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Sprawozdanie z II Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Historiograficznego, Warszawa, 24 września 2014 r.
Podstawowym celem Towarzystwa Historiograficznego, powołanego 23 września 2011 r.,
jest wspieranie i popularyzacja badań historiograficznych. Obecnie skupia ono 89 członków
– polskich i ukraińskich historyków historiografii, metodologów historii, teoretyków kultury
historycznej oraz badaczy dziejów edukacji historycznej. Reprezentują oni środowiska: lubelskie, łódzkie, gdańskie, warszawskie, poznańskie, rzeszowskie, kieleckie i częstochowskie. Swych
przedstawicieli mają też Kraków, Wrocław i Opole. Jeśli chodzi o Ukrainę, to członkowie TH
są przedstawicielami uniwersytetów i instytutów naukowych z Dniepropietrowska, Kijowa,
Drohobycza, a ponadto Charkowa, Iwano-Frankiwska, Czerkasów i Lwowa. Członkami Towarzystwa są również historycy z Wiednia i Nowosybirska.
W większości ośrodków polskich powstały koła terenowe TH, w których koncentruje się
główna działalność stowarzyszenia. Powołano je kolejno w: Rzeszowie (8 członków), Łodzi
(12 członków), Warszawie (9 członków), Lublinie (16 członków), Gdańsku (10 członków).
W ramach Koła TH w Rzeszowie 2 lipca 2014 r. powstał Zespół Ukraiński, liczący 9 badaczy.
Zorganizowały one ogółem trzynaście posiedzeń naukowych. W Łodzi i Rzeszowie w centrum
naukowej refleksji stała historiografia polska XIX i XX w. Oba koła nawiązały współpracę
z miejscowymi oddziałami PTH. Przewodnicząca Koła TH w Łodzi rozpoczęła również przygotowania do podjęcia we współpracy m.in. z członkami TH tematu Kobiety w polskiej nauce
historycznej XX wieku. W przypadku środowiska lubelskiego przedmiotem szczególnej uwagi
była humanistyka cyfrowa oraz wkład wybitnych uczonych w rozwój UMCS. W Warszawie
członków TH zajmowała myśl historyczna oraz polska i obca historiografia XIX–XX w. Te zróżnicowane zainteresowania poszczególnych środowisk wydają się być cennym kapitałem Towarzystwa, sprzyjają bowiem analizie zagadnień teoretyczno-metodologicznych, historiograficznych i historyczno-edukacyjnych.
Towarzystwo wspiera również wszelkie inicjatywy przyczyniające się do rozwoju badań nad
historią historiografii i metodologią historii. W latach 2012–2014 TH współorganizowało m.in.:
seminarium naukowe w Rzeszowie „Monografie historyków: oczekiwania i rzeczywistość”
(21 września 2012 r.); międzynarodowe konferencje naukowe: „Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie – tradycje i współczesność” (Rzeszów, 12–13 września
2013 r.) oraz „Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
wobec nowych tendencji w nauce XIX–XXI wieków” (Warszawa, 25–26 września 2014 r.).
Spotkania te pozwoliły m.in. ocenić polski i ukraiński dorobek w dziedzinie historii historiografii i metodologii historii oraz przedyskutować najważniejsze problemy związane z dalszym
rozwojem tych dziedzin.
24 września 2014 r. w Warszawie odbyło się II Walne Zebranie Członków Towarzystwa
Historiograficznego, w czasie którego powołano nowe władze oraz zakreślono kolejne cele
stojące przed stowarzyszeniem.
Prezesem TH został wybrany dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga. Zastąpił on prof. dr. hab.
Jerzego Maternickiego. Wiceprezesami zostali: dr hab. prof. UG Barbara Klassa (Gdańsk),
dr hab. prof. UŁ Jolanta Kolbuszewska (Łódź), prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (Warszawa)
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oraz prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (Lwów). Skarbnikiem wybrano dr Agnieszkę Kawalec
(Rzeszów), a sekretarzem dr hab. prof. UR Joannę Pisulińską (Rzeszów).
W skład Zarządu Głównego TH weszli ponadto: dr hab. prof. UW Katarzyna Błachowska (Warszawa), dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska (Rzeszów), dr hab. Violetta Julkowska
(Poznań), prof. dr hab. Jan Pomorski (Lublin), dr Ewa Solska (Lublin), prof. dr hab. Rafał
Stobiecki (Łódź), prof. dr hab. Witalij Telwak (Drohobycz) i prof. dr hab. Wojciech Wrzosek
(Poznań).
W uznaniu zasług ustępującego prezesa Towarzystwa Historiograficznego, prof. dr hab.
Rafał Stobiecki wystąpił z wnioskiem o przyznanie godności członka honorowego Towarzystwa Historiograficznego prof. dr. hab. Jerzemu Maternickiemu, za czym opowiedziano się
jednomyślnie.
Nowo wybrany prezes prof. Paweł Sierżęga przedstawił program prac Towarzystwa w nowej
kadencji (2014–2017). W trakcie dyskusji zebrani na sali historycy opowiedzieli się za zorganizowaniem konferencji dotyczących następujących tematów: „Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej i ukraińskiej myśli historycznej XIX–XX wieku” i „Historia
a wartości – między afirmacją a odrzuceniem”.
We wrześniu 2015 r. członkowie lubelskiego koła TH zorganizowali seminarium: „Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych. W stronę Prześnionej rewolucji A. Ledera i Fantomowego
ciała króla J. Sowy”. Natomiast w kwietniu 2016 r. odbędzie się konferencja „Historię tworzą
ludzie… – biografistyka we współczesnych badaniach historycznych”. Jest ona przygotowywana
przez łódzkie koło Towarzystwa Historiograficznego przy współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej Oddział w Łodzi.
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