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24. 02. 2005 -  W zajem ne relacje p o m iędzy  środow iskiem  
naturalnym , dziedzic tw em  kulturalnym , filozofią  i etyką

24 lutego w auli UKSW im. Jana Pawła II odbyła się konferencja pt. „Wzajemne 
relacje pomiędzy środowiskiem naturalnym, dziedzictwem kulturalnym, filozofią 
i etyką”. Została organizowana przez gminę Bielany i bliźniaczą gminę Londynu 
Ealing. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prezydent Warszawy prof, dr 
hab. Lech Kaczyński. Wykład inauguracyjny o charakterze i znaczeniu współ
pracy pomiędzy Ealingiem i Bielanami wygłosił Cezary Pomarański. Również 
delegacja samorządowa z Ealing prezentowała swoje wystąpienia. Organizatorzy 
planują opublikowanie materiałów konferencyjnych w formie książki.

Podczas konferencji zostały wygłoszone między innymi następujące referaty:
— Prof. dr hab. Janusz Janecki (KUL Lublin) -  Dziedzictwo przyrodnicze obsza

rów krajobrazu otwartego ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy,
— Ks. prof, dr hab. Wojciech Bołoz (UKSW Warszawa) -  Zintegrowana ochro

na środowiska i jej znaczenie dla społeczności lokalnej,
— Dr Anna Kalinowska (UW Warszawa) -  Znaczenie miasta dla utrzymania 

i rozwoju terenów chronionych,
— Prof. dr hab. Maciej Luniak (PAN Warszawa) -  Fauna Warszawy, jej różno

rodność i liczebność,
— Starszy insp. Dariusz Śliwowski (Straż Miejska Warszawa) -  Działania Straży 

Miejskiej na terenie m. st. Warszawy w aspekcie ochrony środowiska natural
nego stolicy,

18. 03. 2005 -  Spotkanie ze Stefanem Kozłowskim i Instytucie 
Ekologii i Bioetyki

Dnia 18 marca Koło Sozologów działające w Instytucie Ekologii i Bioetyki 
UKSW zorganizowało spotkanie z Prof. dr hab. Stefanem Kozłowskim, którego 
tematem było przedstawienie Idei Zielonych Płuc Polski.



Prof. S. Kozłowski wskazał, iż istotą owego programu jest funkcjonowanie 
systemu ochrony przyrody składającego się z obszarów prawnie chronionych 
oraz przestrzeni między nimi, pełniących funkcje gospodarcze podlegające ry
gorom na mocy innych przepisów uwzględniających ich położenie w pobliżu 
obszarów przyrodniczo cennych.

Po wystąpieniu Prof. S-. Kozłowski odpowiadał na pytania uczestników spo
tkania, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy Instytutu Ekologii i Bioety
ki UKSW.

11. 04. 2005 -  Sesja poświęcona pamięci historyka filozofii 
i filozofa Stefana Świeżawskiego pt. Człowiek w filozofii Stefana 

Świeżawskiego

Sekcja H istorii Filozofii na K ierunku Filozofii na W ydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW pod kierownictwem prof. UKSW dr hab. Tadeusza 
Klimskiego zorganizowała ogólnopolską sesję naukową dla uczczenia śp. 
Profesora Stefana Świeżawskiego w pierwszą rocznicę śmierci.

Obrady sesji zostały poprzedzone mszą świętą za dusze śp. M arii i Ste
fana Swieżawskich, którą pod przewodnictwem  biskupa włocławskiego ks. 
dr Wiesława A. Meringa koncelebrowali ks. prodziekan Jan Krokos, ks. prof. 
E.Morawiec i ks. prof. P.Mazanka.

Referaty na konferencji wygłosili:
— Ks. bp dr Wiesław Mering Ordynariusz Włocławski -  Wspomnienie o Pro

fesorze Stefanie Swieżawskim
— Prof. dr hab. Mieczysław Markowski -  Stefana Świeżawskiego wizja dziejów 

filozofii w XV wieku
— Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Janeczek -  Metodologia historii filozofii 

w ujęciu Stefana Świeżawskiego
— Prof. UKSW dr hab. Artur Andrzejuk -  Problematyka istnienia w metafizyce 

Stefana Świeżawskiego
— Prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski -  Filozofia człowieka w ujęciu Stefana 

Świeżawskiego.
Zamykając sesję poświęconą Profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu prof. 

T. Klimski stwierdził, że uświadamiając sobie liczne dzieła, jakie pozostawił 
Stefan Swieżawski, z których korzystają uczniowie, wierzący i wkraczający na 
drogę kontemplacji wyrażamy tym naukowym spotkaniem wdzięczność i hołd 
jego osobie. Podziękował zarazem ks. Biskupowi i współkoncelebransom za od
prawienie mszy św. w intencji Państwa Profesorostwa Swieżawskich i wspólną 
modlitwę za ich dusze, ks. Rektorowi i ks. dziekanowi za otwarcie sesji, a prele
gentom za wygłoszenie referatów i dyskusję, oraz wszystkim, a szczególnie stu

dentom za obecność.



13. 04. 2005 -  V konferencja naukowa Gospodarka odpadam i na 
terenach wiejskich w sparta  edukacja środow iskow ą

13 kw ietnia w Instytucie Budownictwa, M echanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa odbyła się V konferencja naukowa przygotowana przez Instytut 
Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja 
ta jest imprezą cykliczną związaną z obchodami „Dnia Ziemi”. Dotyczyła zagad
nień kompleksowej gospodarki odpadowej na terenach wiejskich. Wzięli w niej 
udział pracownicy naukowi, nauczyciele i studenci kierunku ochrony środowi
ska. Podczas tej konferencji poruszono takie zagadnienia jak:
— Gospodarka odpadami pochodzenia rolniczego
— Gospodarka odpadami na terenach wiejskich
— Edukacja środowiskowa na terenach wiejskich
— Edukacja regionalna
— Ekologia rodziny ludzkiej na wsi.

25. 04. 2005 -  Dzień Ziemi w Instytucie Ekologii 
i Bioetyki UKSW w Warszawie

Tegoroczny Dzień Ziemi przypadł na 24 kwietnia i jak co roku główne ob
chody odbyły się na Polach Mokotowskich w Warszawie. Temu festynowi patro
nował między innymi Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW Był to już jubileuszowy, 
bo piętnasty Dzień Ziemi w Warszawie. Program festynu był bardzo bogaty. Jak 
co roku, celem festynu jest zwrócenie uwagi jak największej liczby osób na śro
dowisko naturalne, zdobycie wiedzy, edukacje ekologiczną i zwrócenie potrzeby 
na ochronę środowiska.

Wielkim zainteresowaniem wśród warszawiaków cieszył się ‘Stół Darów 
Ziemi’, gdzie prezentowano regionalne i lokalne produkty żywności. Również 
dużą uwagą cieszył się odzysk surowców wtórnych. Warszawiacy mogli dostać 
drzewko za szkło i makulaturę oraz krzewy za baterie. Dzieci mogły wziąć udział 
w licznych konkursach, zabawach edukacyjnych, warsztatach artystycznych i pre
zentacjach organizowanych przez poszczególnych wystawców. Młodzież mogła 
zapoznać się z działalnością ekologicznych organizacji pozarządowych.

6-7. 05. 2005 -  XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół 
Naukowych

W O lsztynie odbyło się XXXIV M iędzynarodow e Sem inarium  Kół 
Naukowych pod hasłem „Koła naukowe szkołą twórczego działania”. Celem przy
świecającym seminarium było zaprezentowanie „dorobku i osiągnięć studenc
kich kół naukowych uczelni wyższych z kraju i zagranicy oraz integracja środo



wisk uczelnianych”. Komitet naukowy tworzyli prof, dr hab. Ryszard J. Górecki, 
prof, dr hab. Janusz Piechotki, prof, dr hab. Jan Kucharski, prof, dr hab. Dolores 
Ciepielewska i prof, dr hab. Antoni Jarczyk.

W ykład inaugurujący pt. „Czynniki sprawcze dom inacji liczebnościo- 
wej owadów (Insekta)” wygłosił dr hab. Wojciech Sądej, prof. UWM. Po ofi
cjalnym otwarciu m łodzi naukowcy obradowali w następujących sekcjach: 
Nauk M akroekonomicznych, Nauk Ekonomicznych, Nauk Prawnych, Nauk 
Politycznych, Nauk Społecznych, Nauk Pedagogicznych, Nauk Humanistycznych, 
Nauk biologicznych, Ochrony Środowiska, Kształtowania Środowiska i Rolnic
twa, Produkcji Zwierzęcej i Nauk Weterynaryjnych, Nauk o Żywności oraz Nauk 
Technicznych.

Wśród reprezentacji z ponad 30 uczelni krajowych oraz z 5 uczelni zagranicz
nych znalazła się po raz pierwszy delegacja Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. 
Przedstawiciele Koła Naukowego Sozologów mogli słuchać wystąpień młodych 
i początkujących naukowców. Studenci przysłuchiwali się referatom w sekcji 
Ochrony Środowiska. Wysłuchali 14 referatów, które zostały poddane ocenie jury 
oraz koleżanek i kolegów przysłuchujących się wystąpieniom. Pierwsze miejsce 
za referat Wpływ wybranych parametrów gleby na występowanie zooedafonu za
jęły Małgorzata Szymańska i Agnieszka Skowron z Koła Naukowego Rolników 
w Akademii Rolniczej w Krakowie.

30. 05-01. 06.2005 -  Konferencja naukowa w Runowie Krajeńskim 
pt. Etyka wobec współczesnych dylem atów

Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Bydgoskiej zorganizował na przełomie 
maja i czerwca 2005 roku w Zespole pałacowo-parkowym w Runowie Krajeńskim 
konferencję naukową „Etyka wobec współczesnych dylematów”. Celem konferencji 
było rozważanie miejsca i roli etyki w XXI w. Podejmowane zagadnienia dotyczyły 
szczegółowych problemów moralnych. Omawiana była problematyka etyki me
dycznej, środowiska naukowego, dziennikarskiej i nauczycielskiej. Zostały także 
poruszone kwestie prawa w relacji do etyki biznesu oraz bioetyki i jej dylematów. 
Między innymi zostały zaprezentowane następujące referaty:
— Prof. dr hab. A. Latawiec (UKSW Warszawa) -  W poszukiwaniu istoty dyle

matów etycznych
— Prof. dr hab. H. Romanowska Łukomny (UW-M Olsztyn) -  Etyka w obronie 

bezinteresowności
— Prof. dr hab. Z. Hull (UW-M Olsztyn) -  Ekofilozofiia a etyka środowiskowa
— Prof. dr hab. J. Wawrzyniak (UAM Poznań) -  Kluczowe trendy i zagadnienia 

współczesnej etyki stosowniej
— Ks. prof, dr hab. W. Dyk (USZ Szczecin) -  Związek człowieka ze światem 

zwierząt w świetle badań naukowych



— Prof. dr hab. W. Tyburski (UMK Toruń) -  O statusie bioetyki
— Prof. dr hab. A. Andrzejuk (UKSW Warszawa) -  Etyka pracownika nauko

wego
— Ks. prof, dr hab. T. Biesaga (PAT Kraków) -  Autonomia a dobroczynność 

w bioetyce
— Prof, dr hab. M. Grabowski (UMK Toruń) -  Zanik języka moralności
— Prof, dr hab. L. Gawor (URz Rzeszów) -  Spór o wartość ludzkiego życia we 

współczesnej bioetyce
— Mgr B. Listkowska (UKSW Warszawa) -  Przyczyny współczesnych dyle

matów etycznych według prof. Mieczysława Gogacza i prof. Antoniego B. 
Stępnia

Jedną z sesji prowadził ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga (UKSW, Warszawa) dy
rektor Instytutu Ekologii i Bioetyki.

7-9. 09. 2005 -  Pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki 
UKSW na konferencji naukowej w Drohiczynie

W dniach od 7 do 9 września 2005 roku w gmachu Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie odbyła się II międzynarodowa konferencja na
ukowa pod honorowym  patronatem  J. E. Ks. Bpa dr. Antoniego Dydycza -  
Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, J. M. prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego
— Rektora Akademii Podlaskiej. Konferencje „Bezpieczeństwo człowieka a proces 
transformacji systemowej” przygotowała Katedra Filozofii i Socjologii Polityki 
Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz Mazowieckie 
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli -  Wydział w Siedlcach.

Skład Komitetu Naukowego Konferencji tworzyli: J.E. Ks. Bp. dr Antoni 
Dydycz, prof. dr hab. Jan Dębowski -  Przewodniczący, ks. prof. dr hab. Tadeusz 
Syczewski, ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, mgr inż. Adam Lorens.

Gości powitał prof. dr hab. Jan Dębowski, zaś uroczystego otwarcia konfe
rencji dokonał J.M. prof. dr hab. Edward Pawłowski, Rektor Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach. Wystąpili również:
— Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej J.E. ks. Bpa dr. Antoni Dydycz
— Marszałek Województwa Mazowieckiego dr. Adam Struzik
— Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej prof. dr hab. Jerzy 

Kunikowski
— Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej prof. dr hab. 

Stanisław Jaczyński
— Z astępca  D yrek to ra  P ionu  D oskonalen ia  N auczycieli i D oradztw a 

Metodycznego, Kierownik Wydziału w Siedlcach mgr. inż. Adam Lorens



Plan obrad w poszczególnych dniach:

7 września, (obrady plenarne) przewodniczył ks. prof, dr hab. Edward Jarmoch
— Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (UMCS w Lublinie) „Problemy aksjolo

giczne współczesności. Wprowadzenie do dyskusji o bezpieczeństwie”
— Prof. dr hab. Jerzy Kunikowski (AP w Siedlcach) „Problem zagrożeń współ

czesnego człowieka”
— Prof. dr hab. Ryszard Rosa (AP w Siedlcach) „Bezpieczeństwo, wojna i pokój 

w nauce społecznej kościoła”
— Prof. dr hab. Piotr M atusak (AP w Siedlcach) „Procesy demokratyzacji 

w okresie transformacji systemowej”
— Prof. dr hab. Siemon Szasz, prof, dr hab. Wasylij Stiepanowicz (AP w Siedl

cach, U w Brześciu) „Zagrożenia kulturowe w okresie przeformułowywania 
przedmiotu filozofii”

— Prof. dr hab. Anna Latawiec (UKSW w Warszawie) „Dialog jako przestrzeń 
dla bezpieczeństwa człowieka”

— Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga ( UKSW w Warszawie) „Bezpieczeństwo 
a rozwój nauk środowiskowych”.

8 września, (obrady plenarne) przewodniczył prof, dr hab. Włodzimierz Tyburski
(UMK w Toruniu)
— Prof. dr hab. Jan Dębowski ( A.P. w Siedlcach) „Bezpieczeństwo wewnętrzne 

człowieka”
— Ks. prof, dr hab. Edward Jarmoch ( A.P. w Siedlcach) „Eutanazja jako zagro

żenie współczesnej rodziny”
— Mgr inż. Adam Lorens (ODN w Siedlach) „Techniczna toksyczność w środo

wisku szkolnym, zakłóceniem dla poczucia bezpieczeństwa”

9 września, (obrady plenarne) przewodniczy ks. prof, dr hab. Tadeusz Syczewski
(WSD w Drohiczynie)
— ks. Jacek W. Czartoszewski pt. „Problematyka bezpieczeństwa w Regule św. 

Benedykta”.
— Prof. dr hab. Zbigniew Lisowski ( AP w Siedlcach) „Tragizm wojny i okupacji 

w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”
— Prof. dr hab. Iwan Akinczic (U w Brześciu) „Problem bezpieczeństwa rodzi

ny w warunkach transformacji systemowej”
— Dr Mariusz Ciszek, dr Andrzej W. Świderski ( AP w Siedlcach) „Wypalanie 

zawodowe destrukcją dla poczucia bezpieczeństwa człowieka. Niektóre bio
etyczne aspekty”



Odbywały się również codziennie obrady w trzech sekcjach:
— „Filozoficzne i społeczne aspekty bezpieczeństwa”, przewodniczyli: dr Aldona 

Trzpil i dr Robert T. Ptaszek
— „Rodzina i szkoła w procesie bezpieczeństwa”, przewodniczyli: mgr inż. 

Adam Lorens i dr Andrzej W. Świderski
— „Transkulturowość a bezpieczeństwo”, przewodniczyli: prof, dr hab. Marian 

Cieślarczyk i dr Józef J. Pełka, gdzie swój referat wygłosił między innymi pra
cownik UKSW

20.10. 2005 -  Konferencja naukowa w Instytucie Ekologii 
i Bioetyki UKSW pt. Problem y X X I wieku: E tyka środow iskow a

Dnia 20 X 2005 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w In
stytucie Ekologii i Bioetyki odbyła się Konferencja naukowa pt. Problemy XXI wie
ku: Etyka środowiskowa. Referaty wygłoszone zostały przez osoby reprezentujące 
różne ośrodki naukowe w Polsce. Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. 
prof, dr hab. Wojciech Bołoz dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

W programie konferencji przewidziano następujące referaty:
Sesja I -  przewodniczy -  prof, dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK Toruń)
— Dr Anna Kalinowska (UW Warszawa) -  Dekada edukacji dla zrównoważo

nego rozwoju UNESCO -  promowane wartości
— Prof. dr hab. Jan Dębowski (AP Siedlce) -  Światopoglądowe wyzwania bio

etyki a bezpieczeństwo człowieka
— Ks. dr Henryk Niemiec (IF UKŚW Warszawa) - U podstaw etyki środowisko

wej
— Dr Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW Warszawa) -  Etyczny wymiar relacji 

ze środowiskiem
— Ks. prof, dr hab. Wojciech Bołoz (CEiB UKSW Warszawa) -Aksjologiczne 

podstawy zintegrowanej ochrony środowiska

Sesja II -  przewodniczy -  prof, dr hab. Zbigniew Hull (UW-M Olsztyn)
— Dr Krzysztof Drabik (AON Warszawa) -  Biotechnologiczny postęp a zagro

żenia integralności życia w bioetycznej refleksji
— Dr Andrzej Świderski (AP Siedlce) -  Psychologiczne oddziałania edukacyjne 

wobec niektórych problemów etyki środowiskowej
— Dr Marian Krysiak (WSP Szczytno) -Aspekty etyczne w pracy funkcjonariu

szy policji
— Dr Mariusz Ciszek (AP Siedlce) -  Teocentryczny model etyki środowiskowej 

Konferencja zakończyła się dyskusją nad wystąpieniami i podsumowaniem
problemów etyki środowiskowej.



15-18. 11. 2005 -  Targi POLEKO
W dniach 15 -18 XI 2005 roku odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi 

Ekologiczne Poleko 2005, których hasłem było „Woda dla życia.” Patronat Targów 
objęli Ministrowie Środowiska Polski i Niemiec. Swoją obecność na tegorocznych 
targach zaznaczyła również w pierwszym dniu grupa studentów IV roku ochro
ny środowiska UKSW. Oprócz licznych wystaw, zorganizowane były seminaria 
i krótkie konferencje dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska, a wszystko 
mieściło się w pawilonach poznańskiej hali. Ekspozycja Poleko 2005 została po
dzielona na sektory tematyczne:
— Woda
— Odpady / Technika komunalna
— Energia
— Powietrze i hałas
— Edukacja ekologiczna

Program targów:
Wtorek 15. 11.2005

— Indywidualne spotkania przedstawicieli firm izraelskich z partnerami polskimi.
— Wystawa maszyn -  laureatów I Turnieju Maszyn Wodnych.
— Seminarium: „Systemowe, gospodarcze, rynkowe i inwestycyjne uwarun

kowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w perspektywie krótko 
i średniookresowej” 1

— Konferencja „Gospodarka odpadami w miastach partnerskich”
— FORUM RECYKLINGU „Recykling, odzysk, i zagospodarowanie odpadów 

opakowaniowych”
— Debata samorządowa na temat prawnego pojęcia przedsiębiorstwa użytecz

ności publicznej.
— FORUM CZYSTEJ ENERGII
— Seminarium: „Bank możliwości technologii ochrony środowiska: ekoinno- 

wacje szansą dla polskiej gospodarki”
— Konferencja „Innowacje w zarządzaniu gospodarką wodną i gospodarką od

padami -  perspektywy współpracy polsko-niemieckiej”
— Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle nowych prze

pisów prawnych”
— IX Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny „Polska w nowej Europie”
— Finał Konkursu o Puchar Recyklingu Przeglądu Komunalnego
— Seminarium: „Szanse na wykorzystanie środków unijnych -  pierwsze wnio

ski z dofinansowanych projektów”
— „Rola energetyki odnawialnej oraz szanse na pozyskanie środków unijnych”
— „Samorząd lokalny realizator polityki ekologicznej 15 lat doświadczeń”



Środa 16. 11. 2005
Polsko-Niemiecki dzień na międzynarodowych targach ekologicznych Poleko
2005
— Uroczyste otwarcie Polsko-Niemieckiego Dnia na M iędzynarodowych 

Targach Ekologicznych Poleko 2005
— „Zagospodarowanie bioodpadów”
— „Special German Renewable Energy Day”
— „Dialog pom iędzy sam orządam i a sektoram i gospodarki pryw atnej”- 

Sympozjum Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu.
— Seminarium: „Bank możliwości technologii ochrony środowiska: ekoinno- 

wacje szansą dla polskiej gospodarki”
— Konferencja „Model gospodarki odpadami komunalnymi -  stan aktualny czy 

docelowy?”
— Fińsko-Polskie Seminarium „Sprawdzone rozwiązania w ochronie środowi

ska”
— FORUM CZYSTEJ ENERGII
— FORUM RECYKLINGU „Odzysk i recykling zużytego sprzętu elektronicz

nego. System zbiórki baterii”
— Konferencja „Ochrona Środowiska i Energetyka odnawialna w Narodowym 

Planie Rozwoju na lata 2007-2013”
— Konferencja „Ograniczenia emisji C 0 2 -  wyzwaniem dla polskiej gospodar

ki”
— II Turniej Maszyn Wodnych o puchar Prezesa Międzynarodowych Targów 

Poznańskich.
— Ekologiczna kam pania inform acyjno -  edukacyjna „Warszawa Stolicą 

Czystości”
— „Przestrzenie publiczne Warszawy ogrodami miasta XXI wieku”
— Konferencja „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne”
— Poleko Business Mixer

Czwartek 17. 11. 2005
— Seminarium: „Francuskie rozwiązania dla środowiska przemysłowego i miej - 

skiego”
— Konferencja „Odpowiedzialność społeczna biznesu i samorządu w ochronie 

środowiska”
— FORUM RECYKLINGU „Odzysk i recykling pojazdów -  prawo i praktyka”
— FORUM CZYSTEJ ENERGII
— Seminarium „Doświadczenia wspólnych wdrożeń -  szansa inwestycji dla sa

morządów”
— Konferencja konsultacyjna projektu Sektorowego Programu Operacyjnego 

Środowisko na lata 2007 -  2013



— Konferencja Wodociągi -  Kanalizacja.
— Debata samorządowa na temat prywatyzacji przedsiębiorstw gospodarki ko

munalnej.
— Konferencja „Europejskie nagrody Biznes dla środowiska szansą zaistnienia 

na unijnym rynku”

Piątek 18. 11.2005
— Międzynarodowa Giełda Kooperacji -  matchmaking. Spotkania firm pol

skich z przedstawicielami firm niemieckich, szwajcarskich i szwedzkich.

Targom towarzyszyły następujące wystawy:
Wystawa ekologiczna paliwa z biomasy towarzysząca Salonowi Czystej Energii. 
Wystawa towarzysząca Salonowi Investcity -  Środowisko z okazji 15-lecia samo

rządu zatytułowana „Miasta Przemian”
Sesja posterowa towarzysząca Salonowi Nauka dla Środowiska.
Wystawa -  prezentacja nowoczesnego laboratorium do prognozowania pogody 
Wystawa po konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej 

FOTO-EKO.
Wystawa fotografii Katarzyny Janikowskiej towarzysząca Salonowi Recyklingu. 
Prezentacja programu zbiórki puszek aluminiowych poprzez sieć automatów, 

wspierających akcję „Pajacylc” Polskiej Akcji Humanitarnej (prezentacja au
tomatów i fotoreportaż).

Wystawa citylinghtów prezentujących laureatów Konkursu Ekologicznego „Od 
dzisiaj modą są wakacje nad czystą wodą”

Wystawa prac ekologicznych EKO -  ART.

16. 11. 2005 -  Zielone Płuca Polski i Europy

Dnia 16 listopada 2005 odbyło się w sali koncertowej Muzeum Historycznego 
Miasta Stołecznego Warszawy przy Rynku Starego Miasta 42 spotkanie dialogowe 
na temat programu Zielone Płuca Polski i Europy organizowane wspólnie z Radą 
Naukową Porozumienia Zielone Płuca Polski.

W pierwszej części spotkania zostały wygłoszone cztery referaty:
1. Zielone Płuca Polski -  prezes Fundacji ZPP Krzysztof Wolfram.'
2. Zielone Płuca Europy -  przewodniczący Rady Naukowej Porozum ienia 

Zielonych Płuc Polski, Prof. Stefan Kozłowski.
3. Perspektywy Rozwoju turystyki polsko -  białoruskiej, Prof. Stefan Kozłowski, 

Jadwiga Siedlecka-Siwuda.
4. Kształcenie ekologiczne na obszarze Zielonych Płuc Polski, ks. Prof. Józef 

Dołęga Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.



W drugiej części spotkania dialogowego uczestnicy, przedstawiciele resortów 
rządowych, eksperci oraz wyspecjalizowani działacze społeczni mogli odpowie
dzieć na dwa pytania:
1. Co nas łączy z ochroną środowiska naturalnego?
2. W jakim zakresie pragniemy współpracować z Fundacją Europy Środkowo

Wschodniej „Lithuania”, która upowszechnia wśród młodzieży z wyższym 
wykształceniem z krajów położonych między Rosją a Niemcami program 
budowania metodami naukowymi społeczeństwa obywatelskiego we wszyst
kich dziedzinach życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego. 
Spotkanie zakończyło się sformułowaniem dziesięciu wniosków skierowa

nych do zainteresowanych resortów rządowych.

17. 11. 2005 -  Prezentacja „Encyklopedii Bioetyki”
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej 

Papieskiej Akadem ii Teologicznej przygotowała prom ocję „Encyklopedii 
Bioetyki” oraz sesję naukową pt. „3 razy TAK: dla biologii, dla etyki i dla ży
cia”. Prezentowana Encyklopedia jest pierwszą w Polsce publikacją omawiają
cą najważniejsze problemy etyczne w formie haseł. Prezentuje problematykę: 
etyki medycznej, bioetyki, eksperymentów medycznych, uzależnień i ekologii. 
Uczestniczący w konferencji naukowcy, poruszali zagadnienia biotyczne związa
ne z początkiem życia, jego trwaniem i śmiercią.

Uroczystego otwarcia dokonał Jego M agnificencja ks. prof, dr hab. Jan 
Dyduch, słowo wstępne wygłosił ks. prof, dr hab. Tadeusz Biesaga, zaś prezenta
cji „Encyklopedii Bioetyki” dokonał ks. dr Andrzej Muszala. W sesji naukowej 
wygłoszono następujące referaty:
— Ks. prof. Paweł Bortkiewicz (UAM Poznań) -  Tworzenie „Kultury życia” jako 

jeden z priorytetowych wątków nauczania Jana Pawła II
— Ks. prof. Tadeusz Biesaga (PAT Kraków) -  A ntropologia w encyklice 

„Evangelium vitae” Jana Pawła II
— Dr Dorota Kornas-Biela (KUL Lublin) -  Psychologia i pedagogika wobec sta

tusu dziecka prenatalnego
— Ks. prof, dr hab. Piotr Morawiec (UO Opole) -  Granice integracji w ciało 

człowieka na przykładzie transplantologii
— prof. Janusz Anders (UJ Kraków) -  Problemy medyczne i etyczne stanów 

terminalnych człowieka
— ks. prof, dr hab. Wojciech Bołoz (UKSW Warszawa) -  Eutanazja w kontek

ście praw człowieka



17. 11. 2005 -  Człowiek i środowisko
17 listopada w Pałacu Staszica dobyło się posiedzenie plenarne komitetu 

„Człowiek i Środowisko” połączone z konferencją zorganizowaną przez Instytut 
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. Poruszono cztery priorytetowe za
gadnienia;
— bezpieczna woda i odpowiednie warunki sanitarne,
— ochrona przed wypadkami i zapewnienie odpowiedniej aktywności fizycznej,
— czyste powietrze zewnętrzne i wewnętrzne,
— środowisko wolne od szkodliwych substancji chemicznych.

W drugiej części spotkania zostały omówione bieżące prace Komitetu oraz 
plany na 2006 rok.

23-25. 12. 2005 -  W spółczesne kontrowersje w okół począ tków  
człowieka

Dnia 23 X I2005 roku odbyła się konferencja „Współczesne kontrowersje wo
kół początków człowieka”, która była tegoroczną edycją cyklicznego spotkania 
pt. Filozoficzne i naukowo -  przyrodnicze elementy obrazu świata. Spotkanie 
to zostało połączone z wyjazdową konferencją poświęconą relacji religia-nauka- 
-wiara, która mogła się odbyć dzięki grantowi z programu Global Perspectives 
on Scence and Spirituality, prowadzonego przez Elon Univ. USA i Interdi- 
scip. Univ. de Paris, jaki uzyskali ks. dr Jacek Tomczyk (IEiB UKSW) oraz ks. 
dr Grzegorz Bugajak (IF UKSW). Konferencję otworzył JM Rektor ks. prof. dr 
hab. Ryszard Rumianek, zaproszonych gości powitał w imieniu organizatorów 
ks. dr G. Bugajak. Słowo wstępne nawiązujące do ośmioletniej tradycji listopa
dowych konferencji „Obrazy świata” wygłosiła prodziekan Wydziału Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW, dotychczasowy współorganizator prof, dr hab. Anna 
Latawiec

Program konferencji:
Sesja Plenarna:

— Prof. dr hab. Jerzy Dzik (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa) -  Sposoby 
odczytywania kopalnego zapisu ewolucji

— Dr Katarzyna Kaszycka (Instytut Antropologii UAM, Poznań) -  Dwa miliony 
lat ewolucji człowieka

— Ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy (Wydział Teologiczny PAT, Kraków) — 
Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stworzyciela

— O. prof. dr hab. Jacek Salij (Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa) -  
Pochodzenie człowieka w świetle wiary i nauki

— Prof, dr hab. Anna Lemańska (Instytut Filozofii UKSW, Warszawa) -  Początki 
człowieka w ujęciu filozofa przyrody



— Prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk (Warszawa) -  Pojęcie człowieczeństwa w ra
mach filozofii empirycznej, a zagadka ewolucyjnego powstania człowieka

Sesja Wyjazdowa:
Sesja I, 23 listopada, przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Dzik
— Mgr Karol Sabath (Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa) -  Rozbieżności 

między przyrodniczą a biblijną wizją antropogenezy
— Doc. PhDr. Z latica Plasienkovâ (CSc. Filozofickâ fakulta U niverzita 

Komenského, Bratislava) -  Konwergencja biologicznej oraz teologicznej in
terpretacji człowieka w perspektywie nowej „metafizyki przyszłości”

— Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga (Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW, 
Warszawa) -  Ewolucyjny model kreacjonizmu i jego funkcje wyjaśniające

Sesja II, 24 listopada, przewodniczący dr hab. prof. UKSW Anna Lemańska
— Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Instytut Filozofii UZ, Zielona Góra) -  

Kłopoty teistycznego ewolucjonizmu
— Ks. prof. dr hab. Zygm unt H ajduk (W ydział Filozofii KUL, Lublin) -  

Metodologiczne związki miedzy odniesionymi do antropogenezy zdaniami 
naukowymi i pozanaukowymi

— Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz (Wydział Fizyki UAM, Poznań)
-  Relacja między początkiem ludzkości a kwantową kreacją wszechświata

— Dr hab. Grzegorz Wrochna (Instytut Problemów Jądrowych UW, Warszawa)
-  Fizyczne warunki zaistnienia człowieka we Wszechświecie -  zasady antro- 
piczne

Sesja III, 24 listopada, przewodniczący dr Katarzyna A. Kaszycka
— Dr Wioletta Nowaczewska (Katedra Antropologii Uwr, Wrocław) -  Wybrane 

modele ewolucji „Homo sapiens” a zagadnienie definicji gatunku i morfolo
gicznej identyfikacji jego reprezentantów

— Dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska (Instytut Biostruktury AM, Warszawa) 
i dr hab. Antoni Leon Dawidowicz (Instytut Matematyki UJ, Kraków) -  Czy 
antropogeneza rozpoczęła się już od rezusów? Nieciągłość procesów antro
pogenezy na przykładzie cech czaszki wybranych małp zwierzokształtnych 
i człekokształtnych

— Mgr Hanna Mańkowska-Pliszka (Zakład Morfologii Kręgowców AP, Siedlce) 
i dr hab. Zofia Sikorska-Piwowska (Instytut Biostruktury AM, Warszawa) -  
Zmienność mózgoczaszki pierwotnej wybranych przedstawicieli małp zwie
rzokształtnych w procesach hominizacji

— Prof. dr hab. Piotr Stępień (Wydział Biologii UW, Warszawa) -  Ciągłość czy 
moment? Rozważania genetyka na temat początków człowieka



Sesja równoległa IV A, 24 listopada, przewodniczący ks. dr Grzegorz Bugajak
— Ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Warzeszak (Wydział Teologiczny UKSW, 

Warszawa) -  Filozoficzno -  teologiczna próba wyjaśnienia początków czło
wieka na gruncie prawa naturalnego

— Ks. dr Tomasz Kraj (Międzywydziałowy Instytut Bioetyki PAT, Kraków) 
-  Eksperymenty na ludzkich embrionach -  regulacje prawne

— Dr R obert P iotrow ski (Insty tu t A m eryk i Europy UW, W arszawa) -
0  zacieraniu granic człowieczeństwa

— Dr Danuta Ługowska (Instytut Filozofii UKSW, Warszawa) -  Psychologia 
ewolucyjna jako mit współczesności

Sesja równoległa IV B, 24 listopada, przewodniczący les. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk
— Ks. dr hab. Jerzy Cuda (Wydział Teologiczny UŚ, Katowice) -  Antropo-logika 

stwórczej komplementarności objawienia „kosmicznego” i „historycznego”
— Dr Zbigniew Wróblewski (Wydział Filozoficzny KUL, Lublin) -  Pragmatyczny 

aspekt kontrowersji wokół początków człowieka
— Ks. dr Roman Tomanek (Instytut Filozofii UKSW, Warszawa) -  Racjonalizm

1 empiryzm dzisiaj
— Ks. mgr Mirosław Przechowski (WSD Pelplin) -  Zagadnienie ewolucji w uję

ciu K. R. Poppera

Sesja V, 24 listopada, przewodniczący o. prof. drab. Jacek Salij
— Mgr Piotr Bylica (Instytut Filozofii UZ, Zielona Góra) -  Komplementarność 

nauki i religii a problem pochodzenia człowieka
— Dr Elżbieta Stawnicka (Instytut Filozofii UZ, Zielona Góra) -  Dlaczego na

ukowcy podważają prawdę (np. o stworzeniu człowieka) zawartą w Biblii? 
Kilka słów o uprzedzeniach antynadnaturalizmu

— Dr Halina Drewniak (Instytutu Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski) -  
Różnice między człowiekiem a zwierzętami w odbiorze znaków i symboli

Sesja VI, 25 listopada, przewodniczący ks. dr Jacek Tomczyk
— Ks. mgr Krzysztof Rajewicz (PAT, Wrocław) -  Księga Rodzaju 2-3 -  szansą 

czy przeszkoda w poszukiwaniach początków człowieka
— Ks. dr Andrzej Anderwald (Wydział Teologiczny UO, Opole) -  Początki 

człowieka a grzech pierworodny. Od konfliktu do integracji
— Ks. dr Adam Świeżyński (Instytut Filozofii UKSW, Warszawa) -  Zagadnienie 

ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej

Sesja VII, 25 listopada, przewodniczący prof. UW dr hab. Jerzy Żyżyński
— Prof. dr hab. Jerzy Chmurzyński (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, 

Warszawa) -  Etopsychiczne granice między zwierzętami a człowiekiem



— Prof. dr hab. Marian Grabowski (Wydział Teologiczny UMK, Toruń) -  Kim 
nie jestem? -  jak pytać o ludzkiego ducha?

— Dr Jan Wadowski (Zakład Filozofii i Etyki Społecznej PWr, Wrocław) -  
Antropogeneza filozoficznie -  czyli co to znaczy być człowiekiem?

— Ks. prof. dr hab. P io tr Lenartow icz (WS Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum”, Kraków) -  O starożytności „człowieczeństwa”
W ramach konferencji odbywały się burzliwe dyskusje, w ramach których 

próbowano uzgodnić stanowiska przedstawicieli nauk przyrodniczych (antro
pologów, genetyków, fizyków) teologów (biblijnych dogmatycznych) i filozofów 
(poszczególnych nurtów), w kwestii zagadnień kreacji i ewolucji człowieka.

16. 12. 2005 -  Opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Tegoroczne spotkania w Instytucie Ekologii i Bioetyki zakończyły się świą

tecznymi życzeniami i podzieleniem się opłatkiem, poprzedzonym Mszą Świętą. 
Eucharystia odprawiona została w kaplicy uniwersyteckiej św. Józefa Oblubieńca 
w campusie przy ulicy Wóycickiego w intencji studentów i pracowników IEiB WFCh 
UKSW oraz ich rodzin. Po mszy odbyło się spotkanie pracowników naukowych oraz 
studentów Instytutu Ekologii i Bioetyki w budynku nr 19, któremu przewodniczył 
dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga. W spotkaniu uczestniczył rów
nież prorektor prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak oraz prodziekan prof. UKSW dr 
hab. Anna Latawiec. Po przemówieniu dyrektora instytutu dziękującego za efektywną 
pracę pracowników naukowych i studentów w mijającym roku, wszyscy uczestnicy 
spotkania złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Po spotkaniu odbyło się 
ostatnie posiedzenie Rady Instytutu w roku 2005 wraz z zaproszonymi gośćmi.

22. 12. 2005 -  Spotkanie z Ministrem Środowiska
W dniu 22 grudnia odbyło się spotkanie Ministra Środowiska profesora Jana 

Szyszko z profesorami wyższych uczelni. W spotkaniu wzięli udział między innymi: 
Prof. dr hab. Andrzej Papuziński (UKW Bydgoszcz)
Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK Toruń)
Dr Anna Kalinowska (UW Warszawa)
Dr Andrzej Świderski (AP Siedlce)
Dr Mariusz Ciszek (AP Siedlce)
zaś Instytut Ekologii i Bioetyki (UKSW Warszawa) reprezentowali;
Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga 
Ks. Jacek Czartoszewski 
Dr Leszek Karski 
Dr Edward Grott
oraz grupa studentów IV roku ochrony środowiska.



Minister zaprezentował politykę zrównoważoną rządu oraz swój plan dzia
łania i polityki ekologicznej na najbliższe lata. Po wystąpieniu rozgorzała dysku
sja między innymi na temat edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju 
na przykładzie planów budowy drogi ekspresowej S-8 (Via Baltica). Na pytania 
profesorów w imieniu ministerstwa odpowiadał Radca Generalny Ministerstwa 
Środowiska dr inż. Marek Haliniak i mgr Tadeusz Burger (doradca Ministra śro
dowiska).


