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STRESZCZENIE 

Rozprawa doktorska pt. Rozwój chirurgii w Olsztynie po II wojnie światowej ze 

szczególnym uwzględnieniem wpływu tradycji wileńskiej dokumentuje organizację służby 

zdrowia, w szczególności chirurgii w powojennym Olsztynie i wykazuje wpływ tradycji 

wileńskiej. 

Jej głównymi organizatorami byli lekarze: Jan Janowicz, Florian Piotrowski, Jan 

Rymian, Mieczysław Pimpicki, którzy wykształcenie i praktykę zawodową zdobyli w okresie 

międzywojennym w Wilnie – na Uniwersytecie Stefana Batorego i miejscowych szpitalach. 

Po II wojnie światowej osiedlili się w Olsztynie, gdzie przyczynili się nie tylko do powstania 

silnego ośrodka chirurgicznego, a również stworzyli podwaliny służby zdrowia w tym 

mieście. 

We wstępie dysertacji przedstawiono stan lecznictwa w Olsztynie (Allensteinie) do 

II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii. 

Wszyscy chirurdzy w wyniku II wojny światowej i zmian geopolitycznych osiedlili się 

na Warmii. Dlatego też przedstawiono zmiany ludnościowe i terytorialne Polski po II wojnie 

światowej, nakreślając sytuację Polaków z Wilna i Wileńszczyzny. Bardzo często zmuszała ona 

Wilnian do podjęcia decyzji o przyjeździe do nowej Polski.  

W rozprawie podjęto próbę przedstawienia rozważań historyków odnośnie tamtego 

czasu – przesiedlenie? Ekspatriacja? Wysiedlenie? Deportacja? 

Trzech z czterech twórców chirurgii olsztyńskiej było absolwentami Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie, stąd też w dalszej części zaprezentowano zarys dziejów, 

struktury, kadrę naukową, jak i zaplecze kliniczne Wydziału Lekarskiego USB. Był to 

ośrodek mający znaczący wpływ na kształtowanie środowisk medycznych w powojennej 

Polsce, zwłaszcza na Warmii i Mazurach. Również pionierów olsztyńskiej chirurgii. 

Rozprawa doktorska charakteryzuje Olsztyn pod względem sytuacji gospodarczej, 

bytowej ludności jak i trudnych warunków sanitarno- 

-epidemiologicznych. Lekarze przybyli do Olsztyna – nowego miasta na powojennej mapie 

Polski – musieli zmierzyć się z wieloma problemami przy tworzeniu opieki medycznej jak i 

chirurgii. 



Następnie udokumentowano stan lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnego 

w zakresie organizacji i rozwoju chirurgii – oddziały i poradnie chirurgiczne. 

W organizacji chirurgii zaznaczają się wpływy wileńskie, wynikające z faktu, że 

pionierzy medycyny w Olsztynie pochodzili z Wilna, tam się kształcili, zdobywając kolejne 

chirurgiczne doświadczenia. 

Przy ocenie i analizie obszernego historycznego materiału źródłowego, który 

zgromadzono podczas kwerendy w archiwach w Polsce i w Wilnie, olsztyńscy organizatorzy 

chirurgii zostali przedstawieni w szczegółowych biogramach.  

Zaprezentowano lekarzy: J. Janowicza - ojcieca olsztyńskiej chirurgii, F. Piotrowskiego – 

pierwszego polskiego lekarza w powojennym Olsztynie, J. Rymiana – twórcę chirurgii 

dziecięcej i M. Pimpickiego – chirurga i sportowca. 

Wspomniane biogramy ukazują losy każdego z lekarzy, ich życie zawodowe, 

prywatne, zaangażowanie społeczne czy pasje pozamedyczne. 

Przedstawiony materiał archiwalny na poczet powyższej dysertacji jest obszerny i w 

pełni wykazuje wpływ tradycji wileńskiej na rozwój powojennej chirurgii w Olsztynie.  

Założone cele szczegółowe zweryfikowały się pozytywnie, a zamierzony cel główny, 

jakim było udokumentowanie organizacji i rozwoju chirurgii uwzględniającej wpływ 

wileńskich tradycji, został osiągnięty. 

Udokumentowanie i utrwalenie zawodowych korzeni olsztyńskich chirurgów wpisuje 

się w potrzebę ocalenia i zachowania tradycji akademickich. 

Tą pracą autor, specjalista chirurgii dziecięcej i ortopedii, urodzony w Trokach, 

spłaca dług wdzięczności wobec poprzedników – wileńskich lekarzy – pionierów polskiej 

chirurgii w Olsztynie. 

 


