Szczecin 11.09. 2013
SEKCJA SOCJOLOGII RELIGII PTS

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
11.09.2013, XV Ogólnopolski Zjazd PTS
W pierwszym – inauguracyjnym dniu XV Ogólnopolskiego Zjazdu PTS
członkowie Sekcji Socjologii Religii spotkali się na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym, by wysłuchać kadencyjnego sprawozdania
ustępującego Zarządu i wybrać jego nowy skład na trzyletnią kadencję.
Zebraniu przewodniczył kol. Prof. Andrzej Wójtowicz (SGGW), wieloletni
przewodniczący czasu minionego, który ustalił jego porządek.
Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
1. Sprawozdanie kadencyjne ustępującego Zarządu – kol. Maria
Libiszowska-Żółtkowska
2. Przyjęcie sprawozdania
3. Absolutorium dla Zarządu Sekcji
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Głosowanie
tajne
na
zgłoszone
kandydatury
na
przewodniczącą/przewodniczącego sekcji
6. Ogłoszenie wyników głosowania
7. Zgłoszenie
przez
wybraną
przewodniczącą/wybranego
przewodniczącego składu Zarządu (wice i sekretarza)
8. Głosowanie tajne nad podanymi kandydatami
9. Ogłoszenie składu osobowego nowego zarządu
10.
Dyskusja, wolne wnioski
11.
Zamknięcie posiedzenia
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie za czteroletnią kadencję
przedłożyła, niestety nielicznie zgromadzonym członkom Sekcji (13 osób),
przewodnicząca Maria Libiszowska-Żółtkowska. (treść sprawozdania na
stronie Sekcji Socjologii Religii w zakładce 2009-2013)
http://www.pts.org.pl/public/upload/2009_2013-9ae96.pdf

Wysłuchawszy sprawozdania obecni na sali członkowie Sekcji jednogłośnie
udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium wsparte pochwałami
doceniającymi jego efektywną pracowitość i konferencyjną inwencję.
Na wniosek prowadzącego zebranie wybrano Komisję Skrutacyjną w
składzie: prof. UW. dr hab. Krzysztof Koseła (UW) oraz dr Paweł Załęcki
(UMK).
Rozdano kartki do głosowania. Ustępująca przewodnicząca zgłosiła dwie
równorzędne kandydatury: prof. Elżbietę Firlit (SGH) i prof. Irenę Borowik
(UJ).
W tajnym głosowaniu Irena Borowik otrzymała większą liczbę głosów.
Prowadzący zebranie ogłosił nową przewodniczącą Irenę Borowik.
Zgłoszone przez nią kandydatury koleżanek dr hab. Stelli Grotowskiej
(UWr) na stanowisko wiceprzewodniczącej oraz dr Małgorzaty Zawiły (UJ)
na funkcję sekretarza spotkały się z życzliwym i prawie jednogłośnym
przyjęciem.
Skład Zarządu na trzyletnią kadencję (2013-2016)
Irena Borowik – przewodnicząca
Stella Grotowska – wiceprzewodnicząca
Małgorzata Zawiła – sekretarz
Zgromadzeni dziękując ustępującemu Zarządowi życzyli pomyślności nowo
wybranym władzom.
Na tym oficjalna część zebrania się zakończyła.
Osobiście, – jako ustępująca przewodnicząca - czuję się zawiedziona tak
niską frekwencją na Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wydawać by się
mogło, że czas Zjazdu jest dla takiego przedsięwzięcia optymalną datą. Tak
przynajmniej odgórnie uznały władze Zarządu Głównego wyznaczając
konkretną datę, czas i miejsce spotkania. To nie poskutkowało, mimo, że
wszyscy członkowie (posiadający adres mailowy) otrzymali ode mnie
imienne powiadomienia o terminie spotkania (02.09. 2013 wysłałam 109
maili). Organizatorzy proponujący wszystkim sekcjom spotkanie w tym
samym czasie, ale w osobnych salach nie wzięli pod uwagę, że większość
członków PTS ma podwójne i zwielokrotnione członkostwo w kilku (więcej
niż w jednej) sekcjach. Stając przed wyborem, wybierano obecność na
zebraniu tej grupy, która z różnych powodów była bliższa. Na Zjeździe
członków naszej Sekcji było dużo więcej, niż pojawiło się ich na rzeczonym
zebraniu. Potwierdza to tym samym moje wcześniej formułowane

przypuszczenie o jedynie papierowym członkostwie. Może czas to
zweryfikować w myśl przekonania, że nie liczy się ilość, ale jakość. Ale to
już pozostaje poza moim zasięgiem.
Drugim powodem tak niskiej frekwencji był fakt, ze nie wszyscy członkowie
Sekcji byli uczestnikami Zjazdu. Byli i tacy, którzy dojechali na Zjazd w
późniejszym terminie.
Członkowie zdyscyplinowani, obecni na zebraniu dokonali wyboru nowej
władzy także w imieniu nieobecnych na własne życzenie.
Pewien rozdział w historii Sekcji Socjologii Religii PTS nie tylko dla
ustępującego Zarządu został definitywnie zamknięty. Może przypominać
będą o nim (póki nie znikną) zamieszczone przez ustępujący Zarząd na
stronie Sekcji sprawozdania, jubileusze, wspomnienia. Wierzę, że będzie ich
przybywało.
Maria Libiszowska-Żółtkowska

