Włoszczowa. dnia 31,12.f009 r,

Wyciąg ze Sprawozdania

z melytorycznej działalnoŚci
Włoszczowskiego Towa rzystw* Historycznego
w roku 2009

[...l DziałalnoścTowarzystwa w okręsie 0l.01.2009 _ 31.|2.2009 r. przedstawia

się

następuj4co:

1. sĘczeń-luĘ 2009 _ Przygotowanie dwóch aĘkułów przez cz,Ionków WTH: Iwonę Kanię
i Rafała Pacanowskiego oraz l prywatnego ańykułU przęz P. Cezarego Swietlickiego (we
współpracy z P. Robęńem Slęzakiem) zamieszczonych w publikacji ,,Powiat Włoszczowski
1999-f009 zzarysemjego wcześniejszych dziejów'' pod red. Stanisława Janaczka,

2. luty 2009 - Zawarcie umowy o współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach.
Współpraca miedzy organizacjami po|ega na dostarczaniu informacji przez WTH do WDH, które
zamieszcza je na Portalu Informacji Kulturalnej - przez co odbywa się promocja towarzystwa.
Umowa jestbezpłatna.
3. marzec 2009 _ organizacja Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach |939-199f .
(szczegółowe sprawozdanie znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa);
- 30 marca Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne zostało przyjęte do Ruchu Stowarzyszeń
Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej przez Radę Krajową tej organizacji. WTH wystąpiło
z wnioskiem o przyjęcie w maju 2008 roku.

4. kwiecień 2009 opracowanie i wydanie okolicznościowej publikacji pt. ,,Pamięć
o przeszłości.Miejsca Pamięci poświęconeWalczącym o Wolną Polskę, poległym
i

pomordowanym w czaslę drugiej wojny światowej na Ziemi Włoszczowskiej'' w związku
z obchodami ó5-rocznicy opanowania miasta Włoszczowy przez oddział AK i 65.lecia Akcji
Burza. [...].

5. maj 2009 - na początku maja br. Włoszczowskię Towarzystwo Historyczne otrzymało
zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad publikacją ,,Historia wsi Stojewsko do l945
roku" autorstwa ks. Krzysztofa Tkaczyka i Marka Tepera. 20 czerwca przedstawiciele WTH
w składzie: R. Pacanowski, A. Szczukocki i C. Swietlicki brali udział w spotkaniu promuj4cym
ww. wydawnictwo.
6. czerwiec 2009 - zorganizowanie III otwartego Spotkania z Mieszkańcami Wtoszczowy
poświeconego zyciu codziennemu mieszkańców miasta w latach |945 - |956.
_ zorganizowanie vvystawy okolicznościowej w budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie (materiałów
z ww. spotkania).

7. czerwiec _ sierpieńz009 -opracowyvvanie projektu edukacyjnego pt. ',I Włoszczowska
Hetmaniada im. Stefana Czarnieckieso".

8. lipiec 2009 _ uczestnictwo, na zaproszenie wltadz Gminy Włoszczowa' w uroczystych
obchodach 470-|ęcia nadania praw miejskich Włoszczowie.

wrzesie ń 2009 udział, na zaproszenie władz powiatu włoszczowskiego i Gminy
Włoszczowa' w uroczystościzwiązanej Z wmurowaniem tablicy poświeconej pomordowanym na
wschodzie w l940 roku funkcjonariuszom Policji Państwowej z powiatu włoszczowskiego. [...].
9.

Zazgodność

