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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego od-
było się 24 września 2015 o godz. 18:00 w Toruniu według następującego pro-
gramu:

1. Sprawy bieżące.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF w ostatnich dwóch 

latach.
3. Sprawozdania z działalności Oddziałów Terenowych PTF.
4. Informacja redaktora naczelnego „Eos”.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Języka 

Łacińskiego.
6. Wolne wnioski.

Obrady otworzył i przewodniczył im prezes Zarządu Głównego PTF, pan 
profesor Gościwit Malinowski. Na protokolanta obrad wyznaczył panią dok-
tor Małgorzatę Cieśluk. Na wstępie poddano pod głosowanie porządek obrad 
i wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania Fundacji 
„Traditio Europae”. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie przed-
stawiono komunikat organizatorów CVI Walnego Zgromadzenia PTF co do try-
bu posiedzeń panelowych oraz prośbę o utrzymanie dyscypliny czasowej w ob-
rębie poszczególnych paneli. Pan profesor Przemysław Nehring zaproponował 
również, aby sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego zostało przedstawione 
w dniu następnym podczas uroczystego rozpoczęcia CVI Walnego Zgromadzenia 
PTF. Ustalono także, że delegaci zapoznają się z nim w formie pisemnej.

Prezes Zarządu Głównego przedstawił zebranym sytuację finansową 
Towarzystwa, która została oceniona pozytywnie. Złożone zostały trzy wnioski 
grantowe, w czerwcu 2015 roku uregulowana została kwestia strony interneto-
wej – podjęto starania o przeniesienie domeny dla uproszczenia procedur. Prezes 
poinformował również, że w dniu 15 czerwca 2015 roku, zgodnie z ustaleniami 
podjętymi podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego PTF, wysłany zo-
stał list do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na który do dnia obrad (24 wrze-
śnia) nie otrzymano odpowiedzi. Przedstawiciele Oddziału Wrocławskiego pod-
nieśli kwestię finansowania przez PTF kosztów utrzymania grobów samotnych 
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członków PTF na podstawie wniosków składanych przez poszczególne oddziały. 
Poddano pod głosowanie wniosek w sprawie pokrycia kosztów utrzymania gro-
bu profesora Jerzego Kowalskiego we Wrocławiu – wniosek został przyjęty 
jednogłośnie. Prezes zaproponował przygotowanie mapy, na której zaznaczone 
byłyby cmentarze, gdzie znajdują się groby członków PTF w różnych mia-
stach.

Kolejną poruszoną kwestią był wpis do KRS. Pan profesor Przemysław 
Nehring zwrócił uwagę, że w chwili obecnej oczekiwana jest zmiana w ustawie 
o stowarzyszeniach, w związku z czym być może konieczne będzie dokonanie 
korekt w statucie PTF. Prezes zaproponował, aby termin wyborów w oddziałach 
terenowych został zsynchronizowany z terminem wyborów władz ogólnopol-
skich, co pozwoliłoby na unikniecie dodatkowych kosztów związanych z wpro-
wadzaniem nowych informacji do KRS.

Następnie podjęto temat sprawozdań Oddziałów Terenowych PTF: uściślo-
no następujący termin i tryb składania sprawozdań: po okresie 2 lat – w for-
mie informacji dla Zarządu, po okresie 4 lat – przedstawiane podczas Walnego 
Zgromadzenia PTF. 

W kolejnym punkcie obrad pan doktor Rafał Toczko przedstawił sprawozda-
nie z działalności Fundacji „Traditio Europae”.

Redaktor naczelny „Eos”, pan profesor Jakub Pigoń omówił sytuację od 
czasu ostatniego posiedzenia ZG: ukazał się zeszyt drugi za rok 2014, zeszyt 
pierwszy za rok 2015 ukaże się na początku listopada, zeszyt drugi za rok 2015 
ukaże się na przełomie roku 2015 i 2016. Profesor poinformował również o po-
zytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie „Eos” przez Ministerstwo. 
Odpowiadając na pytanie pana profesora Krzysztofa Nareckiego o możliwości 
awansu „Eos” na liście ERIH Plus, pan Redaktor poinformował, że podjęte zo-
stały starania o podniesienie punktacji. 

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego, pani 
profesor Agnieszka Dziuba przedstawiła sprawozdanie z przebiegu Olimpiady 
Języka Łacińskiego. W nawiązaniu do Olimpiady podjęta została dyskusja na 
temat problemu obecności języka łacińskiego w szkole. W konkluzji przyjęto, 
że należy podjąć działania mające na celu zmianę stanu prawnego poprzez ko-
rektę zapisu w rozporządzeniu Ministerstwa na temat nauczania języków obcych 
w szkołach gimnazjalnych, dzięki czemu możliwe byłoby nauczanie języka ła-
cińskiego jako drugiego języka obcego w gimnazjum. Zarząd w jednomyślnym 
głosowaniu udzielił Prezydium pełnomocnictwa do sporządzenia odnośnego 
pisma i rozesłania go do akceptacji. Podjęto także zobowiązane, że Oddziały 
Terenowe wypowiedzą się po konsultacji z nauczycielami – praktykami na temat 
propozycji całościowego modelu nauczania języka łacińskiego w Polsce. Pan 
doktor Rafał Toczko i Fundacja Traditio Europae zadeklarowali, że służą wszel-
ką pomocą przy rozwijaniu programu finansowania lekcji języka łacińskiego ze 
źródeł prywatnych. 
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 W części poświęconej wolnym wnioskom Prezes PTF poddał pod dyskusję 
kwestię pozyskiwania finansów na działalność Towarzystwa poprzez pozyskiwa-
nie grantów na działalność dydaktyczną oraz poprzez podjęcie wspólnego pro-
jektu realizowanego przez całe środowisko skupione w PTF. Zaproponowano 
dwa zadania badawcze do realizacji w ramach wspomnianego projektu: uzu-
pełnienie zbioru Corpus Inscriptionum Poloniae oraz sporządzenie inwentarza 
tekstów łacińskich (rękopisów) w wybranych regionach. Ustalono, że propozy-
cja ta zostanie skierowana w najbliższym czasie do konsultacji w Oddziałach 
Terenowych. 

 Na zakończenie pan profesor Rafał Rosół przekazał informację, że Wydział 
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
wystąpił z oficjalną propozycją, aby rok 2016 został uznany rokiem Klemensa 
Janickiego (w związku z przypadającą 16 listopada 2016 roku pięćsetną rocznicą 
urodzin poety). Poszczególne ośrodki mogłyby włączyć się w organizację zwią-
zanych z tą rocznicą wydarzeń i uroczystości.

Wobec braku dalszych wolnych wniosków Prezes PTF podziękował zebra-
nym i zamknął obrady.

Prezes Zarządu Głównego PTF 
dr hab. prof. UWr Gościwit Malinowski

Protokołowała 
dr Małgorzata Cieśluk


