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blick schritt der Warschauer Rektor Bialkowski die Treppe herunter; ich zeigte auf 
ihn und stellte ihn dann der Delegation vor. Danach entbot ich allen den Abschieds-
gruß und ging zum Terminal, während die Delegation der Humboldt-Universität 
mit ihrem Gast davonbrauste.

Ich muss übrigens sagen, dass mir in dieser Situation auf dem Rollfeld die an-
dere Pointe entging, die im zweiten Teil des angespielten Bibelwortes liegt. Wie 
hätte es mir auch in den Sinn kommen sollen, gleich noch hinzuzufügen: „...und 
ich bin nicht wert, dass ich mich bücke und die Riemen seiner Schuhe löse„? Glei-
chwohl, im Bus nach West-Berlin dachte ich, dass das intuitiv geäußerte Zitat in 
seiner Gänze und in seiner Transparenz auf die historische Situation zutrifft, die 
uns Deutsche zu Schuldnern unserer polnischen Nachbarn gemacht hat. Das denke 
ich noch immer, und so kann ich Ihnen nur tief danken für das freundschaftliche 
Entgegenkommen, das Sie uns mit und in dieser Partnerschaft erwiesen haben.  

Wybory władz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej 
na kadencję 2009-2012

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowa-
nej, które odbyło się 17 kwietnia 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim, zo-
stały przeprowadzone wybory nowych władz Towarzystwa. Do Zarządu w wyniku 
głosowania tajnego zostały wybrane większością głosów następujące osoby:

• Przewodniczący Zarządu – prof. dr hab. Sambor Grucza,
• Wiceprzewodnicząca Zarządu – prof. dr hab. Maria Dakowska,
• Wiceprzewodniczący Zarządu – prof. dr hab. Jerzy Żmudzki,
• Sekretarz PTLS – dr Katarzyna Hryniuk,
• Skarbnik PTLS – dr Łukasz Karpiński.

Następnie została wybrana większością głosów Komisja Rewizyjna w skła-
dzie:

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. Jerzy Lukszyn,
• Członek Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. Stanisław Szadyko,
• Członek Komisji Rewizyjnej – prof. dr hab. Tomasz Czarnecki.

Walne Zgromadzenie wybrało również trzech członków Sądu Koleżeńskiego:
• prof. dr hab. Christopha Schatte,
• prof. dr hab. Wandę Zmarzer,
• prof. dr hab. Jerzego Zyberta.  

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, Zarząd ukonstytuował się w ciągu siedmiu 
dni od wyborów.
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