Działalność Oddziału PTH w Nowym Sączu w 2002 roku
XXVIII Olimpiada Historyczna
W roku szkolnym 2001/2002 Zarząd Główny PTH byt organizatorem XXVIII Olimpiady Historycznej. Elimine
stopnia odbyty się na terenie szkół. Po weryfikacji prac pisemnych komitety okręgowe (17 w całej Polsce)
ustalą listy uczniów zakwalifikowanych do rozgrywek II stopnia. W okręgowych zawodach olimpiady, które
odbyty s Krakowie 12 i 15 stycznia 2002 r. wzięli udział uczniowie sądeckich szkół: z l LO im. J. Długosza:
Barbara Pieso (opiekun - mgr Ewa Młynarczyk) i Leszek Poręba (opiekun - mgr Anna Berowska), z II LO im.
M. Konopnickiej na Dominik, Karol Grzybowski, Wojciech Iwański, Bartosz Majerski, Artur Sierbiński,
Joanna Świerad (opiekun Władysław Kruczek, nauczyciel od lat z powodzeniem pracujący z młodzieżą
zainteresowaną historią).
W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych na szczeblu okręgowym, po weryfikacji przez Komitet Główny, w
rozgrywkach finałowych wśród 87 osób znalazła się Anna Dominik. Eliminacje III stopnia przeprowadzone
zostaną dniach 23-35 marca 2002 r. w Gdańsku-Jelitkowie. Uczestnicy pisali prace na jeden z tematów
ustalonych f Komitet Główny, dokonywali analizy tekstów źródłowych zgodnie z deklarowaną epoką
historyczną, odpowiadali ustnie z wybranej przez siebie epoki historycznej oraz lektur. Wśród 22
uczestników, którzy uzyskali tytuły laureatów, na VII miejscu znalazła się Anna Dominik - uczennica III klasy
sądeckiego II Liceum. Uzyskała zwolnię egzaminu maturalnego z historii z oceną celującą i indeks na
dowolny kierunek studiów humanistycznych u branej przez siebie uczelni.
Komitet Główny Olimpiady Historycznej oraz Biuro Informacyjne Kancelarii Sejmu byli organizatorami X
kursu „Parlamentaryzm w Polsce" na temat: Mniejszości wyznaniowe i etniczne na ziemiach polskich. W
eliminacjach przeprowadzonych w styczniu 2002 r. w Krakowie m.in. wzięto udział ośmiu uczniów z l LO im.
J. Dług (opiekunowie: mgr Ewa Młynarczyk, mgr Celina Oleksy i mgr Jerzy Janowiec) i trzynastu z II LO im.
M. Konopnickiej w Nowym Sączu (opiekunowie: dr Maria Kruczek, dr Władysław Kruczek). W eliminacjach
centralny Gdańsku-Jelitkowie w marcu 2002 r. tytuł finalisty uzyskała Anna Majerska z II LO.
Sukcesy historyczne sądeckich uczniów - a szczególnie licealistów z Konopnickiej - to rezultat dobrej pracy
ich przygotowaniem nauczycieli-historyków działających w sądeckim Oddziale PTH. Annie Dominik, Annie
lwańskiej i ich nauczycielowi, dr Władysławowi Kruczkowi gratulujemy sukcesów.
Zebranie komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego"
W skład komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego" wchodzą członkowie PTH: Tadeusz Duda, Wacław
Kawiorski, Maria Kruczek, Leszek Migrała, Antoni Szczepanek i Michał Zacłona.
W dniu 11 marca 2002 r. posiedzenie zespołu redakcyjnego odbyto się po raz kolejny w gościnnej parafii
rzymsko-katolickiej w Dobrej k/Limanowej. Proboszcz, ks. prałat Władysław Tarasek, jest z zamiłowania
kustoszem pamiątek historycznych związanych z działalnością parafii i miejscowości. Otacza opieką i
powiększa zbiory muzeum parafialnego. Biblioteka zawiera wiele cennych dla historyków dokumentów i
ksiąg udostępniam wielką życzliwością i zrozumieniem.
Spotkanie odbyło się w przepięknej scenerii krajobrazowej i historycznym miejscu związanym z osobą i
Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego. Posiedzenie prowadził redaktor naczelny
wydawnictwa prof. dr hab. Feliks Kiryk. Przyjęto strukturę i treść XXX tomu oraz przedstawiono propozycje
do tomu XX skład komitetu redakcyjnego przyjęto mgr Leszka Migrałę, prezesa Oddziału PTH w Nowym
Sączu.
Gospodarzowi, ks. Władysławowi Taraskowi, za ofiarną organizację posiedzeń redakcji wyrażamy
serdeczne podziękowanie.
Powiatowy konkurs historyczny „Ziemia sądecka - od przeszłości do współczesności"
W II edycji konkursu, którego współorganizatorami obok PTH, było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana" oraz Związek Sądeczan wzięto udział 36 szkól z powiatu nowosądeckiego. Po eliminacjach
szkolnych części pisemnej finałów ustnych rozgrywkach finałowych, które odbyty się 20 maja 2002 r. w
siedzibie Stowarzyszenia „Civitas Christiana" w Nowym Sączu, o zwycięstwo walczyło po sześciu
przedstawicieli szkół podstawom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wykazali się znakomitą wiedzą z
historii, geografii i kultury Sądecczyzny. Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: mgr Aneta Grabowska,
mgr Jerzy Horowski, mgr Leszek Migrała przewodniczący, mgr Marek Michalik, mgr Antoni Szczepanek i
pani Anna Totoń. Jeżeli juror był równocześnie opiekunem zawodnika nie zasiadał wtedy w komisji
konkursowej. Wyniki finału: - szkoły podstawowe:
1. Karolina Puchata - nr 21 w Nowym Sączu - opiekun mgr Marek Michalik
2. Łukasz Koszut - nr 21 w Nowym Sączu - opiekun mgr Małgorzata Filip
3. Kinga Filipek
- nr 8 w Nowym Sączu - opiekun Grażyna Owsianka
4. Arkadiusz Kulpa - Łososina Dolna - opiekun mgr Krystyna Krochmal
5. Alicja Wysowska - nr 21 w Nowym Sączu - opiekun mgr Marek Michalik
6. Łukasz Kulpa
- Łososina Dolna - opiekun mgr Krystyna Krochmal
- gimnazja:
1. Katarzyna Bieda - nr 5 w Nowym Sączu - opiekun mgr Monika Szkarłat

2. Katarzyna Gradek- nr 1 w Nowym Sączu - opiekun mgr Aneta Grabowska
3. Piotr Marczyk - nr 5 w Nowym Sączu - opiekun mgr Monika Szkarłat
4. Agnieszka Cebula- nr 5 w Nowym Sączu - opiekun mgr Monika Szkarłat
5. Łukasz Kierzek - nr 2 w Nowym Sączu - opiekun mgr Wiesław Mrzygłód
6. Michał Mółka - nr 3 w Nowym Sączu - opiekun mgr Irena Gradek
- szkoły ponadgimnazjalne:
1. Anna Szot - Technikum Żywienia w Tęgoborzy - opiekun mgr Irena Basta
2. Monika Stach
- Technikum Żywienia w Tęgoborzy - opiekun mgr Irena Basta
3. Łukasz Bochniarz-1 LO w Starym Sączu - opiekun mgr Andrzej Sojka
4. Krzysztof Głąb -1 LO w Nowym Sączu - opiekun mgr Aneta Grabowska
5. Rafał Skrężyna - VIII LO w Zespole Szkół Kolejowych w Nowym Sączu - opiekun mgr Teresa
Chochorowska
6. Maciej Bocheński- II LO w Nowym Sączu - opiekun mgr Jerzy Horowski
Wszyscy uczestnicy finału konkursu otrzymali nagrody książkowe, albumy i płyty CD z prezentacją
Sądecczyzny przygotowane przez organizatorów i Starostwo Powiatowe. Główne nagrody - stypendia dla
trzech najlepszych uczniów z każdej kategorii szkót - zostały ufundowane przez Sądecką Fundację Rozwoju
Wsi i Rolnictwa kierowaną przez Zygmunta Berdychowskiego.
W organizację konkursu i jego przeprowadzenie zaangażowani byli mgr Aneta Grabowska z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 im. J. Długosza w Nowym Sączu i mgr Marek Michalik ze Szkoły Podstawowej Nr
21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Zwycięzcom konkursu i ich opiekunom składamy serdeczne
gratulacje.
Promocja XXX tomu „Rocznika Sądeckiego"
Uroczysta promocja XXX tomu „Rocznika Sądeckiego" odbyta się 19 października 2002 r. w
reprezentacyjnej sali im. Stanisława Małachowskiego sądeckiego ratusza. Zapoczątkowała obchody
siedemset dziesiątej rocznicy lokacji Nowego Sącza. Przy stole prezydialnym zasiedli: Leszek Zegzda wiceprezydent Nowego Sącza, prof. dr hab. Feliks Kiryk - redaktor naczelny wydawnictwa i Leszek Migrała prezes Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu. Sala ratuszowa zgromadziła włodarzy miasta, radnych,
członków Towarzystwa, badaczy regionalistów, licznych miłośników historii Nowego Sącza, współtwórców
„Rocznika Sądeckiego" i młodzież szkolną.
Spotkanie zainaugurował wiceprezydent Leszek Zegzda, podkreślając znaczenie „Rocznika" w
dokumentowaniu historii regionu i badaniu przeszłości naszej małej Ojczyzny. Prof. dr hab. Feliks Kiryk
przedstawił wykład na temat roli Wacława II w historii Nowego Sącza. Przemawiając pięknym językiem do
zebranych barwnie opisał postać tego władcy Czech, założyciela naszego miasta, którego historycy nie
oceniają jednoznacznie. W dalszej części swojego wystąpienia prof. F. Kiryk omówi) zawartość
merytoryczną, walory naukowe i dydaktyczne promowanego tomu. XXX tom „Rocznika" wywoła) żywą
reakcję ze strony zebranych. Znalazło to m.in. wyraz w wystąpieniach Jerzego Gwiżdża i dr. Stanisława
Długopolskiego.
Promocja jubileuszowego tomu i 10-lecie pracy zespołu redakcyjnego pod kierunkiem prof. F. Kiryka były
okazją do wręczenia członkom redakcji listów gratulacyjnych od władz Miasta. Szczególne słowa
podziękowania skierowane zostały pod adresem Mieczysława Smolenia, który od lat z powodzeniem pełni
funkcję sekretarza redakcji. „Rocznik Sądecki" jest coraz bogatszy merytorycznie i lepiej opracowywany
edytorsko. Jest to rezultat di współpracy redakcji z władzami Miasta dostrzegającymi znaczenie
wydawnictwa i jego finansowanie.
Spotkanie w sali ratuszowej zakończył koncert w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Fr. Chopina w Nowym Sączu.
„Rocznik Sądecki" można nabywać w Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Nowego Sącza - Rynek 12, tel.
28-08.
Nowi członkowie PTH
W poczet członków PTH Oddział w Nowym Sączu w 2002 r. zostały przyjęte: Krystyna
Dziedzic Małgorzata Filip Krystyna Krochmal Beata Mac
Zajmują się one m.in. popularyzacją wśród młodzieży historii Sądecczyzny i utrwalaniem w świadomości
historycznej przynależności do naszej malej ojczyzny.
Informacja: Od jesieni 2002 r. nową siedzibę Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu
stanowi „Civitas Christiana" przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 3.

