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Mgr Krystyna KUBALA (ur. 1931), romanistka, biblio-
tekoznawca, nauczyciel akademicki, starszy kustosz dyplo-
mowany, dyrektor Biblioteki Głównej  Akademii Medycznej 
w Białymstoku.

Urodziła się 5 września 1931 roku w Wilnie w rodzinie 
inteligenckiej Witolda Pawlikowskiego i Ireny Anieli z domu 
Ambroszkiewicz. Ojciec był prawnikiem, sędzią sądu okrę-
gowego, następnie adwokatem, a matka doktorem medy-
cyny, okulistką. Siostra Anna Pawlikowska –Scott – lekarz 
medycyny –okulista. Mąż Jerzy Kubala – lekarz medycyny, 

radiolog. Ma dwóch synów: Stanisława (ur. 1956) i Jana (ur. 1960).
Do 1945 roku mieszkała w Wilnie, gdzie program szkoły powszechnej przerabia-

ła na tajnych kompletach. W końcu 1944 roku ojciec jako pracownik delegatury rzą-
du polskiego na uchodźctwie, po procesie w Moskwie został wywieziony do łagrów 
w ZSRR, skąd po 12-tu latach wrócił do Polski w 1956 roku. Matka obawiając się 
aresztowania, wraz z córkami wyjechała z Wilna do Białegostoku, pociągiem towaro-
wym, w zaplombowanym wagonie z sianem (6 I 1945).

W Białymstoku po egzaminie zostaje przyjęta do drugiej klasy Gimnazjum i Li-
ceum im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, po kilku miesiącach szkoła zmieniła na-
zwę na Gimnazjum i Liceum Żeńskie Nr 2. Po maturze (1950) – jako uczennica klasy 
humanistycznej planowała studia prawnicze, ale nie otrzymuje z Liceum wymagane-
go wówczas skierowania na prawo, tylko na polonistykę. Uzasadnienie brzmi: „ nie 
jest członkiem ZMP, należy do Sodalicji Mariańskiej, ma ojca więźnia politycznego, 
nie powinna pracować w systemie prawnym PRL”. Po dobrze zdanym egzaminie na 
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego dowiaduje się, że nie powinna 
studiować polonistyki. Końcowy fragment uzasadnienia brzmi: kandydatka o powyż-
szych referencjach nie może uczyć młodzieży języka i kultury polskiej”. Musiała wy-
brać filologię obcą. Zdecydowała się na romanistykę. Studia w latach 1949-54 były 
dwustopniowe- 3 lata zawodowe i 2 lata magisterskie. Nie dostała się – mimo dobrych 
wyników w nauce- na drugi stopień studiów (brak przynależności organizacyjnej do 
ZMP).

Pracę w Bibliotece Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku podjęła we wrze-
śniu 1953 roku, na stanowisku młodszego bibliotekarza, następnie asystenta. W 1958 
roku jako starszy bibliotekarz została kierownikiem Oddziału Czasopism. W 1960 roku 
broni pracę magisterską (prom. Prof. Helena Więckowska) na zaocznym wydziale bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1971 roku , jako kustosz dyplomowany 
objęła stanowisko wicedyrektora Biblioteki. W 1977 roku została mianowana starszym 
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kustoszem dyplomowanym. Od 1982 roku była dyrektorem Biblioteki Głównej Akade-
mii Medycznej w Białymstoku. Na emeryturę przeszła w 1991 roku.

W latach 1958 -1982 była organizatorem „Przysposobienia bibliotecznego” dla 
kolejnych roczników studentów I roku. Przez szereg lat prowadziła kursy z zakresu 
Informacji naukowej w medycynie dla słuchaczy studium doktoranckiego, dla leka-
rzy- kandydatów na pierwszy i drugi stopień specjalizacji, dla członków studenckich 
kół naukowych. Sporządzała zestawienia literatury medycznej na zamówienie katedr 
i poszczególnych pracowników naukowych Uczelni.

Zredagowała „ Centralny katalog czasopism z krajów kapitalistycznych w bibliote-
kach podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej za lata 1975-1983, wydany 
w 1985 roku.

W 1990 roku wyposażyła Bibliotekę w pierwszy komputer i bazę MEDLINE.
Stale pogłębiała wiedzę z zakresu informacji naukowej na szeregu kursach, organi-

zowanych przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w War-
szawie oraz przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odbyła dwa zagraniczne 
staże zawodowe w Paryżu (1965) i Moskwie (1976).

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983) i licz-
nymi innymi odznaczeniami za zasługi dla Polski, regionu, uczelni i środowiska biblio-
tekarskiego.

Od 1974 do 1979 r. była przewodniczącą Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich Województwa Białostockiego. Z jej inicjatywy odbyło się wiele 
imprez integrujących środowisko bibliotekarskie. Wycieczki do bibliotek krajowych 
i zagranicznych (Budapeszt, Praga, Wilno, Kowno, Leningrad, Moskwa) cieszyły się 
wielkim powodzeniem wśród bibliotekarzy regionu. 

Niezwykły talent organizatorski oraz otwartość, koleżeńskość i życzliwość to ce-
chy, które charakteryzują Krystynę Pawlikowską- Kubalę jako dyrektora i człowieka.
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