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2.10.2007 -  Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju
Konferencja naukowa została wspólnie przygotowana przez Instytut Ekologii 

i Bioetyki UKSW oraz Muzeum Pałac w Wilanowie. Spotkanie odbyło się 2 paździer
nika, we wnętrzach pałacu w sali uczt. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos -  dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW, oraz pan Paweł Jaskanis -  dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie.

Podczas dwóch sekcjach prowadzonych przez prof, dr hab. Danutę Cichy i ks. 
prof, dr hab. Józefa M. Dołęgę zostało wygłoszonych siedem referatów:
• Paweł Jaskanis -  Założenia program u edukacji przyrodniczej i ekologicznej 

w Muzeum Pałac w Wilanowie
• ks. dr Henryk Niemiec -  Antropologiczne implikacje wychowania do zrówno

ważonego rozwoju
• dr Ilona Żeber-Dzikowska, dr Elżbieta Buchcie -  Nauczyciel -  wychowawca XXI 

wieku w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
• dr Mariusz Ciszek -  Wychowanie proekologiczne jako warunek zachowania 

zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego



• dr Andrzej W. Świderski -  Edukacja zdrowotna w procesie wychowania dla 
zrównoważonego rozwoju

• dr Artur W. Mielczarek -  Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju w naucza
niu zintegrowanym szkoły podstawowej

• dr Elżbieta Buchcie, dr Ilona Żeber -  Dzikowska -  Rola ogrodu botanicznego 
w procesie dydaktyczno -  wychowawczym
Po wygłoszonych referatach odbyła się zaplanowana dyskusja. Wszyscy zauważyli 

znaczącą rolę aspektu edukacyjnego oraz wiedzy w prawidłowym wychowaniu człowieka. 
Kształtowanie postaw człowieka powinno uwzględniać wszelkie aspekty zrównoważonego 
rozwoju, a w szczególności powiązanie stanu świadomości z zakresu przyrody i kultury.

24.10.2007 -  Pięć lat działalności Instytutu Ekologii i Bioetyki 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pięcioletnia działalność Instytutu Ekologii i Bioetyki została uczczona konfe
rencją naukową poświęconą tematyce badań podejmowanych w tymże Instytucie. 
Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Akademickim Św. Józefa 
w kampusie przy ulicy Wóycickiego. Msza Św. została odprawiona w intencji stu
dentów i pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW.

Konferencja odbyła się w budynku Instytutu, a uroczystego otwarcia dokonał ks. 
prof. UKSW dr hab. Jan Krokos dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 
i ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki. Konferencja 
rozpoczęła się od życzeń złożonych na ręce Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki 
przez zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania podziękowali za aktywny wkład ks. 
prof, dr hab. Józefowi M. Dołędze i za niezłomne szerzenie edukacji ekologicznej 
i ekofilozofii w swojej działalności naukowej oraz działalności Instytutu Ekologii 
i Bioetyki prowadzonego przez Dyrektora.

W pierwszej sesji, prowadzonej przez prof, dr hab. Danuta Cichy, zostały wygło
szone następujące referaty:
• prof. Włodzimierz Tyburski -  Etyka środowiskowa -  główne problemy
• prof. Zbigniew Hull -  Co jest, a co nie jest ekofilozofią?
• prof. Andrzej Papuziński -  Polityka ekologiczna i zrównoważony rozwój
• dr A rtur Pawłowski -  Czy idea zrównoważonego rozwoju jest niezbędna dla 

współczesnego świata?
Druga sesja została poprowadzona przez prof, dr hab. Grażynę Nowicką, pod

czas której wygłoszono kolejne referaty:
• prof. UKSW Grażyna Nowicka -  Choroby powstające na tle wadliwego żywienia 

kluczowym zagrożeniem zdrowia w populacji polskiej
• prof. Agnieszka Jarosz -  Zachowania żywieniowe typowe dla populacji polskiej
• prof. M ałgorzata Kozłowska-Wojciechowska, m gr M agdalena Makarewicz- 

Wujec -  SMS -  program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w zakresie profilak
tyki chorób układu krążenia

• prof. UKSW Anna Siniarska-Wolańska -  Warunki środowiskowe a stan zdrowia.



Po referatach podjęto dyskusję panelową na temat uzasadnienia nauk środowi
skowych jako dyscypliny naukowej, którą poprowadził ks. prof. Józef M. Dołęga. 
Udział w niej wzięli zaproszeni goście: prof. Danuta Cichy, dr Andrzej Świderski, 
dr Marian Krysiak, prof. Włodzimierz Tyburski, prof. Zbigniew Hull, prof. Andrzej 
Papuziński, dr Artur Pawłowski.

Ostatnim punktem w obchodach pięciolecia działalności Instytutu był wspólny 
obiad dla zaproszonych gości i pracowników Instytutu. W miłej i rodzinnej atmos
ferze wszyscy zaproszeni goście mogli zakończyć obchody pięciolecia działalności 
Instytutu Ekologii i Bioetyki.

20.12.2007 -  Opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Tradycyjny opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki jest coroczną okazją do 

wspólnego spotkania się wszystkich pracowników i studentów. Spotkanie rozpoczęto 
od Mszy Św. w Kościele Akademickim Św. Józefa w kampusie przy ulicy Wóycickiego. 
Wśród zaproszonych gości byli dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. prof. 
UKSW dr hab. Jan Krokos oraz prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof, 
dr hab. Anna Latawiec.

Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy spotkania zgromadzili się w budynku Instytutu, 
by wspólnie świętować nadchodzące święta Bożego Narodzenia. W rodzinnej atmos
ferze wszyscy pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz studenci ochrony środo
wiska przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Podczas tego spotkania zostały podsumowane wszystkie wydarzenia, które miały 
miejsce w minionym roku w Instytucie Ekologii i Bioetyki, a także, w których uczest
niczyli jego przedstawiciele. Dyrektor Instytutu ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga 
podziękował za efektywną pracę pracowników naukowych i studentów w mijającym 
roku. Spotkanie zakończyło się drobnym poczęstunkiem dla wszystkich zgromadzo
nych osób.

28.02.2008 -  Rola sektora pozarządowego w działaniach na rzecz 
ochrony klimatu globalnego w Polsce

Zorganizowana konferencja pt. „Rola sektora pozarządowego w działaniach 
na rzecz ochrony klimatu globalnego w Polsce”, była pierwszą z trzech konferencji 
towarzyszącym obchodom Dnia Ziemi 2008. Odbyła się ona w budynki Biblioteki 
Narodowej.

Podczas konferencji w trakcie sesji wprowadzającej zostały wygłoszone cztery 
referaty:
• dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju) -  Zmiany klimatu global

nego -  istota rzeczy
• dr Zbigniew Karaczun (SGGW) -  Międzynarodowe działania na rzecz ochrony 

klimatu



• dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju) i dr Zbigniew Karaczun 
(SGGW) -  Działania na rzecz ochrony klimatu w Polsce -  dwugłos dyskusyjny. 
Po części ogólnej podjęto prace w dwóch równolegle trwających warsztatach:

• Rola organizacji pozarządowych w działaniach ograniczających emisję gazów cieplarnia
nych -  prowadzony przez dr Andrzeja Kassenberga (Instytut na rzecz Ekorozwoju),

• Rola organizacji pozarządowych w adaptacji do zmian klimatu -  prowadzony 
przez dr Zbigniewa Karaczuna (SGGW),
Na zakończenie prac podczas konferencji przedstawiona została i podsumowa

na dyskusja w obu warsztatach. Część tę prowadził Andrzej Kassenberg, która za
kończyła się ogólną dyskusją dotyczącą roli organizacji pozarządowych w ochronie 
klimatu. Na zakończenie konferencji została przedstawiona informacja o Koalicji 
Klimatycznej organizacji pozarządowych.

12.03.2008 -  Al Gore ze studentami
Studenci i pracow nicy Insty tutu  Ekologii i Bioetyki m ieli okazję spotkać 

się z Alem Gore’m w Pałacu Staszica w Warszawie. Były wiceprezydent Stanów 
Zjednoczonych, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 r. „za wysiłki na rzecz 
budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań 
człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takim 
zmianami”, przyjechał do Warszawy z jednodniową wizytą, na spotkanie z przedsta
wicielami środowiska naukowego PAN oraz ze studentami warszawskich uczelni.

Podczas spotkania ze studentami Al. Gore odpowiadał na liczne pytania związa
ne z problemami zmian klimatycznych na świecie. Zaproszony gość ustosunkowywał 
się do pytań dotyczących możliwości Polski w zastosowaniach odnawialnych źródeł 
energii. Poruszone zostały także kwestie przygotowań Polski do światowej konferen
cji zmian klimatu w Poznaniu, w grudniu 2008 r„ oraz odpowiedzialności młodych 
ludzi za skuteczne rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia klimatu Ziemi.

12.04.2008 -  Pierwszy Bielański Dzień Ekologiczny
Na terenie Gimnazjum Nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, 

12 kwietnia 2008 r. odbył się Pierwszy Bielański Dzień Ekologiczny zorganizowany 
z inicjatywy Koła Naukowego Sozologów. Celem przedsięwzięcia studentów było 
szerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Bielan. 
Członkowie KNS zaproponow ali uczestnikom  Pierwszego Bielańskiego Dnia 
Ekologicznego atrakcyjną ofertę programową, która zainteresowała gości w każdym 
wieku. Przygotowany przez studentów został cykl warsztatów tematycznych takich 
jak: „Ekologiczny dom”, „Ekotorba, ale jaka?”, „Kupuj odpowiedzialnie”, „Ekoznaki”, 
„Ja w lesie”. Zajęcia te przybliżyły podstawowe zasady, jakimi należy kierować się 
podczas codziennych wyborów, tak  by nie zagrażać środowisku naturalnem u. 
W konsekwencji uczestnicy zabawy dowiedzieli się jak skutecznie chronić przyrodę 
i jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.



Uzupełnieniem warsztatów były przeprowadzone przez studentów Ochrony 
Środowiska wykłady: „Po co dbać o środowisko?”, „Miejsce człowieka w środowisku 
-  dawniej i dziś”, „Rola społeczeństwa w kwestii ochrony środowiska”, „Katastrofy 
ekologiczne wywołane przez człowieka” oraz „Rola nauki w dbaniu o środowisko”. 
Cieszyły się one największym zainteresowaniem wśród słuchaczy, a ich celem było 
wskazanie miejsca i roli człowieka w środowisku. W śród najmłodszych uczestni
ków spotkania zainteresowanie wzbudzało m ini laboratorium  gdzie można było 
przeprowadzać badania odczynu pH i korzystać z mikroskopu. Dzieci otrzymywały 
także nagrody i dyplomy. Do domów zaś zabierały również samodzielnie wykonany 
i dowolnie inkrustowany arkusz papieru czerpanego oraz własnoręcznie ozdobioną 
torbę ekologiczną.

Inicjatywa ta wskazała istotną rolę świadomości ekologicznej młodego pokolenia 
w kształtowaniu środowiska. Bielański Dzień Ekologiczny powinien stać się imprezą 
cykliczną, na której Koło Naukowe Sozologów, będzie godnie reprezentować Instytut 
Ekologii i Bioetyki oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

16.04.2008 -  Zmiany klimatu a ochrona przyrody 
-  VI Kampinoskie Spotkania z Przyrodą

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała pani Grażyna Hodun oraz doc. dr 
hab. Tomasz Stuczyński, który także prowadził całą sesję. Podczas powitania go
ści został także odczytany list nadesłany specjalnie na to spotkanie z Ministerstwa 
Środowiska. W  trakcie konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:
• dr A nna Kalinowska (Uniwersyteckie C entrum  Badań nad Środowiskiem 

Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski) -  Zmiany klimatu -  obecny i przewi
dywany wpływ na różnorodność biologiczną w Polsce i na świecie

• dr Magdalena Kuchcik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii) -  Klimat Polski -  obecnie i w prognozie

• doc. d r  hab. Ewa R o o -Z ie liń sk a  (In s ty tu t G eografii i P rze s trzen n eg o  
Zagospodarowania PAN, Zakład Geoekologii i Klimatologii) -  Zbiorowiska le
śne borów sosnowych, jako wskaźniki zmian temperatury i stopnia kontynenta- 
lizmu klimatu

• dr inż. Ryszard Szczygieł (Instytut Badawczy Leśnictwa, Samodzielna Pracownia 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu) -  Wpływ zmian klimatycznych na występowa
nie pożarów leśnych w Polsce

• doc. dr hab. Tomasz Stuczyński (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
-  Państwowy Instytut Badawczy, Puławy) -  Modelowanie deficytów wody i przy
datności rolniczej gleb w perspektywie zmian klimatu

• Anna Andrzejewska (Kampinoski Park Narodowy) -  Dzieje klimatu Puszczy 
Kampinoskiej od ostatniego zlodowacenia do dziś.
Wszystkie referaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród słuchaczy, co przeło

żyło się na długą i ciekawą dyskusję dotyczącą sposobów i możliwości badań zmian



klimatu. Podczas dyskusji pojawiały się także głosy odtyczące interakcji między dzia
łalnością ludzi a zmianami klimatu oraz sposobów ograniczeń szkodliwego wpływu 
człowieka na klimat.

18.04.2008 -  Konferencja „Alternatywne Źródła Energii”
Konferencja „Alternatywne Źródła Energii” została przygotowana przez Koło 

Naukowe Sozologów. Do udziału w niej zostali zaproszeni przez studentów ochrony 
środowiska wykładowcy Instytutu Ekologii i Bioetyki oraz goście. W programie kon
ferencji zaplanowano następujące referaty:
• prof, dr hab. A. Kulczycki -  Energia -  Odnawialne Źródła Energii
• dr inż. K. Biernat -  Europejskie perspektywy rozwoju biopaliw
• dr L. Karski -  Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle propozycji 

nowych dyrektyw wspólnotowych
• dr Jerzy Karpiuk -  Apetyt na energie. Kilka uwag fotochemika
• prof. dr hab. J. Narbutt -  Energia jądrowa -  zagrożenie czy szansa? Co robić 

z odpadami promieniotwórczymi
• prof, dr hab. A. Łuksa -  Perspektywa i uwarunkowania zastosowania olejów ro

ślinnych w produkcji paliw ciekłych i środków smarowych.
W drugiej części konferencji, będącej warsztatami dotyczącymi zagadnień tech

nologii stosowanych w ochronie środowiska, wystąpili studenci z dwoma referatami.
• Karol Górski -  Profilaktyka i likwidacja skażeń środowiska naturalnego węglo

wodorami
• Izabela Agata Samson-Bręk -  Środowiskowe uwarunkowania otrzymywania 

i użytkowania biowodoru jako paliwa III generacji.
Warsztaty dyskusyjne na zakończenie konferencji poprowadził mgr Krzysztof 

Gałuszewski. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane z inicjatywy samych stu
dentów ochrony środowiska. Ukazała duże zainteresowanie studentów tematyką od
nawialnych źródeł energii. Sukces organizacyjny studentów z pewnością zaowocuje 
kolejnymi konferencjami organizowanymi przez Koło Naukowe Sozologów.

25.04.2008 -  Seminarium z ekologii człowieka
Już po raz kolejny w ramach seminarium z ekologii człowieka w Ministerstwie 

Środowiska odbyło się spotkanie podczas którego wygłoszone zostały dwa referaty:
• prof, dr hab. Napoleon Wolański (Honorowy Przewodniczący Międzynarodowej 

Komisji Ekologii Człowieka IUAES) -  Zmiany w kolejności etapów rozwoju onto- 
genetycznego w ewolucji człowieka oraz we współczesnych populacjach w związku 
z warunkami środowiskowymi, trybem życia i sposobem odżywiania się

• prof, dr hab. Elżbieta Żądzińska (kierownik Zakładu Antropologii, Uniwersytetu 
Łódzkiego) -  Środowiskowe uwarunkowania rozwoju aparatu żucia we współ
czesnych populacjach ludzkich.



Tematyka cyklicznego seminarium ekologii człowieka jest bardzo ważna zwłasz
cza dla zrozumienia mechanizmów ewolucyjnych i adaptacji organizmu człowieka. 
Poruszane problemy podczas seminarium, spotkały się z dużym zainteresowaniem 
zebranego w Ministerstwie Środowiska audytorium. Stała się także okazją do spo
tkania się wszystkich zainteresowanych i środowisk naukowych badających etapy 
ewolucji człowieka.

27.04.2006 -  Dzień Ziemi
Na warszawskich Polach Mokotowskich, już po raz kolejny obchodzono Dzień 

Ziemi. W organizacji Dnia Ziemi ponownie pomagał Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Tym razem motywem przewodnim festynu ekologicznego było hasło 
„Klimat w potrzebie”. Festyn miał na celu uzmysłowić mieszkańcom skutki zmian 
klimatycznych. Jednym z celów spotkania było ukazanie problemów wynikających 
ze zmieniającego się wciąż klimatu.

Popularna akcja festynu rozdawania sadzonek drzew zmieniła swój charakter. 
Tym razem sadzonkę drzew oraz roślin ozdobnych można było otrzymać na wielu 
stoiskach. Niezależnie, podczas festynu, można było oddawać zużyty sprzęt elek
tryczny i elektromagnetyczny, a także makulaturę i szkło. Stoisko „Stół darów zie
mi” przyciągał uwagę uczestników żywnością ekologiczną i tradycyjną. Można było 
skosztować regionalnych potraw, a także kupić niektóre smakołyki. Młodzież przy
ciągały stoiska parków narodowych, parków krajobrazowych i leśnych kompleksów 
promocyjnych, gdzie zorganizowano szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. 
Wszystkie warsztaty dla dzieci zdominowane były tematyką zmieniającego się kli
matu na Ziemi. Dużym zainteresowaniem wśród osób bawiących się na festynie, 
cieszyła się Filmoteka, na której goście mogli oglądać filmy poświęcone ochronie 
naturalnego środowiska oraz zjawiskom meteorologicznym wywołanym globalnym 
ociepleniem klimatu. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu „Niewygodna praw
da” w reżyserii Davisa Guggenheima.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspierając organizację festynu, 
także wystawił własne stoisko, gdzie prezentowano Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
i kierunek Ochrony Środowiska wśród stoisk ośrodków naukowych. Prócz reklamo
wania kierunku studiów ochrona środowiska, studenci prezentowali działalność Koła 
Naukowego Sozologów.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy, wpisując 
się w kalendarz ważnych zabaw edukacyjno-ekologicznych w stolicy. Niewątpliwie 
mieszańcy uczestniczący w obchodach Dnia Ziemi utwierdzili się w przekonaniu 
o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Festyn ukazał nie tylko skutki zmian 
klimatu, ale także inicjował sposoby ograniczania wpływu ludzi na zmiany klimatu 
w życiu codziennym.



14.05.2008 -  Między Bali a Poznaniem. Polska wobec zmian 
klimatu: nauka -  gospodarka -  polityka -  społeczeństwo

W  Pałacu Kultury i Nauki odbyło się Akademickie Forum zorganizowane przez 
Uniwersytet Warszawski -  Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz 
Wszechnicę Polską -  Szkołę Wyższą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej -  Katedra 
Turystyki i Ekonomii w Warszawie. Konferencję pod tytułem Między Bali a Pozna
niem. Polska wobec zmian klimatu: nauka -  gospodarka -  polityka -  społeczeństwo, 
uroczyście otworzyli i prowadzili dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart (UCBS), dr 
Janusz Radziejowski (WP TWP). Podczas czterech paneli zostały wygłoszone nastę
pujące referaty:
Panel I -  Nauka, moderator: dr Anna Kalinowska
• dr Krzysztof Olszewski, dr Bożena Kicińska (Wydział Geografii UW) -  Czy 

w Polsce notujemy wzrost temperatury i inne przejawy ocieplenia klimatu?
• dr hab. Konrad Bajer (Wydział Fizyki UW) -  Polskie badania geofizyczne wyja

śniające zmiany klimatu
Panel II -  Gospodarka, moderator: dr Janusz Radziejowski
• dr Witold Lenart (UCBS) -  Gospodarka -  złe i dobre strony globalnych zmian 

klimatu
• dr Wiesław Jamiołkowski (Vattenfall Heat Polska) -  Przedsiębiorstwa energe

tyczne wobec wyzwań zmian klimatu
Panel III -  Polityka, moderator: dr Witold Lenart
• dr Janusz Radziejowski (WP TWP) -  Polityka i rozwój -  konflikt racji państw 

wobec zmian klimatu
• dr Jacek Jaśkiewicz (M inisterstwo Środowiska) -  Polska polityka dotycząca 

zmian klimatu
Panel IV -  Społeczeństwo, moderator: dr Witold Lenart
• dr Zbigniew Karaczun (SGGW) -  Rola organizacji pozarządowych w działaniach 

ograniczających emisję gazów cieplarnianych
• dr Anna Kalinowska (UCBS) -  Jak dotrzeć do obywateli -  czy edukacja radzi 

sobie z wyzwaniami globalnych zmian środowiska?
Konferencja zakończyła się dyskusją dotyczącą sytuacji Polski wobec zmieniają

cego się klimatu. Poruszona także została kwestia przygotowań Polski do światowej 
konferencji zmian klimatu w Poznaniu, która odbędzie się w grudniu 2008 r.

19-21.05.2008 -  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
pt. Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii

Już po raz trzeci w dniach 19-21 maja 2008 w Olecku i Kownie została zorgani
zowana konferencja międzynarodowa pt. Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, 
filozofii i teologii. Jej organizatorami były: Katedra Edukacji Ekologicznej, Instytutu 
Ekologii i Bioetyki, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnica Mazurska w Olecku oraz Centrum



Slawistyki im. Czesława Miłosza, Vytautas Magnus University w Kownie. Obrady 
odbywały się w siedzibie W szechnicy Mazurskiej w Olecku oraz w Szetejniach 
-  miejscu urodzenia Czesława Miłosza. Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor 
Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga oraz Rektor 
Wszechnicy Mazurskiej prof. WM dr Józef Krajewski serdecznie witając przybyłych 
gości.

W planie trzech dni konferencji przewidziano następujące referaty:

Poniedziałek 19.05.2008  -  obrady we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
I sesja -  prowadzenie, ks. prof. Józef M. Dołęga i dr Elżbieta Buchcie
• dr Dariusz Liszewski -  O wartościach ekologicznych
• ks. prof. Józef M. Dołęga -  Analiza semantyczna wyrażeń: cnota umiarkowania, 

złoty środek, zrównoważony rozwój i ekofilozofia
• dr Dariusz Sarzała -  Cyberuzależnienie jako problem ekologiczny
II sesja -  prowadzenie dr Edward Grott i dr Ilona Żeber-Dzikowska
• dr Grzegorz Embros -  Typologia zanieczyszczeń środowiska w kontekście zrów

noważonego rozwoju
• mgr Dominika Dzwonkowska -  Imperatyw odpowiedzialności Hansa Jonasa 

a zasada zrównoważonego rozwoju
• ks. dr Antoni Skowroński -  Idea zrównoważonego rozwoju według Stefana 

Kozłowskiego
• dr Krystyna Szrajber -  Zagrożenia środowiska i propozycje ich rozwiązania wg. 

Henryka Skolimowskiego
• dr Leszek Karski -  Idea zrównoważonego rozwoju jako podstawowa zasada pra

wa zmian klimatu

Wtorek 20.05.2008 -  obrady w Szetejniach
III sesja -  prowadzenie dr Irena Mikłaszewicz i ks. dr Henryk Niemiec
• Indré Zakevicienè, Vytautas Magnus University -  The Ecology of Spiritual Life: 

the Capacity of Language, the Head of the Department of Lithuanian Literature, 
dr of the Humanities.

• dr Vijolè Visomirskyté -  The raise of ecological consciousness: the ecocritical 
reading of Jonas Mekas s texts, Vytautas Magnus University.

• dr Vaida Kamuntavicienè, dr Irena Mikłaszewicz -  W ielokulturowość oko
lic Kiejdan, jako przykład zrównoważonego rozwoju kultur, Vytautas Magnus 
University.

IV sesja -  prowadzenie dr Irena Mikłaszewicz i ks. dr Henryk Niemiec
• ks. dr Ryszard Sadowski -  Franciszek Salezy -  model człowieka dialogu w plura

listycznym świecie
• ks. dr Waldemar Woźniak -  Oddziaływania wychowawcze a formacja osobowo

ści -  w aspekcie zachowań eksternalizacyjnych i internalizacyjnych
• prof. Juliusz Christauskas -  Możliwości doskonalenia cech osobowości. Na przy

kładzie studentów UKSW



Środa 21.05.2008  -  obrady we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
V sesja -  prowadzenie ks. dr Ryszard Sadowski i ks. dr Waldemar Woźniak
• dr Irena Grochowska -  Wychowanie do zrównoważonego rozwoju w kontekście 

katolickiej nauki społecznej
• dr Ilona Żeber-Dzikowska, dr Elżbieta Buchcie -  Idea zrównoważonego rozwoju 

obowiązkiem moralnym społeczeństwa
• ks. Jacek W. Czartoszewski -  Fundamenty kultury ekologicznej
• ks. prof. Jarosław Różański -  Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka -  dwa rów

norzędne filary działalności misyjnej
VI sesja -  prowadzenie ks. prof. Józef M. Dołęga i ks. Jacek W. Czartoszewski
• dr Małgorzata Jagodzińska -  Działania ekologiczne szkól noszących imię Jana 

Pawła II
• dr Artur W. Mielczarek -  Wychowanie dla zrównoważonego rozwoju w szkole 

podstawowej
• mgr Michał Latawiec -  Działania Muzeum Pałac w Wilanowie dla zrównoważo

nego rozwoju
• Ilona Rokicka, ks. prof. Jarosław Różański -  Dzieci w Polsce dzieciom Afryki 

-  przykład misyjnej pomocy w rozwoju
Uczestnicy konferencji po raz kolejny ukazali wielowymiarowość idei zrównowa

żonego rozwoju. Autorzy wystąpień podkreślali potrzebę refleksji nad samą ideą zrów
noważonego rozwoju, której teoretyczne podstawy mogą być formułowane na grun
cie takich nauk jak filozofia, czy teologia. Jednak nie powinno się ograniczać tylko do 
tych dwóch nauk. Jednocześnie zaproponowano roboczy tytuł „Idea zrównoważonego 
rozwoju z środowisku społecznym” na przyszłoroczną konferencję. Głównym celem 
konferencji byłoby zwrócenie uwagi na wychowanie dla zrównoważonego rozwoju.

27.05.2008 -  Warsztaty naukowe
Po raz pierwszy w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyły się warsztaty na

ukowe adresowane specjalnie dla studentów ochrony środowiska. Podczas spotkania 
prezentowano dorobek naukowy pracowników Instytutu Ekologii i Bioetyki będą
cych przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Spotkanie to było bardzo 
dobrą okazją, by studenci zapoznali się z bogatą tematyką prowadzonych prac w In
stytucie. Prezentacja podejmowanych badań naukowych pozwoliła także studentom 
na lepsze zapoznanie się z tematyką wybranych seminariów.

Plan warsztatów przewidywał następujące wystąpienia:
Sesja I Promotor sesji: prof. dr hab. L. Grüm
• prof. dr hab. Z. Lepko (antropologia kulturowa) -  Ekologiczna relewancja antro

pologii filozoficznej. Z zagadnień seminaryjnych z antropologii ekologicznej
• prof, dr hab. W. Bołoz (bioetyka) -  Granice terapii medycznych
• prof. UKSW dr hab. G. Nowicka (zdrowie publiczne) -  Oddziaływanie między 

czynnikami środowiskowymi a genami i ich wpływ na zdrowie



• prof. UKSW dr hab. A. Siniarska-Wolańska (ekologia człowieka) -  Badania p ro
wadzone w ramach Sekcji Ekologia Człowieka w latach 2005-2007

• dr J. Tomczyk (biologia pradziejowa) -  Status ekonomiczno-społeczny populacji 
zamieszkującej dolinę środkowego Eufratu. (Bioarcheologiczne badania między 
wczesnym brązem a okresem nowożytnym)

Sesja II Promotor sesji: prof, dr hab. W. Bołoz
• dr J. Sandner (nauka o ziemi) -  Nauki o Ziemi w holistycznej edukacji środowi

skowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju
• prof, dr hab. A. Łuksa (inżynieria procesowa) -  Studenckie koncepcje inżynierii 

procesów recyklingu wybranych odpadów polimerowych
• prof, dr hab. A. Kulczycki (energia odnawialna) -  Metody ozonowania mieszanki 

paliwowej
• dr K. Biernat (monitoring środowiska) -  Rodnikowe spalanie paliw płynnych
• dr B. Sosak-Świderska (toksykologia) -  Bioindykacja w ochronie środowiska 
Sesja III Promotor sesji: prof, dr hab. A. Siniarska-Wolańska
• prof. dr hab. J. Uchmański (ekologia środowiska) -  Wewnątrzgatunkowa konkurencja
• prof. dr hab. G. Bujalska-Grüm, prof. dr hab. L. Grüm  (ekologia środowiska) 

-  Porządek i organizacja w populacji nornicy rudej
• prof. dr hab. G. Makulec (zoologia) -  Problematyka naukowo-badawcza przy

rodniczych prac magisterskich na OŚ WFCh -  pierwsze doświadczenia
• prof, dr hab. Krzysztof Opaliński (biologia wód) -  Przepływ energii przez piasz

czyste łachy wiślanej
• dr A. Skowroński (zarządzanie środowiskiem) -  Wokół problematyki ochrony 

i zarządzania środowiskiem przyrodniczym.
Warsztaty ukazały studentom szereg podejmowanych prac badawczych prowa

dzonych na kierunku ochrony środowiska UKSW. Interdyscyplinarność prac zarów
no nauk przyrodniczych, jak i filozoficznych wzbudziła duże zainteresowanie stu
dentów. Podczas spotkania studenci V roku ochrony środowiska mogli zaprezento
wać tematykę podejmowaną w pracach magisterskich oraz uczyć swoich młodszych 
kolegów przygotowywania posterów.

5.06.2008 -  Wybory nowego Dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki
Podczas czerwcowej Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki w wyborach został wy

brany nowy dyrektor Instytutu. Stanowisko to objął ks. prof, dr hab. Zbigniew Lepko. 
Pracownicy IEiB życzą nowemu dyrektorowi owocnej pracy.

Dotychczasowemu wieloletniemu Dyrektorowi ks. prof, dr hab. Józefowi Marcelemu 
Dołędze wszyscy pracownicy Instytutu dziękują za prowadzenie Instytutu.


