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Scope and content of collection 
Papers of Dr. Mikołaj Łącki. The collection consists of prints, manuscripts, typescripts (own and foreign 
works, various papers, statistics-mostly in the form of tables), notes, calculations, letters. Materials 
concern the extensive activity of dr. Łącki and living conditions of the people in the Warsaw ghetto. 
 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access: No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use: Reproduction of more than 100 pages of copies of documents for 

researchers or other institutions requires a written permission of the General Director of the 
State Archives of the Republic of Poland. Publication of more than 10 complete documents in an 
individual work requires the written authorization of the General Director. The Museum may 
not publish any archival material obtained from the General Director, including specific archives 
under his control, on the Internet, the World Wide Web, or any other publicly accessible on-line 
network without the written permission of the General Director. Citation of the materials in any 
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publication must refer to the Museum and the Polish State Archives and must include the name 
of the archival group and catalogue number of the originals. 

 
Preferred citation: Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website for 

guidance. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Archiwum Państwowe w Warszawie, Poland, Sygn. 

1293. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed collection 
via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs Division in 
May 2018. 

 
Existence and location of originals: Archiwum Państwowe w Warszawie 
 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2018. Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Arranged in three series: 1. Texts and publications: studies, articles, papers, notes, speeches, reports; 2. 
Materials regarding the activity of dr. Łącki, 1926-1966; 3. Biographical materials. 
 
 
Indexing terms 
Mikołaj, Łącki, 1888-1969. 
World War, 1939-1945 Atrocities--Poland--Warsaw. 
World War, 1939-1945--Medical aspects--Warsaw. 
Medical personnel--Poland--Warsaw--History--20th century. 
Jews--Poland--Warsaw--Social conditions--20th century. 
Polish people--Poland--Warsaw--Social cond 
Warsaw (Poland)--Social conditions--20th century. 
Poland--History--Occupation, 1939-1945. 
Articles. 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Letters. 
Manuscripts. 
Notes. 
Reports. 
Speeches, addresses, etc. 
Statistics. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 

Nr teczki Opis 
 

1 Akta osobiste: wynagrodzenie za pracę, listy do dr Łąckiego, rozkaz komisarza 
cywilnego o organizacji urzędu komisarza cywilnego, 1939-46 
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2 Plany organizacyjne Wydziału Zdrowia i Ubezpieczalni Społecznej, wytyczne 
działalności Rady Zdrowia, uwagi w sprawie zmian w Regulaminie Wydziału 
Opieki i Zdrowia za lata 1939-1942, sprawy ekshumacji 
 

3 Plany Ośrodków Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie i spis wyposażenia 
punktu ratownictwa sanitarnego, 48 rysunków technicznych, kalka techniczna, 
czarny tusz 
 

4 Informacje i notatki dr Łąckiego o działalności Służby Zdrowia na terenie 
Warszawy i dokształcenia personelu fachowego, konspekty wykładów i zebrań, 
fragmenty, 1939-1941 
 

5 Protokoły z posiedzenia z lekarzami naczelnymi sanitarnymi itp. W Sekcji Służby 
Zdrowia w czasie od 30 IX 1939 do 7 VI 1940, j. Niemiecki 
 

6 Notatki i zestawienia dotyczące uposażenia personelu medycznego, podziału 
kredytu na zakłady lecznicze, 1940 1946 
 

7 Zarządzenia Działu Lecznictwa w sprawie statystyki ruchu chorych i leków, 
utrzymanie porządku sanitarnego w ośrodkach, zabezpieczenia lokali i 
inwentarza, rejestracja lekarzy przez Zarząd Miejski, X 1939 
 

8 Kąpieliska i kolumny dezynfekcyjne – wykazy kąpielisk i pracowników, budżet, 
sprawozdanie z lustracji, wykresy, tabele, 1941-192 
 

9 Okólniki, instrukcje i zarządzenia dotyczące przeprowadzenia akcji „Porządki 
wiosenne” skierowane do Sekcji VII Służby sanitarnej Zarządu Miejskiego m.st. 
Warszawy, 1942 
 

10 Streszczenie sprawozdania Referatu Higieny Szkolnej za rok szkolny 1940-41 
dotyczący poradni dentystycznej, okulistycznej, wad wymowy, polikliniki 
szkolnej oraz kolonie i półkolonie, 30 VIII 1941 
 

11 Pismo Inspektora Służby Zdrowia dr M. Łąckiego do Komisarycznego Burmistrza 
m. Warszawy w sprawie trybu przeprowadzania kontroli targowisk i zakładów, 
1940 
 

12 Sprawozdanie dr Łąckiego za 1942/1943 z działalności VI Sekcji Higieny i 
Lecznictwa w Warszawie, 1943 
 

13 Sprawozdanie Wydziału Opieki i Zdrowia z działalności punktów ratowniczo-
sanitarnych obrony przeciwlotniczej, 1941 
 

14 Protokoły, telefonogram, notatka z działalności służb sanitarnych z okresu walk 
obronnych miasta Warszawy we wrześniu 1939 r. 
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15 Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów Sanitarnych za rok 1941/42 
 

16 Zestawienie ogólnej liczby Żydów przybyłych do dzielnicy żydowskiej w 
miesiącach kwiecień-lipiec 1941 r. wg. miejscowości i gmin. Pismo Wydziału 
Zdrowia Rady Żydowskiej do dr M. Łąckiego z Wydziału Opieki, 1941, s. 10 
 

17 Massnahmen inm Kampf gegen die Geschlechtserkrankungen in den ländlichen  
Bezirken. Sonderdruk aus Nummer 9 und 10 von „Ziel und Weg” 1939 aus der 
Uniwersitäts Hautklinik Greiswald, 1939, druk 
 

18 „Zdrowie i życie” – dziennik urzędowy zdrowia w GG, Kraków R. III nr 25, 34-41, 
44-45, 1942 
 

19 Błonnica – wykresy zachorowań, zgonów, tabele statystyczne, 1939-1942 
 

20 Dur plamisty: zachorowania, zgony z podziałem na chorych np. względem 
wieku, płci, wyznania, komisariatów w Warszawie. Tabele, wykresy, tabele 
dotyczące zgonów na dur plamisty w Warszawie1940-1943 
 

21 Dur brzuszny – tabele statystyczne zachorowań, wykresy statystyczne, przebieg 
zachorowań, 1939-1942 
 

22 Rozporządzenia w sprawie przymusowego szczepienia duru brzusznego. 
Sprawozdanie ze szczepień, zarządzenia o szczepieniu ochronnym, j. Niemiecki, 
1939-1943 
 

23 Dur plamisty – akcje, zarządzenia, instrukcje, konferencje, raporty, 
sprawozdania w sprawie zwalczania duru plamistego w latach 1939-1943 
 

24 Gruźlica – tabele statystyczne dotyczące zachorowań, zgonów z podziałem na 
grupy wiekowe, rasowo-narodowościowe, miejsce zamieszkania w Warszawie z 
informacją o okresie 1934-1939, s. 62 
 

25 Sprawozdanie statystyczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa 
Przeciwgruźliczego. Projekt budżetu, zestawienia liczby chorych i leczonych na 
gruźlicę, koszty leczenia gruźlicy, 1939-1941 
 

26 Sprawozdania lekarza urzędowego w Warszawie dr Wilhelma Hagena z akcji 
leczenia gruźlicy w Polsce, rozporządzenia w sprawie zwalczania gruźlicy w GG, j. 
Niemiecki, 1942 
 

27 Sprawozdania roczne z lat 1940-41 z pracy Poradni Gruźliczej III Ośrodka, 1940-
1941 
 

28 Odra – zachorowania, zgony z podziałem na chorych np. pod względem płci, 
wyznania, komisariatów w Warszawie, tabele i wykresy, 1939-1942, s. 5 
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29 Zestawienia, tabele i wykresy – dane statystyczne o zachorowalności na 
błonnicę w Warszawie w latach 1939-1943 
 

30 Wykaz domów zamkniętych przez policję z powodu panowania epidemii tyfusu, 
wykaz osób skierowanych do szpitala zakaźnego, lista personelu, 1940-1941 
 

31 Materiał o przyczynach tyfusu plamistego w Warszawie i propozycje walki z nim, 
j. Niemiecki, 1940 
 

32 Projekt walki z epidemią tyfusu plamistego w żydowskiej dzielnicy 
mieszkaniowej sporządzony przez lekarza urzędowego dla m. Warszawy, j. 
Niemiecki, 7 VII 1941 
 

33 Rozporządzenia i druki w sprawie przymusowego szczepienia ospy i błonicy. 
Obwieszczenia do mieszkańców Warszawy, j. Niemiecki, 1942 
 

34 Roczne sprawozdania z przeprowadzonych szczepień ochronnych przeciw ospie 
za lata 1941-1943, j. Niemiecki,  
 

35 Sprawozdanie z wyników prób Pirqueta w roku 1941/1942. Dr Skokowska – 
Rudolf M.  
 

36 Regulamin i druki dla chorób wenerycznych 1943 r. m.in. rozporządzenia 
dotyczące obowiązku meldowania o zachorowaniach na choroby zakaźne, j. 
Niemiecki, 1943 
 

37 Choroby weneryczne – zarządzenia dotyczące kontroli osób uprawiających 
nierząd oraz kontroli leczenia, instrukcje o rejestracji chorób „W”, wykazy i 
zarządzenia poradni przeciw-wenerycznych. Druk: wytyczne do nadzoru nad 
prostytutkami, Warszawa 12 XI 1939, 1939-1940 
 

38 Choroby „W” – sprawozdanie z działalności i Stacji Zapobiegawczo-
Przeciwwenerycznej za rok 1938. Sprawozdanie za rok 1940-41 Referatu VI 
Sekcji V. Tygodniowe sprawozdania z kontroli prostytutek 14 II 1942 – 21 II 
1942. 
 

39 Projekty i instrukcje Wydziału Opieki i Zdrowia Sekcji V do akcji zwalczania 
wszawicy na wsi, 9 IX 1941 
 

40 Sprawozdanie z akcji zwalczania chorób zakaźnych za rok 1939. 
 

41 Sprawozdanie Państwowego Instytutu Higieny w miejscowościach Pelcowizna, 
Bródno, Annopol o zwalczaniu malarii, j. Niemiecki, 1940 
 

42 Sprawozdanie Urzędu Zdrowia z akcji zwalczania zarazy i prowadzenia opieki 
zdrowotnej w Warszawie, j. Niemiecki, 1941 
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43 Tablice statystyczne dotyczące zachorowań, zgonów na gruźlicę, dur plamisty, 
brzuszny w Warszawie w latach 1916-1944 
 

44 Wykresy i tabele statystyczne: zaludnienia, urodzeń i zgonów, zachorowań na 
dur brzuszny, dur plamisty, gruźlicę, przydziału racji żywnościowych dla ludności 
polskiej, żydowskiej, aryjskiej, 1939-1941, 34 tablice, s. 34 
 

45 Wzrost, waga dzieci szkolnych m. Warszawy V 1943 
 

46 Zestawienia liczbowe osób chorujących na choroby zakaźne za lata 1935-1938, 
1939-1941, wykresy opieki nad niemowlętami i dziećmi w okresie 1935-44, 
sprawozdania z działalności poradni dla niemowląt, j. Niemiecki, 1939-1941 
 

47 Sprawozdanie kwartalne z I kwartału 1941 r. lekarza urzędowego dr Wilhelma 
Hagena o stanie zdrowia ludności Warszawy, 1941 
 

48 Stan zdrowotny mieszkańców Warszawy na tle stosunków demograficznych, 
mieszkaniowych i spraw aprowizacji w latach 1932-1941 
 

49 Przydziały i racje żywnościowe dla Polaków i Żydów, tabele i wykresy przydziału 
artykułów żywnościowych: węglowodanów, chleba, tłuszczy, wartości 
kalorycznej, przydziałów na karty aprowizacyjne, 1939-1944, s. 10 
 

50 Dur plamisty – szczepienia, przebieg, metody i wyniki leczenia. Praca naukowa 
dr Łąckiego, maszynopis, 1939-1941 
 

51 Warunki życia ludności żydowskiej w getcie warszawskim stworzone przez 
okupanta niemieckiego – praca naukowa, b.d., s. 89 
 

52 Referat o stanie epidemiologicznym Warszawy w latach 1937-1941, maszynopis 
 

53 Referat o sytuacji epidemiologicznej w Warszawie podczas okupacji 
hitlerowskiej wygłoszony na zjeździe w Paryżu, maszynopis, 26 IV 1946 
 

54 Revenstein karte Osteuropa, mapa fizyczna, druk, 1943 
 

 
 


