
ArchiwUM FilozoFii PrAwA 
i FilozoFii Społecznej

2011/1

Z życia Sekcji Polskiej IVR i „Archiwum”

21 września 2010 r. odbyło się zwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia 
Filozofii prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji polskiej iVR, które dokonało zmian 
w składzie prezydium Stowarzyszenia.

W związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego prezydium – prof. UW 
dra hab. Tomasza Staweckiego – na to stanowisko wybrano dra hab. Bartosza Wojcie-
chowskiego z Uniwersytetu łódzkiego. Walne zebranie członków wyraziło wdzięczność 
prof. T. Staweckiemu za sprawowanie funkcji przewodniczącego i osiągnięcia Sekcji 
w tym czasie.

pełny skład wybranego prezydium Stowarzyszenia jest następujący:
Dr hab. Bartosz Wojciechowski – przewodniczący prezydium;
prof. dr hab. jerzy zajadło – Wiceprzewodniczący prezydium;
Dr Agnieszka choduń – członek prezydium;
prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki – członek prezydium;
prof. dr hab. leszek leszczyński – członek prezydium;
prof. dr hab. Marek Smolak – członek prezydium;
Dr hab. Adam Sulikowski – członek prezydium;
Dr hab. Wojciech załuski – członek prezydium;
prof. zw. dr hab. Marek zirk-Sadowski – Redaktor naczelny „Archiwum Filozofii 
prawa i Filozofii Społecznej”;
Dr paweł Skuczyński – sekretarz redakcji „Archiwum Filozofii prawa i Filozofii 
Społecznej”;
Dr Tomasz Bekrycht – sekretarz prezydium Stowarzyszenia;
Dr Karolina zarzycka – skarbnik Stowarzyszenia.

*

przypominamy, że 15–20 sierpnia 2011 r. we Frankfurcie nad Menem odbędzie 
się XXV Światowy Kongres iVR zatytułowany „prawo, nauka, technologia”. Więcej 
informacji można znaleźć pod adresem www.ivr2011.org.

*

informujemy, że 15–18 września 2011 r. w przegorzałach pod Krakowem odbędzie 
się zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów prawa Sekcji polskiej iVR zatytułowany 
„Teoria prawa pomiędzy nowoczesnością a ponowoczesnością”. organizatorem zjazdu 
jest Katedra Teorii prawa Uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie.
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*

przypominamy, że „Archiwum Filozofii prawa i Filozofii Społecznej” ukazuje się 
również w formie numerów anglojęzycznych. zapraszamy więc do przesyłania na adres 
sekretarza redakcji również tekstów w języku angielskim.

*

Sprostowanie

przepraszam pana Arkadiusza Rymanowskiego za błędne podanie jego nazwiska w ar-
tykule „postpozytywizm na tropie Świętego Graala? odpowiedź na krytykę Tomasza 
pietrzykowskiego”, który ukazał się w pierwszym numerze Archiwum.

Andrzej Grabowski


