


„Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" -
CXXX3II, nr 1 /1997 oraz Rocznik Zarządu Towarzystwa Lekarskie-
go Warszawskiego za rok 1995/1996. Warszawa 1997. 

Po blisko 60 latach, za sprawą Towarzystwa Lekarskiego War-
szawskiego wznowiono edycję czasopisma „Pamiętnik Towarzy-
stwa Lekarskiego Warszawskiego". Przypomnieć wypada, iż „Pa-
miętnik..." ukazywał się jako organ Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego od 1837 do 1938 r. 

Pierwszy numer - po tak długiej przerwie - wydany został w 
1997 r. w roku jubileuszu 175-lecia Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego Warszawskiego a jednocześnie 400-lecia stołeczności 
Warszawy. 

Za słowem wstępnym doc. dra Jerzego Jurkiewicza - prezesa 
Towarzystwa, przypomnieć trzeba, iż pismo było, zwłaszcza pod-
czas zaborów, symbolem patriotyzmu i woli przetrwania a zara-
zem walki o godną postawę polskiego lekarza. Należało do naj-
ważniejszych pozycji czasopiśmiennictwa lekarskiego w Polsce. 
Jego wznowienie nie było sprawą łatwą. Jak bowiem stwierdził 
J. Jurkiewicz: „jeszcze w niedawnych czasach PRLu pismo jako 
reprezentant i organ obcych klasowo, gdy nie wolno było używać 
nawet nazwy Towarzystwo Lekarskie Warszawskie", nie mogło 
być drukowane. Obecnie swym profilem, zgodnie z założeniami 
redakcji, ma nawiązywać do najlepszych tradycji a kierowane 
jest do lekarzy, historyków i społeczności warszawskiej. 

Za najważniejszy cel uznano prezentowanie głównie treści his-
torycznych, związanych z lecznictwem i zdrowiem mieszkańców 
Warszawy. Ponadto dokumentowanie działalności społeczno-na-
ukowej Towarzystwa a także warszawskiego środowiska lekar-
skiego w różnych jego aspektach. Pierwszy numer poświęcono 
175-leciu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Prócz opisu 
samych uroczystości jubileuszowych przedstawiono w nim: Na-
rodziny i pierwsze lata pamiętnika autorstwa H. Bojczuk; Syl-
wetkę dra S. Janikowskiego - lekarza, bibliotekarza i bibliofila, 
którą przybliżył J. Kapuścik; w dziale pt. Szpitale Warszawskie 
zamieszczono monografię F. Chmielewskiego i nie żyjącego S. 
Bayera pt. Z dziejów Szpitala Ujazdowskiego a w dziale wspom-
nień opublikowano: J. Górskiego Wspomnienia obywatela Rze-
czypospolitej Ujazdowskiej, S. Matulewicza Jeden z XIII promocji 
Szkoły Podchorążych Sanitarnych, S. Bayera Mój powrót do Ujaz-
dowa, E. Chmielewskiej i A Chmielewskiej Wspomnienia o ojcu. 

Przypomnieniu dawnego „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskie-
go Warszawskiego" ma służyć także dział: Z pożółkłych kart... w 
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którym zamieszczono artykuł pt. Stulecie Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego (artykuł wydrukowany w „Gazecie Lekar-
skiej" w 1921 r.}, oraz spis członków honorowych Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego z lat 1820-1932. W pierwszym ze-
szycie „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" z 
1997 г., znalazła się także Kronika a w niej sprawozdanie prezesa 
i zarządu TLW za lata 1995-1996 oraz niezwykle cenna część 
pt. Aneksy, zawierająca dokumentację Szpitala Ujazdowskiego, 
skład personelu tegoż szpitala i inne. 

Całość wydana została na kredowym papierze w usztywnionej 
oprawie, zaopatrzona w kolorowe fotografie. 

Redaktorem naczelnym nowego pisma jest prof, dr hab. Ja-
nusz Kapuścik - dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, prezes 
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Kolegium 
redakcyjne tworzą: prof, dr hab. Witold Rudowski (przewodni-
czący) oraz członkowie; prof, dr hab. Teresa Ostrowska, doc. dr 
hab. Zofia Podgórska-Klawe, dr Wiesław Stembrowicz i prof, dr 
hab. Andrzej Środka. 
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