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Danuta Wańka urodziła się 13 XII 1958 w Iwanowicach 
(powiat kaliski) w rodzinie Stanisława Wróbla, rzemieślnika 
w podkaliskich Sobiesękach; jej matką była Zofia z domu 
Ziętek. Po nauce w szkole podstawowej w rodzinnej wsi, 
w 1977 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Wojska 
Polskiego w Błaszkach. Po opuszczeniu szkoły podjęła pra-
cę zawodową w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, by po kil-
ku miesiącach zająć stanowisko bibliotekarza w iwanowic-
kiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczytnikach. Od 
1982 r. rozpoczęła pracę w dziale gromadzenia i opracowa-
nia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka 
w Kaliszu, w 1990 r. stając na czele tego działu.

W 1987 r. podjęła studia na Uniwersytecie Wrocław-
skim, uzyskując w 1991 r. dyplom magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, zaś  
w 1998 r. w tymże uniwersytecie obroniła pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. 
Krzysztofa Migonia, poświęconą kulturze książki dziewiętnastowiecznego Kalisza. Dyser-
tacja doktorska ukazała się kilka lat później drukiem pod tytułem Świat kaliskiej książki pod 
zaborem rosyjskim 1815-1914. (Kalisz 2002). Ukończyła też studia podyplomowe w zakre-
sie zarządzania oświatą (2001) oraz pedagogiki (2007).

W 1992 r. podjęła pracę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kaliszu na stanowi-
sku kierownika działu instrukcyjno-metodycznego obejmując w 1999 r. funkcję wicedyrek-
tora tej placówki. W 1994 r. brała czynny udział w organizacji uroczystości nadania biblio-
tece imienia Alfonsa Parczewskiego. Jednocześnie zorganizowała księgozbiór depozytarny 
powierzony kaliskiej bibliotece pedagogicznej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu 
oraz objęła podobną opieką bibliotekę Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tym cza-
sie również uzyskała tytuł bibliotekarza dyplomowanego.

Od początku pracy zawodowej D. Wańka prowadziła zajęcia instrukcyjno-metodyczne 
w zakresie umiejętności bibliotekarskich, początkowo w kaliskiej Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej, później zaś w bibliotece pedagogicznej. Od 2002 r. podjęła się prowadzenia wy-
kładów i ćwiczeń w kaliskiej filii Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „Milenium”, zaś w 2009 r. 
rozpoczęła pracę w Katedrze Informacji Naukowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie, wkrótce potem podjęła też działania dydaktyczne w Zakładzie Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2008 r. rozpoczęła pracę w bibliotece kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opuszczając ostatecznie w 2009 r. 
stanowisko wicedyrektora Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu 
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(dawnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej) i stając na czele biblioteki WPA. Placówkę 
tę zreorganizowała i rozwinęła, podejmując się również jej przekształcenia w nowoczesną 
bibliotekę naukową, dysponującą nowoczesnymi technologiami, zlokalizowaną w nowym 
budynku wydziału.

Ważną częścią działalności D. Wańki była praca naukowa, której efektami było 10 książek 
autorskich, w tym tak istotne jak Czasopisma w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego: kata-
log. (Kalisz 1985); „Ziemia Kaliska”: 1930–1932 : bibliografia zawartości. (Kalisz 1990); 
Kalisz i ziemia kaliska na łamach „Gazety Kaliskiej” w latach 1893–1914: bibliografia. 
(Kalisz 1998); Krzysztof Migoń: bibliografia prac 1960–1999. (Kalisz 2000); Koźminek: za-
rys dziejów. (Kalisz 2000; 2010); „Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim 1815-1914” 
(Kalisz 2002) czy dwie współautorskie z Ewą Andrysiak i Krzysztofem Walczakiem – Druki 
kaliskie XIX i I połowy XX w. : (1800–1945): bibliografia. (Kalisz 2003) oraz Pół wieku Tech-
nikum Budowy Fortepianów im. Gustawa Arnolda Fibigera w Kaliszu (1954–2004) (Kalisz 
2004). Pośród artykułów dominują biogramy, zamieszczane w publikacjach ogólnopolskich 
i regionalnych (m.in. hasło Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk = Societas Scientiarum 
ac Litterarum Calisiensis w Słowniku polskich towarzystw naukowych. T. 1, Towarzystwa 
naukowe działające obecnie w Polsce. Wyd. nowe  red. nauk. Barbara Sordylowa (Warszawa 
2004) oraz Szczepankiewicz Bronisław (1843-1922), księgarz, drukarz, nakładca, działacz 
społeczny, Krzysztof Walczak, Danuta Wańka, w Polskim Słowniku Biograficznym. T. 47/2 
(Warszawa 2010). Redagowała także wiele publikacji Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, w tym dwa tomy Słownika biograficznego Wielkopolski południowo-wschodniej (zie-
mi kaliskiej) (Kalisz 2003, 2007), uczestnicząc też w pracach zespołu redakcyjnego czaso-
pisma „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Dorobek wydawniczy Danuty 
Wańki nosi wyraźny charakter regionalny, sama zaś autorka wniosła bardzo znaczny wkład 
w wiedzę o szeroko pojętej książce kaliskiej.

Istotną częścią życia D. Wańki była działalność społeczna w Kaliskim Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk. Przyjęta do KTPN w 1991 r., w latach 1996-2000 wchodziła w skład zarzą-
du stowarzyszenia, zaś w latach 2000-2012 pełniła funkcję sekretarza generalnego KTPN. 
Jednocześnie działała w charakterze sekretarza naukowego Pracowni Słowników Biogra-
ficznych (pod kierunkiem przewodniczącej – prof. Hanny Tadeusiewicz) biorąc udział 
w przygotowaniu do druku trzech tomów Słownika biograficznego Wielkopolski południowo
-wschodniej. Była również organizatorką kilku konferencji naukowych.

Od 2006 r. działała również w Oddziale Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Bibliolo-
gicznego, zaś w 2015 r. wybrana została na stanowisko wiceprzewodniczącej tegoż oddziału. 
Od 2008 r. udzielała się w kaliskim oddziale Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (członek 
zarządu), a w czerwcu 2015 r. została skarbnikiem Oddziału Kaliskiego Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego.

Jej praca zawodowa i społeczna została doceniona m.in. poprzez odznaczenie Złotym 
(2005) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), 
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1998), Odznaką honorową „Za Zasługi dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego”, Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne za-
sługi dla polskiego bibliotekarstwa oraz nagrodami Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, Prezydenta Miasta Kalisza oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Danuta Wańka zmarła 28 grudnia 2015 r., została pochowana obok męża Kazimierza na 
cmentarzu parafialnym w Iwanowicach.

Krzysztof Walczak


