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Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 

(Warszawa, 8 П 1992 r.) 

Tegoroczne Zebranie miało szczególny charakter, gdyż łączyło się z 
wyborem nowych władz Towarzystwa. Zebraniu przewodniczył Prezes 
TNW prof. Aleksander Gieysztor, wręczając na wstępie dyplomy nowym 
członkom Towarzystwa, wybranym przez Ogólne Zebranie Administra-
cyjne 25 XI 1991 r. oraz dyplomy honorowe za szczególne osiągnięcia 
naukowe w ostatnim okresie 3-letnim (Proemium Triennale); uzyskali je: 
prof. Bohdan Paczyński (Uniwersytet Princeton — astrofizyka), prof. 
Ryszard Kiersnowski (Instytut Historii PAN — historia średniowiecza) i 
prof. Jan Wolański (filozofia—Uniwersytet Jagielloński). Przewodniczą-
cym Zebrania został prof. Janusz Siatkowski, sekretarzem zaś prof. Kazi-
mierz Feleszko. 

Protokół z Ogólnego Zebrania Administracyjnego z 25 XI 1991 r. 
przyjęto bez uwag. Sprawozdanie z działalności w 1991 r. złożył Sekretarz 
Generalny TNW prof. Stanisław Miszczak. Na szczególne uznanie zasłu-
guje uroczysta sesja naukowa Zycie i dzieło Klemensa Szaniawskiego, 
zorganizowana 51П w Warszawie w pierwszą rocznicę śmierci Profesora 
(wspólnie z Polskim Towarzystwem Filozoficznym. Wygłoszono refera-
ty: 1. Jan Woleński — Zycie i twórczość Klemensa Szaniawskiego, 2. 
Jacek Hołówka — Probabilizm etyczny Klemensa Szaniawskiego; An-
drzej Łapicki odczytał fragment artykułu Plus Ratio Quam Vis, zamiesz-
czonego w „Kulturze" (październik 1980 г.). Kilkanaście osób podzieliło 
się wspomnieniami osobistymi związanymi z postacią Profesora. 

Z kolei z okazji ogólnych zebrań administracyjnych wygłoszono od-
czyty naukowe: prof. Juliusz Bardach — Unia polsko-litewska a Konsty-
tucja 3 Maja (16 III) oraz prof. Andrzej Paszewski — Człowiek wobec 
rewolucji biomedycznej (25 XI). W dniu 25IV zwołano Ogólne Zebranie 
Interdyscyplinarne na temat Język polityki: rzeczywistość i postulaty. 
Wprowadzenia do dyskusji wygłosili: prof. Jerzy Bralczyk (językoznaw-
ca), dr Ireneusz Krzemiński (socjolog), dr Andrzej Piotrowski (socjolog) 
i prof. Walery Pisarek (językoznawca). Po kilka odczytów specjalistycz-
nych wygłoszono również na zebraniach poszczególnych wydziałów 
TNW. 

Działały także Komisje Towarzystwa. Tak np. Komisja Wydawnicza 
(wraz z Komitetem Redakcyjnym „Rocznika TNW' oraz wydziałowymi 
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zespołami redaktorów), pod przewodnictwem prof. Edwarda Rużyłły, 
spowodowała wydanie kolejnych „Roczników TNW"; ukazał się tom 50 
(1987), w druku znajdują się tomy 51-52 (1988/89), 53 (1990), a w 
przygotowaniu do druku tom 54 (1991). Zamierzono wydawanie „Zeszy-
tów" i ,3iuletynów Wydziałów, a także publikacji książkowych. Komisja 
Logiki (przew. Witold Marciszewski) wydała „Biuletyn" nr 1 (czerwiec 
1991 r.) oraz suplement do nr 1 (wrzesień 1991 г.), zawierające zbiór 
opracowań w języku angielskim. Komisja Kultury Słowa (przew. prof. 
Jadwiga Puzynina) wystąpiła z nowymi inicjatywami zarówno w ramach 
Towarzystwa, jak i na zewnątrz; program Komisji zostanie przedstawiony 
w najbliższym „Roczniku TNW". W ramach Komisji Archiwalno-Biblio-
tecznej (przew. prof. Zdzisław Libera) uporządkowano zbiory bibliotecz-
ne, m.in. zebrane w postaci darów, które wciąż napływają do 
Towarzystwa. Wiele wysiłku włożyła Komisja Rewindykacji Majątku 
TNW (przew. prof. Piotr Strebeyko); zgromadzono dokumenty niezbędne 
do ustalenia stanu majątku Towarzystwa. Komisja Nagród i Wyróżnień 
Naukowych (przew. prof. Bolesław Górnicki) rozpatrzyła wnioski do 
nagród naukowych (wymienionych wyżej). 

Sprawozdanie finansowe za 1991 r. złożył skarbnik prof. Włodzimierz 
Kołos, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaś prof. Janusz Tymowski 
(przewodniczący). Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani jednogłośnie 
udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi TNW i wyrazili podzię-
kowanie za 3-letnią owocną pracę. 

Nowym prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego został 
prof. Bolesław Górnicki, dotychczasowy wiceprezes. Do Prezydium To-
warzystwa weszli: prof. Jerzy Dobrzycki jako sekretarz generalny, prof. 
Wiesław Żelazko — z-ca skarbnika, prof. Zdzisław Marciniak — skarb-
nik, prof. Paulina Buclr^ald-Pelcowa — z-ca sekretarza generalnego, 
prof. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski wiceprezes. Komisję Rewizyjną sta-
nowią: prof. Piotr Strebeyko (przewodniczący), prof. Ludmiła Bassalik-
Chabielska, prof. Anatol Gosiewski, prof. Witold Marciszewski i prof. 
Tadeusz Traczyk. 

Nowo wybranym władzom złożono życzenia dalszego rozwoju Towa-
rzystwa. 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 


