
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi 
zaprasza na 

otwartą sesję naukową 

Myślenie dziś
O względności granic między naukami 

i 
„Granicach względności” Marcina Poręby

(z udziałem Autora)

W trakcie  trzeciego  już  spotkania  z  cyklu  poświęconego  współczesnej  refleksji  –  jej  genezie,
sytuacji, stawkom i perspektywom – najpierw, w części pierwszej, przyjrzymy się relacjom między
różnymi dziedzinami wiedzy: matematyką, przyrodoznawstwem, humanistyką a filozofią. W jaki
sposób,  dzięki  komu i  czemu,  na  ile  sensownie  i  w imię  jakich  celów dochodzi  do  uchylenia
instytucjonalno-metodologicznych barier, od kilkuset lat stanowiących jeden z istotnych warunków
postępu nauk i wciąż przecież współodpowiedzialnych za ich poznawczą efektywność? 

Być może jednak istnieją problemy lub pojęcia, które nie tylko pozwalają na przekraczanie owych
barier, ale wręcz tego wymagają – nawet jeśli nie potrafimy jeszcze tego robić. Te problemy i te
pojęcia wskazywałyby na miejsca, gdzie nieuchronnie spotykają się ze sobą dotychczas oddzielone
przestrzenie  albo  światy  (matematyki,  fizyki,  możliwości  i  umysłu).  Między  innymi  o  takich
problemach,  pojęciach  i  spotkaniach  traktuje  książka  Marcina  Poręby  Granice  względności,
nagrodzona w I edycji  Konkursu o Nagrodę im.  Barbary Skargi.  Tematom w niej  poruszonym
poświęcona będzie część druga sesji „Myślenie dziś”. 

Sobota, 7 czerwca, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, dawny budynek BUW-u, sala 107 

CZĘŚĆ PIERWSZA

12.00–14.45 
Względność granic  

dr hab. Jan Sowa (UJ)
Humanistyka – technologia – emancypacja 

prof. Marek Kozłowski (UŁ)
Czy żyjemy w „naszej erze”?

dr Maciej Malicki (SGH)
Co Alain Badiou mógłby powiedzieć Jerry'emu Fodorowi, czyli o użyciu matematyki w różnych
szkołach filozoficznych 

14.45–15.15 
Przerwa na lunch

CZĘŚĆ DRUGA



15.15–17.15 
„Granice względności” (I)

prof. Cezary Wodziński (UW)
JAK-ość i JA-kość myślenia. Uwagi wokół eseju Marcina Poręby

prof. Marek Szydłowski (UJ)
Albert Einstein a współczesna kosmologia relatywistyczna 

17.15–17.30 
Przerwa na kawę

17.30–20.00
„Granice względności” (II)

prof. Magdalena Saganiak (UKSW)
O naturze pojęcia i słowa, stosunku pojęcia do spostrzeżenia, naturze myślenia, a także celach i
metodach badań interdyscyplinarnych 

dr hab. Michał Herer (UW)
Czy myśleć znaczy sądzić? O pojęciu, myśleniu i sądach

mgr Bartosz Działoszyński (UW)
Uwagi o nowej metafizyce i języku, w jakim miałaby zostać wyrażona

W ciągu całego dnia możliwość zakupu Granic względności Marcina Poręby oraz zbioru Myślenie
dziś  [1]  z  tekstami  Janusza  Ostrowskiego,  Jacka  Migasińskiego,  Marcina  Pańkowa,  Joanny
Bednarek, Marcina Poręby, Andrzeja Ledera, Michała Herera i Marcina Gokielego.


