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Doskonałym podsumowaniem roku akademickiego 2008/2009 była zorgani
zowana w dniach 18-19 czerwca 2009 r. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna 
Konferencja Młodych Naukowców Doctorantes pt. Nienasycenie -  między bra
kiem a nadmiarem. Przygotowania i przeprowadzenia tej inicjatywy podjęło się 
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW. Spotkanie miało cha
rakter interdyscyplinarny i poświęcone było tematowi nienasycenia, postrzega
nego w kontekście potrzeb człowieka, obejmujące zarówno brak zaspokojenia, 
jak i determinację do ciągłego przekraczania siebie.

Radę Naukową Konferencji tworzyli: ks. prof. UKSW dr hab. Maciej 
Bała (Insty tu t Filozofii), prof. UKSW dr hab. H enryk Gasiul (Instytut 
Psychologii), prof. UKSW dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Wydział Nauk 
Pedagogicznych), prof. dr hab. Anna Matczak (Instytut Psychologii), prof, dr hab. 
Eugeniusz Sakowicz (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz prof. UKSW dr hab. 
Jan Tylka (Instytut Psychologii). Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał dy
rektor Instytutu Psychologii, kierownik studiów doktoranckich WFCh UKSW, 
prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul, który powitał zgromadzonych i pogratulo
wał organizacji tak znakomitego przedsięwzięcia.

Pierwszą część konferencji stanowiła sekcja inaugurująca zatytułowana 
Interdyscyplinarnie o nienasyceniu. Po niej nastąpiły wystąpienia, które odbywały 
się równolegle w dwóch sekcjach, przez co każdy z uczestników mógł znaleźć 
dla siebie coś interesującego. Tytuły poszczególnych sekcji przedstawiały się na
stępująco: Nienasycenie emocjonalne -  więź i relacja, Społeczeństwo nienasyco
ne -  mechanizmy rozwoju, Podmiotowość i transcendencja, Etyka a nienasycenie, 
Nienasycenie seksualne -  między brakiem a nadmiarem, Motywacja -  Transgresja 
-  Rozwój, Ekologia a nienasycenie, Nienasycony konsument, Sztuka jako wyraz 
nienasycenia, Nienasycenie a poznanie, Nienasycona wiara. Wśród tak bogatej te
matyki znalazły się również zagadnienia związane z ekologią, w której prelegen
ci przedstawili różnorodną problematykę z zakresu ochrony środowiska. Panel 
poprowadził doktorant UKSW Jakub Idźkowski, a referaty wygłosili: z Instytutu
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Sprawozdania

Ekologii i Bioetyki UKSW -  Marcin Klimski, Dawca -  biorca w relacji człowiek -  
przyroda; Michał Latawiec, Nienasycenie w kontekście różnorodności biologicznej·, 
Dorota Dyska, Konsumpcjonizm naszą drogą do zagłady?; Agnieszka Klimska, 
Zrównoważony rozwój jako proces godzący interesy Antroposfery i Biosfery; 
Dominika Dzwonkowska, Czy zrównoważony rozwój jest utopią?; Małgorzata 
Kaniewska, Technologie ograniczające nadmierną eksploatację środowiska na
turalnego; z Instytutu Socjologii UKSW -  Marta Luty-Michalak, Świadomość 
ekologiczna społeczeństwa polskiego oraz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu -  Małgorzata Dereniowska, Homo Faber w sieci pragnień: pułapka 
czy nowa rzeczywistość?. Wystąpienia odbywające się w ramach tej sekcji uwień
czyła owocna dyskusja dotycząca omawianych kwestii.

Na uwagę zasługuje ponadto przygotowany przez organizatorów w jednej 
z warszawskich kawiarni bankiet, który umożliwił zintegrowanie środowiska 
młodych naukowców z całej Polski. Przedsięwzięcie okazało się pod każdym 
względem udane, dlatego pozostaje nadzieja, że jego organizacja na stałe wpisze 
się w tradycję Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UKSW.
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