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gowsikiej prof. Romana Suszki. Jest to semantyczny system aksjoma- 
tyczny przyjmujący zasadę ekstensjonainości Eregego, ale odrzucający 
semantyczny aksjomat Rregego orzekający, iż denotacją zdania jest 
jego wartość logiczna. Teotnia ta  tkwi siwymi korzeniami iw systemie 
W ittgemteina. Do jej rozwinięcia niezbędne jest wprowadzenie mie- 
prawdziwościowych spójników i predykatów identyczności oraz założe
nie pewnej ontologii (w celu uzyskania mietirywialnych twierdzeń). 
Dr M. Omyła podał kitka szczegółowych przykładów i omówił biblio
grafię. Na zakończenie poinformowano słuchaczy o współczesnym ru 
chu logicznym i o nowościach wydawniczych w  Polsce.

V otw arte posiedzenie Katedry Logiki miało miejsce 21 kwietnia 
br. Mgr Tomasz Chodkowski wygłosił referat o empirycznej koncepcji 
sensu u Kazimierza Ajdulkiewioza. W jego pierwszej części omówiona 
została tania kodenotacji. W zamierzeniu Ajdulkiewioza fcodenotacja wy
rażenia, odwołując się jedynie do denotacji i pozycji syntaktycznej, 
miała zastąpić jego znaczenie; pozwala to utrzymać stanowisko me
todologicznego empiryzmu, którego rzecznikiem był Ajdukiewicz w ostat
nich latach ■ życia. Mgr T. Chodkowski wykazał, że określenie znaczenia 
wyrażeń rozumiane jako dich fcodenotacja tytko pozornie odbywa się bez 
odwołania do reguł języka. Jego zdaniem nie da  się zbudować czysto 
empirycznej koncepcji sensu (tzn. eliminując ze znaczenia (wszelkie mo
menty aprioryczne czy konwencjonalne zaw arte w samym języku). 
Tematem dyskusji stała się wskazana przez referenta niekonsekwencja 
analizy wyrażeń u Ajidufciewicza. Mgr T. Kossut starał się pokazać, 
iż konsekwentne zastosowanie te j metody doprowadziłoby do nazw 
w rozumieniu Wittgensteina, co przekreśla możliwość zdefiniowania 
kodenstacji. Doc. E. Nieznańslki omówił problem analizy i syntezy 
często pojawiający się w dociekaniach logicznych. Spotkanie zakoń
czyła informacja o nowościach wydawniczych.

Dnia 14 maja 1983 r. odbyło się VI otw arte posiedzenie Katedry 
Logiki ATK — ostatnie w bieżącym roku akademickim. Referat pod 
tytułem  Próba analizy logicznej platońskiego pojęcia idei wygłosił mgr 
T. Olszewski; referent próbował wskazać na taką interpretację, przy 
której iby się traktowało idee jak treści zupełne odpowiednich nazw 
ogólnych. W ożywionej dyskusji poruszano przede wszystkim sprawy 
formalnych rozwiązań w  zreferowanej interpretacji ii jej adekwatności. 
Następnie przedstawione zastały ciekawsze zapowiedzi wydawnicze i nie
które wcześniej pominięte tytuły. Na zakończenie /kierownik K atedry 
podsumował i pozytywnie ocenił wyniki posiedzeń w roku 1982/83 oraz 
zapowiedział ich kontynuowanie w  roku przyszłym.
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Niniejszy spis, nie pretendujący do kompletności, zawjera tytuły 
z dziedziny logiki i  metodologii nauk dostępne jeszcze w sprzedaży, 
lub wyczerpane lecz szczególnie ciekawe.
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SYMPOZJUM PSYCHOLOGICZNE PT. „CZŁOWIEK WOBEC LĘKU
I ZAGROŻENIA”

W dniach 21—22 kwietnia 1983 na  ATK odbyło kię sympozjum pt. 
Człowiek wobec lęku i zagrożenia, zorganizowane przez Koło Naukowe 
Studentów Psychologii i Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.


