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PROTOKÓŁ CIV WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO
(14–15 WRZEŚNIA 2011 WE WROCŁAWIU)
1. SESJA ADMINISTRACYJNA 14 WRZEŚNIA 2011

Sesja odbyła się według następującego programu:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy bieżące.
3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Głównego PTF z działalności za ostatnie dwa
lata.
4. Sprawozdania Prezesów Kół Terenowych PTF.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji.
6. Sprawozdanie Redaktora „Eos”.
7. Przyznanie nagrody dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego ufundowanej przez Traditio Europae.
8. Sprawozdanie z działalności fundacji Traditio Europae.
9. Wnioski Kół Terenowych o nadanie tytułów Członków Honorowych PTF.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes Zarządu Głównego PTF, prof.
Andrzej Budzisz. Na protokolanta obrad wyznaczył dr Agatę Łukę. Obecnych
było 25 osób. Pan Prezes poinformował zgromadzonych o trudnościach związanych z próbami rejestracji obecnego Zarządu Głównego PTF w sądzie. Następnie
przedstawił odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na list PTF dotyczący miejsca języka łacińskiego i kultury antycznej w polskiej szkole, który to
list wysłano do ministerstwa wraz z podpisami zebranymi w poszczególnych
ośrodkach i innych instytucjach, jakie zechciały poprzeć akcję PTF. List o takiej
samej treści skierowano również do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, ale, jak poinformował pan Prezes, PTF nie otrzymało odpowiedzi. Prof.
Przemysław Nehring poruszył sprawę listu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, na który PTF również nie otrzymał odpowiedzi. List dotyczył efektów
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kształcenia w zakresie Filologii Klasycznej i Studiów Śródziemnomorskich (ang.
Classics) na studiach I i II stopnia profilu ogólnego/akademickiego.
Pan Prezes zaproponował powołanie komisji do zmiany statutu, by dostosować go do obecnych wymogów prawa o stowarzyszeniach. Prof. Zbigniew
Brzostowski zasugerował powierzenie tego zadania prawnikowi. Ustalono, że
sekretarz PTF roześle statut Prezesom Kół Terenowych, by mogli składać propozycje zmian. Prof. Sławomir Wyszomirski zgłosił kandydaturę prof. Krzysztofa
Nareckiego jako członka komisji. Prof. Narecki poprosił poszczególne ośrodki
o nadsyłanie propozycji zmian, które PTF mógłby opracować i uzgodnić podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTF w marcu przyszłego roku. Powołano
komisję w składzie: prof. Andrzej Budzisz, prof. Krzysztof Narecki, prof. Hubert
Wolanin, prof. Sławomir Wyszomirski. Jako termin głosowania nad kandydaturami wyznaczono kolejną sesję administracyjną 15 września 2011.
W dalszej części obrad pan Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności
PTF za ostatnie dwa lata, w tym sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Postawiono wniosek, by sprawozdania Prezesów Kół
Terenowych przedstawić Zarządowi w formie pisemnej, co również przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Komisji Nagród i Wyróżnień prof. Marian Szarmach
poinformował zgromadzonych, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie wpłynął do
Komisji żaden wniosek o przyznanie nagrody. Jako Przewodniczący Komitetu
Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego prof. Szarmach przytoczył wyniki
olimpiady za rok 2010/2011 oraz podał terminy poszczególnych etapów olimpiady w roku 2011/2012, a także poinformował o planowanej zmianie na stanowisku Kierownika Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego na prośbę
obecnego kierownika, mgr Anny Górskiej. Prof. Szarmach wyraził żal, że mimo
zainteresowania olimpiadą i licznych sukcesów uczniów biorących w niej udział,
olimpiada ciągle boryka sie z problemami finansowymi i niechęcią ministerstwa.
Pan Prezes złożył na ręce prof. Szarmacha gorące podziękowania za ofiarną pracę na rzecz Olimpiady Języka Łacińskiego. Sprawozdania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego postanowiono
przyjąć w formie pisemnej.
Kolejna część obrad dotyczyła sprawozdania z działalności „Eos”, przedstawił je prof. Jakub Pigoń. Prof. Andrzej Budzisz zaprezentował zebranym zestawienie wydatków i przychodów dotyczących „Eos” w roku 2010, a także stan
konta PTF z dnia 12 września 2011 (tj. 11.794,93 zł).
Kolejnym punktem obrad było przyznanie nagrody dla najlepszego nauczyciela języka łacińskiego. Nagrodę w wysokości jednego tysiąca złotych ufundowała Traditio Europae. Ustalono, że nagroda będzie przyznawana co dwa
lata, począwszy od obecnego Walnego Zgromadzenia Zarządu Głównego PTF.
Do nagrody zgłoszone zostały cztery osoby: mgr Alina Krzanowska (Publiczne
Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu), mgr Joanna Skrzynecka
(I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie), mgr Karolina Szybka-Kmiecik (I LO
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im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie), mgr Dorota Żuchowska (XVIII LO
im. J. Śniadeckiego w Łodzi). W wyniku tajnego głosowania nagrodę otrzymała
mgr Joanna Skrzynecka.
Następnie prof. Przemysław Nehring przedstawił sprawozdanie z działalności fundacji Traditio Europae, przybliżając zgromadzonym szczegóły związane
z akcją zbierania podpisów pod petycją na rzecz akcji „Polska w Europie, łacina w szkole” (akcja rozpoczęła się 13 czerwca 2011 na portalu www.petycje.
pl) oraz zachęcając poszczególne Koła Terenowe do podjęcia działań podobnych do tych, które z sukcesami podejmowane są w Toruniu. Działania dotyczą
wprowadzenia języka łacińskiego w gimnazjach jako drugiego języka obcego
do wyboru, możliwości rozpoczęcia nauki łaciny już w pierwszej klasie liceum
oraz zachowania matury z języka łacińskiego i kultury antycznej zarówno na
poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ośrodek toruński zaproponował
udostępnienie pozostałym kołom przygotowanych przez siebie materiałów propagujących akcję „Polska w Europie, łacina w szkole”.
Koła terenowe PTF przedłożyły przygotowane wnioski o nadanie tytułów
Członków Honorowych PTF. Ze względu na późną porę zaproponowano, by głosowanie w tej sprawie przełożyć na kolejny dzień obrad, co spotkało się z jednomyślnym poparciem. W związku z brakiem wolnych wniosków pan Prezes
zamknął obrady.

2. SESJA ADMINISTRACYJNA 15 WRZEŚNIA 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sesja odbyła się według następującego programu:
Otwarcie obrad.
Powołanie komisji skrutacyjnej.
Wnioski Kół Terenowych o nadanie tytułów Członków Honorowych PTF.
Głosowanie nad kandydaturami na członków komisji do zmiany statutu
PTF.
Przyjęcie protokołu zebrania Komisji Rewizyjnej ZG PTF.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Obrady otworzył i przewodniczył im Prezes Zarządu Głównego PTF, prof.
Andrzej Budzisz, a uczestniczyły w nich 42 osoby. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: dr Małgorzata Górska, dr Aleksandra Klęczar, dr Agata
Łuka. Wnioski o przyznanie członkostwa honorowego przedstawiły: Koło
Wrocławskie dla prof. Janiny Ławińskiej-Tyszkowskiej, mgr Ewy Pobiedzińskiej
i prof. Alicji Szastyńskiej-Siemion oraz Koło Lubelskie dla prof. Krystyny
Stańczakowej, prof. Krystyny Staweckiej, prof. Roberta Chodkowskiego, prof.
Henryka Podbielskiego, ks. prof. Remigiusza Popowskiego i ks. prof. Henryka
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Wójtowicza. W głosowaniu brali udział wszyscy obecni. W wyniku głosowania wszystkim Kandydatom przyznano większością głosów tytuł Honorowego
Członka Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
Dr Aleksandra Klęczar jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu
Głównego PTF przedstawiła protokół posiedzenia Komisji w dniu 15 września
2011. Protokół został przyjęty.
W wolnych wnioskach prof. Zbigniew Brzostowski zgłosił Koło Gdańskie jako
organizatora kolejnego walnego zgromadzenia PTF w roku 2013. Prof. Budzisz
wyraził wdzięczność za zaproszenie, podziękował Kołu Wrocławskiemu za organizację CIV Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego
oraz zamknął obrady.
Protokołowała: Agata Łuka

