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1.18.02.2004 -  Otwarcie pracowni komputerowej w Instytucie 
Ekologii i Bioetyki UKSW w Warszawie

W otwarciu pracowni uczestniczyli: Wielki Kanclerz UKSW, ks. pry
mas kard. Józef Glemp, rektorzy UKSW, dziekani, dyrektorzy instytu
tów i pracownicy naukowi Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, przedsta
wiciele W ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz studenci kierunku ochrony środowiska. Po powitaniu za
proszonych gości przez ks. rektora R. Bartnickiego, ks. prof. W. Boloz 
przedstawił dotychczasową działalność i plany rozwoju Instytutu. Życze
nia dalszego pomyślnego rozwoju Instytutu złożył jego pracownikom i 
studentom ks. prymas Józef Glemp i dokonał poświęcenia sal i pracowni 
komputerowej Instytutu.

2. 22.04.2004 -  IV Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie wiedzą w 
agrobiznesie zgodne z potrzebami środowiska społeczno-przyrodniczego

Konferencja została przygotowana 22 kwietnia 2004 przez Instytut 
Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana W yszyńskiego 
wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warsza
wie. Sympozjum to odbyło się w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa. Konferencja jest imprezą cykliczną związaną z 
obchodami „Dnia Ziemi".

W konferencji wzięli udział:
I. SESJA PLENARNA
—  przewodniczy -  prof, dr hab. Janusz Kuczyński (UW Warszawa)
—  Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga (dziekan WFCh UKSW Warszawa)
—  otwarcie obrad. Prof. dr hab. Danuta Cichy (IBE Warszawa) -  Wspo

maganie edukacji środowiskowej przez agrobiznes i agroturystykę
—  Prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki (AR Poznań) -  Współczesne zagro

żenia dla konsumentów (w warunkach członkostwa w Unii Europej
skiej)

—  Dr Bogusława Lewandowska (IPPT PAN Warszawa) -  Znaczenie za
rządzania wiedzą w kształtowaniu dobrostanu społecznego w warun
kach gospodarki opartej na wiedzy

I. Sesja panelowa
Panel A l -  Edukacja środowiskowa



—  przewodniczą -  prof, dr hab. Danuta Cichy (IBE Warszawa), dr 
Edward Grott (IEiB UKSW Warszawa)

—  Dr Jan Sandner (IEiB UKSW Warszawa) -  Problemy edukacji środo
wiskowej w agrobiznesie

—  Dr Artur Pawłowski (PL Lublin) -  Edukacja ekologiczna dla zrówno
ważonego rozwoju

—  Mgr Paulina Legutko-Kobus (WM-P KUL Lublin) -  Edukacja środo
wiskowa i uspołecznienie programów ochrony gmin wiejskich

Panel B I -  W okół zrów now ażonego rozw oju
—  przewodniczy -  dr inż. Krzysztof Biernat (PTS i SGP Warszawa)
—  Mgr Mariusz Ciszek (AP Siedlce) -  Ekologiczne aspekty aretologii 

jako gwarancja trwałego i zrównoważonego rozwoju
—  Dr Piotr Warych (UAM Poznań) -  Zrównoważony rozwój szansą dla 

polskiej wsi
—  Mgr Agnieszka Franczykowska (WM-P KUL Lublin) -  Programy rol- 

no-środowiskowe szansą na rozwój zrównoważony wsi
—  Dr Andrzej Świderski (AP Siedlce) -  Człowiek w biznesowej interakcji
Panel С -  A groturystyka
—  prowadzą -  prof, dr hab. Zygmunt Wnuk (UR Rzeszów)i dr Bogusła

wa Lewandowska (IPPT PAN Warszawa)
—  Prof. dr hab. inż. Jan Cetner (WZ WSEiZ Warszawa) -  Marketing eko

logiczny w turystyce
—  Prof. dr hab. Krzysztof Mazurski (Akademia Ekonomiczna Wrocław) 

-  Miejsce i rola agroturystyki we współczesnej rekreacji
— Mgr inż. Agnieszka Jaszczak (UW-M Olsztyn) -  Rola turystyki wiej

skiej w aktywizacji obszarów wiejskich w rejonach Umbrii (Włochy) 
oraz Warmii i Mazur

—  Dr Stefan Konstańczak (PAP Słupsk) -  Ekoturystyka jako udana pró
ba wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju w sferze gospodar
czej

Panel D -  W spółczesne problem y agrobiznesu
— przewodniczy -  dr inż. Witold Rzepiński (WODR Warszawa)
— Dr Maciej Rudnicki (WP KUL Lublin) -  Proekologiczne oraz gospo

darcze znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich energetyki cieplnej 
opartej o biomasę

—  Prof. dr hab. Roman Kisiel i dr Mariusz Stolarski (WNE UW-M Olsz
tyn) -  Biomasa wierzb krzewiastych jako źródło energii odnawialnej

— Dr Tadeusz Kowalewski (WS im. B. Jańskiego Łomża) -  Znaczenie 
kształcenia ustawicznego w zarządzaniu wiedzą

—  Dr Lucyna Szczebiot-Knoblauch (UW-M Olsztyn) -  Grupy producenc
kie alternatywą ferm przemysłowych



II. SESJA PANELOW A
Panel A2 -  Edukacja środow iskow a
—  przewodniczą -  prof, dr hab. Danuta Cichy (IBE Warszawa), dr 

Edward Grott (IEiB UKSW Warszawa)
— Mgr Joanna Stocka -  Przyroda najlepszym nauczycielem czyli po co 

edukacja środowiskowa w szkole?
—  Dr Elżbieta Buchcie (AŚ Kielce) -  Możliwości realizacji edukacji śro

dowiskowej w nowej szkole
—  Dr Małgorzata Jagodzińska (ODN Płock) -  Kompetencje i zadania na

uczyciela w edukacji środowiskowej
Panel B2 -  W okół zrów now ażonego rozw oju
—  przewodniczy -  dr inż. Krzysztof Biernat (PTS i SGP Warszawa)
—  Dr Klaudia Giordano (WM-P KUL Lublin) -  Zarządzania na rzecz pla

nowania trwałego i zrównoważonego rozwoju na poziomie gminy
—  Mgr inż. Jacek Willecki (UW-M Olsztyn) -  Polityka trwałego i zrów

noważonego rozwoju w gminie Stawiguda
—  Mgr Robert Słonina (AR Poznań) -  W poszukiwaniu scenariusza roz

woju rolnictwa (na przykładzie koncepcji Umweltbundesamnt)
—  Jolanta Kamieniecka (Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa)
Panel E -  Problem y kryzysu ekologicznego
—  przewodniczy -  dr Maciej Rudnicki (WP KUL Lublin)
—  Dr Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW Warszawa) -  Środowisko i 

przestrzeń człowieka
—  Prof. dr hab. Janusz Kuczyński (UW Warszawa) -  Uniwersalizm i eko

logia
—  Prof. dr hab. Zygmunt W nuk (UR Rzeszów) -  Ochrona przyrody w 

województwie podkarpackim
—  Dr Tomasz Wałowski (AR Poznań) -  Przyczyny współczesnego kry

zysu ekologicznego a koncepcja globalnych syndromów zagrożeń śro
dowiskowych (na przykładzie gleb)

Panel F -  Bezpieczeństw o żyw nościow e
—  przewodniczy -  prof, dr hab. Jerzy Macewicz (IEiB UKSW Warszawa)
—  Prof. dr hab. Grażyna Nowicka ( IEiB UKSW Warszawa) -  Żywienie 

dla zdrowia -  problem społeczny w świetle zaleceń Światowej Orga
nizacji Zdrowia

—  Prof. dr hab. Józef Jaroń (AP Siedlce) -  Żywność genetycznie zmody
fikowana (GM) -  sukces czy klęska zdrowotna

—  Dr inż. Hanna Nowacka-Krukowska (IPO Warszawa) -  Środki prze
ciw warrozie pszczół stosowane w polskim pszczelarstwie a ich 
wpływ na jakość miodu

—  Dr Katarzyma Drożdżewska, prof, dr hab. Witold J. Kowalski (IPO 
Warszawa) -  Zagrożenia związane z importem żywności na przykła
dzie skażeń chloropropanolami oraz metodyka ich wykrywania



II. SESJA PLEN A RN A
—  przewodniczy -  prof, dr hab. Grażyna Nowicka (IEiB UKSW Warsza

wa)
— Prof. dr hab. Stefan Stojko ( Lwów Ukraina) -  Znaczenie naukowych 

koncepcji V. I. Vernadskiego o żywej substancji, biosferze i noosferze 
dla optymizacji społeczeństwa

— Prof. dr hab. Mieczysław Górny -  Nie ma innej drogi dla polskiej wsi 
i rolnictwa jak ekorozwój przedstawiciel MRiRW Departament Roz
woju Obszarów Wiejskich -  prezentacja -  Program rolno-środowisko- 
wy szansą na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój

— Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga -  podsumowanie obrad 
Ponadto udział w konferencji wzięli udział:

—  Prof. dr hab. Kazimierz Dyguś (WE WSEiZ Warszawa)
— Prof. dr hab. Bohdan Wieprzkowicz (WE WSEiZ Warszawa)

3. 23.04.2004 -  Polityka ekologiczna w MŚ

23 kwietnia 2004 w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja 
pt. „Dary Ziemi a różnorodność biologiczna w rolnictw ie". Odbyła się 
tuż przed corocznymi obchodami Dnia Ziemi. Poświęcona była zagadnie
niom darów Ziemi i ich bogactwom. W konferencji wzięli udział przed
stawiciele różnych środowisk zajmujących się na co dzień zdrową ży w 
n ością . Dyskutowano istotne problemy dotyczące zagospodarowania i 
wykorzystania zdrowej żywności.

W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:
—  Anna Kalinowska (Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad 

Środowiskiem Przyrodniczym UW) -  Dary Ziemi na świecie w pro
gramach małego GEF-u

—  Izabella Byszewska (Redakcja „Modna Gospodyni") -  Wykorzystanie 
darów Ziemi w produkcie lokalnym -  Nasze kulinarne dziedzictwo

—  Mieczysław Babalski (Wytwórnia M akaronu BIO) -  Stare odmiany 
zbóż w ekologicznym przetwórstwie

—  Grzegorz Hodun (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie
wicach) -  Skarby starych sadów

—  Ela Priwiezieńcew (Społeczny Instytut Ekologiczny) -  GMO nie jest 
darem Ziemi

—  Ewa Sieniarska (Społeczny Instytut Ekologiczny) -  Jak korzystać z da
rów Ziemi na przykładzie Kurpiowskiego modelu różnorodności bio
logicznej



4. 25.04.2004 -  Dni Ziemi w Instytucie w Instytucie Ekologii 
i Bioetyki UKSW w Warszawie

Coroczne obchody Dnia Ziemi zostały zorganizowane 25 kwietnia 
2004 roku na Polach Mokotowskich w Warszawie. Swoją obecność zazna
czył tam również Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW. Impreza ta odby
wała się pod hasłem Dary Ziemi. Zostały przedstawione i wymienione 
doświadczenia wybitnych osób, firm i organizacji zaangażowanych w 
ochronę środowiska. Podczas festynu odbywały się liczne konkursy, za
bawy dla dzieci i młodzieży jak też warsztaty artystyczne, wystawy i po
kazy filmów przyrodniczych. Pokazane zostały też produkty wytworzo
ne z recyklingu i naturalnych składników.

5. 17-19.06.2004 -  Udział IEiB w konferencji w WPN na Wigrach

W dniach 17-19 czerwca w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowe
go w Krzywem k. Suwałk miała miejsce konferencja naukowa pt: „Filo- 
zoficzno-społeczne i przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego 
rozwoju". Współorganizatorami konferencji wraz z IEiB UKSW byli: Pol
ska Akademia Nauk, Wszechnica Mazurska oraz Wigierski Park Narodo
wy. W konferencji tej wzięło udział ponad 50 uczestników, wybitnych 
przedstawicieli nauk filozoficznych, ekonomicznych, przyrodniczych i 
technicznych z różnych środowisk naukowych w kraju. W ciągu trzech 
dni mieli oni okazję do wygłoszenia swoich referatów oraz dyskusji o 
różnych aspektach zrównoważonego rozwoju. Z UKSW referaty wygło
sili m.in:
—  Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga Sozologia systemowa jako dyscyplina 

XXI wieku
—  Ks. dr Antoni Skowroński, Ekofilozoficzny wymiar koncepcji zrównoważo

nego rozwoju
—  Prof. dr hab. Anna Latawiec, Człowiek w kontekście zrównoważonego roz

woju
—  Dr Danuta Ługowska Współczesna miasta го śzoietle idei zrównoważonego 

rozwoju.
Efektem konferencji jest publikacja zatytułowana Filozoficzne, społeczne 

i ekonomiczne uwarunkowania zrótonoważonego rozwoju, pod redakcją Artura 
Pawłowskiego, wydana w serii Monografii Komitetu „Inżynierii Środo
w iska" Polskiej Akademii Nauk vol. 26 , wydana przez Wydawnictwo 
Drukarnia LIBER DUO KOLOR, Lublin 2004, ss. 262.



6. 3-6.09.2004 -  Obóz naukowy studentów Instytutu Ekologii 
i Bioetyki UKSW w Wigierskim Parku Narodowym

Na początku września zostały zorganizowane dla studentów trzecie
go roku ochrony środowiska praktyki edukacyjno -  naukowe w Wigier
skim Parku Narodowym. Opiekunami wyjazdu byli: ks. J. Czartoszewski 
i dr E. Grott. Podczas spotkań z dyrektorem parku mgr inż. Zdzisławem 
Szkiruciem, można było zaznajomić się ze strategią polityczną oraz przy
szłymi planami rozwoju Parku W igierskiego. W trakcie tego pobytu 
praktykanci uczestniczyli w licznych wykładach oraz zajęciach tereno
wych (wykonywano pomiary roślinności, opisy roślin i poznawano zwy
czaje zwierząt żyjących w parku). Studenci poznali historię parku oraz 
jego okolice zarówno w kontekście ekologicznym, społecznym, jak i kul
turowym. Była okazja zapoznać się ze sposobami wykorzystania i zasto
sowania odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła, kolektory słonecz
ne). Podczas obozu a wizytacją przybyła prodziekan WFCh prof, dr hab. 
Anna Latawiec i dyrektor Biblioteki UKSW Piotr Latawiec.

7. 7-9.09.2004 -  Pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW 
na konferencji naukowej w Drohiczynie

W dniach od 7 do 9 września 2004 roku w gmachu Wyższego Semina
rium Duchownego w Drohiczynie odbyła się międzynarodowa konferen
cja naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospo
litej Polskiej -  dr Józefa Oleksego, ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej
-  ks. Bpa dr Antoniego Dydycza, ordynariusza Diecezji Siedleckiej -  ks. 
Bpa prof, dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego i rektora Akademii Podla
skiej -  prof, dr hab. Antoniego Jówkę.

Celem tej konferencji była międzynarodowa wymiana doświadczeń z 
różnych środowisk na temat: „Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych 
i przyszłych wyzwań". Głównymi organizatorami były: Katedra Filozofii i 
Socjologii Polityki Instytutu Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w 
Siedlcach, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Skład Komitetu Naukowego Konferencji: Ks. bp. dr Antoni Dydycz, 
ks. bp. prof, dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof, dr hab. Jan Dębowski
-  przewodniczący,ks. prof, dr hab. Edward Jarmoch, prof, dr hab. Józef 
Jaroń, prof, dr hab. Ryszard Rosa, dr Andrzej W. Swiderski.

Wygłoszono następujące referaty:
7.09.2004 -  I obradom plenarnym przewodniczył: prof, dr hab. Ryszard Rosa
—  Ks. Jacek Czartoszewski (UKSW Warszawa) -  Sługa Kościoła Ignacy 

Kłopotowski -  kapłan, pedagog i obrońca plebejuszy
— prof, dr hab. Zdzisława Piątek (UJ Kraków) -  Probłemy bezpieczeństwa 

-  aspekt teoretyczny i praktyczny



—  prof. dr hab. Wasylij A. Stepanowicz, prof, dr hab. Szymon D. Szasz
(AP Siedlce, Uniwersytet w Brześciu) -  Bezpieczeństwo człowieka -  kategoria
wieloaspektowa
—  prof, dr hab. Czesław Kirwiel (Uniwersytet w Grodnie) -  Przyśpiesze

nie rytmów historii i eskalacja przemian jako czynniki zagrażające ludzkiej 
egzystencji

—  doc. dr hab. W iktor Karpiński (Uniwersytet w Grodnie) -  Katastrofa 
antropologiczna: istota i przyczyny

II obradom plenarnym przewodniczył: prof, dr hab. Józef Jaroń
—  prof, dr hab. Zenon Trejnis (AP Siedlce) -  Bezpieczeństwo polityczne oby

watela we współczesnym państwie
—  doc. dr hab. Konstanty Karpiński (Uniwersytet w Grodnie) -  Sens 

życia jako czynnik psychicznego zdrowia osobowości
—  dr Andrzej W. Świderski (AP Siedlce) -  Niektóre przejawy psychologicz

nej manipulacji współczesnym czło-wiekiem
—  prof. Walery M. Krinkow (Uniwersytet w Brześciu) -  Tekst filozoficzny 

jako teren przeciwstawności władzy i bezpieczeństwa człowieka
—  prof, dr hab. Władimir W. Koklinckin (Uniwersytet w Brześciu) -  Bez

pieczeństwo człowieka w warunkach destabilizującej ano mii społecznego po
znania

8.09. 2004 -  I obradom plenarnym, przewodniczył: Ks. prof, dr hab.
Edward Jarmoch
—  prof. Galina A. Charkiewicz, E.W. Krinkowa (AN Mińsk) Ekonomicz

no -  ekologiczna ocena bezpieczeństwa człowieka
—  doc. Nikołaj W. Pietrowski (Uniwersytet w Brześciu) Prawne zabezpie

czenie bezpieczeństwa misji prowadzą-cych operacje pokojowe w świecie
—  dr Izabela A. Trzpil (AP) Dylematy bezpieczeństwa społecznego wobec wy

zwań współczesności.
II obradom plenarnym przewodniczył: dr Izabela A. Trzpil

— doc. Pawel P. Kruś (Uniwersytet w Brześciu) Biologiczne aspekty bezpie
czeństwa współczesnego społeczeństwa

—  Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga (UKSW Warszawa) Problem bezpie
czeństwa człowieka w naukach środowiskowych

—  dr Grzegorz Bugajak (UKSW Warszawa) Lęk przed nauką. Czy postęp 
naukowy może być niebezpieczny?

—  prof. dr hab. Anna Latawiec (UKSW Warszawa) Manipulacja informacją 
czynnikiem zagrażającym bezpieczeństwu człowieka

—  dr Cezary Kalita (AP Siedlce) Bezpieczeństwo a ograniczenia dostępności 
do wiedzy (tajność i szpiegostwo)
Obrady w sekcjach:
Obradom w sekcji I, przewodniczyły: dr Ewa J. Zgolińska i dr Alina

Maciejewska



—  dr Alina Maciejewska, mgr Katarzyna Reda, mgr Sylwia Wielgosz- 
Chojnaćka (AP Siedlce) Komunikacja językowa a poczucie (nie)bezpieczeń- 
stïoa. Manipulacja językowa

—  dr Ewa J. Zgolińska (AP Siedlce) Ciało jako przedmiot aktywności artysty- 
autoagresja czy autokreacja

— doc. Galina J. Zajmist, (Uniwersytet w Brześciu). Bezpieczeństwo czło
wieka w opiniach młodzieży studenckiej: aspekt socjologiczny

—  mgr Izabela Grabowska- Lepczak (SGSP Warszawa) Edukacja społeczna 
го zakresie bezpieczeństwa

—  mgr Eugenia Żurek (ZSM Siedlce) Wpływ muzyki na poczucie bezpieczeń
stwa współczesnego człowieka

—  mgr inż. Adam Lorens, mgr Ewa Osmólska (ODN Siedlce) Zaspokaja
nie potrzeb bezpieczeństwa uczniów го pracy гoychoгoaгυczej i profilaktycznej 
szkoły. Wybrane form y doskonalenia nauczycieli
Obradom w sekcji II przewodniczyli: dr Robert Ptaszek, ks. dr Stani

sław Dziekoński
— mgr Aneta Jakubik (AP Siedlce) Globalizacja a bezpieczeńshoo. Wybrane 

aspekty etyczne
— mgr Andrzej Sędek (AP Siedlce) Kody etyczne a percepcja interpretacja 

гoydarzeń życia społecznego i politycznego
—  dr Danuta Ługowska (UKSW Warszawa) Człoroiek го środoгoisku miej

skim
—  dr Jacek Posłuszny (Warszawa) Ekoterroryzm i ekotaż
— prof, dr hab. Jan Dębowski (AP Siedlce) „Bezpieczeńshoo ekologiczne"
—  dr Robert Ptaszek (AP Siedlce) Sekty destrukcyjne jako zagrożenie dla bez- 

pieczeńshoa państwa i jego оЬугоа!еН
—  ks. dr Stanisław Dziekoński (UKSW Warszawa) Katecheza гооЬес zagro

żeń współczesnego czfaoieka

9.09.2004 -  I obradom plenarnym, przewodniczył: prof, dr hab. Zdzisła
wa Piątek
— prof, dr hab. Ryszard Rosa (AP Siedlce) Bezpieczeńshoo i ргагоа сгЬгогека
—  ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (AP Siedlce) Zagrożenia rodziny pol

skiej го гоагипкасЬ przemian systemoroych
—  prof, dr hab. Józef Jaroń (AP Siedlce) Czy żyioność transgeniczna jest 

zagrożeniem homo sapiens?
—  dr Stefan Konstańczak (PAP Słupsk) System ochrony zdroroia a bezpie

czeńshoo obyгυateli
— dr Elżbieta Posłuszna (AP Siedlce) Zielona lościekłość. Rzecz o Earth First
II -  obradom plenarnym, przewodniczył: dr Andrzej W. Swiderski
—  dr Artur Pawłowski (PL Lublin) Przechodziałanie zagrożeniom środoroi- 

skowym -  aspekt filozoficzny



—  dr inż. Krzysztof Biernat (SGSP Warszawa) Zagrożenia analizy ryzyka 
dla jednostki w społeczności lokalnej

Podsumowania konferencji dokonał prof, dr hab. Jan Dębowski. 
Konferencja ukazała wielość aspektów i ogromną złożoność proble

matyki zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. Można 
mieć nadzieję, że nie wytworzy się społeczne przekonanie, że człowiek 
współczesny organizuje swoje życie głównie ze względu na zagrożenia. 
Uczestnicy obrad starali się nie dopuścić do wyłącznie negatywnego ob
razu współczesnego człowieka. Wydaje się, że ostateczny bilans skutków 
działań łudzi w świecie daje efekty pozytywne ale należy wzmóc wielo
stronny nadzór nad kierunkami rozwoju cywilizacyjnego. Podczas kon
ferencji z inicjatywy prof, dr hab. Jana Dębowskiego podjęto uchwałę o 
powołaniu: Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.

8. 14-18.09.2004 -  Instytut Ekologii i Bioetyki na VII Polskim 
Zjeździe Filozoficznym

W ramach ostatniego Zjazdu Filozoficznego, który odbyła się w 
Szczecinie 14 -  18.09.2004 r., zabrakło Sekcji Bioetyki (zresztą w pierw
szej chwili nie było też zaplanowanych spotkań Sekcji Filozofii przyrody). 
Z tej, racji bioetycy przyłączyli się właśnie do filozofów przyrody i tam 
uczestniczyli w sesji biologicznej. Przewodniczącym był prof. UAM dr 
hab. Krzysztof Lastowski. W ramach posiedzeń sesji biologicznej wygło
szono następujące referaty:
—  Janina Buczkowska, Anna Lemańska (UKSW) Kazimierz Kloskowski 

(1953-1999) -  poglądy filozoficzne
—  Grzegorz Bugajak, Anna Latawiec, Danuta Ługowska (UKSW) Szcze

pan W. Ślaga (1934-1995) -  poglądy filozoficzne
—  Wiesław Dyk (Usz) Zagadnienie redukcjonizmu w biologii molekularnej
—  Andrzej Kiepas (US) Zasada przezorności w etyce ekologicznej
—  Zdzisława Piątek (UJ) Projekt etyki naukowej Kazimierza Twardow

skiego a ekofilozofia
—  Robert Roczeń, Ewolucja wyjaśniania zjawiska śmierci w medycynie 

(od Paracelsusa do definicji śmierci mózgu)
—  Zbigniew W róblewski (KUL) Naturalna czy sztuczna? O problemie 

sztucznej natury
—  Józef Zon (KUL) Aksjologia w bioelektromagnetyce.
—  Krzysztof Lastowski (UAM) Lamarck i Darwin. U podstaw idei ewoluqi

W sesji fizykalnej, z UKSW referaty wygłosili także:
—  Grzegorz Bugajak, Czy filozofia przyrody jest zbędna? O postulowa

nej ontologii teorii naukowych



—  Anna Latawiec, Natura świata wirtualnego w kontekście rzeczywi
stości empirycznej

—  Anna Lemańska, Współczesna filozofia przyrody
—  Danuta Ługowska, Idea zmienności w kontekście współczesnych 

nauk empirycznych
Mimo, że organizatorzy Zjazdu nie przewidzieli Sekcji Bioetyki, to 

staraniem ks. prof, dr hab. Józefa M. Dołęi i dzięki gościnności ks. prof, 
dr hab. Wiesława Dyka z Uniwersytetu Szczecińskiego, obecni w Szcze
cinie bioetycy codziennie dodatkowo spotykali się poza oficjalnym pro
gramem Zjazdu i dyskutowali istotne tematy bioetyczne, a także oma
wiali perspektywę dalszego rozwoju bioetyki w Polsce, program naucza
nia na wyższych uczelniach oraz plan dalszej współpracy. Efekt tych dys
kusji ma ukazać się drukiem.

9. 19-21.10.2004 -  Lubostroń

Ogólnopolska Konferencja Naukowa -  Lubostroń, odbywała się w 
dniach 19-21 października 2004 (pałac Skórzewskich), pt.: „Zrównoważo
ny rozwój -  nauka w służbie polityki ochrony środowiska". Zorganizo
wana została przez Zakład Filozofii Ekorozwoju i Polityki Ekologicznej 
w Instytucie Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 
W ielkiego.

Celem konferencji było nakreślenie naukowych, politycznych, admi
nistracyjnych i gospodarczych sposobów podejścia do problematyki 
zrównoważonego rozwoju w Polsce w kontekście polityki zrównoważo
nego rozwoju wytyczonej na Szczytach Ziemi w Rio de Janeiro i w Jo
hannesburgs

Na uwagę zasługuje nie tylko bardzo ważna problematyka samej kon
ferencji, ale także atmosfera, jaką stworzyli organizatorzy konferencji -  
szczególnie prof, dr hab. Andrzej Papuziński. Obrady odbywały się w hi
storycznym pałacyku. W trakcie dyskusji wielokrotnie podkreślano brak 
precyzyjnego określenia pojęcia zrównoważonego rozwoju, a w konse
kwencji jego wieloznaczność. Bardzo interesujące były analizy zrówno
ważonego rozwoju dokonywane w ramach różnych dyscyplin, jak poli
tyka, ekonomia, gospodarka itp. Formułowano także pytanie, które z po
stulatów wskazanych w Rio i Johannesburgu udało się dotychczas zreali
zować. Konferencję należy uznać za bardzo interesującą.

W programie Konferencji przewidziano siedem sesji, lecz nie wszyst
kie referaty zostały wygłoszone.
sesja I -  przewodniczący prof, dr hab. Zdzisława Piątek
— Prof. dr hab. Halina Lisiecka (Uwrr, Wrocław), Zasada zrównoważonego 

rozwoju w polityce państwa



—  Prof. dr hab. Lech Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarzą
dzania im. L. Koźmińskiego) Rozwój samopodtrzymujący się: Orientacje 
racjonalnościowe i rekomendacje dla rządu, biznesu i społeczeństwa obywatel
skiego

—  Prof. dr hab. Zbigniew Hull (UwM, Olsztyn) Filozofie zrównoważonego 
rozwoju

Sesja II -  przewodniczący prof, dr hab. Bazyli Poskrobko (UwB)
—  Prof. dr hab. Zdzisława Piątek (UJ Kraków) Człowiek jako podmiot zrów

noważonego rozwoju -  konsekwencje społeczno-filozoficzne
—  Dr Aleksandra Ciżmowska (AB Bydgoszcz) Polityka społeczna wobec 

zrównoważonego rozwoju
—  Prof. dr Eugeniusz Kosmicki (AR Poznań) Dylematy zrównoważonego 

rozwoju w warunkach globalizacji gospodarki
—  Prof. dr hab. Ryszard Paczuski (AB Bydgoszcz) Bezpieczeństwo ekolo

giczne jako jedno z kryteriów koniecznych działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

Sesja III -  przewodniczący prof, dr hab. Lech Zacher
—  Prof. dr hab. Jezry Gaca (AT-R Bydgoszcz) Zrównoważony rozwój w 

oczach technika
—- Prof. Dr hab. Andrzej Kiepas (UŚ Katowice) Wartościowanie techniki jako 

przedmiot polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju -  nie odbył się
—  Ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga (UKSW, Warszawa) Znaczenie nauk 

środowiskowych го kształtowaniu idei zrównoważonego rozwoju
—  Ks. dr Antoni Skowroński UKSW Warszawa) Nauki humanistyczne w 

procesie zrównoważonego rozwoju

Sesja IV -  przewodniczący prof, dr Jerzy Sommer
—  Dr Mirosław Geise (AB Bydgoszcz), Zrównoważony rozwój w praktyce 

gospodarek przejściowych
—  Mgr Marek Haliniak (Ministerstwo Środowiska Warszawa) Perspekty

wa finansowania celów polityki ekologicznej państwa
—  Mgr Czeslwa Wodzikowski (AB Bydgoszcz) Zrównoważony rozwój w 

służbie rozwiązywania konfliktów społecznych na tle konserwatorskiej polityki 
ochrony środowiska

Sesja V -  przewodniczący prof, dr hab. Halina Lisiecka
—  Prof. dr hab. Jerzy Sommer (PAN) Prawo a koncepcja zrównoważonego 

rozwoju
—  Dr Jace Przybojewski (AB Bydgoszcz) Konstytucyjne ujęcie zasady zrów- 

noważonego rozwoju



—  Dr Zbigniew Bukowski (AB Bydgoszcz) Podstawy prawne zrównoważo
nego rozwoju w Polsce

Sesja VI -  przewodniczący prof, dr hab. Jerzy Gaca
—  Dr hab. Grzegorz Zabłocki (UMK Toruń) Monitorowanie rozwoju zrów

noważonego
—  Dr Aleksandra Kuzior (Politechnika Śląska) Zrównoważony rozwój w 

edukacji ekologicznej
—  Mgr Sławomir Baczulis (AB Bydgoszcz) Program polityczny polskiej par

tii Zieloni 2004 jako wyraz respektowania zasad zrównoważonego rozwoju 
społecznego, ekologicznego i gospodarczego

Sesja VII -  przewodniczący prof, dr hab. Zbigniew Hull
—  Mgr Marta Strumińska (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządza

nia im. L. Koźmińskiego) Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokal
nym -  udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategiizrównowa- 
żonego rozwoju

—  Dr grzegorz Kaczmarek (AB Bydgoszcz) Czy strategie rozwoju lokalnego 
sa strategiami zrównoważonego rozwoju?

—  Dr Alicja Lisowska (UWr Wrocław) Zrównoważony rozwój i subsydiar- 
ność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej

—  Prof. dr hab. Andrzej Papuziński (AB Bydgoszcz) Zrównoważony roz
wój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska

10. 27.10.2004 -  Konferencja naukowa w Instytucie Ekologii 
i Bioetyki UKSW pt. Problemy XXI wieku. Polityka ekologiczna 

i Prawo ochrony przyrody

W Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW odbyła się konferencja nauko
wa dotycząca polityki ekologicznej i prawa ochrony środowiska z nastę
pującym programem:

Otwarcie -  ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga -  Dziekan Wydziału Fi
lozofii Chrześcijańskiej UKSW
Sesja I. -  przewodniczy -  prof, dr hab. Andrzej Papuziński
—  dr Marian Krysiak (Szk. Poi. Pila) -  Polskie prawo karne a ochrona 

środowiska
—  prof, dr hab. Zbigniew Hull (UW-M Olsztyn) -  Polityka ekologiczna 

czy ekologia polityki
— ks. prof, dr hab. Julisław Łukomski (AS Kielce) -  Patriotyzm w wy

miarze ekologicznym



Sesja II. -  przewodniczy -  prof. dr hab. Anna Latawiec
—  prof, dr hab. Leonard Łukaszuk (UW Warszawa) -  Wybrane zagad

nienia międzynarodowego prawa ochrony środowiska
—  dr Stefan Konstańczak (AP Słupsk) -  Bioróżnorodność a biojedność
—  dr Andrzej Swiderski, mgr Mariusz Ciszek (AP Siedlce) -  Rachunek 

sozologiczny instrumentem w polityce i ekonomii środowiskowej

Sesja III. -  przewodniczy -  prof, dr hab. Danuta Cichy
—  dr inż. Krzysztof Biernat (SGSP Warszawa) -  Polityka ekologiczna w 

zakresie gospodarki odpadami szkodliwymi na przykładzie baterii.
—  min. prof, dr hab. Zbigniew Witkowski -  Podsekretarz Stanu -  Głów

ny Konserwator Przyrody
—  dr Iga Leśniewska (Lublin) -  Rola doświadczenia w chrześcijańskiej 

edukacji ekologicznej
—  dr Anna Kalinowska (UW Warszawa) -  Edukacja ekologiczna w si

łach zbrojnych Polski i NATO
—  dr Dariusz Liszewski (UW-M Olsztyn) -  Ekopsychologia a edukacja 

ekologiczna
Dyskusja plenarna -  przewodniczyli: ks. prof, dr hab. Józef M. Dołę

ga, prof, dr hab. Danuta Cichy, prof. dr hab. Anna Latawiec, prof, dr 
hab. Andrzej Papuziński.

Podczas tej konferencji, dyskutowano zagadnienie świadomości eko
logicznej między innymi w policji. Zaś za przyczyny kryzysu ekologicz
nego uznano przede wszystkim brak świadomości ekologicznej w społe
czeństwie. Natomiast w prawie ochrony przyrody należy uściślić pojęcia 
zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju. Rozważano też zagadnienie su
mienia eoklogicznego.

11.16.12.2004 -  Polityka ekologiczna w Ministerstwie Środowiska

W dniu 16 grudnia 2004r. W ramach otwartego seminarium dokto
ranckiego przewidziano spotkanie poświęcone problemom ekofilozofii. 
Głos zabrali kolejno:
—  Prof. Zbigniew Witkowski -  podsekretarz stanu w Ministerstwie Śro

dowiska, Głównego Konserwatora Przyrody
—  Dr. Dariusz Liszewski -  Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego w Olsztynie, (na temat socjobiologii)
Po obydwu wystąpieniach rozgorzała dyskusja o tematyce ekofilozo- 

ficznej. W seminarium tym wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodków 
naukowych z całej Polski takich jak Olsztyn, Warszawa czy Szczecin. Na 
spotkaniu tym próbowano doprecyzować obecne pojęcia z zakresu zrów
noważonego rozwoju, ekorozwoju i socjobiologii.



12. 20.12.04 -  Opłatek w Instytucie Ekologii i Bioetyki

Ostatnie posiedzenie pracowników naukowych Instytutu Ekologii i 
Bioetyki, które odbyło się 20 grudnia, połączono z opłatkiem. W spotka
niu tym przewodniczył ks. prof, dr hab. Wojciech Bołoz. W szyscy pra
cownicy złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Ks. J. Czarto- 
szewski przedstawił dalsze plany rozwoju Instytutu. Spotkanie to zakoń
czyło się drobnym przedświątecznym poczęstunkiem.


