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Odezwa Zjazdowa 
Polskiego Towarzystwa Historycznego

Zarząd Główny Polskiego Tow arzystwa Historycznego, we współpracy 
z Kom itetem  N auk H istorycznych Polskiej Akademii N auk, zgodnie ze swoimi 
tradycjam i, zwołuje XVI Zjazd Powszechny Historyków Polskich. Zjazd 
odbędzie się we W rocławiu w dniach 15— 19 września 1999 roku, a więc w ponad 
pół wieku od pierwszego po II wojnie światowej X Zjazdu, który w 1948 roku 
również obradow ał w tym mieście, a u progu uroczystych obchodów 1000-letniej 
obecności m etropolii wrocławskiej w dziejach Polski.

Zgodnie z tradycjam i od 1925 roku Zjazd będzie obradował pod honorowym  
patronatem  Prezydenta Rzeczypospolitej.

XVI Powszechny Zjazd H istoryków  podejmie próbę oceny drogi dziejowej 
Polski i Polaków w m ijającym  Tysiącleciu, dorobku i niedostatków  polskiej 
nauki historycznej u progu i wobec wyznań nowego Tysiąclecia, jej m iejsca we 
współczesnym życiu narodu  polskiego i Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę 
organizatorzy Zjazdu chcą poświęcić 1000-letniej dramatycznej drodze dziejowej 
W rocławia i Śląska, także w bezpośredniej dyskusji z historykam i Czech 
i Niemiec. W takiej samej dyskusji, nad dziejami naszego wschodniego po
granicza chcemy spotkać się z Kolegam i z Litwy, Białorusi, U krainy i Rosji.

Zapraszam y do  udziału w naszym Zjeździe pracowników nauki, nauczycieli 
historii, archiwistów, m uzealników , m iłośników historii wszelkich zawodów. 
Apelujemy o udział w naszym Zjeździe do przedstawicieli wszystkich mediów 
popularyzujących wiedzę o naszej przeszłości. Zapraszam y też do czynnego 
udziału w Zjeździe studentów , przygotowując w trakcie spotkania Sejmik 
Studenckich K ół N aukow ych Historii ze wszystkich uczelni. Zaproszenie nasze 
kierujemy nie tylko do Polaków  w K raju , lecz także i do tych, którzy żyją poza 
granicami Rzeczypospolitej.

Do udziału w Zjeździe Powszechnym Historyków  Polskich zapraszam y 
historyków reprezentujących także historię sztuki i inne nauki o sztuce, 
historyków medycyny, sportu i wychowania fizycznego. N a nasz Zjazd za
praszam y przedstawicieli zagranicznych środowisk historycznych, które współ
pracują z polskimi historykam i.

Do udziału w naszym Zjeździe zapraszam y historyków i m iłośników historii, 
którym  bliskie są dzieje naszego N arodu  i Państw a, aby z wyzwaniami nowego 
Tysiąclecia odbyć w spólną dyskusję nad rolą i miejscem tradycji dziejowej 
w staraniach o zbudow anie ju tra .

Żyjąc w okresie transform acji ustrojowej chcemy ukazać najważniejsze 
przełomy w dziejach Polskich i Polaków, ich przyczyny, konsekwencje, aby lepiej 
rozumieć to wszystko co określa nasz dzień współczesny i przyszłość. Chcemy



aby obrady Z jazdu mogły wykazać jak  rozległy jest związek historii ze 
współczesnością i jak ie m a zadania wobec przyszłości.

O brady Z jazdu będą się toczyć w sekcjach chronologicznych począwszy od 
dziejów starożytnych, przez średniowiecze, czasy nowożytne, dzieje najnowsze 
po historię współczesną, i w sympozjach oraz dyskusjach panelowych obej
m ujących wszystkie podstaw ow e dyscypliny nauk historycznych. Przygotowuje
my też odrębne posiedzenia poświęcone problem om  nauczania historii i funk
cjonow ania archiwistyki, nowym m etodom  badawczym, zastosow ania kom 
puterów , dziejów K ościoła, wojskowości, biografistyki, myśli politycznej, sto
sunków m iędzynarodow ych, historii regionalnej, przeobrażeniom  mediów, roli 
kobiet w historii, sprawom  Polonii. Przeprowadzimy samodzielne dyskusje 
panelowe na tem at dziejów pogranicza polskiego: wschodniego, zachodniego 
i południow ego. O bradom  Zjazdu będzie towarzyszył specjalny program  
towarzyszący, k tóry  obejmie także objazdy po najciekawszych zespołach 
zabytkow ych D olnego Śląska.

Bardziej szczegółowe inform acje dotyczące program u Zjazdu, warunków 
uczestnictwa, wysokości składki zjazdowej, sposobu zgłaszania swojego uczest
nictwa podam y do  powszechnej wiadomości w końcu bieżącego roku.

W szelką korespondencję w spraw ach dotyczących Zjazdu prosimy kierować 
pod adresem:
K om itet O rganizacyjny XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, 
51-131 W rocław , ul. Szewska 49, pok. 109, fax (071) 343 65-42, 
e-mail : wrzes szerm ierz.uni. wroc. p l.
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