Sprawozdanie z działalności
Komisji Geografii Historycznej
Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 2012-2015

W 2012 roku Komisja Geografii Historycznej została przeniesiona do Polskiego Towarzystwa
Historycznego (wcześniej: Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk). W latach 2012-2015
Komisja odbyła cztery posiedzenia.
W tym okresie wprowadzono zmiany organizacyjne w działaniu Komisji. Nowym
przewodniczącym został, wybrany w głosowaniu tajnym w dniu 7 listopada 2013 r., dr hab. prof. IH
PAN Marek Słoń. Zastąpił tym samym wieloletniego przewodniczącego dr hab. prof. IH PAN
Krzysztofa Chłapowskiego. Wybór został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTH 27
listopada 2013 r. Z kolei na posiedzeniu w dniu 16 maja 2014 r. przyjęto regulamin Komisji oraz
zmieniono jej skład. Od tej pory w skład Komisji wchodzi 21 członków wybieranych na trzyletnią
kadencję, przy czym co roku następuje wymiana 1/3 składu. Wybory nowych członków
przeprowadzono na posiedzeniach w dniach 16 maja 2014 r. i 1 kwietnia 2015 r.
Działania Komisji wyrażają się poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw. Podstawowym
obszarem działalności są dyskusje nad referatami wygłaszanymi w trakcie posiedzeń. W okresie
sprawozdawczym wysłuchano i podjęto dyskusję nad następującymi wystąpieniami:
13 czerwca 2013 r. – dr Anna Dunin-Wąsowicz, Próba odpowiedzi na kilka pytań z zakresu
kształtowania się średniowiecznych europejskich miar rolnych i ich wędrówek szlakami osadnictwa
7 listopada 2013 r. – dr D. Brykała, dr R. Skrycki, dr J. Słoń, dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, prof. dr
hab. A. Kaniecki – Wprowadzenie do dyskusji poświęconej procesowi zarastania jezior (przebieg,
skutki, możliwości rekonstrukcji przebiegu na podstawie danych przyrodniczych i historycznych z
kartografią na czele)
16 maja 2014 r. – mgr Henryk Rutkowski, Wprowadzenie do dyskusji nad publikacją Jan Tyszkiewicz,
Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014, wydawnictwo: DIG, instytucja sprawcza:
IH PAN

Kolejnym obszarem działalności Komisji jest obejmowanie patronatów nad przedsięwzięciami
badawczymi dotyczącymi geografii historycznej. W okresie sprawozdawczym Komisja objęła
patronatem sympozjum Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a
przyrodniczą metodą prezentacji, które odbyło się 17 września 2014 r. w ramach XIX Powszechnego
Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie. Sprawuje także patronat nad dwoma wydawnictwami
ciągłymi: Studia Geohistorica (od drugiego tomu) i Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski
(www.atlasfontium.pl).
Na posiedzeniu 16 maja 2014 r., po wprowadzeniu mgr Henryka Rutkowskiego i dyskusji nad
nowym podręcznikiem do geografii historycznej, Komisja doszła do wniosku, że ze względu na błędy
metodologiczne i merytoryczne istnieje potrzeba opracowania nowego. Komisja podjęła starania o
przygotowanie takiej publikacji. Na posiedzeniu 1 kwietnia 2015 r. omówiono projekt nowego
podręcznika i ustalono ramy nowego przedsięwzięcia. Projekt jest obecnie w realizacji.
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