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1. Wprowadzenie

Istnieje w Polsce kilka klasyfikacji nauk, a mianowicie: Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badañ Naukowych, Centralnej Komisji ds. Tytu³u
Naukowego i Stopni Naukowych oraz funkcjonuje szczegó³owa klasyfikacja nauk przyjêta przez Fundacjê Nauki Europejskiej i Uniê Europejsk¹.
W artykule tym przedstawimy klasyfikacjê nauk wystêpuj¹c¹ w Polsce,
w Fundacji Nauki Europejskiej i w Unii Europejskiej oraz zaprezentujemy rejestr nauk ekologicznych faktycznie wystêpuj¹cych w praktyce uniwersyteckiej i wska¿emy na potrzebê utworzenia dziedziny nauk ekologicznych (rodowiskowych) oraz dyscypliny nauk ekologicznych (rodowiskowych).

2. Polskie klasyfikacje nauki

1. Dziedziny i dyscypliny wyró¿niane w klasyfikacji nauki przyjmowanej przez Komitet Badañ Naukowych (informacja z dnia 7 padziernika 2003 w internacie). Oto ten zapis:
1. Nauki Humanistyczne
1.1. Filozofia
1.2. Teologia
1.3. Nauki o Literaturze, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
1.4. Jêzykoznawstwo
1.5. Nauki o Sztuce
1.6. Psychologia i Pedagogika
1.7. Nauki Historyczne
1.8. Archeologia i Etnologia

*

Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie.
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2. Nauki Spo³eczne, Ekonomiczne i Prawne
2.1. Prawo
2.2. Ekonometria i Statystyka
2.3. Ekonomia
2.4. Organizacja i Zarz¹dzanie
2.5. Socjologia i Nauki Polityczne
2.6. Polityka Spo³eczna i Demografia

3. Nauki Matematyczne, Fizyczne i Astronomia
3.1. Matematyka
3.2. Fizyka
3.3. Badania Kosmiczne
3.4. Astronomia

4. Nauki Biologiczne, Nauki o Ziemi i Ochrona rodowiska
4.1. Biologia Molekularna, Biochemia i Biofizyka
4.2. Biotechnologia
4.3. Biologia
4.4. Geologia i Geofizyka
4.5. Geografia i Oceanologia
4.6. Ekologia
4.7. Ochrona rodowiska Przyrodniczego
5. Nauki Medyczne
5.1. Biologia Medyczna
5.2. Nauki Kliniczne Niezabiegowe
5.3. Nauki Kliniczne Zabiegowe
5.4. Zdrowie Publiczne i Kultura Fizyczna
5.5. Medycyna Wieku Rozwojowego
5.6. Nauki Farmaceutyczne

6. Nauki Rolnicze i Lene
6.1. Biologiczne Podstawy Produkcji Rolinnej
6.2. Agrotechnika
6.3. Nauki Ogrodnicze
6.4. Biologiczne Podstawy Produkcji Rolinnej
6.5. Zootechnika
6.6. In¿ynieria Rolnicza
6.7. Technologia ¯ywnoci i ¯ywienia Cz³owieka
6.8. Kszta³towanie Obszarów Rolnych i Lenych oraz Gospodarka
Wodna i Lena
6.9. Ekonomika i Organizacja Rolnictwa oraz Spo³eczna Transformacja
Wsi
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6.10.Weterynaria
6.11. Rybactwo i Owady U¿ytkowe
6.12. Lenictwo i Drzewnictwo

7. Mechanika, Budownictwo i Architektura
7.1. Mechanika
7.2. Eksploatacja, Wibroakustyka i Diagnostyka Maszyn i Systemów
7.3. Budowa Maszyn
7.4. Technologia i Automatyzacja Maszyn i Produkcji
7.5. Budownictwo i Materia³y Budowlane
7.6. Architektura i Urbanistyka
7.7. In¿ynieria rodowiska

8. In¿ynieria Materia³owa i Technologie Materia³owe
8.1. Nauki o Materia³ach
8.2. Metalurgia, Odlewnictwo i Przetwórstwo Metali
8.3. In¿ynieria Powierzchni i £¹czenia Materia³ów
8.4. Technologie Materia³owe  Ceramika, Szk³o, Spieki, Materia³y
Z³o¿one
8.5. Technologie Materia³owe  Polimery Naturalne i Sztuczne, W³ókiennictwo
9. Chemia, Technologia Chemiczna oraz In¿ynieria Procesowa i Ochrona
rodowiska
9.1. Nauki Chemiczne
9.2. Chemia Techniczna
9.3. In¿ynieria Chemiczna i Procesowa
10. Elektrotechnika, Energetyka i Metrologia
10.1. Elektrotechnika
10.2. Energetyka
10.3. Miernictwo Interdyscyplinarne

11. Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka i Telekomunikacja
11.1. Automatyka i Robotyka
11.2. Elektronika
11.3. Informatyka
11.4. Telekomunikacja
11.5. Technika w Medycynie
11.6. Metody Komputerowe w Nauce
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12. Górnictwo, Geodezja i Transport
12.1. Górnictwo
12.2. Geologia In¿ynierska, Hydrogeologia i Geofizyka Górnicza
12.3. Systemy i rodki Transportu
12.4. Spalinowe Zespo³y Napêdowe
12.5. Geodezja i Miernictwo Górnicze

2. Wykaz dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, w zakresie których mog¹ byæ nadawane stopnie naukowe
wed³ug Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych (System Informacji Prawnej Lex, 5/2003).
1. Nauki biologiczne
1.1. biochemia
1.2. biofizyka
1.3. biologia
1.4. biotechnologia
1.5. ekologia
2. Nauki chemiczne
2.1. biochemia
2.2. chemia
2.3. technologia chemiczna
3. Nauki ekonomiczne
3.1. ekonomia
3.2. nauki o zarz¹dzaniu
3.3. towaroznawstwo

4. Nauki farmaceutyczne
5. Nauki fizyczne
5.1. astronomia
5.2. biofizyka
5.3. fizyka
5.4. geofizyka

6. Nauki humanistyczne
6.1. archeologia
6.2. bibliologia
6.3. etnologia
6.4. filozofia
6.5. historia
6.6. jêzykoznawstwo
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6.7. literaturoznawstwo
6.8. nauki o polityce
6.9. nauki o poznaniu i komunikacji
6.10. nauki o sztuce
6.11. nauki o zarz¹dzaniu
6.12. pedagogika
6.13. psychologia
6.14. religioznawstwo
6.15. socjologia

7. Nauki lene
7.1. drzewnictwo
7.2. lenictwo

8. Nauki matematyczne
8.1. informatyka
8.2. matematyka

9. Nauki medyczne
9.1. biologia medyczna
9.2. medycyna
9.3. stomatologia

10. Nauki o kulturze fizycznej
11. Nauki o Ziemi
11.1. geofizyka
11.2. geografia
11.3. geologia
11.4. oceanologia

12. Nauki prawne
12.1. nauka o administracji
12.2. prawo
12.3. prawo kanoniczne

13. Nauki rolnicze
13.1. agronomia
13.2. in¿ynieria rolnicza
13.3. kszta³towanie rodowiska
13.4. ogrodnictwo
13.5. rybactwo
13.6. technologia ¿ywnoci i ¿ywienia
13.7. zootechnika
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14. Nauki techniczne
14.1. architektura i urbanistyka
14.2. automatyka i robotyka
14.3. biocybernetytka i in¿ynieria biomedyczna
14.4. budowa i eksploatacja maszyn
14.5. budownictwo
14.6. elektronika
14.7. elektrotechnika
14.8. geodezja i kartografia
14.9. górnictwo
14.10. informatyka
14.11. in¿ynieria chemiczna
14.12 in¿ynieria materia³owa
14.13. in¿ynieria rodowiska
14.14. mechanika
14.15. metalurgia
14.16. technologia chemiczna
14.17. telekomunikacja
14.18. transport
14.19. w³ókiennictwo
15. Nauki teologiczne
16. Nauki weterynaryjne
17. Nauki wojskowe
18. Sztuki filmowe
19. Sztuki muzyczne
20. Sztuki plastyczne
21. Sztuki teatralne

3. Kierunki studiów, które maj¹ okrelone standardy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
1. archeologia
2. architektura krajobrazu
3. astronomia
4. automatyka i robotyka
5. bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
6. biologia
7. biotechnologia
8. budownictwo
9. chemia
10. dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna
11. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
12. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
13. ekonomia
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
etnologia
filologia
filologia polska
finanse i bankowoæ
fizyka
fizyka techniczna
geodezja i kartografia
geografia
geologia
gospodarka przestrzenna
górnictwo i geologia
historia
historia sztuki
informatyka i ekonometria
in¿ynieria chemiczna i procesowa
in¿ynieria materia³owa
in¿ynieria rodowiska
kulturoznawstwo
lenictwo
matematyka
mechanika i budowa maszyn
metalurgia
muzykologia
nawigacja
oceanografia
oceanotechnika
ochrona dóbr kultury
ochrona rodowiska
ogrodnictwo
papiernictwo i poligrafia
pedagogika
pedagogika specjalna
pielêgniarstwo
politologa
prawo kanoniczne
psychologia
rolnictwo
rybactwo
socjologia
stosunki miêdzynarodowe
technika rolnicza i lena
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

technologia chemiczna
technologia drewna
technologia ¿ywnoci i ¿ywienia cz³owieka
teologia
towaroznawstwo
turystyka i rekreacja
weterynaria
w³ókiennictwo
wychowanie fizyczne
wychowanie techniczne
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
zarz¹dzanie i marketing
zootechnika

3. Europejskie klasyfikacje nauki

Z europejskich klasyfikacji nauki przytaczamy szczegó³ow¹ klasyfikacjê nauk przyjêt¹ przez Fundacjê Nauki Europejskiej i Uniê Europejsk¹.
Matematyka i informatyka
1. Statystyka i prawdopodobieñstwo
2. Algebra i teoria liczb
3. Geometria i topologia
4. Analiza i cz¹stkowe równania ró¿niczkowe
5. Matematyka stosowana
6. Podstawy matematyki
7. Logika i semantyka
8. Algorytmy
9. Sygna³y, przetwarzanie mowy i obrazu, grafika komputerowa i
wspó³dzia³anie cz³owiek  komputer
10. Technika programowania
11. Bazy danych i systemy informatyczne
12. In¿ynieria wiedzy i sztuczna inteligencja
13. Systemy adaptacyjne i robotyka
14. Równoleg³e i rozproszone obliczenia, architektura komputerowa
15. Inne dzia³y matematyki i informatyki
1.
2.
3.
4.
5.

Fizyka
Pola i cz¹stki elementarne
Fizyka j¹drowa
Fizyka j¹drowa i cz¹steczkowa
Optyka
P³yny i plazma
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fizyka statystyczna
Astronomia, astrofizyka i kosmologia
Materia skondensowana  w³asnoci mechaniczne i termiczne
Materia skondensowana  w³asnoci elektroniczne, magnetyczne i
nadprzewodnictwo
Materia skondensowana  materia³y miêkkie i fizyka polimerów
Fizyka zjawisk powierzchniowych
Biofizyka
Oprzyrz¹dowanie i fizyka stosowana
Inne dzia³y fizyki
Chemia
Synteza, nowe cz¹steczki i metody
Mechanizmy i kinetyka reakcji
Chemia biologiczna, medyczna i farmaceutyczna
Techniki instrumentalne, analiza i sensory
Chemia komputerowa i modelowanie
Chemia zjawisk powierzchniowych, koloidy i kataliza heterogeniczna
Aspekty molekularne nowych materia³ów
Chemia techniczna
Inne dzia³y chemii

Nauki biologiczne
Biofizyka molekularna
Biologia molekularna i biochemia
Genom i genetyka
Mikrobiologia (wirusologia z uwzglêdnieniem AIDS)
Biologia komórki
Biologia rozwoju
Immunologia i nowotwory
Farmakologia i toksykologia
Fizjologia
Patologia (z uwzglêdnieniem nauk klinicznych i weterynaryjnych)
Neurofizjologa (z uwzglêdnieniem psychologii)
Nauki o rolinach
Rolnictwo i lenictwo
Rybo³ówstwo i akwakultura (kultura wodna)
Nauki rodowiskowe (z uwzglêdnieniem ekologii, nauki o ewolucji,
ochrony przyrody i zró¿nicowania biologicznego)
16. Biotechnologia
17. Biologia i nauki spo³eczne (z uwzglêdnieniem epidemiologii)
18. Inne dzia³y nauk biologicznych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nauki o Ziemi
Klimatologia
Obserwacje Ziemi, zdalne monitorowanie
rodowiskowe nauki o Ziemi
Geografia
Geologia
Geofizyka
Geotechnika
Meteorologia, badanie atmosfery
Oceanografia
Badania z³ó¿ rud i ropy naftowej
Gleboznawstwo
Wulkanologia
Inne dzia³y nauki o Ziemi

Nauki in¿ynierskie
In¿ynieria mechaniczna
In¿ynieria transportu
In¿ynieria l¹dowa i wodna
Elektrotechnika
Elektronika
Telekomunikacja
Automatyka, sprzêt komputerowy, robotyka
In¿ynieria chemiczna
In¿ynieria rodowiska
In¿ynieria materia³owa
In¿ynieria j¹drowa
Inne dzia³y nauk in¿ynieryjnych

Ekonomia, nauki spo³eczne i humanistyczne
Nauki polityczne, prawo
Nauki humanistyczne (z uwzglêdnieniem psychologii)
Socjologia
Makroekonomika
Nauki finansowe
Gospodarka miêdzynarodowa
Metody badawcze, modelowanie
Zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem
rodki komunikacji masowej
Ekonomika sektorowa
Otoczenie i rodowisko geograficzne
Polityka transportu
Ekonomiczne aspekty technologii i innowacyjnoci
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14. Ekonomia spo³eczna
15. Mikroekonomia
16. Inne dzia³y ekonomii, nauk spo³ecznych i humanistycznych

4. Rejestr nauk ekologicznych (rodowiskowych)

1. Ekologia  termin i definicjê tej nauki po raz pierwszy poda³
Ernest Haeckel w 1866 roku. Rozumienie ekologii w ujêciu E. Haeckla
(1834-1919) i ucilone przez S. A. Forbesa (1844-1930) w 1895 roku przetrwa³o do naszych czasów jak podaje Kazimierz A. Dobrowolski1 . Ekologia jako nauka biologiczna badaj¹ca organizmy flory i fauny w rodowiskach biotycznych i abiotycznych jest podstaw¹ kszta³tuj¹cej siê w drugiej po³owie XX wieku ekologii cz³owieka i ekologii spo³ecznej2 .
2. Ekologia cz³owieka koncentruje siê na badaniu wp³ywu czynników rodowiska spo³ecznego i przyrodniczego na organizm ludzki oraz
nad mo¿liwociami jego adaptacji do tego rodowiska. Ustala siê pogl¹d,
¿e ekologia cz³owieka staje siê dyscyplin¹ o bardzo szerokim przedmiocie badañ (np. por. N. Wolañski).
3. Ekologia spo³eczna bada zjawiska z pogranicza socjologii, geografii, demografii i ekologii i ekologii cz³owieka. W ostatnim dziesiêcioleciu
XX wieku powstaje pilna potrzeba wyodrêbnienia dodatkowej dyscypliny naukowej lub rozwiniêtego dzia³u w ekologii cz³owieka, a mianowicie  ekologii rodziny ludzkiej.
4. Ekologia rodziny ludzkiej  problematyka ta zosta³a podjêta na
konferencji miêdzynarodowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii,
Centrum Ekologii Cz³owieka i Bioetyki, Instytut Studiów nad Rodzin¹ w
Augustowie w dniach 30-31 maja 2000 roku. Na konferencji tej wypracowano g³ówne pojêcia z zakresu ekologii rodziny ludzkiej oraz wskazano
na problemy i zagadnienia dotycz¹ce rodziny ludzkiej. Ca³oæ dorobku z
tej konferencji opublikowano w trzech tomach serii Episteme (7,8,9).3
1

2

3

Por. K. A. DOBROWOLSKI, Polskie nauki ekologiczne wobec wyzwañ globalnych i zadañ praktycznych w kraju, w: Ziemia domem cz³owieka, pod red. J. L. KRAKOWIAKA, BD, Warszawa
1997, 5-14.
Por. T. UMIÑSKI, Ekologia  rodowisko  przyroda, WsiP, Warszawa 1996, 12-16; H. WINIEWSKI i G. KOWALEWSKI, Ekologia z ochron¹ i kszta³towaniem rodowiska, AGMEN,
Warszawa 1997, 14-18; A. HORST, Ekologia cz³owieka, Warszawa 1976; B. CAMPBELL, Ekologia cz³owieka. Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów wspó³czesnych, t³um. M. A. BITNER, WN PWN, Warszawa 1995; D. KIE£CZEWSKI, Ekologia spo³eczna,
UwB, Bia³ystok 1998; K. £ASTOWSKI, Ekologia a filozofia. Od ekologii biologicznej do ekologii jako wiedzy humanistycznej, w: Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii,
pod red. A. PAPUZIÑSKIEGO, WSP, Bydgoszcz 1999, 11-54.
Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, pod red. J. W. CZRTOSZEWSKI, J. M. DO£ÊGA,
AUM, Olecko 2000; Episteme 8(2000): Rodzina w nauce i kulturze, pod red. J. W. CZRTO-

415

Józef M. Do³êga

5. Sozologia  termin ten pochodzi od greckiego s³owa sodzo, które oznacza ochraniaæ, ratowaæ, pomagaæ. Zosta³ on wprowadzony
do polskiego s³ownika naukowego przez Walerego Goetela4 na pocz¹tku
lat szeædziesi¹tych XX wieku. Wed³ug niego termin ten oznacza naukê o
ochronie przyrody, o ochronie naturalnego rodowiska cz³owieka. Znaczenie tego terminu zosta³o wzbogacone nowymi treciami i tym samym
poszerzono jego zakres. Wyrazem tego jest bogata literatura przedmiotowa, a terminu tego u¿ywa siê  coraz czêciej na okrelenie nauki o
ochronie rodowiska spo³eczno-przyrodniczego.
W badaniach naukowych z zakresu sozologii podejmuje siê nastêpuj¹ce problemy i zagadnienia:
 opis faktyczny stanu przyrody w Polsce i wiecie;
 okrelenie obiektów, które zanieczyszczaj¹ i niszcz¹ rodowisko;
 przeprowadzenie badañ technicznych i technologicznych w celu
wprowadzania urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych i technologii nieuci¹¿liwych
dla rodowiska;
 badanie wp³ywu zmienionego rodowiska na organizmy ¿ywe i na
cz³owieka;
 tworzenie zabezpieczeñ prawnych i administracyjnych w skali krajowej i miêdzynarodowej w celu realizacji programów ochrony rodowiska;
 budzenie wiadomoci moralnej i etycznej, wra¿liwej na jakoæ rodowiska przyrodniczego i spo³ecznego;
 szukanie rodków zmniejszaj¹cych zanieczyszczenie rodowiska i eliminowanie róde³ jego zanieczyszczeñ;
 badanie wp³ywu rodowiska na stan psychiczny cz³owieka;
 prowadzenie medycznych badañ nowych jednostek chorobowych,
powsta³ych pod wp³ywem zmienionego rodowiska;
 zabezpieczenie tak zwanych czystych rezerw genetycznych;
 wychowanie  na ró¿nych szczeblach edukacji narodowej  w duchu
wra¿liwoci na wartoæ rodowiska cz³owieka.

4

SZEWSKI, J. M. DO£ÊGA, AUM, Olecko 2000; Episteme 9(2000): Edukacja ekologiczna w
rodzinie, pod red. J. W. CZRTOSZEWSKI, J. M. DO£ÊGA, AUM, Olecko 2000.
W. GOETEL, Sozologia  nauka o ochronie przyrody i jej zasobów, Kosmos A 15(1966)473482, przedruk, tam¿e, 21(1972) z. 1, 31-38; Edukacja ekologiczna wobec wspó³czesnoci i
wyzwañ przysz³oci, Przyroda i Cz³owiek (Zeszyt specjalny) Opole  Pokrzywna 1995; Cz³owiek wobec wiata, pod red. Z. HULLA i W. TULIBACKIEGO, PTF i AR-T, Olsztyn 996; Ekofilozofia i bioetyka, pod red. W. TYBURSKIEGO, TOP Kurier, Toruñ 1996; Ekonomia  ekologia
-etyka, pod red. W. TYBURSKIEGO, TOP Kurier, Toruñ 1996.21(1972)31-38; por. J. M. DOLEGA, Z zagadnien sozologii, w: Z zagadnien filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody,
pod red. K. K£ÓSAKA, t. 4, ATK, Warszawa 1982, 328-327; K. R. MAZURSKI, Podstawy sozologii, SUDETY, Wroc³aw 1998; J. JARON, Ekologia, sozologia, ekofilozofia, ekoetyka, ekonomia, proekologiczna. Przegl¹d zagadnieñ, HEIODOR, Warszawa 1997.
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Aspekt zakresowy nazwy sozologia obejmuje problemy i zagadnienia dotycz¹ce rodowiska przyrodniczego i spo³ecznego, w którym ¿yje
cz³owiek. A zatem dotyczy to przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej oraz
antroposfery. Wszystkie te obszary rozpatrywane s¹ w aspekcie ochrony
naturalnych w³aciwoci poszczególnych obiektów przyrodniczych i ich
wp³ywu na ¿ycie i zdrowie cz³owieka. W aspekcie tym, który jest charakterystyczny dla sozologii, mieszcz¹ siê badania naturalnych w³aciwoci obiektów przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej oraz ich w³aciwoci
powsta³e pod wp³ywem dzia³alnoci cz³owieka. Badania te dotycz¹ równie¿ nowo powsta³ych w³aciwoci rodowiska i ich wp³ywu na zdrowie
i ¿ycie cz³owieka, a tak¿e ich wp³ywu na kondycjê biologiczn¹ innych gatunków ¿yj¹cych na ziemi.
6. Sozotechnika5  termin ten oznacza ca³oæ badañ naukowo-technicznych i technologicznych zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska oraz z
wprowadzaniem do produkcji nowych technologii nie niszcz¹cych rodowiska lub przynajmniej nieuci¹¿liwych dla tego rodowiska.
7. Sozoekonomia6  (czasem nosi nazwê ekoekonomia) dzia³ ekonomii zajmuj¹cy siê kosztami produkcji wraz z nak³adami na ochronê rodowiska, mieci siê to w tak zwanym rachunku sozoekonomicznym
przedsiêbiorstwa, lub jednostki administracyjnej pañstwa.
8. Etyka rodowiskowa7  (inne nazwy, to: etyka ekologiczna, ekoetyka) wyra¿enie to w rodowiskach naukowych w Polsce zaczyna siê utrwalaæ na oznaczenie nauki zajmuj¹cej siê zasadami i normami postêpowania
cz³owieka wobec rodowiska przyrodniczego (biotycznego i abiotycznego)
i spo³ecznego. Wyró¿nia siê w niej kilka orientacji, a mianowicie:
5

6

7

Por.: J. BAÑKA, Zarys filozofii techniki, U, Katowice 1981; A. KIEPAS, Moralne wyzwania
nauki i techniki, Warszgraf, Katowice  Warszawa 1992; J. SZYMAÑSKI, Technika a eksperymentalne sprawdzanie praw nauki, WAW, Poznañ 1994; Cz³owiek  technika  rodowisko.
Cz³owiek wspó³czesny wobec wyzwañ koñca wieku, red. naukowy, A. KIEPAS, U, Katowice
1999; In¿ynieria procesowa, WPW, Warszawa 2000.
Problemy sozologiczne aglomeracji miejsko-przemys³owych. Wybrane zagadnienia, pod red.
Z. MA£ECKIEGO, KIPAN, Biuletyn (1993) nr 1; Problemy sozologiczne aglomeracji miejsko-przemys³owych. Huta im. Tadeusza Sendzimira, pod red. Z. MA£ECKIEGO, KIPAN, Biuletyn (1994) nr 1; J. T. WIMPENNY, Wartoæ rodowiska. Metody wyceny ekonomicznej, t³um.
K. KAFEL, I. SZYMANIAK, PWE, Warszawa 1995; Podejmowanie inwestycji proekologicznych
i ród³a ich finansowania, pod red. B. POSKROBKI, PB, Bia³ystok 1995; Ekonomia  ekologia
 etyka, pod red. W. TYBURSKIEGO, IF UMK, Toruñ 1996; Ekonomiczna wycena rodowiska
przyrodniczego, pod red. G. ANDERSONA i J. LESZYÑSKIEGO, Wei, Bia³ystok 1996.
Por.: W. TYBURSKI, Etyka i ekologia, PKE, Toruñ 1995; Z. PI¥TEK, Etyka rodowiskowa, Nowe
spojrzenie na miejsce cz³owieka w przyrodzie, IF UJ, Kraków 1998; Etyka rodowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, pod red. W. TYBURSKI, IF UMK i PKE, Toruñ 1998; A. Paw³owski, Odpowiedzialnoæ za przyrodê, WPL, Lublin 1999; J. £UKOMSKI, Próba zbudowania chrzecijañskiej etyki rodowiska naturalnego, Radom 1998; W. TYBURSKI, G³ówne kierunki i zasady
etyki rodowiskowej, w: Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, dz. cyt., 97-132.
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holistyczn¹ odmianê etyki rodowiskowej,
biocentrycznie zorientowan¹ etykê rodowiskow¹,
etykê ochrony zwierz¹t,
antropocentryczn¹ odmianê etyki rodowiskowej.
Etyka rodowiskowa jest w ci¹g³ym rozwoju i pojawiaj¹ siê coraz to
nowe orientacje zwi¹zane z kierunkami filozoficznymi lub religiami albo
z okrelonym wiatopogl¹dem.
9. Bioetyka8  jest okrelona przez Tadeusza lipko jako dzia³ filozoficznej etyki szczegó³owej, która ma ustaliæ oceny i normy (regu³y) moralne wa¿ne w dziedzinie dzia³añ (aktów ludzkich) polegaj¹cych na ingerencji w granicznych sytuacjach zwi¹zanych z zapocz¹tkowaniem ¿ycia, jego
trwaniem i mierci¹. Problematykê bioetyczn¹ w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW kontynuuje i rozwija Wojciech Bo³oz. Natomiast w Akademii
Podlaskiej szerokie badania historyczne i bie¿¹ce prowadzi Józef Jaroñ rejestruj¹c dorobek naukowy w zakresie bioetyki w Polsce i na wiecie.
10. Prawodawstwo ekologiczne9  pod tym wyra¿eniem rozumie siê
procesy tworzenia prawa ochrony rodowiska, jego wdra¿ania i egzekwowania. Prawo ochrony rodowiska jest podstaw¹ dla wielu zarz¹dzeñ praktycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, kontynentalnym i globalnym  wykonanie tych zarz¹dzeñ uwarunkowane
jest rodkami finansowymi.
11. Ekofilozofia  jako nowa nauka filozoficzna, ma ju¿ bogaty system koncepcji. W tym miejscu nie dokonujemy szczegó³owej analizy poszczególnych koncepcji ekofilozofii, a tylko prezentujemy ich rejestr i
krótk¹ charakterystykê.
1) Ekofilozofia jako filozofia ekologii 10  wyra¿enie filozofia ekologii
w podstawowym znaczeniu funkcjonuje w filozofii nauki i oznacza
8

9

10

Por. T. LIPKO, Granice ¿ycia. Dylematy wspo³czesnej bioetyki, ATK, Warszawa 1988; W.
BO£OZ, ¯ycie w ludzkich rêkach  podstawowe zagadnienia bioetyczne, ATK i ADAM, Warszawa 1997.
Por.: R. PACZUSKI, Prawo ochrony rodowiska. Stan prawny na dzieñ 30 czerwca 1994,
OWBranta, Bydgoszcz 1994; L. £UKASZUK, Miêdzynarodowe prawo morza, WN Scholar,
Warszawa 1997; D. KIE£CZEWSKI, Mechanizmy rozwoju prawa ochrony rodowiska, UwB,
Bia³ystok 1998; Prawa cz³owieka w pañstwie ekologicznym, pod red. R. SOBAÑSKI, WATK,
Warszawa 1998; Ekologia i prawo, pod red. A. PRZYBOROWSKIEJ-KLIMCZAK, TNKUL, Lublin
1999; J. STOCHLAK, Polskie prawo ochrony rodowiska, WN GB, Warszawa 2002.
Z. HULL, Filozofia ekologii jako nowa dziedzina filozofowania, w: Filozofia i bioetyka. Materiay VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu 5-9 wrzesnia 1995 r., Sekcja Bioetyki i
Ekofilozofii, pod red. W. TYBURSKIEGO, TOP Kurier, Toruñ 1996, 9-29; por. A. PAPUZIÑSKI,
Metafizyczne dziedzictwo nauki jako problem filozofii ekologii, w: Ekofilozofia i bioetyka, 2942; Problemy filozofii ekologii, w: Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, pod
red. A. PAPUZINSKIEGO, WSP, Bydgoszcz 1999, 55-96; J. M. DO£ÊGA, Z filozofii nauk ekologicznych, w: Ochrona rodowiska spo³eczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, pod red. J.
M. DO£ÊGI, J. W. CZARTOSZEWSKIEGO, A. SKOWROÑSKIEGO, WUKSW, Warszawa 2001, 25-37.
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2)

3)
4)
5)

11

12

13

14

teoriê i metodologiê ekologii. W ostatnich dziesi¹tkach lat XX wieku
wyra¿enie to zawiera w swojej treci i zakresie wiele elementów z
szeroko rozumianych zagadnieñ filozoficznych i ochrony rodowiska.
Przyk³adem takich ujêæ s¹ prace Zbigniewa Hulla.
Ekofilozofia jako ekologia cz³owieka11  wyra¿enie ekologia cz³owieka zastosowane przez Napoleona Wolañskiego do okrelenia
syntezy wyników badañ naukowych z zakresu antropologii przyrodniczej, ekologii i nauk medycznych. W ujêciu tym jest du¿y zakres zagadnieñ i refleksji antropologicznych o charakterze filozoficznym.
Ekofilozofia jako ekologia humanistyczna12  w zapowiedzi Stanis³awa Ziêby  ma prowadziæ badania naukowe nad ¿yciem cz³owieka w
jego aspekcie specyficznie ludzkim i osobowym.
Ekofilozofia jako ekologia g³êboka13  koncepcja ta zawiera zagadnienia filozoficzne nie tylko w za³o¿eniach, ale równie¿ w rozwi¹zaniach
problemów szczegó³owych zwi¹zanych z kryzysem i katastrofami
ekologicznymi oraz z kryzysem moralnym cz³owieka.
Ekofilozofia jako filozofia ekologiczna14  wyra¿enie wprowadzone
przez Henryka Skolimowskiego, w zestawieniu z takim wyra¿eniem,
jak filozofia logiczna, które ju¿ funkcjonuje w s³owniku naukowym,
mo¿e z biegiem czasu uprawomocniæ siê w jêzyku filozoficznym.
N. WOLAÑSKI, Glossary of terms for human ecology, Warsaw 1990; Czynniki rozwoju cz³owieka. Wstêp do ekologii cz³owieka, pod red. N. WOLANSKI, PWN, Warszawa 1972; A. HORST,
Ekologia cz³owieka, PWN, Warszawa 1976; Ekologia cz³owieka. Historia wspó³czesnoci,
pod red. B. KUNICKA, IHN PAN, Warszawa 1995; N. WOLAÑSKI, Nowoczesnoæ jako sprawnoæ w przystosowaniu cz³owieka do rodowiska, Prakseologia (1992) Nr 1-2, 105-127.
Por. S. ZIÊBA, Ku ekologii humanistycznej, Cz³owiek i Przyroda (1994) Nr 1, 7-13; Humanizm ekologiczny, vol. 1: Jakiej filozofii potrzebuje ekologia, ochrona przyrody a ochrona
cz³owieka, pod red. L. PAW£OWSKIEGO i S. ZIÊBY, WU PL, Lublin 1992; W. TYBURSKI, Pojednaæ siê z Ziemi¹. W krêgu zagadnieñ humanizmu ekologicznego, IPIR, Toruñ 1993; Humanizm ekologiczny, vol. 4B: Technika szans¹ czy zagrozeniem (aspekty techniczne), pod red.
IWO POLLO i Z. M. KOZAKA, WU PL, Lublin 1996; S. ZIÊBA, Natura i cz³owiek w ekologii
humanistycznej, ZECKUL, Lublin 1998.
B. DEVALL, G. SESSIONS: Ekologia g³êboka. ¯yæ w przekonaniu, i¿ Natura co znaczy, t³um.
E. Margielewicz, Pusty Ob³ok, Warszawa 1994; R. BZDAK, Problem mo¿liwoci teoretycznego uzasadniania g³êbokiej ekologii, w: Cz³owiek i rodowisko..., 91-96; A. SYNOWIECKI, Cz³owiek  z ziemi wziêty, Cz³owiek i Przyroda (1994) Nr 1, 41-92; K. WALOSZCZYK, Kryzys
ekologiczny w wietle ekofilozofii, WPL, £ód 1996, 228-241.
Por.: H. SKOLIMOWSKI, Filozofia ¿yj¹ca.Ekofilozofia jako drzewo ¿ycia, Pusty Oblok, Warszawa 1992; D. KIE£CZEWSKI, Wybrane nurty filozofii ekologicznej, WFUW, Bia³ystok 1993, 5 32; K. WALOSZCZYK, Kryzys ekologiczny w wietle ekofilozofii, WPL, £ód 1996, 207-228; H.
SKOLIMOWSKI, Medytacje, Astrum, Wroc³aw 1991; H. SKOLIMOWSKI, Wizje Nowego Millenium,
Kraków 1999; H. SKOLIMOWSKI, J. K. GÓRECKI, Zielone oko kosmosu. Wokó³ ekofilozofii w
rozmowie i esejach, Atla 2, Wroc³aw2003.
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6) Ekofilozofia jako ekozofia T15  jest budowana na filozofii zwi¹zanej
z kierunkami panteistycznymi  zarówno historycznymi, jak i wspó³czesnymi oraz o za³o¿enia ekologii g³êbokiej.
7) Ekofilozofia jako filozofia kryzysu ekologicznego16  orientacja ta dotyczy przede wszystkim zagadnieñ etycznych, prawnych, politycznych i ekonomicznych zwi¹zanych z kryzysem ekologicznym oraz
ekologii jako nowego paradygmatu polityki.
8) Ekofilozofia jako ujêcie systemowo-informacyjne ekorozwoju17  ujêcie to zawarte w pracach Les³awa Michnowskiego znajduje uzasadnienie w prognozach rozwoju cz³owieka i o za³o¿enia zrównowa¿onego ekorozwoju.
9) Ekofilozofia jako ekologia uniwersalistyczna18  pojawia siê w kontekcie ujêæ filozofii uniwersalistycznej, a inaczej mówi¹c uniwersalizmu, jako metafilozofii, prezentowanej w Polsce miêdzy innymi w
pracach Janusza Kuczyñskiego.
10) Ekofilozofia jako praktyczna filozofia przyrody19  ujêcie to akcentuje
zagadnienia przede wszystkim praktyczne i bioetyczne zwi¹zane z
kryzysem ekologicznym. Koncepcja ta prezentowana jest w literaturze przedmiotowej w Polsce jest prezentowana miêdzy innymi przez
Zbigniewa £apko i Annê Lemañsk¹.
11) Ekofilozofia jako czêæ filozofii przyrody20  koncepcja ta jest zwi¹zana z ujêciem filozofii przyrody orientacji arystotelesowsko-tomistycznej, gdzie ju¿ wyró¿nia siê filozofiê przyrody nieo¿ywion¹ (kosmofilozofiê) i filozofiê przyrody o¿ywionej (biofilozofiê) oraz filozofiê
rodowiska spo³eczno-przyrodniczego (ekofilozofiê).
15

16

17

18

19

20

Por. B. DEVALL, G. SESSIONS, Ekologia g³êboka, 289-293; M. RYSZKIEWICZ, Matka Ziemia w
przyjaznym kosmosie. Gaja i zasada antropiczna w dziejach myli przyrodniczej, WN PWN,
Warszawa 1994.
Por. ED PHILLIPS, Crisi in Atmosphere: The greenhause factor, D. B. Clark and Co. Phoenix
1990; V. HOSLE, Philosophie der okologischen Krise, C. H. BECK, Munchen 1994; Z. PI¥TEK,
Filozoficzne korzenie kryzysu rodowiskowego, w: Cz³owiek i rodowisko..., 43-50.
L. MICHNOWSKI, Jak ¿yæ? Ekorozwój albo..., WEiS, Bia³ystok [brw]; Ekorozwój szansa
przetrwania cywilizacji. Materialy z konferencji PKE, pod red. B. ZAUFAL, M. B IALECKIEJ,
t. 3, WAG-H, Kraków 1986; L. MICHNOWSKI, Czy regres cz³owieczeñstwa? LTN, Warszawa
1999.
Por. J. KUCZYÑSKI, Udomowienie Ziemi. Interpretacja Leszka Ko³akowskiego projektu metanoi, w: Ziemia naszym domem, pod red. J. KUCZYNSKIEGO, CU UW, Warszawa 1996, 155 
178; por. J. KUCZYÑSKI, Wstêp do uniwersalizmu, t. 1: Ogrodnicy wiata, BD, Warszawa
1998; t. 2: M³odoæ Europy i wiecznoæ Polski, BD, Warszawa 1999.
Por. Z. £EPKO, Ku ekofilozofii, Studia Philosophiae Chistianae 30(1994) Nr 1, 21-34; ten¿e,
Ekofilozofia jako praktyczna filozofia przyrody, w: Cz³owiek i rodowisko..., 37-42; A. LEMAÑSKA, Praktyczna filozofia przyrody alternatywa klasycznej filozofii przyrody, Studia Philosophiae Chistianae 33(1997) Nr 1, 133-138; Z. £EPKO, Antropologia kryzysu ekologicznego, WUKSW, 2003.
Por. J. M. DO£ÊGA, W kierunku ekofilozofii, w: Ekofilozofia i bioetyka, 19-25.
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12) Ekofilozofia jako kulturalistyczna filozofia ekologii reprezentowana
w Polsce przez Andrzeja Papuziñskiego21 .
13) Ekofilozofia jako enwironmentalizm22  proponowana przez Wies³awa Sztumskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach.
14) Ekofilozofia jako samodzielna nauka filozoficzna23  o wyranie okrelonym statucie epistemologicznym i metodologicznym.
W powstaj¹cych naukach podstawowym zagadnienie jest wypracowanie statusu epistemologicznego i metodologicznego oraz struktury zagadnieñ merytorycznych stanowi¹cych pewn¹ zwart¹ logiczn¹ ca³oæ. W
tym miejscu pomijamy szczegó³owe analizy zagadnieñ metateoretycznych, a jedynie zwróci siê uwagê Czytelnika na przedmiot badañ ekofilozofii.
Ka¿da nauka ma swoj¹ prehistoriê. Podobnie i ekofilozofia ma ju¿
swoj¹ prehistoriê, a mianowicie wszyscy uczeni zajmuj¹cy siê zagro¿eniami i ochron¹ rodowiska spo³eczno-przyrodniczego, a zw³aszcza autorzy
przytoczonych powy¿ej koncepcji tej nauki, s¹ prekursorami ekofilozofii.
Bior¹c pod uwagê aktualny stan badañ naukowych z zakresu ekofilozofii, nie sposób dzisiaj okreliæ definitywnie przedmiotu badañ tej nauki.
Jednak na podstawie istniej¹cej literatury i tocz¹cych siê dyskusji na ró¿nych sympozjach i konferencjach naukowych, mo¿na przyj¹æ robocze
okrelenia przedmiotu ekofilozofii: przedmiotem badañ ekofilozofii jest
istota i natura rodowiska spo³eczno-przyrodniczego, jego w³aciwoci
ilociowe i jakociowe oraz dwustronne zwi¹zki przyczynowe miêdzy
antroposfer¹ a rodowiskiem.
W nurcie okrelonego mylenia filozoficznego poznanie z zakresu
ekofilozofii zmierza³oby do poznania rodowiska realnie i faktycznie istniej¹cego; do poznania w aspektach koniecznociowych i przyczynowych,
a nie tylko przygodnych; do uzyskiwania uzasadnieñ tez ekofilozoficznych racjami logicznymi, ontycznymi, realnymi i przyczynowymi24 . Inaczej mówi¹c: ekofilozofia jest nauk¹ o systemowym ujêciu problematyki
filozoficznej rodowiska spo³eczno-przyrodniczego.
21
22
23

24

Por.: A. PAPUZIÑSKI, ¯ycie  nauka  ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii
ekologii, WSP, Bydgoszcz 1998.
Por.: W. SZTUMSKI, Enwironmentalizm i cywilizacja ¿ycia, U, Katowice 1997.
Por. J. M. DO£ÊGA, Z zagadnien metateoretycznych i merytorycznych ekofilozofii, Studia Philosophiae Christianae 32(1996) Nr 1, 270-278; J. M. DO£ÊGA, Ekologia w teologii i filozofii
chrzescijanskiej, w: Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, pod red. A. PAPUZIÑSKIEGO, WSP, Bydgoszcz 1999,133-163; J. M. DO£ÊGA, Problematyka ochrony rodowiska spo³eczno-przyrodniczego w sozologii i ekofilozofii, w: Ochrona rodowiska w filozofii
i teologii, pod red. J. M. DO£ÊGA i J. W. CZRTOSZEWSKI, WATK, Warszawa 1999, 10-26.
Por. K. K£ÓSAK, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, KSW, Poznañ 1980, 46-49, 105,
113; J. M. DO£ÊGA, Stosunek ruchu do materii w ujêciu klasycznej filozofii przyrody, ATK,
Warszawa 1986, 29-30.
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Zasadniczym ród³em informacji o rodowisku s¹ ró¿ne nauki szczegó³owe, a szczególnie ekologia i sozologia. Wydobycie problematyki filozoficznej z naukowego obrazu rodowiska spo³eczno-przyrodniczego i
kulturowego nale¿y miêdzy innymi do zadañ ekofilozofii.
Z zagadnieñ metateoretycznych ekofilozofii wymieniamy tylko te,
które stanowi¹ zasadnicz¹ strukturê przedmiotow¹ tej nauki. Do niej nale¿y problematyka ogólnofilozoficzna, antropologiczna, aksjologiczna i
edukacyjna dotycz¹ca rodowiska spo³eczno-przyrodniczego ³¹cznie ze
rodowiskiem kulturowym.
Ogólnofilozoficzna problematyka ekofilozofii25 dotyczy istoty i natury
rodowiska spo³eczno-przyrodniczego, jego w³aciwoci ilociowych i jakociowych, zmian zachodz¹cych w tych w³aciwociach oraz zwi¹zków przyczynowych miêdzy antroposfer¹ a biosfer¹. Chodzi tutaj przede wszystkim o
zdanie sprawy z aktualnego stanu rodowiska, róde³ zmian zachodz¹cych w
tym rodowisku, jego wp³ywu na ¿ycie i zdrowie cz³owieka, jak równie¿ szukanie podstaw filozoficznych ochrony tego rodowiska. Podstaw¹ do prowadzenia badañ w tym zakresie s¹ dane z przyrodniczych nauk szczegó³owych i
antropologicznych. Podejmowana problematyka ogólnofilozoficzna w ekofilozofii i próby jej rozwi¹zania s¹ oparte w sensie metodologicznym o tak zwany naukowy obraz wiata, w tym przypadku chodzi przede wszystkim o naukowy obraz rodowiska spo³eczno-przyrodniczego.
Antropologiczna problematyka ekofilozofii26 dotyczy przede
wszystkim zagadnieñ filozoficznych zwi¹zanych z demografi¹, ontogenez¹, antropopresj¹, migracj¹ oraz z strukturalnymi elementami antroposfery, do których zalicza siê przede wszystkim naukê, technikê i technologiê, sztukê i religiê. Punktem wyjcia do tego rodzaju badañ s¹ dane z
antropologii przyrodniczej, filozoficznej, spo³ecznej i kulturowej oraz z
ekologii cz³owieka, sozotechniki, religiologii, filozofii i historii nauki, historii i filozofii kultury. Podejmowana filozoficzna problematyka antropologiczna w ekofilozofii oraz sposoby jej rozwi¹zywania zale¿y od
przyjmowanych przez autorów systemów filozoficznych.
Aksjologiczna problematyka ekofilozofii27 wystêpuje przy wartociowaniu ¿ycia, zdrowia cz³owieka, rodowiska. Podstawy wartocio25
26

27

Por. S. ZIÊBA, ¯ycie w aspekcie ekologicznym, Cz³owiek i przyroda (1995) Nr 2, 5-21; J.
DÊBOWSKI, Filozoficzne ród³a refleksji ekofilozoficznych, WSP, Olsztyn 1996.
Por. N. WOLAÑSKI, Rozwój biologiczny cz³owieka, cz. 1 i 2, wyd. 6, PWN, Warszawa 1986;
S. KOWALCZYK, Zarys filozofii cz³owieka, WD, Sandomierz 1990; Cz³owiek  osoba  p³eæ,
pod red. M. WÓJCIK, IsnR ATK, Warszawa 1998.
Por. K. K£OSKOWSKI, O naczelnej zasadzie etycznej relacji w: Cz³owiek  rodowisko, w:
Cz³owiek i rodowisko..., 107-112; W. TYBURSKI, Etyka rodowiskowa a paradygmat antropocentryzmu, w: Ekofilozofia i bioetyka, 65-72; Z. PI¥TEK, Dylematy etyki rodowiskowej, w:
Ekofilozofia i bioetyka, 43-64. Ponadto por. 16 artyku³ów w pracy zbiorowej na temat: Ekonomia, ekologia, etyka, pod red. W. TYBURSKI, IFUMK, Toruñ 1996; J. £UKOMSKI, Próba zbudowania chrzecijañskiej etyki rodowiska naturalnego, WDR, Radom 1998.
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wania wypracowywane s¹ w aksjologii lub filozofii bytu. W ramach naszej koncepcji ekofilozofii ¿ycie oraz ¿ycie i zdrowie cz³owieka ujmujemy
jako wartoci najwy¿sze, ale nie absolutne. Natomiast rodowisko spo³eczno-przyrodnicze traktuje siê jako wartoæ podstawow¹ i dobro
wspólne. Podstaw¹ takich analiz w tym przypadku jest aksjologia lub filozofia bytu, które s¹ podstaw¹ wypracowania etyki ogólnej oraz etyki
rodowiskowej, a nawet prawodawstwa ekologicznego. Wydaje siê, ¿e
wiedza naukowa zwi¹zana ze rodowiskiem spo³eczno-przyrodniczym
oraz wypracowana i akceptowana etyka rodowiskowa mog¹ staæ siê
podstaw¹ dla ekorozwoju.
Edukacyjna problematyka ekofilozofii28 dotyczy przede wszystkim
podstaw filozoficznych wychowania proekologicznego, a cilej mówi¹c
wychowania sozologicznego w rodzinie, w szkole, w masmediach, w organizacjach spo³ecznych, religiach oraz w ogólnej edukacji narodowej.
Kszta³towanie wiadomoci wra¿liwej na wartoæ rodowiska spo³ecznoprzyrodniczego zale¿y równie¿ od programów nauczania w przedszkolach, szko³ach podstawowych, rednich i na uczelniach wy¿szych oraz od
powszechnej edukacji ekologicznej doros³ych. Ponadto jest to zadanie dla
wszystkich zdaj¹cych sprawê z jakoci aktualnego rodowiska i jego
wp³ywu na ¿ycie na naszej planecie oraz z jego wp³ywu na ¿ycie i zdrowie cz³owieka w naszej Ojczynie, jak i na ca³ym wiecie. Jest to zadanie
nie tylko dla filozofów  jak pisze M. Barnier29  ale dla wszystkich maj¹cych wp³yw na wiadomoæ spo³eczn¹ w Polsce i w wiecie.
12. Ekoteologia30  postulowana nauka teologiczna zbieraj¹ca w ca³oæ ju¿ opracowane szczegó³owe zagadnienia ekologiczne zwi¹zane z
teologi¹, a mianowicie: grzech ekologiczny, ekologiczny rachunek sumienia, zagadnienie zbawienia wiata, moralnoæ ekologiczna, rozwój duchowy cz³owieka i inne  nauka ta wiadczy o du¿ym zainteresowaniu
teologów zagadnieniami ekologicznymi.
28

29
30

Por. Materialy II Ogólnopolskiej Konferencji Ochrona rodowiska w nauczaniu i wychowaniu, pod red. M. R. DUDZIÑSKIEJ i L. PAW£OWSKIEGO,WU PL, Lublin 1993; Chroniæ by przetrwaæ, pod red. C. NAPIÓRKOWSKIEGO i W. KOCA, WOF, Niepokalanów 1992; Edukacja ekologiczna wobec wspó³czesnoci i wyzwañ przysz³oci, Przyroda i Cz³owiek Zeszyt Specjalny,
Opole  Pokrzywna 1995; Edukacja rodowiskowa. Agenda 21  realizacja zadañ edukacyjnych, pod red. D. Cichy, IBE, Warszawa 1997; Problemy dydaktyki i wychowania w Akademii Rolniczej w Poznaniu, 14: Edukacja i wiadomoæ ekologiczna, ARP, Poznañ 1997; I.
FUDALI, Ekologiczne wyzwania regionalnych programów edukacji rodowiskowej, PKE,
Kielce 1997; J. FRATCZAK, wiadomoæ ekologiczna dzieci, m³odzie¿y i doros³ych w aspekcie
edukacji szkolnej i nieszkolnej, WSP, Bydgoszcz 1995; J. M. DO£ÊGA, Znaczenie sozologii i
ekofilozofii w systemie edukacji ekologicznej, w: Hipoteza ekologii ekologicznej, pod. red. J.L.
KRAKOWIAK, J. M. DO£ÊGA, BD, Warszawa 1999, 53-65.
M. BARNIER, Atlas wielkich zagro¿eñ, t³um. M. Jarosiewicz, WN-T, Warszawa 1995, 9.
Por.: M. OZOROWSKI, W kierunku ekoteologii, w: Ochrona rodowiska w filozofii i teologii,
pod red. J. M. DO£ÊGI i J. W. CZRTOSZEWSKIEGO, ATK, Warszawa 1999, 252-256; S. URBAÑ-
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13. Polityka ekologiczna31  wyra¿enie to oznacza badania naukowe,
które dotycz¹ wiêkszych przedzia³ów czasowych i terytorialnych. W badaniach tych nale¿a³oby uwzglêdniæ czas przynajmniej kilku pokoleñ, a
terytorium, region, kontynent lub ca³¹ planetê Ziemiê z jej najbli¿szym
otoczeniem kosmicznym. Badania nad wiadomoci¹ ekologiczn¹ spo³eczeñstwa oraz wdra¿anie prawa ekologicznego staje siê przedmiotem
badañ i zainteresowañ wielu polityków  naukowców.
14. Psychologia ekologiczna  nowy dzia³ psychologii zajmuj¹cy siê
wp³ywem rodowiska przyrodniczego i spo³ecznego, a w tym miejskiego i wiejskiego na psychikê cz³owieka (badania Adama Bieli z KUL-u i
Andrzeja Eliasza z WSPS i PAN-u)
15. Ekomedycyna32  nowy dzia³ medycyny zajmuj¹cy siê wp³ywem
zmieniaj¹cego siê rodowiska na zdrowie cz³owieka, rozpoznanie nowych jednostek chorobowych i sposobami ich leczenia (Anna Latawiec
UKSW).
16. Edukacja rodowiskowa33  jeszcze raz wracamy do objanieñ
tego wyra¿enia, które coraz powszechniej u¿ywane w szkolnictwie,
oznacza to wszystko, co niesie w swojej treci wyra¿enie: edukacja ekologiczna i edukacja sozologiczna oraz pewne aspekty terminu szeroko rozumianego rodowiska. Dlatego edukacja rodowiskowa zawiera w swojej treci nastêpuj¹ce aspekty: biologiczny, abiotyczny, sozologiczny i spo³eczny. Zatem w tak rozumianej edukacji rodowiskowej nale¿y uwzglêdniæ, zarówno w procesie nauczania jak i wychowania, podstawow¹ informacjê dotycz¹c¹ systemów ¿ywych prostych i z³o¿onych, elementów
abiotycznych rodowiska, sposobów i rodków ochrony wszystkich elementów rodowiskowych oraz znaczenia rodowiska spo³ecznego dla caSKI,

31

32
33

Mistyka ekologii ducha ludzkiego, tam¿e, 203-221; J. BAJDA, Grzech ekologiczny, tam¿e,
222-242; J. W. CZRTOSZEWSKI, Ekologiczne rachunki sumienia, tam¿e, 243-251; M. Ozorowski, Koció³ a ekologia, tam¿e,281-283; A. SKOWROÑSKI, Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Paw³a II, tam¿e, 284-281; Z. WIERCZEK, Ekologia  Koció³ i w. Franciszek,
WSDOO.F, Kraków 1990; J. GRZESICA, Ochrona rodowiska naturalnego cz³owieka, KSJ,
Katowice 1993; A. L. SZAFRAÑSKI, Chrzecijañskie podstawy ekologii, ZEC KUL, Lublin
1993; P. KÊDZIERSKI, Koció³ i ekologia, WSD, Rzeszów 1997.
Por.: S. KOZ£OWSKI, W drodze do ekorozwoju, WN PWN, Warszawa 1997, 187-209; Zasady
ekopolityki w rozwoju obszarów wiejskich, pod red. L. RYSZKOWSKI i S. BA£AZY, ZBRiL
PAN, Poznañ 1995; H. LISICKA, Organizacje ekologiczne w polskich systemach politycznych,
Wroc³aw 1997; wiadomoæ ekologiczna i spo³eczne ruchy Zielonych w Polsce, pod red.
W. MIROWSKIEGO i przy wspó³pracy P. GLIÑSKIEGO, IFiS PAN, Warszawa 1999.
Por. J. WRÓBEL, Cz³owiek i medycyna, WKS, Kraków 1999; S. KORNAS, Wspó³czesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej, CWD, Czêstochowa 1986.
Por. A. KALINOWSKA, Ekologia wybór na nowe stulecie, Warszawa 2002; Mówiæ o ochronie
przyrody, red.: M. GRZEGORCZYK, J. PERZANOWSKA, Z. J. KIJAS, Z. MIREK, IOP PAN..., Kraków 2002; Rola wy¿szych uczelni w edukacji dla ekorozwoju, pod red. T. BORYSA, WEi,
Bia³ystok 2003.
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³ego procesu edukacji rodowiskowej. W edukacji ekologicznej bardzo
wa¿n¹ rolê maj¹ tak zwane nauki ekologiczne, które dostarczaj¹ nam
podstawowej informacji naukowej z wielu wa¿nych obszarów wchodz¹cych w istotn¹ strukturê rodowiska. Czy nauki te mo¿na nazywaæ dziedzin¹ nauk ekologicznych? Prawdopodobnie z czasem nale¿y udzieliæ
uzasadnionej pozytywnej odpowiedzi. Dzisiaj mamy ca³y szereg nauk
ekologicznych, o których informacje powy¿ej zamieszczono, a one
wszystkie wspieraj¹ edukacjê rodowiskow¹.
17. Kultura ekologiczna. ¯eby zaistnia³a kultura ekologiczna w danym spo³eczeñstwie, w pe³nym tego wyra¿enia znaczeniu, to musi dokonaæ siê wiele zmian w zasadniczych elementach kultury, a mianowicie: w
nauce, technice i technologii, sztuce i religii. Zastanówmy siê na zmianami jakie zasz³y i zachodz¹ w tych wymienionych elementach kultury34 .
Nauka. Wymienione nauki, które ju¿ maj¹ okrelony status metodologiczny i epistemologiczny potwierdzaj¹ procesy zachodz¹ce w poznaniu naukowym na pocz¹tku XXI wieku. Koncentruj¹ siê one wokó³ nastêpuj¹cych zagadnieñ:
 epistemologicznych zwi¹zanych z teori¹ poznania naukowego, a dotycz¹ce okrelenia przedmiotu badañ danej nauki, wypracowania definicji i odpowiedniej koncepcji tej nauki oraz szukanie podstaw historycznych tego kierunku badañ naukowych;
 metodologicznych, w których podejmuje siê analizê dominuj¹cych
form rozumowania, wypracowanie metod badawczych i ca³ej metodologii badañ naukowych w tej dziedzinie nauk;
 merytorycznych, które koncertuj¹ siê od ochrony rodowiska, przez
wiadomoæ ekologiczn¹ a¿ do zagadnieñ etycznych, prawnych, moralnych i teologicznych;
 praktycznych, w których chodzi g³ównie o zastosowania praktyczne
konkretnych rozwi¹zañ i to zarówno w naukach technicznych i technologicznych jak i w humanistycznych.
Technika i technologia. Zmiany jakie obserwujemy w tej dziedzinie
dotycz¹ powstawania nowych technik ochrony rodowiska i wypracowywania nowych technologii nieszkodliwych dla rodowiska lub przynajmniej nieuci¹¿liwych dla niego.
34

Por.: Hipoteza ekologii holistycznej, pod red. J. L. KRAKOWIAKA i J. M. DO£ÊGA, CUUW i
PF¯, BD, Warszawa 1999; Ekologia ducha, pod red. J. L. KRAKOWIAKA, CUUW, PF¯, BD,
Warszawa 1999; H. SKOLIMOWSKI, wiête siedlisko cz³owieka, CUUW, PF¯, BD, Warszawa
1999; A. PAPUZIÑSKI, wiadomoæ ekologiczna a kultura, w: Wprowadzenie do filozoficznych
problemów ekologii, dz.cyt., 156-218; J. KUCZYÑSKI, Ogrodnicy wiata. Wstêp do uniwersalizmu, t. 1, CU UW i WSEiZ, Warszawa1998; Podstawy kultury ekologicznej, pod red. J.M.
DO£ÊGA, ZN KCi przy P PAN, Warszawa 2002; Kultury tradycyjne a kultura globalna, pod
red. J. NIKITOROEICZ, M. SOBECKI, D. MISIEJUK, TH, Bia³ystok 2001; J. M. DO£ÊGA, Religia
istotnym elementem kultury, w: Chrzecijañstwo w kontekcie judaizmu i islamu, pod red.
M. SKIERKOWSKIEGO, OW-P Adam, Warszawa 2003, 27-36.
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Sztuka. W tym filarze kultury obserwujemy dzia³alnoæ twórcz¹ cz³owieka w ró¿nych dzia³ach sztuki, a mianowicie: w poezji, literaturze, malarstwie, piosenkarstwie, rzebiarstwie, muzyce, fotografice. U wielu autorów pojawia siê problematyka zwi¹zana z zagro¿eniami i katastrofami
ekologicznymi.
Religia. We wszystkich kulturach wiata religia stanowi istotny element strukturalny. Wystêpuje ona i przenika inne elementy kultury jako
system wartoci sprzyjaj¹cy rozwojowi cz³owieka. W tej warstwie kultury obserwujemy równie¿ wiele zmian zachodz¹cych pod wp³ywem zjawisk zachodz¹cych w rodowisku spo³eczno-przyrodniczym, które prowadz¹ do zagro¿eñ i katastrof ekologicznych.
Czy zbiór tych zjawisk zachodz¹cych w ramach kultury jest ju¿ kultur¹ ekologiczn¹ spo³eczeñstwa? Prawdopodobnie jeszcze nie, ale w du¿ym
stopniu od tych zmian zale¿y powstanie i jakoæ kultury ekologicznej.
Dlatego, na przyk³ad: edukacja ekologiczna w znaczeniu w³aciwie wychowania i wykszta³cenia cz³owieka wra¿liwego na rodowisko spo³eczno-przyrodnicze powinna funkcjonowaæ skutecznie w ramach tak zwanej
kultury ekologicznej, która ma dominuj¹c¹ rolê w procesach ochrony rodowiska.

5. Postulowana dziedzina: nauki ekologiczne (rodowiskowe)

W przytoczonych klasyfikacjach nauk ochrona rodowiska jest wymieniona w Komitecie Badañ Naukowych w punkcie 4 i 9 w nastêpuj¹cym sformu³owaniu: 4. Nauki biologiczne, nauki o Ziemi i Ochrona
rodowiska; 9. Chemia, technologia chemiczna oraz in¿ynieria procesowa i ochrona rodowiska. Natomiast nie jest uwzglêdniona ochrona
rodowiska w dziedzinach wyró¿nionych przez Centraln¹ Komisjê do
Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych.
Z racji na wa¿noæ problematyki rodowiskowej, badañ naukowych
prowadzonych przez wiele uniwersytetów i placówek naukowych pod
ró¿nymi nazwami nale¿a³oby wyró¿niæ now¹ dziedzinê pod nazw¹: nauki o rodowisku lub nauki rodowiskowe.

6. Postulowana dyscyplina: nauki ekologiczne (rodowiskowe)

Spis dyscyplin naukowych podany przez Komitet Badañ Naukowych
podaje nastêpuj¹ce sformu³owania na okrelenie dyscyplin zwi¹zanych z
rodowiskiem: Ochrona rodowiska przyrodniczego; In¿ynieria rodowiska. Natomiast w klasyfikacji Centralnej Komisji do Spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych znajdujemy nastêpuj¹ce sformu³owania:
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kszta³towanie rodowiska, in¿ynieria rodowiska. W klasyfikacji nauk
przyjmowanych przez Fundacjê Nauki Europejskiej i Uniê Europejsk¹
wyró¿nia siê nauki rodowiskowe z uwzglêdnieniem ekologii, nauki
o ewolucji, ochrony rodowiska i zró¿nicowania biologicznego oraz
in¿ynieriê rodowiska.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby te dyscypliny faktycznie ju¿ istniej¹ce
w³¹czyæ do dziedziny nauk rodowiskowych oraz inne o zaawansowanym statusie epistemologicznym i metodologicznym.

7. Zakoñczenie

Przedstawiona w tym artykule problematyka ukazuje potrzebê
uwzglêdnienia w polskich klasyfikacjach nauk dziedziny nauk ekologicznych lub w innym sformu³owaniu dziedziny nauk rodowiskowych. Oba wyra¿enia s¹ wystarczaj¹co uzasadnione, aby je przyj¹æ i
uwzglêdniæ w polskiej klasyfikacji nauk. Ponadto w tej klasyfikacji wyró¿niono dyscyplinê: nauki ekologiczne lub nauki rodowiskowe.
Wprowadzenie takiej dziedziny nauk ekologicznych (rodowiskowych) i
dyscypliny nauk ekologicznych (rodowiskowych) umo¿liwi uczelniom
wy¿szym nadawanie stopni naukowych i tytu³u naukowego w dziedzinie nauk ekologicznych (rodowiskowych) i w zakresie okrelonych
dyscyplin nauk ekologicznych (rodowiskowych) oraz w kierunku
studiów: ochrona rodowiska. Wykszta³ceni specjalici w tym kierunku
studiów, w tak okrelonej dyscyplinie i dziedzinie nauk ekologicznych
(rodowiskowych) mieliby formaln¹ podstawê do prowadzenia badañ
naukowych o charakterze interdyscyplinarnym i systemowym oraz do
tworzenia jednostek organizacyjnych z uprawnieniami do nadawania
stopni naukowych w dyscyplinie nauk ekologicznych (rodowiskowych)
i tytu³u naukowego w dziedzinie nauk ekologicznych (rodowiskowych).

W kierunku dziedziny i dyscypliny nauk ekologicznych
(rodowiskowych)
Streszczenie

Przedstawiona w tym artykule treæ wskazuje na potrzebê uwzglêdnienia w polskich klasyfikacjach nauk dziedziny nauk ekologicznych
lub w innym sformu³owaniu dziedziny nauk rodowiskowych. Oba wy-
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ra¿enia s¹ wystarczaj¹co uzasadnione, aby je przyj¹æ i uwzglêdniæ w polskiej klasyfikacji nauk. Ponadto w tej klasyfikacji wyró¿niono dyscyplinê:
nauki ekologiczne lub nauki rodowiskowe. Wprowadzenie takiej dziedziny nauk ekologicznych (rodowiskowych) i dyscypliny nauk ekologicznych (rodowiskowych) umo¿liwi uczelniom wy¿szym nadawanie
stopni naukowych i tytu³u naukowego w dziedzinie nauk ekologicznych (rodowiskowych) i w zakresie okrelonych dyscyplin nauk ekologicznych (rodowiskowych) oraz w kierunku studiów: ochrona rodowiska. Wykszta³ceni specjalici w tym kierunku studiów, w tak okrelonej dyscyplinie i dziedzinie nauk ekologicznych (rodowiskowych)
mieliby formaln¹ podstawê do prowadzenia badañ naukowych o charakterze interdyscyplinarnym i systemowym oraz do tworzenia jednostek
organizacyjnych z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych w
dyscyplinie nauk ekologicznych (rodowiskowych) i tytu³u naukowego
w dziedzinie nauk ekologicznych (rodowiskowych).

Towards the area and discipline of ecological (environmental) sciences
SUMMARY

The presented essence of this article reveals a need of taking an area of
ecological sciences, or an area of environmental sciences  in other words,
into account in the Polish classification of sciences. The both expressions are
justified sufficiently to be accepted and taken into consideration in the Polish
classification of sciences. Besides there was distinguished a discipline:
ecological sciences, or environmental sciences. An application of such the
area of ecological (environmental) sciences and the discipline of ecological
(environmental) sciences will enable academical schools to confer scientifical
degrees and scientifical title in the area of ecological (environmental) sciences
and within the range of deternined disciplines of ecological (environmental)
sciences, and a specialization: a preservation of environment. Educated
specialists of this matter, of such the determined discipline and area of
ecological (environmental) sciences, may have a formal basis to make
researches of interdisciplinary and of system character, and to create
organizational units with a license to confer the scientifical degrees in the
discipline of ecological (environmental) sciences, and the scientifical title in
the area of ecological (environmental) sciences.
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