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Bożena Kryst (z domu Różanek) urodziła 
się 1 marca 1961 roku w Kaliszu. W rodzinnym 
mieście ukończyła szkołę podstawową, 
a następnie Liceum Ogólnokształcące  
im Tadeusza Kościuszki (1980). Dalszą 
naukę zdecydowała się kontynuować 
w Rocznym Studium Bibliotekarskim 
w Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie. Nie mogąc 
początkowo znaleźć pracy w zawodzie 
bibliotekarza od sierpnia do października 
1981 roku pełniła obowiązki referentki 
w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym. 
Dopiero w listopadzie tego roku została 

zatrudniona jako młodszy bibliotekarz w Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (ob. Miejska Biblioteka Publiczna im.  
A. Asnyka) przy ul. Serbinowskiej. W tej największej na ów czas placówce bibliotecznej  
B. Kryst przepracowała do końca marca 1983 r. przechodząc następnie do Filii nr 1 przy  
ul. Górnośląskiej, z którą związała się już na stałe początkowo jako kierownik Oddziału dla 
Dzieci (1983-1993), a następnie jako kierownik placówki (1993-2017). W maju 2016 roku 
w trakcie Dnia Bibliotekarza i Bibliotek świętowała jubileusz 35-lecia pracy zawodowej.

Podnosząc swoje kwalifikacje w 1985 r. podjęła studia zaoczne na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską Wychowanie estetyczne 
w programie Oddziału Dziecięcego Filii nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Kaliszu  w  latach  1980-1988  napisaną w katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kocójowej obroniła w maju 1990 r. Kilka lat 
później w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu ukończyła 
studia podyplomowe w zakresie Edukacji czytelniczej i medialnej (1999).

Istotną częścią życia B. Kryst była turystyka. W 1996 roku wstąpiła do Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a kilka lat później uzyskała uprawnienia 
instruktora przewodnictwa (2002) oraz instruktora krajoznawstwa (2003). Pilotowała 
wycieczki nie tylko po rodzinnym mieście, o którym mogła godzinami opowiadać, ale także 
po Krakowie, czy Kotlinie Kłodzkiej. Aktywnie działała w strukturach Towarzystwa pełniąc 
od 1997 do 2012 roku funkcję sekretarza Zarządu Kaliskiego Koła Przewodników im. Adama 
Chodyńskiego, a także w latach 2000-2008 członka Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. 
Stanisława Graevego. W ramach Komisji Opieki nad Zabytkami organizowała imprezy z okazji 
Międzynarodowego  Dnia  Ochrony  Zabytków. W 2008 roku w dowód uznania za aktywną 
działalność przewodnicką i krajoznawczą została wyróżniona okolicznościowym medalem 100 
lat działalności krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu.
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Swoje zainteresowania umiejętnie łączyła z pracą zawodową, co owocowało szeregiem 
ciekawych inicjatyw skierowanych zarówno do dzieci, jak i młodzieży. Wspomnieć należy 
choćby konkursy: Co wiesz o Kaliszu i jego okolicach oraz Dotyk przeszłości organizowany 
w ramach Pikników  z  zabytkami  Kalisza. W latach 2003-2006 zrealizowała dla uczniów 
jednej ze szkół podstawowych cykl wycieczek turystyczno-krajoznawczych  Poznajemy 
zabytki Kalisza oraz Kalisz znany i nieznany. Z kolei hol kierowanej przez nią filii był stałą 
galerią dziecięcych prac plastycznych. 

Wiedzę o rodzinnym mieście oraz regionie kaliskim popularyzowała m.in. na łamach  
„Rocznika Kaliskiego”, „Kalisii Nowej” oraz „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk”, a także „Gościńca”, „Znad Warty” oraz informatora „Krajoznawstwo i Turystyka”. 
Z ważniejszych artykułów należy odnotować: Pięćdziesiąt lat Kaliskiego Koła Przewodników 
Miejskich i Terenowych PTTK im. A. Chodyńskiego w Kaliszu, Józef Łoboz. Przyczynek do 
dziejów krajoznawstwa i turystyki w Kaliszu oraz Kaliskie krajoznawstwo tworzyli ciekawi 
ludzie. Była również autorką haseł do Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-
wschodniej – ziemi kaliskiej (Kalisz 2007).

Od 1996 roku należała do Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w którym pełniła 
funkcję sekretarza Komisji Biblioteczno-Wystawowej. Uczestniczyła także w pracach komitetu 
redakcyjnego Bibliografii historii Kalisza wydawanej w latach 2002-2007 przez KTPN. 

Wrażliwość na los innych sprawiła iż 2008 roku powierzono jej stanowisko 
przewodniczącej Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Koło Grodzkie w Kaliszu.

Za osiągnięcia na polu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego w 1998 roku została wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki 
odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2006 roku nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza.

Bożena Kryst zmarła niespodziewanie 8 lutego 2016 roku kilka dni później została 
pochowana na cmentarzu tynieckim.

Monika Sobczak-Waliś


