
  

 

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich 

Polska-Bałtyk-Europa. Szczecin 17-21 września 2014 r. 

 

Informacja nr 2 z dnia 5 XI 2013 r. 

Ustalenia spotkań Prezydium Zarządu Głównego PTH  

oraz przewodniczących sympozjów zjazdowych 

 

W dniach 23-24 X 2013 r. odbyły się spotkania Prezydium Zarządu Głównego 

Polskiego Towarzystwa Historycznego z udziałem przewodniczących sympozjów XIX 

Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. W ich trakcie zaprezentowany został m.in. stan 

prac programowych i organizacyjnych do Zjazdu oraz harmonogram kolejnych 

przedsięwzięć. Niniejsza informacja zawiera najważniejsze ustalenia tych spotkań. 

 

Patronat nad zjazdem, partnerzy zjazdu 

Honorowy Patronat nad XIX Powszechnym Zjazdem Historyków Polskich objął Prezydent 

RP Bronisław Komorowski 

W składzie Komitetu Honorowego zasiadają: 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski 

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas 

Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz 

Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek 

Prof. dr hab. Andrzej Ajnenkiel 

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz 

Partnerami Zjazdu są: 

Europejskie Centrum Solidarności 

Instytut Pamięci Narodowej 

Muzeum Historii Polski 

Polska Żegluga Morska 

Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP w Szczecinie 

 

Prace programowe 

W chwili obecnej za zamknięty uważamy program zjazdu. Składają się nań: 

 32 sympozja specjalistyczne (wigilijne)  

 Uroczyste otwarcie zjazdu  

 5 sesji głównych 

 Debata końcowa 

 Imprezy towarzyszące 



 

 

 

Sympozja wigilijne 

Będą odbywały się w dniu 17 września 2014 r. (środa). W zależności od potrzeb wyrażanych 

przez przewodniczących oraz wymogów programowych sympozjów planowane są one w 

godzinach 9-13.00, 15-19.00 lub jako wydarzenia całodzienne (9-13.00 i 15-19.00). 

Ostateczny plan zostanie przedstawiony na początku stycznia 2014 r. po definitywnym 

zamknięciu prac programowych i dokonaniu ustaleń z przewodniczącymi sympozjów.  

Zgodnie z aprobatą propozycji lokalizacji sympozjów specjalistycznych w różnych miejscach 

Szczecina propozycje takich miejsc zostaną przedstawione wszystkim przewodniczącym 

najpóźniej do początków stycznia 2014 r. Na życzenie przewodniczących sympozjów 

niektóre z nich mogą zostać zorganizowane także poza Szczecinem. 

 

Uroczyste otwarcie zjazdu  

Planowane jest na dzień 18 września (czwartek) o godz. 9.00 w sali Filharmonii 

Szczecińskiej. Swój udział zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski. 

Zamierzeniem organizatorów jest włączenie do inauguracji Zjazdu otwarcia Muzeum 

Centrum Dialogu – Przełomy 

 

Sesje główne 

Zgodnie z programem przyjętym przez Zarząd Główny PTH wiosną 2012 r. Zjazd będzie 

obradował w 5 sesjach głównych: 

 Ludzie – 6 sympozjów 

 Konflikty – 5 sympozjów 

 Morze – 6 sympozjów 

 Europa i Regiony – 4 sympozja 

 Edukacja – 3 sympozja 

Program sesji głównych uważamy za zamknięty. 

Obrady sesji głównych będą odbywały się w dniach: 18 września (czwartek), godz. 15.-19.00, 

19 września (piątek), godz. 9-13.00 i 15-19.00, 20 września (sobota), godz. 9-13.00. 

Wszystkie sympozja wchodzące w skład sesji głównych odbędą się w kompleksie budynków 

wydziałów Humanistycznego oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej/Cukrowej. Ostateczny kalendarz sesji głównych będzie 

zależał od programu sympozjów, propozycji przewodniczących i logiki programowej. 

 

Debata końcowa 25 lat po jesieni ludów 

Zaplanowana została na dzień 20 września (sobota) o godz. 15.00 w Sali Kongresowej 

Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej. Do udziału zaproszonych zostało 8 

naukowców z Polski, krajów Europy Środkowej, Zachodniej i USA 

 

Imprezy towarzyszące 

Program imprez towarzyszących skorelowany będzie z głównymi wydarzeniami zjazdowymi. 

Z tego względu największa ich część obejmowała będzie pory wolne od obrad sympozjów, a  



 

 

 

kulminacja nastąpi w dniu 21 września (niedziela). W zależności od charakteru imprezy będą 

to w większości wydarzenia nielimitowane, ze wstępem wolnym, niektóre tylko będą 

wymagały wcześniejszych zgłoszeń i ewentualnych opłat za uczestnictwo. 

 

W przygotowanie programu zjazdu zaangażowało się 104 naukowców z niemal wszystkich 

ośrodków w Polsce oraz kilku z Niemiec. Prace programowe nad poszczególnymi 

sympozjami dobiegają końca. W niektórych przypadkach stanowią one już dzisiaj zamknięte 

całości, w innych stwarzają jeszcze możliwości pewnych zmian. W związku z coraz żywszym 

zainteresowaniem w naszym środowisku wydarzeniami zjazdowymi, w tym także 

możliwością osobistego aktywnego udziału przewodniczący sympozjów zgodzili się z 

propozycją umieszczenia programów ich spotkań na stronie internetowej Zjazdu 

(www.pthszczecin.pl) wraz z adresami mailowymi. Pozwoli to na kierowanie pytań odnośnie 

do możliwości uczestnictwa i jego form do najbardziej kompetentnych osób bez pośrednictwa 

Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Zgodnie z konkluzją spotkań 23-24 października br. 

Przyjmujemy domniemanie zgody umieszczenie takiego adresu na stronie zjazdu. W 

przypadku braku zgody na takie rozwiązanie bardzo prosimy o kontakt i odpowiednią 

informację. 

 

Prace organizacyjne 

Przygotowania finansowe 

Zgodnie z przyjętą od samego początku prac organizacyjną formułą zjazdu wszystkie 

sympozja mają charakter samofinansujący. Oznacza to, że Komitet Organizacyjny nie ponosi 

kosztów indywidualnego udziału uczestników, zarówno czynnych, jak i biernych. W 

szczególności organizatorzy nie będą pokrywali kosztów honorariów prelegentów oraz opłat 

związanych z noclegami, wyżywieniem, podróżami. 

Organizatorzy natomiast gwarantują  

 Bezpłatne korzystanie z sal obrad 

 Wynegocjowanie cen noclegów 

 Wyposażenie zjazdowe (teczka) dla każdego zarejestrowanego uczestnika 

 Większość imprez towarzyszących 

 Przejazdy komunikacją publiczną 

 Serwis kawowy (wariant ekonomiczny) 

 Piknik zjazdowy 

 Rejestrację i transmisję wybranych wydarzeń w Internecie 

 Sfinansowanie debaty końcowej 

 Obsługę informatyczną 

 

Opłata zjazdowa 

Wysokość opłaty zjazdowej określona została w uchwale Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Historycznego. Jest ona zróżnicowana w zależności od grupy, do której 

przynależy uczestnik w chwili rejestracji oraz terminu dokonania opłaty i wynosi: 

http://www.pthszczecin.pl/


 

 

 

 
Opłata wniesiona w okresie 

7 IV – 27 VII 2014 

Opłata wniesiona w okresie 

27 VII – 7 IX 2014 

Honorowi członkowie  

Polskiego Towarzystwa 

Historycznego 

Zwolnieni z opłaty Zwolnieni z opłaty 

Samodzielni pracownicy nauki  150 zł 200 zł 

Pozostałe osoby 100 zł 150 zł 

Czynni nauczyciele 50 zł 100 zł 

Studenci i doktoranci Zwolnieni z opłaty ???? (do ustalenia) 

Uczniowie Zwolnieni z opłaty Zwolnieni z opłaty 

 

Za moment rejestracji uważa się moment wpłynięcia opłaty zjazdowej na konto Komitetu 

Organizacyjnego lub (w przypadku osób zwolnionych z opłaty) zarejestrowanie na stronie 

internetowej Zjazdu. 

 

Publikacje zjazdowe 

Zarówno Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, organizatorzy, jak i 

przewodniczący sympozjów wyrażają przekonanie o potrzebie publikacji wyników 

sympozjów zjazdowych. W związku z przyjętą formułą finansowania Zjazdu kwestia formy 

publikacji wraz z jej finansowaniem pozostaje w gestii przewodniczących. Zachowują oni 

pełną swobodę publikacji w ramach pozyskanych środków. Postulowane jest natomiast 

utrzymanie wspólnej linii graficznej publikacji zjazdowych lub przynajmniej znakowanie ich 

logo zjazdowym. W przypadku pojawienia się takiej potrzeby organizatorzy zaproponują 

wspólnego wydawcę dla obniżenia kosztów druku. 

 

Terminarz prac przygotowawczych. 

31 XII 2013 Ostateczne zamknięcie programu Zjazdu 

30 III 2014 Publikacja abstraktów wystąpień na stronie internetowej Zjazdu 

7 IV 2014 Początek rejestracji uczestników 

27 VII Koniec I terminu rejestracji uczestników 

7 IX 2014 Koniec rejestracji uczestników 

 

Noclegi, komunikacja, wyżywienie 

Noclegi 

Rezerwacja noclegów pozostaje w gestii przewodniczących sympozjów i samych 

uczestników Zjazdu. Możliwe jest samodzielne rezerwowanie bazy hotelowej w Szczecinie 

lub skorzystanie z propozycji przedstawionej przez organizatorów. Wiemy, że to pierwsze 

rozwiązanie zastosowało już kilku przewodniczących sympozjów wigilijnych. Ze swojej 

strony organizatorzy wkrótce zaproponują co najmniej trzy warianty hotelowe 



 

 

 

 wariant ekonomiczny  

Uzyskaliśmy deklarację rektora US o możliwości wykorzystania uniwersyteckiej bazy 

noclegowej domów studenckich przy ul. Kordeckiego, (ok. 3-4 km od miejsca obrad). 

Największy obiekt dysponuje blisko 800 miejscami. W razie potrzeby – po włączeniu 

kolejnych budynków – liczba ta wzrośnie do około 1500 miejsc noclegowych. Koszt 

zakwaterowania powinien wynosić od około 40 zł za osobę za noc. 

 Wariant konferencyjny  

Rozważane są propozycje kilku hoteli. Po zakończeniu negocjacji cenowych konkretna 

oferta pojawi się na stronie zjazdowej. Ceny tego wariantu mamy nadzieję ustalić na 

poziomie 140/150 – 200 zł za osobę za noc 

 Wariant prestiżowy 

Jego podstawą będzie hotel Radisson. Dysponuje on wszechstronnym zapleczem 

noclegowym, gastronomicznym i rekreacyjnym. Warunki finansowe są w trakcie 

ustalania. 

Wszystkie obiekty znajdują się w odległości około 1000-2000 m od siebie, do 5-6 km od 

miejsca obrad i są dobrze z nim skomunikowane oraz 800-1800 m od dworca kolejowego. 

Alternatywą będzie hotel Ibis (120 pokoi) znajdujący się o kilka minut spacerem od miejsca 

obrad. O ostatecznym wyborze zadecyduje ocena oferty poszczególnych hoteli. 

Wobec stosunkowo dużych odległości od miejsc noclegowych do kompleksu 

Cukrowa/Krakowska organizatorzy pracują nad rozwiązaniem kwestii transportu uczestników 

podczas Zjazdu.  

Lokalizacja kompleksu na obrzeżach miasta stanowi wyzwanie pod względem zapewnienia 

wyżywienia, a szczególnie obiadów. We wrześniu br. W tych samych obiektach, z których 

będziemy korzystać podczas Zjazdu odbywał się Kongres Socjologiczny. Doświadczenie tej 

imprezy wykorzystamy w naszych przygotowaniach.  Na dzisiaj możemy zaproponować: 

Śniadania i kolacje uczestnicy będą organizowali we własnym zakresie. Część oferty 

hotelowej będzie zawierała noclegi ze śniadaniem (oczywiście, nie dotyczy to domów 

studenckich). 

Obiady 17 września (środa) ze względu na umiejscowienie obrad sympozjów wigilijnych w 

różnych miejscach miasta uczestnicy będą organizowali sobie we własnym zakresie. 

Organizatorzy podejmą próby negocjacji korzystnych warunków w wybranych lokalach 

Obiady w dniach 18-20 września (sesje główne Zjazdu) zaproponujemy w obiekcie obrad w 

kompleksie Krakowska/Cukrowa. Ceny obiadów zostaną określone w niedługim czasie. 

Przewidywany jest również piknik zjazdowy oraz uroczysta kolacja. Szczegóły obu wydarzeń 

zależą m.in. od warunków postawionych przez Kancelarię Prezydenta RP. 

 

Kolejna szczegółowa informacja planowana jest po zamknięciu prac programowych Zjazdu, 

w styczniu 2014 roku. 


