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i Pamiątek Przeszłości za rok 1998

1. Pomoc dla Archiwum.

Od roku 1993 Towarzystwo wspiera bieżące potrzeby Archiwum. 
Związane to jest z dochodami, których główne źródło (nie licząc dotacji 
celowych na działalność wydawniczą) pochodzi z wynajmu pomiesz
czeń w budynkach archiwalnych. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy 
Towarzystwem a Archiwum Państwowym w Szczecinie, podpisanym w 
roku 1993, połowa z tych środkówjest przeznaczona na cele statutowe 
Towarzystwa, a druga połowa idzie na działalność Oddziału, według 
wskazań kierownika Archiwum. Z części pieniędzy przeznaczanych na 
cele Archiwum wykonujemy drobne remonty i naprawy, co zresztą wią
że się także z obowiązkami najemcy. Z tych pieniędzy pokryliśmy np. 
oprawę kserowanych książek -  ok. 400 zł. Na koszt Towarzystwa idą 
również opłaty związane z eksploatacją kserografu, któryjest wykorzysty
wany dla celów'Archiwum i Towarzystwa.

2. FinanseTPAiPP i sprawy organizacyjne.

Na koniec roku 1998 na koncie TPAiPP było 10.773,80,- zło
tych. Ponadto na lokacie terminowej znajduje się 16 tys. złotych.

Przychody:
1. Sprzedaż usług 500,76
2. Wynajem pomieszczeń 4.194,00
3. Usługi ksero 597,20
4. Składki członkowskie 5.054,59
5. Działalność wydawnicza 22.608,05
6. Darowizny od instytucji 39.000,00
7. Przychody finansowe 2.514,02

74.468,26



Wydatki:
1. Koszty usług kserograficznych
2. Koszty działalności wydawniczej
3. Koszty ogólne
4. Koszty finansowe

2.349,07
52.495,91
8.744,54

105,30
63.694,82

Przychód za 1998 r. 74.468,62
Koszty za 1998 r. 63.694.82
Dochód brutto 10.773,80

Wynik finansowy za lata ubiegłe 33.849,43
Wynik finansowy za 1998 r. 10.773,80
Amortyzacja za 1998r. 1.699,30

W roku 1998 do najważniejszych dochodów należały: dotacja od 
Urzędu Wojewódzkiego -  37 tys. zł, dotacja od Urzędu Miejskiego -  6,5 
tys. zł, darowizny od firmy „Gobex” -1 1  tys. zł.

W omawianym okresie zarząd odbył 3 zebrania. W trakcie posie
dzeń omawiano i podejmowano uchwały w sprawach: konkursu ofert 
na wydawnictwa; rozliczeń ukazujących się wydawnictw; skreślenia kil
ku członków TPAiPP, z którymi utracono kontakt. Obecnie Towarzy
stwo liczy 27 członków zwyczajnych oraz 8 wspierających (finansowo i 
merytorycznie). Niestety, zawiązany w roku 1997 w Dębnie Oddział 
naszego Towarzystwa nie podjął działalności. W roku 1998 do naszego 
Towarzystwa przystąpiło kilku nowych członków: drTomaszJurek-dzie- 
kan Wydziału Zamiejscowego AWF; mgr Ryszard Wojtowicz -  kierow
nik archiwum Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; Roman Pi- 
ciński -  plastyk; Jerzy Wyrębski -  archiwista ze „Stilonu” orazjerzy Le
wandowski -  znany gorzowski numizmatyk (niestety zmarł tragicznie w 
grudniu 1998 r.). W roku 1998 zmarł członek naszego Towarzystwa-dr 
Stanisław W7. Adamczyk ze Skwierzyny.

Trzeba także zauważyć, iż stałą aktywnością wykazuje się grupa 6- 
8 członków. 3 * *

3. Działalność wydawnicza.
W7 omawianym okresie Towarzystwo wydało własne publikacje, a 

w wydaniu kilku współuczestniczyło. Przede wszystkim wydano 5 nu
m er Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego, który uka-
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zał się w kwietniu 1998 r. Rocznik liczy 476 stron, był wydany w nakła
dzie 400 egz.

Ponadto wydano w ramach Biblioteczki NRHA:
• Nr 5: GrzegorzJ. Brzustowicz, Dzieje zabytków sakralnych Choszczna, 

Gorzów -  Krzęcin 1998, 72 s. (nakład 500 egz., cena 10 zł).
• Nr 6. Droga — znaki -  nazwy. Witnickie spotkania na starym trakcie. 

Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Czarnucha. Gorzów Wlkp. 
1998,165s. (nakład 500egz., c e n a5 zł).

• Nr 7. Natalia Bukowiecka-Kruszona, Rubież Przedmowa Dariusz A. 
Rymar. Gorzów Wlkp. 1998,191 s. (nakład 500 egz. cena 10 zł).

» Landsberg an der Warthe — Gorzów Wlkp. 1257-1997. [Dokument 
lokacyjny miasta Gorzowa]. Gorzów Wlkp. 1997, 10 s. Wyd. II 
poprawione i zmienione 1998 r.

4. Kompletowanie literatury o tematyce historycznej.
W6 7 omawianym czasie, dzięki rozmaitym kontaktom Z. Czarnu

cha oraz D. A. Rymara, udało się zgromadzić dużą ilość niemieckoję
zycznej literatury o tematyce historycznej. Stale też powiększamy zbiór 
czasopism niemieckich wydawanych przez organizacje ziomkowskie. 
Spis pozyskiwanej literatury zamieszczamy w kolejnych num erach na
szego Rocznika.

5. Organizacja konferencji i udział przedstawicieli zarządu
w sesjach, konferencjach i przedsięwzięciach organizowanych 
przez inne organizacje.

a) W roku 1998 Towarzystwo było współorganizatorem konferencji na
ukowej pn. Edycja źródeł do dziejóiu pogranicza s'ląsko-wielkopolsko-pomorsko- 
lubusko-brandenburskiego, która miała miejsce w dniach 8-9IX 1998 r.

b) 17 listopada 1998 r. członkowie Towarzystwa brali udział w otwarciu 
nowego budynku archiwum, którego odbudowa była w roku 1990 
jednym z głównych celów powołania naszego stowarzyszenia.

c) kontynuowano starania na rzecz odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 
Marzęcinie.

6. Plan dalszej działalności.
Do najważniejszych zamierzeń, jakie chcielibyśmy prowadzić w 

roku przyszłym, należy zaliczyć:
-  bieżące wspieranie drobnych rem ontów  i napraw  w budynkach 

Archiwum,



-dalsze kompletowanie rzadkiej literatury o tematyce historycznej.
-  upam iętnianie miejsc historycznych, jak np. podjęta już wcześniej 

sprawa wsi Marzęcin k. Mironie.
-  przewidujemy dalszy rozwój własnych inicjatyw wydawniczych, a także 

wspieranie innych przedsięwzięć wT tym zakresie. W planach znajdują 
się następujące zamierzenia:

-  6 num er N R H A - ukaże się w listopadzie 1999 r.
-  wspólnie z Tow. Przyjaciół Witnicy chcemy wydać materiały z cyklicz

nie organizowanych w Witnicy sesji z cyklu Spotkania na Starym Trak
cie, książka ukaże się w końcu roku 1999 w ramach Biblioteczki NRHA,

-w  przygotowaniu są także nast. pozycjerjerzego Zysnarskiego, Nietniec- 
ko-polski i polsko-niemiecki słmimik nazw miejscowych woj. gorzowskiego oraz 
tegoż, Czarownice z Kobylej Góry, Edwarda Rymara, Z dziejów Goizowa i 
Nowej Marchii (szkice historyczne);Th. Fontane, Po tamtej stronie Odry.

-  ponadto TPA wspiera wydanie dwóch obszernych monografii: autor
stwa Stanisława Talarczyka, poświęconej dziejom pow. strzeleckiego 
(t. 1, do roku 1945 1000 stron maszynopisu) oraz Andrzeja Toczew- 
skiego, poświęconej Stalagowi Alt Drewitz k. Kostrzyna. Jest szansa, iż 
ukażą się w przeciągu dwóch następnych lat.

W imieniu Zarządu 
Dariusz A. Ryntar

Gorzów Wlkp. 1999-11-04


