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WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTH

W dniu 7 czerwca 2006 roku, w gmachu Instytutu Historii UŁ, odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego PTH. W ze
braniu uczestniczyło 37 osób a przewodniczył obradom prof. dr hab. Zbigniew 
Anusik. Sprawozdanie z działalności oddziału za okres od czerwca 2003 roku, 
przedstawiła ustępująca prezes -  prof. dr hab. Alicja Szymczakowa a informacje 
finansowe -  mgr Jan Tomczak.

W przededniu Walnego Zebrania łódzki oddział liczył 244 członków i był 
drugim, co do liczebności, oddziałem w kraju. Oddział posiada trzy koła: w 
Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Pabianicach. Na posie
dzeniach, zarówno w siedzibie oddziału jak i kół, wygłoszono 56 odczytów, 
zorganizowano kilka sesji w tym międzynarodową konferencję naukową. Opu
blikowano trzy kolejne tomy Rocznika Łódzkiego oraz kilka innych wydaw
nictw. Oddział w dalszym ciągu organizował kolejne edycje Olimpiady Histo
rycznej (XXX-XXXII). W ramach oddziału rozwijała swoją działalność Sekcja 
Dydaktyki Historii. Szersze informacje na temat działalności, struktury i człon
ków oddziału można znaleźć na jego własnej stronie internetowej. Oddział współ
pracuje z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi na terenie całego 
województwa łódzkiego.

Po przedstawieniu sprawozdań uczestnicy zebrania przyjęli je  i udzielili ab
solutorium ustępującemu zarządowi. Kolejnym punktem zebrania były wybory 
do nowych władz. W ich wyniku prezesem ponownie wybrano prof. dr hab. 
Alicję Szymczakową a do zarząd weszli: dr Jan Chańko, mgr Konrad Czemie- 
lewski, dr hab. Jolanta Daszyńska, dr Marek Dutkiewicz (Koło w Piotrkowie 
Trybunalskim), dr Marzena Iwańska, dr Maciej Janik, dr Jarosław Kita, dr Ewe
lina Kostrzewska, prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, dr hab. Leszek Olejnik, 
mgr Tomasz Pietras, prof. dr hab. Jan Szymczak, mgr Jan Tomczak i dr hab. 
Krzysztof Witczak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Aleksander Bołdy- 
rew (Koło w Piotrkowie Trybunalskim), mgr Janusz Frenkel, dr Piotr K ruczyń
ski, dr Bogusław Rakowski, dr Tomasz Toborek. Na tym zebrane zakończono.

We wrześniu 2006 roku, w Pułtusku, odbędzie się Walne Zebranie PTH 
a oddział łódzki będzie reprezentowany przez 13 delegatów. W kadencji 2003- 
2006 w skład Zarządu Głównego PTH wchodził prof. dr hab. J. Szymczak (Wi
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ceprezes ZG PTH) oraz prof. dr hab. M. Nartonowicz-Kot (członek komisji dy
daktycznej). W składzie Sądu Koleżeńskiego pracował prof. dr hab. Waldemar 
Ceran a w składzie Głównej Komisji Rewizyjnej -  dr M. Dutkiewicz. Jesienią 
odbędzie się także walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Kole PTH w 
Piotrkowie Trybunalskim.


