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O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Rok 1998 oprócz wielu miłych chwil i sukcesów zapisał się także smutną kartą 
w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej. Odeszło od nas na zawsze kilkoro byłych i jesz
cze czynnych zawodowo współpracowników.

Tę smutną serię rozpoczął Kornel Michałowski, który swoją pracę w Bibliotece 
podjął w lutym 1945 roku, kiedy trwały jeszcze walki o wyzwolenie Poznania. Brał 
udział w scalaniu księgozbioru, ratowaniu rozproszonych i zrabowanych przez Niem
ców kolekcji. Zorganizował Pracownię Muzyczną którą kierował do 1981 roku, kiedy to 
objął stanowisko wicedyrektora Biblioteki.
Był najwybitniejszym polskim bibliografem muzycznym. Przez wiele lat prowadził zaję
cia ze studentami w Zakładzie Muzykologii UAM. W październiku 1986 roku przeszedł 
na emeryturę, ale nie zerwał kontaktów z Biblioteką. Niemal w każdy piątek można Go 
było widzieć, jak w czytelni wertował stare, poznańskie gazety. Zawsze uśmiechnięty i 
pełen życzliwości rozmawiał na korytarzu z pracownikami.
Jeszcze w marcu z bibliotecznymi przyjaciółmi świętował swoje 75-te urodziny. Był 
w dobrej formie, pełen pomysłów i zamierzeń -  chciał napisać pamiętniki. Niestety 27 
marca nagła śmierć nie pozwoliła na zrealizowanie Jego planów.
0  Kornelu napisano już o wiele więcej. Odsyłam czytelników do poprzedniego numeru 
„Biblioteki” -. Chciałbym tu jeszcze jednak dodać, że w uznaniu zasług Kometa Micha
łowskiego dla naszej Biblioteki, czytelnia zbiorów specjalnych została nazwana jego 
imieniem.

20 kwietnia zmarł Henryk Oleszyński, który w Bibliotece pracował od 1959 roku. 
Związany był od początku z Sekcją Konserwacji. Był jej długoletnim kierownikiem. 
Podczas swojej pracy wyszkolił kilkoro dobrych fachowców z zakresu konserwacji. 
Prywatnie dał się poznać jako typ „chomika". Z uporem zbierał zbędne już dla innych 
przedmioty, ale które Jemu -  jak mawiał -  „mogą się jeszcze przydać".
W czerwcu 1989 roku przeszedł na emeryturę.

Zygmunt Drzewiecki rozpoczął pracę w Bibliotece -  w magazynie książek -  
wlipcu 1964 roku. Pracował głównie w kuponotece, ale brał także udział 
w technicznym przysposabianiu książek, wstawianiu i porządkowaniu księgozbioru. 
Przez wiele lat głównie On przeglądał i przygotowywał materiał do oprawy.
Prywatnie bardzo interesował się filmem. Kupował wiele czasopism z tego zakresu i był 
częstym bywalcem poznańskich kin. Znał wiele szczegółów i ciekawostek ze świata 
X Muzy, którymi chętnie dzielił się ze współpracownikami. W Oddziale Magazynowania
1 Ochrony Zbiorów pracował do chwili przejścia na emeryturę, w kwietniu 1996 roku. 
Odwiedzał nas jednak regularnie. Także kilka dni przed śmiercią był w bibliotece i nic 
nie wskazywało na to, że odejdzie tak nagle. Zmarł 23 maja.

1 A. Jazdon, Kornel Michatowski, .Biblioteki, Nr 2(11), Poznań 1998, s.179-182.
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W pełni lata -1 1  sierpnia -  opuściła nas po czternastu latach pracy Irena Gał
czyńska. Trudno w to uwierzyć, gdyż była osobą niezwykle witalną i pełną poczucia 
humoru. Pracując w portierni stykała się z różnymi czytelnikami (nie zawsze „dobrze 
wychowanymi”), czasami też „sterta się" z niezdyscyplinowanymi pracownikami Biblio
teki, jednak wszelkie „konflikty” potrafiła rozładować żartem.

Zenon Gazecki związany był z Biblioteką od lipca 1958 roku. Początkowo pra
cował w magazynie książek a potem w Pracowni Fototechnicznej, którą współorgani
zował. Jako jeden z pierwszych brał udział w wykonywaniu mikrofilmów dla Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Do końca związany był z Pracownią Foto, która w latach dziewięć
dziesiątych weszła w strukturę organizacyjną Oddziału Informacji Naukowej jako Sek
cja Reprografii.
Prywatnie charakteryzował się wieloma zdolnościami. Jako absolwent Technikum 
Chemicznego zajmował się fotografią. Grywał w tenisa. Lubił muzykować i często na 
przyjęciach, weselach i przy innych okazjach występował w zespole muzycznym jako 
kontrabasista. Dał się poznać także jako zdun! Potrafił naprawiać i budować piece 
kaflowe i w czasach, gdy były one głównymi dostarczycielami ciepła w naszych miesz
kaniach, niejedna osoba z Biblioteki skorzystała z jego usług. Był życzliwy ludziom i 
nigdy nie odmówił potrzebującym pomocy.
Zmarł 14 października.

Niestety także i nowy -1999 rok -  zaznaczył swoją obecność smutnymi wyda
rzeniami.

26 lutego zmarł po długiej chorobie Andrzej Kaczmarek. Pracował w Bibliotece 
od 1972 roku i związany był również z Pracownią Fototechniczną aż do chwili przej
ścia na rentę w lipcu 1993 roku. Miał 52 lata.

W maju dotarła do nas kolejna wiadomość o śmierci naszego kolegi -  Piotra 
Foltynowicza, który przez siedemnaście lat prawie nieprzerwanie pracował w Oddziale 
Magazynowania i Ochrony Zbiorów. W sierpniu 1998 roku przeszedł na rentę.
Zmarł 1 maja w wieku 44 lat.
Oprócz pracy w Bibliotece Andrzeja i Piotra łączyło jeszcze jedno: „Miłość” do piłki 
nożnej. Potrafili niezwykle żywo opowiadać o meczach ligowych, na które starali się 
chodzić regularnie. Nie opuszczali również ważnych meczy czy imprez piłkarskich 
pokazywanych w TV. Wypada też wspomnieć, że przed laty obaj grali w piłkę w po
znańskich klubach.

1 czerwca odszedł od nas Marian Dworczak. Pracował w Bibliotece Uniwer
syteckiej od listopada 1937 roku. W czasie okupacji skierowany na roboty do Niemiec 
pracował jako robotnik kolejowy w Brandenburgii. Po wyzwoleniu -  w maju 1945 -  
podjął ponownie pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, jako magazynier biblioteczny. Brał 
udział w akcji zabezpieczania księgozbiorów poniemieckich i podworskich na terenie 
Wielkopolski, Ziem Zachodnich i Północnych.
Starał się podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. W 1949 roku ukończył kurs bi
bliotekarski, a w kilka lat później złożył -  przed komisją powołaną przez Rektora UAM -  
egzamin z zakresu służby magazynowej, udostępniania i konserwacji książki.
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Za zasługi w akcji zabezpieczania książek w okresie bezpośrednio po wojnie oraz za 
szczególnie życzliwy stosunek do czytelników odznaczony został Honorową Odznaką 
Miasta Poznania.
W 1979 roku przeszedł na emeryturę.

Jest trudno pisać o zmarłych. Nie sposób wyrazić w tak niewielu słowach 
wszystkiego, co się czuje. Wiele faktów z ich bibliotecznego życia umyka naszej uwa
dze, a wielu piszący te słowa nie zna. Jedno jest jednak pewne. Wszystkie wymienione 
tu osoby -  jak i te, które odeszły w latach poprzednich -  cząstkę swego życia zostawiły 
w naszej Bibliotece. I chociaż już ich nie ma, to w naszej pamięci pozostaną na zaw
sze.

Andrzej Nowakowski
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