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26.04.2006 -  VI Konferencja Naukowa 
pt. Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Dnia 26 kwietnia 2006 roku z inicjatywy Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW 
zorganizowana została na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
konferencja, której tematem była Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu 
Jana Pawła II. Zgromadzili się na niej zarówno wykładowcy Uniwersytetu, jak 
i studenci oraz goście spoza uczelni. Konferencja podzielona została na dwie czę
ści, pomiędzy którymi uczestnicy mogli wymienić się spostrzeżeniami z zakresu 
omawianej tematyki przy słodkim poczęstunku.

Ze swoimi referatami wystąpili kolejno:
— ks. dr Henryk Niemiec, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja etyki
— ks. prof, dr hab. Jan Przybyłowski, Od ewangelizacji do ewangelii życia. 

Refleksja pastoralna w oparciu o nauczanie Jana Pawła II
— ks. dr Stanisław Dziekoński, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole 

w nauce Jana Pawła II
— ks. prof, dr hab. Jan Krokos, Argumenty za aborcją -  próba analizy
— ks. dr Antoni Skowroński, Troska o Ziemię i ochrona środowiska społeczno 

-  przyrodniczego w nauczaniu Jana Pawła II
— ks. dr Włodzimierz Gałązka i ks. dr Adam Filipowicz, Duchowa kultura zdro

wia i życia człowieka według nauczania Jana Pawła II
— ks. dr Waldemar Woźniak, Symptomatologia charakteru biofilitycznego Jana 

Pawła II w Tryptyku rzymskim i w Jego innych utworach w aspekcie resocjalizacji
— dr Irena Grochowska, Bóg w szczególny sposób zawierza jej człowieka -  teolo

gia kobiety w nauczaniu Jana Pawła II
— prof, dr hab. Artur Andrzejuk i dr Izabela Andrzejuk, Bóg i etyka (glossa do 

encyklik Veritatis splendor i Fides et ratio)

23.04.2006 -  Dzień Ziemi
Już po raz kolejny na Polach Mokotowskich w Warszawie obchodzono Dzień 

Ziemi. Tym razem motywem przewodnim festynu ekologicznego była „rzeka”. 
W spółorganizatorem ponownie został także Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Obecność UKSW zaakcentowała również prezentacja Wydziału



Filozofii Chrześcijańskiej i kierunku Ochrony Środowiska wśród ośrodków na
ukowych.

Dużą uwagą cieszyła się akcja „Drzewko za szkło, makulaturę i baterie”, 
w której mieszkańcy w zamian za przyniesione rzeczy mogli otrzymać sadzonki 
drzew. Zainteresowanie mieszkańców było tak duże, że przerosło oczekiwania 
organizatorów i 15.000 sadzonek (modrzew europejski, świerk pospolity, sosna, 
oraz brzoza) rozeszły się błyskawicznie. Dodatkowo jeszcze sadzonki można było 
odbierać w Nadleśnictwie Jabłonna. Stoisko „Stół darów ziemi” przyciągał uwagę 
uczestników żywnością ekologiczną i tradycyjną. Można było skosztować regio
nalnych potraw, a także kupić niektóre smakołyki. Młodzież przyciągały stoiska 
parków narodowych, parków krajobrazowych i leśnych kompleksów promocyj
nych, które zorganizowały szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem warszawiaków, spełniając za
razem rolę festynu edukacyjno-ekologicznego. Niewątpliwie mieszańcy uczestni
czący w obchodach Dnia Ziemi utwierdzili się w przekonaniu o potrzebie ochro
ny środowiska naturalnego.

28.04.2006 -  197 posiedzenie ogólnopolskiego seminarium 
Ekologii Człowieka

W dniu 28 kwietnia 2006 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska przy 
ulicy Wawelskiej 52/54 w Warszawie już 197 seminarium dotyczące problematy
ki ewolucji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sekcję Ekologii Człowieka 
UKSW. Organizacji tego posiedzenia podjęli się: prof, dr hab. Napoleon Wolański 
i ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga oraz Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej 
dr Marek Haliniak. Referat na seminarium pod tytułem Źródła wiedzy o przebie
gu ewolucji wygłosił prof, dr hab. Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii Państwowej 
Akademii Nauk w Warszawie. W referacie zostały omówione paleontologiczne 
dowody i biologiczne mechanizmy ewolucji. Po wystąpieniu prelegenta, prof, dr 
hab. Napoleon Wolański wprowadził audytorium do dyskusji nt. Refleksje na te
mat relacji między filo- i ontogenezą. Czy ontogeneza jest ogniwem w ewolucji czło
wieka? Tematyka tego seminarium jest bardzo ważna zwłaszcza dla zrozumienia 
mechanizmów adaptacji genetycznej.

11.05.2006 -  Warsztaty z okazji Dnia Ziemi
Studenci kierunku Ochrony Środowiska UKSW mieli okazję uczestniczyć 

w szkoleniu dla pracowników administracji samorządowej i rządowej. Szkolenie 
to było zorganizowane w związku z obchodam i Dnia Ziemi. Problematyka



spotkania obejmowała dwa zagadnienia, prawno przyrodniczy i ekonomiczny 
w kontekście ochrony klimatu z perspektywy samorządu terytorialnego. Referaty 
wygłosili miedzy innymi;
— Dr J. Radziejewski -  Konwencja klimatyczna -  zobowiązania Polski
— Dr W. Lenart -  Głos w sprawie antropogennych zmian klimatu, preludium do 

pytania: czy gwałtownie zmieniający się klimat umożliwi nam dalsze życie na 
Ziemi?

— P. Fogel -  Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast w dokumencie 
programowym Unii Europejskiej

— Dr A. Kalinowska -  Obserwowany i przewidywany wpływ zmian klimatu na 
przyrodę ożywioną. Czy możemy się do tego przygotować?

— Dr A. Kassenberg -  Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym -  lokalne dzia
łania -  globalny wymiar

26,05.2006 -  198 ogólnopolskie seminarium Ekologii Człowieka
W dniu 26 maja 2006 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska d ru 

gie już w ciągu roku sem inarium . Było to 198 ogólnopolskie sem inarium  
Ekologii Człowieka zorganizowane przez Sekcję Ekologii Człowieka UKSW. 
W spółorganizatorem  sem inarium  był także dr M arek H alin iak  D yrektor 
C entrum  Edukacji Ekologicznej. Posiedzenie to prowadzili: prof, dr hab. 
Napoleon Wolański i ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga. Na seminarium tym refe
rat wygłosiła dr Danuta Czajkowska-Majewska z Narodowego Instytutu Zdrowia, 
Bethesda, USA. Prelegentka omówiła zagadnienie Neurohormonalne podstawy 
człowieczeństwa. Poruszane problemy podczas seminarium, spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zebranego w Ministerstwie Środowiska audytorium.

20 -  22.06.2006 Konferencja Naukowa pt. Ekofilozofia 
a ochrona środowiska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Wszech
nicą Mazurską w Olecku i Polskim Towarzystwem Sozologicznym zorganizował 
w dniach 20 -  22 czerwca 2006 roku w murach Wszechnicy Mazurskiej Konferencję 
Naukową podejmującą temat Ekofilozofia a ochrona środowiska. Okazją do zor
ganizowania takiej konferencji była XXI rocznica działalności Katedry Filozofii 
Ekologii w Akademii Teologii Katolickiej i w Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Główne problemy, jakie przewidziane były do pod
jęcia podczas tego spotkania, dotyczyły: polityki ekologicznej Polski, ekofilozofii 
i ochrony środowiska oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W konferencji



uczestniczyli przedstawiciele wyżej wspomnianych placówek naukowych oraz oso
by zajmujące się problematyką związaną z ochroną środowiska.

25.10.2006 -  Konferencja naukowa Problemy XXI wieku 
pt. Edukacja środowiskowa a katecheza

W dniu 25 października 2006 roku została zorganizowana w Instytucie 
Ekologii i Bioetyki UKSW konferencja naukowa, której przewodnim tematem 
była Edukacja środowiskowa a katecheza. Prelegenci wygłosili referaty, w których 
podjęte zostały kwestie związane z przedstawianiem treści edukacji ekologicznej 
w świetle nauczania katechetycznego. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
dyrektor IEiB ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga. Dyrektor instytutu również pro
wadził pierwszą sesje, w której wygłoszono cztery referaty.
— ks. Sławomir Śledziewski (WSD Łomża) -  Relacje między naukami przyrod

niczymi w kontekście edukacji
— ks. Jacek Grabowski (WK Warszawskiej Kurii Arcybiskupiej) -  Opis stworze

nia w katechezie dzieci i młodzieży
— ks. Stanisław Dziekoński (IT UKSW) -  Problematyka wychowaniu w posobo

rowym nauczania Kościoła
— ks. Jacek W. Czartoszewski (IEiB UKSW) -  Świadomość ekologiczna kateche

tów. Badania własne
Po przerwie, drugą sesję poprowadził ks. dr hab. Stanisław Dziekoński. Pod 

przewodnictwem profesora zostały wygłoszone następujące referaty:
— dr Anna Kalinowska (UW Warszawa) -  Edukacja katechetyczna i przyrodni

cza na podstawie poezji ks. Jana Twardowskiego
— ks. Włodzimierz Gałązka (IT UKSW) -  Rola katechezy w duchowej formacji 

wychowania
— dr Krzysztof Wojciechowski (KUL Lublin) -  Potrzeba edukacji bioregionalnej
— dr Mariusz Ciszek (AP Siedlce) -  Znaczenie etyki środowiskowej w edukacji 

ekologicznej

Po prezentacji wszystkich referatów odbyła się dyskusja, w której uczestni
czyli prelegenci i audytorium. Podczas dyskusji skupiono się na zagadnieniu wza
jemnych relacji katechezy i świadomości ekologicznej.

8.12.2006 -  Konferencja UKSW pt. Człowiek w czasie i przestrzeni
Sesja naukowa pod tytułem Człowiek w czasie i przestrzeni, została zorga

nizowana z okazji z 70 rocznicy urodzin ks. prof, dr hab. Bernarda Hałaczka,



wybitnego antropologa i filozofa. Uroczysta sesja odbyła się 13 grudnia w auli 
głównej UKSW. Na sesji tej wygłoszono następujące referaty:
— Prof. dr hab. Tadeusz Bielecki (Zakład Antropologii PAN, Wrocław); Nie- 

darwinowskie elementy zachowań ludzkich?
— Prof. dr hab. Napoleon Wolański (Emerytowany Profesor PAN); Stan biolo

giczny populacji ludzkich a przemiany środowiska społeczno-ekonomicznego
— Prof. dr Wolfgang Scheffrahn (Anthropological Institute, University of 

Zurich); Primates, population genetics and human evolution
— Prof. dr hab. Janusz P iontek  (Insty tu t A ntropologii UAM, Poznań); 

Antropologiczne rekonstrukcje procesu etnogenezy słowian.
— Ks. prof, dr hab. Mieczysław Lubański (Instytut Filozofii UKSW, Warszawa); 

Filozofia nauki a filozofia naukowa
— Ks. dr Jacek Tomczyk, ks. dr Grzegorz Bugajak (Instytut Ekologii i Bioetyki; 

Instytut Filozofii UKSW, Warszawa); Spór nad początkami człowieka: między 
ewolucją a kreacją
W sesji panelowej wzięli udział: ks. prof, dr hab. Mieczysław Bombik, ks. 

prof, dr hab. Józef M. Dołęga, prof. UKSW dr hab. Anna Latawiec, ks. prof, dr 
hab. Tadeusz Ślipko, ks. prof, dr hab. Józef Życiński.

Siedemdziesiąte urodziny były także pretekstem do wydania Pamiątkowej 
Księgi pod tytułem  Człowiek w czasie i przestrzeni pod  redakcją ks. dra 
J. Tomczyka oraz ks. dra A. Abdank-Kozubskiego.

12.12.2006 -  Konferencja Naukowa pt. Współczesne Poglądy 
na Ocenę Rozwoju Dziecka w Zdrowiu i Chorobie

W dniu 12 grudnia 2006 roku odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Konferencja Współczesne Poglądy na Ocenę Rozwoju Dziecka 
w Zdrowiu i Chorobie, której organizatorami byli Sekcja Ekologii Człowieka, 
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW oraz Przemysłowy Instytut Elektroniki.

W ramach konferencji odbyła się prezentacja trzech urządzeń skonstruowa
nych przez Przemysłowy Instytut Elektroniki:
— densytometryczne do badań zmian w układzie kostnym, rzeszotowienia oraz 

zmian patologicznych w różnych jednostkach chorobowych
— do diagnostyki Zespołu Snu z Bezdechem
— do diagnostyki choroby Parkinsona

Program konferencji przedstawiał się następująco:
— Prof. dr hab. Bohdan Gworys, Czynniki warunkujące stan biologiczny 

płodów
— Prof. dr hab. Danuta Kornafel, Uwarunkowania kondycji biologicznej nowo

rodków



— Dr Dorota Czajkowska -  Majewska, Neurofizjologia jako podstawa zachowań 
dzieci i młodzieży

— Prof. dr hab. Wiesław Osiński, Sprawność fizyczna i motoryczność w ocenie 
wartości osobnika i populacji

— Prof. dr hab. Hanna Chrząstek -  Spruch, Nowe trendy w ocenie rozwoju f i 
zycznego dzieci i młodzieży

— Prof. dr hab. Napoleon Wolański, Rola rodziców w rozwoju dziecka -  uwarun
kowanie genetyczne, genotyp a fenotyp

— Dr Grażyna Łysoń -  Wojciechowska, Diagnostyka różnicowa struktury kości 
u dziecka przewlekle chorego metodę densytometryczną z RTG kości

— Mgr. Aldona Wierzbicka, dr J. Kubalska, dr Grażyna Łysoń -  Wojciechowska, 
prof, dr hab. T. R. Romer, prof, dr hab. W. Skawiński, dr J. Podleśny, Dzieci 
z  hipercholesterolemią rodzinną (FH) i mieszaną (CH) -  nie leczone -  ocena 
kliniczna, antropologiczna i densytometryczna

— Dr inż. Witold Kornacki, mgr inż. Piotr Machalica i dr Jerzy Zając, Aparatura 
diagnostyczna opracowana przez Przemysłowy Instytut Elektroniki

14.12.2006- Opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Wszystkie wydarzenia, które odbyły się w minionym roku w Instytucie Ekologii 

i Bioetyki lub, w których uczestniczyli jego przedstawiciele zakończyły się spotka
niem opłatkowym. Tego typu uroczystość wpisana jest w tradycję Instytutu od po
czątku jego istnienia. Spotkanie poprzedzone było Eucharystią odprawioną w ka
plicy uniwersyteckiej św. Józefa Oblubieńca na terenie campusu UKSW przy ulicy 
Wóycickiego. Po mszy świętej dyrektor Instytutu ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga 
zaprosił wszystkich pracowników naukowych oraz młodzież akademicką z IEiB 
WFCh UKSW na poczęstunek, który odbył się w budynku nr 19. Swoją obecno
ścią, to miłe spotkanie zaszczyciła również pani prodziekan prof. UKSW dr hab. 
Anna Latawiec. Na początku przemówił dyrektor Instytutu dziękując za efektywną 
pracę pracowników naukowych i studentów w mijającym roku, wszyscy uczestnicy 
spotkania złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.

22.03.07 -  Poświęcenie nowego budynku Instytutu Paliw 
i Energii Odnawialnej

Podczas uroczystości poświęcenia nowego budynku Instytutu Paliw i Ener
gii Odnawialnej obecni byli przedstawiciele UKSW. W składzie delegacji obecni 
byli dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga, pro
dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. UKSW dr hab. Anna Latawiec,



ks. mgr. Jacek Czartoszewski oraz dr Krzysztof Biernat, który także jest pracow
nikiem IPiEO. Poświęcenie nowych pomieszczeń Instytutu było wyrazem chęci 
podtrzymywania współpracy obu jednostek.

22.04.2007 -  Dzień Ziemi
Tradycyjnie już na Polach Mokotowskich w Warszawie obchodzono Dzień 

Ziemi w kwietniu. Hasło tegorocznego święta brzmiało „Ziemia odzyskana”. 
Tegoroczny festyn miał na celu uzmysłowić mieszkańcom problem dotyczący 
odpadów, głównie palący problem odpadów niebezpiecznych pochodzących 
z urządzeni elektrycznych.

Tegoroczna akcja rozdawania sadzonek drzew zm ieniła swój charakter. 
Tym razem sadzonkę roślin ozdobnych można było otrzymać w zamian za zu
żyty sprzęt elektryczny i elektromagnetyczny. Uczestnicy festynu na Polach 
Mokotowskich sprostali zadaniu i przynosili zepsute urządzenia RTV, AGD 
i sprzęt komputerowy. Stoisko „Stół darów ziemi” przykuwało uwagę tradycyjny
mi wypiekami ciast i chlebów, można było także spróbować prawdziwego smal
cu. Zainteresowani mogli także kupić regionalne wypieki. Uwagę przykuły także 
stoiska parków narodowych oraz krajobrazowych i organizacji pozarządowych, 
które organizowały atrakcyjne zabawy dla młodzieży. Wszystkie warsztaty dla 
dzieci zdominowane były tematyką odpadów i recyklingu.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego współorganizując festyn także 
wystawił własne stoisko. Prócz zaprezentowania kierunku studiów Ochrona śro
dowiska studenci prezentowali działalność Koła Naukowego Sozologów.

11.05.2007 -  Zmiany w stanie biologicznym populacji polskiej 
i związane z tym potrzeby prozdrowotne i edukacyjne

W dniu 11 maja 2007 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska zorganizował pierwszą między
resortową konferencję naukową poświęconą ocenie stanu biologicznego ludności 
Polski jako wskaźnika stanu gospodarki i nastrojów społecznych, celem weryfi
kacji polityki zdrowotnej i oświatowej państwa. Miejscem, w którym odbyła się 
konferencja, był gmach główny Ministerstwa Środowiska w Warszawie. Skład 
prelegentów tworzyły osoby z bardzo bogatym dorobkiem naukowym, który bu
dowany był w oparciu o pracę naukowo dydaktyczną w wielu znanych uniwersy
tetach i ośrodkach naukowych na świecie.



Tematy referatów, jakie zostały wygłoszone, przedstawiają się następująco:
— Stan biologiczny populacji ludzkich a przemiany środowiska społeczno-ekono

micznego -  Prof. zw. dr hab. Napoleon Wolański
— W pływ środowiska na rozwój neurologiczny dziecka -  Prof. dr D orota 

Czajkowska-Majewska
— Tempo dojrzewania dzieci -  czuły miernik zmian społecznych w Polsce -  Prof. 

zw. dr hab. Barbara Hulanicka
— Zmiany kondycji fizycznej młodzieży polskiej w ciągu ostatnich trzech dekad

-  Prof. zw. dr hab. Ryszard Przewęda
— Biologiczne skutki transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce. Rozwarstwienie 

społeczne -  Dr Sławomir Kozieł
— Sposób żywienia a stan zdrowia populacji -  Prof. dr hab. Grażyna Nowicka
— Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie chorób układu krążenia

-  wybrane problemy -  Prof. dr hab. Janusz Jarzemowski
Po poszczególnych referatach przewidziano czas na zadawanie pytań, nato

miast podsumowanie całości i dyskusja miała miejsce dopiero po wystąpieniu 
wszystkich prelegentów.

30 -  31.05.2007 -  Polsko -  Szwedzka Konferencja Bioenergetyczna
W dniach 30 i 31 maja 2007 roku odbyła się w Ministerstwie Gospodarki 

Polsko -  Szwedzka konferencja bioenergetyczna pod hasłem: Bioenergetyka jako 
droga do niezależności i zrównoważonej gospodarki. Patronat nad konferencją 
objęli: Premier Rzeczpospolitej Polskiej pan Jarosław Kaczyński oraz Premier 
Królestwa Szwecji pan Fredrik Reinfledt natomiast organizatorami byli: Instytut 
Paliw i Energetyki Odnawialnej IPiEO oraz International Institute for Industry 
Environmental Economics -  Szwecja we współpracy z Ambasadą Polski i Szwecji 
oraz Ambasadą Szwecji w Polsce.

Konferencja miała na celu poznanie stanu wiedzy dotyczącego zagadnień 
bioenergetycznych oraz nawiązanie kontaktów między Polską i Szwecją, jak rów
nież wymianę zdobytych doświadczeń w tej dziedzinie. Współpraca między tymi 
Państwami powinna zaowocować zwiększeniem pozyskiwanej energii pochodzą
cej z korzystania z bioenergii, ograniczeniem intensywnej eksploatacji środowi
ska oraz wzrostem bezpieczeństwa energetycznego.

Konferencja zawierała pięć sesji tematycznych, do których należały:
— Polityka i mechanizmy wspierające,
— Potrzeby i zasoby surowcowe,
— Przegląd najlepszych rozwiązań oraz spodziewane bariery,
— Technologie bioenergetyczne,
— Możliwości finansowania



W drugim  dniu konferencji odbyło się całościowe podsumowanie wszystkich 
poruszonych zagadnień. W śród uczestników konferencji znaleźli się również 
wykładowcy i studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

4 -  6.06.2007 -  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza

W dniach 4 - 6  czerwca odbyła się w Olecku oraz w Kownie międzynaro
dowa konferencja naukowa. Organizatorami konferencji był Instytut Ekologii 
i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz 
z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie, Wszechnicą Mazurską w Olecku, 
Instytutem Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie i Polskim Towarzystwem 
Sozologicznym. Uroczystego otwarcia dokonał prof. Józef Krajewski -  Rektor 
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, oraz , ks. prof. Józef M. Dołęga -  Dyrektor 
Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie.

Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

Poniedziałek, 4.06.2007 -  Olecko
I. Sesja -  pod przewodnictwem ks. prof. Józefa M. Dołęgi
— Prof. dr hab. Danuta Cichy -  Dylematy kształcenia dorosłych dla wdrażania 

zrównoważonego rozwoju
— Ks. dr Henryk Niemiec -  Etyka środowiskowa w służbie zrównoważonego roz

woju
— Dr Mariusz Ciszek -  Etyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju
— Michał Latawiec -  Edukacja środowiskowa w Muzeum Pałac w Wilanowie
II. Sesja -  pod przewodnictwem dr Edwarda Grotta
— Dr Aleksandra Kuzior -  Odpowiedzialność społeczna i jej granice w działalno

ści „zrównoważonego przedsiębiorstwa”
— Dr Andrzej Świderski -  Psychospołeczny wymiar bezpiecznego funkcjonowa

nia człowieka w zrównoważonym rozwoju
— Dr Irena Grochowska -  Poznanie prawdy i zdolność przewidywania w na

ukach przyrodniczych
— Dr Elżbieta Buchcie -  Problematyka zrównoważonego rozwoju na IV  etapie 

kształcenia

Wtorek, 5.06.2007 -  Kowno 
Powitanie na Uniwersytecie w Kownie
III. Sesja -  pod przewodnictwem prof. Anny Latawiec
— Prof. dr hab. Asija Kovtun -  Lew Karsawin -  droga do doskonałości



— Dr Irena Mikłaszewicz -  Między etnicznością a obywatelskością -  dylematy 
zrównoważonego rozwoju

— Dr Ligia Tuszyńska i dr Adam Kowalak -  Społeczności lokalne w działaniach 
na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

IV. Sesja -  pod przewodnictwem prof. Danuty Cichy
— Gintras Mikalauskas -  Wychowanie ekologiczne w szkole i jego znaczenie
— Prof. dr hab. Julius Christauskas -  Ochrona przyrody i walory turystyczne 

Dzukijskiego Parku Narodowego
— Dr Artur W. Mielczanek -  Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju w na

uczaniu zintegrowanym
— Dr Małgorzata Jagodzińska -  Czynniki determinujące jakość kształcenia dla 

zrównoważonego rozwoju

Środa, 6.06.2007 -  Olecko
V. Sesja -  pod przewodnictwem -  dr Ireny Grochowskiej
— Dr Ilona Żeber-Dzikowska -  Wiedza dotycząca zrównoważonego rozwoju 

wśród młodzieży licealnej na podstawie badań pilotażowych
— Dr Adam Kowalak, prof, dr hab. Eugeniusz Rydz -  Edukacja środowiskowa 

w ofercie gospodarstw agroturystycznych
— Anna Strumińska-Doktór -  Dylematy wychowania XXI wieku a rozwój zrów

noważony
Sesja IV. -  współprowadzili: prof. Danuta Cichy, ks. prof. Józef M. Dołęga, dr inż. 

Marek Haliniak
— Dr Grzegorz Embros -  Wybrane aspekty edukacji dla zrównoważonego rozwoju
— Małgorzata Stańczak -  W  poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie -  czy nauczy

ciele gimnazjum kształtują postawę ekologiczną swoich wychowankowi

11 -  13.06.2007 -  Rozwój Godność człowieka -  Gospodarowanie 
-  Poszanowanie Przyrody

Jubileuszowa konferencja pt. Godność człowieka -  Gospodarowanie -  
Poszanowanie Przyrody połączona z obchodami 70 -  tych urodzin i 40 -  lecia 
pracy naukowej prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka została zorganizowana przy 
współpracy Katedry Teorii i Programowania Rozwoju Akademii Techniczno 
-  Humanistycznej w Bielsku -  Białej, Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przy współudziale Komitetu 
Człowiek i Środowisko Państwowej Akademii Nauk i odbyła się w dniach 1 1 -13  
czerwca 2007 roku w Wiśle. Za główny ceł konferencji przyjęte zostało poznanie 
współczesnych uwarunkowań rozwoju w wymiarze globalnym i lokalnym. Na 
konferencji poruszone zostały następujące zagadnienia:



— Teoretyczne podstawy kategorii rozwój
— Współczesne uwarunkowania polityki społeczno-gospodarczej
— Zarządzanie rozwojem -  aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
— Społeczeństwo obywatelskie drogą do urzeczywistniania rozwoju
— Programowanie rozwoju na wszystkich szczeblach władzy publicznej: pań

stwowej i samorządowej
— Problematyka ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw i jedno

stek samorządu terytorialnego, w tym gospodarowanie odpadami
— Przedsiębiorczość sieciowa we współczesnych uwarunkowaniach rozwojo

wych
— Rachunkowość i sprawozdawczość na rzecz kategorii rozwój
— Świadomość jako instrument polityki społeczno-gospodarczej 

Konferencja jubileuszowa została objęta Patronatem przez dr inż. Marka
Haliniaka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz dr Stanisława
Rogowskiego, Rzecznika Ubezpieczonych.

13.06.2007 -  konferencja „Konflikt ekologiczny”
Centrum  Informacji o Środowisku znajdujące się w gmachu Ministerstwa 

Środowiska zorganizowało konferencje poświęconą zagadnieniom konfliktu eko
logicznego. Celem konferencji była diagnoza konfliktów społecznych mających 
również kontekst ekologiczny. Ponadto ukazanie procedur i technik działających 
profilaktycznie. Spotkanie prowadził Dyrektor Centrum Informacji o Środowi
sku Cezary Starczewski. Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące re
feraty:
Sesja I. -  Autonomia konfliktu ekologicznego
— Tadeusz Burger (CIOŚ) -  Konflikt ekologiczny -  specyfika i studium przypad

ków
— Janusz Radziejowski (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP) -  Rospuda

-  czy musiało dojść do konfliktu
— Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwo Urbanistów Polskich) -  Społeczny kon

flik t przestrzenny a prawne procedury planowania
— Marta Strumińska (Instytut na Rzecz Ekorozwoju Wpisz im. L. Koźmińskiego)

-  Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny 
w podejmowaniu decyzji środowiskowych

— Dyskusję poprowadził Janusz Radziejowski 
Sesja II. -  Mediacja w konflikcie ekologicznym
— Hanna Machińska (Biuro Informacji Rady Europy, Uniwersytet Warszawski)

-  Standardy europejskie dotyczące mediacji w rozwiązywaniu konfliktów eko
logicznych



— Janina Waluk (Polskie Centrum Mediacji) -  Istota postępowania mediacyjnego
— Magdalena Grodziecka, Jerzy Książek, Robert Kaszczyszyn (Polskie Centrum 

Mediacji) -  Zarządzanie konfliktem ekologicznym przez mediację ifacylitację
— Dyskusję poprowadziła Hanna Machińska

W Konferencji uczestniczyło ponad 80 osób reprezentujących środowiska 
administracji rządowej i samorządowej, organizacji ekologicznych, media a także 
przedstawicieli nauki.

17 -  20.06.2007 -  Konferencja naukowa, Janów Lubelski
Konferencja naukowa pod tytułem Filozoficzne, społeczne, ekologiczne i eko

nomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju odbyła się w miejscowości 
Janów Lubelski. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski 
w dniach 17-20 czerwca gościł szereg prelegentów.

W programie konferencji przewidziano kolejno:

Niedziela 17 czerwca
Sesja I
— Zdzisława Piątek -  Przyrodnicze i społeczno-historyczne warunki równoważe

nia porządku ludzkiego świata
— Zbigniew Hull -  Społeczne i filozoficzne uwarunkowania zrównoważonego 

rozwoju
— Włodzimierz Tyburski

Poniedziałek 18 czerwca
Sesja II
— Andrzej Papuziński -  Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina 

badań filozoficznych
— Marceli M. Dołęga -  Systemy wartości zrównoważonego rozwoju 
Sesja III
— Stefan Symotiuk -  O potrzebie gwałtownego zrównoważonego rozwoju
— Maciej Rudnicki -  Zrównoważony rozwój -  idea w pułapce dylematów
— Dariusz Liszewski -  Etyka globalna -  warunek bezpiecznej przyszłości?
— Jolanta Dybel -  Cnota egoizmu czy kooperacji fundamentem zrównoważonego 

rozwoju?
— Jan Sandner -  Problemy przyrodniczej edukacji holistycznej w świetle idei 

zrównoważonego rozwoju



Sesja IV
— Andrzej Kieras -  Zrównoważony rozwój a wyzwania globalizacji -  aspekty 

społeczne i kulturowe
— Ewa Białek -  Refleksja nad rolą intelektualistów w aspekcie globalnej wizji 

świata i jego zagrożeń
— Anna Żuk -  Połączone efekty rewolucji technologicznej, globalizacji i zmian 

klimatycznych a problem przetrwania rodzaju ludzkiego
— Włodzimierz Zięba -  Czy doktryna zrównoważonego rozwoju może stać się 

zarzewiem przełomu anty-postmodernistycznego?
Sesja V
— Konrad Walaszczyk -  Ekorozwój wobec wyzwań współczesnej techniki
— Ignacy Fiut -  Rozwój zrównoważony w aspekcie społeczeństwa medialnego
— Aleksandra Kuzior -  Internet jako narzędzie budowania świadomości zrówno

ważonego rozwoju
— Artur Pawłowski -  Regionalny rozwój zrównoważony -  przykład Roztocza

Wtorek 19 czerwca
Sesja VI
— Helena Ciążela -  Antycypacja idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w kon

cepcji nowego humanizmu Aurelio Peccei
— Irena Grochowska -  Filozofia dialogu jako jeden z aspektów zrównoważonego 

rozwoju
— Paweł Dybel -  Demokracja w kosmosie
— Barbara Krygier -  Światopogląd jako czynnik nierównowagi rozwoju
— Robert Piotrowski -  Uwagi o entropii i ekorozwoju
Sesja VII
— Leszek Gawor -  Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście historiozoficz

nym
— Czesław Wodzikowski -  Zrównoważony rozwój w dyskusji nad koncepcją 

ochrony przyrody w Polsce po 1989 r.
— Lesław Michnowski -  Odnowiona Strategia Unii Europejskiej -  rozwój trwały, 

czy zrównoważony?
— Stanisław Jedynak -  Stosunek człowieka do zwierząt w aspekcie ekologicznym
Wycieczka po parku krajobrazowym Lasy Janowskie
Sesja VIII -  podsumowanie obrad


