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228 Z żałobnej karty

Do końca swego długiego życia żywo interesowała się polityką, zwłaszcza tym 
wszystkim, co dotyczyło aktualnych wydarzeń dziejących się w Polsce.

Swoim przekonaniom pozostała wierna do końca.
Pochowana została na starym, wiejskim cmentarzu, w ukochanym przez siebie 

Szymborzu.

Teresa Dachtera

„/ to jest nasze życie: mgła, strach, złote cienie
i oczy, które wszystko na wylot przejrzały 
i ponad walki, rozpacz, przerażenie 
palą się pomarańcze i kwitną migdały"

J. Iwaszkiewicz Мара pogody.

Małgorzata Hanelt (1.11.1950 -  1.07. 2007)

Małgorzata Hanelt, po zakończeniu stu
diów (1974 r.) na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pozna
niu, kierunek filologia germańska, podjęła 
pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej. Począt
kowo, przez kilka lat zatrudniona była w 
Oddziale Gromadzenia Zbiorów w Sekcji 
Wymiany. W 1982 roku przeszła do Oddzia
łu Zbiorów Specjalnych, gdzie zajmowała się 
opracowaniem zbiorów masońskich. W tym 
samym roku uzyskała awans na kustosza 
służby bibUotecznej. Do Oddziału Gromadze
nia Zbiorów wróciła w roku 1993 i ponow
nie zajęła się wymianą wydawnictw ze stre
fy niemieckojęzycznej. Pełniła również chęt
nie i z dużą kompetencją rolę tłumaczki z okazji częstych w Bibliotece konferencji, 
wizyt, delegacji czy szkoleń. W 1997 roku uzyskała status tłumacza przysięgłego. Mał
gorzata kochała Bibliotekę, rozumiała jej mechanizmy a zwłaszcza społeczny a zara-
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zem uniwersalny sens jej działania. Komputeryzacja Biblioteki, przełomowe zmiany, 
które dokonały się w czasie jej aktywności zawodowej nie stanowiły dla niej trudności, 
można nawet stwierdzić, że była ich współtwórczynią. Od roku 2002 pełniła funkcję 
specjalisty dziedzinowego w zakresie filologii germańskiej, fizyki i matematyki. Przy 
wielkich zaletach umysłu i serca, różnorodnych uzdolnieniach i pracowitości, Małgo
rzata nie aspirowała do stanowisk kierowniczych, które z pewnością mogła osiągnąć. Jej 
życiowa energia, prawdziwa siła uczuć skierowana była na ratowanie życia i zdrowia, 
kształcenie i wychowanie synów.

Ciężkie obowiązki rodzinne, zaangażowanie w pracę zawodową, tłumaczenia, ko
repetycje, dążenie do perfekcji we wszystkim, co robiła, nie zamykały jej wielkiego 
serca dla otaczających ludzi. Przynosiła trochę szorstką serdeczność a także pomoc, 
która nie wymagała specjalnych podziękowań. Była łubiana i szanowana, miała odda
nych przyjaciół, którzy w ostatnich latach tragicznej choroby wspierali ją  i ze wszech 
miar pomagali. Doceniała to i cieszyła się, odpychając cierpienie i samotność.

Odeszła przedwcześnie żegnana z żalem i poczuciem straty. Pamięć o Małgosi 
pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Aleksandra Ochmańska


