Protokół z posiedzenia Komitetu Socjologii w dniu 31 stycznia 2012 roku

Motto:
„Chcesz na cokół, pisz protokół”
W dniu o dacie wskazanej w nagłówku niniejszego pisma odbyło się w Warszawie na 26 piętrze budynku,
którego zniszczenie niedawno postulował urzędujący minister spraw zagranicznych rządu RP (nie, nie na
uchodźstwie) Radosław Sikorski, w godz. 13:00‐14:48 odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu
Socjologii przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN kadencji 2011‐2014 r.
Po zjawieniu się osób zaproszonych w sali 2604, nieformalnych przywitaniach, wyczekiwaniu w
kolejce po zwrot kosztów podróży, obecny na sali Dziekan Wydziału I PAN, prof. Stanisław Filipowicz
otworzył spotkanie. Zostało ono przeprowadzone zgodnie z przesłanym wcześniej programem (na pewno
jest w dokumentacji odpowiednich instancji, podobnie jak lista obecności, która była podpisywana
podczas spotkania).
Po krótkich ogólnych przekomarzankach zadanie sporządzenia protokołu postanowiono
przydzielić najmłodszej z obecnych na sali osób, takiej, o której w dzisiejszych genderowych czasach
względnie bezpiecznie można by stwierdzić, iż jest mężczyzną. Padło na niżej podpisanego, który
dokładnie o godz. 13:20 uległ pod presją i od tego momentu zaczął sporządzać notatki do protokołu.
A było to już po wręczeniu przez Dziekana obecnym na sali członkom stosownych aktów
nominacyjnych.
Pierwszym, godnym uwagi zaprotokołowania zdarzeniem było przybycie – dopiero o godz. 13:25
– członka KS, Mirosława Chałubińskiego. Spóźnienie to nie zostało przez nikogo napiętnowane.
Niemal jednocześnie rozpoczęło się, zapowiedziane jako długie, wystąpienie Piotra Sztompki,
który w 3 punktach przedstawił zalety Krzysztofa Frysztackiego (onże w tym czasie opuścił salę) jako
osoby godnej wyboru na funkcję Przewodniczącego‐elekta KS. Gdy po powrocie K. Frysztacki wyraził
formalną zgodę, jego kandydaturę głośno poparł b. Przewodniczący Andrzej Kojder – co spotkało się z
niemniej zdecydowanym kiwaniem głowami przez zgromadzonych niż podczas wcześniejszej laudacji P.
Sztompki.
Następnie przyjęto wniosek o zamknięcie listy kandydatów. I powołano Komisję Skrutacyjną w
składzie: Leon Dyczewski, Hieronim Kubiak i Jacek Raciborski. Gdy komisji udało się obliczyć głosy,
podano wynik: głosowało 23 osób, 1 głos nieważny, 22 za, 1 przeciw.
Dziekan oddał głos Elektowi, który w niedługim przemówieniu wskazał, że posiada pewne wady
(których wszakże nie ujawnił), ale także zalety. Z tych ostatnich odsłonił następującą: lojalność wobec
socjologii, zwłaszcza zaś wobec polskiej socjologii. (Dodać należy, iż nikt nie zwrócił uwagi, że rzeczona
lojalność jest kategorią, która mimo wspaniałych osiągnięć ‐ także kalibru międzynarodowego ‐ naszej
dyscypliny, nigdy nie została zadowalająco zoperacjonalizowana.)
Dziekan zalecił, by przejść do fazy wyborów zastępców Przewodniczącego KS. Elekt stwierdził
potrzebę posiadania dwóch i najlepiej z ośrodków akademickich różnych od Krakowa, które to miasto
Elekt reprezentuje osobiście. I Elekt zaproponował Janusza Mariańskiego oraz Antoniego Sułka. Po czym
listę kandydatów zamknięto. Następnie listę otworzono, gdyż zgłoszono kandydaturę Elżbiety

Tarkowskiej, która wszelako odmówiła. Po czym listę zamknięto ponownie, karty do głosowania
wypełniono, a Komisja Skrutacyjna zaczęła je liczyć.
Oto wyniki: Antoni Sułek: 22 głosy za, 1 wstrzymujący; Janusz Mariański: 21 za, 1 wstrzymujący, 1
na nie.
Przewodniczący Elekt przeprosił za swoje wcześniejsze uchybienie i złożył podziękowania b.
Przewodniczącemu KS A. Kojderowi za jego prace na rzecz KS.
Po przejściu do fazy wyboru Sekretarza Naukowego wstał P. Sztompka, który zgłosił Marka S.
Szczepańskiego. Głosowano tak: na 22 oddane głosy – 19 tak, 3 nieważne.
Dziekan zarządził przejście do fazy wyborów członków Prezydium KS – postanowiono, iż będzie
ich dwóje. Elekt zgłosił E. Tarkowską oraz Krzysztofa Koneckiego. A. Sułek zgłosił niżej podpisanego, K.
Konecki M. Chałubińskiego, a P. Sztompka Barbarę Fatygę.
Nastąpiła faza mozolnego liczenia głosów. Oto wyniki: na sali obecnych osób 22, głosów oddano
21.
Głosów :
E. Tarkowska
K. Konecki
B. Fatyga
M. Chałubiński
A. Zybertowicz

Za

Nie
17
14
9
7
7

Wstrzymanych
3
5
6
8
10

1
2
6
6
4

Do Prezydium weszły osoby, które uzyskały zwykłą większość.
Następnie dokonano wyborów Komisji Wyborczej KS, do której kandydować zgodziło się Całe
Prezydium KS. Okazało się, iż wszyscy przeszli.
W rozmowie ogólnej podjęto problem doproszeń/zaproszeń do KS osób z zewnątrz, w tym z
zagranicy. Postanowiono składu KS nie rozszerzać.
Andrzej Kojder, który był członkiem Komisji Wyborczej wspomniał, że dotarły doń głosy, by
poinformowano wszystkich członków KS o dokładnych wynikach wyborów do Komitetu i zapowiedział, iż
będzie to uczynione.
Wyszedł Dziekan – nie zapomniawszy się pożegnać.
Zabrał głos Elekt, który opowiedział się za środą jako dniem spotkań KS. Niżej podpisany
zaproponował jakiś dzień weekendowy, ale Elekt – przy, jak się zdaje, ogólnej zgodzie większości
zgromadzonych – przypomniał, że weekendy służą do realizacji zadań bardziej priorytetowych (niż – w
domyśle ‐ zwykłe tygodniowe zajęcia na uczelniach). Następnie Elekt poinformował, iż Sekretarzem
Organizacyjnym KS będzie jego współpracownica, pani Marcjanna Nóżka.
Żadnych innych zdarzeń protokolantowi nie udało się zanotować, więc o nich nie pisze.

Protokołował Andrzej Zybertowicz

