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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO
W OKRESIE 28 WRZEŚNIA 2013–23 WRZEŚNIA 2015
I. W okresie sprawozdawczym Zarząd Główny działał w następującym składzie:
prezes Zarządu Głównego – dr hab. prof. UWr Gościwit Malinowski; wiceprezesi Zarządu Głównego – dr hab. prof. UŚ Tadeusz Aleksandrowicz, dr hab.
prof. UMK Przemysław Nehring, dr hab. prof. UJ Hubert Wolanin; skarbnik
Zarządu Głównego – dr Sławomir Torbus; sekretarz Zarządu Głównego – dr
Katarzyna Ochman; członkowie Zarządu Głównego – prof. dr hab. Krzysztof
Głombiowski, dr Idaliana Kaczor, prof. dr hab. Krzysztof Narecki, dr hab.
Rafał Rosół, dr hab. Joanna Usakiewicz, dr Rafał Toczko, dr Małgorzata
Wróbel; przewodniczący Komisji Nagród i Wyróżnień – prof. dr hab. Marian
Szarmach; redaktor naczelny „Eos” – dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń;
przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego – dr hab.
prof. KUL Agnieszka Dziuba; przewodniczący Oddziałów Terenowych – dr
Tomasz Mojsik (Białystok), dr Agnieszka Witczak (Gdańsk: do 3 września
2015), dr hab. Tatiana Krynicka (Gdańsk: od 3 września 2015), dr hab. Anna
Kucz (Katowice), dr Aleksandra Klęczar (Kraków), dr Agata Łuka (Lublin),
mgr Teresa Macjon (Łódź: do 26 czerwca 2014), dr Joanna Rybowska
(Łódź: od 26 czerwca 2014), prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Opole), dr
Magdalena Stuligrosz (Poznań), dr Małgorzata Cieśluk (Szczecin), dr hab.
prof. UMK Przemysław Nehring (Toruń), prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
(Warszawa: do 10 kwietnia 2015), dr Jan Kwapisz (Warszawa: od 10 kwietnia
2015), dr Barbara Hartleb-Kropidło (Wrocław).
II. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Głównego:
24 maja 2014 w Warszawie, 22 listopada 2014 w Warszawie i 23 maja 2015
w Warszawie.
III. Zarząd podjął następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
z dnia 23 maja 2015 w sprawie zakresu i zasad przekazywania danych
członków przez Oddziały Terenowe.
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2. Uchwała nr 2/2015 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
z dnia 23 maja 2015 w sprawie możliwości zatrudniania przez PTF osób na
umowę o pracę.
3. Uchwała nr 3/2015 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
z dnia 23 maja 2015 w sprawie możliwości podejmowania na drodze elektronicznej uchwał Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
IV. Ukazały się cztery zeszyty „Eos”, w tym zeszyt 2/2013 ze specjalnym dodatkiem jubileuszowym, sfinansowanym w ramach osobnego projektu NPRH.
V. Przeprowadzono dwie edycje Olimpiady Języka Łacińskiego. W roku szkolnym 2014/2015 w Olimpiadzie wzięło udział 400 uczniów z 86 szkół w Polsce,
tzn. o 26 osób i o 4 szkoły więcej niż rok wcześniej. Dużym sukcesem
Olimpiady jest zajęcie przez uczennicę z Polski, Adriannę Tymińską, XII
miejsca w Certamen Ciceronianum w Arpino w 2014 roku.
VI.Pozostała działalność Zarządu Głównego w okresie sprawozdawczym
przedstawiała się następująco1:
– Utworzenie profilu Towarzystwa w serwisie „Facebook” i rozpoczęcie promocji działań Towarzystwa przy użyciu tego narzędzia;
– Nawiązanie kontaktów z sekretarzem Fédération Internationale des
Associations d’Études Classiques (FIEC) i z biuletynem Euroclassica; uregulowanie bieżących składek członkowskich;
– Podjęcie działań mających na celu zwolnienie studentów filologii klasycznej
z opłat za drugi kierunek studiów;
– Opracowanie procedury rozliczeniowej umożliwiającej Oddziałom
Terenowym PTF korzystanie z osobowości prawnej Towarzystwa;
– Opracowanie i analiza danych na temat historii płatności składek oraz liczby
i danych osobowych członków poszczególnych Oddziałów Terenowych;
– Opracowanie oferty prenumeraty „Eos” w promocyjnej cenie dla członków
PTF;
– Podpisanie porozumienia z Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie organizacji w roku szkolnym 2014/2015 X Konkursu Kultury Klasycznej;
– Przeprowadzenie we współpracy z fundacją Traditio Europae konkursu na
najlepszego nauczyciela łaciny, którego zwyciężczynią została pani magister
Katarzyna Borowska z Lublina;
– Podjęcie dyskusji na temat poziomu trudności tegorocznego arkusza maturalnego z języka łacińskiego; zwrócenie się z prośbą o opinię w tej sprawie do
ekspertów polskich i zagranicznych; opracowanie i przedłożenie Centralnej
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Punkt VI Sprawozdania publikujemy tu w wersji znacznie skróconej (przyp. red.).
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Komisji Egzaminacyjnej oficjalnego stanowiska PTF w sprawie niskiej jakości merytorycznej egzaminu dojrzałości z języka łacińskiego2;
– Zainicjowanie debaty na temat możliwości podjęcia ogólnopolskich, zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych: Musaios Polonus (baza
polskich tekstów nowołacińskich) i skoordynowane opracowanie inskrypcji
łacińskich z terenów polskich;
– Podjęcie działań w celu renowacji i uregulowania sytuacji administracyjnej
grobu profesora Jerzego Kowalskiego na cmentarzu św. Wawrzyńca we
Wrocławiu; podjęcie inicjatywy akcji inwentaryzacyjnej grobów profesorów
filologii klasycznej w całej Polsce;
– Uzyskanie finansowania projektu badawczego w konkursie NCN Preludium  9:
dr Joanna Porucznik, „Procesy kreowania tożsamości kulturowej w antycznym północnym Czarnomorzu – polis grecka a tereny wiejskie”, kwota grantu: 99 000 zł.
Prezes Zarządu Głównego PTF
prof. dr hab. Gościwit Malinowski
Sekretarz Zarządu Głównego PTF
dr Katarzyna Ochman

2
Centralna Komisja Egzaminacyjna nie udzieliła Polskiemu Towarzystwu Filologicznemu
żadnej odpowiedzi na wysłane pismo (przyp. red.).

