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MARIA LEHMANN
(1935–2021)

Maria Lehmann urodziła się 18 stycznia 1935 roku
w Kórniku jako czwarte dziecko Mariana Majewskiego i Barbary z domu Głowackiej. Całe życie związana
była ze swoim rodzinnym miastem. Tutaj, jako ekstern,
ukończyła szkołę podstawową i 14 lipca 1952 roku
podjęła pracę w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Kórniku na stanowisku starszego księgowego. Pracowała tam do 30 kwietnia 1965 roku, kończąc jednocześnie kurs II stopnia dla kierowników referatów
finansowych.
Po odejściu na emeryturę Pelagii Grześkowiakowej
Biblioteka Kórnicka poszukiwała głównej księgowej.
W tamtym czasie znalezienie kogoś z odpowiednimi kwalifikacjami ekonomicznymi nie było łatwe, a osoby zamiejscowe stawiały warunki mieszkaniowe. Na początku 1965 roku Maria Lehmann złożyła podanie o przyjęcie do
pracy w Bibliotece. Na wniosek dyrektora, doc. Stefana Weymana, władze Polskiej Akademii Nauk wyraziły zgodę na zatrudnienie jej na stanowisku starszej księgowej p.o. głównej księgowej (pismo z dnia 3 maja 1965 roku). Wysoka ocena jej pracy pozwoliła na powierzenie Marii Lehmann od 1 maja 1967
roku funkcji głównej księgowej w Bibliotece Kórnickiej. W 1976 roku ukończyła
w Warszawie kurs szkoleniowy dla kadry jednostek budżetowych organizowany
przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Księgowych. Cieszyła się uznaniem i zaufaniem
kolejnych dyrektorów Biblioteki, a także władz PAN w Warszawie. Jej dobrą i sumienną pracę potwierdzały liczne kontrole. Była członkiem Zakładowej Komisji
Socjalnej.
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Po siedemnastu latach pracy z dniem 28 lutego 1982 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę. Podziękowanie za dobrą pracę dla Biblioteki Kórnickiej skierował do
niej prof. Władysław Markiewicz – sekretarz Wydziału I PAN w Warszawie.
W 1961 roku poślubiła Szczepana Lehmanna, z którym wspólnie przeżyli 52
lata. Wychowali dwoje dzieci: córkę Ewę oraz syna Macieja. Była ukochaną Babcią
dla ośmiorga wnuków oraz ośmiorga prawnuków. Przez wiele lat z ogromnym poświęceniem opiekowała się chorym mężem, który zmarł 22 listopada 2014 roku.
Starsi mieszkańcy Kórnika pamiętają zapewne, że pani Maria od najmłodszych
lat śpiewała w Chórze Kościelnym św. Cecylii, działającym przy kórnickiej parafii.
Swoim solowym śpiewem uświetniała niejedną uroczystość ślubną.
Maria Lehmann zmarła 17 marca 2021 roku. Spoczęła na cmentarzu kórnickim w grobowcu rodzinnym, obok męża Szczepana i przedwcześnie zmarłego syna Macieja. Należy do osób zasłużonych dla Zamku Kórnickiego.
Jan Łuczak

