
Michał Latawiec

Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki
2011/2012
Studia Ecologiae et Bioethicae 11/1, 141-150

2013



141

MICHAŁ LATAWIEC
Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa

Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2011/2012

– 27-28.09.2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Ochro-
na środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych

– 17.11.2011 Konferencja Filozofia Zrównoważonego Rozwoju 
– 30.11.2011 Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki 
– 14.12.2011 Spotkanie opłatkowe  
– 16-17.01.2012 XX Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Ochrona 

środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych 
– 21.03.2012 Spotkanie z dyplomatami
– 03.04.2012 Konferencja naukowa pt. GMO w rolnictwie i produkcji 

żywności - szanse i zagrożenia genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt
– 12.05.2011 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia
– 12.05.2012 Konferencja Opieka domowa nad przewlekle chorymi. 

Zasady i praktyka.
– 5.07.2012 Ostatnia Rada Instytutu

27-28.09.2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Metodyczna 
Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
pod patronatem Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie w ra-
mach XIX Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej pt. Ochrona środo-
wiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Obrady konferencji 
zostały podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia dyskusja toczyła się 
w obszarze trzech tematów:
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– Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia – prof. dr 
hab. Jerzy Bolałek, 

– Prezentacja przykładowego programu kierunku Ochrona środowiska 
na bazie efektów kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych i nauk 
ścisłych – prof. dr hab. Elżbieta Lonc i prof. dr hab. Jerzy Siepak,

– Prezentacja przykładowego programu kierunku Ochrona środowiska 
na bazie efektów kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych i nauk 
rolniczych – prof. dr hab. Jerzy Bolałek.

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy konferencji, na zakoń-
czenie dnia, udali się do Kampinoskiego Parku Narodowego. Razem 
z dyrektorem KPN panem Jerzym Misiakiem rozmawiali o nieformal-
nej edukacji w ochronie środowiska

Drugi dzień obrad dotyczył dyskusji nad takimi tematami jak: po-
wołanie grup roboczych przygotowujących dodatkowe „benchmarki” 
dla kierunku ochrona środowiska, dalsze losy samodzielnej dyscypli-
ny naukowej Ochrona środowiska, a także ustalenie formuły dalszych 
spotkań i konferencji Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach 
przyrodniczych. Natomiast prof. dr hab. Andrzej Górniak przedstawił 
informacje o zmianach w systemie akredytacji po nowelizacji Ustawy 
o szkolnictwie wyższym 

17.11.2011 Konferencja Filozofia Zrównoważonego Rozwoju

Cykliczną konferencję naukową poświęconą filozofii zrównoważo-
nego rozwoju otworzył Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW ks. prof. dr hab. Jan Krokos. Wszystkich przybyłych gości ser-
decznie powitał ks. prof. Józef M. Dołęga. W planie obrad konferencji 
zaplanowano dwie sesje. 

Pierwszej sesji przewodniczyli ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga i mgr 
Michał Latawiec. 
•	 Prof. Zbigniew Hull – Ochrona środowiska i idea zrównoważonego 

rozwoju
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•	 O. dr Stanisław Jaromi – Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Ana-
liza filozoficzna

•	 Prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski – Ekoesetyka a zrównoważony 
rozwój

•	 Dr Mariusz Ciszek – Bezpieczeństwo ekologiczne w aspekcie koncep-
cji zrównoważonego rozwoju

•	 Dr Andrzej W. Świderski – Bezpieczeństwo ekologiczne współczesne-
go człowieka w filozofii zrównoważonego rozwoju. Bioelektroniczne 
implikacje

•	 Dr Dariusz Liszewski – Czy technologia GMO sprzyja rozwojowi 
zrównoważonemu? 

Drugiej sesji przewodniczyli dr Edward Grott i ks. Jacek W. Czarto-
szewski. 
•	 Dr Anna Kalinowska – Od “książki kucharskiej” do wartości – czy 

edukacja dla zrównoważonego rozwoju może się obejść bez filozofii?
•	 Dr Dariusz Sarzała – Zrównoważony rozwój a edukacja
•	 Dr Jan Sandner – Problemy edukacji holistycznej w naukach o ziemi 

w świetle idei zrównoważonego rozwoju
•	 Mgr Dobrochna Szlesińska – Eko – obóz jako najlepsza forma edu-

kacji dla zrównoważonego rozwoju
•	 Mgr Paulina Dziołak – Potencjał wytwarzania biogazu w Polsce
•	 Dr Adam  Adamski – Pojęcie percepcji zmysłowej w świetle psycho-

logii kwantowej.
Po ostatnim referacie odbyła się dyskusja, którą moderowali prof. 

Józef M. Dołęga, prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski, prof. dr hab. Zbi-
gniew Hull, dr Anna Kalinowska, o. Stanisław Jaromi.

W dyskusji poruszono wiele ważnych tematów wskazujących na sze-
rokie rozumienie zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Głos zabrali 
także przybyli goście m.in. prof. Helena Ciążela i dr Elżbieta Buchcic. 
Spotkania w ramach konferencji Filozofia zrównoważonego rozwoju 
tworzą miejsce dla dyskusji w której można ukazać złożoność zagad-
nień zrównoważonego rozwoju. Prelegenci i goście wskazali, iż w dzi-
siejszym świecie jest potrzebna taka dyskusja i zwrócenie wagi na waż-
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ne aspekty humanistycznej ochrony środowiska w dalszym rozwoju 
cywilizacyjnym. 

30.11.2011 Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki

W ostatnim dniu listopada odbyły się Warsztaty Naukowe Instytutu 
Ekologii i Bioetyki. Zostały one, po raz pierwszy, przygotowane w cało-
ści przez studentów Ochrony Środowiska. Warsztaty te były skierowane 
przede wszystkim do studentów pierwszego roku studiów.

Część pierwszą prowadziła Ewa Zawilska pełniąca funkcję sekreta-
rza Koła Naukowego Sozologów. W tej sesji tematy wystąpień koncen-
trowały się wokół biologicznych aspektów ochrony środowiska. I tak, 
prezentacje dotyczyły behawioru nornicy rudej (Myodes glareolus), 
a także ochrony populacji lęgowej mewy śmieszki (Chroicocephalus ri-
dibundus). Swoje badania naukowe prezentowali kolejno: prof. dr hab. 
Gabriela Bujalska-Grüm oraz prof. dr hab. Leszek Grüm, dr Izabella 
Olejniczak, dr Dariusz Bukaciński. Drugiej części warsztatów prze-
wodniczył Michał Mazurek prezes studenckiego Koła Naukowego So-
zologów, zaś prezentacje wygłosili: prof. UKSW dr hab. Andrzej Kul-
czycki, mgr Paulina Dziołak, mgr Wojciech Wojtal. Wystąpienia doty-
czyły aspektów technicznych i technologicznych ochrony środowiska. 
Studenci mogli zapoznać się z badaniami w dziedzinie energii odna-
wialnej i realizacji ocen oddziaływania na środowisko. Na zakończenie 
Monika Woźnicka wiceprzewodnicząca studenckiego koła naukowego 
zaprezentowała młodszym kolegom i koleżankom działalność Koła Na-
ukowego Sozologów. Zachęcając tym samym studentów do angażowa-
nia się w działania podejmowane przez Koło Naukowe. 

Celem warsztatów było przybliżenie interdyscyplinarnego charakte-
ru współczesnej ochrony środowiska. Studenci mieli także okazję zapo-
znać się z badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników 
Instytutu Ekologii i Bioetyki.
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14.12.2011 Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie uroczystości wigilijne rozpoczęły się w Akademickim 
Kościele św. Józefa w kampusie przy ulicy Wóycickiego. Mszy Świętej 
przewodniczył Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki ks. prof. dr hab. 
Zbigniew Łepko. Po zakończonej Mszy Św. druga część spotkania od-
była się w budynku Instytutu.

Część oficjalna prowadzona była przez przedstawicieli władz Insty-
tutu Ekologii i Bioetyki. Dyrektor IEiB oraz kierownicy Katedr przypo-
minali o trwającym jeszcze adwencie i potrzebie budowania wspólnoty 
akademickiej. Po przemówieniach zgromadzeni pracownicy i studenci, 
w rodzinnej atmosferze, składali sobie życzenia. Na zakończenie spo-
tkania, studenci zaprosili wszystkich na poczęstunek przez siebie przy-
gotowany.

16-17.01.2012 XX Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Ochrona 
środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych

Instytut Ekologii i Bioetyki po raz drugi był gospodarzem Ogólno-
polskiej Konferencji Metodycznej dotyczącej ochrony środowiska na 
uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Pierwszy dzień rozpoczął się 
od sesji wykładowej prowadzonej przez prof. dr hab. Jerzego Bolałka, 
eksperta bolońskiego. W części zatytułowanej Projektowanie progra-
mów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi Pro-
fesor koncentrował się nad czterema głównymi zagadnieniami:
– Jakie działania należy podjąć na poziomie uczelni i jej jednostek, 

aby wdrożyć nowe regulacje związane z programami kształcenia? 
– Jakie wymagania wobec programu kształcenia i programu studiów 

wynikają z nowych aktów prawnych? 
– Jak projektować efekty kształcenia dla programu kształcenia? Jak 

tworzyć matryce opisujące efekty kształcenia? 
– Jak projektować programy studiów w oparciu o efekty kształcenia 

zdefiniowane dla programu kształcenia? 
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Druga część spotkania pt. Przygotowanie opisów modułów/przed-
miotów i weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu 
kształcenia miała charakter warsztatowy. Prowadząca dr inż. Dorota 
Piotrowska, ekspertka bolońska na wybranych przykładach wskazywa-
ła sposób poprawnego przygotowania programu kształcenia, porusza-
jąc między innymi kwestie związane z takimi problemami jak:
– Jak przygotowywać opisy modułów/przedmiotów na bazie efektów 

kształcenia zdefiniowanych dla programu kształcenia lub obszaru 
kształcenia? 

– Jak tworzyć opisy modułów będące częścią programu kształcenia 
zaprojektowanego na bazie efektów kształcenia dla obszaru? 

– Jak dobierać metody kształcenia i oceniania do opisanych efektów 
kształcenia? 

– Jak przypisywać punkty ECTS do modułów/przedmiotów? 
Drugi dzień konferencji wypełniła sesja warsztatowa Prezentacja 

i  weryfikacja programów kształcenia na kierunku ochrona środowiska 
z wybranych uczelni prowadzona przez ekspertów bolońskich, prof. dr 
hab. Jerzy Bolałek, dr inż. Dorota Piotrowska. 

Podczas spotkania programy kształcenia przedstawili między inny-
mi: z Uniwersytetu Opolskiego prof. Krystyna Borecka, Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika dr Edmund Kartanas, a z Politechniki Śląskiej  
dr inż. Agata Malina. Dzięki wspólnym warsztatom uczestnicy konfe-
rencji mogli skonsultować swoje wątpliwości i wspólnie rozwiązywać 
problemy wynikające z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. 

21.03.2012 Spotkanie z dyplomatami

21 marca odbyło się spotkanie dyplomatów amerykańskich ze stu-
dentami ochrony środowiska UKSW. Podczas spotkania studenci mo-
gli wysłuchać dwóch zaplanowanych referatów, wygłoszonych w języku 
angielskim:
– Eric Flaxman (Sekcja General Services w Ambasadzie)  – “Greening” 

the U.S. federal government (especially embassies), 
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– Emily Hicks, (Sekcja Polityczno-Ekonomiczna w Ambasadzie) 
– National Parks & National Parks management and Eco-Tourism 
(protecting and promoting the environment for business/tourism re-
asons).

Po wygłoszonych referatach studenci mieli okazję zadawać pytania. 
Dyskusja toczyła się wokół kwestii związanych z działaniami, obecny-
mi i przyszłymi, rządu federalnego USA w kwestii ochrony środowiska. 
Ciekawość studentów wzbudziło także podejście do łączenia ochrony 
przyrody na dużych obszarach z turystyką i biznesem. 

03.04.2012 Konferencja naukowa pt. GMO w rolnictwie i produkcji 
żywności – szanse i zagrożenia genetycznej modyfikacji roślin  

i zwierząt

Konferencja pt. GMO w rolnictwie i produkcji żywności – szanse i za-
grożenia genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt przygotowana zosta-
ła przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obrady konferencji 
odbyły się 3 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP i miały spełnić 
rolę konsultacji społecznych dla budzącego wiele kontrowersje tematu 
GMO. Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW reprezentował ks. prof. dr 
hab. Wojciech Bołoz, który wygłosił pierwszy referat.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz 
Plocke powitał przybyłych gości i rozpoczął obrady konferencji. Pani 
prof. Stanisława Okularczyk przewodniczyła pierwszej sesji, podczas, 
której wygłoszone zostały kolejno referaty:
– Ks. prof. Wojciech Bołoz (Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW) – 

Stosowanie GMO w rolnictwie i produkcji żywności – trudny wybór 
strategii,

– Prof. Katarzyna Lisowska (Instytut Onkologii w Gliwicach) – Pol-
skie rolnictwo a GMO,

– Prof. Janusz Zimny (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin) – Wy-
zwania dla nauk rolniczych, zastosowań biotechnologii roślin,
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– Prof. Sylwester Świątkiewicz (Instytut Zootechniki PIB, Kraków) – Bez-
pieczeństwo stosowania genetyczne zmodyfikowanych materiałów pa-
szowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Rezultaty badań krajowych

– Prof. Ludwik Tomiałojć (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław) – 
Prognoza przyrodniczych  i społecznych skutków stosowania roślin 
GMO w polskim rolnictwie

– Prof. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnej, Warszawa) – 
Wpływ zakazów środowiskowych stosowania GMO na koszt produk-
cji i ceny żywności

– Prof. Piotr Węgleński (Uniwersytet Warszawski) – Inżynieria gene-
tyczna dla medycyny i człowieka

Druga część konferencji poświęcona została w całości dyskusji, któ-
rą moderował pan prof. Ryszard Górecki. Wszyscy chętni goście mieli 
okazję zadać pytanie lub wygłosić opinię. Ze względu na duże emocje 
związane z tematyką wykorzystywania w Polsce roślin i organizmów 
modyfikowanych genetycznie dyskusja była ożywiona.

12.05.2011 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia

16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 
zorganizowany został 12 maja, w parku im. Marszałka Edwarda Ry-
dza-Śmigłego na warszawskim Powiślu. Piknik jest największą w Eu-
ropie imprezą plenerową tematyce naukowej. Wraz z 200 instytucjami 
z Polski i zagranicy udział w tym wydarzeniu wzięli członkowie Koła 
Naukowego Sozologów IEiB. Zgodnie z hasłem tegorocznego Pikniku 
–  „Energia”, członkowie Koła wykorzystywali w swoich pokazach mię-
dzy innymi ogniwa fotowoltaiczne i ciecz nienewtonowską. 

12.05.2012 Konferencja Opieka domowa nad przewlekle chorymi. 
Zasady i praktyka.

Konferencja naukowo – szkoleniowa Opieka domowa nad przewle-
kle chorymi. Zasady i praktyka została przygotowana przez Centrum 
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Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW oraz Katedrę Bioetyki Instytutu 
Ekologii i Bioetyki wspólnie z Wydziałem Studiów nad Rodziną i Wol-
ters Kluwer Polska. Celem konferencji była chęć pomocy osobom spra-
wującym opiekę nad przewlekle chorymi, aby ułatwić i usprawnić ich 
działania. Tematy konferencji koncentrowały się wokół takich zagad-
nień jak wybór miejsca i sposobu opieki nad chorym, aspektów me-
dycznych i prawnych.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz. 
Natomiast referaty zaproszonych gości zostały podzielone na trzy sesje 
według planu: 

Sesja I: Chory w domu wymagający stałej opieki:
– Dr n. med. Teresa Weber – Wybór domu jako miejsca pobytu chorego 
– Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska – Aspekty medyczne opieki 

nad chorym w warunkach domowych
– Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś – Aspekty psychologiczno – społeczne 

opieki nad chorym w warunkach domowych
– Dr hab. n. med. Tomasz Dangel – Pediatryczna domowa opieka pa-

liatywna
Sesja II Zagadnienia prawne związane z końcem życia:

– Dr Dorota Karkowska – Prawa człowieka umierającego i jego rodziny
– Radca prawny Paweł Kuśmierek – Czynności prawne związane z pa-

cjentem terminalnym w sprawach o ubezwłasnowolnienie
– Dr Urszula Drozdowska – Problematyka dopuszczalności oświad-

czeń pro futuro
Sesja III: Towarzyszenie choremu umierającemu:

– Dr hab. n. med. M. Krajnik – Medyczne aspekty umierania: lekarz 
przy umierającym

– Mgr Karolina Pietruk – Medyczne aspekty umierania: pielęgniarka 
przy umierającym

– Dr Agnieszka Regulska – Przygotowanie do śmierci – aspekty etycz-
no-pedagogiczne

– Ks. dr Piotr Krakowiak – Opieka duszpasterska
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Na zakończenie konferencji odbył się warsztat z udziałem przedsta-
wicieli firm ze sprzętem i artykułami pielęgnacyjnymi. 

5.07.2012 ostatnia Rada Instytutu

Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki kończąca semestr letni roku aka-
demickiego 2011/2012 była zarazem zwieńczającą pierwszą kadencję 
ks. prof. dr hab. Zbigniewa Łepko jako Dyrektora Instytutu. Dlatego 
została przeznaczona na podsumowanie i ocenę wszystkich podejmo-
wanych działań mijającej kadencji. Dyrektor Instytutu podziękował 
obecnym pracownikom za trud podejmowany podczas badań nauko-
wych, a przede wszystkim za pracą dydaktyczną. Na ręce członków 
Koła Naukowego Sozologów podziękowania złożone zostały także stu-
dentom. 
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