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SPRAW OZDANIE Z  W ALNEGO ZGROM ADZENIA DELEGATÓW  POL
SKIEGO TO W ARZYSTW A HISTORYCZNEGO W  SZCZECINIE 

W  DNIACH 15-16 W RZEŚNIA 2000 R. I UD ZIAŁU W  NIM  DELEGA TÓW  
ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTH

Co trzy lata, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Historycznego odby
wają się Walne Zgromadzenia. Ich celem jest dokonanie bilansu pracy Towarzystwa 
i wyznaczenie kierunków na kolejny okres oraz wybór nowych władz. Organizato
rem i gospodarzem tegorocznego spotkania był Instytut Historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Oddział Łódzki PTH reprezentowało 9 delegatów (mgr Teresa Bednarowicz, dr 
hab. Alicja Szymczak, dr Jan Chańko, mgr Konrad Czemielewski, dr Marek Dut
kiewicz, prof. dr hab. Stefan Pytlas, dr Bugusław Rakowski, prof. dr hab. Jan Szym
czak, mgr Tomasz Toborek.

Obrady toczyły się w nowym i wspaniale wyposażonym gmachu Instytutu Histo
rii US. W pierwszym dniu, przed południem, w trakcie konferencji naukowej „Po
morze Zachodnie u progu dziejów”, przedstawiono pięć referatów: prof. US dr hab. 
Jan M. Piskorski -  Pomorze Zachodnie na przełomie X  i X I  wieku, prof. dr hab. 
Władysław Filipowiak -  Związki Pomorza Zachodniego ze Skandynawią w IX-XI 
wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych, prof. UD dr hab. Edward 
Rymar -  Gryfici -  między Polską, Danią a Niemcami (do X IV  wieku), dr hab. Marek 
Derwich -  Powstanie i upadek biskupstwa w Kołobrzegu, dr Krzysztof Guzikowski 
-  Kształtowanie się sieci osadniczej na Pomorzu Zachodnim). Organizatorzy zapre
zentowali także wystawę dorobku naukowego Instytutu Historii US.

W godzinach popołudniowych zebrani zwiedzili na Zamku Książąt Pomorskich 
wystawę czasową pt. „Ochrona przyrody w dokumencie archiwalnym od XVI wie
ku” . Zorganizowało ją  Archiwum Państwowe w Szczecinie i Woliński Park Naro
dowy. Następnie zebrani wysłuchali w sali ks. Bogusława koncertu orkiestry „Aca- 
demia” pod batutą Bogdana Boguszewskiego. Po południu obradował także Zarząd 
Główny PTH.

W drugim dniu obrad odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTH. Człon
kowie PTH na terenie całego kraju wybrali 153 delegatów, ale tylko 115 brało 
udział w obradach. Zebrani jednogłośnie przewodniczenie obradom powierzyli prof. 
dr hab. Sławomirowi Kalembce. Po przeprowadzeniu wyborów komisji, w których 
znaleźli się także przedstawiciele Łódzkiego Oddziału PTH, (komisji mandatowej 
przewodniczył dr B. Rakowski, w pracach komisji wyborczej uczestniczyła dr hab.
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A. Szymczak, a w komisji skrutacyjnej mgr T. Toborek) przystąpiono do odczytania 
kolejnych sprawozdań ustępującego zarządu. Wśród wielu różnych informacji, prof. 
dr hab. Wojciech Wrzesiński poinformował, że PTH posiada obecnie 44 oddziały, 
ale tylko 30 utrzymuje kontakt z Zarządem Głównym nadsyłając sprawozdania ze 
swojej działalności. Zaprezentowano także egzemplarz sygnalny Pamiętnika XVI 
Zjazdu PTH. W sprawozdaniach znalazły się informacje dotyczące członków Łódz
kiego Oddziału PTH. Podkreślono, że dzięki wysiłkom prof. dr hab. Jana Szymcza
ka, pełniącego funkcje wiceprezesa PTH, zaktywizowano pracę wielu oddziałów. 
W sprawozdaniu przewodniczącego Sekcji Dydaktycznej, mgr Zofii Kozłowskiej, 
podkreślona została działalność mgr T. Bednarowicz i dr J. Chańko. Po odczytaniu 
sprawozdań odbyła się dyskusja, a następnie udzielono absolutorium ustępującemu 
zarządowi. W kolejnym punkcie programu delegaci w głosowaniu jawnym, nadali 
godność członków honorowych PTH jedenastu osobom. Wśród nich znalazły 
się dwie osoby z Łódzkiego Oddziału PTH -  prof. dr hab. Barbara W achowska 
i prof. dr hab. Mieczysław Bandurka. W dalszej części zebrania delegaci doko
nali wyborów władz PTH na następną kadencję. Funkcję prezesa, w głosowaniu 
jawnym, ponownie powierzono prof. dr hab. W W rzesińskiemu. Do Zarządu 
Głównego PTH wybrano 26 osób, a wśród nich ponownie znaleźli się repre
zentujący Łódzki Oddział PTH: prof. dr hab. S. Pytlas i prof. dr hab. J. Szym
czak. Do Komisji Rewizyjnej wybrano 7 osób, wśród nich znalazł się dr B. Rakow
ski. Poza tym wybrano członków Sądu Koleżeńskiego I i II instancji. Na tym Walne 
Zgromadzenie zakończono.

Należy podkreślić sprawną organizację i ciekawy program całego spotkania.


