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ramy Prus. Archiwum królewieckie zawiera bowiem  nie tylko korespondencję 
Prus, ale i całej północno-wschodniej części basenu morza Bałtyckiego. Bo
gactw o to w ypływ a z faktu, że w  innych krajach sprawy administracji i p o li
tyki ustnie załatwiano, w  Zakonie wszystko prawie odbywało się na piśmie.

Autor zwraca uwagę na w ielce charakterystyczny fakt, przywiązywania  
bardzo w ielkiej wagi do akt tak ze strony kierowników politycznych Zakonu 
i Prus K siążęcych, jak i ze strony Polski (s. 20). Strona polska po pokoju  
toruńskim (1466) zażądała, by Zakon oddał akta dotyczące odebranych te 
rytoriów (Prus Królewskich). Tego postanowienia traktatu pokojowego nie 
w ykonał Zakon pod pretekstem  braku zatwierdzenia papieskiego. Częściowo 
sprawę tę uregulow ał dopiero pokój krakowski (1525), który postanowił, że 
u m ew y i przyw ileje sprzeczne z nowytm pokojem należy zwrócić Polsce, 
a jeżeli część tyen akt D /iaby ważną dla Prus Książęcych, miano sporządzić 
odpisy. K rólew iec oddał do Krakowa jednakże tylko 4 w orki akt. To też 
jeszcze w  r. 1730 sejm ik generalny Prus K rólewskich odbyty w  Grudziądzu 
zażądał cd Królestwa Pruskiego akt dotyczących Prus Królewskich. Żąda
nie to strona niem iecka uznała za ograniczenie suwerenności państwowej 
i nie spełniła go.

Wiek X V II przyniósł Prusom Książęcym duże zmiany. Unia personalna  
z Brandenburgią, ograniczanie praw stanowych craz odrzucanie zależności od 
P olski doDrowackiły do utworzenia nowej naczelnej władzy Prus Książęcych  
Etats-M inisterium , które odtąd jest najważniejszym  zespołem aktowym, 
odzw ierciedlającym  całokształt stosunków regionu (s. 34), Etats-M ini
sterium  było władzą słabą, jednakże „naczelną pozostałością dawnego K się
stw a jako sam odzielnego państwa. Jego usunięcie jednak leżało w interesie  
ujednolicenia pruskiej monarchii i reform adm ristracy.jnych, które przepro
wadzono już przed r. 1806 (s. 43). Stąd stała w alka stanów pruskich z su
premacją brandenburską, stąd stałe przez nie szukanie oparcia w  Polsce. 
Rozbiory P olski przypieczętowały likw idację ostatnich pozostałości sam o
dzielności Etats-M inisterium . W r. 1805 zostało ono zlikwidowane. Znalazło 
to wvraz również w  strukturze organizacyjnej archiwum królewieckiego. 
Dotychczas było ono nadzorowane przez Etats - Ministerium, 21. VI. 1804 re
ku Archiwum podległe zostało Kamerze W ojenno-Skarbowej w  Królewcu.

Państw o brandenburskie odcięło stany wschodnlo-pruskie od ich podstawy  
działania, od ich dokumentacji sam odzielności praw no-ustrojowej. Wprawdzie 
stany pruskie domagają się dostęou do akt. ale korzystanie z nich jest utrud
nione. Archiwum  królew ieckie stało siię cdrębną władzą państwową.

Z dziejów' archiwum królew ieckiego ważnym  okresem są lata 1930 — 
1845. Dowiadujem y się z pracy autora nie tylko o drodze ew akuacji akt 
archiw um  królew ieckiego, jego stratach, obecnych zasobach, ale również 
o przeprowadzonych w  D tarh okupacji rekw izycjach polskich archiwalii 
dotyczących np. Płocka, Ciechanowa, Białegostoku a nawet Warszawy.

Praca K. Forstreutern uzuoełm a nasze w iadom ości o zasobie archiwum  
królew ieckiego, daje w  połączeniu z zasobami olsztyńskiego pełny obraz bazy 
źródłowej do historii naszego regionu.

TADEUSZ GRYGIER

KROMKA NAUKOWA WOJ. OLSZTYŃSKIEGO 
POLSKIE T O W A R Z Y S T W O  LEKARSKIE

Czynione próby pow ołania do życia Towarzystwa Lekarskiego w  O lszty
nie w  latach 1947 i 1948 napotykały na pew ne trudności ze strony ówczesnych  
w ładz adm inistracyjnych. Dopiero w e w rześniu 1949 r. zezwolono na utw o
rzenie Podsekcji N aukowej przy Sekcji Lekarskiej Związku Zawodowego  
Pracowników  Służby Zdrowia w  Olsztynie. Na przewodniczącego tej p la
ców ki naukowej powołano Stanisława Flisa, a na sekretarza Tadeusza K o
łodziejczyka.

Pierw sze posiedzenie naukowe odbyło się 8 października 1949 r. P od
sekcja Naukowa rozwijała swą działalność w  ciągu półtora roku. W tym  
czasie zorganizowano 14 posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 45 
referatów. N iektóre z nich zostały ogłoszone drukiem w  czasopismach  
lekarskich.

Spośród om aw ianych referatów naukowych kilka dotyczyło zagadnień  
regionu warm ińsko-m azurskiego, a m ianowicie dn. 20 listopada 1949 r. 
St. Flis przedstaw ił działalność naukową zmarłego w  Olsztynie bakteriologa
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polskiego dra W acława Orłowskiego, 14. XII. 1950 r. Em ilia Sukertow a - 
Biedraw ina w ygłosiła  odczyt pt. „Źródła m ineralne i zakłady lecznicze na 
ziem i m azursko - w arm ińskiej w  przeszłości”, następnie 22 lutego 1951 r.
E. K opciowa m ów iła o Stacji Przetaczania K rw i w  O lsztynie i w reszcie  
dn. 15 marca 1951 r. W. Gałajowa zreferow ała na podstaw ie piśm iennictw a  
sprawę dychaw icy oskrzelow ej na naszym  terenie.

Dwa pierw sze referaty zostały opublikow ane w  prasie lekarskiej ’)• 
W sw ej pracy o charakterze historycznym  E. Sukertow a - B iedraw ina  
zw róciła się z apelem  o bliższe zbadanie zasobów  wód m ineralnych P oje
zierza M azurskiego. Badania te podjął Cyryl Kolago z Instytutu G eologicz
nego w  W arszawie. W yniki ich ogłosił następnie d ru k iem 2).

W czasie działalności Podsekcji N aukowej wśród prelegentów  przew a
żali lekarze szpitali olsztyńskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dwa 
referaty pochodziły ze Szpitala Pow iatow ego w  M rągowie i jeden z Instytutu  
M azurskiego w  O lsztynie.

Na posiedzeniach naukow ych w  om aw ianym  okresie najm niejsza frek 
w encja w ynosiła  17 osób, a najw iększa — 72 osoby.

W kw ietn iu  1951 r. M inisterstw o Zdrowia pow ołało do życia Oddział 
Polskiego T ow arzystw a Lekarskiego w  Olsztynie. W zw iązku z tym Zarząd 
Podsekcji N aukow ej postanow ił w łączyć sw e agendy do utworzonego To
w arzystw a Lekarskiego. Ostatnie posiedzenie naukow e w spom nianej P od
sekcji odbyło się 19 kw ietn ia  1951 r.

Przewodniczącym  pierw szego Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego  
Towarzystwa Lekarskiego został Jerzy Lebioda, w iceprzew odniczącym  F e
liks Sierociński, sekretarzem  — E. Hopfer, skarbnikiem  — W. Gałajowa  
i członkam i Zarządu: Wł. Kuzia, St. F lis i J. Siw y.

Od czerw ca 1951 r. do października 1952 r. w  T ow arzystw ie Lekarskim  
w ygłoszono 33 referaty z różnych dziedzin m edycyny oraz pokazano w iele  
przypadków chorobowych. Zagadnień regionu w  tym  okresie nie poruszano.

W dniu 30 października 1952 r. na posiedzeniu naukow ym  pożegnano 
przew odniczącego T -w a dra J. Lebiodę, który został pow ołany na inne  
stanowisko i opuścił O lsztyn. W zw iązku z tym  kierow nictw o Oddziału 
PTL w  O lsztynie przejął F. Sierociński, dotychczasow y w iceprzew od
niczący Zarządu 3).

9 lutego 1953 r. K ierow nik W ydziału Zdrowia Prezydium  W ojewódzkiej 
Rady N arodowej po uzgodnieniu z czynnikam i społeczno-politycznym i po
w ołał na stanowisko przew odniczącego Tym czasowego Zarządu PTL w  Ol
sztynie dra Edwarda Mroza. Dopiero w  dniu 30 listopada 1953 r. W alne 
Zebranie członków  PTL dokonało wyboru now ego Zarządu Oddziału w  na
stępującym  składzie: przew odniczący — doc. W acław G utowski, zastępca 
przew odniczącego — F. Sierociński, sekretarz — Kaz. N ickow ski, skarbnik  
— E. K opciowa. członkow ie Zarządu: E. Mróz, St. Flis i Wł. Uszycki.

W roku 1953, w  zw iązku z Rokiem  K opernikowskim  Oddział Olsztyński 
urządził uroczystą akadem ię ku czci W ielkiego Polaka. Główny referat 
pt.: ..Kooernik iako lekarz” w ygłosił S tan isław  F lis 3).

Spośród posiedzeń naukow ych Oddziału w  r. 1954 na specjalną w zm ian
kę zasługuje I K rajow v Ziazd N aukow y Lekarzy pośw iecony nauce P aw ło
wa. Odbył się on w  O lsztynie w  dniu 12 lutego. Prelegentam i byli lekarze  
olsztyńscy. N astępnie 26 kw ietnia tegoż roku zorganizowano nadzw yczajne

’) Stanisław  Flis, S.p Dr W acław Orłowski, Polski Tygodnik Lekarski. 
1950, nr 4, s. 159— 160; Emilia Sukertow a - Biedrawina. Źródła m ineralne 
na ziem i mazursko - w arm ińskiej w  przeszłości, Pol. Tyg. Lek., 1951, nr 12, 
s. 437—439. To samo (odbitka), W arszawa, 1951, 8°, s. 6 +  2 nlb, nakład 30 egz.

2) Cyryl Kolago, W ody m ineralne ziem i mazursko - w arm ińskiej, Pol. 
Tyg. Lek., 1954, nr 13, str. 414—415 i nr 14, s. 446—448. To samo (odbitka). 
Warszawa, 1954, 8°, s. 10 +  2 nlb., nakład 70 egz.

:i) Zarówno działalność Podsekcji Naukowej, jak i Oddziału PTL do 
października 1952 r. została om ówiona w  obszernym  sprawozdaniu Stanisław a  
Flisa pt. Z życia naukow ego w  O lsztynie (Pol. Tyg. Lek., 1951. nr 23/24, 
s 126— 127 i r. 1953, nr 9, s. 70—71).

4) Praca ta została ogłoszona drukiem w  Polskim Tyg. Lekarskim , 
r. 1953, nr 28, s. 1030—1032, nr 30, s, 1061— 1064 i nr 31, s. 1094— 1096. To 
samo (odbitka), W arszawa, 1953, 8 °, s. 22 +  2 nlb. nakład 70 egz.
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posiedzenie naukowe pośw ięcone leptospirozie u zwierząt i ludzi. Jako prele
genci w ystąpili naukow cy z W rocławia z docentem  J. Zwierzem na czele.

24 października 1954 r. staraniem Oddziału PTL odbył się I Zjazd 
N aukowy Lekarzy Warmii i Mazur, pośw ięcony przede w szystkim  zw al
czaniu brucellozy i tularemii.

G łówne referaty w ygłosili profesorowie J. Parnas i A. Tuszkiewicz  
z Lublina. Krótką prelekcję o osiągnięciach i zadaniach służby zdrowia na 
w si w  w ojew ództw ie olsztyńskim  m iał J. Węgrzyn, kierow nik W ojewódz
kiego W ydziału Zdrowia. Zjazd ten był w yjątkow o udaną imprezą, zgroma
dził bowiem  ponad 300 uczestników.

W kw ietniu 1955 r. przewodniczący Oddziału doc. W. Gutowski, prze
niesiony służbowo do W arszawy, przekazał agendy Towarzystwa swem u  
zastępcy F. Sierocińskiem u, który na W alnym  Zebraniu członków T-wa  
w  dniu 26 lutego 1956 r. został w ybrany przewodniczącym Oddziału.

Chcąc ożyw ić działalność naukową T -w a i poprawić frekw encję na 
zebraniach, zapraszano na prelegentów  profesorów i docentów  z różnych  
ośrodków naukow ych w  Polsce. Wśród nich w ym ienić należy prof. H. Ellerta  
z Gdańska, doc. Zakrzewskiego z Instytutu Hem atologicznego w  W arszawie, 
p io î. J. Freytaga z Lublina oraz prof. M. Tulczyńskiego i doc. T. Jan
kow skiego z Białegostoku. Prócz tego posiedzenia naukowe T-w a powiązano  
ze szkoleniem  internistycznym , które prowadzi w  Olsztynie konsultant w o
jew ódzki prof. Tulczyński.

Mimo usilnych starań Zarządu T -w a frekw encja na posiedzeniach nau
kowych była stosunkowo niew ielka, wahała się bowiem  w  granicach 14—50 
osób. Szczególny zawód pod tym w zględem  sprawiali przede wrszystkim  
lekarze młodzi.

Pod w zględem  frekw encji słabo też w ypadł II Zjazd Naukowy Lekarzy 
Warmii i Mazur, który odbył się w  O lsztynie 16 kw ietnia 1956 r. pod pro
tektoratem  M inistra Zdrowia dra J. Sztachelskiego. Tematyka Zjazdu do
tyczyła stanu zdrowia robotników rolnych (ref. prof. Freytag z Lublina) 
j zw alczania alkoholizm u (ref. dr Stypułkow ski z Warszawy). Spośród te 
m atów  regionalnych na tym  Zjeździe w ym ienić należy i'eferat J. Węgrzyna 
p. tyt.: „Osiągnięcia służby zdrowia woj. olsztyńskiego w  m inionym  10-leciu  
i zadania w  ramach planu 5-letn iego”, dalej referat Ant. Terajewicza 
pt.: „Urazowość wśród ludności w iejsk iej i m iejskiej woj. olsztyńskiego  
w  ub. 10-leciu” oraz ref. H. Góralskiego: „Osiągnięcia i niedociągnięcia  
w  w alce z alkoholizm em na terenie woj. olsztyńskiego”.

O lsztyński Oddział PTL posiada 5 kół terenowych, a m ianowicie 
w  Mrągowie, Giżycku, Kętrzynie, Prabutach i w  Szpitalu W ojewódzkim  
w  Olsztynie. Koła te pracują w  powiązaniu z Zarządem Oddziału i pro
wadzą na swoim  terenie oraz w  najbliższych -powiatach doszkalanie z a 
wodowe.

Dużym osiągnięciem  dla pracy naukowej naszego terenu jest pow stanie  
Biblioteki Lekarskiej w  Olsztynie. Już w  kw ietniu 1953 r. Olsztyński Od
dział PTL został powiadomiony, że Zarząd Główny czyni starania o zało
żenie bibliotek lekarskich w  kilku miastach wojewódzkich, m. in. w  O l
sztynie. Ze w zględu na duże trudności lokalow e Olsztyn otrzym ał w oje
wódzką B ibliotekę Lekarską dopiero wiosną 1956 r. Jest ona Oddziałem  
Głównej Biblioteki Lekarskiej w  W arszawie.

Bibliotekę Lekarską w  Olsztynie od początku jej istnienia prowadzi 
Aleksandra W itkowska zaś opiekunem Biblioteki z ramienia PTL jest 
Stanisław  F lis 5).

Księgozbiór Biblioteki olsztyńskiej w  dniu 15 października 1957 r. liczył 
2035 tomów. Ponadto otrzym uje ona 95 tytułów  czasopism lekarskich i z dzie
dzin pokrewnych, w  tym 38 polskich, 37 rosyjskich, 10 angielskich, 8 n ie 
mieckich oraz po 1 czasopiśmie w języku francuskim i czeskim. Dzienna 
frekw encja w  czytelni bibliotecznej waha się w  granicach 1—9 osób.

Stanisław  F lis

Od Redakcji: Dr St. Flis opublikował drugą pracę historyczną o charakterze 
regionalnym  pt.: „Maciej Ernest Borecki (Boretius) — znany lekarz mazurski 

X V III w .”, Pol. Tyg. Lek. 1956, nr 38, s. 1637— 1638. To samo (odbitka). W arsza
wa, 1956, 8°, s. 7 +  1 nlb., nakład 70 egz. Tę samą pracę w  skrócie w ydruko
wała „R zeczywistość” (dodatek społeczno-kulturalny „Głosu O lsztyńskiego”) 
r. 1957, nr 40, s. 4 oraz w  dniu 4 października 1957 roku nadało Radio 
Olsztyńskie.
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