
XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  

 z cyklu 

 „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności”  

Rozwój zrównoważony – szanse i zagrożenia w realizacji idei 

Dlaczego przegrywamy w walce z globalnymi zagrożeniami? 

".... Zabraliśmy się do niszczenia naszej własnej biosfery, ponieważ polityka i gospodarka igrają bez 

zastanowienia wynikami badań naukowych, a nauka uchyla się od odpowiedzialności za to, co 

sprawiają narzędzia, które ona stawia do dyspozycji możnym tego świata. Juz dziś chodzi o życie lub 
śmierć tysięcy ludzi. Zasoby statku kosmicznego Ziemia są ograniczone. Warstwa życia 

organicznego na naszej planecie jest cienka i krucha. Kiedy wskutek ingerencji człowieka rozprzęga 

się gospodarka przyrody, trzeba olbrzymich wysiłków, by przywrócić jej równowagę biologiczną. 

Polityka posuwa się przy tym po ostrzu noża. Robią swoje samowola, dyletantyzm i wyzysk ..." 

                                   Georg Picht  Naukowe poradnictwo w polityce a                           

                                                              ochrona środowiska (1972) 1    

                                                                     
               Wyzwania globalizacji i równoważenie rozwoju w skali globalnej mają już swoją tradycje i 

pamiętne rocznice. Na rok 2017 przypadła trzydziesta rocznica ogłoszenia na Forum ONZ Raportu 
Gro Harlem Brundtland Nasza wspólna przyszłość, w którym zdefiniowana została w postaci 

kanonicznej formuła rozwoju trwałego i zrównoważonego. W Polsce obchodzono rocznicę 

siedemdziesięciolecia pierwszego wydania Wychowania dla przyszłości Bogdana Suchodolskiego, w 

którym zdefiniowana została na polskim gruncie perspektywa edukacji alterglobalistycznej, 
podkreślającej odpowiedzialność ludzkości za własną przyszłość. 

             Rocznice te trudno jednak uznać za okazje do świętowania. Sprzyjają one raczej gorzkim 

refleksjom. Są okazją do uświadomienia sobie, jak mało zrobiono na rzecz rozwiązywania problemów 
i likwidacji zagrożeń globalnych. Żyjemy w świecie, w którym efekty żywiołowych, destrukcyjnych 

procesów okazują się coraz bardziej widoczne i przerażające, a jednocześnie nie tylko nie podejmuje 

się działań powstrzymujących je, ale coraz wyraźniej manifestuje się ich lekceważenie. Nie tylko siła 
bezwładu zdaje się pociągać ludzkość ku katastrofie.  

            Zapraszając Państwa na kolejną konferencję z cyklu „Człowiek i świat - wymiary 

odpowiedzialności” proponujemy namysł nad przyczynami tego stanu rzeczy. Stawiamy więc pytanie 

o mechanizmy powstrzymujące dążenia do realizacji założeń rozwoju trwałego i zrównoważonego, o 
przyczyny agresji wobec ekologów i ekologii, o poparcie, z jakim spotykają się politycy, celebryci i 

publicyści negujący lub marginalizujący globalne zagrożenia, o perspektywy walki z zagrożeniami 

globalnymi w świecie przeżywającym radykalny zwrot ideowy i polityczny.  

      

 Proponowane zagadnienia: 

 Sceptyzm i sceptycyzm wobec problematyki globalnych zagrożeń. 

 Czy jako ludzkość  jesteśmy w stanie popełnić gatunkowe samobójstwo? 

 Skąd bierze się brak motywacji jednostek, społeczności i społeczeństw do podejmowania 

działań konfrontujących się z wyzwaniami globalnymi? 

 Imperatywy rozwoju gospodarczego a zagrożenia globalne. 

 Krytyka "neomaltuzjanizmu" Klubu Rzymskiego jako źródło ideologii technologicznego 

optymizmu na gruncie myśli ekonomicznej i teorii rozwoju społecznego. 

 Uwikłania polityczne problematyki walki z globalnymi zagrożeniami. Populizm jako formuła 

protestu a globalne zagrożenia; "wojny kulturowe" a globalne zagrożenia.  

 Walka z "ekoterroryzmem" jako zjawisko współczesnej polityki. 

                                                
1  G.Picht, Naukowe poradnictwo w polityce a ochrona środowiska, tłum. K.Wolicki, w: G. Picht, Odwaga utopii, wybrał K. 

Maurin, wstępem opatrzył B. Suchodolski , tłum. K. Maurin, K. Michalski, K. Wolicki, PIW, Warszawa 1981, s. 326.  



 Co zmienia postawa USA pod rządami sceptycznej wobec globalnego ocieplenia administracji 

prezydenta Donalda Trumpa?  

 Czy ogniskowanie konfliktu politycznego wokół zmian klimatycznych ma więcej 

pozytywnych, czy negatywnych skutków dla podejmowania działań na rzecz planety? 

 Przeszkody i blokady we wprowadzaniu skutecznych rozwiązań chroniących środowisko i 

klimat. 

 Jak przekonywać do sensowności podejmowania wysiłków na rzecz środowiska naturalnego? 

 W jaki sposób kształtować obraz zobowiązań etycznych w aspekcie zrównoważonego 

rozwoju, aby stawały się one podstawą globalnej wspólnoty, a nie indywidualnych 

tożsamości? 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek i świat – 

wymiary odpowiedzialności” organizowanej przez Katedrę Filozofii Moralności i Etyki Globalnej 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Etyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

  
Miejsce konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40.    

Termin konferencji: 25 maja 2018 r.  

Termin zgłoszenia: 10 kwietnia 2018 r. – zgłoszenia na załączonym formularzu proszę przesyłać na 
adres: odpowiedzialnosc@aps.edu.pl . 

 Opłatę w wysokości 300 zł należy przesłać na konto: Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 

z dopiskiem:  Konferencja: Człowiek i świat, imię i nazwisko uczestnika do dnia 10.05.2018 r. 
Nadawcą przelewu powinna być instytucja lub osoba, na którą należy wystawić fakturę.  

Pozytywnie zrecenzowane artykuły związane z tematyką wygłoszonych referatów mogą zostać 

opublikowane w czasopiśmie „Studies in Global Ethics and Global Education”, 
http://sgege.aps.edu.pl/.  

Tekst przygotowany do publikacji, w rozmiarze od 20 000 do 40 000 znaków typograficznych (ze 

spacjami), należy przesłać: 

w I terminie - do 30. 06. 2018 r., w II terminie – do 30. 09.2018 r. na adres: 

sgege@aps.edu.pl.                                                                            

Uczestnicy, którzy prześlą tekst do 10.05.2018 r.  

zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

Publikujemy teksty w języku angielskim i polskim. Preferujemy teksty w 

języku angielskim. 

                                                                                                      Zapraszamy do udziału                                                                                            
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