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Bohdan Łukaszewicz

DWADZIEŚCIA LAT 
„KOMUNIKATÓW MAZURSKO-WARMIŃSKICH” 

(1957— 1977)

17 grudnia 1977 roku w P lanetarium  Lotów Kosmicznych w Olsztynie 
odbyło się uroczyste zebranie Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, poświęcone jubileuszowi dwudziestolecia k w arta ln ika  „Komu
n ikaty  M azursko-W arm ińskie” , którego pierwszy num er ukazał się późną 
jesienią 1957 roku.

Zebraniu  przewodniczył dr Andrzej Skrobacki — wiceprezes Oddziału 
Olsztyńskiego PTH, k tóry  po krótk im  w prow adzeniu poprosił o zabranie głosu 
sekretarza  Kom itetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej P a r tii  Robotni
czej — doc. dr. Edm unda Wojnowskiego. W swym  w ystąpieniu Edmund Woj- 
nowski podkreślił dużą rolę „Kom unikatów M azursko-W arm ińskich” w  pro
cesie kształtowania świadomości historycznej mieszkańców Olsztyńskiego 
i tworzenia się olsztyńskiego środowiska humanistycznego. Następnie wręczył 
przyznaną przez Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Olsztynie, na 
wniosek sekretaria tu  KW PZPR, Honorową Odznakę Zasłużonym dla W arm ii 
i M azur „za zasługi w rozwoju hum anistyki na  W arm ii i M azurach oraz za 
popularyzację wiedzy historycznej o regionie”. Odznaczenie odebrał 
doc. d r  Janusz Jasiński — przewodniczący kom itetu redakcyjnego „Komuni
katów  M azursko-W arm ińskich”, k tóry  podziękował za to zaszczytne odznacze
nie i pomoc, jakiej kw arta ln ik  doznaje szczególnie ze s trony doc. Edm unda 
Wojnowskiego. W yraził też wdzięczność mecenasowi finansowem u „Komuni
katów  Mazursko-W arm ińskich" — W ydziałowi K u ltu ry  i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w  Olsztynie. Ponadto podziękował za opiekę merytoryczną, 
jaką otacza czasopismo Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Wysoko ocenił rolę kw arta ln ika  w  życiu naukowym  i ku ltu ra lnym  Ol
sztyńskiego prof, d r  M arian Biskup — prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, stwierdzając, iż kto chce zajmować się dziś 
dziejam i Polski północno-wschodniej nie może pominąć naszego kw artaln ika . 
Podobną opinię wyraził doc. d r  Stanisław  Szostakowski — prorek tor Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, stwierdzając, iż „K om unikaty Mazursko- 
-W arm ińskie” stanowią niezbędną i nieocenioną pomoc dla studentów -m agi- 
s tran tów  W ydziału Humanistycznego WSP.

Z kolei głos zabrali wydawcy „Kom unikatów M azursko-W arm ińskich”. 
Dr Jerzy  Sikorski, dyrek tor Ośrodka B adań Naukowych im. Wojciecha Kę
trzyńskiego w Olsztynie, w yraził nadzieję, iż wkrótce czasopismo nasze stanie 
się reprezentantem  całego olsztyńskiego środowiska naukowego, nie tylko
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historycznego, ale i humanistycznego. W podobnym tonie utrzym ane było 
wystąpienie mgr. Edw arda -Martuszewskiego, kierow nika Stacji Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, k tó ry  życzył redakcji 
„Komunikatów Mazursko-W arm ińskich” dalszych pięknych sukcesów na polu 
edytorskim.

Dołączając się do tych życzeń d r Andrzej Skrobacki przekazał Januszowi 
Jasińskiemu pamiątkow y medal Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, 
do którego powstania na terenie województwa olsztyńskiego przyczyniły się 
właśnie „Kom unikaty M azursko-W arm ińskie”.

Następnie Janusz Jasiński wygłosił re fe ra t okolicznościowy, w którym  
przypomniał genezę, narodziny, rozwój i dwudziestoletni dorobek „Komuni
katów M azursko-W arm ińskich”.

20 grudnia 1977 roku natom iast w  Klubie Środowisk Twórczych w  Olszty
nie odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego „Komunikatów M azursko-W ar
mińskich” z pracownikami Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. Seweryna 
Pieniężnego w Olsztynie, w których to Zakładach nieprzerw anie od dwudziestu 
la t  drukowany jest nasz kw artaln ik . Obok kierow nictw a d rukarn i i pracow
ników nadzoru technicznego w spotkaniu brali udział bezpośredni uczestnicy 
procesu produkcyjnego kw artaln ika , a wśród nich w eteran  sztuki drukarskiej, 
S tanisław  Siemaszko, k tóry  składał nasze m ateriały  bezpośrednio z pisanych 
ręcznie tekstów. W trakcie spotkania wspominano nie tylko pierwsze num ery 
czasopisma i współpracę d rukarn i z redakcją, a w szczególności z Emilią 
Sukertową-B iedraw iną, ale także zastanawiano się nad uspraw nieniem  cyklu 
produkcyjnego i podniesieniem poziomu szaty typograficznej „Komunikatów 
Mazursko-W arm ińskich”.


