
KRONIKA ZARZĄDU ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
W NOWYM SĄCZU

Komunikat nr l

Na walnym Zebraniu członków Oddziału w dniu 31 maja 1988 r, został wybrany Zarząd w
następującym składzie:
— mgr Michał Zacłona
— mgr Józef Słowik

— mgr Maria Kruczek
— mgr Urszula Duda
— mgr Tadeusz Duda
— mgr Wacław Kawiorski
— mgr Barbara Marzyła

— mgr Marian Nowak

— mgr Antoni  Szczepanek

— prezes
— wiceprezes (działalność Towarzystwa w
środowisku nauczycieli i uczniów)
—  sekretarz 
— skarbnik
— członek (działalność odczytowa i popu-
laryzatorska)
— członek (działalność wydawnicza),
— członek (działalność odczytowa i popu-
laryzatorska)
— członek (działalność wydawnicza i nau-
kowa, słownik biograficzny i opracowania
regionalne)
— członek (koordynacja i inspirowanie prac
Oddziału w związku ze zbliżającymi się
obchodami 700-lecia Nowego Sącza,

Komisja Rewizyjna:
— pani Elżbieta Hołyst
— mgr Piotr Sus
— mgr Janusz Tomalski 
Stan członków: 48 osób.

Komunikat nr 2

W dniach 3 — 4 września  1988 r. w Toruniu  odbyły  się  obrady Walnego Zgromadzenia
Delegatów.  Z  ramienia  Oddziału  w Nowym Sączu  delegatami  na Zgromadzenie  byli:  Maria
Kruczek i Tadeusz Duda.

W  uchwale  Walnego  Zgromadzenia  postulowano  m.  in.  konieczność  rzeczywistego
porozumienia  narodowego  opartego  na  zasadach  pluralizmu  jako  podstawy  zasadniczych  i
skutecznych  reform  państwa.  Domagano  się  wolności  badań  i  publikowania  ich  wyników,
oceny merytorycznej publikacji historycznych a nie oceny cenzorskiej. Zobowiązano Zarząd
Główny  do  podjęcia  starań  w  celu  zabezpieczenia  polskich
archiwaliów  znajdujących  się  poza  granicami  kraju,  powołania  komisji
przygotowującej  zmiany  w  statucie  PTH,  nawiązania  ściślejszej  współ
pracy  z  oddziałami  terenowymi,  popierania  działań  zmierzających  do
zmian  w  ustawach  o  szkolnictwie  wyższym.  Zwrócono  się  do  władz
PAN o przywrócenie do pracy naukowej  doc.  dr  hab.  Bronisława Geremka i  doc.  dr hab.
Jerzego  Zdrady  usuniętych  z  placówek  PAN
z przyczyn pozamerytorycznych, 

Walne Zgromadzenie  postanowiło  podnieść  składkę roczną do 600 zł  a  dla  emerytów i
studentów do 240 zł rocznie od l stycznia 1989 r.

Zgromadzenie  poprzedziła  uroczysta  sesja  naukowa poświęcona 70  rocznicy odzyskania
niepodległości Polski, zorganizowana w Uniwersytecie im. M. Kopernika przez Oddział PTH w
Toruniu.

Prezesem  Zarządu  Głównego  PTH  został  wybrany  prof.  dr  Andrzej
Ajnenkiel.



Komunikat nr 3 

XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich odbył się tym razem w Łodzi w dniach 7—10
września 1989 r. Obrady toczyły się w 3 sekcjach:
— Rewolucje schyłku XVIII wieku
— Wielkie aglomeracje miejskie XIX i XX wieku
— Druga wojna światowa.

Za najciekawsze sympozja uczestnicy z Nowego Sącza (Maria Kruczek, Tadeusz Duda,
Władysław Kruczek, Antoni Szczepanek) uznali:
— Procesy   polityczno-społeczne   w   powojennej   Polsce   —   ciągłość i zmiana,
— Ku upaństwowionej kulturze,
— Przemiany społeczno-polityczne na ziemiach Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej
— Problemy modernizacji procesu nauczania historii — stan aktualny
i postulaty.
Wygłaszane referaty, prezentowane wyniki badań i dyskusje wniosły nowe spojrzenie na wiele
wydarzeń z najnowszych dziejów Polski.

Zjazd,  po  raz  pierwszy  w  powojennej  Polsce  powszechny,  był  ważnym  i  bardzo
pożytecznym  spotkaniem  w  życiu  polskich  historyków  szczególnie  w  chwili  wielkich
przeobrażeń w naszym kraju.  Żałować należy,  że  tak  mało  nauczycieli  jest  zainteresowanych
działalnością PTH i tak nieliczna grupa wzięła udział w Zjeździe.

Komunikat nr 4

Zarząd Główny zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTH do Warszawy na dzień 18 listopada
1989 r.
- Przyjęto nowy Statut Towarzystwa, dyskutowano nad kształtem Powszechnych Zjazdów
Historyków Polskich. Wiele miejsca poświęcono problemom związanym z katastrofalną
sytuacją  finansową Towarzystwa,  brakiem funduszy  na utrzymanie  Stacji  Naukowych,
działalność administracyjną Zarządu Głównego

Zebrani  z  zainteresowaniem  wysłuchali  wystąpienia  prof.  dr  Henryka  Samsonowicza,
długoletniego prezesa Towarzystwa a dzisiaj Ministra Edukacji Narodowej.

Delegatami Oddziału na warszawskim Zgromadzeniu byli Maria Kruczek i Tadeusz Duda.

Przygotowała: Maria Kruczek


