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Mgr Maria Łuczak zmarła 3 lutego 2011 roku w szpitalu w Poznaniu, a 5 lutego
spoczęła na cmentarzu parafialnym w Kórniku obok swych rodziców. Jej śmierć
wywołała szczególny żal w międzynarodowym środowisku szachowym, czego
dowodem były liczne nadesłane kondolencje, m.in. od rodziny Tassila von Heydebrand und der Lasa oraz artykuły wspomnieniowe w prasie i na stronach internetowych. Oprócz serdecznej pamięci pozostał po śp. Marii Łuczak piękny dorobek naukowy, odzwierciedlający Jej szerokie zainteresowania i pasję badawczą,
ale także zauroczenie Zamkiem Kórnickim i jego historycznymi mieszkańcami.
Władysław Chałupka

ANTONI MOLIK
1920–2012
Antoni Molik urodził się 9 czerwca 1920 roku
w Runowie nieopodal Kórnika. W 1934 roku ukończył
7-klasową Szkołę Powszechna w Kórniku, a następnie
przez cztery lata pracował w grupie mierniczych przy
pomiarach pól. W sierpniu 1939 roku został poproszony przez ówczesnego burgrabiego Zamku Kórnickiego
– Stanisława Małeckiego o pomoc w ratowaniu tamtejszych zbiorów, gdyż spodziewano się rychłego wybuchu wojny. Przez trzy tygodnie zabezpieczał w piwnicach szczególnie cenne eksponaty.
W czasie okupacji pracował w kilku niemieckich firmach. Między innymi w fabryce samolotów „Focke Wulf ” Flugzengbau Werk Posen w Krzesinach–Piotrowie. Po zakończeniu wojny uczył się w Publicznej Szkole
Dokształcająco–Zawodowej. W październiku 1947 roku zdał egzamin czeladniczy
na instalatora.
Od końca 1947 roku do maja 1949 roku pracował w Fundacji „Zakłady Kórnickie”. W lipcu 1950 roku podjął pracę w Bibliotece Kórnickiej. Pracował w Dziale
Muzealnym Zamku do 1998 roku. Razem ze Stanisławem Małeckim i jego synem
Kazimierzem opiekował się zbiorami oraz troszczył o stan techniczny budynku.
Przez całe lata oprowadzał po salach muzealnych turystów. Z ogromnym zaangażowaniem opowiadał o zgromadzonych w Zamku pamiątkach narodowych.
Pracę w Zamku traktował jako służbę, ale i wielki zaszczyt. Jego zasługi były
doceniane przez przełożonych. Pan Antoni był odznaczany Srebrnym Krzyżem Za-
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sługi, Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 1982 został mu nadany honorowy
tytuł Burgrabiego Zamku Kórnickiego.
Choć poświęcał Zamkowi prawie cały swój czas, angażował się też w działalność
społeczną. Był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kórniku. Od 1967 do 2011 roku był członkiem Rady Parafialnej przy parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych
w Kórniku.
Wielką pasją pana Antoniego były zegary. Wyszukiwał je w różnych okolicznościach, naprawiał i kolekcjonował.
Był szczęśliwym mężem i ojcem. W 1949 roku poślubił Łucję Piasecką ze Śremu.
Przeżyli razem ponad sześćdziesiąt lat. W 1999 roku zostali odznaczeni „Medalem
za długoletnie pożycie małżeńskie”. Pan Antoni był bardzo dumny ze swoich córek
Danuty i Doroty oraz wnuków Kamila i Barbary.
Zmarł 5 lipca 2012 roku. Ostatni Burgrabia Zamku spoczywa na Kórnickim
cmentarzu obok swoich rodziców i żony.
Leszek Grześkowiak

ZOFIA NOWAK
1930-2012
Zofia Nowak urodziła się 2 kwietnia 1930 r.
w Toruniu. Jej ojcem był urzędnik pocztowy Piotr,
matką Marta z domu Rosa. W 1936 r. rozpoczęła
naukę w szkole podstawowej w Sępolnie Krajeńskim. Podczas wojny ukończyła 7 klas i pracowała jako goniec. Po wojnie, ukończyła gimnazjum
i liceum typu humanistycznego. Maturę złożyła
w 1949 r. w Chojnicach i rozpoczęła studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim.
W 1952 r. otrzymała dyplom ukończenia studiów
pierwszego stopnia. Nie mogła ich ukończyć, ponieważ zakres kształcenia na filologii klasycznej
w Poznaniu został ograniczony. Jeszcze podczas studiów (w 1951 r.) rozpoczęła
pracę w Polskiej Agencji Prasowej w Poznaniu, gdzie zatrudniano ją do 1954 r.
Od lutego do lipca 1960 r. pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym
w Złotowie. W 1960 r., po przywróceniu klasyki na Uniwersytecie, dostała in-

