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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ZEBR ANTA SPRAWOZDAWCZO- 
WYBORCZEGO KOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNE
GO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W DNIU 17 LISTOPADA 2003 R.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Piotrkowskiego Koła PTH uczestni
czyło 17 osób, w tym 14 spośród 26 członków koła.

Po powitaniu wszystkich przybyłych przez ustępującego przewodniczącego koła 
dr. Marka Dutkiewicza, wybrano przewodniczącego posiedzenia, którym został 
prof. dr hab. Andrzej Felchner.

Wybrany przewodniczący przeczytał porządek zebrania, przyjęty w jawnym gło
sowaniu. Następnie ustępujący przewodniczący Piotrkowskiego Koła PTH, dr M. 
Dutkiewicz, odczytał sprawozdanie z działalności Koła Polskiego Towarzystwa Hi
storycznego w Piotrkowie Trybunalskim za lata 1999-2003. Wybrany 8 grudnią 
1998 roku zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: 

dr Marek Dutkiewicz -  przewodniczący, 
mgr Henryk Komar -  wiceprzewodniczący, 
mgr Anna Ritter -  sekretarz, 
dr Paweł Olszewski -  skarbnik.

Na zebraniach Piotrkowskiego Koła PTH pracownicy Instytutu Historii prezen
towali swoje nowo opublikowane książki: prof. dr hab. Czesław Grzelak (Kresy w 
czerwieni, wyd. I i II); prof. dr hab. Henryk Stańczyk (Od Sandomierza do Opola, 
Operacja Krakowska 1945). Niektórzy przedstawiali swoje badania naukowe, ko
lejno: dr Marek Dutkiewicz (Badania sondażowo-ekshumacyjne na terenie Lasu 
Katyńskiego w latach 1994-1995); dr Wanda Roman (Archiwalia Katyńskie w zbio
rach archiwów polskich); prof. dr hab. Andrzej Wałkówski, dr Bohdan Tropak (Po
kaz specjalistycznych komputerowych baz danych dla opracowania dokumentów w 
badaniach historycznych); mgr Anna Ritter (Sieć rządowych szkół elementarnych 
obwodu piotrkowskiego w I  połowie XIX wieku); mgr Katarzyna Stelmasik (W stro
ną Anglii. Relacje podróżnicze Amerykanów z Wielkiej Brytanii 1776-1796); mgr 
Tomasz Matuszak (Polskie wojska balonowe 1939-1945); prof. dr hab. Waldemar 
Ceran (Geneza dzisiejszej rachuby czasu).

Na posiedzeniach koła prezentowali swoje osiągnięcia naukowe zaproszeni spo
za naszego środowiska goście: prof. dr hab. Marek Cetwiński (Terror indywidualny 
jako metoda walki politycznej na Śląsku średniowiecznym); prof. dr hab. Marian 
Szarmach (Antyczni konkurenci Chrystusa); prof. dr hab. Benon Miśkiewicz (Histo
riografia Wojska Polskiego); dr Adrian Konopka (prezentacja swojego dotychcza
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sowego dorobku naukowego) i Zbigniew Święch (autorska prezentacja książki Cza- 
kram Wawelski -  największa tajemnica wzgórza). Na XVI Powszechnym Zjeździe 
Historyków Polskich we Wrocławiu dwie osoby wygłosiły referaty: prof. dr hab. 
Andrzej Felchner (Służba zdrowia Wojska Polskiego w okresie walki o niepodle
głość i granice 1918-1921)', dr Marek Dutkiewicz (Służba zdrowia Legionów Pol
skich 1914-1918). Koło PTH w Piotrkowie Trybunalskim współorganizowało sesje 
i konferencje naukowe: sesję naukową Wkład Kazimierza Strączyńskiego w rozwój 
nauk pomocniczych historii, Międzynarodową Konferencję Naukową Polski Wrze
sień 1939 -  wojna na dwa fronty oraz ogólnopolską konferencję metodyczną -  
Wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii i archiwistyki w systemie 
kształcenia studentów historii szkoły wyższej.

Następnie dr P. Olszewski, skarbnik ustępującego zarządu, złożył sprawozdanie z 
działalności finansowej koła za lata 1999-2003. Bilans finansowy koła za lata 1999- 
2003, po odliczeniu wydatków, kształtuje się w kwocie 440,70 zł. Tak nikła suma 
wynika z faktu, iż składki na działalność koła uiszcza znikoma ilość jego członków.

Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Głos w dysku
sji zabrała mgr Anna Ritter, przeczytawszy pismo, w którym zwróciła się do MOK-u z 
propozycją nawiązania współpracy pomiędzy Piotrkowskim Kołem PTH i Miejskim 
Ośrodkiem Kultury. Współpraca miałaby polegać na wspólnym organizowaniu od
czytów i wykładów dla mieszkańców miasta i okolic.

Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu, została wyłoniona komisja 
skrutacyjna w składzie: dr Jacek Bonarek (przewodniczący komisji) i mgr Tomasz 
Matuszak, celem przeprowadzenia wyborów nowego zarządu Koła. W powołanym 
zarządzie zasiedli:

dr Marek Dutkiewicz (Instytut Historii) -  przewodniczący, 
mgr Anna Ritter (Instytut Historii) -  sekretarz, 
dr Paweł Olszewski (Instytut Historii) -  skarbnik,
mgr Jacek Łukasik (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.) -  członek 
zarządu.

Wśród postulatów i wniosków składanych do nowego zarządu znalazł się pro
blem rozpropagowania przyszłych terminów zebrań. Ustalono, aby odbywało się to 
poprzez seminaria doktoranckie oraz zebrania instytutowe. Pojawił się również po
stulat, aby na przyszłych posiedzeniach ze swoimi referatami występowali ci, którzy 
stoją u progu kariery zawodowej, przyszli doktoranci, młodzi asystenci i adiunkci.

Prof. dr hab. H. Stańczyk wysunął wniosek napisania zbiorowej pracy na temat 
Piotrków Trybunalski -  wczoraj i dziś. Monografia wspomagałaby działalność koła, 
a zarazem przyciągnęłaby nowych członków. Mgr A. Ritter zaproponowała, aby za
kres monografii obejmował nie tylko historię Piotrkowa Trybunalskiego, ale także 
regionu piotrkowskiego. Koordynatorem i inicjatorem powyższego przedsięwzięcia 
ma zostać, na wniosek członków zebrania, prof. dr hab. H. Stańczyk. Do niego po
winny zwracać się również osoby zainteresowane. Sprawę tą pozostawiono do roz
strzygnięcia na kolejnych posiedzeniach koła.
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