Z KRONIKI ODDZIAŁU PTH W NOWYM SĄCZU

Walne Zebranie Członków PTH Oddział w Nowym Sączu, które odbyło się 15 X 1991 r. pod
przewodnictwem mgr Józefa Słowika wybrało Zarząd Oddziału w następującym składzie:
1. mgr Tadeusz Duda - prezes,
2. mgr Stanisław Pażucha – wiceprezes,
3. mgr Maria Kruczek - sekretarz,
4. mgr Michał Zacłona - skarbnik,
5. mgr Marian Nowak - członek.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. mg r Barbara Mardyła - przewodnicząca,
2. pani Elżbieta Hołyst - członek,
3. mgr Wacław Kawiorski – członek.
W trakcie trwania kadencji Zarządu Oddziału bolesną dla nas stratą była śmierć Mariana Nowaka
wielkiego miłośnika i popularyzatora historii Sądecczyzny, długoletniego działacza Towarzystwa, dzięki
któremu ukazywał się Rocznik Sądecki.
Prezes Tadeusz Duda uczestniczył w zebraniach prezesów Oddziałów PTH, zorganizowanych przez
Zarząd Główny. 10 VIII 1992 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału i władz Nowego Sącza z prezesem
ZG PTH prof. dr Jackiem Staszewskim, który wspomagał starania władz naszego miasta o uzyskanie
funduszy na druk II t. monografii Nowego Sącza.
Oddział - mimo olbrzymich trudności finansowych, dzięki poparciu władz miasta Nowego Sącza wydał
XIX tom Rocznika Sądeckiego. Od t. XX jest on wydawany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Nastąpiła zmiana szaty graficznej i wzrost poziomu naukowego prezentowanych artykułów. Dofinansowana
została praca mgra Tadeusza Dudy Historia Żydów w Nowym Sączu oraz wydana praca dr Andrzeja
Wasiaka Konfederacja barska na Sądecczyźnie.
Członkowie Oddziału prowadzą indywidualne badania historyczne, a ich wyniki publikują w prasie i
czasopismach naukowych.
Środowisko historyków Nowego Sącza uczestniczyło w pracach Obywatelskiego Komitetu Obchodów
700-lecia Nowego Sącza. Mgr Wacław Kawiorski z ramienia Komitetu był organizatorem sesji naukowej
(7-8 XI 1992 r.) poświęconej tej rocznicy, referentami - mgr Michał Zacłona i mgr Tadeusz Duda.
W II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu zorganizowano międzyszkolną sesję poświęconą
jubileuszowi i promocję wśród młodzieży Dziejów miasta Nowego Sącza z udziałem red. nacz. prof. dra
Feliksa Kiryka. Mgr Antoni Szczepanek był współorganizatorem sesji poświęconej 100-leciu ruchu
ludowego na Sądecczyźnie (Nowy Sącz - 23 IV 1993 r.). Członkowie Towarzystwa - nauczyciele l i II LO w
Nowym Sączu (mgr Anna Berowska, mgr Michał Zacłona, mgr Władysław Kruczek, mgr Antoni
Szczepanek), pracują w kółkach historycznych z młodzieżą uzdolnioną przygotowując ją do olimpiady i
konkursów historycznych. W pracy z młodzieżą wyróżnia się również pani Elżbieta Hołyst.
Mimo tych prac działalność PTH była słabo widoczna. Nie udało się Zarządowi Oddziału zaktywizować
wielu członków. Składki członkowskie są opłacane nieregularnie. Zaniechana została przy braku
zainteresowania działalność odczytowa. Należałoby wypracować inne formy działalności popularyzatorskiej.
Z tego miejsca zwracamy się z gorącym apelem do członków PTH, historyków i miłośników historii
Nowego Sącza - piszcie o swoim mieście, ocalcie od zapomnienia ważne momenty z jego dziejów, od
zniszczenia – dokumenty i pamiątki historyczne. Artykuły można składać w Redakcji Rocznika Sądeckiego
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 30.
Pracami PTH w Nowym Sączu przez najbliższe 3 lata kierował będzie Zarząd wybrany na Walnym
Zebraniu Członków w dniu 14 VI 1994 r. pod przewodnictwem mgr Antoniego Szczepanka w składzie:
1. mgr Tadeusz Duda – prezes,

2. mgr Stanisław Pazucha - wiceprezes,
3. mgr Maria Kruczek – sekretarz,
4. mgr Antoni Szczepanek - skarbnik,
5. mgr Leszek Migrała - członek.
W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję weszli:
1. mgr Barbara Mardyła - przewodnicząca,
2. mgr Władysław Kruczek - członek,
3. mgr Józef Plechta - członek.
Mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie PTH (Gdańsk 22 IX1994 r.) otrzymali Maria Kruczek i
Stanisław Pażucha. Życzyć sobie należy, aby władze Towarzystwa w nowej kadencji zdołały zmobilizować
do działalności całe środowisko historyków Nowego Sącza.
Na mocy decyzji Zarządu Głównego z braku funduszy Towarzystwa i PAN, 31 VIII 1992 r. została
zawieszona działalność Stacji Naukowej w Nowym Sączu. Biblioteka prowadzona i uzupełniana
przez pracowników Stacji i część sprzętu biurowego zostały przekazane we wrześniu 1992 r. przez
dotychczasowego kierownika mgr Michała Zacłonę w depozyt do Archiwum Państwowego w Nowym
Sączu, ul. Nawojowska 43 i tam jest udostępniana czytelnikom.
Oddział PTH nie ma możliwości finansowych utrzymywania lokalu przy ul. Jagiellońskiej 30 i w
takiej sytuacji decyzją Zarządu Miasta z dnia 28 V1992 r. został przekazany innym użytkownikom.
Mieści się tutaj m.in. Redakcja Rocznika Sądeckiego. PTH posiada prawo do korzystania z części
pomieszczeń do swojej działalności statutowej.
Informujemy zainteresowanych, iż uległ zmianie numer konta bankowego Towarzystwa na: Bank
Spółdzielczy w Nowym Sączu nr 303-2711 -4. Na konto można wpłacać składki członkowskie, które
wynoszą 35 tyś. zł rocznie, emeryci 12 tyś. zł.
Maria KRUCZEK

