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W Zebraniu Plenarnym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
wzięło udział 34 członków zwyczajnych i 3 członków korespondentów.
Na przewodniczącego zebrania powołano ks. prof. dra hab. Marka
Chmielewskiego, który powołał na sekretarza Zebrania dr Danutę
Mastalską i przedstawił procedurę wyborów.
Następnie ks. dr Teofil Siudy zaprezentował sprawozdanie zawierające opis działalności Zarządu PTM w latach 2005-2008. Wyraził także
podziękowanie różnym osobom, instytucjom oraz członkom PTM za
owocną współpracę.
Ze stanem posiadania i dokonanymi operacjami finansowymi zaznajomił zebranych skarbnik PTM, ks. dr hab. Roman Karwacki.
Trzecie sprawozdanie – komisji rewizyjnej – przedstawił jej przewodniczący, prof. dr hab. Karol Klauza.
Po odczytaniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad absolutorium
dla Zarządu za lata 2005-2008. Otrzymał je on jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący zebrania wybrał komisję skrutacyjną w składzie: dr Monika Waluś, ks. dr Adam Rybicki, dr Krzysztof Staniek.
Przypomniano procedury głosowania, a także zaznaczono, że prawo
głosu mają tylko członkowie zwyczajni, czyli 34 osoby, oraz że decyzja
zapada przy 18 głosach (połowa + 1). Uczestnicy zebrania plenarnego
zaakceptowali wszystkie procedury.
Przystąpiono do wyboru przewodniczącego PTM, którym został dr
hab. Grzegorz Bartosik OFMConv (Niepokalanów). Na funkcję wiceprzewodniczącego PTM wybrano dra Janusza Kumalę MIC (Licheń).
Nowym sekretarzem PTM została dr Anna Gąsior (Tarnów), zaś
skarbnikiem ks. mgr Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna).
Kolejne głosowanie wyłoniło 6 członków Zarządu (niefunkcyjnych):
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin), dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE (Jasna Góra), prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin), dr
hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew), ks. dr hab. Janusz Królikowski
(Tarnów), mgr lic. Stanisław Piętka OFMConv (Niepokalanów).
W ostatnim głosowaniu wybrano komisję rewizyjną: prof. dr hab.
Andrzej Potocki OP (Warszawa) jako przewodniczący (wybrany w tajnym głosowaniu przez pozostałych 2 członków), dr Kazimierz Pek MIC
(Lublin), ks. dr Stanisław Gręś (Niepokalanów).
Po zakończonych wyborach słowo do zebranych skierował nowy
przewodniczący PTM, dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv. Podziękował odchodzącemu Zarządowi, zapowiedział kontynuację jego do-
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tychczasowych inicjatyw oraz przygotowywanie Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego do przyszłego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego.
Następnie przewodniczący Zebrania Plenarnego, ks. prof. dr hab.
Marek Chmielewski, zachęcił zgromadzonych do zgłaszania wolnych
wniosków.
Dr Roman Malinowski zaapelował, by na zbliżające się 10-lecie
istnienia PTM doprowadzić do większej jego promocji.
Ks. dr Teofil Siudy zaproponował rozbudowanie strony internetowej PTM, a także, by niektórych spośród członków korespondentów
uczynić członkami zwyczajnymi, włączając kustoszów sanktuariów (by
w ten sposób łączyć teorię z praktyką).
Ksiądz prof. dr hab. Marek Chmielewski zauważył potrzebę pewnych zmian w statucie, które jeszcze bardziej usprawniłyby funkcjonowanie Towarzystwa.
Zebranie plenarne zakończono wspólną modlitwą.
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