Protokół z Walnego Zgromadzenia PTHC
W dniu 26.08.2008 o godz. 13.30 rozpoczęło się w Gdańsku Walne Zgromadzenie
członków PTHC. Zebranie otworzył prof. dr hab. Zbigniew Kmieć i przywitał wszystkich
przybyłych. Zaproponował aby pani prof. dr hab. Barbara Bilińska przewodziła dalszym
obradom, a o pisanie protokołu poproszono dr hab. Marię Słomczyńską. Uczestnicy
zatwierdzili program zebrania, a następnie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego profesora
Fortaka.
Honorowy członek Towarzystwa, prof. C.J.F van Noorden wyraził ogromną radość z
otrzymania honorowego członkowstwa. Złożył gratulacje organizatorom za profesjonalne
zorganizowanie Zjazdu i podkreślił swoje zadowolenie z faktu, że w Zjeździe uczestniczyło
wielu młodych naukowców i studentów, którzy brali aktywny udział w dyskusjach
naukowych.
Sekretarz Zarządu Głównego PTHC, dr Lucyna Kaszubowska odczytała sprawozdanie
za okres 30.08.2007 – 26.08.2008, a skarbnik Zarządu dr hab. Mirosława Cichorek
przedstawiła sprawozdanie finansowe za ten sam okres. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego
Folia Histochemica et Cytobiologica przedstawiła, w zastępstwie prof. Chyczewskiego, pani
profesor Bilińska. W oparciu o informacje przekazane przez dr Łukasza Minarowskiego
podczas posiedzenia Zarządu, pani profesor Bilińska podała, że liczba manuskryptów
dostarczanych do Redakcji wzrosła dwukrotnie, 40 % prac zostaje odrzuconych przez
recenzentów. Rozważane jest przekazanie druku czasopisma w inne ręce, co wiąże się z
unowocześnieniem pisma i wprowadzeniem pełnej procedury wysyłania i recenzowania prac
drogą elektroniczną. Zwrócono się również z prośbą o terminowe przesyłanie recenzji.
Pozostaje również problem uregulowania własności czasopisma, a obecnym właścicielem jest
PTHC. W przyszłości należałoby zająć się również uprofilowaniem czasopisma.
Pan prof. dr hab. Hieronim Bartel przedstawił sprawozdanie Głównej Komisji
Rewizyjnej i poprosił o udzielenie absolutorium Zarządowi, co zostało przyjęte jednogłośnie.
W dyskusji nad sprawozdaniami nikt nie zabrał głosu. Nie wpłynęły żadne wnioski do
Zarządu Głównego. Pani prof. Bilińska zapytała czy ktoś chce zabrać głos, na co zgłosiła się
pani prof. dr hab. Alina Grzanka. Zaprosiła serdecznie wszystkich na kolejny zjazd PTHC,
który zostanie zorganizowany w Bydgoszczy.
Pani profesor Bilińska złożyła serdeczne podziękowania dla Zespołu profesora
Kmiecia za zorganizowanie Zjazdu, a następnie zamknęła zebranie.
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