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kronika instytutu ekologii i bioetyki 2009/2010

1.10.2009 Pierwszy dzień zajęć •	
8.10.2009 Konferencja pt. •	 Odpowiedzialność za przyszłość człowieka 
w przyrodzie
21.10.2009 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. •	 Filozofia zrów-
noważonego rozwoju 
19–20.11.2009 Konferencja naukowa z cyklu problemy XXI wieku – •	
pt. Zmiany klimatyczne a społeczeństwo
10.12.2009 Seminarium Ekofilozoficzne •	
14.12.2009 Opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki •	
3.03.2010 Warsztaty COP – •	 Rola Europy w Kopenhadze i po 
Kopenhadze
10.04.2010 – Tragiczna śmierć Rektora UKSW – Ks. prof. dr hab. •	
Ryszarda Rumianka
25.04.2010 Dzień Ziemi •	
4.05.2010 Konferencja Jubileuszowa ks. prof. dr hab. Józefa M. Dołęgi •	
27.05.2010 Warsztaty Instytutu Ekologii i Bioetyki•	
29.05.2010 – Trzeci Bielański Dzień Ekologiczny •	
31.05-2.06.2010 V Konferencja Międzynarodowa pt. •	 Ekologia spo-
łeczna, czyli jak wychowywać, Olecko – Kowno 
01.07.2010 Ostatnia Rada Instytutu w roku akademickim•	

1.10.2009 pierwszy dzień zajęć

Z początkiem października rozpoczął się nowy rok akademicki. Jest 
to rok, w którym program nauczania został w pełni dostosowany do 

michał latawiec
Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa



128

Sprawozdania

nowej ustawy, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadzają-
cej w Polsce system boloński. W Instytucie Ekologii i Bioetyki studen-
ci odbywający naukę na kierunku ochrona środowiska kształcą się na 
dwóch poziomach. Studia trzy letnie pierwszego stopnia – licencjackie 
oraz studia drugiego stopnia uzupełniające magisterskie. 

8.10.2009 konferencja pt. Odpowiedzialność za przyszłość człowieka 
w przyrodzie

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW wspólnie z Sekcją Etyki Inter-
dyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów przygotował konfe-
rencję naukową poświęconą kwestiom etyki przyszłości, a szczególnie 
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.  Głównym gościem konfe-
rencji Odpowiedzialność za przyszłość człowieka w przyrodzie był prof. 
Dieter Birnbacher. Podczas spotkania zaproponowano następujące wy-
stąpienia:

prof Dieter Birnbacher –  – Responsibility for future generations – scope 
and limits;
prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko –  – W sprawie fizjocentrycznej 
koncepcji przyrody;
dr Ryszard Sadowski –  – Hansa Jonasa monistyczna wizja świata.
Celem konferencji była próba przedstawienia zagadnienia odpowie-

dzialności człowieka za przyszłe pokolenia, za przyrodę, za wszelki byt. 
Podczas spotkania poruszone zostały miedzy innymi takie tematy jak: 
kwestia granic odpowiedzialności, czasowy i ontyczny zakres odpowie-
dzialności za przyszłość, sprawiedliwość międzypokoleniowa.

21.10.2009 ogólnopolska konferencja Naukowa  
pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju

W Instytucie Ekologii i Bioetyki 21 października odbyła się ogól-
nopolska konferencja zorganizowana wspólnie z Mazowieckim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Polskim Towarzyst wem 
Sozologicznym. Konferencja ta została poświęcona zagadnieniu filozo-
fii zrównoważonego rozwoju. 
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Gości powitali i wspólnie otworzyli konferencję ks. prof. dr hab. 
Józef M. Dołęga oraz dr Leszek Karski – prodziekan WFCh UKSW. 
Odbyły się dwie sesje. 

I Sesja prowadzona była przez: Leszka Karskiego i Witolda 
Rzepińskiego:

Krystyna Najder-Stefaniak –  – Etyczny wymiar rozwoju zrównowa-
żonego;
Dariusz Sarzała –  – Ekofilozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju;
Aleksandra Kuzior –  – Jakość życia jako centralna kategoria filozofii 
równoważenia społecznego;
Henryk Niemiec –  – Zrównoważony rozwój a ekologiczne przesłanie 
zawarte w Caritas in Veritate;
Grzegorz Embros –  – Sterowanie i optymalizacja w zrównoważonym 
rozwoju.
II Sesja prowadzona była przez: Henryka Niemca i Jacka W. Czar-

toszewskiego:
Mariusz Ciszek –  – „Ekologizm” jako nowy nurt polityczny. Implikacje 
filozoficzno-etyczne;
Bogusława Lewandowska –  – Polityka zrównoważonego rozwoju zaso-
bami naturalnymi w Kalifornii;
Maciej Rudnicki –  – Prawne i ekonomiczne dylematy zrównoważonego 
rozwoju w dobie ogólnoświatowego kryzysu;
Leszek Karski –  – Zrównoważony rozwój w prawie polskim;
Andrzej W. Świderski –  – Antropologia Antoniego Kępińskiego i zrów-
noważony rozwój;
Witold Rzepiński –  – Płodozmiany energetyczne jako podstawowe zaso-
by do produkcji bioenergii na Mazowszu.
Po konferencji odbyła się dyskusja, nad wygłoszonymi referatami, 

prowadzona przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę i dr Grzegorza Embrosa. 
Dyskusja dotyczyła międzynarodowego prawna w świetle postępują-
cych zmian klimatycznych. Tematem rozważań stała się także moż-
liwość utworzenia międzynarodowej agencji dbającej o realizację 
strategii zrównoważonego rozwoju na świecie. 
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19–20.11.2009 konferencja naukowa z cyklu problemy XXi wieku 
– pt. Zmiany klimatyczne a społeczeństwo

W dniach 19 i 20 listopada, w ramach cyklu Problemy XXI wieku 
odbyła się konferencja naukowa, pod tytułem Zmiany klimatu a spo-
łeczeństwo.  Konferencja dotyczyła zagadnień zmian klimatycznych 
oraz ich wpływu na współczesnego człowieka. Na konferencję odby-
wającą się w Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
przybyli między innymi ks. Prorektor UKSW prof. dr hab. Henryk 
Skorowski, oraz Rektor SGH prof. dr hab. Adam Budnikowski. W te-
matykę konferencji wprowadził wszystkich przybyłych gości Minister 
Środowiska RP i Prezydent COP prof. dr hab. Maciej Nowicki.

Pierwszy panel, poświęcony zagadnieniom polityczno-administra-
cyjnym prowadzony był przez prof. dr hab. Macieja Nowickiego oraz 
prof. dr hab. Jana Szyszko:

prof. dr hab. Maciej Sadowski –  – Znaczenie procesu negocjacyjnego 
Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu w polityce zrówno-
ważonego rozwoju (IOŚ);
Wojciech Ponikiewski –  – Procesy negocjacyjne Protokołu z Kyoto  
i przyszłego porozumienia z Kopenhagi – porównanie (MSZ);
Piotr Serafin –  – Stanowiska krajów w odniesieniu do mechanizmu fi-
nansowego wsparcia krajów rozwijających (UKIE);
prof. dr hab. Jan Szyszko –  – Pakiet klimatyczno-energetyczny. Polski 
punkt widzenia (SGGW, były Prezydent COP, były Minister Środo-
wiska);
dr Małgorzata Snarska –  – PR w administracji krajowej oraz we współ-
pracy międzynarodowej, w kontekście zmian klimatu (MŚ);
Tomasz Chruszczow –  – Polityka klimatyczna - wyzwanie dla Polski  
i Europy (MŚ).
Prezentacja referatów odbyła się w dwóch sesjach równoległych:
panel polityczno-administracyjny pt. Budowanie świadomości pro-

wadziła Urszula Allam-Pelka i dr hab. Zbigniew Karaczun:
Urszula Allam-Pelka dr hab. Zbigniew Karaczun –  – Budowanie świa-
domości (MŚ);
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dr hab. Zbigniew Karaczun –  – Polska polityka zmian klimatu (Polski 
Klub Ekologiczny);
Wojciech Stępniewski –  – Rola organizacji pozarządowych w budowa-
niu globalnego porozumienia klimatycznego (WWF);
ks. dr Ryszard Sadowski –  – Religijne przyczynki do debaty nad zmia-
nami klimatycznymi (UKSW);
dr hab. Mirosława Grabowska i Magdalena Gwiazda –  – Politycy o kli-
macie co wiedzą co robią (CBOS).
panel filozoficzno-etyczny pt. Zagadnienia ogólnofilozoficzne pro-

wadził ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga i ks. prof. dr hab. Stanisław 
Zięba:

ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga –  – Filozofia zrównoważonego 
rozwoju w aspekcie zmian klimatu (UKSW);
ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba –  – Klimat w układzie biokompleksu 
(KUL);
ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL –  – Etyczno-filozoficzny aspekt pa-
kietu klimatyczno-energetycznego (KUL);
dr hab. Helena Ciążela, prof. APS –  – Wobec zasłony niewiedzy. 
Zmiany klimatyczne – ofensywa ekoterroryzmu? Problem techniczny? 
Wyzwanie aksjologiczne? (APS);
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki –  – Człowiek tak, środowisko, nie? 
(APS, UW);
dr Grzegorz Embros –  – Sprzężenia i adaptacja systemów (UKSW);
dr hab. Artur Pawłowski –  – Audyt filozoficzny, czyli nowe możliwości 
uprawiania filozofii w dobie zrównoważonego rozwoju, w kontekście 
zmian klimatu (PL);
ks. dr Henryk Niemiec –  – Klimat jako dobro wspólne (UKSW).
panel filozoficzno-etyczny – aula Schumana pt. Zagadnienia 

etyczne prowadził ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz i prof. dr hab. 
Włodzimierz Tyburski: 

ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz –  – Etyczny wymiar zmian klimatu 
(UKSW);
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski –  – Odpowiedzialność w kontekście 
problematyki zmian klimatu (UMK);
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dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW –  – Metanoia jako od-
powiedź na etyczny wymiar kryzysu (SGGW);
Małgorzata Kaniewska –  – Zmiany klimatu a sprawiedliwość globalna 
(UKSW); 
Katarzyna Snyder –  – Prawa człowieka, a zmiany klimatu - czy dyskurs 
prawa człowieka jest elementem zbędnym czy pożądanym w procesie 
negocjacyjnym UNFCCC (CSM);
dr Andrzej W. Świderski –  – Niektóre aspekty funkcjonowania człowie-
ka w kontekście zmian klimatu (APwS);
dr Irena Grochowska –  – Społeczne nauczanie Kościoła na temat ochro-
ny klimatu (UKSW).

panel polityczno-administracyjny pt. Polityka międzynarodo-
wa i wspólnotowa prowadził dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW  
i Agnieszka Gałan:

dr hab. Andrzej Papuziński, prof. UKW –  – Polityka klimatyczna  
w świetle zasad społecznych zrównoważonego rozwoju (UKW);
Lidia Wojtal –  – Od Bali do Kopenhagi: powstanie i rozwój ścieżki dłu-
goterminowej współpracy w ramach Konwencji UNFCCC (AWG 
LCA) (MSZ);
Aneta Tylka –  – Proces decyzyjny w obszarze zmian klimatu (KASHUE);
Izabela Kąkol –  – Architektura finansowania UNFCCC – stan aktualny, 
potrzeby, problemy (UKIE);
Agnieszka Gałan –  – Mechanizm wspólnych wdrożeń (JI) jako jeden  
z instrumentów wdrażania celów Protokołu z Kioto (JISC, KASHUE);
Dariusz Dybka –  – Główni gracze porozumienia klimatycznego. Roz-
różnienie pozycji i statusu grup wewnątrz procesu UNFCCC (CSM).
panel edukacyjny prowadziła dr Anna Kalinowska i prof. dr hab. 

Danuta Cichy:
dr Anna Kalinowska –  – Wypełnianie przez Polskę zaleceń dotyczących 
edukacji i szkoleń do przygotowywanego Polskiego Raportu z imple-
mentacji Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu (UW);
dr Jan Sandner –  – Klimat w holistycznej edukacji środowiskowej 
(UKSW);
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dr Artur W. Mielczarek –  – Edukacja ekologiczna w nauczaniu wczes-
noszkolnym a zmiany klimatyczne (Szkoła Podstawowa w Nowej 
Soli);
dr Dariusz Szarzała –  – Specyfika i uwarunkowania współczesnych pro-
blemów ekologicznych (AH);
Aleksandra Niedźwiedzka-Wardak, Urszula Markowska-Manista –  –
Wpływ zmian klimatycznych na życie mieszkańców krajów rozwijają-
cych się. Wokół problematyki wdrażania edukacji globalnej na uczelni 
wyższej (APS);
Agnieszka Klimska –  – Tworzenie programów ekoedukacyjnych uwzględ-
niających problematykę zmian klimatu (UKSW);
Jacek Pakuła –  – Obowiązki państwa i jednostek samorządu terytorial-
nego w zakresie edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian klimatu (UMK);
dr Ewelina Grzegorzewicz –  – Edukacja ekologiczna i jej rola w kształ-
towaniu społeczeństwa świadomego swego wpływu na zmiany klima-
tu (SGGW, UKSW).
panel edukacyjny po przerwie prowadził dr hab. Krzysztof 

Żmijewski, prof. PW:
dr hab. Krzysztof Żmijewski, prof. PW –  – Projekt Społecznej Rady 
Konsultacyjnej Narodowego Programu Redukcji Emisji jako nowa for-
ma dialogu społecznego (PW); 
dr Anna Strumińska-Doktór –  – Nieświadomość przyczyną negatyw-
nych zmian (OKE);
Marcin Klimski –  – Rola nieformalnej edukacji ekologicznej w kształto-
waniu społecznej świadomości skutków zmian klimatu (UKSW);
Małgorzata Stańczak –  – Zmiany klimatyczne a edukacja młodzieży 
gimnazjalnej (IBE);
dr hab. Grażyna Nowicka, prof. UKSW –  – Zagrożenia zdrowia zwią-
zane ze zmianami klimatu – edukacja zdrowotna (UKSW);
dr Marek Haliniak –  – Praktyczne aspekty kształcenia administracji  
publicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki zmian klimatu (KSAP);
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dr Edward Grott –  – Stan świadomości ekologicznej na podstawie ba-
dań przeprowadzonych w wybranych grupach społeczno – zawodo-
wych (UKSW).
Sprawozdanie i wspólna debata podsumująca cały dzień obrad.

dzień drugi (20 listopada 2009)

panel prawny prowadził prof. dr hab. Marek Górski:
prof. dr hab. Janina Ciechanowicz–McLean –  – Prawno-ekonomiczne 
aspekty zmian klimatu (UG);
prof. dr hab. Marek Górski –  – Zadania administracji publicznej w za-
kresie ochrony klimatu (UŁ);
dr Maciej Jabłoński –  – Wpływ zmian klimatu na wspólnotowe i krajo-
we regulacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich (UKSW).
Po przerwie przewodnictwo przejął prof. dr hab. Cezary Mik: –
prof. dr hab. Cezary Mik –  – Zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla 
wspólnoty międzynarodowej - Aspekty prawnomiędzynarodowe (UKSW);
prof. dr hab. Jerzy Menkes i Marcin Menkes –  – Organizacje międzyna-
rodowe wobec problematyki zmian klimatu (SGH);
prof. dr hab. Aleksander Lipiński –  – Dyrektywa 2009/31 w sprawie 
podziemnego składowania CO2 (UŚ).
Po przerwie przewodnictwo przejął dr Zbigniew Bukowski:
dr Zbigniew Bukowski –  – Administracyjnoprawne instrumenty ochro-
ny klimatu (UKW);
dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, dr Marcin Pchałek –  – Ochrona 
klimatu w postępowaniu OOŚ planów i przedsięwzięć – diagnoza 
(UG);
dr Maciej Perkowski –  – Czy partnerstwo publiczno-prywatne można 
wykorzystać w ochronie klimatu? (UwB);
dr Marcin Stoczkiewicz –  – Pomoc państwa a zmiany klimatu (UJ);
dr Maciej Jabłoński –  – Wpływ zmian klimatu na wspólnotowe i krajo-
we regulacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich (UKSW).
Po przerwie przewodnictwo przejął dr hab. Maciej Rudnicki, prof. 

KUL:
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dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL –  – Prawno-finansowe aspekty 
transakcji na rynku obrotu prawami do emisji gazów cieplarnianych 
(KUL);
dr Joanna Bukowska –  – Zmiany klimatu w orzecznictwie wspólnoto-
wym ze szczególnym uwzględnieniem ETS (UKSW);
dr Leszek Karski –  – Istota prawa zmian klimatu (UKSW).
panel gospodarczy prowadził prof. dr hab. Tomasz Żylicz:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz –  – Współkorzyści z ochrony światowego 
klimatu (UW);
dr Marzena Chodor –  – Stanowisko UE w negocjacjach nowego proto-
kołu post Kioto (Komisja Europejska);
Jerzy Bzowski –  – Czy Fundusz Adaptacyjny pomoże w walce z zagroże-
niami klimatycznymi? (Ekofundusz).
Po przerwie panelowi przewodniczyła prof. dr hab. Grażyna  –
Wojtkowska-Łodej:
dr Wojciech Jaworski –  – Rola KOBiZE (KASHUE);
prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej –  – Wpływ pakietu klima-
tyczno-energetycznego na polską gospodarkę (SGH);
prof. dr hab. Violetta Korporowicz –  – Zdrowotny wymiar kapitału 
ludzkiego a zmiany klimatu (SGH);
dr Michał Wilczyński –  – Polityka ochrony klimatu, a koszty utrzyma-
nia polskiej rodziny (niezależny ekspert).
Po przerwie przewodniczyli prof. dr hab. Janusz Lewandowski  

i dr Katarzyna Majchrzak:
prof. dr hab. Janusz Lewandowski –  – Pakiet klimatyczno-energetyczny 
–szansa czy zagrożenie z punktu widzenia inżyniera? (PW);
Honorata Nyga-Łukaszewska –  – Wpływ zmian klimatu na bezpie-
czeństwo energetyczne (CSM);
Przemysław Jędrysiak –  – Międzynarodowy Dziennik Transakcji i reje-
stry krajowe w kontekście postanowień Protokołu z Kioto;
dr Katarzyna Majchrzak –  – Globalne korporacje naftowe wobec wy-
zwań zmian klimatu (SGH);
Tomasz Bańkowski –  – Wpływ pakietu klimatycznego na innowacyj-
ność przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie Warszawskiego 
Systemu Ciepłowniczego (SPEC).
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Po przewie przewodniczył Bogusław Regulski:
Bogusław Regulski –  – Przyszłość ciepłownictwa w obliczu pakietu kli-
matyczno–energetycznego w Polsce (IGCP);
Grzegorz Wiśniewski –  – Jak powinien wyglądać krajowy plan działań 
na rzecz energetyki odnawialnej do 2020 r.? (IEO);
Łukasz Kuźniarski, dr Andrzej Strupczewski –  – Energetyka nuklearna 
i jej rola w ochronie klimatu (IEA);
dr Maciej Cygler –  – Wytwarzanie energii a środowiskowe koszty ze-
wnętrzne (SGH).

Na zakończenie przedstawione zostały sprawozdania z poszczegól-
nych sesji oraz odbyła się debata. Następnie wystąpił z koncertem ze-
społu Mikrokilmat. Następnie miało miejsce uroczyste posadzenie 
drzewa przez organizatorów konferencji na terenie kampusu UKSW 
przy ulicy Wóycickiego. 

Sukcesem konferencji było zgromadzenie w jednym miejscu i czasie 
czołowych polskich ekspertów. W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele rządu polskiego i administracji państwowej. Dzięki obecno-
ści przedstawicieli gospodarki i członków organizacji pozarządowych 
dyskusja nad postawionymi problemami była niezwykle ożywiona, in-
teresująca i uwzględniała punkt widzenia różnych grup interesariu-
szy. Dzięki dużemu zainteresowaniu konferencją, stała się ona okazją 
do gruntownej dyskusji nad zagadnieniami klimatycznymi. Owocem 
konferencji jest publikacja Zmiany klimatu a społeczeństwo pod redak-
cją Leszka Karskiego oraz Ireny Grochowskiej.

10.12.2009 Seminarium Ekofilozoficzne

Pod patronatem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, Zakładu 
Filozofii Moralnej i Bioetyki IF UMK IF UW-M, IF UKW, IF UAM, 
10 grudnia odbyło się seminarium na temat ekofilozofii. Referat pt. 
Współczesny relatywizm etyczny wygłosił mgr Wojciech Trempała.
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14.12.2009 opłatek w instytucie ekologii i bioetyki

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia w Instytucie Ekolo-
gii i Bioetyki odbyło się spotkanie opłatkowe. Uroczystości rozpoczę-
ły się od Mszy Świętej w Kościele Akademickim św. Józefa w kampusie 
przy ulicy Wóycickiego. Po zakończonej Mszy Św. drugą część spotka-
nia rozpoczęto w budynku Instytutu Ekologii i Bioetyki.

Część oficjalna prowadzona była przez przedstawicieli władz 
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki. 
W spotkaniu wzięli udział pracownicy i studenci kierunku ochrona 
środowiska. Po przemówieniu Dziekana Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej i Dyrektora Instytutu, zgromadzeni pracownicy i studenci 
składali sobie życzenia w rodzinnej atmosferze. Spotkanie zakończyło 
się przygotowanym przez studentów poczęstunkiem. 

3.03.2010 warsztaty cop – Rola Europy w Kopenhadze  
i po Kopenhadze

Trzeciego marca odbyły się Warsztaty COP zorganizowane przez 
Instytut Ekologii i Bioetyki. Tytułem spotkania była Rola Europy  
w Kopenhadze i po Kopenhadze. Spotkanie to miało na celu wymianę 
poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk, którym bli-
skie są zagadnienia zmian klimatu. W warsztatach wzięli udział przed-
stawiciele administracji publicznej (m.in.: Ministerstwa Środowiska, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych), przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz przedstawiciele środowisk naukowych. 

Po dyskusji nad rolą i możliwościami Polski w kwestii zmian klima-
tycznych oraz rozwojem świadomości społecznej w Polsce, studenci 
przysłuchujący się dyskusji mogli zadawać pytania zaproszonym go-
ściom.

10.04.2010 – tragiczna śmierć Rektora ukSw –  
ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka

W katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, nieopodal lotniska 
w Smoleńsku, zginęło 96 osób. Społeczność Uniwersytetu Kardynała 
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Stefana Wyszyńskiego w katastrofie straciła: Rektora UKSW ks. prof. 
dr hab. Ryszarda Rumianka; wieloletniego wykładowcę Prezydenta RP 
prof. Lecha Kaczyńskiego; Doktora honoris causa ostatniego Prezydenta 
RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, Doktora honoris causa 
generała broni Biskupa Polowego WP, bp. Tadeusza Płoskiego, a także 
doktoranta ks. płk. Sekretarza Biskupa Polowego WP, Jana Osińskiego.

25.04.2010 dzień ziemi

Studenci Ochrony Środowiska reprezentowali Instytut Ekologii  
i Bio etyki UKSW na Polach Mokotowskich w Warszawie, w trakcie ob-
chodów Dania Ziemi. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem 
Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas. Dzień Ziemi obcho-
dzono w Polsce po raz 20, zaś po raz 40 na świecie, w związku z okrą-
głą rocznicą tegoroczne spotkanie było wyjątkowo uroczyste.

Jak co roku, licznie prezentowały się pozarządowe organizacje eko-
logiczne, instytucje rządowe i samorządowe, instytuty naukowe, parki 
narodowe, parki krajobrazowe oraz producenci żywności ekologicz-
nej. Osoby uczestniczące w festynie pozytywnie przyjęły wszystkie za-
proponowane happeningi, wystawy, warsztaty, konkursy i zabawy dla 
najmłodszych. W tym roku w zamian za elektrośmieci i baterie roz-
dawano uczestnikom festynu sadzonki drzew, krzewów oraz kwiatów. 
Dzięki temu, udało się zebrać 3 tony baterii, 3.500 szt. świetlówek oraz 
ponad 20 ton ZSEE

Wśród ośrodków naukowych prezentował się między innymi Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie Wydział Filozofii 
Chrześcijańskiej promował kierunek studiów Ochrona Środowiska. 

4.05.2010 konferencja jubileuszowa  
ks. prof. dr hab. józefa m. dołęgi

4 maja 2010 roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki odbyła się uro-
czysta konferencja poświęcona osobie prof. prof. dr hab. J. M. Dołęgi. 
Uroczystości rozpoczęły się do Mszy Świętej w intencji Jubilata, któ-
rej przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Józef Michalik, a słowo 
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Boże wygłosił Jego Ekscelencja biskup Stanisław Stefanek. Sesja jubi-
leuszowa została podzielona na dwie części. Pierwsza miała charakter 
wolnych głosów zaproszonych gości. Druga zaś była prezentacją refe-
ratów.

 Pierwszą część sesji jubileuszowej prowadziła prof. UKSW dr hab. 
Anna Lemańska. Natomiast głos w tej sesji zabrali: Jego Ekscelencja ar-
cybiskup Józef Michalik, Jego Ekscelencja biskup Stanisław Stefanek, 
prof. UKSW dr hab. Jan Krokos – dziekan Wydziału Filozofii Chrześci-
jańskiej UKSW, prof. UKSW dr hab. Tadeusz Klimski – prorektor 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Roman 
Bartnicki – rektor ATK w latach 1996-1999, następnie rektor UKSW 
w latach 1999-2005; prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko – Dyrektor 
Instytutu Ekologii i Bioetyki; dr Andrzej Świderski, prof. dr hab. 
Danuta Cichy, dr Lesław Michnowski, prof. UKSW dr hab. Stanisław 
Dziekoński – dziekan Wydziału Teologicznego.

Drugą sesję zatytułowaną Człowiek i przyroda prowadziła prof. 
UKSW dr hab. Anna Latawiec. W tej części wygłoszone zostały trzy re-
feraty:

prof. dr hab. Danuta Cichy –  – Człowiek i przyroda – edukacja dla 
zrównoważonego rozwoju;
prof. dr hab. Andrzej Papuziński –  – Człowiek i przyroda – zrównowa-
żony rozwój;
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski –  – Człowiek i przyroda w wymia-
rze etycznym.
Na zakończenie odbyła się krótka dyskusja nad zagadnieniem istoty 

zrównoważonego rozwoju, w której uczestniczył między innymi prof. 
dr hab. Edward Nieznański. Konferencję zakończył Dziekan Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW prof. UKSW dr hab. Jan Krokos.

27.05.2010 program warsztatów instytutu ekologii i bioetyki

Po raz trzeci w Instytucie Ekologii i Bioetyki odbyły się Warsztaty 
poświęcone prezentacji dorobku naukowego pracowników oraz stu-
dentów Instytutu. Tegoroczne warsztaty, odbywające się 27 maja, 
prowadził dr Jacek Tomczyk. Natomiast w dwóch sesjach kolejno wy-
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stępowali. W pierwszej sesji: ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko, 
prof. dr hab. Jerzy Macewicz, dr Leszek Karski, dr inż. Krzysztof 
Biernat. Natomiast w drugiej: prof. dr hab. Krzysztof Opaliński, prof. 
dr hab. Gabriela Bujalska-Grűm i prof. dr hab. Leszek Grűm, dr Bożena 
Sosak-Świderska, dr Grzegorz Embros, dr Wojciech Wojtal.

Warsztaty służą wymianie intelektualnej między pracownikami, 
doktorantami i studentami Instytutu. Podczas tych spotkań podkreśla-
ny jest interdyscyplinarny charakter Instytutu Ekologii i Bioetyki. Jest 
to także okazja do zapoznania się i porównania wszystkich podejmo-
wanych badań w Instytucie, począwszy do przyrodniczych, a na filozo-
ficznych kończąc. 

29.05.2010 – trzeci bielański dzień ekologiczny

Studentom Koła Naukowego Sozologów udało się po raz trzeci zor-
ganizować Bielański Dzień Ekologiczny. Atrakcyjne warsztaty uzupeł-
niały część teoretyczną. Celem inicjatywy podjętej przez studentów 
było wspieranie rozwoju świadomości ekologicznej dzieci i młodzie-
ży Bielan. Bielański Dzień Ekologiczny zyskuje coraz większe znacze-
nie, zwłaszcza w kontekście pilnej potrzeby szerzenia wiedzy z zakresu 
ekologii.

31.05-2.06.2010 V konferencja międzynarodowa  
pt. Ekologia społeczna czyli jak wychowywać

Piąta międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ekologia społeczna, 
czyli jak wychowywać? została zorganizowana przez Katedrę Edukacji 
Ekologicznej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, Wszechnicę Mazur-
ską w Olecku oraz Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza, Vytautas 
Magnus University w Kownie. Podczas trzech dni (31 maja – 2 czerw-
ca) obrady odbyły się w dwóch miastach: w Olecku oraz Kownie. 
Konferencję uroczyście otworzyli Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. 
WM dr Józef Krajewski oraz  ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga.

W trakcie trzech dni konferencji wygłoszono następujące referaty:
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31 maja 2010 (poniedziałek) Regionalny ośrodek kultury  
w olecku

Sesja prowadzona była przez prof. dr hab. Aleksandra Nalaskow-
skiego:

Dr Filip Nalaskowski, (UMK) –  – Popkultura aberracji;
Prezentacja fragmentów filmu pt.: „ – Mali Konsumenci” – ukazujący 
mechanizmy funkcjonowania ideologii konsumpcjonizmu;
Inscenizacja pt.:  – Przebudzenie w Popkulturowie;
Dyskusja panelowa prowadzona przez prof. dr hab. Aleksandra  –
Nalaskowskiego z udziałem dyrektorów szkół z Olecka;
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – dr Józef Krajewski. –

1 czerwca 2010 (wtorek) obrady w kownie

Sesja prowadzona była przez dr Elżbietę Buchcic i dr Grzegorza 
Embrosa. Wygłoszono referaty:

Dr Grzegorz Embros (UKSW) –  – Społeczna odpowiedzialność biznesu 
w kontekście systemu zarządzania środowiskowego;
Dr. Rasa Varsackytė (Gimnazjum oo. Jezuitów w Kownie) –  – Jezuickie 
gimnazjum w Kownie: doświadczenie historyczne i realia dzisiejsze;
Dr. Irena Miklaševič (VDU) –  Wielokulturowe  społeczeństwo litewskie 
a oświata polska;
Dr Anna Strumińska-Doktór  (SP 148 Warszawa) –  – Wychowanie śro-
dowiskowe w kontekście ostatnich zmian w polskiej oświacie;
Doc. dr. Vaida Kamuntavičienė (VDU) –  – Stan parafialny dekanatu 
Olwickiego w drugiej połowie XVII wieku;
Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas (VDU) –  – Muzyka modlitw i pieśni 
na Drogach Krzyżowych litewskich Kalwarii: tradycja miejscowa, czy 
zapożyczona?;
Dr Irena Grochowska (UKSW)  –  – Naprotechnologia jako ochrona ko-
biecej rozrodczości w wychowaniu do integralnego rozwoju;
Ks. dr Waldemar Woźniak (UKSW) –  – Formacja immunitetu psy-
chicznego, męstwa bycia, autorytetu, biofilii, godności - jako kierunek 
wychowania w okresie adolescencji.
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2 czerwca 2010 (środa) obrady we wszechnicy mazurskiej  
w olecku

Sesję  prowadził ks. prof. Józef M. Dołęga i ks. Jacek W. Czartoszewski. 
Przedstawiono dwa referaty:

Prof. Danuta Cichy –  – Działanie jako podstawowe uwarunkowanie 
wychowania dla zrównoważonego rozwoju oraz;
Dr Edward Grott –  – Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole.
Ostatnia sesję prowadzili prof. Danuta Cichy i dr Edward Grott.  –
Ostatnie referaty wygłosili:
Mgr Dominika Dzwonkowska –  – Informowanie społeczeństwa o no-
wych technologiach – studium przypadku;
Dr Leszek Karski (UKSW) –  – Budowanie świadomości prawnej  
w ochronie środowiska;
Mgr Michał Latawiec –  – Problemy nieświadomej dezinformacji w edu-
kacji ekologicznej.
Na zakończenie konferencji w dyskusji panelowej wzięli udział: prof. 

Danuta Cichy, dr Edward Grott, ks. prof. Józef M. Dołęga, ks. Jacek 
W. Czartoszewski, dr Elżbieta Buchcic, dr Grzegorz Embros, dr Marek 
Haliniak, dr Anna Strumińska-Doktór. Tegoroczne rozważania prele-. Tegoroczne rozważania prele-
gentów koncentrowały się wokół kwestii związanych z procesem wy-
chowania i relacji uczeń – nauczyciel. Nie zabrakło również głosów 
dotyczących świadomości społecznej w kwestiach związanych z nowy-
mi technologiami i obowiązującym prawem wobec zmieniającego się 
klimatu. 

01.07.2010 ostatnia Rada instytutu w roku akademickim

Ostatnia rada Instytutu w roku akademickim 2009-2010 przypadła 
na 1 lipca. Dyrektor IEiB ks. prof. dr hab. Zbigniew Łepko podziękował 
wszystkim pracownikom za wspólny rok pracy. Ksiądz profesor po-
dziękował szczególnie za wszystkie podjęte działania naukowe inicjo-
wane przez pracowników i studentów, dzięki czemu Instytutu Ekologii 
i Bioetyki stale się rozwija i doskonali.  


