
  

Konferencja

“Kryzys klimatyczny. Czy potrafimy się zmienić, aby powstrzymać
katastrofę?”

31 maja 2019 rok, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Program
Sesja plenarna w godzinach 9.30-11.15 w auli „B”, budynek „C”

Uroczyste otwarcie konferencji

Uroczyste  ogłoszenie  wyników  konkursów  dla  studentów  i  uczniów  szkół
podstawowych  Ochoty  -  laureatów  konkursów:  „Wizualizacja  celów
zrównoważonego  rozwoju”  i  „Mam  Ochotę  na  zielone”,  których  tematyka
wpisuje się w problematykę konferencji

1. Profesor Włodzimierz Tyburski - Wprowadzanie do obrad
2. Doktor Anna Kalinowska -  „Gdzie jesteśmy - edukacja dla klimatu”
3. Profesor Piotr Skubała -  „Wkraczamy na planetarną terra incognito”
4. Profesor Andrzej Papuziński – „Zło instytucjonalne w sferze publicznej.

Studium na przykładzie polityki ekologicznej”

Przerwa kawowa w sali Senatu w godzinach 11.15-11.45



Obrady w sekcjach odbędą się w godzinach 11.45-14.15

Sekcja 1. Ekonomiczne i technologiczne wyzwania współczesnego świata; sala 3528

Przewodniczy: Profesor Helena Ciążela, Doktor Mateusz Kucz

1. Profesor Lech Zacher -  „Między ekologiczną perswazją a materialnością celów 
ludzi i organizacji”

2. Doktor Paweł Bernat – „Nie nauczyliśmy się nic – rosnąca tragedia rzeczy 
wspólnych w przestrzeni kosmicznej”

3. Doktor Inżynier Przemysław Chmielecki – „Czy tylko ekonomia się liczy? Między 
uniwersytetem tradycyjnym a przedsiębiorczym”

4. Doktor Łukasz Rąb – „Od Homo Oeconomicus do Homo Ecologicus. Czy możliwy 
jest świat bez jednorazówek?”

5. Doktor Mateusz Kucz -  „Czy Ziemię stać na bogatych ? - Walka z nierównościami 
dochodowymi jako walka z kryzysem klimatycznym”

6. Magister Małgorzata Nowak – „Implementacja kultury zrównoważonego rozwoju w 
kształceniu zawodowym na rzecz środowiska lokalnego”

7. Doktor Inżynier Marek Haliniak – „Konstytucyjna zasada zrównoważonego 
rozwoju w kwestii wprowadzenia technologii 5G i sztucznej inteligencji”

8. Doktor Małgorzata Roge-Wiśniewska, Doktor Witold Lenart - “Merytoryczne i 
społeczne podstawy operacjonalizacji strategii ochrony klimatu”

Sekcja 2. Edukacja i samorządy w trosce o planetę; sala 3088

Przewodniczy: Profesor Ligia Tuszyńska, Doktor Maria Pielichowska

(Prośba do prelegentów  o przygotowanie wystąpień piętnastominutowych)

1. Profesor Katarzyna Potyrała, Profesor Natalia Demeshkant, Doktor Karolina 
Czerwiec – „Reprezentacje wiedzy uczniów na temat ochrony środowiska vs media”

2. Magister Anna Falkowska – „Edukacja ekologiczna o fragmentacji środowiska jako 
potencjalnym zagrożeniu dla bioróżnorodności zoocenozy na przykładzie wybranych 
inwestycji drogowych w Polsce”

3. Magister Ariadna Ciążela, Profesor Ligia Tuszyńska -  "Nie pal jak smok, bo tworzysz
smog. Czy studenci pedagogiki znają kampanie społeczne dotyczące ochrony środowiska?"

4. Doktor Wojeciech Szymalski -  „Barometr Warszawski – czy chcemy ekologicznego 
transportu w Warszawie?”

5. Magister Ewa Świerkula, Magister Ewa Ryłko, Doktor Wojciech Szymalski – 
„Lokalni liderzy samorządowi w obliczu zmian klimatu”

6. Inżynier Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska -  „Od nasionka do jedzonka. 
Uczniowski ogródek warzywny”

7. Profesor Natalia Demeshkant – „ Program profilaktyki zaburzeń odżywiania dla 
dzieci: badanie pilotażowe w polskich szkołach podstawowych”

8. Doktor Aleksandra Lewandowska – „ Zrównoważony rozwój miast a zmiany 
klimatu”

9. Doktor Maria Pielichowska – „Świadomość ekologiczna studentów edukacji 
wczesnej w dzisiejszej rzeczywistości. Wybrane aspekty badawcze”



Sekcja 3. W poszukiwaniu motywacji do zmiany; sala Senatu

Prowadzący: Profesor Marcin Zdrenka, Doktor Piotr Domeracki

1. Profesor Helena Grzegołowska-Klarkowska – „Od zaprzeczania do działania. Czy 
psychologia. może pomóc zapobiec klimatycznej zagładzie?”

2. Doktor Wojciech Bober – „Jak możemy zmieniać nasze przekonania moralne?”
3. Doktor Bartłomiej Knosala -  „Holizm, ekologia integralna i stabilna przyszłość 

planety”
4. Profesor Krystyna Najder-Stefaniak – „Wartości uniwersalne i metanoia”
5. Doktor  Katarzyna  Łukaszewska  –  „Egoizm  aksjologiczny  –  niezdolność  do

współdzielenia wartości jako podłoże ciągłego kryzysu ekologicznego”
6. Doktor Piotr Domeracki – „Czy się zmienimy? Nieoczywistość moralnej przemiany”
7. Magister Mariusz Wieczerzyński – „Filozofia (eko-logiczna) w epoce antropocenu”
8. Profesor Aleksandra Kuzior - „Czy można skutecznie walczyć ze smogiem?

Obiad konferencyjny odbędzie się w godzinach 14.15-15.00 w restauracji „Dyplomacja”

Sesja panelowa podsumowująca obrady, godzina 15-16.30; sala Senatu

1. Profesor Marcin Zdrenka – „Eubiotyka i eutenika – zapomniane siostry ekologii i 
oikologii. W poszukiwaniu sprzymierzeńców pozytywnego słownika kryzysu 
klimatycznego”.

2. Profesor Andrzej Kiepas – „Zrównoważony rozwój - ideologia czy metodologia?”
3. Profesor Ligia Tuszyńska – „Znaczenie edukacji w podnoszeniu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa”
4. Profesor Helena Ciążela – „ Nauki szczegółowe i filozofia wobec kryzysu 

ekologicznego”

Zakończenie konferencji


