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SPRAWOZDANIA ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PTF 
ZA OKRES OD 24 WRZEŚNIA 2015 DO 14 WRZEŚNIA 2017

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2015–2017 wybrany został nowy Zarząd 
Oddziału Gdańskiego w składzie: przewodnicząca – dr hab. prof. UG Tatiana 
Krynicka, wiceprzewodnicząca – dr Maria Otto, skarbnik – mgr Aleksandra 
Hołomej, sekretarz – dr Jacek Pokrzywnicki.

Obecnie Oddział Gdański PTF zrzesza 28 członków zwyczajnych, w tym 
3  seniorów (po 70 roku życia). Członkowie Oddziału Gdańskiego skupiają się 
na przewidzianych w Statucie Towarzystwa działaniach popularyzatorskich; 
uczestniczą również w animacji lokalnego życia naukowego, organizując i przy-
gotowując wykłady z antyku grecko-rzymskiego i jego recepcji w kulturze epok 
późniejszych. 

Między listopadem 2015 a październikiem 2017 odbyło się 14 zebrań, z któ-
rych 10 dotyczyło zagadnień naukowych. Wystąpili kolejno:
1. Mgr Ariadna MasŁowska-nowak, O serii „Biblioteka Antyczna” (11 XII 

2015).
2. Dr hab. prof. UG Anna Marchewka, Kalokagathia kobiet u Ksenofonta (17  II 

2016).
3. Dr hab. Anna zhyrkowa, Arystoteles w tradycji platońskiej: wrogi filozof czy 

współtwórca doktryny? (11 V 2016).
4. Prof. dr hab. Elżbieta wesoŁowska, Prozerpina w poemacie epickim 

Klaudiana „De raptu Proserpinae” (14 X 2016).
5. Dr Aleksandra arndt, Poetycka dendrologia Wergiliuszowych „Georgik” 

(20  X 2016).
6. Dr hab. prof. UWr Lucyna stankiewicz, Comoedia togata. Powielanie sche-

matów fabularnych czy ich kreatywna adaptacja? (23 XI 2016).
7. Dr Bartłomiej siek, Starożytna literatura medyczna w warsztacie badacza 

antyku (18 I 2017).
8. Dr Katarzyna koŁakowska, Tajemnice greckich manuskryptów w Polsce 

(14  III 2017).
9. Dr Krzysztof Morta, Co łączy zajączka wielkanocnego ze śmiercionośnym 

cirogrillem? (26 IV 2017).
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10. Dr hab. prof. UKSW Dominika Budzanowska-weGlęda, Historia biblijnej 
egzegezy patrystycznej – przypadek Tykoniusza.
Członkowie Oddziału zaangażowali się również w ostatnią edycję Bałtyc-

kiego Festiwalu Nauki – największego wydarzenia popularyzującego naukę na 
Pomorzu Gdańskim. 25 V 2017 zespół studentów filologii klasycznej i człon-
ków Gdańskiego Oddziału przygotował pod kierunkiem dr hab. prof. UG Tatiany 
Krynickiej wykład i degustację potraw kuchni rzymskiej, zatytułowany Ab ovo 
usque ad mala. Starożytni Rzymianie przy stołach. Od trzech lat intensyfika-
cji podlega współpraca ze szkołami prowadzącymi zajęcia z języka łacińskiego 
i kultury antycznej. Działania te mają na celu popularyzację wiedzy o kulturze 
śródziemnomorskiej Grecji i Rzymu wśród uczniów w różnym wieku (starsze 
dzieci i młodzież). Od roku szkolnego 2017/2018 w programie uczestniczą dwa 
gdańskie licea ogólnokształcące (nr I, XIX) i jedna szkoła podstawowa w Gdyni 
(nr XVII). Natomiast do osób dorosłych adresowane były dwa wieczory pie-
śni, jakie zorganizowała dr hab. prof. UG Tatiana Krynicka z okazji święta 
11  Listopada (Wieczór pieśni patriotycznej, 10 XI 2016) oraz dwa tysiące czter-
dziestej pierwszej rocznicy urodzin Horacego (8 XII 2016). 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTF 
dr hab. prof. UG Tatiana Krynicka

Sekretarz Oddziału Gdańskiego PTF 
 dr Jacek Pokrzywnicki

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU KATOWICKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2015–2017 Zarząd Oddziału pracował w na-
stępującym składzie: przewodnicząca – dr hab. prof. UŚ Anna Kucz, skarb-
nik – dr  Edyta Gryksa, sekretarz – mgr Katarzyna Frąckiewicz, członkowie 
Zarządu – dr hab. Jan Kucharski (wiceprzewodniczący), dr Anna Szczepaniak, 
dr Przemysław Piwowarczyk, członkowie Komisji Rewizyjnej – dr hab. prof. UŚ 
Tomasz Sapota, dr Patrycja Matusiak, dr Damian Pierzak.

W okresie sprawozdawczym odbyło się osiem zebrań członków Oddziału. Na 
zebraniach tych wygłoszono siedem referatów na następujące tematy: 
1. Dr Agata sowińska, Bractwa hermetyczne (25 I 2017).
2. Dr hab. Rafał BorysŁawski (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ), 

Kobieta w rozkroku. Apotropaiczny humor w kulturze średniowiecza Wysp 
Brytyjskich (20 XII 2016).

3. Dr Julia krauze (UKSW), O szaleństwie. Koncepcja choroby psychicznej 
w starożytności (9 XI 2016).

4. Dr Julia doroszewska, Przestrzeń liminalna: przedmieścia jako domena de-
moniczna w literaturze antycznej okresu cesarstwa (11 V 2016).
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5. Dr Damian Pierzak, Uwagi o rzymskiej todze na marginesie scholium do 
mowy Cycerona „In Vatinium” (21 IV 2016).

6. Prof. dr hab. Marian szarMach (UMK), Listy miłosne u pisarzy II sofistyki 
(14 I 2016).

7. Dr Patrycja Matusiak, Antyk w twórczości komiksowej Nicolasa Presla 
(17  XII 2015).
19 maja 2016 roku odbyło się także miejsce zebranie specjalne poświęcone 

organizacji CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
Katowicki Oddział PTF współorganizował wraz z Katedrą Filologii 

Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 23 listopada 2015 roku ogól-
nopolską konferencję zatytułowaną „Lingua Coloris”. Konferencja ta pozwoliła 
12 prelegentom reprezentującym różne ośrodki uniwersyteckie na prezentację 
następujących odczytów:
1. Dr Patrycja Matusiak (KFK UŚ), Kolory (w) antyku.
2. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz witczak (UŁ), Kolory w twórczości Rufinosa.
3. Lic. Piotr osiński (UMK), „Color” jako termin retoryczny.
4. Dr hab. Elwira kaczyńska (UŁ), „Colores aquae”. Kreteńskie hydronimy 

utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta.
5. Mgr Edyta Gryksa (KFK UŚ), „Color armorum” w literaturze rzymskiej.
6. Dr hab. Bożena iwaszkiewicz-wronikowska (KUL), Odkrywanie kolorów 

antycznej sztuki – „status quaestionis”.
7. Dr Joanna aleksandrowicz (UŚ), Kolor i przestrzeń w malarstwie pompejańskim.
8. Dr Dorota Gorzelany (MNK), Utracony kolor – przykłady zabytków ze zbio-

ru sztuki starożytnej Fundacji XX. Czartoryskich.
9. Dorota sMyŁa (KFK UŚ), „Atramentum” – sekret Apellesa.
10. Mgr Mariola soBolewska (KUL), Kolory orfików – złoty i biały. Znaczenie 

kultowe.
11. Mgr Łukasz krzyszczuk (UWr), Kameleon w egzegezie alegorycznej 

Hieronima ze Strydonu.
12. Dr Agata Zofia oGorka (UJ), Czy wino może być zielone? Czyli zmiany pa-

rametrów barwy wina czerwonego pod wpływem wybranych czynników che-
micznych i biologicznych.
Oddział w Katowicach liczy obecnie 35 członków z terenu województwa ślą-

skiego. Wśród członków są nie tylko filologowie klasyczni, nie brakuje również 
reprezentantów innych dziedzin, jak kulturoznawstwo, historia, filozofia czy teo-
logia. Do Oddziału Katowickiego należą między innymi nauczyciele akademiccy 
pracujący w Uniwersytecie Śląskim, nauczyciele licealni, studenci i doktoranci 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Członkowie PTF zaangażowani byli w działania propagujące kulturę antycz-
ną, takie jak wykłady popularnonaukowe w szkołach średnich, konkursy antycz-
ne, mitologiczne, prace związane z przygotowaniem uczniów do olimpiady z ję-
zyka łacińskiego. W ramach starań o zwiększenie zainteresowania nauczaniem 
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języka łacińskiego członkowie Katowickiego Oddziału brali udział w akcji 
„Szkoła przyjazna łacinie”. 

W ciągu ostatniego roku członkowie naszego Oddziału uczestniczyli w pra-
cach związanych z przygotowaniem CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego, który odbył się w dniach 14–16 IX 2017 i był połączony z kon-
ferencją „Antyczne techniki perswazyjne” (15–16 IX).

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2014–2017 Oddziałem Krakowskim PTF kie-
rował Zarząd Oddziału w składzie: przewodnicząca – dr Aleksandra Klęczar, 
sekretarz – dr Jacek Hajduk, skarbnik – dr Janusz Ryba.

W okresie od kwietnia 2014 do czerwca 2017 członkowie Oddziału 
Krakowskiego spotkali się, by przedyskutować następujące referaty:
1. Dr Agnieszka heszen, Metafizyka i metaforyka poezji Kasji (13 V 2014).
2. Dr Agnieszka fulińska, Antyczne tematy na medalach napoleońskich (10 VI 

2014).
3. Dr Aleksandra klęczar, Princeps superbohater. Recepcja Oktawiana Augusta 

w komiksie i telewizji (2 XII 2014).
4. Prof. dr hab. Kazimierz korus, Szlachetność w kulturze greckiej (28 IV 

2015).
5. Prof. dr hab. Stanisław staBryŁa, O antyku w poezji Artura Międzyrzeckiego 

(10 V 2015).
6. Dr Bartłomiej BeDnarek, Między wierszami 187 „Ptaków” (9 VI 2015).
7. Prof. dr hab. Stanisław staBryŁa, O antyku w poezji Agnieszki Ligęzy (22 III 

2016).
8. Mgr Artur zwolski, Słowniki angielsko-starogreckie, niemiecko-starogreckie 

etc. i ich zastosowanie (26 IV 2016).
9. Mgr Tomasz BaBnis, Poeci augustowscy o traktacie rzymsko-partyjskim roku 

20 p.n.e. (17 I 2017).
10. Dr Aleksandra klęczar, Rzym i Rzymianie w adaptacjach „Koriolana” 

W.  Szek spira (22 III 2017).
11. Dr hab. Hubert wolanin, Nauczanie łaciny jako języka obcego w starożytności 

(23 V 2017).
Ponadto 18 XI 2016, wspólnie z Instytutem Filologii Klasycznej UJ, Oddział 

Krakowski PTF zorganizował jubileuszowe spotkanie, podczas którego dokona-
no uroczystego wręczenia prof. dr hab. Kazimierzowi Korusowi dedykowanego 
mu tomu czasopisma „Classica Cracoviensia”. Uroczystość odbyła się w siedzi-
bie IFK UJ.

Podczas całego okresu sprawozdawczego członkowie Oddziału uczestniczyli 
także w posiedzeniach Zarządu Głównego (dr hab. H. Wolanin, dr A. Klęczar, 
dr A. Kliszcz, dr J. Ryba) oraz brali udział w Walnych Zgromadzeniach PTF. 
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Dr  A.  Klęczar i dr J. Ryba brali także udział w pracach nad nową podstawą pro-
gramową do przedmiotu „Język łaciński i kultura antyczna”.

Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTF 
dr Aleksandra Klęczar

Sekretarz Oddziału Krakowskiego PTF 
 dr Jacek Hajduk

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU LUBELSKIEGO

W okresie sprawozdawczym Oddział liczył 44 członków. W skład Zarządu 
Oddziału wchodziły następujące osoby: przewodnicząca – dr Agata Łuka, zastęp-
ca przewodniczącej – mgr Alicja Narecka, sekretarz – mgr Natalia Turkiewicz, 
skarbnik – dr Małgorzata Siwicka, członek Zarządu ds. kontaktu z nauczycie-
lami – dr Helena Błazińska, członek Zarządu – dr Henryk Kowalski. W skład 
Komisji Rewizyjnej wchodzili: przewodniczący – dr hab. Jolanta Malinowska, 
prof. KUL, członkowie – dr hab. prof. KUL Krzysztof Narecki oraz dr Marian 
Babiński. 17 V 2017 podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego odbyły 
się wybory Zarządu Oddziału, w wyniku których skład Zarządu pozostał nie-
zmieniony.

Oddział prowadził działalność statutową w następujących formach:
I. Posiedzenia Zarządu Oddziału połączone z odczytami naukowymi:
1. Dr hab. Maciej Jońca (KUL), Wuj Leon i inni. O Pinińskim inaczej (2 XII 

2015).
2. Mgr Natalia turkiewicz (KUL), Clerus in Ecclesia quattuor sciat esse te-

nenda... Słów kilka o „Computus Chirometralis” Jana z Głogowa (16 III 
2016).

3. Dr Paweł MadeJski (UMCS), Autor nieistotny: L. Ampelius i jego „Liber 
memorialis” (20 IV 2016).

4. Dr Agata Łuka (KUL), „Bych kreślił i nadkreślił, fraszka fraszką będzie”. 
Z  warsztatu tłumacza epigramatów antycznych i renesansowych (19 V 2016).

5. Dr hab. Maciej Jońca (KUL), Sprawiedliwość Trajana (19 X 2016).
6. Dr Angelika Modlińska-Piekarz (KUL), Biblijny epos „Adamus” (1566) 

Laurentiusa Fabriciusa z Rud jako przykład reformacyjnej propagandy poli-
tycznej (16 XI 2016).

7. Mgr Natalia turkiewicz (KUL), Ne sint amantes amentes phlebotomia facit. 
Średniowieczna medycyna astrologiczna (14 XII 2016).

8. Prof. dr hab. Robert R. chodkowski (KUL), Tłumaczenie i interpretacja 
Pieśni 31 Safony (18 I 2017).

9. Ks. prof. dr hab. Augustyn eckMann (KUL), Motywy antyczne w „Zbójcach” 
Schillera (8 III 2017).
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10. Dr Helena BŁazińska (KUL), Ślad w młodych duszach i umysłach – czyli 
o modelu nauczyciela w XIX w. (5 IV 2017).

II. Patronat nad Olimpiadą Języka Łacińskiego:
Oddział zorganizował I i II etap Olimpiady w Województwie Lubelskim 

i czuwał nad ich przebiegiem, podobnie jak nad przebiegiem III etapu, który po 
raz kolejny odbył się w Lublinie.

III. Współpraca z nauczycielami języka łacińskiego, z wykładowcami innych 
uniwerytetów i szkół wyższych oraz działalność popularyzatorska:

1. Dr Helena Błazińska pozostaje w stałym kontakcie z władzami Kuratorium 
Oświaty oraz nauczycielami języka łacińskiego na terenie Województwa 
Lubelskiego.

2. Rokrocznie, we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej KUL oraz 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, członkowie Oddziału prowa-
dzili wykłady i różnorakie zajęcia dotyczące kultury antycznej i promujące 
nauczanie języków klasycznych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, 
przygotowali również prezentacje na festiwalowy piknik naukowy, z roku na 
rok cieszący się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Lublina. 
Lektorzy języka łacińskiego pracujący w Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych co roku organizowali Wielki Konkurs z języka łacińskiego 
dla studentów KUL. W 2017 roku odbyła się jego jubileuszowa, X edycja.

3.  W roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 przewodnicząca Oddziału 
prowadziła otwarte warsztaty interpretacyjno-translatorskie. „Sezon” roz-
poczęły warsztaty pt. Exclusus amator dla studentów Instytutu Filologii 
Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego (4 XII 2015). W Lublinie odbyła 
się VII edycja warsztatów – część 1 pt. Przekład to fraszka (?) – warsztaty 
przekładu i parafrazy łacińskich fraszek renesansowych, była połączona z pro-
mocją książki pt. Sobie śpiewam a Muzom. Epigramaty Ianusa Pannoniusa 
a renesansowe postulaty literackie w lubelskiej Kawiarni&Księgarni Między 
Słowami (13 V 2016). Gościem specjalnym części 2 pt. „Gościu, siądź pod 
mym liściem” – warsztaty tłumaczenia fraszek i aforyzmów w Księgarnio-
Kawiarni Szklarnia w Centrum Kultury w Lublinie była dr Joanna Pędzisz, 
germanista, lingwista, dydaktyk tłumaczenia symultanicznego, adiunkt 
w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS (16 V 2016). W Centrum 
Kultury odbyła się również VIII edycja warsztatów pt. „Całowanki” – ot-
warte warsztaty przekładu i interpretacji antycznej i renesansowej topiki ero-
tycznej w poezji łacińskiej i wernakularnej (26 V 2017). Gośćmi warsztatów 
były dr Joanna Pędzisz oraz dr Paulina Mazurkiewicz, romanista, badacz fran-
cuskiej terminologii specjalistycznej, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa 
Romańskiego IFR KUL. Uczestnicy mieli możliwość spróbować swych 
sił w przekładzie poezji podczas części łacińskiej pt. Da mihi suaviolum, 
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francuskiej pt. Baise et rebaise moi oraz niemieckiej pt. O schwöre nicht und 
küsse nur.

4.  Przewodnicząca Oddziału wzięła udział w audycji Anety Wójciszyn-Wasil 
pt. Eureka (realizacja programu: Piotr Król), popularyzującej różne dziedziny 
naukowe, w Radio Lublin (30 IX 2015).

5.  Członkowie Lubelskiego Oddziału PTF zaangażowali się w prace trans-
latorskie i edycyjne dzieł Bedy Czcigodnego i Amalariusza z Metzu. W 
maju 2015 ukazał się drukiem pierwszy polski przekład dzieł Bedy (Beda 
Czcigodny, Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu. 
Tłumaczenie zbiorowe z języka łacińskiego, red. Tadeusz Gacia, wstęp 
Henryk wąsowicz, objaśnienia Natalia turkiewicz, Lublin: Towarzystwo 
Naukowe KUL, 2015), a pod koniec roku 2017 wydano pierwszy (z trzech 
planowanych) tom dzieł wszystkich Amalariusza z Metzu – również pierwszy 
polski przekład tekstów tego autora (Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I: Święte 
obrzędy Kościoła. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. Tadeusz 
Gacia, wstęp ks. Janusz A. ihnatowicz, przypisy i bibliografia Agnieszka 
strycharczuk, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2016).

6. Przewodnicząca Oddziału zorganizowała spotkanie pt. Tańcząc Homera, 
podczas którego grupa zawodowych filologów – tancerzy amatorów (ab-
solwentów i pracowników KUL i UMCS, uczestników zajęć Lubelskiego 
Teatru Tańca) pod przewodnictwem prof. Roberta Chodkowskiego publicz-
nie odczytała VI księgę Odysei. Homer przemówił po angielsku, francu-
sku, niemiecku, nowogrecku, polsku, portugalsku, starogrecku i węgiersku. 
Premierowo odczytano fragmenty przekładu VI księgi Odysei pióra Pana 
Profesora. Lektura odbyła się w ramach XI Europejskiego Festiwalu Łaciny 
i Greki (Lyon, www.festival-latingrec.eu) w Centrum Kultury w Lublinie 
(24 III 2017). Równocześnie w atrium Collegium Norwidianum KUL, na 
tle prezentacji interaktywnej mapy Odysei, przygody Odyseusza przybliżyli 
słuchaczom pracownicy i studenci IFK KUL – słowa Homera wybrzmiały po 
starogrecku, po polsku i po chińsku.

7. Przewodnicząca Oddziału prowadziła wieczór autorski Marcina Wrońskiego 
Bez cenzury, na zaproszenie JM Rektora KUL, w ramach cyklu Kulowskie 
Spotkania Literackie (8 V 2017).

IV. Nagrody i wyróżnienia:
Działalność translatorska i edycyjna filologów klasycznych z Lublina zosta-

ła doceniona przez Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
FENIKS. Wśród laureatów w 2016 znalazły się w kategorii „Tłumacz” – dwie 
książki wydane w 2015 nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, a przy-
gotowane w Instytucie Filologii Klasycznej przez członków Lubelskiego 
Oddziału PTF. Nagrodę Feniks w kategorii „Tłumacz” otrzymał nasz zasłużo-
ny, długoletni wykładowca, pan prof. zw. em. dr hab. Robert Chodkowski za 
książkę Ajschylos, Tragedie I: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, 
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Prometeusz w okowach. Książka zawiera nowy przekład wraz z opracowaniem 
czterech wymienionych tragedii. Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzyma-
ła wyżej wspomniana już książka Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas 
i jego rodzaje. Rachuba czasu. Z kolei w 2017 w kategorii „Tłumacz” nagrodę 
otrzymał przekład Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, 
Apsines, Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa 
Rzymskiego, wstępami poprzedził, przetłumaczył i komentarzami opatrzył 
Henryk PodBielski. Przedmowa i redakcja naukowa Krzysztof narecki, Lublin: 
Towarzystwo Naukowe KUL, 2016. Wyróżnienie w tej samej kategorii zdobyła 
publikacja I tomu Dzieł Amalariusza z Metzu.

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO

Oddział Łódzki PTF liczy 36 członków. Honorowym Prezesem Oddziału jest 
dr Józef Macjon. W okresie sprawozdawczym 2015–2017 Oddziałem Łódzkim 
PTF kierował Zarząd w składzie: przewodnicząca – dr Joanna Rybowska, wi-
ceprezes – dr Magdalena Koźluk, sekretarze – dr Marcin Cyrulski (I sekre-
tarz), dr Anna Maciejewska (przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej), skarbnik 
– dr  Justyna Giernatowska, członek Zarządu – dr hab. prof. UŁ Hanna Zalewska-
Jura, Komisja Rewizyjna – dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek (przewodniczący), 
dr hab. Idaliana Kaczor, dr Adriana Grzelak-Krzymianowska.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 zebrań Oddziału Łódzkiego PTF: 
jedno organizacyjne (23 XI 2016), dwa walne (20 XI 2015, 22 VI 2017) oraz 10 
z odczytami i prezentacjami na następujące tematy:
1. Prof. dr hab. Anna ryś (uG), Ile zieleni w szmaragdzie? (22 X 2015).
2. Prof. dr hab. Maria wich (uŁ), Dominicus de Prussia (1382–1460) i recepcja 

jego „Exhortatio ad paenitentiam” w polskiej poezji zakonnej. Transfer średnio-
wiecznej duchowości do barokowego nauczania franciszkańskiego (10 XII 2015).

3. Dr Joanna ryBowska (uŁ), Oskarżenia o bezbożność w Atenach za pogwał-
cenie ta hiera w roku 415 p.n.e. i jego polityczne konsekwencje (21 I 2016).

4. Prof. dr hab. Andrzej wyPustek (UWr), Grecko-rzymska magia miłosna (1 III 
2016).

5. Zebranie połączone z otwarciem wystawy Michała Stahla „Śladami nieśmier-
telnych”, inspirowanej kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, pod honorowym 
patronatem Oddziału Łódzkiego PTF (12 IV 2016).

6. Dr Krystyna antkowiak (uŁ), Przedstawienia postaci Mercurego w kulturze 
odrodzenia (19 V 2016).

7. Prof. dr hab. Maciej kokoszko (uŁ), Malabathron. Kilka słów o pierwszej 
przyprawie (25 V 2016).

8. Mgr Artur zwolski (Kraków), Słowniki języka (staro)greckiego: angielsko-
-starogreckie, niemiecko-starogreckie itd. i ich zastosowanie (2 vi 2016).

9. Mgr Wojciech JakuBczyk (UŁ), Hermes Psychopompos (13 X 2016).
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10. Mgr Jan skarBek-kazanecki (UŁ), Kilka słów o podróży do Mani – krainy 
piratów, nożowników i płaczących kobiet (8 XII 2016). 
W okresie sprawozdawczym Oddział zorganizował (wraz ze Studium 

Języków Obcych UŁ) dwa konkursy dla uczniów szkół średnich z Łodzi i regio-
nu: V Międzyszkolny Konkurs Języka Łacińskiego i VI Międzyszkolny Konkurs 
Języka Łacińskiego (obie edycje obejmujące województwa łódzkie i świętokrzy-
skie). 

Członkowie Oddziału uczestniczyli również w organizowaniu imprez nauko-
wych, popularyzatorskich i kulturalnych odbywających się zarówno w Katedrze 
Filologii Klasycznej (24 III 2017 – odbył się XI Europejski Festiwal Łaciny 
i Greki Odyseja 24), jak i we współpracy z innymi jednostkami UŁ w ramach 
sesji naukowych (m.in. Concilium Latinum Lodziense), koncertów, wystaw arty-
stycznych, Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, odczytów dla młodzieży 
szkolnej. Członkowie Oddziału pracowali również przy organizacji i przeprowa-
dzaniu XXXIV i XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego. 

Sekretarz Oddziału Łódzkiego PTF  
dr Marcin Cyrulski

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU OPOLSKIEGO

Oddział Opolski PTF, niewielki, bo liczący zaledwie 11 członków, w swo-
jej działalności dopracował się kilku liczących się wydarzeń i symboli. Naszą 
wizytówką są niewątpliwie Dni Kultury Antycznej w Opolu, które realizujemy 
corocznie w kwietniu lub maju według pomysłu sprzed ponad dwudziestu lat 
pani prezes Oddziału, prof. dr hab. Joanny Rostropowicz.

W 2014 roku wydarzenia te miały charakter spektakularny, odbywały się 
w centrum Opola pod Pomnikiem Wolności, gdzie studentki kursów kultury an-
tycznej i przedmiotu Łacina dla wszystkich tańczyły oryginalne tańce starogrec-
kie wcześniej przygotowane do tego przez panią choreograf z Cracovia Danza. 
Wówczas także w jednej z opolskich restauracji odbyła się uczta według menu 
renesansowego i antycznego, zaś na zamku w Rogowie Opolskim odbyła się 
konferencja z wykładami w języku łacińskim, którą uświetnił chór studentów 
historii UO, śpiewając oczywiście po łacinie. Obecni byli goście zagraniczni 
oraz media (TVP Opole, radio Opole).

W przedostatniej edycji wydarzenia Dni Kultury Antycznej, w roku 2015, 
po raz pierwszy gościliśmy dzieci ze szkoły podstawowej (SP nr 2 w Opolu), 
uczące się łaciny, które przygotowały program artystyczny pt. Prima Aprilis, 
czyli teatralną interpretację mitu o Prozerpinie i Ceres, autorstwa Beaty Gaj, 
prof. UKSW, która przygotowała także jako reżyser cały program dziecięcy. 
Pani Profesor, zatrudniona obecnie w Warszawie, nadal jest członkinią naszego 
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Oddziału, pracuje także w Opolu ucząc społecznie łaciny małe dzieci z aprobatą 
dyrekcji jednej ze szkół. Obecnie powstaje program nauczania języka łacińskiego 
w edukacji wczesnoszkolnej w nawiązaniu do doświadczeń Pani Profesor z pobytu 
w Corpus Christi College w Oksfordzie oraz czerpiący inspirację z podręczników 
amerykańskich. Niezwykle miło było słyszeć dzieci z klas edukacji wczesnoszkol-
nej (I–III) mówiące swoje kwestie ze zrozumieniem po łacinie. Uczyły się jej cały 
rok chętnie w ramach projektu zainicjowanego przez Panią Profesor Gaj, która 
obecnie wydaje także podręcznik do łaciny dla dzieci. Występom dzieci towarzy-
szyły tańce w wykonaniu zespołu studenckiego „Sowizdrzałki” z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Opolskiego. Występy odbywały się na Małej Scenie Festiwalowej 
w Opolu, towarzyszyła im publiczność, była także relacja w lokalnej prasie (NTO). 
Ponadto dr hab. prof. UKSW Beata Gaj w ramach obchodów wygłosiła kolejny 
(doroczny) referat w Bibliotece Wojewódzkiej pt: Łacina na Śląsku.

W bieżącym roku Dni Kultury Antycznej przebiegały z położeniem akcentu 
na naukę łaciny i badania naukowe starożytności. Głównym punktem programu 
była sesja studencko-doktorancka. Opole reprezentował doktorant, pan Tomasz 
Glazder, który mówił na temat: O pszczołach i pszczelarstwie w starożytności. 
Obradom towarzyszyły: wystawa zdjęć z podróży po Pompejach, przygotowana 
przez doktorantkę panią Marlenę Mazur, oraz wywiady i sesja fotograficzna, 
którą przeprowadziły opolskie media. Nie mogło zabraknąć tradycyjnego już 
Konkursu Mitologicznego oraz Dnia Łacińskiego, podczas którego klasyczki 
opolskie, profesor Joanna Rostropowicz i mgr Irena Kosiorowska-Majka pro-
wadziły indywidualne spotkania ze studentami i mieszkańcami Opola na tematy 
łacińskie i po łacinie. Pani prof. Rostropowicz wygłosiła wykład po łacinie: De 
terrae Silesiae pulcherrimis urbibus oratio, mogliśmy więc wszyscy uczestni-
czyć w prawdziwej uczcie łacińskiego słowa i ta formuła Dni Kultury przypadła 
uczestnikom do gustu. 

Członkowie naszego Oddziału obecni są również w mediach. Pani Prezes 
często jest gościem Opolskiego Radia, jeśli coś ciekawego dzieje się i trzeba 
udzielić fachowych informacji z zakresu starożytności, np. niezwykle cenna 
była jej wiedza o językach, gdy na ekrany kin wchodził film Pasja. Chętnie też 
uczestniczy w Konkursach Mitologicznych, organizowanych przez szkoły, jeź-
dzi na zaproszenia swoich byłych studentów, obecnie nauczycieli, z wykładami 
promującymi znajomość antyku wśród dzieci i młodzieży.

Oddział Opolski, nie mając wszak możliwości angażowania studentów filolo-
gii klasycznej, bo w Opolu takich studiów nie ma, działa prężnie wśród różnych 
środowisk zainteresowanych językiem łacińskim i kulturą antyczną. Angażuje 
młodzież pokrewnych kierunków humanistycznych, jest inicjatorem nowych po-
mysłów, jak nauczanie łaciny dzieci czy poszukiwanie wymiarów regionalnych 
kultury łacińskiej. 

Sekretarz Oddziału Opolskiego PTF 
mgr Irena Kosiorowska-Majka



390 COMMENTARII

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO

1. W okresie sprawozdawczym 2015–2017 Oddział działał pod egidą zarzą-
du w następującym składzie: przewodnicząca – dr hab. Magdalena Stuligrosz, 
wiceprzewodnicząca – dr Teodozja Wikarjak, sekretarz – dr Aleksandra Arndt, 
skarbnik – mgr Ewa Nowak, członkowie zarządu – dr Sławomira Brud, Komisja 
Rewizyjna – prof. dr hab. Krystyna Bartol, prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, 
dr Radosław Piętka.

2. Działalność naukowa i statutowa:
W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 zebrań naukowych, na których 

wygłoszono tyleż referatów, w tym: 7 z literatury greckiej, 1 z literatury rzym-
skiej, 1 z literatury grecko-rzymskiej, 1 z filozofii starożytnej, 1 z literatury no-
wołacińskiej, 5 z recepcji antyku.

Autorami wygłaszanych referatów byli członkowie naszego koła (9), goście 
z innych ośrodków w Polsce (7), z tytułem profesora (6), ze stopniem doktora 
habilitowanego (4), doktora (5) oraz magistra (1). Zaprezentowano następujące 
tematy:
1. Mgr Maria Gierszewska, Dramaty mitologiczne Romana Brandstaettera 

w perspektywie reception studies (20 X 2015).
2. Prof. dr hab. Marian wesoŁy, Cyceron na rozdrożu polityki i filozofii (17 XI 

2015).
3. Dr hab. Maciej eder (Kraków), Stylometria i filologia: nowe perspektywy 

badawcze (19 I 2016).
4. Prof. dr hab. Sylwester dworacki, Bogowie jako osoby dramatu w tragedii 

i komedii greckiej (16 II 2016).
5. Dr hab. Marek węcowski (Warszawa), Najstarsze greckie inskrypcje biesiad-

ne a początki greckiego alfabetu (15 III 2016).
6. Dr Monika BŁaśkiewicz (Wrocław), Mowa ludzka u zwierząt w eposie 

„Kynegetika” („O łowiectwie”) Oppiana z Apamei (19 IV 2016).
7. Dr Aleksandra arndt, Poetycka dendrologia Wergiliuszowych „Georgik” 

(17  V 2016).
8. Dr Anna lasek, Medycyna w „Dionysiaka” Nonnosa z Panopolis (21 VI 2016).
9. Dr Konrad doMinas, Literatura antyczna i jej recepcje w internecie. 

Rozważania wstępne (18 X 2016).
10. Dr hab. prof. UAM Piotr BerinG, Autorski i reżyserski metatekst w średnio-

wiecznych utworach dramatycznych (15 XI 2016).
11. Dr Julia doroszewska (Katowice), Przedmieścia jako przestrzeń liminalna 

w literaturze antycznej (17 I 2017).
12. Prof. dr hab. Elżbieta wesoŁowska, Pamięć i topografia w „Edypie” Sofoklesa 

(21 II 2017).
13. Dr hab. prof. UWr Jakub PiGoń (Wrocław), Antyk dawnych mistrzów. Grecja 

i Rzym w malarstwie europejskim XVI i XVII wieku (21 III 2017).
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14. Dr hab. Krystyna steBnicka (warszawa), Kobiety euergetki w okresie wczes-
nego cesarstwa (25 IV 2017).

15. Prof. dr hab. Krystyna tuszyńska, Arystotelesowska definicja tragedii a defini-
cja sofisty Gorgiasza z Leontinoj w kontekście relacji dramaturg – widz (16  V 
2017).

16. Prof. dr hab. Lucyna stankiewicz (Gdańsk), Rzymski ryt rustykalny – 
Ambarvalia (20 VI 2017).
Odbyły się też cztery spotkania świąteczno-noworoczne, w tym jedno połą-

czone z zebraniem naukowym (w grudniu 2013) i trzy połączone z wieczorem 
translatorskim Scripta Polonice reddita (w grudniu 2014, 2015 i 2016). 

3. Działalność popularyzacyjna:
Członkowie Oddziału powołani do Okręgowej Komisji Olimpiady Języka 

Łacińskiego: dr T. Wikarjak (przewodnicząca), dr Elżbieta Zakrzewska-Gębka 
(sekretarz), oraz członkowie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: dr Aleksandra 
Arndt, dr Sławomira Brud, dr Anna Lasek, dr Monika Miazek-Męczyńska, 
dr  Marlena Puk, dr hab. Magdalena Stuligrosz, dr Justyna Zaborowska-Musiał 
przeprowadzili eliminacje I i II stopnia XXXIV i XXXV Olimpiady.

Członkowie Oddziału: dr Justyna Zaborowska-Musiał i dr Marlena Puk 
pod egidą IFK UAM zorganizowały w latach 2015/16 i 2016/17 kolejne edycje 
Konkursu Wiedzy o Antyku dla uczniów gimnazjów i liceów województwa wiel-
kopolskiego. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: prof. dr hab. Krystyna Bartol, 
dr hab. prof. UAM Piotr Bering, dr hab. prof. UAM Ewa Skwara, prof. dr hab. 
Piotr Urbański, prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dr hab. Maria Marcinkowska-
Rosół, dr hab. Magdalena Stuligrosz, dr Sławomira Brud, dr Monika Miazek-
Męczyńska, dr Radosław Piętka opracowali pytania i przeprowadzili eliminacje 
ustne dla uczniów liceów.

Członkowie Oddziału: dr hab. Mateusz Stróżyński i dr hab. Magdalena 
Stuligrosz koordynowali współpracę IFK ze szkołami (III i VI LO w Poznaniu, 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Matki Jadwigi Borzęckiej 
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, XVI LO 
w Krzesinach), w ramach której pracownicy naukowi IFK wygłosili wykłady 
z literatury i kultury antycznej dla uczniów. Ponadto pracownicy IFK wygłosili 
prelekcje i wykłady w szkołach i instytucjach kulturalnych w regionie.

Członkowie Oddziału: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dr hab. prof. UAM 
Piotr Bering, prof. dr hab. Piotr Urbański, dr Marlena Puk, dr hab. Rafał Rosół, 
dr Monika Miazek-Męczyńska, dr Justyna Zaborowska-Musiał zorganizowa-
li i przeprowadzili Ogólnopolski Konkurs Translatorski O Wawrzyn Klemensa 
Janickiego oraz organizowali wydarzenia kulturalne i naukowe w ramach Roku 
Klemensa Janickiego (2016)

Oddział Poznański PTF wraz z Instytutem Filologii Klasycznej UAM zorga-
nizował Dni Odysei (23–24 III 2017), w ramach których odbyła się konferen-
cja naukowa „»The man of many moves«. Some aspects of Homer’s Odyssey 
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and its reception”, publiczne czytanie poematu Homera oraz wystawa „Wokół 
Homerowej Odysei”.

4. Działalność organizacyjna:
W dniach 24–26 IX 2015 r. dr hab. prof. UAM Piotr Bering, dr hab. Maria 

Marcinkowska-Rosół, dr hab. Rafał Rosół, dr Radosław Piętka, dr Teodozja 
Wikarjak reprezentowali Oddział na CVI Walnym Zgromadzeniu PTF w Toruniu.

5. Obecnie Oddział liczy 53 członków.

Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTF 
dr hab. Magdalena Stuligrosz

Sekretarz Oddziału Poznańskiego PTF 
 dr Aleksandra Arndt

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2015–2017 Oddział liczył 13 członków. W skład 
Zarządu wchodzili: przewodnicząca – dr Małgorzata Cieśluk, wiceprzewodni-
cząca – mgr Ewa Woltman, sekretarz – dr Agnieszka Borysowska, skarbnik – 
mgr Magdalena Brączkowska, członkowie – dr hab. prof. USz Danuta Okoń, 
dr  Dariusz Kacprzak.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 18 spotkań członków Oddziału. Były 
one poświęcone głównie wspólnej pracy nad przekładem z języka łacińskiego 
na język polski Descriptio Paedagogii Stetinensis (1573), nowożytnego źró-
dła do dziejów Pedagogium Książęcego w Szczecinie. Projekt ten, ze względu 
na obszerność tłumaczonego tekstu, będzie kontynuowany w kolejnych latach, 
a jego efektem ma być krytyczne wydanie przekładu. Podczas czterech spotkań 
zaprezentowane zostały również wystąpienia naukowe i popularno-naukowe na 
następujące tematy:
1. Dr Dariusz kacPrzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Auriga delficki. 

Interpretacje (23 IV 2015).
2. Dr Agnieszka Borysowska, Paul Friedeborn i jego „Opis Szczecina”. Z pra-

cy nad przekładem (10 XII 2015).
3. Dr Joanna nieznanowska (PuM), Syzyfowe prace. 175 lat starań profe-

sorów medycyny Pedagogium Książęcego / Gimnazjum Karolińskiego / 
Królewskiego Gimnazjum Akademickiego o powstanie w Szczecinie uniwer-
syteckiego wydziału lekarskiego (25 V 2016). 

4. Mgr Michał reMBas, Motywy antyczne w architekturze Szczecina (8 XII 2016). 
Oddział Szczeciński PTF od lat współpracuje z Działem Edukacji Muzeum 

Narodowego w Szczecinie przy prowadzeniu programu edukacyjnego „Akademia 
Antyczna” (współorganizatorami są również: Instytut Filologii Klasycznej UAM 
w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie). 
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W  ramach tego projektu w okresie sprawozdawczym członkowie PTF wygłosili 
następujące referaty:
1. Dr Małgorzata cieśluk, Jak heros Perseusz księżniczkę Andromedę z opresji 

uratował (26 I 2017).
2. Dr Agnieszka Borysowska, Pegaz i jego źródło (23 II 2017).

Oddział Szczeciński włączył się również do obchodów Światowego Dnia 
Odysei Homera. 24 III 2017 roku wspólnie z Książnicą Pomorską w Szczecinie 
członkowie Oddziału zorganizowali maraton czytania Odysei, w ramach którego 
zaproszeni goście, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Szczecinie 
oraz zainteresowani mieszkańcy Szczecina odczytali dziewięć ksiąg poematu 
Homera obejmujących opis całej wędrówki Odyseusza. W akcji wzięło udział 
ponad trzydziestu lektorów, dla większości z nich był to pierwszy kontakt z tek-
stem Odysei. Wspólnej lekturze towarzyszył cykl krótkich wykładów przygoto-
wanych przez członów Oddziału, wprowadzających w podstawowe zagadnienia 
z zakresu epiki Homerowej i jej znaczenia dla kultury europejskiej. Maraton 
trwał osiem godzin.

Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego PTF 
dr Małgorzata Cieśluk

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU TORUŃSKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2015–2017 na stanowisku przewodniczące-
go Toruńskiego Oddziału PTF był wakat, obowiązki przewodniczącego pełnił 
dr hab. prof. UMK Przemysław Nehring.

Liczba członków Oddziału Toruńskiego PTF w okresie sprawozdawczym 
wynosiła: 18 osób w roku 2015, 19 osób w roku 2016. Składka za rok 2016 
została wpłacona na konto Zarządu Głównego PTF, natomiast składka za rok 
2015 została wykorzystana na sfinansowanie przygotowań do CVI Walnego 
Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego, sesji dydaktycznej 
i konferencji naukowej „List grecki i łaciński poprzez wieki”, które odbyły się 
w Toruniu w dniach 24–26 IX 2015

W okresie sprawozdawczym odbyło się kilka spotkań Oddziału Toruńskiego 
PTF, podczas których zaproszeni goście oraz członkowie Oddziału wygłosili na-
stępujące wykłady:
1. Dr Małgorzata Budzowska (UŁ), Intertekstualne inscenizacje mitów antycz-

nych (18 III 2016).
2. Dr Małgorzata cieśluk (USz), Kobieta i kobiecość w „Opowieści o Leukippe 

i Klejtofoncie” Achilleusa Tatiosa (15 IV 2016).
3. Dr hab. prof. UMK Przemysław nehrinG, Jan Kasjan i Augustyn – dwie wiz-

je monastycyzmu na łacińskim Zachodzie na początkach V w. po Chr. (3  III 
2017).
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4. Prof. Marcello Piacentini (Università degli Studi di Padova), Epigramat „Roma 
prosca” Janusa Vitalisa. Tekst „autorski” i textus receptus (16 V 2017).

5. Dr Izabela koPania (Instytut Sztuki PAN), Państwo Środka i antyk grecko-
rzymski w kulturze europejskiej XVIII wieku (25 V 2017). 
Wykłady te cieszyły się dużym zainteresowaniem, oprócz członków Oddziału 

Toruńskiego PTF uczestniczyli w nich zapraszani goście: pracownicy UMK, na-
uczyciele liceów, studenci filologii klasycznej i innych kierunków.

Członkowie Oddziału Toruńskiego PTF, będący jednocześnie działaczami 
Fundacji Traditio Europae (powstałej w roku 2007, objętej patronatem Zarządu 
Głównego PTF), są organizatorami Ligi Starożytniczej, comiesięcznych spotkań 
młodzieży szkolnej, podczas których uczniowie słuchają wykładów popula-
ryzujących antyk i jego dziedzictwo. Po każdym wykładzie wypełniają krótki 
test zawierający pytania dotyczące przedstawionych zagadnień. Wyniki testów 
są sumowane i na zakończenie każdej edycji Ligi zwycięzcy otrzymują nagro-
dy książkowe. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie pełne edycje Ligi 
Starożytniczej (lata akademickie 2015/16 i 2016/17), uczestniczyło w nich kilku-
set uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-
-pomorskiego. Członkowie Oddziału Toruńskiego PTF nie tylko przygotowywali 
te spotkanie od strony technicznej, lecz także wygłaszali na nich wykłady (wy-
kaz wykładów Ligi Statożytniczej na wspomnianych edycjach znajduje się na 
stronie Fundacji Traditio Europae www.traditio-europae.org).

Oddział Toruński PTF oraz Katedra Filologii Klasycznej UMK byli organi-
zatorami i gospodarzami CVI Walnego Zgromadzenia PTF z towarzyszącą mu 
sesją dydaktyczną i konferencją naukową na temat „List grecki i łaciński poprzez 
wieki”, które odbyły się w Toruniu w dniach 24–26 IX 2015 Wydarzenia zbie-
gły się z 70. rocznicą powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, utworzenia 
Katedry Filologii Klasycznej UMK i Oddziału Toruńskiego PTF. W Walnym 
Zgromadzeniu wzięło udział 86 członków Polskiego Towarzystwa Filologicznego 
reprezentujących wszystkie oddziały regionalne. Do programu sesji dydaktycz-
nej i konferencji „List grecki i łaciński poprzez wieki” zostało zgłoszonych 51 
referatów (program CVI Walnego Zgromadzenia PTF i konferencji dostępny jest 
na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego). 

Sekretarz Oddziału Toruńskiego PTF 
dr Magdalena Nowak 

SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO

W okresie sprawozdawczym 2015–2017 Zarząd Oddziału działał w nastę-
pującym składzie: przewodniczący – dr Jan Kwapisz, wicerzewodniczący – 
prof. dr hab. Juliusz Domański, sekretarz – dr Magdalena Zawadzka, skarbnik 
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– dr Magdalena Popiołek, przewodnicząca Sekcji Popularyzacji Wiedzy o Antyku 
– mgr Maria Poszepczyńska, pozostali członkowie Zarządu – prof. dr hab. Adam 
Łukaszewicz, dr Katarzyna Jażdżewska, dr Jan Kozłowski, Komisja Rewizyjna – 
mgr Ludmiła Bohdanowicz (przewodnicząca), mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 zebrań Oddziału Warszawskiego 
PTF. W części naukowej spotkań uczestnicy wysłuchali następujących referatów:
1. Prof. Adam Łukaszewicz, Nie tylko Heliodor: varia Aethiopica (9 X 2015).
2. Prof. Tomasz DerDa, mgr Joanna weGner, Egipscy anachoreci i greckie pa-

pirusy, czyli o dokumentach z Deir el-Naqlun (8 I 2016).
3. Dr Krzysztof rzePkowski, „Pistores mutant mores”, czyli co mnie podkusiło, 

by napisać książkę o młynarzach (1 IV 2016).
4. Dr Maria nowak, „Testament sporządziłem literami greckimi” – testamenty 

w Egipcie bizantyńskim (28 IV 2016).
5. Prof. Gerson schade, Hellenistic Mimetic Poetry (13 V 2016).
6. Jubileusz “Menandra” – spotkanie organizowane wspólnie z redakcją 

“Menandra” z okazji 70-lecia pisma:
Mgr Inga Grześczak, Nieoczywista twarz „Menandra”, czyli czym może 

zaskoczyć czytelnika.
Prof. Mikołaj szyMański, „Niemiłe listy” (4 IX 2016).
7. Prof. Juliusz doMański, O pracy nad wydaniem „Enchiridionu” Erazma – po 

17 latach (13 I 2017).
8. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Odysei:
Dr hab. Marek węcowski, „Odyseja”, czyli prawda jak kłamstwo, a kłamstwo 

jak prawda.
Mgr Łukasz szyPkowski, Śpiew homerycki – (re)konstrukcje (warsztaty) (24 III 

2017).
9. Dr Małgorzata czŁonkowska-nauMiuk, Język oskijski. Na tropach sabelskiej 

wspólnoty (26 V 2017).
Podobnie jak w latach ubiegłych, w bieżącym okresie sprawozdawczym Sekcja 

Popularyzacji Wiedzy o Antyku kierowana przez mgr Marię Poszepczyńską or-
ganizowała Konkurs Kultury Klasycznej, cieszący się niesłabnącą popularno-
ścią wśród młodzieży gimnazjalnej. W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 
odbyły się odpowiednio jedenasta i dwunasta edycja tego konkursu. Tradycją 
oddziału są też corocznie organizowane otwarte kursy łaciny i greki prowadzone 
przez studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich IFK UW. 
W  okresie sprawozdawczym funkcjonowały cztery grupy łacińskie i dwie grec-
kie. Słuchacze mogą uczestniczyć w zajęciach na poziomie początkującym, śred-
niozaawansowanym i zaawansowanym. Członkowie Oddziału Warszawskiego 
biorą ponadto aktywny udział w pracach Komitetu Okręgowego OJŁ.

  Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTF 
dr Magdalena Zawadzka
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SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO

Oddział liczy 61 członków. W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału 
pracował do 28 VI 2017 w następującym składzie: przewodnicząca – dr Barbara 
Hartleb-Kropidło, wiceprzewodnicząca – dr Małgorzata Wróbel, skarbnik – 
dr  Hanna Urbańska, sekretarz – mgr Anna Jaworska. Członkowie Zarządu 
– dr  hab. prof. UWr Jakub Pigoń, dr Krzysztof Morta. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej – mgr Duklana Piskorska (przewodnicząca), dr Barbara Szubert, 
dr  Agnieszka Wojciechowska. Działającą w ramach Oddziału Komisją Dydaktyki 
Języka Łacińskiego kierowała mgr Anna Jaworska.

28 VI 2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas 
którego wyłoniono nowy skład Zarządu: przewodniczący – dr Mariusz Plago, wi-
ceprzewodnicząca – dr Magdalena Wolf, skarbnik – dr Emilia Żybert-Pruchnicka, 
sekretarz – mgr Anna Jaworska. Członkowie Zarządu – dr Barbara Szubert, 
dr  Barbara Hartleb-Kropidło. Członkowie Komisji Rewizyjnej – dr  Katarzyna 
Ochman (przewodnicząca), dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń, dr  Małgorzata 
Wróbel. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń ogólnych Oddziału 
Wrocławskiego PTF, w których uczestniczyło średnio 12 osób. Wygłoszono na 
nich następujące odczyty:
1. Dr Katarzyna ochMan, O powołaniu nauczycielskim według traktatu Józefa 

Juwencjusza SI „De ratione discendi ac docendi” (1707) (28 X 2015).
2. Dr Joanna Porucznik, Relacje grecko-scytyjskie w świetle tak zwanego Listu 

Kapłana z Olbii (SEG XLII 710) (18 XI 2015).
3. Dr Mariusz PlaGo, Heroiczny czyn Pentheusa. O jednym porównaniu 

z „Metamorfoz” Owidiusza (III 704–707) (16 XII 2015).
4. Dr Karol zieliński, Czy w wielowersyjnej kulturze oralnej może funkcjonować 

narracja priorytetowa? (20 I 2016).
5. Mgr Ewa nowak, Warsztat pisarski autora „Historii Brytów” (IX w.) (20 IV 

2016).
6. Prof. dr hab. Elżbieta wesoŁowska (UAM), Edyp i jego pamięć autobio-

graficzna (18 V 2016).
7. Dr Aleksandra klęczar (UJ), Matki, ojcowie, herosi. O bohaterach 

„Achilleidy” Stacjusza (14 XII 2016).
8. Dr hab. Bartosz awianowicz (UMK), Virtus na monetach rzymskich a gender 

studies (25 I 2017).
9. Dr Artur Pacewicz, Rachunek hedonistyczny w filozofii Epikura (17 V 2017).

Podczas zebrania dnia 28 X 2015 nastąpiło uroczyste ogłoszenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego o nadaniu tytułu 
członka honorowego Panu Profesorowi Stanisławowi Wilczyńskiemu.

24 I 2017 Oddział Wrocławski PTF współorganizował uroczystość odnowie-
nia doktoratu Pani Profesor Alicji Szastyńskiej-Siemion. 
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Członkowie Oddziału Wrocławskiego brali aktywny udział w pracach 
Olimpiady Języka Łacińskiego zarówno na szczeblu okręgowym, jak i ogólno-
polskim. W skład Komitetu Okręgowego Olimpiady wchodzili: przewodniczący 
– dr Krzysztof Morta, sekretarz – dr Barbara Hartleb-Kropidło, członkowie – 
dr Karol Zieliński, mgr Aleksandra Krajczyk, mgr Maria Kulewska. W pracach 
Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego brał udział 
dr Krzysztof Morta. 

Działalność popularyzatorska (w porządku alfabetycznym):
– Dr Ałła Brzozowska zorganizowała trzecią edycję Wrocławskich Warsztatów 

Języka Łacińskiego (Schola Latinitatis Vivae Wratislaviensis MMXVI), któ-
re odbyły się w dniach 18–23 IV 2016 w Instytucie Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia 
prowadzili: Cecilie Koch (prezes L.V.P.A.), dr Anna Maciejewska (UŁ), 
Paolo Pezzuolo (Scuola Normale Superiore di Pisa) oraz Marcin Loch (dok-
torant w Instytucie Filologii Klasycznej UAM). W warsztatach udział wzięło 
ponad 40 osób.

– Dr Katarzyna Ochman prowadziła warsztaty zatytułowane Lekcja łaciny po 
łacinie w kolejnych edycjach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w marcu 
2017 rozpoczęła prowadzenie videobloga pt. Łacina na skraju połączonego 
z profilem w serwisie Facebook, który w ciągu kilku miesięcy osiągnął liczbę 
ponad 400 subskrybentów.

– Prof. dr hab. Alicja Szastyńska-Siemion w Szkole Podstawowej nr 16 we 
Wrocławiu poprowadziła spotkanie z dziećmi klas V na temat: Sport i mi-
tologia w starożytnej Grecji (mit o narodzinach wyspy Rodos w Odzie 
Olimpijskiej VII Pindara i dalsze jego losy) (13 XII 2016).

– Dr hab. Mateusz Żmudziński poprowadził spotkanie z dziećmi z Przedszkola 
nr 49 we Wrocławiu. Temat spotkania brzmiał: Co to jest archeologia. Jak 
żyli Rzymianie? (20 IX 2015).

Sekretarz Oddziału Wrocławskiego PTF 
mgr Anna Jaworska


