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JADWIGA BŁAWATOWA

7  m aja  1994 r. odeszła od nas na zawsze m gr Jadw iga Bławatowa,
znana w środowisku gorzowskim jako  kierownik Archiwum Pań

stwowego, k tó rą  to  funkcję pełn iła  przez 22 lata.
J . B. urodziła się 1 lipca 1912 roku w K utnie w rodzinie nauczyciel

skiej Falkowskich. Nauki początkowe pobierała w B iałym stoku. Po prze
prowadzeniu się rodziny do Koła, uczęszczała do tutejszego gimnazjum 
humanistycznego, w którym  w 1934 r. o trzym ała świadectwo dojrzałości.

W  roku 1936 w stąp iła  na W ydział Hum anistyczny Uniwersytetu 
W arszawskiego, gdzie studiow ała polonistykę, której z powodu wojny 
nie ukończyła.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła 15 stycznia 1952 r. pracą w Na
czelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na stanowisku referendarza, 
a następnie kierownika kancelarii.

W  roku 1953, wraz z doktorem  Tadeuszem Menelem, została oddele
gowana przez NDAP do Zielonej Góry w celu zorganizowania Wojewódz
kiego Archiwum. Ze względu na brak lokalu w Zielonej Górze starali się 
o zamek w Kożuchowie, a gdy i tam  się im nie powiodło, wybrali locum 
w Sulechowie. Następnie dr Mencel wyjechał, a  dyrektorem  AP w Zielo
nej Górze został mgr Rom an Szczepaniak.

22. IX. 1953 J . B. złożyła podanie do NDAP o przeniesienie Jej 
z NDAP do WAP w Zielonej Górze, z siedzibą w Sulechowie. Tu ofi
cjalnie rozpoczęła pracę 1. X. 1953 jako  pracownik naukowy z ty tu łem  
służbowym asystenta. W  tym  też roku kończy w Szczecinie kurs dla 
pracowników naukowych archiwów państwowych.

24. XI. 1953 prosi NDAP o przeniesienie do A P w Gorzowie ze wzglę-
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dów rodzinnych i za zgodą Naczelnego D yrektora rozpoczyna tu  pracę 
jako kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego od dnia 1 .1. 1954.

W roku 1959 J.B . zdecydowała się rozpocząć s tud ia  zaoczne na W y
dziale Hum anistycznym  UMK w Toruniu, które ukończyła (po prze
rwie) w roku 1969 otrzym ując dyplom  m agistra historii. Jako pierwsza 
w środowisku archiwistów zielonogórskich uzyskała specjalizację archi- 
wistyczną. Prom otorem  Jej pacy magisterskiej p t. „A kta  starostw a po
wiatowego gorzowskiego i powiatowej rady narodowej w Gorzowie” był 
prof. Andrzej Tomczyk.

Odeszła na em eryturę z dniem 1 .1. 1976. K ontynuow ała jednak pracę 
w archiwum gorzowskim w niepełnym  wymiarze godzin.

Po kilku latach przeprowadziła się z Gorzowa do domu rodzinnego 
w Kole n. W artą, gdzie zm arła w wieku 82 lat.

W czasie swojej pracy w tu tejszym  archiwum  opracow ała zarówno 
jego najliczniejsze zespoły akt poniemieckich, jak  i z okresu Polski Lu
dowej. Bardzo d b a ła  o narastający  zasób archiwalny, przeprow adzając 
liczne kontrole archiwów zakładowych, szkoląc zatrudnionych w nich ar
chiwistów na kursach organizowanych w ram ach poznańskiego ZDZ-tu.

Swą wiedzą i kom petencjam i zawodowymi zdobyła sobie ogromny 
szacunek i uznanie w środowisku zielonogórskich archiwistów. Bardzo 
wysoko oceniano zawsze jej referaty na zebraniach naukowych.

Pryw atnie P ani A da cieszyła się powszechną sym patią, a  to  dzięki 
swej błyskotliwej inteligencji, żywemu usposobieniu i wielkiemu poczuciu 
humoru.

Za zasługi w pracy zawodowej była w ielokrotnie nagradzana i odzna
czana m .in. Srebrnym  i Złotym  Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawa
lerskim Orderu O drodzenia Polski. Już będąc na em eryturze o trzym ała 
odznakę honorową „Za zasługi dla archiwistyki” .

Z głębokim  sm utkiem  przyjęliśmy wiadomość o Jej odejściu.


