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Dr Grażyna Łuszkiewicz-Dńerżawska 
Prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego 

SZKIC DZIAŁALNOŚCI 
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

W uchwalonej na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 
1994 r. Karcie Regionalizmu Polskiego czytamy m.in. „Każdy człowiek w 
różnym stopniu i na różne sposoby uczestniczy w życiu społeczności lokal-
nej, regionu, kraju, a niekiedy Europy czy świata... Twórcze siły intelektual-
ne, kompetencje i zaangażowanie—przyczyniają się do budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego, upodmiotowionego, zdolnego kreować nowe oblicze 
regionów i krajów". 

W III RP działa ponad 1300 towarzystw regionalnych. Noszą nazwę 
miejscowości, ziemi, regionu lub posiadają określenia sfery działalności, np. 
muzyczne, kulturalne, literackie lub naukowe o regionalnym statusie. Na 
terenie byłego woj. radomskiego istnieje 27 towarzystw regionalnych, wśród 
nich działające od 1963 r. Radomskie Towarzystwo Naukowe. 

W swojej długoletniej historii Radom był zawsze znaczącym ośrodkiem, 
w którym koncentrowało się życie gospodarcze i kulturalne regionu. Rola 
Radomia jako ośrodka przemysłu a także ważnego centrum kulturalnego i 
oświatowego wzrosła znacznie w okresie 20-lecia międzywojennego. W 
mieście działało w tym czasie wiele stowarzyszeń i instytucji kulturalnych, 
oddziaływujących aktywnie na sąsiednie powiaty. Gród nad Mleczną był 
również ważnym ośrodkiem szkolnictwa średniego, tak ogólnokształcące-
go, jak i zawodowego. W latach okupacji hitlerowskiej Radom był ważnym 
ośrodkiem tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa średniego, a po upad-
ku powstania warszawskiego w 1944 r. - także ośrodkiem zorganizowanych 
kursów tajnego Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką przebywającego 
wówczas w mieście prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Wokół prof. Tadeusza 
Kotarbińskiego skupiła się w tym czasie młodsza kadra naukowa, wśród 
której znajdowali się m.in. J. Chmielewski, S. Piętowski, E. Wasilewski, S. 
Witkowski. Kadra ta włączyła się aktywnie w nurt życia naukowego i oświa-
towego w końcowych miesiącach okupacji a także po wyzwoleniu Radomia 
spod okupacji hitlerowskiej. 

Istotną dziedziną życia kulturalnego w mieście była działalność nauko-
wa. Zapoczątkował j ą Instytut Społeczno-Naukowy, działający w latach 
1945-1948. Działalność tę podjęły również powstałe w Radomiu oddziały 
towarzystw naukowych, jak Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

52 



(Srazyna Suszkiru i i cz -Sz icrzatnaka 

Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego, Archeologicznego, Lekarskiego oraz Naczelna Organizacja 
Techniczna. Oddziały radomskie towarzystw naukowych aktywizowały śro-
dowiska zawodowe kręgów inteligencji przyczyniając się do podnoszenia 
kwalifikacji swoich członków oraz inspirując ich działalność naukowo-ba-
dawczą. Dzisiaj mają one na swym koncie znaczny dorobek. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa jaką podjęło Stowarzy-
szenie Inżynierów-Techników Polskich NOT. Doprowadziła ona do powsta-
nia w Radomiu z początkiem roku akademickiego 1950/51 Wieczorowej 
Szkoły Inżynierskiej NOT, najpierw jako uczelni jednowydziałowej z Wy-
działem Mechanicznym. Dało to początek powstania w Radomiu szkolnic-
twa wyższego1. 

W Radomiu w latach pięćdziesiątych zaczęła dojrzewać myśl powołania 
do życia towarzystwa naukowego o charakterze i zasięgu regionalnym, ma-
jącym na celu integrację miejscowego środowiska inteligencji na rzecz po-
pularyzacji wiedzy o regionie oraz podjęcia badań nad jego przeszłością. W 
rezultacie żmudnych i długotrwałych wysiłków z tym związanych było zało-
życielskie Walne Zebranie członków nowo powstałego Radomskiego Towa-
rzystwa Naukowego w dniu 25 października 1963 r. 

Zebranie to i powstanie RTN było ukoronowaniem czteroletnich starań 
społeczników, zaangażowanych w działalność dla swojego miasta i regionu. 
Należeli do nich członkowie: Miejskiej Komisji Milenijnej, Klubu Miłośni-
ków Radomia i Ziemi Radomskiej, miejscowych towarzystw zawodowych. 
Wśród 17 członków-założycieli byli m.in. Wacław Telus, Jan Boniecki, Ma-
ria Gajewicz, Stefan Witkowski i Helena Kisiel, która pełni odpowiedzial-
ne funkcje w Zarządzie Towarzystwa: członka Kolegium Redakcyjnego 
Biuletynu Kwartalnego RTN, a także nieprzerwanie przez 35 lat funkcję 
Sekretarza Naukowego. 

W skład pierwszego Zarządu (kadencja 1963-1966) zostali wybrani: pre-
zes - mgr Stefan Witkowski, wiceprezes - mgr Longin Raszewski, sekretarz 
-mgr Helena Kisiel, z-ca sekretarza - mgr Czesław T. Zwolski, skarbnik -
Antoni Bryński i członkowie: mgr Maria Gajewicz, mgr inż. Edmund Kę-
dzierski. 

1. Obecnie w Radomiu istnieją: Politechnika Radomska, Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, 
Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego, Wyższa szkoła Finansów i 
Bankowości. Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa w Warszawie - Instytut 
w Radomiu, Wyższe Seminarium Duchowne. 

53 



»zkic bziatalnoati SabnmskUgo Enuiarzjiałuia Nauknmcgn 

Prezesami RTN byli: 

doc. dr Stefan Witkowski 1963-1971, 
dr Jan Boniecki 1971-1975, 
mgr Stefan Sołtyk 1975-1977, 
dr Stanisław Ośko 1977-1989, 
dr Krzysztof Orzechowski 1989-1998, 
i od 1998 r. - dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska. 

Celem Towarzystwa - czytamy w statucie - jest „praca nad organizacją, 
rozwojem i popularyzacją badań naukowych dotyczących województwa ra-
domskiego". 

Wśród funkcji, wiążących działalność Towarzystwa z pracą dla regionu, 
wyróżnić można zarówno funkcję poznawczą, jak też praktyczną. Chodzi 
bowiem nie tylko o samo poznanie przeszłości i teraźniejszości regionu, ale 
przede wszystkim o inicjowanie i podejmowanie prac naukowo-badawczych 
mających na celu przyczynienie się do rozwiązań problemów istotnych dla 
jego rozwoju. 

Ze względu na znaczenie działalności RTN na rzecz regionu, można by 
sprecyzować następujące jego funkcje: 

1) inspirującą zainteresowania i prace naukowo-badawcze nad regionem, a 
następnie ich organizację i realizację, 

2) popularyzatorską - zajmującą się upowszechnianiem wiedzy o Radomiu, 
Ziemi Radomskiej wśród społeczeństwa ze szczególnym uwzględnie-
niem pracy wśród młodzieży, 

3) integrującą działalność kulturalną wszystkich towarzystw regionalnych 
działających na terenie województwa, 

4) funkcję społecznie użyteczną uwidaczniającą się w praktycznym rozwią-
zywaniu węzłowych problemów mających szczególnie ważne znaczenie 
dla dalszego rozwoju regionu. 

Radomskie Towarzystwo Naukowe istnieje 35 lat. W jego działalności 
można wyróżnić cztery okresy. 

Okres I obejmujący lata 1963-1975; charakteryzował się wzmożoną pra-
cą organizacyjną, podjęciem prac badawczych oraz organizacją wielu sesji 
naukowych i odczytów. Należy jednak wspomnieć, że w latach 1970-71 na-
stąpiło osłabienie działalności Towarzystwa, związane z decyzją Prezydium 
WRN w Kielcach z dnia 20 września 1971 r. o zawieszeniu działalności RTN. 
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Okres II obejmujący lata 1975-1981, był początkowo okresem trudnym 
finansowo ze względu na zmiany struktury podziału administracyjnego kra-
ju. Powstało woj. radomskie, a RTN podjęło wysiłki zmierzające do objęcia 
swą działalnością obszaru nowego województwa. Od 1977 r. nastąpił okres 
dynamicznego rozwoju we wszystkich dziedzinach działalności. 

Okres III, to lata 1982-1988. Cezurą stało się wprowadzenie w kraju stanu 
wojennego. Choć istniało Biuro Towarzystwa, wszelka działalność statutowa 
całkowicie zamarła. Próby jej odrodzenia w połowie 1982 r. spotkały się z bier-
nością członków. Zaistniały także inne problemy, jak np. zlikwidowanie trzech 
komisji, wykluczenie blisko 30 członków zalegających od dłuższego czasu ze 
składkami (zgodnie z sugestią Najwyższej Izby Kontroli), czy też wprowadzo-
ny przez władze czasowy zakaz rozpowszechniania kolejnego zeszytu "Biule-
tynu Kwartalnego". Pojawiły się również poważne trudności w zdobywaniu 
środków finansowych na działalność Towarzystwa. Przezwyciężenie omawia-
nych trudności było możliwe m.in. dzięki uzyskanej w lipcu 1984 r. zgodzie Mi-
nisterstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki, na prowadzenie przez To-
warzystwo prac naukowo-badawczych. Stało się to podstawą do stworzenia 
Pracowni Badań Regionalnych. Dzięki pracowni, RTN znalazło poważne a za-
razem stabilne środki na finansowanie swych działań statutowych. 

Okres IV, to lata od 1989 r. Rok 1989 zapoczątkował w działalności 
RTN poważne trudności finansowe, związane z ogólnymi zmianami w go-
spodarce kraju. Trudna sytuacja wielu podmiotów gospodarczych zlecają-
cych zadania Pracowni Badań Regionalnych, poważny wzrost obciążeń fi-
nansowych, a także zmiany przepisów prawnych wywołały konieczność 
sprzedaży (w drodze przetargu) części wyposażenia Towarzystwa, ograni-
czenia liczby zatrudnionych osób, wprowadzenia daleko idących oszczęd-
ności. W 1989 r. zostały wybrane nowe władze RTN. Prezesem Towarzystwa 
został dr Krzysztof Orzechowski. Nowe warunki, w których przyszło działać 
od początku lat 90-tych, stowarzyszeniom miały również cechy sprzyjające. 
Szczególnie znacząca jest swoboda zrzeszania się, brak państwowej cezury 
i ograniczeń w organizowaniu imprez publicznych. Pojawiło się jednak no-
we zagrożenie w postaci ubóstwa środków finansowych, jakimi dysponują 
stowarzyszenia regionalne. Z każdym rokiem maleje sponsoring władz pań-
stwowych, a także samorządowych. Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne 
jeszcze nie umieją lub nie chcą uczestniczyć w miejscowych wydarzeniach 
kulturalnych, czy naukowych oraz je współfinansować. 

Trudności lat 90-tych poważnie zachwiały działalnością RTN, ale dzięki 
poświęceniu i zaangażowaniu wielu członków, zostały w zasadzie przezwy-
ciężone. 
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W pierwszym zebraniu RTN, w październiku 1963 r. uczestniczyło zale-
dwie 35 osób, ale już w 1969 r. byto 127 członków. Ożywienie działalności 
w 1977 r. znalazło swe odbicie również w znacznym wzroście liczby człon-
ków. W końcu 1977 r. Towarzystwo skupiało 176 osób, w tym 5 profesorów, 
9 docentów i 30 doktorów. Nowością było przyjęcie sześciu dużych przed-
siębiorstw przemysłowych z terenu Radomia jako członków wspierających. 
Na dzień 30 czerwca 1983 r. RTN skupiało 205 członków rzeczywistych, w 
tym 9 profesorów, 15 docentów i doktorów habilitowanych oraz 50 dokto-
rów nauk. W końcu 1989 r. RTN liczyło 288 członków. Pasywność wielu 
osób powodowała uchwały Walnych Zebrań Sprawozdawczych o wyklucze-
niach z szeregu Towarzystwa. I tak na koniec 1996 r. RTN skupiało 175 
osób, a w dniu 31 grudnia 1998 r. zrzeszało 188 osób. 

Członkowie RTN to miłośnicy regionu, ludzie zajmujący się problema-
tyką nauki, kultury i sztuki, to nauczyciele, technicy, inżynierowie, informa-
tycy, humaniści. 

W 1963 r. Walne Zebranie RTN dokonało wyboru osób, które miały 
zorganizować Komisje Naukowe, którymi zostali: 

- Komisja Nauk Przyrodniczych - mgr inż. Teodor Zieliński, 
- Komisja Historii i Nauk Społecznych - mgr A. Czaplicki, 
- Komisja Kultury i Sztuki - mgr Anna Apanowicz, 
- Komisji Nauk Technicznych - mgr inż. Mieczysław Pietrzykowski. 

Praca Komisji Naukowych nie była systematyczna. Skupiając wokół sie-
bie grono specjalistów z poszczególnych dziedzin nauki, podejmowały one 
współpracę z Wyższą Szkołą Inżynierską w Radomiu, organizowały konfe-
rencje naukowe, sympozja, bądź odczyty dla określonego kręgu odbiorców. 
Mankamentem pracy Komisji Naukowych było to, że skupiały w swych sze-
regach niewielkie grono członków, że nie potrafiły zaktywizować do współ-
pracy większej ich liczby, że nie umiały przełamać bierności, a często apatii 
wielu członków Towarzystwa. Komisje Naukowe przechodziły od 1963 r. 
wiele zmian organizacyjnych, strukturalnych, a z czasem ich działalność 
uległa zanikowi. W 1997 r. do Towarzystwa zgłosiło akces kilkunastu mate-
matyków z doc. dr hab. Michałem Marczakiem na czele. Została utworzo-
na Komisja Matematyki. 

W ciągu 35 lat swego istnienia RTN rozwijało różne formy działalności 
pozyskując do współpracy wielu wybitnych naukowców z ośrodków akade-
mickich całego kraju. Należy wspomnieć o światowej sławy technologu gar-
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barstwa Edwardzie Krzywickim, urbanistach: Wojciechu Kalinowskim, 
Hannie Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierzu Wejchercie, leśniku Ryszar-
dzie Zarębie, wybitnym filozofie przyrody ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku, 
wybitnych historykach: Janie Pazdurze, Stanisławie Herbście, Tadeuszu Ję-
druszczaku, Andrzeju Skrzypku, Kazimierzu Myślińskim, Bożenie Wyro-
zumskiej, Wacławie Urbanie i innych. 

Z Towarzystwem związali się także miejscowi badacze, regionaliści i 
społecznicy, których działalność i dokonania często wykraczały poza miasto 
i region. Byli to: Józef Grzecznarowski, Kazimierz Mróz, Michał Tadeusz 
Osiński i wielu innych. 

W lipcu 1984 r., RTN uzyskało zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższe-
go, Nauki i Techniki na prowadzenie prac naukowo-badawczych. Utworzo-
no Pracownię Badań Regionalnych. Na jej czele stanął dr Krzysztof Orze-
chowski. Jej zadaniem było wykonywanie bezpośrednie, a także pośrednic-
two w realizacji zamówień i zadań zleconych przez zakłady przemysłowe. 
Dzięki Pracowni, RTN uzyskało poważne środki na finansowanie swych 
działań statutowych, a także mogło rozwinąć kontakty ze środowiskami na-
ukowymi w kraju i za granicą. Badania naukowe realizowane przez Pracow-
nię koncentrowały się na naukach technicznych z zakresu komunikacji, 
transportu kolejowego, informatyki, a także archeologii, ochronie środowi-
ska. Pracownia działała do 1991. 

W kilka miesięcy po swym pierwszym zebraniu organizacyjnym, RTN w 
1964 r. wydało pierwszy numer własnego periodyku, zatytułowanego "Biu-
letyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego". Na jego łamach 
prezentowano bardzo szeroki wachlarz tematów, od rozpraw poświęconych 
historii, socjologii pracy, przyrodzie i ochronie środowiska, po rozprawy po-
święcone filozofii, kulturze i sztuce. 

Mimo trudności "Biuletyn Kwartalny" stopniowo zajmował ważne miej-
sce w życiu kulturalnym regionu radomskiego. Po pierwszych tomach za-
wierających od trzech do czterech artykułów naukowych (o przeciętnej ob-
jętości jednego arkusza) i informacji o działalności RTN, w periodyku po-
jawiały się teksty o życiu kulturalnym Radomia ("Kronika kulturalna" od 
1967 r.), o organizowanych przez RTN sesjach i konferencjach naukowych. 
Stopniowo "Biuletyn Kwartalny" wzbogacał się o nowe działy charaktery-
styczne dla czasopisma naukowego: recenzje, nekrologi i wspomnienia po-
śmiertne oraz skrupulatnie zestawianą przez Stanisława Zielińskiego od 
1966 r. bibliografię prac i artykułów dotyczących regionu radomskiego. 

Na łamach "Biuletynu" pojawiały się - obok informacji o zasobach ar-
chiwów regionalnych - wspomnienia dotyczące dziejów najnowszych, a je-
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den z zeszytów poświęcony zosta! w całości publikacji "Dokumenty miasta 
Radomia z lat 1355-1450" przygotowanej przez Bożenę Wyrozumską. 
Wśród rozpraw początkowo dominowały zgadnienia związane ze współcze-
snością (zwłaszcza problemy środowiska geograficznego oraz sprawy go-
spodarczo-społeczne), lecz stopniowo coraz więcej miejsca zaczęto poświę-
cać bliższej i dalszej przeszłości regionu. Rozszerzanie problematyki histo-
rycznej, widoczne na łamach "Biuletynu" jest zjawiskiem bardzo często 
spotykanym w działalności regionalnych towarzystw naukowych, dla któ-
rych głównymi celami są badania nad przeszłością i folklorem danego tery-
torium. Wyniki badań regionalnych wywierały i wywierają zauważalny 
wpływ na kulturę historyczną społeczeństwa. Tradycje regionalne i lokalne 
w coraz większym stopniu stanowią motywację określonych postaw i dzia-
łań. Prof. W. Rusiński pisał: " Walor społeczny historii regionalnej jest oczy-
wisty: wyostrza ona świadomość obywatelską i narodowa, podnosi poczucie 
odpowiedzialności za losy regionu, stanowi bodziec sprzyjający aktywizacji 
jego mieszkańców, kształtuje patriotyzm lokalny w najlepszym znaczeniu 
tego słowa, mobilizuje i wychowuje lokalnych działaczy kultury". 

W latach 1964-1999 ukazało się 33 tomy Biuletynu Kwartalnego RTN 
zawierających ponad 700 artykułów, edycji źródeł, recenzji i innych opraco-
wań. 

Od 1968 do 1977 r. w Biuletynie Kwartalnym drukowano bibliografię 
regionu radomskiego - województwa radomskiego. Inicjatorem i autorem 
był Stanisław Zieliński - społecznik, regionalista, sympatyk RTN. Od 1977 
r. bibliografia zaczęła ukazywać się w postaci pozycji zwartych. W 1997 uka-
zał się ósmy tom obejmujący lata 1991-1992. W przygotowaniu są tomy 
obejmujące lata 1993-1997. Przez wiele lat kierownikiem zespołu redakcyj-
nego była mgr Grażyna Kabza. Od tomu obejmującego lata 1991-1992 
opracowaniem zajmował się zespół składający się z pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. J. i A. Załuskich w Radomiu: Maria Kaczmarska, 
Ewa Ukleja i Zbigniew Balcerowski. 

Już w 1964 r. trafiła do księgarń pierwsza publikacja zwarta - wydana 
przez RTN - pt. Rozwój Radomia 1945-1964, zawierająca zbiór artykułów 
pod redakcją Stefana Witkowskiego. Do 1999 r. ukazało się ponad 70 po-
zycji zwartych. Spośród nich należy wymienić: 

- Zabytki ziemi radomskiej. Gromadzenie i ochrona, pod red. Wojciecha 
Kalinowskiego, Radom 1964, 

- Rozwój Radomia 1945 - 1964, pod red. Stefana Witkowskiego, Radom 
1965, 
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- Przemyśl Radomia, red. Stefan Witkowski, Lublin 1970, 
- Urbanistyka i architektura Radomia, pod red. Wojciecha Kalinowskiego, 

Lublin 1979 
- Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., pod red. Stefana Witkowskiego 

(Stanisława Herbsta, Tadeusza Jęruszczaka, Andrzeja Skrzypka), Warsza-
wa 1985, 

- Kronika m. Radomia 1976-1985, pod red. Stanisława Ośko, Radom 1988, 
- Monografia woj. radomskiego 1975-1984, pod red. Henryka Nurowskie-

go, Radom 1988, 
- Corpus Inscriptionum Poloniae t. 7, woj. radomskie, wyd. Waldemar Ko-

walski, pod red. Zenona Guldona, Warszawa 1992, 
- Województwo radomskie 1975-1995, pod red. Piotra A. Tusińskiego, Ra-

dom 1995 
- Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939), Jolan-

ty Dzieniakowskiej, Radom 1995, 
- Postawy polityczne mieszkańców Radomia w latach 1918-1939, Piotra A. 

Tusińskiego, Radom 1996, 
- Zycie teatralne w Radomiu w latach 1811-1915, Doroty Kolano, Radom 

1996, 
- Opis miasta Radomia z 1860 r. oprać. Kazimierz Jaroszek i Sebastian Piąt-

kowski, Radom 1997. 

Do informacji o edycjach pozycji zwartych i periodyku należy dodać da-
ne o prowadzeniu przez RTN biblioteki, która w latach osiemdziesiątych 
stała się znaczącą w Radomiu placówką dysponującą liczącym około 3.500 
woluminów, specjalistycznym księgozbiorem. Towarzystwo służy pomocą 
informacyjną zgłaszającym się po porady studentom wyższych uczelni, po-
dejmującym prace dyplomowe i magisterskie na tematy związane z regio-
nem. Służymy im bibliografią wydawnictw o regionie, ułatwiamy kontakt z 
członkami zajmującymi się określoną tematyką, a także udostępniamy im 
własne opracowania. Brak odpowiedniego lokalu na czytelnię i bibliotekę 
naukową uniemożliwia nam rozszerzenie tak ważnej dla studentów działal-
ności. 

Ważną sferę działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego stano-
wiły prace badawcze, ekspertyzy, studia, sesje naukowe, odczyty publiczne, 
spotkania z naukowcami. Oto niektóre z nich. 

W latach 1966-1971, RTN w porozumieniu z władzami miasta i Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, pod kierownictwem doc. dr Andrzeja 
Gruszeckiego z Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej -
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prowadziło prace badawcze i konserwatorskie nad zespołem murów obron-
nych miasta Radomia. Komisarzem konserwacji murów obronnych z ra-
mienia RTN był przewodniczący Klubu Miłośników Radomia i Ziemi Ra-
domskiej - mjr Michał T. Osiński. Problematyka działań konserwatorskich 
w miastach kazimierzowskich była tematem szeregu odczytów i sesji nauko-
wych organizowanych przez RTN. 

W dniach 15-16 listopada 1969 r. odbyła się ogólnopolska sesja nauko-
wa poświęcona historii konserwacji miast kazimierzowskiech w Polsce, w 
której wzięli udział m.in. profesorowie: A. Wyrobisz, W. Kalinowski, K. 
Wejchert. 

Radomskie Towarzystwo Naukowe było inicjatorem zorganizowania w 
Radomiu II Ogólnopolskiego Sympozjum Miast Kazimierzowskich w 
dniach 23-24 września 1988 r. Obrady odbyły się w Radomiu i Kazimierzu 
Dolnym n. Wisłą. Poświęcone były problemom zabytków architektury śre-
dniowiecznej wspomnianych miast oraz ich rewaloryzacji. Kierownikiem 
naukowym sympozjum był prof. Wojciech Kalinowski. Wśród autorów wy-
głoszonych referatów znaleźli się m.in prof. Feliks Kiryk, doc. Ryszard 
Szczygieł, mgr inż. Jacek Kapusta. 

W 1993 r. Towarzystwo podjęło inicjatywę realizacji tematu badawcze-
go, pt. Radom i region radomski w latach I Rzeczypospolitej. Efektem tych 
prac, kontynuowanych do chwili obecnej, stała się między innymi sesja na-
ukowa dotycząca zagadnień osadniczych i gospodarczych we wspomnianym 
okresie (grudzień 1995) zwieńczona publikacją książkową. W 1996 r. Towa-
rzystwo doprowadziło do zmikrofilmowania ksiąg metrykalnych z lat 1599-
-1797 parafii św. Jana w Radomiu. Uzyskano w ten sposób dostęp do jed-
nego z podstawowych źródeł historycznych, przybliżających badaczom naj-
dawniejszą przeszłość miasta. 

Wiele sesji naukowych organizowano z okazji przypadających rocznic, np. 
-150-lecie urodzin Tytusa Chałubińskiego (1971), 
- 100-lecie urodzin Kazimierza Kelles-Krauza (1972), 
- 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej (1973), 
- 60-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (1978), 
- 15 rocznica Radomskiego Czerwca 76 (1991). 

W dniu 17 listopada 1986 r. odbyło się uroczyste spotkanie z ks. prof. 
Włodzimierzem Sedlakiem z okazji Jego jubileuszu 50-lecia pracy nauko-
wej. Z mających miejsce w ostatnich latach sesji naukowych, należy wymie-
nić: 
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- Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego (1994), 
- Rodzina: Tak-Nie (1996), 
- Zycie i twórczość Witolda Gombrowicza (1997), 
- Ekorozwój gmin woj. radomskiego. Gospodarka odpadami (1997), 
- Polacy i Żydzi na centralnych ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 

Współistnienie-Integracja-Konflikty (1998), 

Należy wymienić również cykliczne sesje popularnonaukowe poświęco-
ne kulturze w epoce Renesansu, jak również sesje poświęcone Janowi Ko-
chanowskiemu. 

Bardzo interesującą inicjatywą było zorganizowanie wspólnie z radomskim 
oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego w 1996 r. konkursu dla mło-
dzieży szkolnej pt. „Mała Ojczyzna - ludzie i ich wkład w kształtowanie wize-
runku mojego miasta (regionu)" Wyróżnione prace nagrodzono i uhonorowa-
no publikacją ich fragmentów na łamach „Biuletynu Kwartalnego RTN" 

Wielokroć organizowano sesje i sympozja wspólnie z towarzystwami i 
środowiskami regionalnymi z terenu byłego woj. radomskiego. RTN było, 
oprócz Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz 
Domu Kultury, współorganizatorem Sejmiku Regionalnych Towarzystw 
Kultury, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 1976 r. Celem Sejmiku by-
ło ukazanie dorobku i osiągnięć towarzystw regionalnych, a także sprecyzo-
wanie zadań stojących przed społecznym ruchem kulturalnym. W obradach 
uczestniczyło ponad 50 działaczy kultury, reprezentujących 21 stowarzy-
szeń regionalnych oraz towarzystw naukowych województwa radomskiego. 
Powołano Wojewódzką Radę Koordynacyjną Towarzystw Regionalnych, 
powierzając prezesowi RTN, wówczas dr Stanisławowi Ośko, funkcję jej 
przewodniczącego. RTN kontynuowało działania integrujące towarzystwa 
regionalne woj. radomskiego, co znalazło swój wyraz między innymi w ko-
lejnych Sejmikach Regionalnych Towarzystw Kultury. Z zagadnieniem tym 
było związane także - odbyte w Radomiu w lutym 1986 r. - ogólnopolskie 
spotkanie prezesów regionalnych towarzystw naukowych. RTN wniosło pe-
wien udział również w organizację III Kongresu Nauki Polskiej oraz III 
Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury. 

We wrześniu 1994 r. na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury we 
Wrocławiu podjęto decyzję, iż Radom będzie miejscem obrad VI Kongresu. 

W dniu 16 lutego 1995 r., podczas obrad Sejmiku Regionalnych Towa-
rzystw Kultury powołano 10 osobowy komitet organizacyjny, w skład którego 
weszli przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych z terenu woj. radomskiego. 
Przewodniczącym Komitetu został prezes RTN dr Krzysztof Orzechowski. 
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Z myślą o VI Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury przygotowa-
no kilka publikacji zwartych. Pracę zbiorową pod redakcją Grażyny Łusz-
kiewicz-Dzierżawskiej pt. Z Ziemi Radomskiej i dla niej (biogramy 50 osób 
szczególnie zasłużonych dla Radomia i regionu na przestrzeni dziejów); 
edycję Opisu miasta Radomia z 1860 roku (w opracowaniu Kazimierza Ja-
roszka i Sebastiana Piątkowskiego) oraz zredagowany przez Hannę Kraw-
czyk informator pt. Regionalne Towarzystwa Kultury województwa radom-
skiego. W 1998 r. ukazała się także interesująca praca Dariusza Kupisza pt. 
Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów naj-
dawniejszych do 1795 roku. 

W dniach 23-26 września 1998 r. w Radomiu odbył się, przygotowywany 
przez blisko cztery lata, VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, obra-
dujący pod hasłem: „Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce". Hono-
rowy patronat nad Kongresem przyjęli: Premier Rządu RP Jerzy Buzek, Mini-
ster Kultury i Sztuki oraz Wojewoda Radomski. W trakcie obrad władze pań-
stwowe reprezentowała Minister Kultury i Sztuki Joanna Wnuk-Nazarowa. 

Do Radomia przybyło blisko 300 delegatów i gości, reprezentujących to-
warzystwa regionalne z całego kraju. W czasie obrad dyskutowano nad 
obecną rolą i zadaniami polskiego ruchu regionalnego, a także -już w ze-
społach problemowych - nad wybranymi aspektami działalności towarzystw 
kulturalnych. W ciągu czterech dni Radom gościł wielu wybitnych animato-
rów życia społecznego, a także światowej sławy uczonych. Imprezie towa-
rzyszyło szereg przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, wystaw, spektakli 
teatralnych i innych. Kongres pozwolił na zaprezentowanie dorobku regio-
nalnych towarzystw kultury województwa radomskiego, okazując się rów-
nież ogromnym sukcesem RTN jako koordynatora przedsięwzięcia. Wyra-
zem tego były wypowiedzi wygłoszone z trybuny kongresowej, pochlebne 
opinie gości i delegatów, a także głosy w mass-mediach. 

W swej 35-letniej historii RTN utrzymywało stałe kontakty z ośrodkami 
akademickimi w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Kielcach. Przez długie lata 
współpracowało z: Radą Towarzystw Naukowych PAN, Kieleckim Towarzy-
stwem Naukowym, Towarzystwem Naukowym Płockim, Ciechanowskim 
Towarzystwem Naukowym i Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych, 
Biurem Dokumentacji Zabytków. W Radomiu współpracujemy z: NOT, 
PTE, Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego, SARP, Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Łączą nas żywe więzi stałej współ-
pracy naukowej i kulturalnej z takimi radomskimi instytucjami jak: Archi-
wum Państwowe, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Okręgowe, Mu-
zeum Wsi Radomskiej, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa". 
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Wyrazami uznania za pracę na rzecz rozwoju nauki, kultury i sztuki by-
ło przyznawanie przez RTN: tytułu członka honorowego ustanowionego w 
1983 r„ medalu „Bene meriti" oraz dyplomu uznania osobom i instytucjom 
wybitnie zasłużonym. 

Wszystkie dokonania i osiągnięcia Radomskiego Towarzystwa Nauko-
wego były możliwe tylko dzięki pracy jego członków, a także poparciu lo-
kalnych władz, których przedstawiciele rozumieli znaczenie regionalnego 
ruchu naukowego. Działacze społeczni, regionaliści, gotowi są zawsze do 
ofiarnej pracy na rzecz ukochanej przez nich dziedziny działań, na rzecz 
„małych Ojczyzn", w których żyją. 
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ANEKS 

CZŁONKOWIE - ZAŁOŻYCIELE 
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

Jan Boniecki, Antoni Bryński, Maria Gajewicz, Edward Gajewski, Eugeniusz Ję-
drzejowski, Marceli Karczemny, Ewa Kierzkowska, Helena Kisiel, Jan Małachowski, 
Longin Raszewski, Stanisław Suchecki, Henryk Sznuro, Wacław Telus, Maria Wier-
cińska, Zygmunt Wilczyński, Stefan Witkowski, Czesław Tadeusz Zwolski 

CZŁONKOWIE HONOROWI 
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

Anna Apanowicz, Adam Bednarczyk, Jan Boniecki, Ryszard Brykowski, Stanisław 
Cieśliński, Witold Dąbkowski, Jan Franecki, Maria Gajewicz, Kazimierz Gardian, 
Zdzisław Gawroński, Marek Gawlik, Witold Hański, Ludomila Holtzer, Eugeniusz 
Jędrzejewski, Grażyna Kabza, Ewa Kalinowska, Wojciech Kalinowski, Helena Kisiel, 
Antoni Kroczewski, Marian Krzesiński, Tadeusz Lipiec, Władysław Macherzyński, 
Jerzy Moniewski, Kazimierz Mróz, Kazimierz Myśliński, Mirosław T. Oktawiec, Sta-
nisław Ośko, Tomasz Palacz, Jan Pazdur, Genowefa Podgajniak, Longin Raszewski, 
Włodzimierz Sedlak, Andrzej Skrzypek, Józef Szymański, Wacław Telus, Danuta 
Tomczyk, Wacław Urban, Zygmunt Wilczyński, Ryszard Zaręba, Czesław Tadeusz 
Zwolski 

OSOBY ODZNACZONE MEDALEM "BENE MERITI" 

Anna Apanowicz, Adam Bednarczyk, Jan Boniecki, Stanisław Cieśliński, Witold 
Dąbkowski, Jan Franecki, Maria Gajewicz (pośm.), Witold Hański, Ludomiła Holt-
zer, Wojciech Kalinowski, Helena Kisiel, Tadeusz Kwiatkowski, Kazimierz Mróz, 
Kazimierz Myśliński, Henryk Nurowski (pośm.), Michał Osiński (pośm.), Stanisław 
Ośko, Jan Pazdur, Longin Raszewski, Tadeusz Romanowski (pośm.), Włodzimierz 
Sedlak, Marian Sołtyk (pośm.), Hanryk Sznuro (pośm.), Wacław Telus, Tadeusz Ule-
wicz, Wacław Urban, Zygmunt Wilczyński, Stefan Witkowski (pośm.) 

OSOBY I INSTYTUCJE 
UHONOROWANE DYPLOMAMI UZNANIA 
RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 

Marek Bielski, Maria Brix, Leszek Cegłowski, Stanisław Cieśliński, Zofia Czempiń-
ska, Witold Dąbkowski, Róża Domańska, Jan Franecki, Marek Gawlik, Danuta Gra-
bowska, Witold Hański, Tadeusz Jędruszczak, Eugeniusz Jędrzejewski, Grażyna 
Kabza, Jacek Kapusta, Helena Kisiel, Antoni Kroczewski, Adolf Krzemiński, Marian 
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Krzesiński, Tadeusz Kwiatkowski, Zbigniew Lechowicz, Andrzej Lipiński, Grażyna 
Łuszkiewicz, Władysław Macherzyński, Kazimierz Myśliński, Ewa Nakoneczna, 
Zdzisław Nowak, Krzysztof Orzechowski, Jan Orzechowski, Jan Pacławski, Elżbieta 
Paja, Adam Penkalla, Ewelina Pierzyńska, Barbara Pikiewicz, Jan Piwowar, Geno-
wefa Podgajniak, Barbara Ratyńska, Włodzimierz Sedlak, Henryk Szopa, Marek 
Szyjko, Danuta Tomczyk, Piotr A. Tusiński, Wacław Urban, Henryka Wichowska, 
Stanisława Zamkowska, Józef Zdrojkowski, Czesław T. Zwolski, Jerzy Zuchowski 

Archiwum Państwowe w Radomiu, Muzeum Okręgowe im. J. Malczewskiego w Ra-
domiu, Urząd Miejski w Radomiu. Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzka Bibliote-
ka Publiczna im. J. i A. Załuskich w Radomiu 

WŁADZE RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO 
w latach 1963-1998 

KADENCJA 1963-1966 

Zarząd 
prezes - mgr Stefan Witkowski, wiceprezes - mgr Longin Raszewski, sekretarz - mgr 
Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Czesław T. Zwolski, skarbnik - Antoni 
Bryński, członkowie - mgr Maria Gajewicz, mgr inż. Edmund Kędzierski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - inż. Zygmunt Wilczyński, członkowie - mgr Marek Gawlik, dr Ste-
fan Hański, mgr Leon Skowroński. 

Komitet Redakcyjny "Biuletynu Kwartalnego RTN" 
przewodniczący - mgr Stefan Witkowski, konsultant - dr hab. Jan Pazdur, członko-
wie - mgr Aleksander Czaplicki, mgr Maria Gajewicz, dr Witold Hański, mgr He-
lena Kisiel, mgr Longin Raszewski, mgr Czesław T. Zwolski. 

KADENCJA 1966-1969 

Zarząd 
prezes - dr Stefan Witkowski, wiceprezesi - mgr Mieczysław Pietrzykowski, mgr Lon-
gin Raszewski, sekretarz - mgr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Maria Gaje-
wicz, skarbnik - mgr Leon Skowroński, zastępca skrabnika - mgr Aleksander Czaplic-
ki, członkowie - dr Witold Hański, mgr Marian Sołtyk, mgr Teodor Zieliński. 
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Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - inż. Zygmunt Wilczyński, członkowie - mgr Marek Gawlik, dr Ste-
fan Hański, mgr Leon Skowroński. 

Komitet Redakcyjny " Biuletynu Kwartalnego RTN" 
przewodniczący - dr Stefan Witkowski, konsultant - dr hab. Jan Pazdur, członkowie 
- mgr Aleksander Czaplicki, mgr Maria .Gajewicz, dr Witold Hański, mgr Helena 
Kisiel, mgr Longin Raszewski, mgr Czesław T. Zwolski. 

KADENCJA 1969-1971 

Zarząd 
prezes - dr Stefan Witkowski, wiceprezesi - mgr Mieczysław Pietrzykowski, mgr Lon-
gin Raszewski, sekretarz - mgr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Maria Gaje-
wicz, skarbnik - mgr Leon Skowroński, zastępca skrabnika - mgr Aleksander Czaplic-
ki, członkowie - dr Witold Hański, mgr Marian Sołtyk, mgr Teodor Zieliński. 
W związku ze śmiercią mgr Mieczysława Pietrzykowskiego, funkcję wiceprezesa ob-
jął z dniem 2 0 czerwca 1970 r. dr Wojciech Kalinowski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - inż. Zygmunt Wilczyński, członkowie - mgr Marek Gawlik, dr Ste-
fan Hański, mgr Leon Skowroński. 

Komitet Redakcyjny "Biuletynu Kwartalnego RTN" 
przewodniczący - dr Stefan Witkowski, sekretarz - mgr Helena Kisiel, redaktor na-

ukowy -dr Wojciech Kalinowski, konsultant - dr bab. Jan Pazdur, członkowie - mgr 
Mieczysław Pietrzykowski, mgr Leon Skowroński, mgr Stanisław Suchecki, mgr 
Teodor Zieliński. 

KADENCJA 1971-1974 

Zarząd 
prezes - dr Jan Boniecki, wiceprezesi - dr Stanisław Cieśliński, mgr Marek Gawlik, 
sekretarz - mgr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Stanisław Ośko, skarbnik -
mgr Leon Skowroński, zastępca skrabnika - mgr Marian Sołtyk, członkowie - mgr 
Aleksander Czaplicki, Mieczysław Korczyński, mgr Czesław T. Zwolski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - mgr Edward Bróż, członkowie - mgr Jan Franecki, Ludomiła 

Holtzer. 
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Komitet Redakcyjny "Biuletynu Kwartalnego RTN" 
przewodniczący - mgr Aleksander Czaplicki, sekretarz - mgr Helena Kisiel, redak-
tor naukowy - mgr Czesław T. Zwolski, konsultant - dr bab. Jan Pazdur, członkowie 
- dr Jan Boniecki, dr Stanisław Cieśliński, mgr Bogdan Darmas, mgr Marek Gaw-
lik, dr Witold Hański, mgr Stanisław Ośko, mgr Leon Skowroński, mgr Marian Soł-
tyk, Stanisław Zieliński. 

KADENCJA 1974-1977 

Zaiząd 
prezes - dr Jan Boniecki, wiceprezesi - dr Stanisław Cieśliński, mgr Marian Sołtyk, 
sekretarz - mgr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Władysław Sobczyk, skarb-
nik - mgr Leon Skowroński, zastępca skarbnika - mgr Aleksander Czaplicki, człon-
kowie - dr Marek Gawlik, mgr inż. Stanisław Napora, dr Stanisław Ośko. 
W związku z wyjazdem z Radomia dr Jana Bonieckiego, funkcję prezesa Towarzy-
stwa objął z dniem 18 października 1975 r. mgr Marian Sołtyk 

Komisja Rewizyjna 
przewodnicząca - Ludomiła Holtzer, członkowie - mgr Jan Franecki, mgr inż. Tade-
usz Lipiec, mgr Kazimierz Rojewski. 

Komitet Redakcyjny "Biuletynu Kwartalnego RTN" 
przewodniczący - mgr Aleksander Czaplicki, sekretarz - mgr Helena Kisiel, redak-
tor naukowy - mgr Czesław T. Zwolski, członkowie - dr Jan Boniecki, dr Stanisław 
Cieśliński, mgr Bogdan Darmas, mgr Marek Gawlik, dr Witold Hański, dr Stani-
sław Ośko, mgr Leon Skowroński, mgr Marian Sołtyk, Stanisław Zieliński. 

KADENCJA 1977-1980 

Zarząd 
prezes - dr Stanisław Ośko, wiceprezesi - mgr Władysław Kubik, mgr inż. Tadeusz Li-
piec, sekretarz -mgr Helena Kisiel, skarbnik - mgr Leon Skowroński, zastępca skrabni-
ka - dr Krzysztof Zwierzchowski, członkowie - mgr Jan Franecki, dr Witold Hański, dr 
inż. Stanisław Kowalczyk, dr Stefan Rosiński, doc. dr hab. Stefan Witkowski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - mgr Marian Sołtyk, zastępca przewodniczącego - Ludomiła Holt-
zer, sekretarz - mgr Genowefa Podgajniak, członkowie - mgr Kazimierz Rojewski, 
mgr Józef Urbański. 
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Sąd Koleżeński 
przewodniczący - dr Stanisław Cieśliński, sekreatrz - mgr Maria Gajewicz, członko-
wie - dr Jan : Boniecki, mgr Aleksander Czaplicki, inż. Zygmunt Wilczyński. 

Kolegium Redakcyjne R T N 
przewodniczący - doc. dr bab. Stefan Witkowski, zastępcy przewodniczącego - mgr 
Helena Kisiel, dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr inż. Tadeusz Lipiec, członkowie 
- dr Stanisław Cieśliński, mgr Jan Franecki, mgr Władysław Kubik, mgr Stanisław 
Kowalczyk, Stanisław Zieliński. 

K A D E N C J A 1 9 8 0 - 1 9 8 3 

Zarząd 
prezes - dr Stanisław Ośko, wiceprezesi - mgr Henryk Janus, mgr Tadeusz Kwiat-
kowski, sekretarz -dr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Jan Franecki, skarbnik 
- dr Krzysztof Orzechowski, zastępca skrabnika - dr Witold Hański, członkowie -
mgr Zdzisław Gawroński, doc dr hab. Stefan Witkowski. 

Z powodu śmierci doc. dr hab. Stefana Witkowskiego, od czerwca 1981 r. funkcję 
Członka Zarządu objął dr hab. Stanisław Cieśliński. 

Komisja Rewizyjna 
przewodnicząca - Ludomiła Holtzer, członkowie - mgr Maria Brix, mgr Zdzisław 
Nowak, mgr Genowefa Podgajniak, mgr Józef Urbański. 

Sad Koleżeński 
przewodnicząca - mgr Maria Gajewicz, sekretarz - dr Jan Boniecki, członkowie - dr 
hab. Stanisław Cieśliński, dr Eugeniusz Krawczyk, mgr Władysław Kubik, inż. 
Zygmunt Wilczyński. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodniczący - doc. dr hab. Stefan Witkowski, zastępcy przewodniczącego - dr 
Helena Kisiel, dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr inż. Tadeusz Lipiec, członkowie 
- dr hab. Stanisław Cieśliński, mgr Jan Franecki, mgr Władysław Kubik, mgr Stani-
sław Kowalczyk, Stanisław Zieliński. 

68 



(Grażyna Euszkicmitz-Szirrzamska 

KADENCJA 1983-1986 

Zarząd 
prezes - dr Stanisław Ośko, wiceprezesi - dr Witold Hański, mgr Tadeusz Kwiat-
kowski, sekretarz -dr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Jan Franecki, skarbnik 
- dr Krzysztof Orzechowski, zastępca skrabnika - mgr inż. Jan Piwowar, członkowie 
- mgr Zofia Czempińska, dr hab. Henryk Nurowski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodnicząca - mgr Genowefa Podgajniak, zastępca przewodniczącej - Ludomiła 
Holtzer, sekretarz - mgr Maria Brix, członkowie - dr Grażyna Łuszkiewicz, mgr 
Władysław Macherzyński 

Sąd Koleżeński 
przewodnicząca - mgr Maria Gajewicz, sekretarz - mgr Anna Apanowicz, członko-
wie - dr hab. Jan Pacławski, dr Olgierd Rodziewicz, dr bab. Mieczysław Trzeciak, 
inż. Zygmunt Wilczyński. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodniczący - dr hab. Henryk Nurowski, zastępcy przewodniczącego - dr Witold 
Hański, dr Stanisław Ośko, sekretarz - dr Helena Kisiel, członkowie - mgr Zofia 
Czempińska, mgr Jan Franecki, mgr Grażyna Kabza, mgr inż. Jan Piwowar, dr inż. 
Jerzy Zuchowski. 

KADENCJA 1986-1989 

Zaiząd 
prezes - dr Stanisław Ośko, wiceprezesi - dr Helena Kisiel, dr Krzysztof Orzechow-
ski, sekretarz - mgr Zofia Czempińska, skarbnik - mgr Genowefa Podgajniak, zastęp-
ca skrabnika - mgr Jan Orzechowski, członkowie - mgr Janusz Białek, dr inż. Leszek 
Cegłowski, dr Andrzej Lipiński, dr hab. Henryk Nurowski, dr Józef Zdrojkowski. 

Komisja Rewizyjna 
przewodnicząca - dr Grażyna Łuszkiewicz, zastępca przewodniczącej - mgr Róża 
Domańska, sekretarz - mgr Ewelina Pierzyńka-Jelska, członkowie - mgr Antoni Kro-
czewski, mgr Władysław Macherzyński 

Sad Koleżeński 
przewodnicząca - mgr Anna Apanowicz, sekretarz - mgr Jan Franecki, członkowie -
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mgr Zdzisław Gawroński, mgr inż. Mieczysław Janik, dr Adam Penkalla, prof. dr 
hab. Tadeusz Romanowski. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodniczący - doc. dr hab. inż. Wincenty Lotko, zastępcy przewodniczącego - dr 
Helena Kisiel, dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr Jan Orzechowski, członkowie - dr 
inż. Leszek Cegłowski, mgr Zofia Czempińska, mgr Grażyna Kabza, dr Andrzej 
Lipiński, dr Józef Zdrojkowski. 

KADENCJA 1989-1992 

Zarząd 
prezes - dr Krzysztof Orzechowski, wiceprezesi - dr Grażyna Luszkiewicz, mgr Ge-
nowefa Podgajniak, sekretarz - mgr Barbara Ratyńska, zastępca sekretarza - mgr inż. 
Krzysztof Symela, skarbnik - dr Jerzy Kupidurski, zastępca skrabnika - mgr Józef 
Gwozdowski, członkowie - dr hab. Mirosław Oktawiec, mgr Jan Orzechowski, mgr 
inż. Jan Piwowar, dr Piotr A. Tusiński. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - dr Józef Szymański, członkowie - mgr Maria Brix, mgr Róża Do-
mańska, mgr Antoni Kroczewski, dr Ewelina Pierzynska-Jelska 

Sad Koleżeński 
przewodniczący - mgr Jan Franecki, członkowie - mgr Marianna Bieńkowska, prof. 
dr hab. Andrzej Kowalewicz, dr Adam Penkalla, dr Olgierd Rodziewicz. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodniczący - doc. dr hab. Witold Rakowski, zastępcy przewodniczącego - dr 
Helena Kisiel, dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr Jan Orzechowski, członek - mgr 
Grażyna Kabza. 

KADENCJA 1992-1995 

Zarząd 
prezes - dr Krzysztof Orzechowski, wiceprezesi - dr Grażyna Luszkiewicz, mgr Geno-
wefa Podgajniak, sekretarz - dr Helena Kisiel, zastępca sekretarza - mgr Barbara Ra-
tyńska, skarbnik - dr Jerzy Kupidurski, zastępca skarbnika - mgr Józef Gwozdowski, 
członkowie - dr hab. Mirosław Oktawiec, dr Andrzej Szymanek, dr Piotr A. Tusiński. 
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Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - dr Józef Szymański, zastępca przewodniczącego - mgr Róża Do-
mańska, sekretarz dr hab. Jan Bednarczyk. 

Sad Koleżeński 
przewodniczący - dr Stanisława Zamkowska, członkowie - dr Andrzej Chwieduk, 
mgr inż. Jerzy Moniewski, mgr Henryk Szóstek, mgr Mieczysław Żelazny. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodniczący - doc. dr hab. Witold Rakowski, zastępcy przewodniczącego - dr 
Helena Kisiel, dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr Jan Orzechowski, członek - mgr 
Grażyna Kabza. 

KADENCJA 1995-199Ś 

Zarząd 
prezes - dr Krzysztof Orzechowski, wiceprezesi - dr Grażyna Luszkiewicz-Dzierżaw-
ska, mgr Genowefa Podgajniak, sekretarz - dr Helena Kisiel, zastępca sekretarza -
Hanna Krawczyk, skarbnik dr Jerzy Kupidurski, zastępca skrabnika - mgr Józef 
Gwozdowski, członkowie - mgr Sebastian Piątkowski, dr Jerzy Sekulski, dr Andrzej 
Szymanek, dr Piotr A. Tusiński. 

/ 
Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - dr Józef Szymański, zastępca przewodniczącego - mgr Róża Do-
mańska, sekretarz -mgr Danuta Tomczyk. 

Sad Koleżeński 
przewodniczący - dr Stanisław Ośko, członkowie - mgr Anna Apanowicz, mgr Zdzi-
sław Gawroński, mgr Longin Raszewski, dr Adam Rutkowski, prof. dr hab. Stani-
sława Zamkowska. 

Kolegium Redakcyjne 
przewodnicząca - dr Helena Kisiel, zastępca przewodniczącej - dr Piotr A. Tusiń-
ski, sekretarz - mgr Grażyna Kabza, członkowie - mgr Zdzisław Gawroński, dr Sta-
nisław Ośko, dr Jerzy Sekulski. 
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Władze Towarzystwa 
wybrane przez Walne Zebranie Członków 

w dniu 25 października 1998 r. 

Zarząd 
prezes - dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska, wiceprezesi - dr Sebastian Piątkow-
ski, dr Andrzej Szymanek, sekretarz - dr Helena Kisiel, skarbnik - dr Krzysztof 
Orzechowski, członkowie - mgr Kazimierz Jaroszek, mgr Hanna Krawczyk, dr Jerzy 
Sekulski, dr Piotr A. Tusiński. 

Komisja Rewizyjna 
przewodniczący - dr Józef Szymański, zastępca przewodniczącego - dr Marek Pawel-
czyk, sekretarz mgr Adolf Krzemiński. 

Sąd Koleżeński 
przewodniczący - dr Stanisław Ośko, sekretarz - mgr Róża Domańska, członkowie -
mgr Zdzisław Gawroński, mgr Lucja Pawelczyk, mgr Danuta Tomczyk, prof. dr 
hab. Stanisława Zamkowska. 
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