
KOMUNIKAT NR l

Na Walnym Zebraniu członków Oddziału PTH w Nowym Sączu w dniu 21.X.1982 r. wybrano
nowy Zarząd w składzie:
mgr Michał Zacłona — prezes
mgr Tadeusz Duda — wiceprezes
mgr Józef Słowik — wiceprezes
mgr Janusz Tomalski — wiceprezes
mgr Maria Kruczek — sekretarz
mgr Anna Berowska — skarbnik
mgr Anna Bomba — zastępca skarbnika
mgr Anna Mardyła — członek zarządu
mgr Wacław Kawiorski — członek zarządu
dr Kazimierz Zając — członek zarządu
dr Andrzej Krupiński — członek zarządu
20 V 1985 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie członków Oddziału, w trakcie którego, w
wyniku wcześniejszych konsultacji przedstawiono propozycję nowego Zarządu, który po
wyborach ukonstytuował się w nastę pującym składzie:
mgr Wacław Kawiorski — prezes
mgr Józef Słowik — wiceprezes
mgr Michał Zacłona      — wiceprezes
mgr Maria Kruczek       — sekretarz
mgr Anna Bomba — skarbnik
mgr Tadeusz Duda        — członek zarządu
mgr Antoni Szeliga        — członek zarządu ,
mgr Antoni Szczepanek — członek zarządu
dr Kazimierz Zając        — członek zarządu

KOMUNIKAT NR 2

Prezes  Oddziału  mgr  Wacław  Kawiorski,  zaproponował  zaakceptowany  przez
członków Zarządu plan pracy Oddziału na okres swojej kadencji, a mianowicie:

1) dążenie do poprawy sytuacji wydawniczej
2) zwiększenie  aktywności   członków   PTH   w   zakresie   popularyzacji naszego regionu
3) uczestnictwo w przygotowaniach obchodów 700-lecia istnienia Nowego Sącza i 100-lecia

działalności PTH
4) udział członków PTH w opracowywaniu monografii Nowego Sącza
5) wzmocnienie organizacyjne Towarzystwa przez:

a) terminowe wpłacanie składek
b) zwiększenie liczebności naszego Oddziału

KOMUNIKAT NR 3

W dniach 6-9 IX 1984 r. odbył się w Poznaniu XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich.
Reprezentantami naszego Oddziału byli: M. Kruczek, W. Kruczek, A. Szczepanek, W. Tobiasz i
A. Schneider. Udział w Zjeździe uczestnicy ocenili jako bardzo owocny zarówno ze względu na
problematykę, jak i bezpośrednie kontakty z innymi historykami. Szkoda tylko, że z Nowego Sącza
wyjechało na Zjazd tak niewiele osób.

KOMUNIKAT NR 4

13 X 1985 r. w Opolu odbyło się Walne Zgromadzenie PTH, w którym z ramienia naszego



Oddziału  wzięli  udział:  W.  Kawiorski,  M.  Kruczek,  M.  Zacłona  i  z  ramienia  Zarządu
Głównego T. Duda. W. Kawiorski przekazał informację o uchwałach Walnego Zgromadzenia:

1) Składka członkowska została podniesiona do 300 zł, natomiast emeryci będą wpłacali 120
zł rocznie

2)  Zarząd  Główny  został  zobowiązany  do  poręczenia  za  aresztowanych  członków
Towarzystwa, tak aby mogli oni odpowiadać z wolnej stopy

3) nauczyciele  historii  powinni  mieć możliwość  uczestnictwa w konferencjach i  zjazdach
historyków, które należy traktować jako formę doskonalenia zawodowego

4) Należy w większym zakresie popularyzować wiedzę historyczną poprzez wydawnictwa,
środki masowego przekazu itp.

5) Należy zapewnić należyte miejsce historii wojskowości
6)  Zwrócono  się  z  prośbą  o  gromadzenie  książek  dla  powstającego  Uniwersytetu  w

Szczecinie.

Przygotowała: Urszula Duda

KOMUNIKAT NR 5

W obsadzie Stacji Naukowej PTH nastąpiły zmiany personalne. W 1983 r. z  pełnienia funkcji
kierownika stacji zrezygnował dr Kazimierz Zając, a w jego miejsce mianowany został mgr Michał
Zacłona, pełniący tę funkcję do dzisiaj. l IX 1984 r. dotychczasowy pracownik stacji mgr Piotr Sus
zmienił  miejsce  pracy.  Na  stanowisko  starszego  asystenta  z  dniem l  IX 1985 r.  została
zaangażowana mgr Urszula Duda.

KOMUNIKAT NR 6

W najbliższych planach Stacji pracownicy przewidują:
1) kontynuację pracy zmierzającej do opracowania bibliografii bieżącej i retrospektywnej

Sądeczyzny
2) ewidencjonowanie parafialnych źródeł archiwalnych
3) zbieranie materiałów do opracowania słownika biograficznego zasłużonych Sądeczan
4) współpracę organizacyjną i merytoryczną w przygotowywaniu monografii Nowego Sącza

KOMUNIKAT NR 7

Aktualnie znajduje się w opracowaniu 11-tomowa monografia Nowego Sącza Wydanie jej łączy się
z obchodami 700-lecia istnienia naszego miasta. Powyższą monografię redagują prof. dr hab. F.
Kiryk  T  I-III,  prof.  dr  hab.  St.  Płaza  T  I-II,  oraz  doc.  dr  hab.  Z.  Ruta  T  III.  Autorami
poszczególnych  rozdziałów monografii są specjaliści,  reprezentujący różne ośrodki naukowe a
mianowicie Kraków, Rzeszów, Wrocław a także historycy z Nowego Sącza

Przygotował: Michał Zacłona


