Sprawozdanie z działalności
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGIKI I FILOZOFII NAUKI
w kadencji 2003-2005

W dniu 21 stycznia 2003 roku Walne Zgromadzenie Członków PTLiFN dokonało wyboru
władz Towarzystwa w składzie:
ZARZĄD
•
•
•
•
•
•

Prezes: GraŜyna Mirkowska (Warszawa)
Vice-Prezes: Damian Niwiński (Warszawa)
Były Prezes: Jan Woleński (Kraków)
Sekretarz: Anna Gomolińska (Białystok)
Skarbnik: Magdalena Kacprzak (Białystok)
Członkowie: Witold Marciszewski (Białystok), Andrzej Skowron (Warszawa)

RADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. Ewa Orłowska (przewodnicząca)
mgr Radosław Kita
prof. Roman Murawski
prof. Jacek Paśniczek
dr hab. Tomasz Placek
prof. Wojciech Sady
prof. Andrzej Salwicki
prof. Wojciech Suchoń
prof. Kazimierz Świrydowicz
prof. Urszula Wybraniec-Skardowska
prof. Jan Zygmunt
prof. Ewa śarnecka-Biały

KOMISJA REWIZYJNA
•
•
•

mgr Gabriel Kurczewski (przewodniczący)
dr Katarzyna Kijania- Placek
prof. Adam Grobler

W pierwszym okresie działalności Zarząd zajmował się głównie sprawą rejestracji
Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Stowarzyszeń etc.).Ostatecznie
rejestracji dokonano 14 stycznia 2004 roku (numer KRS: 0000187994). Drugim waŜnym
problemem, który był ściśle związany z rejestracją, była sprawa konta bankowego. Po
pierwsze chcieliśmy przenieść konto do Warszawy i wybrać taki bank, w którym koszt
obsługi konta byłaby miniamalny. (Zwykle obsługa konta pochłania znaczną część dochodów
ze składek członkowskich). Pani mgr Kacprzak (skarbnik) znalazła rozwiązanie problemu w
postaci konta w Kredyt Banku S.A., który dopuszcza internetową obsługę kont.

W 2003 roku, dzięki staraniom prof. Ewy Orłowskiej i prof. Woleńskiego Polskie
Towarzystwo Logiki i Filozfii Nauki otrzymało status członka International Union of History
and Philosophy of Science / Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science.
Składka roczna wynosi obecnie 75 $.
W czasie trwania kadencji 2003-2005 Towarzystwo zorganizowało następujące spotkania:
•
•
•
•
•
•
•

Konferencja „Logika w Informatyce” (maj 2003)
Seminaria z okazji wizyt prof. J. Dunna (październik 2003) i prof. J. Jarvinena
(grudzień 2003)
Seminarium z okazji wizyty w Polsce prof Demri (kwiecień 2004)
Konferencja „Logika i jej zastosowania” (grudzień 2004)
Seminarium „Logika w Informatyce” (maj 2005)
Seminarium z okazji wizyty prof. D. Scotta (wrzesień 2005)
Spotkanie „Problemy w nauczaniu logiki” (grudzień 2005)

Mieliśmy przyjemność wysłuchania wykładów trzech gości (Dunn, Demri, Jarvinen)
zagranicznych dzięki zaradności p. prof. Orłowskiej, która zorganizowała potrzebne
fundusze. Organizację wszystkich spotkań wspomagały Uczelnie PJWSTK oraz Uniwersytet
Warszawski (MIM). NaleŜy ubolewać, Ŝe PTLiFN nie dysponuje odpowiednimi środkami
własnymi na ten cel.
W większości spotkań frekwencja wynosiła 20-30 osób, a w pierwszym i ostatnim spotkaniu
uczestniczyło ponad 40 osób. Wydaje się, Ŝe tematyka z pogranicza Logiki i Informatyki
spotykała się z duŜym zainteresowaniem sporej grupy Członków. Innym tematem, który
wzbudził zainteresowanie i potrzebę dyskusji była dydaktyka logiki. Wydaje się, Ŝe w
następnych latach moŜna oba te nurty z powodzeniem kontynuować.
PTLiFN wspomagało teŜ organizację konferencji poświęconej profesorom Mostowskiemu,
Rasiowej i Rauszer (wrzesień 2005). Konferencja ta cieszyła się duŜym zainteresowaniem,
zarówno w kraju jak i na świecie.
Dzięki staraniom prof. Damiana Niwińskiego (który opracował regulamin konkursu),
PTLiFN, wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ogłosiło konkurs na
najlepszą pracę magisterską z logiki i jej zastosowań. W pierwszej edycji konkursu (2004r)
zgłoszono 5 prac (przyznano I nagrodę i dwa wyróŜnienia), a w drugiej edycji (2005r)
zgłoszono 6 prac (przyznano nagrodę specjalną i 2 wyróŜnienia).
Jednym z zadań, jakie postawił sobie Zarząd było kontynuowanie pracy, rozpoczętej przez
prof. Marciszewskiego, nad stworzeniem witryny internetowej. Powstał specjalny system do
administrownia stronami. Obecnym adresem stron internetowych jest http:\\
logica.mimuw.edu.pl. Strony internetowe są ciągle zbyt ubogie i wymagają stałej pielęgnacji.
Nie zawsze udawało się nam zdobyć i umieścić na nich przydatne informacje.
W czasie trwania kadencji 2003-2005 liczba członków PTLiFN zwiększyła się o ok. 20 osób
z kraju i o 10 członków zagranicznych.
Spotkania robocze Zarządu odbywały się zwykle drogą internetową. W kaŜdym z trzech lat
kadencji zbieraliśmy się jednak co najmniej raz, w celu przedyskutowania waŜniejszych
spraw.

Niestety, sprawa zbierania składek nadal nie została rozwiązana. Pomimo moŜliwości
wpłacania składek przez internet, suma wpłat jest niewielka. PowaŜnym problem jest teŜ brak
aktualnych danych o wszystkich członkach Towarzystwa. Nie potrafiliśmy się z tym uporać.
Pozostał jeszcze jeden nierozwiązany problem:
Prof Marciszewski. zaproponował, aby PTLiFN patronowało (w pewnym sensie) pismu
„Studies in Logic; Grammar and Rhetoric”. Na spotkaniu Rady i Zarządu we wrześniu,
zebrani zgodnie poparli projekt. Szczegóły miały być jednak dopracowane później. Sprawa
nie jest jednak do końca załatwiona.

W imieniu Zarządu
Warszawa, 28 stycznia 2006

GraŜyna Mirkowska

