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Od redaktora

Tom III czasopisma „Echa Przeszłości” poświęcony jest problematyce 
archiwalnej, przy czym redaktor tego tomu starał się, aby zaprezentować 
w nim olsztyńskie środowisko badaczy archiwistyki i archiwistów. Wypełniają 
zatem tom prace pracowników Katedry Archiwistyki Uniwersytetu Warmińs
ko-Mazurskiego i Archiwum tegoż Uniwersytetu, Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej i Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Otwiera tom artykuł prof. dra hab. Bohdana Ryszewskieego, kierownika 
Katedry Archiwistyki, omawiający studia i badania z zakresu archiwistyki 
prowadzone przez Katedrę. Celem artykułu było przedstawienie nowego ośrod
ka badań archiwistycznych, a przede wszystkim nowego programu studiów 
archiwalnych, skupionego bardziej niż w innych ośrodkach na problemach 
komputeryzacji archiwów.

Ks. dr Kazimierz Łatak, adiunkt Katedry Archiwistyki, przedstawia 
dwie rozprawy dotyczące historii Zgromadzenia Kanoników Regularnych: 
pierwsza omawia pieczęcie klasztoru kanoników regularnych w Krakowie, 
druga -  obszernie opisuje historię biblioteki kanoników regularnych w Kra
kowie do końca XVI w.

Ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, znawca archiwów kościelnych, a zwłaszcza Archi
wum Archidiecezji Warmińskiej, zechciał opublikować w naszym tomie tekst 
tzw. artykułów zaprzysiężonych Marcina Kromera z 1571 r. z obszernym 
komentarzem historycznym. Na zasobie Archiwum Archidiecezji Warmińskiej 
jest też oparte napisane przez ks. prof. dra hab. Andrzeja Kopiczko, dyrektora 
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, studium źródłoznawcze zawierające opis 
kościoła w Pieniężnie z 1699 r.

Kolejne dwa artykuły, przygotowane przez archiwistów Archiwum Państ
wowego w Olsztynie, dotyczą ważnych problemów zasobu tegoż Archiwum. 
Mgr Sławomir Maksymowicz omówił układ akt registratur parafii ewangelic
kich w Prusach Wschodnich od końca XVI do początku XX w. Mgr Beata 
Wacławik przedstawiła akta landratur z zasobu Archiwum Państwowego 
w Olsztynie. Ciekawy przyczynek do mało znanej kwestii brakowania akt 
w XIX w. na podstawie akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych z zasobu 
Archiwum Głównego Akt Dawnych omówiła w swym artykule prof. dr hab.



Halina Robótka z Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Kolejne prace dotyczą ważnych dziedzin działalności archiwów i są przygo
towane przez archiwistów olsztyńskich. Mgr Anna Karpińska z Archiwum 
Państwowego w Olsztynie omówiła stan archiwów sądowych na terenie działal
ności Archiwum Państwowego w Olsztynie. Mgr Maria Tarnowska, także z AP 
w Olsztynie, przedstawiła stan wykorzystania zasobu Archiwum Państwowego 
w Olsztynie w ostatnich piętnastu latach. Dwie następne rozprawy dotyczą 
Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: mgr Danuta Kasparek 
omówiła jego historię, a mgr Anna Wójcicka -  zasób. Mgr Maria Bogacz-Walska 
zajęła się udziałem pracowni konserwacji Archiwum Państwowego w Olsztynie 
w ważnym programie rządowym „Kwaśny Papier”, finansowanym przez KBN.

Dział „Artykuły i rozprawy” zamyka praca dra Krzysztofa Narojczyka, 
kierownika Zakładu Metod Komputerowych Instytutu Historii UWM, który 
omówił, z pozycji użytkownika, Internetowe archiwa elektroniczne.

W dziale „Materiały” dr Urszula Kalembka przytoczyła, krytycznie opraco
wanych, 18 listów Zygmunta Miłkowskiego (właściwe nazwisko: Teodor Tomasz 
Jeż) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu z czasów jego współpracy z Komite
tem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867 -  1869).

Tom zawiera też stałe działy, tzn. „Recenzje i omówienia” oraz „Kronikę 
naukową”, a także, niestety, dział „Pożegnania”, w którym Cezary Nałęcz 
omówił sylwetkę prof. zw. dr. hab. Tadeusza Marii Gelewskiego.
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