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Zebranie sprawozdawczo - wyborcze
30 czerwca 1997 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków
Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Sprawozdanie z
działalności organizacyjnej i merytorycznej (wydawnictwa, sesje popularne naukowe,
badania naukowe, praca z młodzieżą) oraz finansowej w imieniu ustępującego Zarządu
złożył prezes, mgr Tadeusz Duda.
Zebrani z troską dyskutowali o wprowadzeniu takich form pracy Oddziału, które byłyby
atrakcyjne dla młodzieży, służyły nauczycielom - historykom w doskonaleniu warsztatu ich
pracy zawodowej, pomagały w badaniach naukowych, popularyzowały historię Nowego
Sącza i Sądecczyzny, wiązały z naszą "małą ojczyzną" i utrwalały dziedzictwo kulturowe
regionu. Stwierdzono, iż ważnym zadaniem władz Towarzystwa następnej kadencji winno
być zwiększenie liczby członków zaangażowanych w działalność Oddziału i opłacających
składki oraz włączenie się w "życie historyczne" naszego miasta.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła mgr Barbara Mardyła i postawiła wniosek
o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
Zgodnie ze Statutem został wybrany Żarząc w następującym składzie:
-Stanisław Pażucha - prezes (miejsce pracy: Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Nowy
Sącz, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3, tel.: 443-81-52).
-mgr Tadeusz Duda - wiceprezes (miejsce pracy: Wojewódzkie Archiwum Państwowe,
Nowy Sącz, ul. Nawojowska 43, tel.: 442-06-59).
-dr Maria Kruczek - sekretarz (miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące, Nowy Sącz,
ul. Żeromskiego 16, tel.:442-05-06).
-mgr Antoni Szczepanek-skarbnik (miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące, Nowy
Sącz, ul. Żeromskiego 16, tel.: 442-05-06).
-mgr Leszek Migrała - członek (miejsce pracy: Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Nowy
Sącz, ul. ks. kard. Wyszyńskiego 3, tel.: 443-81-52).
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Komisja Rewizyjna:
-mgr Barbara Mardyła - przew. (miejsce pracy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Nowy
Sącz, u Franciszkańska 11, tel.: 443-87-52).
-dr Władysław Kruczek - członek (miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące, Nowy
Sącz, ul. Żeromskieg 16, tel.:442-05-06).
-mgr Bogdan Potoniec - członek (miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Kultury, Nowy
Sącz, ul. Narutowicza 9a, tel.: 443-53-88).
XXIII Olimpiada Historyczna
W r. szk. 1996/97 Polskie Towarzystwo Historyczne było organizatorem XXIII Olimpiady
Historycznej Konkursu Parlamentaryzm w Polsce. Brała w nich udział młodzież szkół
średnich z całego kraju.
Do etapu II - eliminacji okręgowych (województwo krakowskie, nowosądeckie i
tarnowskie), które przeprowadzono w styczniu 1997 r. w Instytucie Historii UJ Komitet
Organizacyjny zakwalifikował uczniów z kilku szkół Nowego Sącza.
Katarzyna Michno, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej (w
Zespole Szkół Ogólnokształcących), zajęła l miejsce i została zakwalifikowana do
rozgrywek na szczeblu centralnym.
III etap Olimpiady rozegrano w kwietniu 1997 r. w Gdańsku. Uczestnicy pisali prace
pisemne na jeden wybranych tematów i dokonywali interpretacji tekstów źródłowych.
Drugą część eliminacji stanowiły odpowiedzi ustne. Komitet Główny pod przewodnictwem
prof. drą hab. Jacka Staszewskiego przyznał tytuły laureatów 2 uczestnikom. Katarzyna
Michno odniosła olbrzymi sukces zajmując III miejsce i zdobywając indeks na kierunki
humanistyczne (prawo, nauki polityczne, historia itp.) na wybranej przez siebie uczelni w
kraju.
Osiągnięcie uczennicy to również wynik pracy jej nauczyciela drą Władysława Kruczka
zaangażowanego \ pracę PTH.
Laureatami Konkursu Parlamentaryzm w Polsce z woj. Nowosądeckiego zostali:
Łukasz Hejmej z l Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (uczeń mgr Cecylii
Oleksy) i Piotr Gurbaz Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach (uczeń mgr Ewy
Raczyńskiej).
Uczniom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.
Walne Zgromadzenie Delegatów PTH
Delegatami na Walne Zgromadzenie PTH z Oddziału Nowy Sącz byli: dr Maria Kruczek i
mgr Tadeusz Dudę Obrady odbywały się 20 września w Olsztynie. Zgromadzeniu
przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Trawkowski.
W trakcie dyskusji delegaci zwracali uwagę na trudności finansowe, z jakimi borykają się
Oddziały, brak zainteresowania pracą Towarzystwa ze strony młodych historyków oraz
naukowców z dużych ośrodków akademickich. Podkreślano zasługi prof. drą hab. Jacka
Staszewskiego prezesa PTH, w utrzymaniu dobre kondycji organizacyjnej i naukowej
Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany w Statucie PTH. Do najistotniejszych należą:
zniesienie kadencyjności prezesów Zarządów Oddziałów, możliwość prowadzenia
działalności Towarzystwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenie
zapisu: § 9, po ustępie 3; "4. Osoba niepełnoletnia, która ukończył; 16 lat, może zostać
członkiem Towarzystwa z tym ograniczeniem, że nie ma biernego prawa wyboru do władz.
Nowym prezesem Zarządu Głównego PTH został wybrany prof. dr hab. Wojciech
Wrzesiński z Wrocławia wiceprezesami zostali: prof., dr hab. Jan Szymczak - do spraw
Oddziałów PTH, prof. dr hab. Wiesław Śladkowski mgr Zofia Kozłowska - do spraw
edukacji historycznej, prof. dr hab. Teresa Kułak - do spraw organizacji XV Powszechnego

Zjazdu Historyków Polskich, sekretarzem generalnym -dr Andrzej Biernat.
Promocja Rocznika Sądeckiego T. XXV
18 listopada 1997 r. w Sali Ratuszowej odbyła się promocja XXV, jubileuszowego tomu
Rocznika Sądeckiego Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Feliks Kiryk
przypomniał historię wydawnictw; wspominając zasłużonych badaczy - regionalistów,
redaktorów i członków Komitetu Redakcyjnego. Podkreśli znaczenie Rocznika w
działalności nowosądeckiego środowiska naukowego i przychylność władz miejskich v
finansowaniu wydawnictwa.
Na spotkanie przybyli autorzy piszący do Rocznika, członkowie Komitetu Redakcyjnego,
miłośnicy historii przedstawiciele władz miejskich, sądeckich mediów i młodzież. Tom XXV
wydawnictwa można było nabyć po promocyjnych cenach. Aktualnie sprzedażą Roczników
Sądeckich zajmuje się Księgarnia "Bufory" (Nowy Sącz ul. Batorego 81, tel.: 442-19-16).
Nowy przewodnik...
"Tablice, groby i pomniki świadczące o przeszłości Nowego Sącza" Mieczysława
Smolenia to dobrze udokumentowana źródłowo i bibliograficznie publikacja wydana przez
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu dzięki dofinansowaniu przez
Radę Miejską. Polecamy książkę badaczom historii naszego regionu, miłośnikom
Sądecczyzny, przewodnikom turystycznym i młodzieży.
Zwracamy się z apelem do członków PTH o uregulowanie składek członkowskich (od
1997 r. - 5 zł, emeryci i renciści - 2 zł rocznie). Pieniądze można wpłacać u skarbnika mgr
A. Szczepanka w II LO w Nowym Sączu, ul. Żeromskiego 16 lub w Banku Spółdzielczym w
Nowym Sączu, Al. Batorego 78, nr konta 303-2700-61.
Zachęcamy miłośników historii, nauczycieli i starszych Uczniów szkół średnich do
włączenia się w prace Towarzystwa. Chętnych prosimy o kontakt z Zarządem Oddziału.
Artykuły i materiały do Rocznika Sądeckiego należy składać na ręce sekretarza p.
Mieczysława Smolenia w siedzibie Redakcji: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 30 l p., tel.: 44370-03.
Maria Kruczek

