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PROTOKÓŁ CVII WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO
(15 WRZEŚNIA 2017)
Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Filologicznego odbyło się 15 września 2017 roku o godzinie 17:00. Porządek obrad był następujący:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Głównego PTF.
2. Uczczenie pamięci zmarłych członków PTF.
3. Wybór protokolanta obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF.
6. Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania ZG
PTF.
7. Sprawozdania z działalności Oddziałów Terenowych PTF.
8. Sprawozdanie Redaktora Naczelnego „Eos”.
9. Sprawozdanie z działalności Fundacji Traditio Europae.
10. Wniosek o nadanie tytułu Prezesa Honorowego PTF; głosowanie nad wnioskiem.
11. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; wniosek w sprawie absolutorium dla ZG
PTF.
13. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla ZG PTF
(głosowanie bez udziału członków ZG PTF).
14. Wybór przewodniczącego obrad i Komisji-Matki dla przeprowadzenia wyborów władz PTF.
15. Zgłaszanie kandydatur do funkcji Prezesa Zarządu Głównego PTF.
16. Głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu Głównego PTF.
17. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Prezesa ZG PTF.
18. Zgłaszanie kandydatur do pozostałych funkcji w Zarządzie Głównym PTF
(trzej wiceprezesi; skarbnik i sekretarz zamieszkali w miejscu siedziby Zarządu
Głównego; przewodniczący Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego; przewodniczący Komisji Nagród; od sześciu do dziewięciu członków ZG PTF).
19. Głosowanie nad kandydaturami do funkcji w ZG PTF.
20. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do funkcji w ZG PTF.
21. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru ZG PTF.
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22. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej PTF.
23. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej PTF.
24. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej
PTF.
25. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
PTF.
26. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
27. Głosowanie nad kandydaturami do Sądu Koleżeńskiego.
28. Ogłoszenie wyników i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu
Koleżeńskiego.
29. Wystąpienie nowo wybranego prezesa ZG PTF; przejęcie przewodnictwa obradom.
30. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie PTF.
31. Interpelacje i wolne wnioski.
32. Zamknięcie obrad przez Prezesa ZG PTF.
Obrady otworzył prezes Zarządu Głównego PTF prof. Gościwit Malinowski.
W pierwszej kolejności pan prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci
członków PTF, którzy zmarli w ciągu ostatnich czterech lat. Byli to: ks. prof.
Remigiusz Popowski (zm. 15 maja 2014 w Lublinie), prof. Juliusz Ziomecki
(zm. 18 sierpnia 2014 we Wrocławiu), mgr Barbara Powidzka-Wysocka (zm.
8  października 2014 w Poznaniu), prof. Witold Wróblewski (zm. 15 października 2014 w Toruniu), mgr Adam Domański (zm. 6 grudnia 2014 w Toruniu),
dr  Józef Kwapiszewski (zm. 6 lutego 2016 w Toruniu), prof. Janusz Sondel (zm.
12 września 2017 w Krakowie). Wspomniany został także ks. prof. Wincenty
Myszor (zm. 19 lutego 2017 w Katowicach), który nie będąc członkiem PTF
wielce zasłużył się dla realizacji celów Towarzystwa.
Następnie pan prezes wyznaczył na protokolanta obrad dr Małgorzatę Cieśluk
oraz zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej, która wyłoniła się w składzie: prof. Teresa Szostek (przewodnicząca), dr hab. Joanna Janik, dr hab. Rafał
Rosół, dr Rafał Toczko (członkowie).
Prof. Gościwit Malinowski przedstawił następnie sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2015–2017. W zakończeniu tej części prezes podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego PTF ostatniej kadencji oraz
otworzył dyskusję. Dr Rafał Toczko nawiązał do działań Polskiego Towarzystwa
Filologicznego mających na celu poprawę sytuacji łaciny w szkołach. Zwrócił
też uwagę, że szczególne podziękowania należy skierować do Wydawnictwa
Naukowego Sub Lupa za wsparcie w prowadzeniu akcji medialnej oraz do pani
Karoliny Ekes z Oddziału Warszawskiego PTF. Dr hab. Marek Hermann zwrócił
uwagę na konieczność zapewnienia jeszcze lepszego przepływu informacji na
temat podejmowanych działań. Podkreślił też, że należy kontynuować zbieranie
informacji na temat nauczycieli łaciny, do których nie udało się dotrzeć w toku
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dotychczasowych działań. Prof. Zbigniew Danek przedstawił przypadki nauczania łaciny w gimnazjach w Łodzi. Dr Katarzyna Ochman zwróciła uwagę, że
dzięki aktywności w sprawie walki o poprawę sytuacji łaciny w szkołach nastąpiła zmiana sposobu postrzegania Polskiego Towarzystwa Filologicznego przez
filologów klasycznych: Towarzystwo zaczyna być znów traktowane jako reprezentant całego środowiska i tym bardziej spoczywa na nim obowiązek skupiania
informacji na temat wszelkich działań podejmowanych przez całe środowisko.
Prof. Gościwit Malinowski zwrócił uwagę na znaczenie innych form wsparcia
ze strony różnych środowisk i gremiów.
Kolejnym punktem przewidzianym w programie posiedzenia było odczytanie sprawozdań z działalności Oddziałów Terenowych PTF, jednak na życzenie
Delegatów sprawozdania zostały przekazane do protokołu.
Następnie prof. Jakub Pigoń przedstawił oraz przekazał do protokołu sprawozdanie redaktora naczelnego „Eos”. Zaapelował również o większą liczbę recenzji i artykułów zgłaszanych do publikacji w „Eos”.
Dr Rafał Toczko przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji Traditio
Europae oraz poinformował o zmianach w Zarządzie Fundacji.
Prof. Gościwit Malinowski przedstawił zgromadzonym wniosek złożony przez Oddział Toruński o nadanie tytułu Prezesa Honorowego profesorowi
Marianowi Szarmachowi. Wniosek ten zgromadzeni zaaprobowali przez aklamację.
Dr Katarzyna Ochman omówiła sprawozdanie finansowe z działalności PTF
w latach 2015–2017. Prof. Gościwit Malinowski zapowiedział, że kolejnym
punktem będzie przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTF oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium. W celu przeprowadzenia tej części obrad
prof. Gościwit Malinowski przekazał głos dr. hab. Bartoszowi Awianowiczowi
i jednocześnie pożegnał się ze zgromadzonymi jako odchodzący prezes. Dr  hab.
Bartosz Awianowicz na wstępie uprzedził zebranych, że pod przekazanym sprawozdaniem znajdują się podpisy dwóch spośród trzech obecnych członków
Komisji Rewizyjnej. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż do jednego
z członków komisji nie docierały poszczególne dokumenty, w oparciu o które
sporządzone zostało sprawozdanie. Przewodniczący Komisji zapewnił jednak, że
po przeprowadzonej analizie sytuacji Komisja w pełni akceptuje i rekomenduje
przyjęcie sprawozdania finansowego oraz udzielenie ustępującemu Zarządowi
absolutorium. Po złożeniu wspomnianych wyjaśnień dr hab. Bartosz Awianowicz
zarządził głosowanie nad absolutorium. W głosowaniu wzięło udział 20 uprawnionych osób, z czego 18 głosowało za udzieleniem absolutorium, dwie osoby
się wstrzymały.
Zgromadzeni jednogłośnie zaaprobowali wniosek złożony przez prof. Joannę
Komorowską, aby powierzyć prof. Kazimierzowi Pawłowskiemu przewodniczenie obradom, podczas których zostaną przeprowadzone wybory nowych
władz PTF. Nowy przewodniczący zarządził wybory członków Komisji-Matki.
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Zgłoszono kandydatury dr Aleksandry Klęczar oraz dr. Janusza Ryby, które zostały jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych. Dr Aleksandra Klęczar poprosiła następnie o zgłaszanie kandydatów na stanowisko prezesa. Prof. Gościwit
Malinowski zaproponował na to stanowisko dr Katarzynę Ochman. Ponieważ
nie zgłoszono innych propozycji, przewodniczący obrad zarządził głosowanie
w sprawie wyboru prezesa. Oddano 42 głosy ważne, w tym 37 osób głosowały
za, 2 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. W odpowiedzi na prośbę dr Aleksandry
Klęczar o zgłaszanie propozycji na stanowiska wiceprezesów, zaproponowane zostały kandydatury prof. Gościwita Malinowskiego, prof. Przemysława
Nehringa oraz prof. Huberta Wolanina. Na stanowisko Sekretarza zaproponowano dr Małgorzatę Cieśluk z Oddziału Szczecińskiego. Wątpliwości zgromadzonych wzbudziła jednak kwestia zgodności tego rozwiązania z zapisami statutu, który wyraźnie zakłada, że Prezes Towarzystwa oraz Sekretarz powinni być
związani z tym samym ośrodkiem. Stwierdzono jednocześnie anachroniczność
wspomnianego zapisu, który nie przystaje do współczesnych warunków swobodnego komunikowania się bez względu na odległość. Prof. Hubert Wolanin
zaproponował także, aby w chwili obecnej dokonano wyboru członków Zarządu
Głównego bez przydziału funkcji. Zarząd, po ukonstytuowaniu się, dokona samodzielnie podziału zadań i funkcji. W wyniku głosowania, w którym wzięło
udział 40 osób uprawnionych, na członków Zarządu Głównego wybrano: dr hab.
Barbarę Bibik (38 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się), dr Małgorzatę
Cieśluk (1 głos nieważny, 37 za, 2 wstrzymujące się), prof. Agnieszkę Dziubę
(38 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się), dr Edytę Gryksę (38 za, 2 przeciw), prof.
Gościwita Malinowskiego (1 głos nieważny, 32 za, 7 przeciw), dr hab. Monikę
Miazek-Męczyńską (1 głos nieważny, 37 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się),
prof. Przemysława Nehringa (39 za, 1 przeciw), mgr Ewę Nowak (38  za, 2  przeciw), dr. Damiana Pierzaka (38 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się), dr. Jacka
Pokrzywnickiego (38 za, 1 przeciw, 1  wstrzymujący się), dr Joannę Porucznik
(36 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się), dr hab. Monikę Szczot (38  za, 1 przeciw,
1 wstrzymujący się), dr hab. Joannę Usakiewicz (39 za, 1 przeciw), prof. Huberta
Wolanina (39 za, 1 przeciw). Pani prezes Katarzyna Ochman poinformowała
zebranych, że pozostając w zgodzie z aktualnymi zapisami statutu zaproponuje funkcję sekretarza PTF pani mgr Ewie Nowak z Oddziału Wrocławskiego.
Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Głównego PTF (oddano 42 głosy, 41 głosów za, 1  wstrzymujący się), po czym zgłaszano kandydatury do Komisji Rewizyjnej PTF. W wyniku głosowania w jej skład weszli: dr Anna
Głodowska (oddano 42 głosy, 3 głosy nieważne, 36 za, 3 wstrzymujące się), dr
hab. Marek Hermann (3  głosy nieważne, 36 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się),
dr hab. Idaliana Kaczor (3 głosy nieważne, 39 za), dr Aneta Kliszcz (3 głosy nieważne, 34 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się), dr Janusz Ryba (3 głosy nieważne,
39 za). Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji
Rewizyjnej PTF (oddano 42 głosy, 40 za, 2 wstrzymujące się). Przystąpiono
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następnie do zgłaszania kandydatur na członków Sądu Koleżeńskiego PTF,
którymi, w wyniku głosowania, zostali: mgr Dariusz Gwis (oddano 41 głosów, w tym 4 głosy nieważne, 33  za, 4  wstrzymujące się), prof. Jakub Pigoń
(4 głosy nieważne, 34 za, 3 wstrzymujące się), dr  Joanna Rybowska (4 głosy
nieważne, 34 za, 3 wstrzymujące się), prof. Tomasz Sapota (5 głosów nieważnych, 36 za), prof. Mikołaj Szymański (4 głosy nieważne, 35 za, 2 wstrzymujące się). Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie wyboru członków Sądu
Koleżeńskiego (oddano 39 głosów, w tym 37  za, 2  wstrzymujące się).
Następnie pani prezes Katarzyna Ochman przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmiany w §26 pkt 1c Statutu PTF polegającej na skreśleniu zapisu stanowiącego o tym, że skarbnik i sekretarz Zarządu Głównego
zamieszkują w mieście będącym siedzibą Zarządu Głównego. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Wobec braku interpelacji i wolnych wniosków pani prezes podziękowała zebranym i zamknęła obrady.
Prezes Zarządu Głównego PTF
dr Katarzyna Ochman
Protokołowała
dr Małgorzata Cieśluk

