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Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2014-2016

Kandyduję ponownie w wyborach na Prezesa PTM ponieważ uznałem, że jest to potrzebne dla zachowania 
i umocnienia dotychczasowych osiągnięć PTM oraz realizacji nowych inicjatyw. W nadchodzącej kadencji 
planuję  skoncentrować  się  na  sprawach  wewnętrznych  PTM.  Poniżej  wymieniam kilka  szczegółowych 
zadań, w których realizację zamierzam się włączyć:

• Z  obecnej  perspektywy  najważniejszym wydarzeniem naukowym  roku  2014  będzie  Niemiecko-
Polski  Zjazd  Matematycznego,  którego  perfekcyjne  przeprowadzenie  będzie  służyć  utrwaleniu 
pozytywnego  wizerunku  polskiego  środowiska  matematycznego  w  Europie,  stworzonego  przez 
sukces  6ECM.  Będę  nadal  wspierać  organizatorów  Zjazdu.  Będę  kontynuował  starania 
o zorganizowanie  Zjazdu  Litewsko-Polskiego  na  Litwie  oraz  zamierzam  zainicjować  kontakty 
w sprawie wspólnego zjazdu krajów grupy wyszehradzkiej.

• Sukces  5. Forum  Matematyków  Polskich  stanowi  impuls  dla  corocznej  organizacji  Forum  oraz 
poszerzenia jego koncepcji programowej. Proponuję włączenie do programu FMP sesji wymiany 
doświadczeń  dotyczących  nauczania   na  kierunku  matematyka i  na  kierunkach,  dla  których 
matematyka  jest  przedmiotem wspomagającym.  Zamierzam pogłębić  współpracę  z  Komitetem 
Matematyki  PAN,  którego  posiedzenie  jest  stałym  elementem  Forum,  a  także  zaproponować 
współdziałanie Konferencji Dziekanów i Dyrektorów jednostek matematycznych.

• Poszerzenie grona członków PTM o aktywnych matematyków młodszej generacji jest kluczowe dla 
trwałości  Towarzystwa  i  umocnienia  jego  legitymacji  do  reprezentowania  całego  polskiego 
środowiska  matematycznego.  Przygotowany  program  działań  mających  na  celu  pozyskiwanie 
nowych członków przez oddziały będzie wcielany w życie.

• Ważnym  zadaniem  PTM  jest  docenianie  osiągnięć  swoich  członków  na  wszystkich  polach 
działalności Towarzystwa. Zamierzam zwrócić się do Oddziałów PTM o wysunięcie kandydatur do 
odznaczeń państwowych, a następnie zorganizować przygotowanie przez ZG PTM wystąpień.

• Przewiduję rozwijanie portalu internetowego PTM poprzez dodawanie funkcjonalności coraz lepiej 
służących członkom Towarzystwa i projektom realizowanym przez PTM. 

• Korzystając  z  bogatego  doświadczenia zdobytego  przy  organizacji  konferencji  i  kongresów 
przewiduję stworzenie programu "Konferencje PTM", w ramach którego organizatorom konferencji 
matematycznych  byłyby  udostępniane  zarówno  wyspecjalizowane  narzędzia  techniczne, 
wspomagające prace organizacyjne,  jak i pomoc w występowaniu o  dofinansowanie konferencji.

• PTM  nie  może  zapominać  o  historii  i  tradycjach  matematyki  polskiej.  Planuję  zainicjowanie 
przygotowań obchodów 100-lecia PTM. Ważnym zadaniem jest uzupełnienie informacji o polskich 
matematykach  w  Mathematical  Genealogy  Project.  Przewiduję  nawiązanie  współpracy  w  tym 
zakresie z uczelniami i zorganizowanie wspólnego programu działań. Mam nadzieję, że rosnące 
zainteresowanie  historią  matematyki  stworzy  warunki  do  reaktywowania  Antiquitates 
mathematicae  i  ożywienia  Leksykonu  Matematyków Polskich  jako  źródła  rzetelnej   informacji 
o dorobku naukowym znakomitych polskich matematyków.

Zarząd Główny PTM będzie utrzymywać bliskie, robocze kontakty z zarządami oddziałów PTM, komisjami, 
jury  nagród,   konkursów,  redakcjami  czasopism  oraz  wszystkimi  innymi  zespołami   prowadzącymi 
działalność w ramach PTM.  Rolą władz PTM wszystkich szczebli jest udzielanie pomocy wartościowym 
inicjatywom i animowanie wymiany doświadczeń. 

Rozwinięcie powyższych tez przedstawię Zgromadzeniu Delegatów PTM 23 listopada 2013 r.
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