
Warszawa, 20.11.2022 

 

 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA PTSJ 

 

 

Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych odbyło się 20.11.2022 r. w 

Warszawie, w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego (Błękitny Wieżowiec). Na sali 

obecnych było 20 osób, 6 osób połączyło się poprzez platformę Zoom.  

Na początku zebrania Adam Stepnowski (sekretarz PTSJ) przedstawił porządek obrad. W 

jawnym głosowaniu wybrano osobę prowadzącą zebranie oraz protokolanta. Na prowadzącą 

wybrana została Joanna Nalewajko-Kulikov (25 głosów „za” – 19 na miejscu i 5 online, 1 głos 

wstrzymujący się), na protokolanta wybrano Jakuba Zygmunta (25 głosów „za” – 20 na miejscu 

i 5 online).  

Adam Stepnowski zaprezentował wyniki ankiety dotyczącej preferowanej formuły Seminariów 

Friedmanowskich. Większością głosów (8) wybrana została formuła hybrydowa. 6 głosów 

otrzymał pomysł z powróceniem do starej formuły, 2 głosy uzyskała opcja przenosząca 

seminaria całkowicie do Internetu. Joanna Degler (prezeska PTSJ) uzupełniła wyniki propozycją 

dołączenia do ustalonej formuły spotkań seminaryjnych online z jedną dłuższą prezentacją 

projektu badawczego połączoną z dyskusją (seminaria te odbywać się będą według 

zgłaszanych przez członków/członkinie potrzeb). Pierwszym wydarzeniem w tej formule 

będzie prezentacja dr Mirosławy Bułat w lutym 2023 r. Kolejne Seminarium Friedmanowskie 

ma zostać zorganizowane na Uniwersytecie Łódzkim. Wstępnie ustalono jego datę na kwiecień 

2023 r.  

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdań Zarządu PTSJ: merytorycznego 

(Adam Stepnowski – sekretarz) oraz finansowego (Karolina Koprowska – skarbniczka). 

Bezpośrednio po przedstawieniu sprawozdań przeprowadzono dyskusję na ich temat: ze 

strony Magdaleny Ruty padło pytanie dotyczące aktualnej liczby członków oraz 

odprowadzania przez nich składek. Monika Szabłowska-Zaremba w imieniu Komisji Rewizyjnej 

(pozostałe członkinie: Eleonora Bergman, Agnieszka Ilwicka-Karuna) przedstawiła pozytywną 

opinię odnośnie do zaprezentowanych sprawozdań.  



Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie Karolina Szymaniak, Renata Piątkowska 

oraz Anna Szyba. W jawnym głosowaniu obecni na zebraniu członkowie przyjęli oba 

sprawozdania (merytoryczne – 26 głosów „za” – 20 z sali i 6 online; finansowe – 26 głosów 

„za” – 20 z sali i 6 online). 

W związku z propozycją wyboru Zarządu w dotychczasowym składzie, przeprowadzono tajne 

głosowanie nad kandydaturami Joanny Degler, Dariusza Dekierta, Karoliny Koprowskiej, 

Adama Stepnowskiego, Magdaleny Kozłowskiej, Agaty Rybińskiej i Agnieszki Żółkiewskiej. 

Wyżej wymienione osoby zostały wybrane do zarządu na kolejną, V kadencję Zarządu PTSJ. 

Wszystkie wyżej wymienione kandydatury zostały zatwierdzone 25 głosami „za” (20 na sali i 5 

online), przy braku głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Przeprowadzono również tajne 

głosowanie do Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono kandydatury Moniki Szabłowskiej-Zaremby, 

oraz (z upoważnienia telefonicznego) Agnieszki Ilwickiej-Karuny i Eleonory Bergman. Powyższe 

kandydatury zostały zatwierdzone większością głosów – 20 osób na sali oraz 5 online 

zagłosowało „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. Głosowanie na 

stałego członka Sądu Polubownego miało charakter jawny. Do tej roli została wybrana 

Magdalena Ruta (19 głosów z Sali „za”, 5 głosów „za” zebranych online, 1 głos z sali 

wstrzymujący się).  

Poruszono kwestię zwolnienia ze składek na okres dwóch lat Aleksandry Gluby-Pieprz, 

zajmującej się stroną internetową i profilami PTSJ w mediach społecznościowych. Wniosek 

zainteresowanej został zatwierdzony 19 głosami z sali i 5 oddanymi online na „tak”, przy 

jednym głosie wstrzymującym się.  

Po zatwierdzeniu wyników głosowań dyskutowano nad pozostałymi sprawami Towarzystwa. 

Anna Szyba poruszyła temat określenia w ramach towarzystwa preferowanych stawek za 

zlecenia tłumaczeniowe i zamieszczenia ich na stronie PTSJ. Ustalono, że sugerowane 

przedziały kwot zostaną opracowane w oparciu o ankiety rozesłane do członków w 

późniejszym terminie.  

Ewa Geller poruszyła temat opracowania bibliografii publikacji członków PTSJ. Joanna Degler 

zasugerowała uproszczenie listy, Karolina Szymaniak zgłosiła postulat przesłania przez 

członków jedynie zakresu zainteresowań badawczy i odnośników do baz ORCID i PBN. 

Zbieraniem tych danych miałaby zajmować się Aleksandra Gluba-Pieprz, która na bieżąco 

aktualizuje informacje na stronie. 


