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SPRAWOZDANIE ZE CIII WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO
W POZNANIU W DNIACH 19–20 WRZEŚNIA 2009 R.
CIII Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filologicznego, które
miało miejsce w Poznaniu w dniach 19 i 20 września 2009 r., połączone było
z  sesją naukową zatytułowaną „Komizm w literaturze antycznej”. Uczestników,
zebranych w gmachu Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
powitała Prezes Koła Poznańskiego PTF dr Teodozja Wikarjak, a następnie
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Józef Tomasz
Pokrzywniak. Do zgromadzonych przemówił również Prezes Zarządu Głównego
PTF prof. dr hab. Kazimierz Korus oraz Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej
UAM prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska. Szczegółowy program sesji naukowej
przedstawiał się następująco:
19 września 2009, sobota
Godz. 9:00–14:30
– Dr Iwona Wieżel (Lublin), Oblicza komizmu w „Dziejach” Herodota
z  Halikarnasu.
– Dr Anna Marchewka (Gdańsk), Komizm w „Cyropedii” Ksenofonta.
– Dr Małgorzata Cieśluk (Szczecin), Komizm w „teorii” i praktyce romansu
greckiego.
– Dr Agnieszka Kotlińska-Toma (Wrocław), Simus ergo hilares. Kilka słów
o  poematach epickich w interpretacji mimów.
– Dr Anna Lasek (Poznań), Elementy parodystyczne w „Dionysiaka” Nonnosa
z Panopolis.
– Prof. dr hab. Hanna Z alewska -J ura (Łódź), Obyczajowe obrazki
z  „Philogelosa”.
– Prof. dr hab. Marian Szarmach (Toruń), Elementy komiczne w pismach
Filostrata.
– Dr Mateusz Stróżyński (Poznań), Poważny czy niepoważny? Plotyński mędrzec w teatrze świata. Topika w „Enneadach” III 2.
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– Dr Przemysław Marciniak (Katowice), Gdzie się podziały tamte dowcipy niezapomniane?Bizantyńskie poczucie humoru i jego antyczne korzenie.
– Prof. dr hab. Małgorzata Borowska (Warszawa), Fortunat w Troi. Ostatnie
arcydzieło renesansowej Krety.
20 września 2009, niedziela
Godz. 9:30–14:00
– Dr Rafał Rosół (Kraków), Lingua Punica – lingua comica. O języku punickim w „Punijczyku” Plauta.
– Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (Poznań), Gwałt mniemany, czyli Lotis,
Westa i Omfale.
– Dr Mariusz Zagórski (Warszawa), Komizm słowny i sytuacyjny w „Amores”
1, 11–12.
– Dr Magdalena Nowak (Toruń), Multum facetias in dicendo prodesse saepe
(Cicero, De oratore II 227) – dowcip w retorycznej teorii i praktyce.
– Dr Tomasz Sapota (Katowice), Humor w „Saturnaliach” Makrobiusza.
– Dr Anna Maria Wasyl (Kraków), Marcjalis wśród Wandalów. Epigram skoptyczny Luxoriusa a tradycja gatunku.
– Prof. dr hab. Andrzej Budzisz (Lublin), „Comoedia tragica, sacra et nova”,
czyli łacińska komedia religijna Renesansu.
Godz. 16:00–19:00
(sesja dydaktyczna)
– Mgr Ewa Pobiedzińska (Wrocław), Łacina w czasie marnym czyli rzecz o  pigułce homeopatycznej.
– Dr Aleksandra Klęczar (Kraków): Sztuka zaskakiwania. Kultura popularna
na lekcjach języka łacińskiego.
– Mgr Leonarda Gołębiowska, mgr Urszula Tylicka (Białystok): Zastosowanie
projektu edukacyjnego na lekcji języka łacińskiego.
– Mgr Danuta Szaroszyk-Socha (Poznań), Exemplis discamus.
– Mgr Klaudia Palmąka (Gdańsk), Cywilizacja śródziemnomorska w liceum –
innowacja programowa.
– Dr Tamara Roszak (Łódź), Działania na rzecz uatrakcyjnienia dydaktyki języków klasycznych w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie łódzkim w latach 2003–2009.
Ponadto uczestnicy Walnego Zgromadzenia uczestniczyli w otwarciu okolicznościowej wystawy upamiętniającej 90. rocznicę utworzenia Poznańskiego
Koła PTF, a także obejrzeli spektakl Lizystraty Arystofanesa, wystawionej przez
studencki teatr „Sfinga” w Ośrodku Teatralnym Maski w Poznaniu.
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Sesja sprawozdawczo-wyborcza Walnego Zgromadzenia miała miejsce
w  dniu 19 września. Obrady rozpoczęły się o godz. 16:00 i przebiegły według
następującego porządku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji przez Prezesa Zarządu Głównego PTF.
Uczczenie pamięci zmarłych członków PTF.
Wybór protokolanta obrad.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTF.
Dyskusja i głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania ZG
PTF.
7. Sprawozdania z działalności kół terenowych PTF.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Języka
Łacińskiego.
9. Sprawozdanie Redaktora „Eos”.
10. Sprawozdanie z warsztatów dla nauczycieli, zorganizowanych przez Euro
pejskie Centrum Kulturalne w Delfach.
11.Sprawozdanie z działalności Fundacji „Traditio Europae”.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Wnioski Przewodniczącego Komisji Nagród; głosowania nad wnioskami.
14. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTF.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; wniosek w sprawie absolutorium dla
Zarządu Głównego.
16. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Zarządu
Głównego.
17. Wybór przewodniczącego obrad i Komisji-Matki dla przeprowadzenia wyborów władz PTF.
18. Zgłaszanie kandydatur do funkcji Prezesa Zarządu Głównego PTF.
19. Głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu Głównego PTF.
20. Ogłoszenie wyników głosowania nad wyborem Prezesa Zarządu Głównego
PTF.
21. Zgłaszanie kandydatur do pozostałych funkcji w Zarządzie Głównym PTF:
a) trzech wiceprezesów,
b) skarbnika i sekretarza (zamieszkałych w siedzibie Zarządu Głównego),
c) przewodniczącego Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego,
d) przewodniczącego Komisji Nagród,
e) od sześciu do dziewięciu członków Zarządu Głównego.
22. Głosowanie nad kandydaturami do funkcji w Zarządzie Głównym PTF.
23. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do funkcji w Zarządzie
Głównym PTF.
24. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Zarządu Głównego
PTF.

142

COMMENTARII

25. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej PTF (przewodniczący + 4
członków).
26. Głosowanie nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej PTF.
27. Ogłoszenie wyników głosowania nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej
PTF.
28. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
PTF.
29. Zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego (przewodniczący + 4 członków).
30. Głosowanie nad kandydaturami do Sądu Koleżeńskiego.
31. Ogłoszenie wyników i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu
Koleżeńskiego.
32. Wystąpienie wybranego Prezesa Zarządu Głównego PTF; przejęcie przewodnictwa obrad.
33. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PTF.
34. Przyjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznej składki członków PTF.
35. Interpelacje i wolne wnioski.
36. Zamknięcie obrad przez Prezesa Zarządu Głównego PTF.
Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Filologicznego, prof. dr hab. Kazimierz Korus. Po przywitaniu uczestników Walnego Zgromadzenia poprosił on wszystkich obecnych
o powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim czasie Członków
Towarzystwa. Następnie zwrócił się do członków Zgromadzenia o wybór protokolanta obrad, zgłaszając równocześnie kandydaturę dr. hab. Huberta Wolanina,
sekretarza Zarządu Głównego. Przy braku innych kandydatur dr hab. Hubert
Wolanin jednogłośnie został wybrany protokolantem obrad. Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący zarządził następnie wybór komisji skrutacyjnej.
Walne Zgromadzenie w skład komisji skrutacyjnej powołało jednomyślnie dra
Tomasza Sapotę w charakterze przewodniczącego oraz dra Sławomira Miozgę
i   mgr Marzenę Tofilską w charakterze członków.
W dalszej części obrad przewodniczący udzielił głosu dr. hab. Hubertowi
Wolaninowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
PTF w okresie sprawozdawczym. Po krótkiej dyskusji przewodniczący zarządził
głosowanie w sprawie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Głównego.
W   drodze głosowania jawnego Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu Głównego (56 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). W kolejnym punkcie obrad, dotyczącym sprawozdań z działalności
kół terenowych PTF, padł wniosek o przedłożenie sprawozdań jedynie w formie
pisemnej i podanie ich do wiadomości w postaci publikacji w piśmie „Eos”. Przy
jednym głosie sprzeciwu Walne Zgromadzenie przyjęło ten wniosek.
Następnie przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komitetu
Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego, prof. dr. hab. Marianowi Szarmachowi,
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który poinformował o rezygnacji dr Władysławy Jamróz z dalszych prac
w   Komitecie i zwrócił się do członków Walnego Zgromadzenia o zaakceptowanie, na wniosek koła wrocławskiego PTF, kandydatur prof. dr hab. Lucyny
Stankiewicz jako nowego członka Komitetu Głównego oraz dr Barbary HartlebKropidło jako sekretarza w okręgu wrocławskim. Walne Zgromadzenie zaakceptowało zaproponowane zmiany. W dalszej części Sekretarz Komitetu Głównego,
mgr Anna Górska, przedstawiła sprawozdanie z ostatniej, XXVII Olimpiady
Języka Łacińskiego, która odbyła się w roku szkolnym 2008/2009. W swoim
wystąpieniu stwierdziła, iż etap I (szkolny) odbył się dnia 4 listopada 2008 r.
Zadanie uczestników polegało na przetłumaczeniu fragmentu tekstu Korneliusza
Neposa. Do komitetów okręgowych Olimpiady wpłynęło łącznie 747 prac pisemnych. Etap II (okręgowy) odbył się w siedzibach Komitetów Okręgowych
w dniach 29 i 30 stycznia 2009 r. Do eliminacji pisemnych (obejmowały one
tłumaczenie fragmentu z dzieła Gajusza Juliusza Cezara Bellum Gallicum oraz
rozwiązanie testu gramatycznego) przystąpiło 257 osób z grona 356 zakwalifikowanych. Do III etapu Komitet Główny zakwalifikował 47 osób. Etap III (centralny) odbył się w Warszawie w dniach 1–3 kwietnia 2009 r. Zadanie polegało
na przetłumaczeniu fragmentu dzieła De officiis Cycerona. Spośród uczniów
wyłoniono 36 finalistów i 11 laureatów. W dniach 15–17 maja 2009 r. w Arpino
(Włochy) odbyła się XXIX edycja Międzynarodowego Konkursu Cycerońskiego
Certamen Ciceronianum Arpinas. W konkursie tym wzięło udział sześciu laureatów tegorocznej olimpiady.
Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z prac Redakcji „Eos” przedstawił
redaktor naczelny, prof. dr hab. Jakub Pigoń. W swym sprawozdaniu poinformował m.in. o ukazaniu się obu zeszytów tomu 94 (2007); stwierdził ponadto, iż
zeszyt pierwszy tomu 95 ukaże się najprawdopodobniej w październiku bieżącego roku, a zeszyt drugi do końca listopada. Pierwszy zeszyt tomu 96 (2009)
oddany zostanie do drukarni do końca października, a ukaże się na początku
nowego roku. Redaktor „Eos” poinformował również o dofinansowaniu, jakie
udało się pozyskać na publikację periodyku z puli środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność wspomagającą badania.
W roku 2007 i 2008 była to kwota w wysokości 19  200 złotych, a w roku 2009
kwota 25  600 złotych.
W kolejnym punkcie obrad wiceprezes Zarządu Głównego PTF, prof. dr
hab. Krystyna Bartol, przedstawiła sprawozdanie z seminarium dla polskich
nauczycieli języka starogreckiego, które odbyło się z inicjatywy Europejskiego
Centrum Kulturalnego w Delfach (European Cultural Centre of Delphi) w dniach
7–18 sierpnia 2009 w delfickiej siedzibie ośrodka. Prof. Bartol stwierdziła, iż
w poświęconym greckiej literaturze i kulturze spotkaniu udział wzięło blisko
40 nauczycieli szkół średnich, lektorów, wykładowców i uczących greki doktorantów, w większości członków terenowych kół PTF. Polskimi koordynatorami organizującymi seminarium byli prof. Jerzy Danielewicz i prof. Krystyna
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Bartol. Terenowe koła PTF włączyły się w akcję informacyjną dotyczącą tego
przedsięwzięcia, co umożliwiło skorzystanie z tej niepowtarzalnej oferty także
nauczycielom działającym poza ośrodkami akademickimi. Szczególnie ważne
dla praktyków-dydaktyków było spotkanie z prof. Georgią Xanthaki, prezesem
Greckiego Towarzystwa Filologicznego, odpowiedzialną za programy nauczania
języka starogreckiego w greckich szkołach średnich. Ożywiona dyskusja dotycząca miejsca nauczania języka starogreckiego i kultury helleńskiej w systemie
edukacji ponadpodstawowej była inspirującą wymianą doświadczeń dla obu
stron. Uczestnicy wysłuchali wykładów (w sumie 60 godzin) sześciorga profesorów polskich, dziewięciorga greckich i jednego z Wielkiej Brytanii. Mieli
też możliwość zapoznania się z zabytkami delfickimi i skorzystania ze znakomitego komentarza do poszczególnych obiektów, który wygłosiła prof. Rosina
Kolonia, była dyrektor Muzeum Delfickiego i autorka nowej ekspozycji muzealnej. Kończąc swoje wystąpienie Pani Prezes podkreśliła, że Delfickie seminarium spełniło również funkcję integrującą polskie środowisko nauczycieli języka
starożytnych Hellenów, a ECCD pozostaje otwarte na dalszą współpracę.
Następnie głos zabrał prezes Koła Toruńskiego PTF, dr hab. Przemysław
Nehring, który przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz
Badań i Promocji Kultury Klasycznej „Traditio Europae”, nad którą PTF sprawuje patronat na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej na posiedzeniu
w   maju 2008 r. W swym sprawozdaniu mówca stwierdził, iż Fundacja powstała
w październiku 2007 z inicjatywy prof. Mariana Szarmacha oraz jego uczniów.
Podstawowym celem Fundacji jest działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa
i kulturalna, mająca na celu badanie oraz popularyzację kultury i tradycji europejskich, zwłaszcza dziedzictwa grecko-rzymskiego antyku oraz działalność
na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji europejskich. Od początku swego istnienia Fundacja współpracuje z Kołem Toruńskim PTF. W ramach wspólnych
działań corocznie, od 2007 roku, organizowana jest Liga Starożytnicza – specjalnie opracowany program w formie konkursu adresowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W jego pierwszej edycji (rok szkolny 2007/ 2008) wzięło udział niemal stu uczniów, w drugiej zaś
(rok szkolny 2008/2009) stu pięćdziesięciu. Konkurs znalazł również uznanie
władz województwa, od których Fundacja otrzymała dotację na jego organizację
w   roku 2009. Do stałej działalności Fundacji należy także prowadzenie portalu
internetowego www.traditio-europae.org, który jest skierowany do wszystkich
osób zainteresowanych antykiem. Znajduje się na nim stale uzupełniana baza
artykułów naukowych poświęconych starożytności i jej recepcji (obecnie jest
ich około pięćdziesięciu) oraz informacje o badaczach antyku, jak również informacje o   Fundacji i przeprowadzonych przez nią projektach. Ponadto Fundacja
zorganizowała dwie edycje konkursu fotograficznego „Antyk w moim mieście” (2008 i 2009 r.), a we współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej UMK
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ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „Grecka proza pochrystusowa” (maj 2008  r.). W roku szkolnym 2008/2009 włączyła się w przeprowadzenie warsztatów retorycznych dla uczestników debat oksfordzkich organizowanych przez VII LO w Toruniu. Obecnie natomiast, we współpracy z Wydziałem
Edukacji Urzędu Miasta w  Toruniu, jest w trakcie realizacji konkursu mitologicznego dla uczniów szkół podstawowych z Torunia, zatytułowanego „Afrodyta,
Apollo, Ares i   inni…”. W styczniu 2009 roku Fundacja „Traditio Europae” została wpisana na listę Organizacji Pożytku Publicznego. Kończąc wystąpienie
Pan Prezes zaapelował do wszystkich członków Zgromadzenia o wsparcie dla
Fundacji oraz aktywny udział w jej działalności.
Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Nagród, prof. dr hab. Marianowi Szarmachowi,
który przedstawił wniosek o przyznanie nagród w wysokości 1500 złotych za
wieloletnie i pełne oddania realizowanie statutowych celów Towarzystwa prof.
dr hab. Annie Marii Komornickiej oraz dr Władysławie Jamróz. Uczestnicy
Walnego Zgromadzenia przyjęli wniosek przez aklamację.
W kolejnym punkcie porządku obrad Skarbnik Zarządu Głównego, dr
Aleksandra Klęczar, przedstawiła sprawozdanie finansowe Zarządu za okres 1 I
2009 – 31 VII 2009. W swym wystąpieniu dr Klęczar stwierdziła, iż sprawozdanie oparte jest na zestawieniu wpływów i wydatków PTF, przygotowanym przez
firmę audytorską Polekspert. Stan finansów PTF na początku roku 2009 wynosił
52 466,51 zł. Przychody Towarzystwa wyniosły 41 733,39 złotych, z czego znaczącą większość (31 150 zł) zapewniała obsługa grantów dra Rucińskiego, prof.
Mrozewicza i dra hab. Wolanina. Dochody przynosiły Towarzystwu także sprzedaż pisma „Eos” (7 160 zł), składki członkowskie (3 230 zł) oraz oprocentowanie
aktywów (193,39 zł). Wśród wydatków PTF (ich łączna suma to 65 132,44  zł)
ponownie największą pozycję stanowią granty (prof. Nawotka 5 733,82 zł; dr
hab. Wolanin 10 582 zł; dr Ruciński 10 239,60 zł). Druga znacząca pozycja w  budżecie PTF to koszty publikacji „Eos” (21 878 zł). Koszty ogólne zarządu wyniosły 9 449,36 zł. Dodatkowo wśród wydatków znalazł się koszt zwrotu części
grantu prof. Nawotki do MNiSzW (7 249 zł). Reasumując, stan finansów PTF
na dzień 31 VII 2009 r. wynosił 29 067,46 zł. Należy przy tym dodać, że wcześniej Główna Komisja Rewizyjna, działająca pod kierunkiem prof. Ireneusza
Mikołajczyka, zatwierdziła sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2007, zamykające się kwotą bilansową 51 040 zł i niedoborami w kwocie 20 095  zł, oraz
sprawozdanie za rok 2008, zamykające się kwotą bilansową 78 280 zł i   niedoborami w kwocie 2 688 zł, postulując pokrycie niedoborów z wpływów w latach
następnych.
W dalszej kolejności prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W swoim wystąpieniu przewodniczący Komisji
stwierdził m.in., iż po przeprowadzeniu kontroli dokumentów finansowych
i   ksiąg kasowych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w dokumentacji.
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Równocześnie Komisja wysoko oceniła starania i wysiłki Zarządu Głównego,
w tym Prezesa prof. Kazimierza Korusa, podejmowane dla zachowania dobrej kondycji finansowej Towarzystwa oraz realizowania celów statutowych.
Za ten trud Komisja składa Panu Prezesowi i Zarządowi Głównemu PTF serdeczne podziękowania. Kończąc wystąpienie przewodniczący Komisji postawił
wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTF. W zarządzonym głosowaniu
Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (39 głosów za,
0   przeciw, 0 wstrzymujących się).
Przewodniczący obrad, Prezes ZG PTF prof. Kazimierz Korus, podziękował zebranym za udzielone absolutorium, a członkom Zarządu Głównego za
wspólną pracę i pomoc w kierowaniu Towarzystwem. Następnie zwrócił się do
Zgromadzenia o wybór przewodniczącego dalszej części obrad oraz KomisjiMatki dla przeprowadzenia wyborów nowych władz PTF. Przewodniczącym
obrad oraz przewodniczącym Komisji-Matki została wybrana dr hab. Agnieszka
Dziuba, natomiast członkami Komisji-Matki zostali dr hab. Przemysław
Nehring i dr Antoni Bobrowski. Przewodnicząca obrad zwróciła się do członków Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatur do objęcia funkcji Prezesa Zarządu
Głównego PTF. Ustępujący Prezes, prof. Kazimierz Korus, zgłosił i zarekomendował kandydaturę prof. dr. hab. Andrzeja Budzisza z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Wobec braku innych kandydatur przewodnicząca obrad zarządziła
głosowanie tajne nad zgłoszoną kandydaturą. W głosowaniu tym padły 53 głosy
za, 1 głos przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. Po odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej przewodnicząca zebrania ogłosiła wybór prof. dr. hab. Andrzeja
Budzisza na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTF.
Następnie przewodnicząca zwróciła się o zgłaszanie kandydatur do pozostałych funkcji w Zarządzie Głównym. Zgłoszone zostały następujące kandydatury: prof. Kazimierz Korus, prof. Jerzy Styka, prof. Krystyna Bartol, dr Iwona
Wieżel, dr Agata Łuka, prof. Marian Szarmach, dr Przemysław Marciniak, dr
hab. Cyprian Mielczarski, prof. Elżbieta Wesołowska, dr Rafał Rosół, prof.
Krzysztof Głombiowski, dr Krzysztof Morta, prof. Krzysztof Narecki, prof.
Sławomir Wyszomirski, dr Tamara Roszak. W głosowaniu tajnym, w którym
wzięło udział 58 osób, poszczególne kandydatury otrzymały następującą liczbę
głosów:
Kazimierz Korus: za 54, przeciw 4
Jerzy Styka: za 54, przeciw 4
Krystyna Bartol: za 57, przeciw 1
Iwona Wieżel: za 58, przeciw 0
Agata Łuka: za 57, przeciw 1
Marian Szarmach: za 56, przeciw 2
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Przemysław Marciniak: za 56, przeciw 2
Cyprian Mielczarski: za 55, przeciw 3
Elżbieta Wesołowska: za 57, przeciw 1
Rafał Rosół: za 53, przeciw 5
Krzysztof Głombiowski: za 57, przeciw 1
Krzysztof Morta: za 57, przeciw 1
Krzysztof Narecki: za 57, przeciw 1
Sławomir Wyszomirski: za 57, przeciw 1
Tamara Roszak: za 58, przeciw 0
Po ogłoszeniu wyników głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę
o wyborze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego w następującym składzie:
Prezes Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Andrzej Budzisz
Wiceprezesi Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Krystyna Bartol
prof. dr hab. Kazimierz Korus
prof. dr hab. Jerzy Styka
Skarbnik Zarządu Głównego:
dr Iwona Wieżel
Sekretarz Zarządu Głównego:
dr Agata Łuka
Członkowie Zarządu Głównego:
prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski
dr Przemysław Marciniak
dr hab. Cyprian Mielczarski
dr Krzysztof Morta
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
dr Rafał Rosół
dr Tamara Roszak
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska
prof. dr hab. Sławomir Wyszomirski
Prze w o d n i c z ą c y K o m i t e t u G ł ó w n e g o O l i m p i a d y J ę z y k a
Łacińskiego i Przewodniczący Komisji Nagród:
prof. dr hab. Marian Szarmach
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Zgodnie z porządkiem obrad przewodnicząca zebrania zwróciła się następnie do członków Walnego Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Rewizyjnej. Zgłoszone kandydatury w głosowaniu tajnym uzyskały następującą
liczbę głosów:
dr Barbara Bibik: za 53, przeciw 5
dr Sławomira Brud: za 46, przeciw 12
dr Małgorzata Górska: za 53, przeciw 5
dr Aleksandra Klęczar: za 54, przeciw 4
dr hab. Tomasz Witczak: za 34, przeciw 24
dr Mariusz Zagórski: za 55, przeciw 5
Po ogłoszeniu wyników głosowania przez przewodniczącą obrad Walne
Zgromadzenie podjęło uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej Polskiego
Towarzystwa Filologicznego w następującym składzie:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
dr Aleksandra Klęczar
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr Barbara Bibik
dr Sławomira Brud
dr Małgorzata Górska
dr Mariusz Zagórski
W kolejnym punkcie przewodnicząca zebrania zwróciła się do członków
Walnego Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego.
Zgłoszone kandydatury w głosowaniu tajnym uzyskały następującą liczbę głosów:
prof. dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz: za 54, przeciw 4
prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska: za 53, przeciw 5
prof. dr hab. Jerzy Danielewicz: za 54, przeciw 4
prof. dr hab. Juliusz Domański: za 55, przeciw 3
prof. dr hab. Wanda Popiak: za 50, przeciw 8
Po ogłoszeniu wyników głosowania Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę
o  wyborze Sądu Koleżeńskiego w następującym składzie:
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego:
prof. dr hab. Jerzy Danielewicz
Członkowie Sądu Koleżeńskiego:
prof. dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Jadwiga Czerwińska
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prof. dr hab. Juliusz Domański
prof. dr hab. Wanda Popiak
W dalszej części przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia przejął wybrany Prezes Zarządu Głównego PTF prof. dr hab. Andrzej Budzisz. Pan Prezes
podziękował wszystkim zebranym za zaufanie i wybór, a także wyraził podziękowanie i uznanie dla ustępującego Zarządu. Poinformował również o podjęciu decyzji mianowania Kanclerzem Towarzystwa dotychczasowego Sekretarza
Zarządu Głównego, dr. hab. Huberta Wolanina. Następnie przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej treść paragrafu 3 Statutu
Towarzystwa, mówiącego o siedzibie Zarządu Głównego. W głosowaniu jawnym
Walne zgromadzenie przyjęło uchwałę stwierdzającą, iż par. 3 Statutu PTF otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Zarządu Głównego jest Lublin”. Na wniosek Prezesa
Zarządu Głównego Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę o pozostawieniu składek członkowskich w dotychczasowej wysokości. Zapraszając wszystkich zebranych do współpracy w realizowaniu statutowych celów Towarzystwa
Prezes ZG PTF zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
dr hab. Hubert Wolanin
					

