Protokół z zebrania Zarządu PTLiFN
Miejsce i termin zebrania: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego, ul. Banacha 2, sala 2180, 16 grudnia 2006 r., godz. 15:30.
Przewodniczący zebrania: prof. Roman Murawski
Protokolantka dr Izabela Bondecka-Krzykowska

Przebieg zebrania:
1. Prezes omówił sprawę rejestracji nowego zarządu towarzystwa w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy. Sąd dwukrotnie zwrócił dokumenty, które zostaną poprawione i
wysłane ponownie po zebraniu wszystkich koniecznych podpisów.
2. Strona internetowa Towarzystwa została uaktualniona i rozbudowana. W najbliŜszym
czasie zostanie na niej umieszczona lista członków Towarzystwa wraz z ich adresami
e-mail (z pominięciem osób, które nie wyraziły na to zgody). Wystosowano apel do
członków Towarzystwa o podanie informacji dotyczących prowadzonych przez nich
seminariów. Informacje te są systematycznie umieszczane na stronie.
3. Skarbnik zbiera zaległe składki członkowskie. Na stronie internetowej zamieszczono
gotowy druk wpłaty na konto, skarbnik zbiera równieŜ składki osobiście m.in. na
konferencjach. Obecnie na koncie Towarzystwa znajduje się 1489,48 zł oraz 893,09
zł + 10 euro w gotówce.
4. Prezes podziękował organizatorom i recenzentom, którzy przyczynili się do sukcesu
III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z logiki i jej zastosowań. Zarząd
postanowił o ogłoszeniu IV edycji tego konkursu w roku 2007.
5. Przyjęto nowych członków PTLiFN:


Katarzynę Budzyńską



Annę Frąckowiak-Ciesielską



Adama Olszewskiego



Irenę Trzcieniecką-Schneider

6. Postanowiono o skreśleniu z listy członków PTLiFN:


Stefan Amsterdamski (zmarł 19 lipca 2005)



Jan Grygorowicz (zmarł)



Henryk Hadryś (zmarł 29 czerwca 2003)



Wacław Mejbaum (zmarł 24 listopada 2002)
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Tadeusz Prucnal (zmarł 28 lutego 1998)



Artur Rojszczak (zmarł 27 września 2001)



Maciej Wygralak (złoŜył rezygnację dnia 8 grudnia 2006)



Jacek Marciniec (złoŜył rezygnację dnia 12 grudnia 2006)

Obecnie Towarzystwo liczy 212 członków.
7. Towarzystwo sfinansowało nekrologi zmarłych profesorów – członków Towarzystwa:
prof. Pawlaka oraz prof. Krajewskiego, które ukazały się w Rzeczpospolitej.
8. W Wydawnictwie Naukowym UAM trwają przygotowania do wydania reprintu
ksiąŜki Łukaszewicza „Elementy logiki matematycznej”.
9. Trwają równieŜ prace nad tomem poświęconym dla prof. Grzegorczyka. Zbieraniem
prac i wysyłaniem ich do recenzentów zajmuje się pani prof. GraŜyna Mirkowska.
10. Pod auspicjami PTLiFN odbyła się w dniach 1-4 września 2006 roku w Toruniu
konferencja Trends In Logic IV.
11. Towarzystwo wystosowało apel do członków Towarzystwa o wsparcie finansowe
akcji zbierania funduszy na nagrobek prof. Słupeckiego. Ich zbieraniem zajęła się pani
prof. Urszula Wybraniec-Skardowska. Dotychczas na apel odpowiedziało 13 osób,
zebrano 1620 złotych. (Koszt nagrobka wyniósł 5000 zł).
12. Dyskutowano równieŜ sprawę rozszerzenia listy biogramów polskich logików
znajdującej się na stronie internetowej PTLiFN o nowe nazwiska. Podano wiele
propozycji wskazując na osoby, które moŜna poprosić o sporządzenie takich
biogramów.
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