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Kronika Instytutu Ekologii i Bioetyki 2012/2013

. 17-21.09.2012 IX Polski Zjazd Filozoficzny
• 15.11.2012 Konferencja pt. Filozofia w dialogu międzykulturo

wym
• 29.11.2012 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozofia 

zrównoważonego rozwoju
• 13.12.2012 Spotkanie opłatkowe
• 21.03.2013 Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki
• 28.04.2013 Dzień Ziemi
• 13.05.2013 Konferencja naukowa pt. Kościół a współczesne wy

zwania ochrony środowiska
• 16.05.2013 Konferencja Współczesne problemy filozofii środowi

skowej
• 20.05.2013 Konferencja Sozologia systemowa
• 27-29.05.2013 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać
• 27.06.2013 Ostatnia Rada Instytutu w roku akademickim

17-21.09.2012 IX Polski Zjazd Filozoficzny

W dniach 17-21 września 2012 r. odbył się IX Polski Zjazd Filozo
ficzny. W tej prestiżowej dla nauk humanistycznych konferencji wzięli

1 Adres: Instytut Ekologii i Bioetyki; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie; ul. Wóycickiego 1/3, b. 23, p. 308, 01-938 Warszawa. Adres e-mail: 
michal.latawiec@uksw.edu.pl.
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udział także pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. W sekcji 
tematycznej „Ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju” referaty 
wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga Zagadnienia metateore- 
tyczne ekofilozofii i filozofii zrównoważonego rozwoju; dr Anita Gano- 
wicz-Bączyk Antropocentryzm czy biocentryzm? Którędy droga?; ks. dr 
Ryszard Sadowski Aktualizacja ekologicznego potencjału religii w ochro
nie ekosystemów leśnych; ks. dr Antoni Skowroński Antropologiczne dy
lematy zrównoważonego rozwoju. Natomiast dr Dominika Dzwonkow- 
ska w sekcji „Filozofii techniki” wygłosiła referat pt. W  poszukiwaniu 
holistycznego ujęcia techniki.

Celem Zjazdu Filozoficznego jest skupienie środowisk filozoficznych 
z różnych ośrodków naukowych, a także podjęcie najważniejszych 
kwestii rozwoju myśli filozoficznej. Dlatego też obecność pracowników 
Instytutu była ważną okazją do zaprezentowania badań interdyscypli
narnych podejmowanych w Instytucie oraz humanistycznego profilu 
ochrony środowiska.

15.11.2012 Konferencja pt. Filozofia w dialogu międzykulturowym

Pracownicy Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 15 listopada 
2012 roku, po raz szósty, zorganizowali „Warszawski Dzień Filozofii”. 
Konferencja zatytułowana Filozofia w dialogu międzykulturowym od
była się w ramach obchodów „Światowego Dnia Filozofii”, ustanowio
nego z inicjatywy UNESCO. Na konferencji obecni byli prof. dr hab. 
Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNE
SCO oraz dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW Dziekan WFCh UKSW, 
która zainaugurowała obrady prelegentów.

Pierwszy panel Bóg w kulturze, który został przygotowany przez pra
cowników Instytutu Filozofii, moderował ks. prof. dr hab. Jan Sochoń. 
W tej części, kolejno głos zabierali:
• o. prof. dr hab. Jacek Salij (UKSW, Warszawa), O chrześcijańskim ro

zumieniu Boga;
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• prof. dr hab. Marek Szulakiewicz (UMK, Toruń), Bóg i człowiek dzi
siaj: o człowieku poszukującym Boga i o Bogu potrzebującym człowieka;

• red. Jerzy Sosnowski, Bóg za zasłoną słów. O współczesnej niezręczno
ści i nieodzowności mówienia nie wprost;

• prof. dr hab. Marta Wiszniowska-Majchrzyk (UKSW, Warszawa), 
Obraz Boga: wizja poetycka a rzeczywistość religijno-polityczna. 
O angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku.
Drugi panel Filozofia w ekologiu który został zorganizowany przez 

pracowników Instytut Ekologii i Bioetyki, moderowała dr Anita Gano- 
wicz-Bączyk. W dyskusji panelowej udział wzięli pracownicy IEiB: ks. 
prof. dr hab. Józef M. Dołęga, ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Lepko, 
ks. dr Ryszard Sadowski oraz zaproszony z Politechniki Lubelskiej prof. 
PL dr hab. Artur Pawłowski. We wszystkich wystąpieniach podkreśla
no rolę filozoficznych aspektów ochrony środowiska. Na zakończenie 
spotkania w dyskusji wzięli udział także ks. prof. dr hab. Jan Sochoń 
i ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz dyskutując nad kwestią relacji antro- 
pocentryzm -  teocentryzm.

29.11.2012 Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju

Coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Filozofia zrów
noważonego rozwoju zorganizowana przez Katedrę Filozofii Ekologii 
UKSW odbyła się 29 listopada 2012 r. Pani dr hab. Anna Latawiec, prof. 
UKSW Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej otworzyła konfe
rencję i powitała przybyłych gości. W planie obrad konferencji zapla
nowano trzy sesje.

Pierwszej sesji przewodniczyli dr hab. Andrzej Papuziński, prof. 
UKW i dr Dominika Dzwonkowska.
• ks. dr Cezary Naumowicz (WSnR UKSW, Warszawa), Teologiczny 

przyczynek do idei zrównoważonego rozwoju;
• ks. dr hab. Stanisław Biały (WSnR UKSW, Warszawa), Zrównoważenie 

jako zasada „złotego środka” w koncepcji rozwoju i ochrony środowiska;
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• dr Anna Kalinowska (UW, Warszawa), Nowe kierunki w podejściu 
do zrównoważonego rozwoju i edukacji w kontekście różnorodności 
biologicznej -  refleksje po World Conservation Congress IUCN (jeju, 
Korea Pd. wrzesień 2012);

• dr Czesław Wodzikowski (UKW, Bydgoszcz), Wartości zrównoważo
nego rozwoju,

• prof. PL dr hab. Artur Pawłowski (PL, Lublin), Czy rozwój zrówno
ważony jest możliwy?
Drugiej sesji przewodniczyli prof. PL dr hab Artur Pawłowski i dr

Grzegorz Embros.
• ks. prof. USz dr hab. Wiesław Dyk (USz, Szczecin), Duchowy mózg 

w środowisku naturalnym;
• prof. SGGW dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW, Warszawa), 

Znaczenie piękna dla rozwoju zrównoważonego;
• dr Janusz Radziejowski (WP, Warszawa), Gospodarka przestrzenią 

a rozwój zrównoważony;
• dr Krassimira Ilieva-Makulec, prof. UKSW dr hab. Grzegorz Maku- 

lec (UKSW, Warszawa), Rolnictwo ekologiczne a zrównoważony roz
wój;

• dr Anna Augustyniuk-Kram (UKSW, Warszawa), Rolnictwo ekolo
giczne -  miejsce i rola w koncepcji zrównoważonego rozwoju;

• dr Marian Piotr Krysiak, Zrównoważony rozwój -  bezpieczeństwo pu
bliczne -  Policja.
Trzeciej sesji przewodniczyli dr Mariusz Ciszek i ks. Jacek W. Czar-

toszewski. Wygłoszono referaty:
• Jolanta Kamieniecka (InE), Świadomość ekologiczna turystów na ob

szarach NATURA 2000;
• Wojciech Trempała (UKW, Bydgoszcz), Kategoria postawy w bada

niach nad świadomością ekologiczną - refleksje teoretyczne;
• Dobrochna Szlesińska-Koryto (UKSW, Warszawa), Senior -  ekoedu- 

kator;
• Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa), Zrównoważony rozwój jako 

wyzwanie aksjologiczne;
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• dr Jan Sandner (UKSW, Warszawa), Filozofia zrównoważonego roz
woju stosowana.
Podczas wystąpień poruszono wiele istotnych tematów. Dużo czasu 

prelegenci poświęcili zagadnieniom związanym z aksjologią. Omówio
ne zostały liczne wartości, które zdaniem prelegentów, spełniają klu
czową rolę w zrównoważonym rozwoju. Przedstawione zostały także 
różne próby grupowania wartości i zasad zrównoważonego rozwoju. 
Wskazano na potrzebę korzystania z doświadczenia seniorów tak, aby 
edukacja najmłodszych była pełna. Natomiast istotną rolę w kształto
waniu świadomości odgrywa pozytywne mówienie o środowisku. Na
leży zatem odejść w edukacji ekologicznej od straszenia społeczeństwa 
zachodzącymi zmianami. Przedstawione zostały również praktyczne 
zastosowania postulatów zrównoważonego rozwoju począwszy od go
spodarki przestrzenią jak i wdrożeniem rolnictwa ekologicznego.

13.12.2012 Spotkanie opłatkowe

Przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia odbyło się tra
dycyjne spotkanie opłatkowe w Instytucie Ekologii i Bioetyki. W Aka
demickim Kościele św. Józefa w kampusie przy ulicy Wóycickiego od
prawiona została Msza Święta w intencji pracowników i studentów In
stytutu. Następnie dyrektor Instytutu ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew 
Lepko złożył wszystkim życzenia świąteczne, przypominając zarazem 
o potrzebie budowania wspólnoty akademickiej. Wszyscy obecni pra
cownicy i studenci po złożeniu sobie życzeń świątecznych udali się na 
poczęstunek przygotowany przez studentów.

21.03.2013 Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki

Pierwszego dnia wiosny, a więc 21 marca 2013 roku odbyły się 
Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki. Zostały one przygo
towane przez studentów Ochrony Środowiska i doktorantów WFCh. 
Warsztaty te były skierowane do studentów pierwszego roku studiów,
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którzy mieli okazję wysłuchania wystąpień pracowników Instytutu do
tyczących badań naukowych przez nich prowadzonych, jak i specyfiki 
prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Zbigniew Lepko, prof. UKSW zain
augurował spotkanie przedstawiając historię zarówno Instytutu, jak 
i Warsztatów. Całość spotkania prowadzona była przez członków Koła 
Naukowego Sozologów mgra Macieja Sierakowskiego oraz mgr Mag
dalenę Terlecką. W pierwszej części wystąpili: dr Anna Augustynuk- 
Kram omawiając zagadnienia mikrobiologii i ekologii gleby; dr Grze
gorz Embros -  wskazując na rolę Systemu Zarządzania Śodowiskiem; 
prof. dr hab. Grzegorz Makulec -  opisując badania studentów prowa
dzone nad różnorodnością fauny; dr Jacek Tomczyk -  omawiając za
gadnienia odontologii. W drugiej części wystąpili: prof. dr hab. Janusz 
Uchmański -  wskazując na rolę matematycznego modelowania pro
cesów ekologicznych; dr Dariusz Bukaciński i dr Monika Bukacińska 
-  przybliżając badania ornitologiczne prowadzone nad Wisłą; dr Ire
na Grochowska przedstawiła zagadnienie biofeedbacku; mgr Michał 
Latawiec omówił wybrane zagadnienia ochrony przyrody. W trzeciej 
i ostatniej części warsztatów wystąpiły: dr Izabela Olejniczak -  prezen
tując badania nad nartnikami; dr Bożena Sosak-Świderska -  wskazując 
na główne zagadnienia ekotoksykologii; mgr Izabela Samson-Bręk -  
przedstawiając badania dotyczące Programu LCA i C 0 2.

Wszystkie prezentacje były ilustracją interdyscyplinarnego charak
teru współczesnej ochrony środowiska. Warsztaty te, stanowiły także 
próbę wskazania studentom potencjalnych tematów badawczych wy
bieranych przy pisaniu prac naukowych.

28.04.2013 Dzień Ziemi

Coroczne obchody Dnia Ziemi organizowane na warszawskich Po
lach Mokotowskich w 2013 roku odbyły się pod hasłem „Elektroodpa- 
dy -  proste zasady”. Celem spotkania była edukacja mieszkańców w za
kresie właściwego postępowania z elektroodpadami. Przy tej okazji,
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organizatorom, w zamian za sadzonki roślin udało się zebrać: 18800 kg 
elektroodpadów, 462 kg baterii, 5060 kg opakowań szklanych i 880 kg 
opakowań z tworzyw sztucznych. Jak co roku na Polach Mokotowskich 
festyn był podzielony na sektory tematyczne. I tak, w sektorze wymiany 
informacji prezentowały się instytuty badawcze i naukowe. Członkowie 
organizacji społecznych i ekologicznych prezentowali swoje działania 
w sektorze współpracy społecznej. Sektor ekspozycji edukacyjnych 
został zarezerwowany dla jednostek Lasów Państwowych, natomiast 
sektor edukacji twórczej był miejscem przeznaczonym na warsztaty 
i instalacje artystyczne. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszył 
się sektor świadomego konsumenta, czyli Stół Darów Ziemi z regional
nymi i tradycyjnymi wyrobami zdrowej żywności.

Tradycyjnie Instytut Ekologii i Bioetyki reprezentowany był przez 
Koło Naukowe Sozologów. Studenci wśród instytucji naukowych re
klamowali kierunek studiów Ochrona Środowiska. Natomiast młodsi 
uczestnicy festynu mogli obserwować preparaty roślinne i zwierzęce, 
przygotowane w dużym powiększeniu. Uczestnicy mogli także poznać 
ciekawostki z faz rozwoju organizmów. Studenci przygotowali również 
warsztat poświęcony hałasowi i falom dźwiękowym.

13.05.2013 Konferencja naukowa 
pt. Kościół a współczesne wyzwania ochrony środowiska

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży 13 maja 2013 roku 
odbyła się konferencja Kościół a współczesne wyzwania ochrony środo
wiska współorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki. Spotkanie 
poprzedziła Msza Św. koncelebrowana przez ks. prał. Jarosława Kotow
skiego Rektora WSD w intencji ks. prof. dr hab. Józefa Marcelego Dołę
gi. Słowo wstępne wygłosili kolejno Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej 
J.E ks. bp. Janusz Stepnowski, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijań
skiej UKSW dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW i Prodziekan Wydzia
łu Filozofii Chrześcijańskiej UKSW dr Grzegorz Embros, wskazując na
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związki ochrony środowiska, filozofii i nauki społecznej Kościoła. Kon
ferencja odbyła się według planu.

Pierwszej sesji przewodniczyli dr Grzegorz Embros i ks. Jacek W. 
Czartoszewski.
• dr Marcin Klimski (UKSW, Warszawa), Człowiek i środowisko w uję

ciu filozofii chrześcijańskiej;
• ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda (WSnR UKSW, Warszawa), 

Biblijne postawy ochrony środowiska;
• ks. dr hab. Stanisław Biały (WSnR UKSW, Warszawa), Kościół a pro

blemy współczesnej bioetyki;
• dr Michał Zembrzuski (UKSW, Warszawa), Próba obrony przed tyra

nią. Filozoficzne uwagi o polityce;
• dr Małgorzata Kaniewska (WSGE, Józefów), Stanowisko Kościoła 

w kwestii zmian klimatycznych.
Drugiej sesji przewodniczyli dr hab. Anna Latawiec, prof. UKSW 

i ks. prof. Andrzej Najda. Referaty wygłosili:
• ks. dr Cezary Naumowicz (WSnR UKSW, Warszawa), Problem zwie

rząt we współczesnej refleksji teologicznej;
• dr Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa), Filozoficzne zasady zrów

noważonego rozwoju w kontekście grzechu ekologicznego;
• dr Grzegorz Embros (UKSW, Warszawa), Systemowe aspekty ochrony 

środowiska;
• ks. Jacek W. Czartoszewski (UKSW, Warszawa), Wyzwania pastoral

ne pochodzące z rozwoju nauk sozologicznych.
Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja moderowana przez 

dr hab. Annę Latawiec, prof. UKSW, ks. Cezarego Naumowicza, dra 
Grzegorza Embrosa i ks. prof. Stanisława Białego. Wszyscy się zgodzili, 
iż troska o ochronę środowiska pojawia się już w Księdze Rodzaju. Tym 
samym konieczność troski o dzieło stworzenia stanowi część misji Ko
ścioła we współczesnym świecie. Istotne są także nowe wyzwania takie 
jak: problemy bioetyczne współczesnego człowieka, grzech ekologiczny 
jako konsekwencja nadużywania relacji człowiek -  przyroda, czy uwy
puklenie aspektu odpowiedzialności.
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16.05.2013 Konferencja Współczesne problemy filozofii 
środowiskowej

16 maja 2013 roku została zorganizowana przez pracowników Ka
tedry Ekofilozofii i Edukacji Ekologicznej Instytutu Ekologii i Bioetyki 
UKSW pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne 
problemy filozofii środowiskowej. Celem konferencji było omówienie 
najbardziej aktualnych problemów i zagadnień ekofilozoficznych. Po
nadto zamierzeniem organizatorów było stworzenie płaszczyzny do 
omawiania kwestii środowiskowej z perspektywy refleksji filozoficznej 
i etycznej. Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. UKSW 
dr hab. Adam Swieżyńki zainaugurował obrady konferencji, w planie 
której przewidziano następujące referaty.

Na pierwszy panel, który prowadził ks. Jacek W. Czartoszewski, zło
żyły się następujące wystąpienia:
• ks. dr Cezary Naumowicz (WSnR UKSW, Warszawa), Ekologiczne 

ukierunkowanie refleksji o stworzeniu;
• dr Anna Marek-Bieniasz (AJD, Częstochowa), Etyka środowiskowa 

a etyka tradycyjna. Wybrane zagadnienia;
• dr Dominika Dzwonkowska (UKSW, Warszawa), Etyczno-antropo- 

logiczne uwarunkowania kryzysu środowiskowego.
Drugi panel moderował dr Antoni Skowroński. Wystąpili kolejno:

• dr Dariusz Liszewski (UWM, Olsztyn), Nowoczesne rolnictwo w per
spektywie filozofii środowiskowej;

• dr Małgorzata Liszewska (UWM, Olsztyn), Rozwój cywilizacyjny 
a jakości chronione w krajobrazie kulturowym;

• mgr Michał Latawiec (UKSW, Warszawa), Ochrona ‘swojszczyzny’ 
w świetle relacji człowiek -  przyroda.
W panelu trzecim, kierowanym przez dr Irenę Grochowską, udział wzięli:

• prof. UZ dr hab. Stefan Konstańczak (UZ, Zielona Góra) Moralny 
obowiązek ochrony środowiska naturalnego według ks. prof. Tadeusza 
Ślipko;
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• dr Grzegorz Embros (UKSW, Warszawa), Proces decyzyjny w ochro
nie środowiska a problem odpowiedzialności;

• dr Marcin Leźnicki (UMK, Toruń), Konsumpcjonizm a rozwój zrów
noważony;

• dr Lesław Michniowski (KTE), Ochrona środowiska społeczno-przy
rodniczego -  postawa ekohumanistyczna.
Referaty dotyczyły uwzględniania problematyki środowiskowej 

w dyskusji etycznej, a przede wszystkim relacji etyki środowiskowej do 
etyki ogólnej, zagadnienia etyki środowiskowej w szczególności idei od
powiedzialności za środowisko i zobowiązań moralnych wobec środowi
ska naturalnego. Okazuje się, że odpowiedzialność za środowisko może 
być różnie rozpatrywana np. jako wymiar troski o zachowanie zasobów 
dla przyszłych pokoleń, czy odopowiadanie w systemie zarządzania 
środowiskowego. Wystąpienia koncentrowały się również wokół kwestii 
związanych z kulturą i krajobrazem. Utworzenie kultury mniej konsump- 
cjonistycznej, przywracanie rolnictwa tradycyjnego i dbanie o krajobraz 
kulturowy może pomóc w rozwiązaniu części omawianych problemów. 
Konferencję zamknął ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz Dyrektor Cen
trum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW, wyrażając nadzieję na dalsze 
dyskusje ekofilozoficzne i integrację środowisk naukowych.

20.05.2013 Konferencja Sozologia systemowa

Konferencję pt. Sozologia systemowa zorganizowali Studenci Koła 
Naukowego Sozologów IEiB. Sympozjum odbyło się 20 maja 2013 roku 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sło
wo wstępne wygłosił zastępca Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioety
ki dr Krzysztof Biernat. Przypominając, iż koncepcja sozologii syste
mowej jest oryginalną propozycją ks. prof. dr hab. Józefa Marcelego 
Dołęgi. Definicja tego ujęcia obejmuje wszystkie najważniejsze aspekty 
sozologii: biosferę, antroposferę oraz wzajemne ich relacje. Pierwszej 
sesji przewodniczyli doktoranci WFCh mgr Aleksandra Kleśta oraz 
mgr Maciej Sierakowski. Wygłoszone zostały referatu według planu:
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• dr Dariusz Bukaciński, dr Monika Bukacińska (UKSW, Warszawa), 
dr Arkadiusz Buczyński, Mewy i rybitwy na środkowej Wiśle: moni
toring, zagrożenia i działania ochronne;

• prof, dr hab. Jerzy Macewicz (UKSW, Warszawa), Uwalnianie roślin 
genetycznie zmodyfikowanych do środowiska;

• dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz (PIOMT), Energetyczne wyko
rzystanie mikroorganizmów;

• mgr inż. Małgorzata Odziemkowska (PIOMT), Wpływ eksploatacji 
paliw samochodowych na jakość powietrza;

• dr Dominika Dzwonkowska (UKSW, Warszawa), Problem metodolo
gii sozologii systemowej;

• dr Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW, Warszawa), Systemowe ujęcie 
biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha;

• dr Grzegorz Embros (UKSW, Warszawa), Systemowe zarządzanie 
środowiskiem;

• dr Bożena Sosak-Świderska (UKSW, Warszawa), Wstęp do ekotoksy
kologii systemowej;

• dr Irena Grochowska (UKSW, Warszawa), Ochrona integralności oso
by ludzkiej.
W drugiej sesji referaty wygłaszali doktoranci UKSW, a przewod

niczyli mgr Magdalena Terlecka oraz mgr Robert Paprocki. Wszyscy
uczestnicy konferencji usłyszeli następujące referaty:
• mgr Karol Kierzkowski, Energetyka jądrowa, jako alternatywne źró

dło energii;
• mgr Anna Sut, Woda pitna dobrem szczególnym;
• mgr Magdalena Terlecka, Monitoring zagrożeń środowiskowych na 

przykładzie warsztatu blacharsko -  lakierniczego;
• mgr Izabela Samson-Bręk, Czy biopaliwa są szansą na zrównoważo

ny Rozwój Energetyki?
• mgr Paulina Grzelak, Procesy biorafineryjne -  metoda przetwarzania 

biomasy na paliwa płynne;
• mgr Maciej Sierakowski, Zanieczyszczenie świetlne;
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• mgr Robert Paprocki, Bioinformatyka we współczesnej ochronie śro
dowiska;

• mgr Piotr Czerwiński, Początki ruchów ekologicznych na ziemiach 
polskich w XX  wieku;

• mgr Barbara Świtalska, Zarys historyczny prawodawstwa w zakresie 
Ochrony Środowiska;

• mgr Paweł Więckowski, Czy to człowiek ujarzmił naturę, czy natura 
człowieka. Starożytni o środowisku;

• mgr Kamil Karaban, mgr Ewa Karaban, Wpływ zmian klimatycznych 
na funkcjonowanie systemu glebowego w lasach Ameryki Północnej 
i Kanady;

• mgr Katarzyna Staszak-Kuźma, Zagrożenia współczesnego człowieka 
według Konrada Lorenza;

• mgr Aleksandra Kleśta, Ekologiczny wymiar rodziny;
• mgr Dorota Zagończyk, Co to znaczy być eko? -  czyli filozoficznie 

o ekologii.
Wygłoszone referaty wskazały na dużą różnorodność problematyki 

sozologii systemowej, a także interdyscyplinarne podejście prelegentów 
do tego zagadnienia. Dyskusja po wygłoszonych referatach skupiona zo
stała na dwóch zagadnieniach. Pierwszym była konfrontacja hipotezy 
Gai i współczesnego podejścia systemowego do ekosystemu i sozologii. 
Drugie zagadnienie dotyczyło znaczenia właściwej postawy ekologicznej.

27-29.05.2013 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekologia społeczna, czyli jak 
wychowywać odbyła się w dniach 27-29 maja 2013 roku. Organizacji konfe
rencji podjęły się trzy jednostki naukowe: Instytut Ekologii i Bioetyki Wy
działu Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń
skiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska w Olecku i Centrum Slawistyki 
im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie. Uczestników 
konferencji przywitał Rektor Wszechnicy Mazurskiej prof. Józef Krajewski
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oraz Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW dr Grzegorz 
Embros i Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof. UKSW dr 
hab. Zbigniew Lepko.

Tradycyjnie już obrady pierwszego dnia odbyły się w siedzibie 
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Pierwszą sesje moderowali wspól
nie dr Grzegorz Embros oraz ks. dr Adam Filipowicz. Wygłoszone 
zostały następujące referaty:
• dr Małgorzata Kaniewska (WSGE, Józefów), Ekoportret Polaka czyli 

jak chronimy środowisko;
• dr Agnieszka Klimska (UKSW, Warszawa), Sposoby kształtowania 

świadomości zrównoważonego rozwoju;
• dr Marcin Klimski (UKSW, Warszawa), Zagadnienie ochrony środo

wiska jako współczesne wyzwanie społecznej nauki Kościoła;
• ks. dr Adam Filipowicz (UKSW, Warszawa), Idee wychowawcze 

w „Paidagogos” Klemensa Aleksandryjskiego.
Drugiego dnia obrady odbyły się w budynku rektoratu Uniwersytetu 

Witolda Wielkiego w Kownie. Pierwszej części przewodniczyły prof. 
Vaida Kamuntaviciene i dr Marta Śliwa.
• dr Grzegorz Embros (UKSW, Warszawa), Systemowe aspekty w na

ukach sozologicznych;
• doc. dr Indre Zakeviciene (VDU), Ecocriticism and Ecopsychology as 

particular metods o f Education;
• dr Dominika Dzwonkowska (UKSW, Warszawa), Virtue and vice in 

environmental ethics;
• doc. dr Asta Gustaitiene (VDU), Vaiko ir tevij santykią raiśka na- 

ujausioje realistineje lietuviij, vaiktj prozoje:kas ką aukleja?
• dr Irena Grochowska (UKSW, Warszawa), Strategie metakognitywne 

i wspomagana samoregulacja w naukach o środowisku.
Drugiej części przewodniczyły doc. dr Indre Żakevićiene oraz dr 

Dominika Dzwonkowska. Wygłoszone zostały referaty:
• prof. Vaida Kamuntaviciene (VDU), Catholics and Others in Vilnius 

diocese in the 17th Century;
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• dr Anita Ganowicz-Bączyk (UKSW, Warszawa), Jak procesy prze
mian w filozofii nowożytnej doprowadziły do kryzysu ekologicznego;

• Asta Balćiunaitiene, Jovita Daukśyte (VDU), Motivation as a spur
ring facktor for learning foreign languages;

• doc. dr Irena Miklasevic (VDU), Język polski a wiedza o Polsce: wy
chowanie ku przełamywaniu stereotypów.
Trzeciego dnia obrady odbyły się ponownie w siedzibie Wszechnicy Ma

zurskiej w Olecku. Na pierwszą sesję, którą moderowali wspólnie ks. Jacek 
W. Czartoszewski i dr Edward Grott, złożyły się następujące wystąpienia:
• Michał Latawiec (UKSW, Warszawa), Model wychowania ekologicz- 

nego ujęty systemowo;
• ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Lepko (UKSW, Warszawa), Etolo- 

giczna teoria wychowania ekologicznego;
• dr Małgorzata Liszewska i dr Marta Śliwa (UWM, Olsztyn), Dzie

dzictwo kulturowe i przyrodnicze. Nowy kierunek studiów w perspek
tywie organizacyjnej i dydaktycznej;

• Jacek W. Czartoszewski (UKSW, Warszawa), Oczekiwania studentów 
IEIB WFCH UKSW w Warszawie z zakresie poprawy atrakcyjności 
studiów. Sprawozdanie z badań.
Drugiej części przewodniczyli ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew 

Lepko oraz Michał Latawiec. Wygłoszono kolejno dwa referaty zaty
tułowane:
• dr Edward Grott (UKSW, Warszawa), Losy rodzin, wspomnienia oraz 

tradycje rodzinne -  ich wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży;
• dr Antoni Skowroński (UKSW, Warszawa), Etyczne dylematy zrów

noważonego rozwoju.
Na zakończenie konferencji odbyła się długa dyskusja, podczas któ

rej poruszono szereg ważnych zagadnień. Rektor Wszechnicy Mazur
skiej prof. WM dr Józef Krajewski, który podkreślił rolę wychowania 
młodych ludzi dla skuteczności podejmowanych działań. W imieniu 
ks. prof, dr hab. Józefa M. Dołęgi, ks. Jacek W. Czartoszewski, zaprosił 
wszystkich na przyszły rok na kolejną konferencję.
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27.06.2013 Ostatnia Rada Instytutu w roku akademickim

Rada Instytutu Ekologii i Bioetyki kończąca semestr letni roku aka
demickiego 2012/2013 zaplanowana została na podsumowanie dzia
łalności naukowej i dydaktycznej. Dyrektor Instytutu ks. prof. UKSW 
dr hab. Zbigniew Lepko podziękował wszystkim pracownikom za pod
jętą pracę. Słowa podziękowania zostały złożone także studentom na 
ręce przedstawicieli studenckiego Koła Naukowego Sozologów.

Szczególnie wyróżnione zostały osoby zaangażowane podczas wizy
tacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Komisja przy
znała Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej pozytywną ocenę oraz 
udzieliła akredytacji na 5 lat. Dzięki temu Instytut Ekologii i Bioetyki 
może nadal rozwijać swoje badania i dydaktykę w ramach Wydziału Fi
lozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.
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