
Abstrakty

Dr Paweł Bernat
Nie nauczyliśmy się nic – rosnąca tragedia rzeczy wspólnych w przestrzeni kosmicznej.
Problem kosmicznych szczątków stanowiących zagrożenie dla ludzi i obiektów na orbicie ziemskiej
i  powierzchni planety nie  jest  zjawiskiem nowym, jednak w związku z gwałtownym rozwojem
techniki,  militaryzacją  przestrzeni  kosmicznej,  komercjalizacją  sektora  oraz  demokratyzacją
technologii kosmicznych liczba orbitujących szczątków lawinowo rośnie. W konsekwencji rośnie
również  ryzyko  związane  z  tzw.  Syndromem  Kesslera,  czyli  fenomenem  polegającym  na
akumulacji  i  nasilającym się  w czasie  kaskadowym wzroście  liczby zderzeń między obiektami
pierścienia orbitalnego, co doprowadzić może do uniemożliwienia bezpiecznych lotów orbitalnych.
Zaproponowana przez G. Hardina tragedia rzeczy wspólnych jest narzędziem tłumaczącym proces
nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych prowadzącej często do ich całkowitego zniszczenia.
Główną tezą prezentacji jest twierdzenie, że obszar „rzeczy wspólnych” poszerza się, a przestrzeń
kosmiczna  staje  się  kolejnym  „dobrem  wspólnym”,  które  w  imię  partykularnych  interesów
wykorzystywane jest w sposób niezrównoważony.

Dr Wojciech Bober
Jak możemy zmieniać nasze przekonania moralne?
Nowe  wyzwania  moralne,  powstające  wraz  z  rozwojem  cywilizacji,  wymagają  nie  tylko
wytwarzania  nowych  środków  wyrazu  moralnego  (norm,  przekonań,  obowiązków),  ale  także
zmiany nastawienia ludzi  tak,  by odpowiadało ono owym nowym środkom. Jakkolwiek oba te
zadania  są  trudne  do  przeprowadzenia,  to  to  drugie  wydaje  się  trudniejsze  od  pierwszego.  W
niniejszym referacie  chciałbym zająć  się  tym tematem z punktu  widzenia  etyki,  pamiętając,  że
odpowiednie i ważne kwestie należą także do psychologii. Po krótkim przedstawieniu problemu
nowości  w etyce i  trudności  sformułowania kryteriów tejże chciałbym przejść do zasadniczego
tematu.  Zamierzam przedstawić  zagadnienie  zmiany  przekonań  moralnych  (1)  w  perspektywie
historycznej,  z  konieczności  w  sposób  wybiórczy,  ukazując  pewne  elementy  historycznych
przemian  moralnych  oraz  (2)  w  perspektywie  metaetycznej,  rozważając  relację  przekonań
moralnych  do  motywacji,  w  postaci  sporów  między  internalizmem  a  eksternalizmem.  Całość
zamkną podsumowanie i wnioski.

Dr Inż. Przemysław Chmielecki
Czy tylko ekonomia się liczy? Między uniwersytetem tradycyjnym a przedsiębiorczym
W połowie lat dziewięćdziesiątych UNESCO i Bank Światowy wskazały na kryzys szkolnictwa
wyższego  objawiający  się:  masowością  kształcenia,  niedostatecznym poziomem wyrównywania
szans  edukacyjnych,  nieprzystawaniem  szkolnictwa  wyższego  do  oczekiwań  rynku  pracy,
niewielkim zróżnicowaniem instytucji i programów kształcenia i ilościowym wzrostem edukacji w
niezmienionych  warunkach  finansowych.  Skrystalizowana  w  toku  długiego  trwania  klasyczna
koncepcja uczelni jako „świątyni wiedzy” staje się nieatrakcyjna w skwantyfikowanej i zmiennej
rzeczywistości. W literaturze pojawiają się głosy, że idea uniwersytetu starego typu się wyczerpuje i
uczelnie  powinny  zmienić  swój  profil  z  ogólnego  na  dostosowany  do  potrzeb  rynku  pracy.
Argumentuje się, że skoro społeczeństwo finansuje szkolnictwo wyższe,  to powinno ono służyć
państwu kształcąc  pod aktualne  oczekiwania  gospodarki.  Apeluje  się  tym samym o zarzucenie
tradycyjnego etosu Akademii. Czy jednak słusznie? Czy tylko ekonomia się liczy? Czy Uniwersytet
powinien być zredukowany do Wyższej Szkoły Zawodowej kształcącej wąskich specjalistów? Czy
należy  zarzucić  kształcenie  humanistyczne  jako  nierentowne  i  promować  jedynie  edukację
techniczną?
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Magister Ariadna Ciążela
Profesor Ligia Tuszyńska
Nie pal jak smok, bo tworzysz smog. Znajomość kampanii społecznych dotyczących ochrony
środowiska wśród studentów pedagogiki
Badanie przeprowadzone zostało na grupie 100 studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. Grupę
badaną  stanowili  studenci  pedagogiki,  czyli  osoby  mające  zamiar  w  przyszłości  pracować  w
edukacji.  Uczestnicy  zostali  zapytani,  które  spośród  wymienionych  20  kampanii  społecznych
dotyczących ochrony środowiska są im znane, jak również poproszeni o odpowiedź na kilka pytań
sprawdzających wiedzę, czego dana kampania dotyczyła, gdzie się odbywała, kto brał w niej udział
lub  kto  był  jej  organizatorem.  Znajomość  kampanii  okazała  się  bardzo  niska,  9  spośród  20
wymienionych kampanii było znane mniej niż 10 spośród 100 uczestników. Kampanie sprzed kilku
miesięcy również okazały się znane jedynie niewielkiemu odsetkowi uczestników.

Inżynier Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska
Od nasionka do jedzonka. Uczniowski ogródek warzywny.
Produkcja spożywcza, przy wciąż rosnącej liczbie ludności,  od kilku lat  jest  tematem istotnym.
Coraz częściej zastanawiamy się skąd pochodzą produkty, z których przyrządzamy posiłki. Modne
stały się produkty ekologiczne. Pragniemy, aby spożywane przez nas jedzenie było zdrowe. Dbamy
o jakość naszych posiłków. Wychodząc naprzeciw powyższym kwestiom w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu  Warszawskiego  zrealizowaliśmy  projekt  uczniowskiego  ogródka  „Na  grządce”.
Celem  projektu  było  uzmysłowienie  dzieciom,  skąd  biorą  się  produkty  roślinne  na  naszych
talerzach. Dzieci pielęgnowały zagony z rosnącymi warzywami. Na zakończenie projektu wspólnie
przygotowaliśmy posiłek z zebranych plonów, a odpadki trafiły do kompostownika. Opieka nad
ogródkiem  dała  dzieciom  niepowtarzalną  okazję  doglądania  i  obserwowania,  jak  zmienia  się
ogródek – co wyrosło, jak zmieniły się rośliny, czy są w nim jacyś dzicy lokatorzy. Zdobyta wiedza
pozwoliła dzieciom lepiej zrozumieć zależności człowiek-rośliny.

Profesor Natalia Demeshkant
Program  profilaktyki  zaburzeń  odżywiania  dla  dzieci:  badanie  pilotażowe  w  polskich
szkołach podstawowych
Wiele ostatnich badań wykazało zwiększoną liczbę zaburzeń odżywiania z niektórymi objawami
uzależnienia  od  jedzenia  u  dzieci.  Wymaga  to  opracowania  odpowiednich  programów
profilaktycznych.  Jednak  w  wielu  przypadkach  mają  one  niską  skuteczność,  ponieważ  osoby
dotknięte  chorobą  nie  zmieniają  swoich  nawyków.  Badanie  optymalnej  realizacji  programów
profilaktycznych jest ważne, aby zmaksymalizować ich wyniki. Program zawiera cztery moduły o
zawartości środowiskowej, cyfrowej i kinezjologicznej. Kilka szkoleń z programu przeprowadzono
w  warunkach  szkolnych,  ale  główną  część  stanowiły  zajęcia  uniwersyteckie.  Celem  było
kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy: uczniowie (n. 100) ze szkół
w województwie  małopolskim,  rekrutowani  do  projektu  przez  dobór  próbny.  Analiza  korelacji
została  zastosowana do analiz  danych ilościowych i  jakościowych.  Omówiony zostanie  wpływ
programu „ Poznawaj świat zdrowo – zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i
wzrostu  kompetencji”.  Ponadto  wyniki  pierwszych  grup  wsparcia  zostaną  przedstawione  w
porównaniu z grupą kontrolną.

Profesor Natalia Demeshkant, Profesor Katarzyna Potyrała, Doktor Karolina Czerwiec  
Reprezentacje wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska vs media 
Artykuł prezentuje poglądy dotyczące kształtowania się koncepcji młodzieży dotyczących  ochrony
środowiska w świetle informacji upowszechnianych przez media. Przedmiotem badań uczyniono
ten wymiar  kultury  popularnej,  który określa  sie  jako „kultura  instant”  wraz  ze zjawiskiem jej̨
wpływu  na  stosunek  uczących  się  do  wiedzy  naukowej.  Reprezentacja  wiedzy  odnosi  się  do
zestawu narzędzi i procesów do reprezentowania i organizowania ludzkiej wiedzy, które mogą być
źródłami  informacji  o  tym,  jakie  informacje  są  wykorzystywane  przez  jej  użytkowników  w
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rozwiązywaniu problemów. Powiązania między wiedzą a rozumowaniem można odczytywać m.in.
za pomocą systemów argumentacji i tagowania oraz rysunków, które wykorzystano w badaniach.
Przeanalizowano wypowiedzi uczniów i studentów z terenu Małopolski. Wnioski mogą przyczynić
się  do  podwyższenia  efektywności  procesu  dydaktycznego  dzięki  możliwości  dekonstrukcji
uprzedniej wiedzy i nastawienia uczniów i kształtowania nowych koncepcji u osób uczących się z
wykorzystaniem nowych mediów. 

Doktor Piotr Domeracki
Czy się zmienimy? Nieoczywistość moralnej przemiany
Kryzys  klimatyczny  rodzi  pytania  nie  tylko  technopolityczno-ekonomicznej  natury,  ale  nadto
pytania natury moralnej, a ściślej psycho-, socjo- i antropo-moralnej. Katastrofalnym skutkom tego
kryzysu zapobiec  może jedynie  szybka i  radykalna,  dobrze  przemyślana  zmiana.  Pytanie  tylko
czego musiałaby to być zmiana, żeby zagwarantować tempo jej zachodzenia, zasięg, adekwatność
oraz  intensywność.  Czy  miałaby  to  być  zmiana  zaledwie  obyczajów?,  nawyków?,  zasad
postępowania?,  mentalności?  A może  konieczna  jest  raczej  zmiana  zupełnie  fundamentalna  –
sięgająca  podstaw  konstytucji  ludzkiej  podmiotowości  moralnej?  Jeśli  tak,  trzeba  niebywałego
hartu ducha, samozaparcia i optymizmu, by uznać, że taka zmiana jest w ogóle możliwa. Nie chodzi
tu jedynie o miary ilościowe, rozpościerające się na całą ludzkość. Intrygująco brzmiąca w tym
kontekście teza o antropocenie – epoce człowieka jako głównym winowajcy odpowiedzialnym za
kryzys klimatyczny,  jawi się  w tym kontekście  jako etycznie bezużyteczna.  Cóż bowiem z tak
rozdętą kwantyfikacją począć? Należałoby wszak niezwłocznie położyć kres tej  niszczycielskiej
epoce,  a  konkretnie  jej  twórcy.  Tylko  jak  tego  dokonać?  Przez  kolejne,  tym razem unitarne  i
globalne sproceduralizowane zakazy, nakazy i odmowy? Na tego rodzaju działania czasu właściwie
już nie ma. Trzeba szybciej, bardziej zdecydowanie i ostro. John Gray na przykład powiada, że
żadne  moralizatorskie  półśrodki  na  nic  się  już  nie  zdadzą.  Trzeba  przejść  do  radykalnej
kontrofensywy,  inspirowanej  troską  o  wyższe  dobro  –dobrostan  planety.  Tu  jednak  w  rachubę
wchodzi  coś,  na  co  raczej  nikt  o  zdrowych  zmysłach  się  nie  zgodzi  –  masowa eksterminacja
ludzkości.  Jest  jeszcze  inne  rozwiązanie,  które  podsuwa  południowoafrykański  filozof,  David
Benatar,  zachęcając  do działań prewencyjnych ukierunkowanych na przyczyny,  a  nie  na skutki
niszczącego  wpływu  człowieka  na  przyrodę.  Takim  działaniem  jest  globalna  polityka
antyreprodukcyjna. Słowem, zniknie człowiek, zniknie problem. Problem w tym, że nie od razu, a
działać trzeba szybko. Jak by nie patrzeć na te piętrzące się kontrowersje, z filozoficzno-moralnego
punktu widzenia  najistotniejsza  w tym wszystkim do rozpatrzenia  wydaje  się  kwestia  odkrycia
warunków  możliwości  wyartykułowania  się  –  i  to  w  skali  ludzkości  –  trwałej,  a  więc
nieodwracalnej  przemiany  moralnej.  Przemiany,  która  okaże  się  zdolna  nie  tylko  powstrzymać
planetarną katastrofę ekologiczną, lecz nadto będzie w stanie trwale zapobiec ewentualnemu ryzyku
wystąpienia w przyszłości podobnej groźby. Nieoczywistościom wynikającym z wieloznaczności
zagadnienia przemiany moralnej człowieka zostanie poświęcona zasadnicza część wystąpienia.

Magister Anna Falkowska
Edukacja  ekologiczna  o  fragmentacji  środowiska  jako  potencjalnym  zagrożeniu  dla
bioróżnorodności zoocenozy na przykładzie wybranych inwestycji drogowych w Polsce
Nowoczesne  zarządzanie  i  modernizowanie  miast  umożliwia  podniesienie  komfortu  życia
człowieka.  Jednak  zastosowane  technologie  nie  zawsze  są  dobre,  ponieważ  zbyt  silny
antropocentryzm uniemożliwia rozwój zoocenozy. Fragmentacja środowiska ogranicza siedliska dla
zwierząt.  Tym  samym  stajemy  się  odpowiedzialni  za  ryzyko  ograniczenia  bioróżnorodności.
Dlatego  powinniśmy  edukować  społeczeństwo  z  zakresu  ekologii,  aby  zrozumieć  konieczność
harmonijnego życia i rozwoju bez degradowania środowiska.
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Profesor Helena Grzegołowska-Klarkowska
Od  zaprzeczania  do  działania.  Czy  psychologia.  może  pomóc  zapobiec  klimatycznej
zagładzie?

Globalne  ocieplenie  jest  dowiedzionym  naukowo  faktem.  Jeżeli  ludzkość  natychmiast  nie
przestanie  mu zaprzeczać  i  nie  podejmie  działań  niezbędnych  do  jego  zahamowania,  czeka  ją
zagłada. Dlaczego więc wciąż zaprzecza i wciąż nie podejmuje koniecznych działań? Powodów jest
wiele, ale jak się wydaje, u ich źródeł leżą czynniki natury psychologicznej, związane ze specyfiką
ludzkiego umysłu. W swoim krótkim wystąpieniu spróbuję część tych czynników zidentyfikować i
scharakteryzować.  Spróbuję  też  wyjaśnić,  jak  znajomość  tych  czynników  może  pomóc  w
optymalizacji edukacji proekologicznej.

Dr Inż. Marek Haliniak
Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju w kwestii  wprowadzenia technologii  5G i
sztucznej inteligencji

Referat  będzie  się  wpisywał  w  tematykę  sesji  filozoficzno-etycznej  konferencji  szczególnie
zagadnienie  "Źródła  i  mechanizm  efektywności  populistycznych  narracji  wobec  argumentacji
naukowych  i  filozoficznych".  Ograniczenie  technologii  5g  uważanej  za  podstawę  używania
sztucznej inteligencji może być zrealizowane w oparciu o dwie z zasad zrównoważonego rozwoju a
mianowicie przezorności i prewencji. Są one również podstawą działań w kwestiach ograniczenia
emisji  gazów cieplarnianych, W referacie będzie rozważane , czy są to zasady filozoficzne czy
prawne. Waga zagadnienia sztucznej inteligencji dla rozwoju cywilizacji jest w świetle toczącej się
dyskusji równa problemom które mogą stworzyć zmiany klimatu. Zagadnie SI ma wymiar nie tylko
technologiczny  i  filozoficzny  ale  także  etyczny.  Rozważane  będzie  na  ile  5g  jest  potrzebne
przeciętnemu obywatelowi i komu będzie bardziej służyć niezależnie od jej potrzebie dla SI.

Doktor Bartłomiej Knosala
Holizm, ekologia integralna i stabilna przyszłość planety

W  zakończeniu  swojej  książki  Ewa  Bińczyk  napisała:  „jakże  wspaniała  byłaby  możliwość
zaproponowania  na  zakończenie  tej  pracy  całego  wachlarza  inspirujących  utopii.  Niestety  nie
natknęłam się na nie, badając dyskursy antropocenu”. Wchodząc w dialogu z tą konstatcją Ewy
Bińczyk chciałbym postawić  tezę,  że jesteśmy świadkami wyłaniania  się  nowej  narracji,  której
istotnym składnikiem jest  próba stworzenia nowego rodzaju holizmu. Ten nowy rodzaj holizmu
(ekologia integralna, myśl filozoficzno-teologiczna Raimona Panikkara) z jednej strony jest reakcją
na kryzys ekologiczny, z drugiej jest umożliwiony dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych.

Doktor Mateusz Kucz
Czy  Ziemię  stać  na  bogatych  ?  -  Walka  z  nierównościami  dochodowymi  jako  walka  z
kryzysem klimatycznym
 
Problematyka  zanieczyszczenia  środowiska,  ocieplania  się  klimatu,  negatywnych  konsekwencji
nadmiernej  eksploatacji  zasobów  planety,  może  stać  się  usprawiedliwieniem  dla  istniejących
nierówności  w dostępie  do  surowców,  przestrzeni,  wody.  W imię  walki  z  zagrożeniami  mamy
kupować energooszczędne żarówki,  segregować śmieci,  unikać podróży samolotami,  ograniczyć
jedzenie mięsa.
Jednakże to wzorzec konsumpcjonistycznego stylu życia sprawia, że bogaci zużywają wielokrotnie
więcej  zasobów,  niż  biedni  i  to  od  zmiany  ich  stylu  życia,  a  nie  od  ograniczenia  przyrostu
naturalnego  Hindusów,  czy  Nigeryjczyków,  powinniśmy  rozpoczynać  nasze  rozważania  nad
przeciwdziałaniem kryzysowi zanieczyszczenia środowiska i wyeksploatowania zasobów planety.
To nie kierowca samochodu tankując na stacji benzynowej decyduje o zwiększeniu wydobycia ropy
naftowej, co prowadzi do utrzymywania niskich cen surowca na światowych rynkach, cen które nie
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dają  nadziei  na  powstrzymanie  wzrostu  temperatury  wynikającego  z  globalnego  ocieplenia.  To
szefowie firm naftowych i  politycy podejmują decyzje,  które przekładają  się na kontynuowanie
modelu wzrostu gospodarczego polegającego na zużywaniu coraz większej ilości energii,  w tym
przypadku w postaci ropy naftowej. 
W jaki  sposób  osiągnąć  tego  rodzaju  zmiany?  W pewnym sensie  w  ten  sam sposób  w który
znaleźliśmy się w aktualnym położeniu - poprzez przedefiniowanie relacji  pomiędzy gatunkiem
ludzkim a środowiskiem naturalnym w którym żyje. Potrzebna jest zmiana sposobu postrzegania tej
relacji i gospodarowania zasobami, między innymi poprzez wprowadzenie paradygmatu myślenia o
człowieku jako o części środowiska naturalnego. Człowiek nie jest znikąd, jest częścią życia na
planecie  Ziemia.  Do  póki  nie  włączymy  kosztów  środowiskowych  do  naszego  myślenia  o
gospodarce  na  każdym  poziomie,  niewiele  się  zmieni.  Bogaci  nie  powinni  płacić  podatku  od
bogactwa, powinni płacić podatek od tego jak kosztami swojego stylem życia obciążają Ziemię i
biednych.

Doktor Aleksandra Lewandowska
Zrównoważony rozwój miast a zamiany klimatu

Współcześnie  miasta  borykają  się  z  wieloma  problemami  środowiskowymi.  Wrażanie  strategii
zrównoważonego rozwoju w miastach ma być receptą na przezwyciężenie trudności związanych,
m.in.  z  złą  jakością  powietrza  w  miastach,  zubożeniem krajobrazu  miejskiego,  zmniejszeniem
bioróżnorodności, a także zmianami klimatu. Klimat miasta różny jest od warunków panujących na
terenach podmiejskich, m.in. w związku z tworzeniem się miejskich wysp ciepła. Ponadto wskutek
globalnych przemian klimatu miasta  borykają się  z  gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi,
którym  muszą  obecnie  sprostać.  Próby  rozwiązania  tych  problemów  zawarte  są  w  miejskich
planach adaptacji do zmian klimatu.  Wobec powyższego celem referatu jest omówienie i  ocena
planów adaptacji  do  zmian  klimatu  w  miastach  w  porównaniu  z  strategiami  zrównoważonego
rozwoju miast.

Profesor Krystyna Najder-Stefaniak
Wartości uniwersalne i metanoia
Pozytywnie  odpowiedzieć  na  tytułowe  pytanie  konferencji,  pomagają  dwa  pojęcia:  matanoia  i
wartości uniwersalne. Pierwsze z nich usprawiedliwia nadzieję na to, że potrafimy się zmienić i
powstrzymać katastrofę.  Było pojęciem ważnym w starożytnej  Grecji  i  w okresie  powstawania
chrześcijaństwa. Zostało przypomniane pod koniec XX wieku w sytuacji bezradności człowieka
wobec różnorodnych zagrożeń, jako sugerujące możliwość zmiany sięgającej podstaw myślenia,
rozumienia, odczuwania i wartościowania. Sięgnął po nie Leszek Kołakowski, inaugurując w 1994
roku VI Sympozjum International Society for Universalism poświęcone zapobieganiu katastrofie
ekologicznej. Metanoia jest możliwa dzięki specyfice człowieka, jaką jest podmiotowość i dzięki
temu,  że poza wartościami,  które porządkują aktywność w konkretnych systemach praktyki,  są
wartości uniwersalne, ważne dla trwania każdego systemu aktywności. Mogą one ukierunkowywać
działania,  które  wychodzą  poza  doraźne  cele.  Metanoia  jest  szansą  na  pojawienie  się  nowego
człowieka i w konsekwencji nowego świata.

Magister Małgorzata Nowak
Implementacja  kultury  zrównoważonego  rozwoju  w  kształceniu  zawodowym  na  rzecz
środowiska lokalnego

Zamiarem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest podejmowanie i rozwiązywanie współczesnych
problemów rozwojowych po to, by możliwy był rozwój społeczno-gospodarczy w przyszłości w jak
najmniej  zmienionym środowisku naturalnym.  Nauczenie  się  oszczędzania  bogactw Ziemi,  aby
móc obdarować nimi potomnych; przygotowanie się do rewolucyjnego przemysłu 4.0, czy wręcz
"życia  4.0",  gdzie  będą  wymagane  odpowiednie  kwalifikacje  i  umiejętności,  zmuszą  ludzi  do
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zmiany  przyzwyczajeń  i  kształcenia  się  przez  całe  życie,  co  doprowadzi  może  do  realizacji
większości z 17 celów zrównoważonego rozwoju? Wędrowanie "zrównoważoną drogą" rozwoju
zawodowego,  przeplatanego rozwojem osobistym trwa od urodzenia do starości,  aż  po schyłek
życia. Nie zaczyna się jutro, w przyszłości – trwa cały czas. . Edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju włączana jest  do wielu programów kształcenia formalnego i nieformalnego. Badaniami
objęto  młodzież  biorącą  udział  w  projekcie:  „Doradztwo  edukacyjno-zawodowe  trampoliną  do
zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy".

Profesor Andrzej Papuziński
Zło instytucjonalne w sferze publicznej. Studium na przykładzie polityki ekologicznej
W  referacie  przyjęto  trzy  założenia:  nowożytne  rozszczepienie  życia  ludzkiego  między  sferę
prywatną  i  publiczną  ma  istotne  znaczenie  etyczne;  decyzje  moralne  podejmowane  w  sferze
publicznej  silniej  kształtują  kulturę  współczesną  od  decyzji  moralnych  ze  sfery  prywatnej;
zagrożenia ekologiczne są postrzegane przez pryzmat wartości. Przedmiotem materialnym referatu
jest polityka ekologiczna (gł. klimatyczna) w znaczeniu właściwym dla formalnoprawnej tradycji
teoretyczno-metodologicznej  politologii.  Przedmiotem  formalnym  jest  natomiast  próba
scharakteryzowania zła instytucjonalnego jako zła specyficznego dla sfery publicznej. Kontekstem
prowadzonych analiz jest bezpieczeństwo ekologiczne traktowane jako cel polityki ekologicznej.

Doktor Maria Pielichowska 
Świadomość ekologiczna studentów edukacji wczesnej, w dzisiejszej rzeczywistości. Wybrane
aspekty badawcze. 
W czasach kiedy potrzeby konsumpcyjne wielu z nas wciąż rosną, kiedy technologia rozwinęła się
na taką skale, że coraz śmielej tworzymy w obszarze sztucznej inteligencji, tworzymy bioniczne
kończyny, przyszłością są funkcjonalne narządy takie jak trzustka, przeszczepiamy bioceramiczne
implanty kości z drukarki 3D, amerykańskie firmy oferują produkty wyglądające i zachowujące się
jak mięso, choć nim nie są. Używamy dronów do monitoringu jakości powietrza, do monitorowania
np. liczebności  różnych gatunków zwierząt  w ich środowisku, stanu upraw itd.  W tym samym
czasie, na naszych oczach rozpada się nasz dom, umiera nasza Planeta, w tempie które będzie nam
bardzo ciężko spowolnić i  za co jesteśmy sami w znacznym stopniu odpowiedzialni.  Ponieważ
fundamenty  naszej  Ziemi,  zostały  poważnie  zachwiane.  Coraz  częściej  sami  odczuwamy
negatywny wpływ własnych działań na środowisko, z punktu widzenia choćby własnego zdrowia,
kondycji fizycznej i fizjologicznej naszego ciała. 
Jesteśmy konsumentami tu i teraz, nie zastanawiając się co dalej? Czy gdy wyginą pszczoły, drony
zastąpią  je  w pracy?  Czy  zastanawiamy  się  jak  nasze  codzienne  działania  wpływają  na  nasze
otoczenie, środowisko? Czy podejmujemy świadomie jakieś działania, które mogłyby powstrzymać
tę  powstałą  i  toczącą  się  kulę  śniegową,  która  cały  czas  się  powiększa,  dzięki  naszym,  nie
uwzględniającym  szerszej  perspektywy  działaniom?  A  co  z  edukacją  dotyczącą  środowiska
przyrodniczego  i  naszego  wpływu  na  nie?  Przyszedł  czas,  może  ostatni  moment,  aby  zacząć
zmieniać  naszą  dotychczasową  perspektywę.  Zacząć  się  zastanawiać  i  postępować  z  większą
świadomością  i  odpowiedzialnością.  Jednak,  żeby to  uczynić  musimy zadać  sobie  podstawowe
pytanie, jaka jest nasza świadomość w tej materii i czy podejmujemy świadome działania, mogące
mieć pozytywny wpływ na naszą Planetę? 

Doktor Łukasz Rąb
"Od homo oeconomicus do homo ecologicus. Czy możliwy jest świat bez jednorazówek?" 
Współczesny człowiek uwięziony jest między dwoma sprzecznymi postawami, powinnościami: być
wydajnym  ekonomicznie  i  odpowiedzialnym  ekologicznie.  Przeniesienie  ciężaru  w  stronę
odpowiedzialności ekologicznej tworzy nowy porządek etyczny, ale jednocześnie nie unieważnia
porządku ekonomicznego. Czy w rezultacie tego nowy podmiot etyczny homo ecologicus nie staje
się jeszcze bardziej homo oeconomicus?
W referacie  stawiam pytanie  czy  współczesne  postawy nowoczesnych obywateli  segregujących
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śmieci są wyrazem ich świadomości ekologicznej czy raczej wynikiem polityki koncernów, które
od  kilkudziesięciu  lat  przenoszą  odpowiedzialność  za  zaśmiecanie  planety  z  producenta  na
konsumenta.

Doktor Wojeciech Szymalski
Barometr Warszawski – czy chcemy ekologicznego transportu w Warszawie?
Od ponad 15 lat w Warszawie badana jest opinia mieszkańców na temat transportu w badaniach
typu  Barometr  Warszawski.  Wielość  zagadnień  poruszana  w  pytaniach  pozwala  na  krytyczną
analizę  różnych  zagadnień,  od  jakości  elementów systemu transportowego,  przez  częstotliwość
korzystania z różnych środków transportu,  po preferencje dla różnych inwestycji.  Wychodząc z
założenia,  że  transport  zbiorowy  jest  bardziej  ekologiczny  niż  poruszanie  się  samochodem po
mieście,  w  referacie  analizujemy  wybrane  odpowiedzi  na  pytania  Barometru  Warszawskiego
świadczące  o  preferencji  mieszkańców dla  różnych  środków transportu.  Analiza  ta  wiedzie  do
wniosku, że opinie te w dużej mierze zależą od tego czym się faktycznie po mieście poruszamy, a
wpływ na to mają inwestycje, które w mieście zrealizowano.

Magister Ewa Świerkula, Magister Ewa Ryłko, Doktor Wojciech Szymalski
Lokalni liderzy samorządowi w obliczu zmian klimatu
W  2010,  2014  i  2019  roku  zrealizowano  badania  społeczne  wśród  lokalnych  liderów  opinii
badające lokalną gotowość do przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. Artykuł relacjonuje
metody  oraz  wyniki  tych  badań  zwracając  uwagę  na  szczególnie  istotne  różnice  pomiędzy
kolejnymi turami badań. Czy na poziomie osób odpowiedzialnych w samorządach za działania na
rzecz klimatu wzrosła świadomość problemu? Jak lokalne samorządy przygotowują się do zmian
klimatu i jak im przeciwdziałają? Jakie są istotne bariery i możliwości, które muszą oni pokonać lub
mogą wykorzystać w swoich działaniach? Czy przez ostatnie niemal 10 lat faktycznie zaczęliśmy
być bardziej aktywni w przeciwdziałaniu zmianom klimatu? Autorzy starają się odpowiedzieć na te
pytania.

Magister Mariusz Wieczerzyński
Filozofia (eko-logiczna) w epoce antropocenu

Wielu  badaczy  charakteryzuje  nowoczesność  wskazując  na  dominację  racjonalności
instrumentalnej,  kwantyfikację i  policzalność,  widoczne zarówno w dziedzinie filozofii,  jak i w
procesach cywilizacyjnych. U zarania tej epoki, w nowożytności, sytuuje się początki antropocenu.
Myślenie kierujące się (eko)logiką i  przyjmujące antropocen za globalny punkt odniesienia,  ma
szansę  stać  się  myśleniem  powracającym  do  swych  źródeł,  do  całościowego  ujęcia  świata  i
pluralizmu związków w nim zachodzących.
Referat ma na celu podkreślić holistyczny i uniwersalistyczny wymiar takiego podejścia, wskazać
na etyczne i egzystencjalne zagadnienia, jakie się z tym wiążą oraz rozważyć krytyczną i twórczą
rolę filozofii w przezwyciężaniu kryzysu klimatycznego. W tym celu należy odnieść się do takich
autorów, jak Arne Næss oraz idei rozwijanych przez polskich filozofów: Józefa L. Krakowiaka i
Janusza Kuczyńskiego.

Profesor Lech Zacher
Między ekologiczną perswazją a materialnością celów ludzi i organizacji
Kryzys  globalno-cywilizacyjny  jako  kryzys  przetrwania  ludzkości  (jako  nowy  typ  kryzysu)
Dystrybucja zasobów i wiedzy
Zróżnicowanie  skutków,  efektów  i  ryzyk  (skala  indywidualna,  lokalna,  krajowa,  globalna)
Ograniczoność remediów naprawczych
Pierwotne  przyczyny  nadmiernej  eksploatacji  Ziemi  (aspekt  demograficzny,  konsumpcyjny,
ekonomiczny)
Path dependence – kolonizacja planety
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Od przetrwania do bogacenia się jako celu ludzi i krajów (ideologia i praktyka neoliberalizmu)
Ekonomizacja  (konkurencja,  efektywność,  ekspansja)  i  marketyzacja  strategii  rozwojowych  i
działań ludzi
Siła mediów, korporacji i postpolityki
Rozmycie  odpowiedzialności,  subglobalne  kryzysy  Społeczni  i  obywatelscy  gracze  ekologiczni
(nowe sprawstwo)
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