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Sukcesy polskich wystawców to wynik wysokiego poziomu m eryto
rycznego prezentow anych rozw iązań i zaangażow ania ich twórców. W
efekcie poziom nauki polskiej, jej now oczesność i konkurencyjność zdo
bywa coraz większe uznanie w wym iarze europejskim i światowym.
Znaczenie udziału wystawców z Polski zostało docenione, stąd udział
w Salonie dla jednostek ze sfery nauki został dofinansowany przez Mini
sterstwo Nauki i Informatyzacji, a dla zakładów przemysłowych oraz ma
łych i średnich przedsiębiorstw, przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Dominika Dzwonkowska

Sprawozdanie z konferencji „Pluralizm religijny:
moda czy konieczność?", Warszawa, 30 listopada 2004
Dnia 30 listopada 2004 w ramach II W arszawskiego Dnia Filozofii od
była się konferencja „Pluralizm religijny: moda czy konieczność?". Orga
nizatoram i spotkania byli Sekcja Filozofii Bytu, Boga i Religii Instytutu
Filozofii UKSW oraz Rada Studentów W ydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Konferencja odbyła się w Podziemiu Kamedulskim w Warszawie.
Celem W arszawskiego Dnia Filozofii jest organizowanie spotkań popula
ryzujących filozofie i stw arzanie m ożliw ości poszukiw ania odpowiedzi
na aktualne pytania, niekoniecznie prowadząc do uzyskania jednej, wła
ściwej odpowiedzi, ale zawsze ukazując różne możliwości spojrzenia na
dane zagadnienie. Cechą specyficzną spotkań organizowanych w ramach
W arszawskiego Dnia filozoficznego jest to, że są organizowane wspólnie
przez studentów i wykładowców. Ponadto studenci mają m ożliwość za
prezentowania swoich poglądów obok wystąpień zaproszonych gości. W
ramach W arszawskiego Dnia Filozofii są podejmowane aktualne proble
my, podczas tego spotkania została podjęta dyskusja nad problemem plu
ralizmu religijnego. Uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi na py
tanie czy istnieje jedna prawdziwa religia, jakie są kryteria uznania religii za prawdziwą, czy wszystkie religie są prawdziwe. Czy m ożna m ó
wić o jakiejś płaszczyźnie łączącej wszystkie religie jeżeli tak to, co speł
nia tę rolę? Czy jest możliwy ekumenizm? Jakie są filozoficzne podstawy
dyskusji nad problem em religii?
W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:
1. Prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL) „Problem religii prawdziwej,,
2. Dr Jacek Wojtysiak (KUL) „W obronie inkluzywizmu religijnego"
3. Dr Maciej Bała (UKSW) „Wielość religii - jedność m istyki"

4. Prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko (IFiS PAN) „Inny katolicyzm: Gian
ni Vattimo"
5. Prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW) „Religia w epoce sym ulacji"
6. Dr Jacek Grzybowski (UKSW) „Religijne proroctwa polityczne"
7. Mgr Joanna Stępczyńska „Metoda fenomenologiczna jako otwierająca
na wiarę chrześcijańską - droga Edyty Stein do Boga"
8. Adam Wątróbski (V rok filozofii UKSW) „Filozoficzne aspekty m yśle
nia Hansa Waldenfelsa o wielości religii"
9. Emilia Gutowska (V rok teologii UKSW) „Extra ecclesiam nulla salus
- wiele interpretacji, jedna ortodoksja"
10. Piotr Kaznowski (V rok filozofii UKSW ) „Filozoficzne aspekty debaty
o pluralizmie religijnym "
M ateriały konferencyjne zostaną wydane w specjalnej publikacji.
Spotkanie przebiegało w m iłej, sprzyjającej rozważaniom filozoficz
nym atm osferze Podziemi Kamedulskich, gdzie zaproszeni goście wspól
nie ze studentami mieli okazje podjąć dyskusję nad tematem konferencji.
Organizatorzy planują przygotowanie kolejnych konferencji w ramach
W arszawskiego Dnia Filozofii.
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Sprawozdanie z seminarium: „Nowe metody oceny
zanieczyszczenia środowiska oparte o testy
ekotoksykologiczne”
Pod patronatem Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Katedry Chemii Ana
litycznej W ydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Do
skonałości Analityki i Monitoringu Środowiska (CEEAM) odbyło się w
dniu 10 grudnia jednodniowe seminarium na temat: „Nowe metody oceny
zanieczyszczenia środowiska oparte o testy ekotoksykologiczne". Semina
rium przeprowadzone zostało w Nowym Ratuszu w Gdańsku (aktualnie
siedziba Biura Rady Miasta Gdańska, dawniej klub studencki Żak) przy
współudziale czołowego ekotoksykologa belgijskiego prof, dra Guido Perssone'a oraz kilku polskich ekotoksykologów z Gdańska i Warszawy.
Podczas seminarium referaty wygłosili: prof, dr hab. inż. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska i CEEAM) - „Bioanalityka i biomonitoring - wprowadzenie, historia, definicje, podziały, trendy rozwojowe", następnie naczelny

