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SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIE ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
HISTORYCZNEGO W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE_________

26 listopada 2008 r. Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie obchodziło ju
bileusz sześćdziesięciolecia swej działalności. W 1886 r. z inicjatywy Ksawerego Liskego PTH 
zostało powołane jako towarzystwo lokalne, a po 1925 r. stało się towarzystwem ogólnopolskim. 
Odtąd, skupiając historyków i miłośników historii, działa na rzecz popularyzowania wiedzy histo
rycznej tej szeroko pojętej i regionalnej. W Centrum Nauk Humanistycznych na jubileuszu w foyer 
Auli Teatralnej zgromadziło się około stu zaproszonych członków i gości. Wśród nich odnotować 
należy m.in. przedstawicieli Zarządu Głównego PTH z prezesem prof. Krzysztofem Mikulskim 
(Toruń), wiceprezesami: mgr Zofią Kozłowską (Warszawa), prof. Tomaszem Schrammem (Po
znań) i prof. Janem Szymczakiem (Łódź) oraz członkami: prof. Marianem Drozdowskim (Słupsk), 
prof. Stanisławem Roszakiem (Toruń), dr. Michałem Zwierzykowskim (Poznań).

Spotkanie otworzył prof. Janusz Jasiński -  członek honorowy PTH, wieloletni prezes olsz
tyńskiego oddziału, zasłużony historyk oraz dr Andrzej Korytko, prezes Oddziału PTH w Olsztynie. 
Doktor Korytko zwrócił uwagę na rolę tej uroczystości dla olsztyńskiego środowiska naukowego, 
szczególnie w perspektywie zbliżającego się XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Olsztynie oraz czterdziestolecia Wydziału Humanistycznego. Podkreślił także zaangażowanie 
członków Oddziału dla jego rozwoju w czasie jego sześćdziesięcioletniej historii. Po okolicznych wy
stąpieniach rozpoczęto sesję naukową „Środowisko historyczne -  wczoraj i dziś”. Jako pierwszy głos 
zabrał prof. Krzysztof Mikulski, który wypowiedział się na temat roli i znaczenia dla humanistyki 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Podkreślił także zasługi olsztyńskiego Oddziału dla dzia
łalności PTH oraz zwrócił uwagę na trudności, z jakimi borykało się towarzystwo w czasach PRL. 
Właśnie od tych trudnych początków Oddziału w okresie komunizmu rozpoczął swoje wystąpie
nie prof. Janusz Jasiński. Opowiedział o pionierskiej działalności Emilii Sukertowej-Biedrawiny
i Instytutu Mazurskiego, najpierw stacji naukowej Instytutu Zachodniego, a od 1953 r. pod opie
ką PTH. Natomiast prof. Stanisław Achremczyk podsumował dokonania olsztyńskich historyków
i tych z regionu oraz wskazał na możliwości i obszary, które należałoby rozwijać. Mówił także o in
nych instytucjach naukowych w Olsztynie i ich współpracy z Oddziałem PTH. Podkreślił rolę pręż
nie rozwijających się regionalnych towarzystw historycznych na Warmii i Mazurach oraz zwrócił 
uwagę na rolę olsztyńskiego oddziału PTH w powstaniu i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego. Sesję zamknęło wystąpienie prof. Norberta Kasparka, w którym przedstawił on Młodego 
historyka w „starym” Olsztynie. Słuchacze z sympatią wysłuchali tego wspomnieniowego referatu, 
tym bardziej że liczne dygresje i anegdoty były przyjmowane przez słuchających z wyraźną sym
patią. Prof. Kasparek opowiadał o swoich pierwszych doświadczeniach młodego historyka z ze
wnętrznego ośrodka w olsztyńskim środowisku naukowym. Sesję zakończyła dyskusja, w której 
głos zabrało wielu członków i sympatyków olsztyńskiego Oddziału.
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Po tej części prezes Krzysztof Mikulski wręczył wieloletnim członkom okolicznościowe 
dyplomy. Wśród licznego grona uhonorowanych byli m.in.: Janusz Jasiński (1954 -  rok wstąpie
nia do PTH), Władysław Ogrodziński (1956 r.), Jerzy Minakowski ( 1967 r.), Tadeusz Filipkowski 
(1973 r.), Alojzy Szorc (1976 r.), Krystyna Stasiewicz (1980 r.), Janusz Cygański (1981). Atmos
ferę wspomnieniową dopełniły archiwalne zdjęcia, które chętnie oglądano, bowiem czas zatrzyma
ny w kadrze pozwalał odnaleźć przyjaciół, znajomych, dobre chwile...

Jubileusz zakończyła multimedialna prezentacja działalności Studenckiej Sekcji PTH, któ
ra przedstawili mgr Kinga Dorbach i Szymon Marchlewski. Zebranych gości zaproszono także do 
udziału w XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który odbędzie się w Olsztynie we 
wrześniu tego roku.


