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W NOWYM SĄCZU W 1995 R.

 

 

Promocja XXIII t. „Rocznika Sądeckiego"
Redakcja „Rocznika Sądeckiego" i Zarząd Oddziału zorganizowały w dniu 23 października 1995

r.  spotkanie  naukowe  połączone  z  promocją  XXIII  t.  tegoż  wydawnictwa  dedykowanego  prof.
Henrykowi Baryczowi. Sylwetkę uczonego związanego z Sądecczyzną, jego dorobek naukowy i
dydaktyczny  przedstawił  prof.  dr  hab.  z  UJ,  Julian  Dybiec.  Promocji  „Rocznika  Sądeckiego"
dokonał  redaktor  naczelny  prof.  dr  hab.  Feliks  Kiryk.  Zapoznał  zebranych z dalszymi  pracami
Komitetu  Redakcyjnego  i  trudnościami  finansowymi,  na  jakie  napotyka  w  swojej  działalności.
Podziękował  sponsorom,  którzy  partycypowali  w wydaniu  promowanego  tomu  i  zwrócił  się  do
obecnych  na  spotkaniu  władz  Nowego  Sącza  z  wiceprezydentem mgrem  Leszkiem  Zegzdą  z
apelem o tworzenie przychylnego klimatu dla badań naukowych i naszego wspólnego dzieła.

Spotkanie uświetni) koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im.
F. Chopina w Nowym Sączu.

Praca z młodzieżą
Członkowie PTH - nauczyciele historii sądeckich szkół średnich pracują z uczniami wykazującymi

i  szczególne  zainteresowania  historyczne,  przygotowując  ich  do  olimpiady  przedmiotowej  i
konkursów.  Powołany przez PTH Komitet  Główny jest  organizatorem Ogólnopolskiej  Olimpiady
Historycznej dla szkół średnich; w r.  szk.  1994/95 odbyła się XXI,  a w r.  szk.  1995/96 XXII  jej
edycja.

Udział  młodzieży  w  olimpiadzie  mobilizuje  do  nauki,  rozwija  zainteresowania,  jest  dobrym
sprawdzianem  wiadomości  i  umiejętności,  stwarza  młodym  ludziom  możliwość  kontaktu  z
naukowymi  środowiskami  uodpornią  na stresy  egzaminacyjne.  Uzyskując  -  przy solidnej  pracy
popartej odrobiną szczęścia – wyróżnienie w zawodach okręgowych (nasz okręg obejmuje woj. m.
krakowskie, woj. nowosądeckie i tarnowskie) otrzymują najwyższą ocenę z historii na zakończenie
nauki w klasie, do której uczęszczają. Finaliści zawodów centralnych są zwolnieni w części bądź w
całości  z  egzaminów  wstępnych,  otrzymują  indeksy  wyższych  uczelni.  Regulują  to  uchwały
senatów poszczególnych uczelni (podjęte zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r.
o szkolnictwie wyższym).

Z  l  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  J.  Długosza  w  Nowym  Sączu  w  zawodach  szczebla
okręgowego Olimpiady Historycznej wzięli udział: Mirosław Śledź, Henryk Pawłowski i Bogusław
Sroka. Pracowali pod opieką mgr Anny Berowskiej i mgra Michała Zacłony. W XXII Olimpiadzie 18

Sesja naukowa

W  dniu  10  kwietnia  1995  r.  członkowie  Oddziału  i  Zespól  Nauczycieli  Historii  II  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  M.  Konop-nickiej  w  Nowym Sączu  zorganizowali  sesję  naukową  na
temat  80  rocznicy  bitwy  gorlickiej.  Sesja  wywołała  zainteresowanie  w  sądeckim  i  gorlickim
środowisku, o czym pisaliśmy w XXIII t. „Rocznika Sądeckiego".

Mgr  A.   Szczepanek  otwiera sesją
popularnonaukową

Uczestnicy sesji popularno-naukowej Fot. M. Peciak
Fot. M. Peciak



uczniów przystąpiło do rywalizacji na szczeblu szkolnym.
Z  II  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.  Konopnickiej  w  Nowym  Sączu  uczestnikami  XXI

Olimpiady Historycznej byli:  Alicja Gancarczyk i Adam Świerczek.  Do rywalizacji  szkolnej  edycji
przystąpiło 12 uczniów. Komitet Okręgowy w Krakowie do zawodów II  stopnia zakwalifikc rzynę
Michno, Alicję Gancarczyk, Omara Adhami i Adama Świerczka. Ich nauczycielem i opiekunem był
Władysław Kruczek. A. Świerczek wygrał Olimpiadę Okręgową i w marcu 1996 r. będzie startował
w eliminacjach centralnych.
W ramach Olimpiad Historycznych PTH wraz z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej był
organizatorem ogólnopolskich konkursów: „Samorząd w dziejach Polski" (w r. szk. 1994/1995 - do
zawodów szczebla centralnego zakwalifikowała się Anna Porębska uczennica M. Zacłony), „Udział
społeczeństwa w kształtowaniu instytucji władzy na ziemiach polskich".

Z młodzieżą zainteresowaną problematyką historyczną w Liceum Katolickim w Nowym Sączu
pracował mgr Leszek Migrała.

Nauczyciele  organizują  wycieczki  historyczne,  traktując  je  jako  formę  pracy  pozalekcyjnej
rozbudzają zainteresowania uczniów. Klasa III humanistyczna II LO na wycieczce w maju 1995 r.
poznała  obóz  w  Oświęcimiu  —  Brzezince,  archiwalia  Muzeum,  metody  ich  naukowego
opracowywania.  Uczniowie  mieli  wgląd  w  zbiory  i  materiały  nie  udostępniane  zwykłym
zwiedzającym. Wycieczkę merytorycznie przygotował W. Kruczek, a organizacyjnie wychowawca
klasy — sympatyk historyków mgr Stanisław Smaga.

Klasa l humanistyczna z l LO w czerwcu 1995 r. uczestnicząc w wycieczce pod przewodnictwem
mgr  M.Zacłony trasą Ponidzie -  Góry Świętokrzyskie  -  Wyżyna Sandomierska poznawała m.in.
początki  państwa  polskiego,  przemysł  na  ziemiach  polskich,  czasy  reformacji,  powstań
narodowych, zabytki kultury materialnej.

Członkowie naszego Oddziału pracują również w szkołach podstawowych (mgr Antonina Rams
w Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu, mgr Emilia Szeliga w Szkole Podstawowej w
Witowicach Dolnych.  

Sądeckie szkoły podstawowe i średnie mają wielu znakomitych nauczycieli historii pracujących z
młodzieżą. Zachęcamy ich do włączenia się w działalność sądeckiego Oddziału PTH.

Zbiory biblioteczne Oddziału
Zbiory biblioteczne PTH obejmujące  cenne monografie,  czasopisma historyczne,  reprinty  są

udostępniane zainteresowanym w Archiwum Państwowym w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej
43 w godzinach pracy placówki. Zachęcamy do korzystania ze zbiorów młodzież szkół średnich,
studentów i nauczycieli.

Posiedzenia Zarządu
W 1995 r.  Zarząd  Oddziału odbył 4 posiedzenia, na których omawiane były badania naukowe

członków PTH, udział w sesjach i konferencjach historycznych, włączenie się historyków sądeckich
do prac z dziedziny historii lokalnej i regionalnej, w organizację imprez i uroczystości o charakterze
patriotycznym na terenie naszego miasta.

Zarząd wyraził zaniepokojenie faktem niewpłacania składek członkowskich. Przypominamy, że
roczna składka wynosi 3,5 zł, emeryci i renciści -1,2 zł. Można je wpłacać na nasze konto: Bank
Spółdzielczy w Nowym Sączu nr 303-2711-4, lub na ręce skarbnika - A. Szczepanka - w II LO w
Nowym Sączu.

Sprawy finansowe - społecznie - od kilku lat prowadzi pani Halina Kotarba, za co wyrażamy jej
serdeczne podziękowanie.

Maria KRUCZEK

303


