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odczytywaniu zniszczonych superekslibrisów, gdzie z całego napisu zostało parę 
liter. Po kilku minutach zastanowienia podawała cytat z Pisma Świętego. Znała 
Nowy Testament na pamięć, zarówno w języku łacińskim jak i polskim, Stary Te
stament w obszernych fragmentach.

Zawsze była skupiona na pomocy innym ludziom, świadcząc nie tylko sło
wem, lecz czynem swej przynależność do religii katolickiej. Pomogła chłopcu 
z Domu Dziecka, adoptując go. Parając się w kościele pomocą biednym i bezdom
nym, zajmowała się przyjmowaniem i wydawaniem odzieży. Swą służbę pełniła 
heroicznie, także wtedy, gdy już osłabła i szwankowały Jej nogi. Zawsze wymagała 
od siebie więcej niż od innych. Zmarła 7 maja 2012 r., pogrzeb odbył się cztery dni 
później na cmentarzu Jeżyckim.

Wanda Karkucińska

HALINA PÓŁCHŁOPEK
1939-2013

Halina Zofia Półchłopek z domu Jachnik urodziła 
się 28 kwietnia 1939 r. w Kórniku, w rodzinie Wale
riana i Jadwigi z Grzegorowskich. Była najmłodszym 
z pięciorga dzieci w rodzinie, która od wielu pokoleń 
była związana z Kórnikiem. Tutaj uczęszczała do szkół: 
podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które zakoń
czyła maturą.

W lipcu 1961 r. wyszła za mąż za Mieczysława Pół- 
chłopka -  mgra fizyki i nauczyciela w LO w Kórniku.

Pierwszą pracę podjęła w 1958 r. jako nauczycielka 
religii w Szkole Podstawowej w Kórniku. Od 1 lutego 

1960 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece Kórnickiej PAN, w Dziale Opracowania No
wych Druków i Czasopism. Z Biblioteką Kórnicką związała całe zawodowe życie, 
przechodząc wszystkie szczeble kariery od stanowiska pomocnika bibliotekarza 
do starszego bibliotekarza. Wykazywała w pracy wiele inwencji, przez lata prowa
dziła samodzielne stanowisko opracowania czasopism.

Posiadała duży autorytet wśród koleżeństwa, cechowała Ją uczciwość i uczyn
ność. Przez lata prowadziła Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, należała
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do ZNP. W kwietniu 1986 r. została nagrodzona medalem 40-lecia PRL. W listo
padzie 1998 r. obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej.

Na emeryturę przeszła 31 sierpnia 1999 r. Nie zerwała jednak swoich kontak
tów z Zamkiem -  przez kilka sezonów letnich pracowała jako przewodnik po Mu
zeum Kórnickim. Czas na emeryturze dzieliła między rodzinę i przyjaciół. Przed 
kilku laty była inicjatorką i współorganizatorką spotkania z naszymi koleżankami 
i kolegami, którzy przed laty pracowali w Bibliotece. Było to ostatnie spotkanie 
z Jej udziałem w tak szerokim gronie.

Zapisała się w naszej pamięci jako uczynny i wrażliwy człowiek, miała wielu 
przyjaciół i znajomych. Z dużą estymą opowiadała nam, młodszym pracowni
kom, o dawnych czasach w Kórniku, o swojej rodzinie. Była wzorową żoną i mat
ką; pozostawiła dwoje dzieci: córkę Dorotę -  absolwentkę polonistyki na UAM i 
syna Michała -  absolwenta Politechniki Poznańskiej. Nie doczekała kolejnego ab
solutorium w rodzinie -  wnuczka Olga, córka Michała podjęła w tym roku studia 
na Uniwersytecie Warszawskim.

Zmarła po kilkumiesięcznej walce z chorobą 11 czerwca 2013 r. Pochowana 
została 15 czerwca na cmentarzu w Kórniku.

Danuta Zagartowska

GRZEGORZ ROZWADOWSKI
1975-2011

„Nasz Grzesio”, bo tak o nim wyrażało się i do 
dziś wyraża wielu pracowników Biblioteki Kórnic
kiej, urodził się 20 stycznia 1975 roku w Poznaniu. 

Jego rodzicami byli Hieronim oraz Janina Rozwa
wscy. Był absolwentem XIV Liceum Ogólno

kształcącego w Poznaniu, które ukończył w 1994 ro
ku. Kolejnym etapem jego edukacji było Policealne 
Studium Zawodowe nr 5 w Poznaniu, o kierunku 
technik rachunkowości, które ukończył w 1998 ro
ku z wynikiem celującym. W latach 1998-2002 roku 
zatrudniony był na stanowisku księgowego w firmie 
Peugot Motomarket. Od 15 stycznia 2002 roku roz

począł pracę w Bibliotece Kórnickiej, początkowo na pół etatu, by od 1 kwietnia 
2002 roku, już w pełnym wymiarze, objąć obowiązki samodzielnego księgowego.


