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Pożegnanie Stanisławy Janickiej

7 maja 2002 r. na emeryturę odeszła Stanisława Janicka (ur. 1928). 
W gorzowskim archiwum pracowała od roku 1959. W ciągu 44 lat pracy 
była filarem tej placówki i jej dobrym duchem. Przez wiele lat załatwiała 
kwerendy i interesantów odwiedzających archiwum osobiście. Jej pogoda 
ducha często się im udzielała, o czym przekonałem się niejednokrotnie kie-
dy pytały mnie o „panią Stenię” osoby, które miały z nią kontakt wiele lat 
wcześniej. Kwerendy wykonywała  perfekcyjnie (zwłaszcza genealogiczne). 
Było to możliwe dzięki biegłej znajomości pisma neogotyckiego, a także 
szczególnej żyłce jaką miała do tych poszukiwań. Kiedyś jednej z naszych 
interesantek pani Stenia odszukała matkę, z którą ta kontakt straciła w cza-
sie wojny, gdy była jeszcze dzieckiem. 

Pani Stenia opracowała kilka ważnych zespołów przechowywanych 
w gorzowskim archiwum. Były to głównie akta miast sprzed roku 1945: 
Brójec, Pszczewa, Trzciela i Skwierzyny. Jest autorką kilkudziesięciu artyku-
łów zamieszczanych na łamach czasopism archiwalnych i lokalnych. Swoje 
teksty zamieszczała m. in. w „Szczecińskim Informatorze Archiwalnym”, 
„Ziemi Gorzowskiej” oraz „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Ar-
chiwalnym”. 

Za swoją wieloletnią pracę była nagradzana odznakami honorowymi: 
„Zasłużony Działacz Kultury” (1973), „Za zasługi dla archiwistyki” (1979), 
„Za zasługi dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego” (1980), „Zasłużony 
Pracownik Państwowy” (1988). W związku z czterdziestoleciem pracy w ar-
chiwum gorzowska Rada Miejska przyznała Stanisławie Janickiej odznakę 
„Zasłużonego dla miasta Gorzowa”. Została uroczyście wręczona 15 wrze-
śnia 2000 r. przez przewodniczącego Rady Jakuba Derech-Krzyckiego.

W trakcie uroczystości pożegnalnej zarówno dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski jak i kierownik 
gorzowskiego Oddziału dr Dariusz A. Rymar wyrazili nadzieję, że odejście 
na emeryturę pani Stanisławy Janickiej nie będzie oznaczało końca współ-
pracy z archiwum, i że nadal będzie się dzieliła z młodszymi pracownikami 
swoją wiedzą i doświadczeniem.
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Jeden z akcentów pożegnalnych S. Janickiej – wręczenie widoku Korca – rodzinnej miej-
scowości. Widok na podstawie przedwojennej fotografii namalował Roman Piciński 
(fot. Maria Ćwiertnia)


