Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego KNF 27 stycznia 2003
Obecnych było 20 spośród 34 członków Komitetu; dwie osoby, Jacek Jadacki i Ryszard Wójcicki w
okresie od poprzedniego posiedzenia zrezygnowały z członkostwa, Oprócz członków było obecnych
pi˛eć osób zaproszonych ze wzgl˛edu na tematyk˛e posiedzenia.
Na treść obrad złożyły si˛e nast˛epujace
˛ sprawy.

1. Referat dra Zbigniewa Wendlanda pt, „Z czym filozofia dwudziestego wieku wkracza w wiek
dwudziesty pierwszy?”.
Jest to tekst nadesłany na konkurs ogłoszony przez KNF w zwiazku
˛
ze Światowym Kongresem Filozoficznym w Istambule, sierpień 2002, i wyróżniony przez jury KNF jako zasługujacy
˛ na rekomendacj˛e na Kongres, z czym łaczyłoby
˛
si˛e wsparcie organizacyjne i finansowe udziału autora w Kongresie. Istotnie, wyróżnienie przez KNF skłoniło władze uczelni macierzystej autora do takiego wsparcia.
Informacje o konkursie podaje sprawozdanie z posiedzenia plenarnego KNF z 21 stycznia 2002 (zob.
www.calculemus.org/knf/02/zebplen02-1.html).

Referat ten ujmuje dorobek 20 wieku w trzech „anty”: antymetafizyka, antyracjonalizm, antyhumanizm, przy czym w przeważajacej
˛ mierze poświ˛econy jest krytyce pochodzacej
˛ od postmodernizmu.
Nie ma w nim wzmianki o tych przełomowych osiagni˛
˛ eciach filozofii 20 wieku, które powstały na
styku filozofii z takimi naukami, jak logika, informatyka, matematyka, fizyka, kosmologia (w tekście
nie znajdujemy wyjaśnienia, czym wytłumaczyć to ograniczenie).

2. Komisja ds. oceny czasopism filozoficznych przedstawiła wyniki swej pracy (opinia kierowana do KBN) do akceptacji zabrania plenarnego. W dyskusji zakwestionowano zakwalifikowanie
Przegladu
˛ Filozoficznego do grupy B, podczas gdy zdaniem zabierajacych głos dyskutantów oraz
wi˛ekszości, która wypowiedziała si˛e w głosowaniu, pismo to zasługuje na zaliczenie do grupy A.
Korekt˛e t˛e postanowiono wprowadzić do ostatecznej wersji opinii.

3. W sprawie projektu ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego. Kol. Ryszard Wiśniewski
przedstawił rozpoznania, o które był proszony na wcześniejszym posiedzeniu, dotyczace
˛ możliwych
miejsc odbycia zjazdu i ośrodków mogacych
˛
si˛e podjać
˛ organizacji. Jego rekomendacja do tej
roli Uniwersytetu w Szczecinie spotkała si˛e, po wyjaśniajacej
˛ szczegóły dyskusji, z aprobata˛ KNF.
Powołano grup˛e majac
˛ a˛ pośredniczyć mi˛edzy KNF i organizatorami Zjazdu, do której weszli koledzy: Asam Grobler, Jan Woleński i Ryszard Wiśniewski, ten ostatni w roli koordynujacego działania
grupy.

4. VI Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki w 2003. Przyj˛eto bez zastrzeżeń do
wiadomości komunikat kol. W.Marciszewskiego o zmianie tematu Warsztatów 2003, organizowanych od kilku lat przez KNF wespół z Katedra˛ Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w
Białymstoku. Warsztaty b˛eda˛ poświ˛econe wkładowi Johna von Neumanna w nauk˛e 20 wieku w stulecie jego urodzin. Projektowana wcześniej tematyka niestabilnych układów dynamicznych b˛edzie
właczona
˛
do programu Warsztatów w stopniu odpowiadajacym
˛
wkładowi w nia˛ von Neumanna.
W dyskusji kol. Marciszewski przedstawił także sprawozdanie z Warsztatów 2002 poświ˛econych
wkładowi Friedricha Hayeka w informatyczne podstawy liberalnej teorii ekonomicznej i społecznej
(zob. www.calculemus.org/hayek/index.html).
Protokółował Witold Marciszewski

