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1943-2011

Pochodziła z rodziny trwale związanej z Kórnikiem. 
Jej dziadek, Andrzej Tłok, dzięki stypendium wypłaca-
nemu przez Działyńskich, ukończył studia medyczne 
w Greiswaldzie. Praktykował w Kórniku, najuboższych 
kurował za darmo, niekiedy dając im lekarstwa gratis. 
Cieszył się wielkim uznaniem w lokalnej społeczności. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, współtwo-
rzył miejską administrację, przez pewien czas piastując 
urząd wiceburmistrza. Jej rodzice, Bożena i Bartłomiej 
Bolewscy, jeszcze przed wojną ukończyli studia rolnicze, 
a od 1945 r. pracowali w Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych. Dobrochna przyszła na świat 26 grudnia 

1943 r. w Poznaniu. Szkołę podstawową ukończyła w Dobiegniewie, a Liceum 
Ogólnokształcące w Kórniku w 1961 r. Następnie podjęła studia bibliotekoznawcze 
na Uniwersytecie we Wrocławiu, które ukończyła w 1966 r. z wynikiem bardzo do-
brym. Dyplom magisterski otrzymała na podstawie pracy „Franciszek Siarczyński 
(1758-1829)” ocenionej bardzo wysoko przez promotora prof. Antoniego Knota. 
W tym samym roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Kórnickiej, w Dziale Opraco-
wania Nowych Druków. W 1973 r., po zdaniu egzaminu, uzyskała tytuł kustosza 
dyplomowanego. W 1978 r. objęła stanowisko kierownika Działu Gromadzenia, 
gdzie pracowała do 1995 r. Następnie pracowała w Dziale Grafi ki i w Dziale Zbio-
rów Specjalnych, indeksowała fotografi e. M.in. sporządzała indeksy fotografi i 
i rycin do zeszytów 2, 4-5 „Inwentarza Rękopisów Biblioteki Kórnickiej”.

Publikowała artykuły w „Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej” m.in. Bibliote-
ka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874-1925), Z. 11:1974; Trudy bibliote-
karskie Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Kórniku (1840-1849) Z. 15: 1980; 
Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim, Z. 21:1986.

Na wszystkich stanowiskach dała się poznać jako pracownik kompetentny 
i solidny. Była ceniona także za zalety osobiste – dobroć, uczynność, skromność 
i łagodny charakter. Nie lubiła wystawiać ludziom złych ocen, starała się zawsze 
znaleźć ich dobre strony. Na początku lat 80. była także działaczką opozycji soli-
darnościowej, m.in. kolportowała w Wielkopolsce pisma i książki drugiego obiegu.

Zmarła po ciężkiej i długiej chorobie, 25 stycznia 2011 r. w Warszawie. Pocho-
wana została w Poznaniu, na cmentarzu Junikowskim.
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