WYDZIAŁ III
NAUK MATEMATYCZNYCH I FIZYCZNYCH
W roku 2011 władzami Wydziału III TNW byli: prof. dr hab. Jerzy
Langer (przewodniczący) i prof. dr hab. Jan Gaj (sekretarz). Niestety w lutym 2011 roku zabrakło prof. Jana Gaja, który przegrał walkę z chorobą. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno zebranie
(21 grudnia 2011 roku), na którym interesujący wykład pt. „Zasada
przyczynowości” wygłosił prof. dr hab. Jan Mostowski (Instytut Fizyki PAN).
Zebranie w dniu 21 grudnia 2011 roku miało jednocześnie charakter sprawozdawczo–wyborczy. W tym momencie Wydział III liczył 86 członków (w tym 22 członków korespondentów). W związku
ze śmiercią prof. Gaja konieczne było dokonanie wyboru sekretarza. Prof. Langer, który już 10 lat pełnił funkcje najpierw sekretarza,
a później przewodniczącego Wydziału III, poprosił o skrócenie Jego
kadencji i wybór także nowego przewodniczącego. Zgłoszone przez
prof. Langera kandydatury do obu funkcji to:
◦ prof. dr hab. Jacek Kossut — na przewodniczącego Wydziału
III TNW
◦ prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński — na sekretarza Wydziału
III TNW.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku tajnego głosowania prof. J. Kossut został wybrany na przewodniczącego Wydziału III TNW, a prof. R. S. Dybczyński na sekretarza Wydziału III TNW.
Zgłoszone też zostały kandydatury nowych członków korespondentów i członków zwyczajnych. Wyniki przeprowadzonych wyborów
podsumowane są w protokole pt. „Sprawy organizacyjne rozstrzygane na Zebraniu Wydz. III TNW w dn. 21.12.2011 r.”, który załączam,
a który stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.
Prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński
Sprawy organizacyjne rozstrzygane na Zebraniu Wydz. III TNW
w dn. 21.12.2011 r.
Wybory nowego przewodniczącego i sekretarza Wydz. III
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Zgłoszono (prof. J. Langer) po jednej kandydaturze do każdej z tych
funkcji:
◦ prof. dr hab. Jacek Kossuth — na przewodniczącego Wydziału III TNW
◦ prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński — na sekretarza Wydziału III TNW.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę. Komisję skrutacyjną stanowili
prof. J. Langer i prof. J. Mostowski. W głosowaniu oddano 16 kart,
wszystkie ważne.
Wyniki głosowania:
◦ prof. J. Kossut — 16 głosów „tak”
◦ prof. R. S. Dybczyński — 15 głosów „tak”; 1 „wstrzymujący”.
Tym samym prof. J. Kossut został wybrany na przewodniczącego
Wydziału III TNW, a prof. R. S. Dybczyński na sekretarza Wydziału
III TNW.
Wybory nowych członków korespondentów i członków zwyczajnych
TNW
Zgłoszono następujące kandydatury na członków korespondentów
TNW:
◦ prof. dr hab. Izabella Grzegory (fizyk) — Instytut Wysokich
Ciśnień PAN (członkowie wprowadzający: prof. J. Langer,
prof. J. Kołodziejczak)
◦ prof. dr hab. Rafał Latała (matematyk) — Instytut Matematyki UW (członkowie wprowadzający: prof. S. Kwapień,
prof. F. Przytycki)
◦ prof. dr hab. Janusz Lewiński (chemik) — Wydz. Chemiczny
Politechniki Warszawskiej i IChF PAN (członkowie wprowadzający: prof. J. Jurczak, prof. J. Lipkowski), a także kandydaturę
prof. dr. hab. Łukasza Turskiego (fizyk) — Instytut Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie — od razu na członka zwyczajnego, ze względu
na wybitne zasługi dla środowiska naukowego warszawskiego
(członkowie wprowadzający: prof. M. Demiański, prof. J. Langer, prof. J. Kołodziejczak, prof. A. Trautman).
Ponadto wnioskowano o podniesienie do statusu członka zwyczajnego
następujące kandydatury dotychczasowych członków korespondentów:
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◦ prof. dr hab. Zofia Adamowicz (matematyk) — Instytut Matematyki PAN (rekomendacje: prof. W. Żelazko, prof. A. Schinzel)
◦ prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk (matematyk) — Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (rekomendacje:
prof. S. Kwapień, prof. S. Przytycki).
W głosowaniu oddano 16 kart, wszystkie ważne.
Wyniki głosowania:
na członków zwyczajnych:
◦ prof. Z. Adamowicz — 16 głosów „tak”
◦ prof. Ł. Turski — 16 głosów „tak”
◦ prof. P. Wojtaszczyk — 16 głosów „tak”.
Na członków korespondentów:
◦ prof. I Grzegory — 16 głosów „tak”
◦ prof. R. Latała — 16 głosów „tak”
◦ prof. J. Lewiński — 16 głosów „tak”.
Tak jak w poprzednim głosowaniu Komisję skrutacyjną stanowili
prof. J. Langer i prof. J. Mostowski. Wyniki wyborów członkowskich
są rekomendacją Wydziału III dla Zebrania Ogólnego TNW i wymagają przez nie zatwierdzenia.
Prof. Jacek Kossut
Prof. Rajmund S. Dybczyński

WYDZIAŁ IV
NAUK BIOLOGICZNYCH
W maju 2012 roku Wydział IV Nauk Biologicznych TNW liczył
55 członków, w tym 37 członków zwyczajnych i 18 korespondentów.
W 2011 roku wybrano dwóch nowych członków–korespondentów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego: dr hab. Leonorę Bużańską, profesora PAN i prof. dr hab. Marię Doligalską,
a prof. dr hab. Katarzynę Niemirowicz–Szczytt powołano na członka zwyczajnego TNW.
W 2011 roku odbyły się cztery zebrania naukowe IV Wydz. TNW,
na których zaproszeni goście, wybitni specjaliści z dziedziny biologii,
wygłosili wykłady. Po wykładach miała miejsce dyskusja. W wykładach uczestniczyło od 15 do 25 osób, członków TNW i gości, w tym
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