Sprawozdanie z działalności

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGIKI
I FILOZOFII NAUKI
w kadencji 2006–2008

W dniu 28.01.2006 roku Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN dokonało wyboru
władz Towarzystwa w następującym składzie:
ZARZĄD:
• Prezes: Roman Murawski (Poznań),
• Wiceprezes: Jan Woleński (Kraków),
• Była prezes: Grażyna Mirkowska (Warszawa),
• Sekretarz: Izabela Bondecka-Krzykowska (Poznań),
• Skarbnik: Michał Kozak (Poznań),
• Członkowie: Michał Krynicki, Witold Marciszewski, Damian Niwiński.
KOMISJA REWIZYJNA:
• Magdalena Kacprzak – przewodnicząca,
• Gabriel Kurczewski,
• Kazimierz Świrydowicz.
W pierwszym okresie działalności Zarząd zajmował się głównie sprawą rejestracji nowych władz Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Stowarzyszeń etc.). Sąd dwukrotnie zwracał dokumenty dopatrując się we wniosku
błędów formalnych, które wynikały za każdym razem z winy sądu (niejednoznaczność
sformułowań, niezapowiedziana zmiana wzoru formularzy itd.). Ostatecznie rejestracji dokonano 17 stycznia 2007 roku (numer KRS: 0000187994). Bez większych
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przeszkód udało się załatwić sprawy związane z dostępem do konta bankowego w Kredyt Banku SA – posiadane przez PTLiFN konto pozwala na jego internetową obsługę,
co bardzo ułatwia pracę.
Towarzystwo jest członkiem International Union of History and Philosophy of
Svience/Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Składka roczna
wynosi obecnie $ 75. Prezes i wiceprezes Towarzystwa uczestniczyli w sierpniu 2007
roku w Walnym Zgromadzeniu Unii w Pekinie. Na Zgromadzeniu potwierdzone
zostało członkostwo PTLiFN w Unii.
Została zweryfikowana i uaktualniona lista członków Towarzystwa. W czasie
kadencji przyjęto do Towarzystwa 11 osób – w tej chwili PTLiFN liczy 219 członków.
Dzięki aktywności skarbnika znacznie poprawiła się sytuacja w zakresie opłacania
składek członkowskich. Udało się zebrać wiele zaległych składek oraz zbierać składki
na bieżąco. W tej chwili stan konta Towarzystwa wynosi: 6.725,55 zł plus 10 Euro.
Z okazji 85-lecia urodzin Profesora Andrzeja Grzegorczyka PTLiFN zorganizowało w dniu 20 października 2007 roku w Warszawie specjalną sesję, podczas
której wręczono Profesorowi dedykowany mu specjalny tom Fundamenta Informaticae (vol. 81, No. 1–3, December 2007) pod redakcją S. Krajewskiego, W. Marka,
G. Mirkowskiej, A. Salwickiego i J. Woleńskiego.
Ponieważ w kraju odbywa się wiele konferencji naukowych z zakresu logiki, Zarząd
uznał za stosowne skupienie się raczej na roli pośrednika i informatora o nich niż na
organizowaniu samemu konferencji i sesji. Celowi temu służyła głównie strona internetowa Towarzystwa, którą administrowała dr Izabela Bondecka-Krzykowska korzystając z pomocy Michała Kozaka. Strona przygotowana przez poprzedni Zarząd
została rozbudowana poprzez dodanie nowych elementów, w szczególności linków do
instytucji związanych z logiką i filozofią nauki oraz wzbogacenie stron historycznych
(biogramy wybitnych polskich logików). Aktualny adres strony to:
http://www.logica.amu.edu.pl/ptlifncms/index.php.
Na bieżąco podawano także informacje na temat seminariów z logiki odbywających
się w poszczególnych ośrodkach oraz na temat odbywających się konferencji.
Towarzystwo zorganizowało dwie sesje naukowe, a mianowicie
• sesję „Logika i gry” – Warszawa, 16 grudnia 2006,
• sesję poświęconą filozofii matematyki – Poznań, 5 kwietnia 2007.
Obie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Towarzystwo było też współorganizatorem VI Europejskiego Kongresu Filozofii
Analitycznej, który odbył się w Krakowie w sierpniu 2008 roku. PTLiFN wystąpiło
w związku z tym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o dofinansowanie kongresu. Niestety dofinansowania nie przyznano.
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Pod auspicjami Towarzystwa odbyło się także kilka konferencji naukowych, w szczególności konferencja Trends in Logic IV (Toruń 2007) oraz trzy konferencje Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki (Szklarska Poręba 2006, 2007,
2008).
Pod auspicjami PTLiFN ukazuje się czasopismo Studia Logica oraz Studies in
Logic, Grammar and Rhetoric. W tomie 9 (22), 2006, ss.
209–210 ukazała się
krótka historia Towarzystwa pióra I. Bondeckiej-Krzykowskiej. Niestety nie udało
się dotąd rozwiązać sprawy dystrybucji (członkowie Towarzystwa mieli otrzymywać
w ramach składki członkowskiej egzemplarze Studies).
Dzięki staraniom prof. Damiana Niwińskiego Towarzystwo wspólnie z Wydziałem
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przeprowadziło dwie edycje konkursu na
najlepszą pracę magisterską z logiki. W edycji III (2006) zgłoszono 9 prac. Jury
przyznało nagrodę specjalną pani Agnieszce Kozubek oraz trzy wyróżnienia: pani
Elizie Buszkowskiej, panu Sławomirowi Kolasińskiemu i panu Marcinowi Łazarzowi.
W edycji IV (2007–2008) zgłoszono 7 prac (łącznie z 2 pracami z roku 2007, kiedy
to konkurs się nie odbył – por. niżej). Nagrodę główną przyznano panu Jakubowi
Michaliszynowi, a panu Markowi Czarneckiemu – wyróżnienie.
Z powodu małej liczby zgłoszeń (wpłynęły 2 prace) odwołano konkurs w roku
2007 i połączono go z konkursem w roku 2008. Wtedy też pojawiła się propozycja,
by konkurs organizować nie co roku, ale co dwa lata.
Towarzystwo – odpowiadając na apel pani prof. Urszuli Wybraniec-Skardowskiej
– zwróciło się do członków z prośbą o wpłaty, które umożliwiłyby zbudowanie nagrobka Profesora Jerzego Słupeckiego. Dzięki ofiarności członków i dzięki staraniom
pani profesor udało się nagrobek ufundować.
W ramach pielęgnowania tradycji logicznej w Polsce zarząd podjął inicjatywę
wydawania reprintów znaczących dzieł logików polskich. Dzięki staraniom prof.
Kazimierza Świrydowicza i prezesa w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazał się w roku 2007 faksymilowy reprint Elementów logiki matematycznej Jana Łukasiewicza (z roku 1929). Wydanie tej książki
sfinansował UAM. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana.
Na jednym z posiedzeń zarządu pojawił się pomysł organizowania spotkań mających na celu prezentację poszczególnych polskich ośrodków naukowych zajmujących
się logiką i filozofią nauki. Pomysł ten przekazujemy już nowym władzom.
W imieniu Zarządu

Roman Murawski
Poznań, 24 stycznia 2009 r.
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