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-  16.11.2010 Konferencja Prawne i polityczne ramy globalnego porozu
mienia w  sprawie zm ian klimatu

-  18.11.2010 Warsztaty Instytutu Ekologii i Bioetyki
-  25.11.2010 Konferencja Filozofia zrównoważonego rozwoju
-  16.12.2010 Spotkanie opłatkowe
-  8.05.2011 Dzień Ziemi
-  11.05.2011 Konferencja z cyklu Filozoficzne i naukowo-przyrodni- 

cze elementy obrazu świata (14). Współczesne kontrowersje wokół 
duszy

-  19.05.2011 Akademia M łodego Filozofa III
-  27.05.2011 V M iędzynarodowa Konferencja z cyklu Człowiek i świat 

-  wymiary odpowiedzialności. Globalizacja -  postęp czy regres odpo
wiedzialności?

-  20-22.06.2011 VI M iędzynarodowa Konferencja Naukowa Ekologia 
społeczna, czyli ja k  wychowywać?

-  7.07.2011 Ostatnia Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki

16.11.2010 Konferencja Prawne i polityczne ramy globalnego 
porozumienia w sprawie zmian klimatu

Katedra Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bio
etyki W FCh UKSW od wielu lat prowadzi prace nad aspektem społecz
nym problematyki zm ian klimatu. Przewodnim  motywem konferencji
Prawne i polityczne ramy globalnego porozumienia w sprawie zmian kli-
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matu  była sytuacja negocjacyjna sprzed COP XVI w Meksyku. W  pro
gramie konferencji zaplanowano następujące referaty:
-  Tomasz Chruszczów (Dyrektor D epartam entu Zm ian Klimatu 

i Ochrony Atmosfery) i Urszula Allam-Pełka (Naczelnik Wydziału 
Zm ian Klimatu i Konwencji Ekologicznych M inisterstwa Środowiska)
-  Rola Polski i UE w globalnym porozumieniu,

-  Beata Jaczewska (Dyrektor D epartam entu Rozwoju Gospodarki 
Ministerstwa Gospodarki) -  Rola Ministerstwa Gospodarki w negocja
cjach,

-  Krzysztof Sajdak (Zastępca Dyrektora D epartam entu Unii Euro
pejskiej M inisterstwa Finansów) -  Źródła i architektura finanso
wania,

-  A rtur Lorkowski (Zastępca Dyrektora D epartam entu Polityki 
Ekonomicznej M inisterstwa Spraw Zagranicznych) -  Klimat z  pu n k
tu widzenia stosunków międzynarodowych.

-  prof. M arek Górski (Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Łódzki)
-  Kompetencje organów w projektowanych regulacjach dotyczących 
handlu jednostkami emisyjnymi,

-  prof. Grażyna Wojtkowska-Łodej (Szkoła Główna Handlowa) -  
Ekonomiczne aspekty polityki klimatycznej,

-  prof. Ewa Czech (KSAP w Białymstoku) -  Szkody środowiskowe 
a system handlu,

-  dr Zbigniew Bukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd
goszczy) -  Projektowane administracyjne środki,

-  dr Joanna Bukowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
i Sylwia Kryłowicz (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami) -  Koncepcja dobrowolnych porozumień w kontekście wspól
notowego systemu handlu,

-  dr Maciej Jabłoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
-  Prawno-administracyjne aspekty porozumienia w sprawie zmian 
klimatu,

-  Emil Wróblewski (BOŚ S.A.) -  JI programy według Banku Ochrony 
Środowiska,

-  prof. Maciej Sadowski (Instytut Ochrony Środowiska) -  Sens przy
szłych protokołów w sprawie zm ian klimatu.
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Na zakończenie konferencji odbyła się debata, którą moderował 
dr Leszek Karski. W  dyskusji pojawiły się takie pytania jak: czy Polska 
jest Państwem „środka” oraz jaka jest rola państw  przechodzących 
transformację gospodarczą i szybko rozwijających się. Również dużo 
uwagi poświęcono kwestii handlu jednostkam i emisyjnymi oraz per
spektywom polskiej prezydencji UE.

Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Ekologii i Bio
etyki po raz kolejny udało się zgromadzić w jednym  miejscu przedsta
wicieli administracji, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego. 
Spotkania te są cenne ze względu na wymianę poglądów pomiędzy 
osobami z różnych środowisk, którym  bliskie są zagadnienia zmian 
klimatu.

18.11.2010 Warsztaty Instytutu Ekologii i Bioetyki

Tradycyjnie podczas Warsztatów Instytutu Ekologii i Bioetyki pra
cownicy Instytutu mogą prezentować badania naukowe, nad którymi 
pracują. 18 listopada 2010 roku, na zaproszenie studentów, swój do
robek prezentowali w pierwszej sesji: prof. dr hab. Janusz Uchmański, 
dr Grzegorz Embros, dr Bożena Sosak-Świderska, m gr Izabela Agata 
Samson-Bręk. W  drugiej zaś sesji: dr hab. Grzegorz Makulec, dr Irena 
Grochowska, dr Jan Sandner, ks. m gr Jacek Czartoszewski oraz mgr 
M ichał Latawiec.

Warsztaty tworzą okazję dla studentów do poznania aktualnych 
trendów  w nauce. Spotkania takie mogą pom óc studentom  wybrać od 
powiednią drogę dla swojej kariery akademickiej. W arsztaty Instytutu 
mogą także rozwinąć zainteresowania i poddać nowe pomysły badań 
pod dyskusję.

25.11.2010 Konferencja Filozofia zrównoważonego rozwoju

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozofia zrównoważo
nego rozwoju odbyła się w dniu 25 listopada 2010 roku w gmachu 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to 
cykliczna konferencja organizowana przez pracowników Instytutu
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Ekologii i Bioetyki. Podstawowym celem konferencji była dyskusja fi
lozoficznych podstaw  idei zrównoważonego rozwoju. Obrady konfe
rencji zainaugurował ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga, witając przy 
okazji przybyłych gości. Dyskusje odbyły się w trzech sesjach według 
planu:

Sesja I przewodnictwo ks. dr Antoni Skowroński
-  prof. Zbigniew Hull (Uniwersytet W armińsko-M azurski w Olsztynie) 

-  Ekofilozofia a „filozofia zrównoważonego rozwoju”,
-  prof. W łodzim ierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu) -  Z  aksjologii zrównoważonego rozwoju,
-  prof. Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych MEN), dr Elżbieta 

Buchcie (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach) -  
Obszar edukacyjny filozofii zrównoważonego rozwoju,

-  prof. Krystyna Najder-Stefaniak (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie) -  Rozwój zrównoważony jako pojęcie z  za
kresu ekofilozofii.
Sesja II odbyła się w dwóch panelach: 

panel I m oderow any przez prof. Krystynę Najder-Stefaniak i mgr 
Agnieszkę Klimską
-  dr Andrzej W. Świderski (Uniwersytet Przyrodniczo-Hum anistyczny 

w Siedlcach) -  Funkcjonowanie człowieka w filozofii zrównoważone
go rozwoju,

-  dr Dariusz Sarzała (Uniwersytet W armińsko-M azurski w Olszty
nie) -  Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo środowiska społeczno- 
-przyrodniczego,

-  dr M ariusz Ciszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach) -  Filozofia ekoterroryzmu zagrożeniem dla zrównowa
żonego rozwoju.

panel II m oderowany przez dr Grzegorza Embrosa i m gr Michała 
Latawca
-  prof. Lesław Michnowski (Klub Twórców Ekorozwoju) -  Cywilizacja 

Życia i Miłości w ujęciu programowania wizyjnego -  back casting,
-  m gr M agdalena Terlecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńs

kiego) -  Schweitzerowska kategoria odpowiedzialności jako filozoficz
na podstawa zrównoważonego rozwoju,
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-  m gr Robert Paprocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
-  Jeziorko Czerniakowskie jako przykład idei zrównoważonego rozwo
ju  w aglomeracji miejskiej.
Sesji III przewodniczył ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga i ks. Jacek 

W. Czartoszewski
-  ks. prof. Józef M. Dołęga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńs

kiego) -  Komplementarność zasady solidarności z  ideą zrównoważo
nego rozwoju,

-  dr Dariusz Liszewski (Uniwersytet W armińsko-M azurski w Olszty
nie) -  Neoliberalizm zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju? 
Uwagi na marginesie -  David Harvey. Neoliberalizm. Historia kata
strofy,

-  sprawozdania z sesji panelowych sporządzili m gr Agnieszka Klimska 
i m gr Michał Latawiec.
Na zakończenie konferencji odbyła się krótka dyskusja. Wszyscy 

zgromadzeni prelegenci i goście wyrazili potrzebę dalszej dyskusji nad 
podstawowymi elementami filozofii zrównoważonego rozwoju.

16.12.2010 Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia 
odbyło się spotkanie opłatkowe w Instytucie Ekologii i Bioetyki. 
Spotkanie odbyło się 16 grudnia 2010 roku i rozpoczęło się od Mszy 
Świętej w kościele akademickim przy ulicy Wóycickiego. Eucharystia 
sprawowana była w intencji pracowników i studentów Instytutu, a tak
że za osoby związane z Uniwersytetem, które zginęły w katastrofie pod 
Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Część drugą spotkania rozpoczął dyrektor Instytutu ks. prof. UKSW 
dr hab. Zbigniew Lepko od złożenia wszystkim życzeń świątecznych. 
Przemawiając, ks. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę dalszego bu 
dowania jedności środowiska akademickiego. Wszyscy obecni pra
cownicy i studenci po złożeniu sobie życzeń świątecznych udali się na 
poczęstunek przygotowany przez studentów.
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8.05.2011 Dzień Ziemi

Finałowy festyn z okazji D nia Ziemi przypadł w 2011 roku na 
8 dzień maja. Hasło przewodnie brzmiało „Lasy dla ludzi” i nawią
zywało do M iędzynarodowego Roku Lasów. Z tego też powodu, naj
większym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Lasów Państwowych. 
Uwagę młodych uczestników pikniku, już po raz 10, przykuły prezen
tacje 20 Parków Narodowych z połączoną grą edukacyjną „Lasy pod 
specjalnym nadzorem ”. Starsze osoby kierowały się na ekspozycję „Stół 
Darów Ziemi. Polski produkt regionalny i lokalny”, gdzie tradycyjnie 
próbowano i kupowano smaczne potraw y z różnych regionów Polski. 
Jak zwykle podczas trw ania pikniku m ożna było otrzymać sadzonkę 
dębu bądź cebulkę kwiatów za przyniesione elektroodpady lub m aku
laturę.

W śród prezentacji instytutów naukowych, szkół wyższych, instytucji 
samorządowych i rządowych swoje stanowisko m iał Instytut Ekologii 
i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci wyjaśniali rolę ochrony 
środowiska ilustrując jej problem y na przykładzie lasów. Na stanowi
sku Instytutu nie zabrakło praktycznych zadań dla gości: m iędzy inny
m i wyrabiania ekologicznego papieru czerpanego, czy własnoręcznego 
m alowania lnianych toreb ekologicznych.

11.05.2011 Konferencja z cyklu Filozoficzne i naukowo- 
-przyrodnicze elementy obrazu świata (14). Współczesne 

kontrowersje wokół duszy

W  100. rocznicę urodzin ks. prof. Kazimierza Kłósaka Sekcja Filozofii 
Przyrody Instytutu Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW przygotowała konferencję pt. Współczesne kontrowersje wokół 
duszy. Było to już czternaste spotkanie naukowe z cyklu Filozoficzne 
i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, które dobyło się 
11 maja 2011.

Obrady konferencji otworzył Dziekan Wydziału Filozofii Chrześci
jańskiej UKSW, ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos. Słowo wstępne,
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wprowadzające w tematykę konferencji, wygłosiła prof. UKSW dr hab.
Anna Lemańska. W  program ie konferencji znalazły się następujące re
feraty:
Sesja plenarna:
-  ks. dr Kazimierz M ikucki (Wyższe Seminarium Duchowne, Lwów, 

Ukraina) -  Problem sposobu poznania duszy ludzkiej według Księdza 
Profesora Kazimierza Kłósaka,

-  ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień (Wydział Teologiczny, 
UKSW, Warszawa) -  Czy dusza ludzka jest indywidualna? -  kon
trowersje wokół rozumienia duszy w starożytnym neoplatonizmie 
niechrześcijańskim,

-  dr Zuzanna Kieroń, dr Zbigniew Wróblewski (Instytut Filozofii 
Przyrody i Nauk Przyrodniczych, KUL JPII) -  „Filogeneza” duszy 
ludzkiej,

-  ks. dr hab. Krzysztof Śnieżyński (Wyższa Szkoła Filozoficzno- 
Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków) -  Nieśmiertelność duszy? -  sta
re filozoficzne pytanie w nowej sytuacji kulturowej.

Sekcja A:
-  dr Paweł Gondek (Wydział Filozofii, KUL JPII) -  W pływ  wątków re

ligijnych na kształtowanie się filozoficznego rozumienia duszy,
-  m gr A nna Kazimierczak-Kucharska (Wydział Teologiczny, UKSW, 

Warszawa) -  Dusza jako podstawa właściwego rozumienia człowieka 
w filozofii Sokratesa,

-  dr M aria Urbańska-Bożek (SWPS, Sopot) -  Problem nieśmiertelności 
duszy ludzkiej w filozofii arystotelesowskiej,

-  m gr Magdalena Otlewska (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Wrocławski) -  Serce w strukturze duszy według św. Hildegardy 
z  Bingen.

-  M arta Zaręba (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Stu
diów Humanistycznych, UW ) -  Anim a mea non est ego. Hylemorfizm  
św. Tomasza z  Akw inu a problem identyczności osobowej,

-  m gr Konrad Szocik (Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków) -  W pływ zasady cogito na rozwój współczesnego ateizmu,

-  ks. dr Zdzisław Kieliszek (Wydział Teologii, Uniwersytet W armińsko- 
Mazurski, Olsztyn) -  Różnica między człowiekiem i zwierzęciem
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a nieśmiertelność ludzkiej duszy (Polemika z  Kantowskim rozumie
niem idei nieśmiertelności duszy),

-  ks. m gr Grzegorz Malinowski (Instytut Filozofii, UKSW, Warszawa) 
-  Konstytuowana i konstytuująca. Faktyczność duszy w perspektywie 

fenomenologicznej Edmunda Husserla.
Sekcja B:
-  dr Justyna Herda (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 

KUL JPII) -  Dusza -  umysł -  świadomość. Próba ustalenia wzajem
nych relacji,

-  m gr Daniel Falcman (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Poznań) -  Dusza jako świadomość aksjologiczna. 
W  stronę fenomenologiczno-hermeneutycznych oraz egzystencjalnych 
charakterystyk pojęcia,

-  dr Roman Piotr Godlewski (Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) -  Dusza jako zdolność do bycia 
sobą,

-  dr Andrzej Zykubek (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrod
niczych, KUL JPII) -  Wyobrażenie duszy.

-  m gr Paulina Wasilewska (Instytut Filozofii, UW ) -  Rozważania nad 
duszą w kontekście badań współczesnej embriologii,

-  dr Andrzej Stępnik (Warszawska Szkoła Reklamy) -  Umysł produk
tem ewolucji? Filozoficzne konsekwencje przyjęcia paradygmatu ewo
lucyjnego w badaniach nad umysłem,

-  m gr M onika Szachniewicz (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Wrocławski) -  Problem umysł-ciało w filozofii Colina McGinna,

-  Adam Andrzejewski (Kolegium Międzywydziałowych Indywidual
nych Studiów Humanistycznych, UW) -  Pojęcie duszy a ontologia 
analityczna. Uwagi metafilozoficzne Nieśmiertelność duszy? -  stare f i 
lozoficzne pytanie w nowej sytuacji kulturowej.
Uczczony podczas konferencji ks. prof. Kazimierz Kłósak zajmował 

się problematyką z zakresu filozofii przyrody oraz antropologii filozo
ficznej, a w szczególności wiele prac poświęcił analizom zagadnienia 
pochodzenia duszy ludzkiej. Dlatego też kwestie związane z filozoficz
nymi i naukowo-przyrodniczym i obrazami świata są również cenne 
dla badań prowadzonych w Instytucie Ekologii i Bioetyki.
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19.05.2011 Akademia Młodego Filozofa III

19 maja 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się trzecia edycja Akademii M ło
dego Filozofa. Przygotowali ją pracownicy, doktoranci z Instytutu 
Filozofii WFCh. Jej adresatami byli tradycyjnie już nauczyciele 
i uczniowie warszawskich liceów. Celem tych spotkań jest przybliżenie 
m łodym  ludziom  roli filozofii w życiu człowieka.

Tematem przewodnim  III edycji Akademii była problem atyka zła. 
Pierwszym punktem  spotkania był spektakl filozoficzny zatytułowany 
Zło na ławie oskarżonych, a przygotowany przez studentów, doktoran
tów i pracowników Instytutu Filozofii WFCh. Kanwą przedstawienia 
były fragm enty ważnych tekstów filozoficznych. Drugą część stanowi
ły praktyczne warsztaty. Były one przygotowane przez poszczególne 
Sekcje Instytutu Filozofii m.in. przez Sekcję Logiki i M etodologii Nauk 
oraz Sekcję Filozofii Przyrody.

Jeden z warsztatów współtworzyli pracownicy Instytutu Ekologii 
i Bioetyki. Warsztat przygotowany przez dr Dominikę Dzwonkowską, 
dr Sabinę Zalewską oraz mgr. Michała Latawca był poświęcony zagad
nieniom  wartości ekologicznych oraz elementom współczesnej ety
ki ekologicznej. Licealiści podczas zajęć pracowali m iędzy innymi nad 
hierarchią wartości ekologicznych.

27.05.2011 V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Człowiek 
i świat -  wymiary odpowiedzialności.

Globalizacja -  postęp czy regres odpowiedzialności f

27 maja 2011 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się V M iędzynarodowa Kon
ferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Człowiek i świat -  wymiary 
odpowiedzialności” pt. Globalizacja -  postęp czy regres odpowiedzial
ności?. Była ona zorganizowana przez Zakład Filozofii Moralnej i Etyki 
Globalnej APS w Warszawie oraz Zakład Filozofii Moralnej i Bioetyki 
UMK w Toruniu. O brady zainaugurował Rektor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej prof. dr hab. Jan Łaszczyk oraz prorektor Akademii Pedago
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giki Specjalnej prof. dr hab. Helena Ciążela. W śród licznych prele
gentów i słuchaczy konferencji znalazło się także grono młodych 
wykładowców z Instytutu Ekologii i Bioetyki. Program  konferencji wy
glądał następująco:
Sesja plenarna:
-  prof. dr hab. Andrzej Papuziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy) -  Wartości instrumentalne polityki zrównoważonego 
rozwoju. Aksjologia przezwyciężania problemów globalnych,

-  prof. UW  dr hab. Krzysztof Wielecki (Uniwersytet Warszawski) -  
Globalizacji, podmiotowości i odpowiedzialności,

-  prof. dr hab. Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski) -  Odpowiedzialność 
zbiorowa a współodpowiedzialność w dobie globalizacji.

Sekcja pierwsza pt. Edukacja do odpowiedzialności w  dobie globalizacji:
-  ks. prof. dr hab. Jerzy Kułaczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie) -  Wychowanie religijne dziecka w rodzi
nie wobec globalizacji,

-  doc. dr M artina Cicha (Univerzita Tomaśe Bali w Zlinie) -  Postępo
wanie i odpowiedzialność polityków z  punktu  widzenia etyki,

-  dr Tomasz Kalbarczyk (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie) -  M iędzy europocentryzmem a kosmopolityzmem. Spór 
o odpowiedzialną form ę edukacji w epoce globalizacji,

-  dr Andrei Preissova K rejd (Univerzita Palackeho) -  Odzwierciedlenie 
różnorodności kulturowej w procesie edukacyjnym Republiki Czeskiej.

Sekcja druga pt. Ekofilozofia i etyka środowiskowa wobec wyzwań glo
balizacji:
-  dr A nna Marek-Bieniasz (Akademia im. Jana Długosza w Często

chowie) -  Utrata gatunków -globalny problem, globalna odpowiedzial
ność,

-  dr Adam Kowalak (Akademia Pomorska w Słupsku) -  Odpowie
dzialność człowieka za ekosystem ziemski a globalizacja,

-  dr Dom inika Dzwonkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego w Warszawie) -  Odpowiedzialności za środowisko w do
bie globalizacji,
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-  m gr M arcin Klimski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) -  Kształtowanie odpowiedzialności pokoleniowej jako  
współczesne wyzwanie edukacji środowiskowej,

-  dr M arcin Leźnicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
-  Globalizacja biotechnologiczna (globalizacja poprzez/z użyciem  
GMO).

Sekcja trzecia pt. Etyka globalnej odpowiedzialności:
-  prof. Anna Drabarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

-  Odpowiedzialność jako imperatyw moralny,
-  d r Piotr Domeracki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) -

0  ambiwalencji pojęcia globalnej odpowiedzialności,
-  m gr Agnieszka Klimska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń

skiego w Warszawie) -  Odpowiedzialność jako filozoficzna zasada 
zrównoważonego rozwoju,

-  m gr Dawid Lubiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru
niu) -  Komputery i roboty, czyli pom iędzy etyką globalną a lokalną.

-  m gr Piotr Rosół (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) -  
Kręgi odpowiedzialności w zglobalizowanym świecie.

Sekcja czwarta pt. Wymiary odpowiedzialności moralnej w zglobalizo
wanym świecie:
-  prof. dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski) -  

Moralne rozdroże globalnej walki z  terroryzmem,
-  m gr Bożena Szot (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) -  

Dobroczynność -  współczesna droga odpowiedzialności wobec ludzi
1 świata,

-  m gr Małgorzata Kaniewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie) -  Pomocy krajom słabo rozwiniętym w adaptacji 
do skutków zmian klimatu wyrazem odpowiedzialności i solidarności

-  m gr M ateusz Kucz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
-  Możliwe kierunki budowania postaw odpowiedzialnych poprzez re
definicje kategorii pracy.
Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa pt. 

Globalizacja a kondycja ludzka. W  tej części z referatami wystąpili: 
dr hab. prof. SGGW Krystyna Najder-Stefaniak Tożsamość podmiotu  
w globalizującym się świecie oraz dr Edward Modzelewski Obywatel,

113



Sprawozdania

państwo, naród w perspektywie globalizacji. Uczestnicy konferencji 
w  dyskusji skupili się nad problem em  odpowiedzialności w kontekście 
dokonujących się procesów globalizacji.

20-22.06.2011 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Ekologia społeczna, czyli jak  wychowywać?

Konferencja Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać? została zorganizo
wana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnicę 
Mazurską w Olecku i Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas 
M agnus University w Kownie. Obrady odbywały się już szósty raz 
w siedzibie W szechnicy Mazurskiej w Olecku, tym  razem w dniach 
20-22 czerwca 2011 roku.

Uczestników konferencji przywitał Rektor W szechnicy Mazurskiej 
prof. Józef Krajewski oraz w im ieniu ks. prof. Józefa M. Dołęgi -  ks. 
Jacek Czartoszewski. Pierwszego dnia odbyły się następujące wystąpie
nia.
I sesja -  przewodniczyli dr E. Grott i dr S. Zalewska
-  prof. Józef Krajewski (W szechnicaM azurskawOlecku) -  Wychowanie 

w popkulturowym  otoczeniu - szansa czy wielka przegrana?
-  dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszty

nie) -  O współistnieniu natury i kultury w krajobrazie kulturowym?
-  m gr M arcin Klimski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 

-  Źródła informacji oraz ich znaczenie w ekologii społecznej,
-  dr Dariusz Liszewski (Uniwersytet W armińsko-M azurski w Olszty

nie) -  „Przyrodopisarstwo” a edukacja ekologiczna.
II sesja -  przewodniczyli dr G. Embros i dr M. Liszewska
-  m gr Agnieszka Klimska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńs

kiego) -  Znaczenie planowania i prognozowania w zarządzaniu  
rozwojem,

-  dr Anna Kalinowska (Uniwersytet Warszawski) -  Wolontariat -  czy 
wykorzystana szansa w wychowaniu nie tylko młodego pokolenia,
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-  m gr Małgorzata Kaniewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego) -  Lokalne działania na rzecz ochrony klimatu, czyli i Ty masz 
wpływ na klimat,

-  dr Dom inika Dzwonkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego) -  Zasada zrównoważonego rozwoju w turystyce -  płasz
czyzna aksjologiczna.
W  drugim  dniu konferencji odbył się objazd po terenach Augus- 

towszczyzny. Uczestnicy konferencji odwiedzili m iędzy innymi Augus
tów, Studzieniczną, Sejny, Wigry. Jedną z atrakcji dnia był spacer 
z przewodnikiem  po szlakach Wigierskiego Parku Narodowego.

Trzeci dzień konferencji wypełniły referaty według planu:
III sesja -  przewodniczyli ks. J. W. Czartoszewski i dr D. Liszewski
-  ks. dr W aldemar W oźniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń

skiego) -  Zjawisko stalkingu w Europie - aspekty psychologiczne i prawne,
-  dr Grzegorz Embros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

-  Zrównoważona konsumpcja. Wybrane zagadnienia,
-  dr M ariusz Ciszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach) -  Bezpieczeństwo człowieka w aspekcie ekologii społecz
nej (wybrane problemy),

IV sesja -  przewodniczyli dr A. Kalinowska i dr D. Dzwonkowska
-  dr Irena Grochowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

-  Zagrożenia ekologii ludzkiej -  zanieczyszczenia kobiecego ciała i śro
dowiska,

-  dr Sabina Zalewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
-  Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedszkolnym na przykładzie 
wybranych placówek warszawskich,

-  m gr M ichał Latawiec (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
-  Skutki zaburzonej świadomości edukacyjnej,

-  dr Bożena Sosak-Świderska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń
skiego), m gr Robert Paprocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wy
szyńskiego) -  Ranga inicjatywy „Uniwersytetu Dziecięcego” w aspekcie 
ekologii społecznej.
Na zakończenie konferencji odbyła się długa dyskusja, podczas której 

poruszono szereg zagadnień, między innymi: świadomości ekologicz
nej, współczesnego wolontariatu, a także współczesnych problemów
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społecznych. Wykazała ona, że formuła konferencji nie została wyczer
pana. Wszyscy się zgodzili, iż istnieje dalsza potrzeba dyskusji nad za
gadnieniami ekologii społecznej.

7.07.2011 Ostatnia Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki

Ostatnia Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki w roku akademickim 
2010/2011 była okazją do podsum ow ania działań podejmowanych 
przez Instytut. Dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Zbigniew Lepko po 
dziękował wszystkim pracownikom  za tru d  podejm owany zarówno 
w pracy dydaktycznej, jak  i podczas indywidualnych badań nauko
wych. Słowa podziękowania zostały złożone także studentom  na ręce 
przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego.

Szczególne podziękowania ks. prof. dr hab. Zbigniew Lepko skiero
wał do osób, które poświęcały swój czas na prace administracyjne i or
ganizacyjne, dzięki którym  Instytut Ekologii i Bioetyki może wciąż się 
rozwijać w ram ach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wciąż jest atrakcyjny 
dla kandydatów na studia. Jednocześnie Dyrektor Instytutu zasygnali
zował obszary, w których należy podjąć szczególnie działania porząd
kujące.
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