
XI  ogólnopolska  konferencja  z  cyklu  "Ekologia  Humanistyczna" 
pt. "Las  dla  człowieka - człowiek  dla  lasu" 

(Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 12.04.2018 r.) 
Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie 

gmach  Auditorium  Maximum,  Aula Schumana 

PROGRAM  KONFERENCJI 

godz. 9.30 - SESJA  PLENARNA (Aula Schumana  A)  
przewodniczy: dr hab. Jacek Tomczyk 

 Otwarcie konferencji i wystąpienia Gości Honorowych 
 Przyrodniczy referat wprowadzający: Wpływ łowiectwa na różnorodność biologiczną na przestrzeni dziejów, 

prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski, prof. dr hab. Janusz Nowacki 
 Humanistyczny referat wprowadzający: Znaczenie humanistyki dla kształtowania realistycznych relacji 

człowieka do przyrody, ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW 

godz. 11.00 - PRZERWA  KAWOWA (po przerwie obrady w trzech równoległych sekcjach tematycznych) 

I  SEKCJA  PRZYRODNICZA (Aula  Schumana  B)  
przewodniczy:  prof. dr hab. Andrzej Grzywacz 

godz. 11.30 Między humanistyką a leśnictwem – interdyscyplinarne badania na obszarach leśnych. Doświadczenia, 
dobre praktyki i wspólne przedsięwzięcia, dr hab. Rafał Zapłata, dr Krzysztof Stereńczak,  
mgr Sylwia Wajda 

godz. 11.50 Lasy  amazońskie  na  granicy  dwóch  światów, prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska 
godz. 12.10 Wpływ przekształceń środowiskowych na populacje ludzkie na przykładzie Radomia XI-XIX w.,  

dr hab. Jacek Tomczyk 
godz. 12.30 Las i przemysł - układ symbiozy?, dr Małgorzata Falencka-Jabłońska 
godz. 12.50 Wpływ działalności antropogenicznej na obecną strukturę genetyczną populacji drzew leśnych,  

prof. UKSW dr hab. Justyna Nowakowska 
godz. 13.10-13.30 - dyskusja 

I  SEKCJA  HUMANISTYCZNA (Aula  Schumana  A)  
przewodniczy: prof. APS dr hab. Helena Ciążela i prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski 

godz. 11.30 Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa w świetle koncepcji "leave no trace",  
dr Przemysław Płoskonka, dr Szymon Ciapała,  dr Paweł Adamski 

godz. 11.50 Innowacyjna  edukacja  leśna, mgr Justyna Bujnowska Matos da Costa 
godz. 12.10 Przedszkola leśne - otwarcie dzieci na naturę, dr Szymon Godawa 
godz. 12.30 Topofilia lasu w baśniach, bajkach terapeutycznych, arteterapii i życiu codziennym współczesnych dzieci, 

dr Joanna Godawa 
godz. 12.50 Edukacja leśna wsparciem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Warszawy,  

prof. APS dr hab. Ligia Tuszyńska i dr M. Klimski 
godz. 13.10-13.30 - dyskusja 

II SEKCJA  HUMANISTYCZNA (sala  nr  202)  
przewodniczy: ks. prof. UKSW dr hab. Z. Łepko 

godz. 11.30 Podmiotowość  lasu, prof. SGGW dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak 
godz. 11.50 Las jako źródło inspiracji artystycznej, dr Małgorzata Liszewska 
godz. 12.10 Percepcja lasu w ujęciu Tima Ingolda, prof. KUL dr hab. Zbigniew Wróblewski, lic. Hanna Koczwara 
godz. 12.30 W cieniu drzewa deszczowego. Antropologiczne zapiski z Fortu Kochi w Indiach, dr Katarzyna Najmrocka 
godz. 12.50 „Święci lasu” - o świętych orędownikach ludzi związanych z lasem, mgr Maciej Zaborski 
godz. 13.10-13.30 - dyskusja  



Godz. 13.30 - 14.30 - PRZERWA  OBIADOWA (po przerwie obrady w trzech równoległych sekcjach tematycznych) 

II  SEKCJA  PRZYRODNICZA (Aula  Schumana  B)  
przewodniczy: prof. dr hab. inż. Maciej Skorupski 

godz. 14.30 Zalesienia na gruntach porolnych a warunki siedliskowo-glebowe, dr Anna Augustyniuk-Kram,  
dr Karol J. Kram 

godz. 14.50 Masowe pojawy leśnych owadów: dwuwymiarowy model osobniczy, prof. dr hab. Janusz Uchmański 
godz. 15.10 Unikatowość starodrzewi sosnowych Puszczy Kampinoskiej, dr Dawid Marczak, dr Łukasz Tyburski 
godz. 15.30 Gospodarka, rekreacja czy/i ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych, dr Emilia Wysocka-Fijorek 
godz. 15.50 Plantacje nasienne drzew leśnych, dr hab. Jan Kowalczyk, mgr Marek Rzońca 
godz. 16.10-16.30 - dyskusja 

III  SEKCJA  HUMANISTYCZNA (Aula  Schumana  A)  
przewodniczy: dr Małgorzata Falencka-Jabłońska 

godz. 14.30 Las jako element środowiska społeczno-przyrodniczego i jego funkcje społeczno-kulturowe,  
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Ciszek 

godz. 14.50 Ochrona lasów w prawie międzynarodowym, dr Agata Kosieradzka-Federczyk 
godz. 15.10 Usługi ekosystemów leśnych z perspektywy bezpieczeństwa ekologicznego społeczności lokalnych,  

dr Czesław Wodzikowski 
godz. 15.30 Echo natury: klęska lasu klęską lokalnej społeczności, czyli o politycznych efektach nawałnicy w Borach 

Tucholskich w 2017 r., dr Marcin Wałdoch 
godz. 15.50 Znaczenie terenów leśnych w zrównoważonym rozwoju miast, dr Agnieszka Sobol,  

prof. dr hab. Piotr Skubała 
godz. 16.10-16.30 - dyskusja 

IV  SEKCJA  HUMANISTYCZNA (sala nr 108)  
przewodniczy: ks. dr hab. Z. Łepko, prof. UKSW 

godz. 14.30 Las jako obiekt postaw w świadomości ekologicznej społeczeństwa, dr Wojciech Trempała,  
dr Sławomir Sadowski 

godz. 14.50 Czy rośliny i zwierzęta mają, tak samo jak ludzie, prawo do życia? Przekonania na temat środowiska 
naturalnego wśród młodych Polaków, mgr Ariadna Ciążela 

godz. 15.10 Las w świetle ekopsychologii, hipotezy biofilii i zespołu deficytu kontaktu z naturą, dr Dariusz Liszewski 
godz. 15.30 Społeczna wartość lasów warszawskiego odcinka Wisły. Stan - percepcja - zrównoważony rozwój,  

dr Piotr Majdak, dr Jakub Mosz 
godz. 15.50 Preskryptywny charakter internalizacji aksjologicznej jako podstawa stosunku człowieka do ekowartości,  

dr Katarzyna Łukaszewska 
godz. 16.10-16.30 - dyskusja 

godz. 16.30 - PLENARNA  SESJA  PODSUMOWUJĄCA  (Aula  Schumana  A) 
przewodniczy: dr hab. Jacek Tomczyk 

 Relacje  przewodniczących poszczególnych sekcji tematycznych 
 Zamknięcie konferencji - prof. dr hab. Anna Latawiec, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  UKSW 


