wanda sonnak, jeździły do kazimierza, 
by porządkować i katalogować papiery we współpracy z ofiarodawczynią. segre-
gowały i spisywały wskazane materiały w jadalni, pisarka pracowała na piętrze. 
„zresztą wcale do nas nie schodziła (jak pisała k. korzon w sprawozdaniu z dele-
gacji), a kiedy próbowałyśmy zajść do niej, czułyśmy się intruzami”. jak wynika 
z dalszej części notatki, sytuacja stopniowo się poprawiała. „pp. kuncewiczowie 
[...] prawdopodobnie zostali ujęci naszym rzetelnym podejściem (pracowałyśmy 
bowiem codzienne po 12 godzin) i fachowym opracowaniem wskazanych nam – 
być może na próbę – materiałów”.



elżbieta ostromęcka258

w maju 1986 roku do wrocławia trafiło ok. 85% rękopisów kuncewiczowej. 
krystyna korzon kontynuowała ich opracowanie, konsultując się w razie potrzeby 
z niezmiennie życzliwą pisarką. porządkując niezwykle starannie kolejne wersje 
utworów, zafascynowała się rękopisami jako dokumentami procesu twórczego. 
Badanie tego procesu, a  także nabywanie rękopisów, kontakty z  ofiarodawcami 
i oferentami przynosiły jej wiele satysfakcji i stały się w pewnym sensie misją, wy-
konywaną z olbrzymią pasją.

po przejściu na emeryturę w 1988 roku jeszcze przez dziesięć lat (na 1/2 etatu) 
kontynuowała prace nad rękopisami, m.in. nad archiwum kuncewiczów (t. 14 In-
wentarza rękopisów) oraz nad spuścizną literacką stanisława Vincenza (t. 16 Inwen-
tarza rękopisów). w tym czasie powstała także jedna z ważniejszych prac krystyny 
korzon, a mianowicie monografia o wojciechu kętrzyńskim: Wojciech Kętrzyń-
ski 1938–1918. Zarys biograficzny (1993). opisała w  niej bibliotekarskie posady 
młodego uczonego, jego skomplikowane narodowościowo życie oraz całokształt 
dorobku naukowego, skupiając się na dyrekturze w ossolineum i codziennej pracy 
wielkiego uczonego. z  bogatej korespondencji w. kętrzyńskiego, spoczywającej 
w ossolineum, autorka wydobyła i ukazała wiele postaci z jego środowiska.

materiały do książki krystyna korzon zebrała częściowo już w  1975 roku, 
przebywając na stypendium we lwowie, lecz – jak sama pisała – odłożyła pracę 
ad acta. wtedy obok przebogatych archiwów zafascynował ją również sam lwów 
i jego mieszkańcy. poznała prof. mieczysława gębarowicza, wybitnego historyka 
sztuki, a  w  czasie drugiej wojny światowej dyrektora zNio, bibliotekarkę zofię 
rogalinę oraz wacława olszewicza. od prof. gębarowicza uzyskała wiele cennych 
informacji, dopełniających wiedzę ossolińską.

w  latach 1991–1994, pracując na 1/2 etatu, pełniła funkcję zastępcy redaktora 
naczelnego „Czasopisma zakładu Narodowego im. ossolińskich”. ossolineum po-
święciła się całkowicie, największe sukcesy osiągnęła w pracy naukowej, a także w po-
mnażaniu i opracowaniu zbiorów rękopiśmiennych. ze względu na wielkie zaangażo-
wanie, zainteresowanie sprawami Biblioteki, jej historią i teraźniejszością otrzymała 
następujące odznaki i odznaczenia: odznakę zasłużonego działacza kultury, 1967; 
odznakę zasłużonego dla dolnego śląska, 1981; złoty krzyż zasługi, 1983.

wykaz NajważNiejszyCh puBlikaCji krystyNy korzoN

A. Książki
1.  Przewodnik po bibliotekach Wrocławia, współautor: maria zawialska, wrocław 

1969.
2.  Biblioteki i księgozbiory naukowe Wrocławia. Informator, współautor: maria za-

wialska, wrocław 1974.
3.  Ludwik Bernacki – bibliolog i edytor, wrocław 1974.
4.  Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu. Przewodnik, wrocław 1975.
5.  Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, wrocław 1992.
6.  Wojciech Kętrzyński 1938–1918. Zarys biograficzny, wrocław 1993.
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B. Artykuły, studia, biogramy, materiały
 1.  Polonika w „Encyklopedii” Diderota, „pamiętnik literacki” 1950, r. 41, z. 3–4, 

s. 1072–1081.
 2.  Franciszek Pilek 1910–1965, „ze skarbca kultury” 1965, z. 17, s. 250–251.
 3.  Jan Szlachtowski 1816–1871, „roczniki Biblioteczne” 1967, r. 11, z. 1–2, 

s. 9–19.
 4.  Polemika o zadaniach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Echa pierw-

szego dwudziestolecia, „ze skarbca kultury” 1967, z. 19, s. 7–61.
 5.  Ossolineum – komentarz do przeszłości i teraźniejszości. W 150 rocznicę założe-

nia Ossolineum, „przegląd Biblioteczny” 1969, r. 37, s. 186–208.
 6.  Bibliografia zawartości „Przedświtu”, seria genewska 1881–1890, współautor: 

maria zawialska, „ze skarbca kultury” 1971, z. 22, s. 165–272.
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