
Protokół z zebrania Zarządu PTLiFN 

str. 1/2 

Protokół z zebrania Zarządu PTLiFN 

 

Miejsce i termin zebrania: Poznań, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, 

ul. Umultowska 87, sala A1-28, 5 kwietnia 2008 r., godz. 14:30. 

Przewodniczący zebrania: prof. Roman Murawski  

Protokolantka dr Izabela Bondecka-Krzykowska 

 

Przebieg zebrania: 

1. Prezes poinformował o pomyślnym zakończeniu procedury rejestracji nowego zarządu 

towarzystwa w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Dopełnione zostały równieŜ 

formalności związane z dostępem do konta bankowego. 

2. Skarbnik zebrał zaległe składki członkowskie. Obecnie na koncie Towarzystwa 

znajduje się   6006,27 + 10 euro w gotówce.  

3. Prezes podziękował organizatorom specjalnej sesji Towarzystwa z okazji 85. urodzin 

profesora Andrzeja Grzegorczyka, która odbyła się 20 października 2007 r. 

w Warszawie. 

4. Ukazał się tom specjalny Fundamenta Informaticae dedykowany Profesorowi 

Grzegorczykowi. Prezes podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego 

powstania.  

5. Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazał się faksymilowy reprint ksiąŜki 

Łukaszewicza „Elementy logiki matematycznej”. 

6. Towarzystwo nie otrzymało dotąd obiecanych egzemplarzy czasopisma Studies in 

Logic, Grammar and Rethoric, które miało być rozesłane bezpłatnie do członków 

Towarzystwa. Prezes postanowił zwrócić się w tej sprawie do prof. Marciszewskiego. 

7. Strona internetowa Towarzystwa jest na bieŜąco uaktualniana. Umieszczane są m.in. 

informacje dotyczące konferencji oraz seminariów. W tym roku bardzo słaby był 

odzew na apel wystosowany do członków Towarzystwa o podanie informacji 

dotyczących prowadzonych przez nich seminariów. Stronę wzbogacono o kolejne 

biogramy polskich logików. Nadal trwają prace nad poszerzeniem listy. 

8. Na tegoroczny konkurs na najlepszą pracę magisterską z logiki i jej zastosowań 

wpłynęły tylko dwie prace. Konkurs został odwołany, a nadesłane prace zostaną 

ocenione w następnej edycji. Zarząd postanowił o ogłoszeniu kolejnej edycji tego 

konkursu w maju b.r., jej rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu tego roku. Postanowiono 
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równieŜ o zleceniu wykonania projektu i druku plakatu dotyczącego tego konkursu. 

W przyszłości konkurs będzie ogłaszany co dwa lata, a nie jak dotychczas, co rok.  

9. Pod auspicjami PTLiFN odbedzie się w dniach 5-9 maja w Szklarskiej Porębie 

konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki. 

10. Towarzystwo jest jednym z głównych organizatorów Europejskiego Kongresu 

Filozofii Analitycznej, który odbędzie się w dniach  22-25 sierpnia 2008 r. 

w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu jest prof. 

Woleński. Towarzystwo wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

WyŜszego o finansowe wsparcie organizacji Kongresu. W najbliŜszych dniach moŜna 

spodziewać się odpowiedzi.  

11. Roman Murawski oraz Jan Woleński uczestniczyli w sierpniu 2007 roku w Pekinie 

w Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki. Na 

zgromadzeniu potwierdzone zostało członkostwo PTLiFN w Unii.  

12. Dyskutowano pomysł organizacji cyklicznych spotkań członków Towarzystwa, które 

miałoby słuŜyć prezentacji tematyki badań poszczególnych ośrodków naukowych oraz 

integracji środowiska. Postanowiono, Ŝe będą one organizowane co dwa lata (na 

przemian z konkursem na najlepsza pracę magisterską). NajbliŜsze spotkanie odbędzie 

się w roku 2009.  

13. Zarząd postanowił, Ŝe Walne Zgromadzenie członków PTLiFN odbędzie się 

w styczniu 2009 roku w Warszawie. W tym samym dniu odbędzie się wręczenie 

nagród laureatom kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską.  

 

 


