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Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Logiki
i Filozofii Nauki (PTLiFN), które odbyło się w Warszawie,
dnia 20 stycznia 2018r.
Zebraniu przewodniczył Zastępca Prezesa Zarządu PTLiFN, prof. Andrzej Wiśniewski.
Wobec braku kworum, przewodniczący zamknął zebranie, aby po statutem uregulowanej przerwie ogłosić początek drugiego zebrania, władnego podejmować decyzje mimo
braku kworum.
Podczas obrad omawiano następujące kwestie:
1. Sprawy bieżące.
2. Reaktywacja nagrody Towarzystwa za najlepszą pracę magisterską i doktorską w
dziedzinie logiki i filozofii nauki.
3. Nagroda im. Alfreda Tarskiego przyznawana przez stowarzyszenie „Universal Logic”.
Ad 1. Podczas pierwszej części obrad prof. Tomasz Placek zaprosił do udziału w
konferencji „Modality in Physics” organizowanej w dniach 11-13 czerwca w Krakowie.
Zasygnalizował również intencję Zarządu, by objąć konferencję patronatem PTLiFN.
Profesor Ewa Orłowska zaapelowała o aktywną działalność Towarzystwa na arenie
krajowej i międzynarodowej. Dr hab. Marcin Miłkowski zauważył, że Towarzystwo ma
prawo głosu podczas Kongresów międzynarodowego Towarzystwa Logiki, Metodologii
i Filozofii Nauki (LMPS). Skarbnik Towarzystwa, dr hab. Jan Czerniawski zapewnił, że
PTLiFN regularnie opłaca składkę członkowską LMPS.
Ad 2. Dr hab. Joanna Golińska-Pilarek zaapelowała o reaktywację nagrody Towarzystwa za najlepszą pracę magisterską, oraz ustanowienie nagrody za najlepszą pracę
doktorską w dziedzinach statutowo wspieranych przez Towarzystwo. Inicjatywę poddano głosowaniu, dwunastu członków było za, jeden wstrzymał się od głosu. Prezes
Zarządu, prof. Tomasz Placek, poprosił dr hab. Joannę Golińską-Pilarek o rozpoczęcie
prac przygotowawczych umożliwiających przywrócenie lub ustanowienie odpowiednich
nagród, a dr hab. Joanna Golińska-Pilarek zgodziła się koordynować wykonanie tego
zadania.
Ad 3. Ostatnią część zebrania pochłonęła dyskusja nad nagrodą naukową im. Alfreda
Tarskiego ustanowioną przez towarzystwo „Universal Logic” (UL). Nagroda im. Alfreda
Tarskiego jest częścią większego projektu firmowanego przez UL, którego inicjatorem
jest prof. Jean-Yves Béziau. Celem projektu jest ustanowienie wielu nagród naukowych,
każdej o zasięgu krajowym, które mają na celu wyróżniać niepublikowane prace w dziedzinie logiki. Laureaci krajowych nagród mają być zapraszani na światowy kongres
UL, by tam przedstawić swoje prace. Dodatkową nagrodą jest możliwość opublikowa-
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nia wyróżnionej pracy w czasopiśmie „Logica Universalis”. Organizatorzy zdecydowali
się ustanowić Alfreda Tarskiego patronem polskiej edycji nagrody i ogłosili pierwszą
edycję konkursu.
Ustanowienie tej nagrody wywołało burzliwą debatę. Wskazywano jej pozytywne aspekty. Laureatowi umożliwia ona uczestnictwo w kongresie UL (organizatorzy całościowo
pokrywają koszty uczestnictwa polskiego laureta nagrody w kongresie UL), co może
być istotnym ułatwieniem szczególnie dla młodych naukowców. Co więcej nagroda
jednoznacznie wiąże nazwisko Tarskiego z Polską i polską logiką.
Duże wątpliwości wzbudzały jednak dwie kwestie związane z nagrodą. Po pierwsze
część zebranych podkreślała, że Alfred Tarski jest jednym z najwybitniejszych logików
w historii tej dyscypliny i nie jest stosownym, by jego nazwiskiem firmować stosunkowo
mało prestiżową nagrodę o lokalnym zasięgu. Pojawiły się jednak głosy przeciwne,
które wskazywały na to, że prestiż nazwiska nie zawsze łączy się z prestiżem nagrody
(przykładem była nagroda im. Kopernika). Prof. Indrzejczak zobowiązał się przekazać
prof. Béziau zastrzeżenia Towarzystwa w tym zakresie. Zwrócono również uwagę na to,
że nazwisko Tarskiego nie jest znakiem towarowym PTLiFN i Towarzystwo nie może
nikomu zabronić ustanowienia nagrody jego imienia.
Po drugie, wątpliwości wzbudził sposób ogłoszenia nagrody. Inicjator nagrody, prof.
Béziau, sugeruje, by ciałem przyznającym nagrodę w danym kraju było lokalne towarzystwo logiczne, jednak nagroda została ogłoszona bez żadnych konsultacji, czy
nawet powiadomienia władz PTLiFN. Ostatecznie Zgromadzenie zdecydowało, by Zarząd Towarzystwa nie podejmował na tym etapie żadnych oficjalnych działań w kwestii
nagrody naukowej im. Tarskiego (za taką decyzją głosowało 9 osób, 2 były przeciwne,
2 wstrzymały się od głosu).
Po głosowaniu prof. Wiśniewski zakończył Walne Zgromadzenie. W Zgromadzeniu
wzięło udział 13 członków Towarzystwa (lista obecnych dostępna do wglądu u Sekretarza Zarządu).
Protokół sporządził Sekretarz Zarządu PTLiFN,
dr Jacek Wawer

