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Działalność Ostrołęckiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego 

w latach 1981 - 1995 

(rys historyczny) 

W dniu 27 marca 1981 roku podjęto decyzję o utworzeniu Od-
działu PTH w Ostrołęce. Akces do niego zgłosiło wówczas 14 osób 
obecnych na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczył doc. A. 
Skrzypek z ZG PTH w Warszawie. Prezesem Oddziału został dr 
Henryk Maćkowiak, który sprawował tę funkcję do 10 maja 1986 
roku. W okresie jego prezesury uległa zawieszeniu działalność Od-
działu PTH na okres stanu wojennego, 15.10. 1982 r. na posiedzeniu 
Zarządu Oddziału zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności. 

W okresie tym praca Oddziału skoncentrowana była głównie na 
niesieniu pomocy nauczycielom historii, dla których organizowano 
odczyty, sesje popularnonaukowe, wycieczki regionalne. Działalność 
Oddziału wspierana była przez Zarząd Główny PTH w Warszawie, 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, Zarząd Okręgu 
ZNP, Dyrekcję Szkoły Podstawej Nr 1, Mazowiecki Ośrodek Badań 
Naukowych - Stacja w Ostrołęce. 

W 1986 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Ogniska PTH, 
którego prezesem została mgr Czesława Grochowska sprawująca tę 
funkcję do marca 1995 roku. W okresie jej prezesury członkowie PTH 
włączyli się do prac związanych z postępem pedagogicznym, biorąc 
udział w odczytach, lekcjach otwartych, spotkaniach z pracownikami 
naukowymi. 3 marca 1995 roku nastąpiła kolejna zmiana w składzie 
Zarządu Oddziału PTH. Prezesem Oddziału została mgr Maria Dłus-
ka (wicedyrektor SP NR 2 w Ostrołęce), zastępcą prezesa mgr Czes-
ława Grochowska, sekretarzem - mgr Elżbieta Nisiobęcka (nauczy-
cielka historii w SP Nr 2 w Ostrołęce), skarbnikiem Małgorzata 
Ochenkowska (nauczycielka historii w SP NR 2 w Ostrołęce), człon-
kami zaś - dr Henryk Maćkowiak, mgr Aldona Skała (nauczycielka 
historii w SP Nr 7 w Ostrołęce) i Ilona Plewnicka studentka III roku 
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historii Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce. Przewodniczącą ko-
misji rewizyjnej wybrano mgr Krystynę Dębską (nauczycielkę historii 
w SP nr 3 w Ostrołęce). Krótką informację na ten temat podała 
„Gazeta Wyborcza". 

Siedzibą nowego Zarządu Oddziału PTH stała się SP NR 2 w Ost-
rołęce, a to dzięki uprzejmności i otwartości na współpracę z różnymi 
instytucjami dyrektora Zofii Dawidzkiej. 

W długofalowych działaniach przewidziano współpracę z ZG PTH 
w Warszawie, z Ostrołęckim Ośrodkiem Kultury, Wojewódzkim Oś-
rodkiem Kultury (uczestnictwo w imprezach organizowanych przez te 
ośrodki), Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym, Biblioteką Pedago-
giczną, Biblioteką Wojewódzką, Muzeum Okręgowym, z nauczyciela-
mi szkół podstawowych i średnich na terenie miasta, z dyrekcją 
Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce oraz ze studentami wydziału 
historii tejże placówki. 

W ciągu paru miesięcy działalności tego Zarządu zorganizowano 
kilka spotkań nauczycieli i młodzieży z prelegentami. Mianowicie, dr 
Henryk Maćkowiak zapoznał słuchaczy z historią 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich staq'onującego w Wojciechowicach. Pani Leokadia 
Merks - długoletnia, zasłużona nauczycielka SP Nr 2 w Ostrołęce 
przybliżyła młodzieży pracę nauczycieli szkoły, która w maju 1995 
roku obchodziła 50-lecie swego istnienia. O trudnych warunkach 
pracy nauczycieli tuż po zakończeniu wojny opowiadała długoletnia 
dyrektorka Szkoły Podstawowej dla Pracujących p. Maria Piersa. 

Członkowie oddziału brali także udział w obchodach 50-lecia SP 
Nr 2 w Ostrołęce. Zapoznali się z historią szkoły, jej dorobkiem 
dydaktyczno-wychowawczym, z osiągnięciami nauczycieli i uczniów, 
pracą innowacyjną. Przybyli goście otrzymali „Monografię Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce (1945 - 1995)", której współautorką 
jest Maria Dłuska. Prezes Oddziału - Maria Dłuska i dr Henryk 
Maćkowiak uczestniczyli w grudniu 1995 roku w sesji popularnonau-
kowej z cyklu „Ekologia a zdrowie człowieka", którą zorganizowało 
OTN im. Adama Chętnika, ZSZ Nr 4 w Ostrołęce i Spółdzielnia 
Uczniowska PSS „Ekonomik" przy ZSZ Nr 4. 
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11 listopada 1996 roku w ramach współpracy z ZG PTH odbyło 
się spotkanie z prof. Pawłem Wieczorkiewiczem na temat „75 rocznicy 
Bitwy Warszawskiej". W spotkaniu brali udział członkowie Oddziału 
PTH w Ostrołęce, nauczyciele i młodzież ostrołęckich szkół i przed-
stawiciele OTN. 

W najbliższym czasie członkowie Oddziału uczestniczyć będą 
w Dniu Nauki Przedmiotów Humanistycznych organizowanych przez 
SP Nr 2 w Ostrołęce. Zaplanowane zostały spotkania z dr. Henrykiem 
Maćkowiakiem na temat „Tajne nauczanie w województwie ostrołęc-
kim w latach 1939 - 1945", z mgr. Jerzym Kijowskim „Ostrołęka 
w okresie powojennym", z Marią Piersą „Wspomnienia spod Monte 
Cassino". 

Młodzież będzie miała również okazję wziąć udział w konkursie 
krasomówczym, obejrzeć wystawę plastyczną prac uczniów „Z czym 
szkoła wchodzi do Europy" oraz zapozna się z humorem z zeszytów 
szkolnych. 

Na wiosnę br. zaplanowana została międzyszkolna wycieczka do 
Sejmu RP i na cmentarz na Powązkach, a także wyjazd do Izby 
Kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie odbędzie się prelekcja dotycząca 
tradycji kurpiowskich, a także dyskusja, ognisko. 

Oddział PTH w Ostrołęce zamierza także propagować imprezy 
tradycyjnie już przygotowywane przez ostrołęckie szkoły, np. wspo-
mniane wyżej Dni Nauki w SP Nr 2, rocznica Konstytuq'i 3 maja w SP 
Nr 2 w Ostrołęce. 
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