Sekcja Filozofii Przyrody
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz

Gdańskie Seminarium Duchowne
zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia
Obszary i perspektywy dialogu

(w 10. rocznicę śmierci ks. prof. Kazimierza Kloskowskiego)
Gdańsk, 13-14 października 2009
Problematyka wzajemnych relacji zachodzących między naukami przyrodniczymi, filozofią i teologią
jest wciąż szeroko dyskutowana w środowiskach naukowych i nadal wywołuje wiele kontrowersji oraz
nieporozumień. Jednocześnie spora część przedstawicieli wymienionych dziedzin skłania się ku poszukiwaniu
wspólnej płaszczyzny dialogu służącego budowaniu spójnej wizji świata. Polskie doświadczenie wspomnianego
dialogu wydaje się jeszcze nadal zbyt skromne, choć w ostatnim czasie nabiera dynamiki. Organizatorzy
konferencji „Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary i perspektywy dialogu” pragną stworzyć jeszcze
jedną możliwość spotkania się przyrodników, filozofów i teologów w celu przedyskutowania aktualnego stanu
wiedzy z zakresu reprezentowanych przez nich dziedzin i relacji istniejących między nimi oraz wytyczenia
perspektyw dalszego dialogu.
Okazją do podjęcia wspomnianych zagadnień jest przypadająca 13 października 2009 roku 10. rocznica
śmierci ks. prof. dra hab. Kazimierza Kloskowskiego, wykładowcy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
(dawniej ATK) oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego, którego był również absolwentem. Działalność
naukowo-badawcza Księdza Profesora wpisała się na trwałe w polskie doświadczenie współpracy między
uczonymi reprezentującymi różne dziedziny poznania.
Zaproponowana konferencja ma z założenia charakter interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie do
udziału w niej kierujemy zarówno do przedstawicieli nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych oraz
teologicznych. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przyjęta z zainteresowaniem przez wszystkich,
którym nieobce są zmagania związane z wypracowywaniem współczesnego obrazu świata, a treści
zaprezentowane podczas spotkania staną się rodzimym wkładem do ogólnoświatowego nurtu badań nad
możliwościami współpracy między przyrodnikami, filozofami i teologami.

Zgłoszenia należy kierować na adres: e-mail: a.swiezynski@wp.pl
W zgłoszeniu należy podać:
1) Stopień, tytuł naukowy lub zawodowy;
2) Jednostkę zatrudnienia lub instytucję patronacką;
3) Adres korespondencyjny oraz e-mail;
4) Temat wystąpienia;
5) Abstrakt wystąpienia (1500-2000 znaków).
Zgłoszenie należy wysłać w terminie do 30.06.2009.
Opłata konferencyjna wynosi 250 PLN.
Organizatorzy zamierzają opublikować treść referatów w specjalnej publikacji recenzowanej.
Termin powiadomienia o przyjęciu zgłoszonego wystąpienia: 12.07.2009.
Osoby odpowiedzialne za organizację konferencji:
Ks. dr Adam Świeżyński – Sekcja Filozofii Przyrody UKSW
Ks. dr Jacek Meller – Gdańskie Seminarium Duchowne

