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Od numeru 1. tomu LXXV „Ruchu Filozoficznego” ulega zmianie skład
redakcji kwartalnika. Przy aprobacie podmiotów wydających czasopismo: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Instytutu Filozofii UMK w Toruniu profesor Ryszard Wiśniewski przekazał
stanowisko redaktora naczelnego profesorowi Adamowi Grzelińskiemu.
Profesor Wiśniewski współpracował z kwartalnikiem przez dwadzieścia dwa lata, a funkcję redaktora naczelnego pełnił przez ostatnie
dziesięć. Dość zauważyć, że choć współwydawany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne „Ruch Filozoficzny” zachowuje charakter czasopisma środowiskowego, to w ostatnich latach zmienił nieco formę, nadążając za zmianami w czasopiśmiennictwie naukowym: od 2014 roku
jest dostępny także w wersji elektronicznej, skład jego rady redakcyjnej
został poszerzony o współpracowników międzynarodowych, a spora
część tekstów jest wydawana w języku obcym, co pozwala na wprowadzenie polskich badań do międzynarodowego obiegu naukowego.
W uznaniu zasług profesora Ryszarda Wiśniewskiego dla środowiska
filozoficznego, w tym wysiłku wieloletniego kierowania kwartalnikiem
„Ruch Filozoficzny”, Zarząd Główny PTF podczas walnego zebrania Towarzystwa 15 lutego 2019 roku jednogłośnie przyznał mu tytuł honorowego członka Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Warto zauważyć,
że od 1929 roku, gdy tytuł ten przyznano po raz pierwszy – otrzymał go
wówczas założyciel PTF i „Ruchu Filozoficznego” Kazimierz Twardowski – tym zaszczytnym mianem uhonorowano łącznie tylko dwadzieścia
osób; oprócz Twardowskiego są wśród nich tak zasłużone dla polskiej filozofii osoby, jak: Władysław Tatarkiewicz, Tadeusz Kotarbiński, Leszek
Kołakowski, Stefan Swieżawski czy Marek Siemek.
Chcielibyśmy przy tej okazji złożyć profesorowi Wiśniewskiemu
najserdeczniejsze gratulacje z tego powodu, doceniając fakt, że nadal
możemy korzystać z jego doświadczenia w redakcji kwartalnika.
Podążając za sugestiami ZG PTF, poniżej publikujemy korespondencję pomiędzy redakcją „Ruchu Filozoficznego” a Zarządem Głównym PTF.
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Toruń, 6 stycznia 2019 r.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
w Warszawie
Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z początkiem roku 2019 z obowiązków redaktora naczelnego kwartalnika „Ruch Filozoficzny”.
Moja praca dla tego zasłużonego czasopisma filozoficznego sięga roku 1996, kiedy przyjąłem funkcję sekretarza redakcji, następnie
w 2003 roku zostałem zastępcą redaktora naczelnego, by 2 października
2008 roku przyjąć po profesorze Leonie Gumańskim obowiązki redaktora naczelnego.
Przez dwadzieścia dwa lata pracowałem zatem najpierw pod kierownictwem profesora Leona Gumańskiego, następnie od 2003 roku
współpracowałem z doktorem Marcinem Zdrenką, doktorem Piotrem
Domerackim, magistrem Dawidem Wincławem, którzy kolejno pełnili
funkcję sekretarza redakcji. W zespole redakcyjnym znaleźli się także
profesor Urszula Żegleń i profesor Jolanta Żelazna, a ostatnio profesor
Adam Grzeliński. Ogromne zasługi dla redagowania części bibliograficznej miał przez długie lata magister Wiesław Mincer. Kwartalnik
wspierali członkowie Rady Programowej ze strony Zarządu Głównego
PTF, a także dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wszystkim wymienionym i niewymienionym z nazwiska serdecznie dziękuję za współpracę i życzliwość. Wyrazy wdzięczności kieruję
także do licznych recenzentów, których opinie przyczyniły się do utrzymania poziomu naukowego „Ruchu Filozoficznego”.
Ogromny wkład w redakcję techniczną i troskę o zachowanie ciągłości serii sięgającej 1911 roku włożyło Wydawnictwo Naukowe UMK
i jego pracownicy, którym również serdecznie dziękuję. Bez ich wsparcia i rad nie udałoby się przetrwać rewolucji informatyczno-edytorskiej,
jaką przechodzi czasopiśmiennictwo naukowe.
„Ruch Filozoficzny” zachował swoją tradycyjną szatę graficzną,
ale zmienił strukturę merytoryczną. Właśnie rewolucja informatyczna
wymusiła rezygnację z tej jego części, która miała tradycyjnie charakter informacyjny, zwłaszcza bibliograficzny. Pismo jako organ Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego nadal publikuje informacje, wspomnienia i sprawozdania, ale tylko te, które zostały nadesłane. Robimy to, mimo iż tzw. ewaluacja czasopism nie przydziela za to
punktów.
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Modernizacja kwartalnika sprawiła, że stał się on pismem zarówno
tradycyjnie drukowanym, jak i dostępnym w wersji elektronicznej na
stronach Wydawnictwa Naukowego UMK, Rada Programowa ma skład
międzynarodowy, a coraz więcej tekstów jest publikowanych w językach obcych. Redakcja po złożeniu stosownych aplikacji jest na dobrej
drodze do podwyższenia punktacji pisma.
W ostatnich latach zmieniły się zasady finansowania czasopism
i ustała dotacja ministerialna realizowana za pośrednictwem Zarządu
Głównego PTF. W tej sytuacji ciężar finansowania Ruchu Filozoficznego
za zgodą Zarządu Głównego PTF wziął na siebie Instytut Filozofii UMK,
przy aprobacie władz Wydziału Humanistycznego UMK. Pismo jest finansowo bezpieczne, za co składam podziękowania kolejnym dyrektorom Instytutu Filozofii, profesorowi Adamowi Grzelińskiemu oraz profesorowi Krzysztofowi Abriszewskiemu, a także kolejnym dziekanom
Wydziału Humanistycznego – profesorowi Andrzejowi Szahajowi oraz
profesorowi Radosławowi Sojakowi.
Po konsultacjach z członkami redakcji i dyrektorem Instytutu Filozofii UMK, prosząc o przyjęcie mojej rezygnacji, proponuję powołanie
Adama Grzelińskiego, profesora zwyczajnego w Instytucie Filozofii
UMK, na nowego redaktora naczelnego „Ruchu Filozoficznego”. Profesor Adam Grzeliński współpracował z redakcją w ciągu ostatnich kryzysowych lat, kiedy została wstrzymana dotacja i powstały opóźnienia
związane z ukazywaniem się kwartalnika. Bez jego wsparcia i zaangażowania w równoległe redagowanie zeszytów, a także powierzenie
odpowiedzialności za ich przygotowanie osobom wspierającym „Ruch
Filozoficzny”, kwartalnik miałby niewielkie szanse, by nadal istnieć.
Profesor Grzeliński ma wizję, energię i wolę współpracy, by „Ruch Filozoficzny” dopasować do zmieniających się warunków i wprowadzić na
wyższy poziom.
Kandydaturę profesora Adama Grzelińskiego popiera także zastępca redaktora naczelnego, doktor habilitowany Marcin Zdrenka, który
przez piętnaście lat towarzyszył mi bardzo aktywnie w redagowaniu
„Ruchu Filozoficznego”.
Z poważaniem i serdecznym podziękowaniem za współpracę
Ryszard Wiśniewski
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Toruń, 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
w Warszawie
Szanowni Państwo,
Redaktor Naczelny „Ruchu Filozoficznego”, Pan Profesor Ryszard
Wiśniewski, przesłał mi kopię swej rezygnacji z kierowania kwartalnikiem, proponując jednocześnie, abym przejął tę funkcję. Jestem bardzo
wdzięczny za zaufanie, jakim zostałem obdarzony w związku z tą propozycją, a także świadom odpowiedzialności, z jaką wiąże się to wyróżnienie, i obowiązków, jakie na mnie nakłada.
Swą pozycję i rangę „Ruch Filozoficzny” budował przez wiele lat,
a dziś jest jednym z najbardziej zasłużonych dla polskiej filozofii czasopism. Obecnie, gdy liczą się wskaźniki cytowalności i międzynarodowe
bazy indeksacyjne, okazuje się, że potwierdzają one znaczenie „Ruchu
Filozoficznego” – przekonuje o tym budowana przez długie lata duża
rozpoznawalność publikacji czasopisma w bazie Scopus, do której aplikowaliśmy w roku ubiegłym. Nie byłoby to możliwe bez wieloletniej
pracy Redakcji, przede wszystkim zaś kolejnych Redaktorów Naczelnych – Profesorów Kazimierza Twardowskiego, założyciela tego pisma,
Tadeusza Czeżowskiego, Leona Gumańskiego i Ryszarda Wiśniewskiego, który z sukcesem prowadził kwartalnik przez wiele ostatnich lat.
Współpracując z „Ruchem Filozoficznym”, dostrzegłem, jakiego wysiłku i oddania to wymagało, a przecież jest to praca nieprzynosząca żadnych osobistych korzyści, podejmowana dla dobra środowiska filozoficznego, praca, z której wszyscy mogliśmy i możemy korzystać. Dzięki
doświadczeniu Redaktora Naczelnego i Kolegów z redakcji: Marcina
Zdrenki, Piotra Domerackiego i Dawida Wincława „Ruch Filozoficzny” znajduje się w znakomitej formie – jego poziom jest bardzo wysoki,
pismo ukazuje się regularnie, a sytuacja finansowa i organizacyjna jest
stabilna. Udało się również z sukcesem umiędzynarodowić pismo, co
Profesor Wiśniewski anonsował pod koniec 2015 roku w pierwszym zeszycie wydanym w wersji angielskiej.
Udana współpraca z Polskim Towarzystwem Filozoficznym, z Instytutem Filozofii w Toruniu oraz udzielającym fachowego wsparcia
Wydawnictwem Naukowym UMK zapowiada dalszy rozwój kwartal-
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nika. Jestem przekonany, że trzeba zachować jak najwięcej ze specyfiki
„Ruchu Filozoficznego” – czasopisma od siedemdziesięciu lat wydawanego w Toruniu, w dużej mierze siłami pracowników tutejszego Instytutu Filozofii, ale będącego również periodykiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Dlatego w ostatnich latach ukazały się archiwalne
teksty Kazimierza Twardowskiego, a w kolejnych zeszytach znajdujemy
publikacje najlepszych polskich badaczy z różnych środowisk w Polsce.
Cały czas ukazują się też materiały okolicznościowe – sprawozdania
z prac Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wspomnienia o uczonych, którzy odeszli. W czasach, gdy coraz większą wagę przykłada się
do rozwijania współpracy międzynarodowej, przygotowanie części numerów w języku obcym sprawia, że „Ruch Filozoficzny” dalej pełni tę
samą funkcję, co zawsze – nieprzerwanie pozwala na wymianę myśli
w środowisku naukowym, wspiera badania filozoficzne, współpracuje
z Polskim Towarzystwem Filozoficznym oraz promuje polską filozofię
w świecie.
Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i wyróżnienie, jakim jest złożona
przez Profesora Ryszarda Wiśniewskiego propozycja. W przypadku
ewentualnego poparcia mej kandydatury obiecuję dołożyć wszelkich
starań, aby tak zasłużone dla polskiej kultury czasopismo, jakim jest
„Ruch Filozoficzny”, mogło dalej się rozwijać. Mam również nadzieję,
którą w formie gorącej prośby wyraziłem w osobnym liście do Profesora Ryszarda Wiśniewskiego, że będziemy dalej wspólnie pracować
w kwartalniku. Pozycja Profesora w środowisku naukowym, wieloletnie
doświadczenie i znajomość niuansów redaktorskiego fachu są niezwykle cenne – trudno mi sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie Redakcji
bez Jego uczestnictwa, rady i wsparcia.
Z wyrazami szacunku
Adam Grzeliński

