Janusz Podzielny
Uniwersytet Opolski

„Kto posiada
moc decyzyjn nad yciem?
Debata bioetyczna w spo ecze stwie”.
Mi dzynarodowa konferencja naukowa
Stowarzyszenia Bioetyków w Europie rodkowej (BCE).
Opole/Kamie l ski, 22–24.10.2010 r.
W dniach od 22 do 24 pa dziernika 2010 r. Wydzia Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego sta si gospodarzem mi dzynarodowej konferencji pt. „Kto
posiada moc decyzyjn nad yciem? Debata bioetyczna w spo ecze stwie”.
Kilkudniowe obrady, które odby y si w Opolu oraz w centrum konferencyjno-naukowym w Kamieniu l skim, zgromadzi y ponad 60 uczestników,
przede wszystkim teologów moralistów z Europy rodkowej i Wschodniej
(m.in. z Austrii, Niemiec, Czech, S owacji, Ukrainy, W gier, Bu garii, Chorwacji, Macedonii oraz Polski).
Konferencja rozpocz a si ju w pi tkowe popo udnie (22.10.2010) w Kamieniu l skim wspóln kolacj oraz nieformalnym spotkaniem w refektarzu
zamkowym, za oficjalne otwarcie obrad nast pi o w sobot (23.10.2010) na
Wydziale Teologicznym w Opolu. Otwarcia sympozjum dokonali: prof. Piotr
Wieczorek – prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Sigrid Müller – przewodnicz ca Stowarzyszenia Bioetyków w Europie rodkowej (BCE) oraz wyst puj cy w roli gospodarza, ks. prof. Piotr Morciniec – kierownik Katedry
Bioetyki i Etyki Spo ecznej Wydzia u Teologicznego UO.
Wyk ad inauguracyjny wyg osi znany austriacki teolog moralista i bioetyk,
zwi zany z Uniwersytetem Wiede skim – ks. prof. Günter Virt. Jego referat
nosi tytu : „Dyskurs bioetyczny w instytucjach europejskich”. Warto podkreli , i w trakcie wyk adu prof. Virt odwo ywa si nie tylko do wiedzy teoretycznej, ale podzieli si równie z uczestnikami konferencji swoim wyj tkowym do wiadczeniem. Jest on bowiem cz onkiem Europejskiej Grupy
Doradców Etycznych w Brukseli (European Group on Ethics in Science and Technologies – EGE), która stanowi gremium konsultacyjne Przewodnicz cego Komisji
Europejskiej w kwestiach etycznych. Konkluzja, jaka nasuwa si po wyk adzie
prof. Virta, jest nast puj ca: Ko cio y powinny mimo wszystko prowadzi
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dialog. Chodzi o dialog otwarty, transparentny i regularny. Wiele zale y od
zaanga owania teologów moralistów oraz etyków, bo naprawd warto dla dobra sprawy…
Kolejnym punktem obrad by o wyst pienie prof. Piotra Wacha, senatora
RP oraz by ego rektora Politechniki Opolskiej. Prof. Wach w referacie pt.
„Dyskusje (spory) bioetyczne w polityce” zarysowa wyj tkowo aktualn , polsk panoram dotycz c dyskutowanych wówczas w Sejmie RP, konkuruj cych ze sob projektów ustawy bioetycznej (reguluj cej m.in. kwesti zap odnienia in vitro). Z punktu widzenia polskich mediów (zw aszcza dzienników:
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita” oraz „Nasz Dziennik”) perspektyw t
nakre li kolejny prelegent – ks. dr hab. Marek Lis z Wydzia u Teologicznego
UO, którego referat nosi tytu : „Debata bioetyczna w polskich mediach”. Cao wyk adów w Opolu zosta a za podsumowana panelem dyskusyjnym,
prowadzonym przez dra Micha a Królikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Panel stanowi doskona okazj do wymiany zda czy zadania pyta
referentom przez licznie zgromadzonych uczestników sympozjum.
Druga, popo udniowa cz
mi dzynarodowej konferencji mia a charak ter zamkni ty i odby a si w zamku w Kamieniu l skim. Cz onkowie Stowarzyszenia Bioetyków w Europie rodkowej (BCE) spotkali si wówczas
na walnym zgromadzeniu, w trakcie którego wybrano zarz d. Przewodnicz c BCE zosta a prof. Sigrid Müller z Uniwersytetu Wiede skiego, za jej
zast pc – ks. mgr (obecne ju dr) Slavomir Dlugoš. Z opolskiego rodowiska – sekretarzem BCE na najbli sz kadencj zosta ks. prof. Piotr Morci niec, a jego zast pczyni dr Katica Knezevic z Chorwacji. W trakcie tego
spotkania podj to i przedyskutowano m.in. temat przysz o ci funkcjonowania stowarzyszenia oraz kwesti wspó pracy w ramach wymiany mi dzynarodowej nauczycieli akademickich i studentów (CEEPUS). Ustalono
równie , i kolejne spotkanie Stowarzyszenia Bioetyków w Europie rodkowej (BCE) odb dzie si w dniach 21–23 pa dziernika 2011 r. w Pecs na
W grzech.
Podsumowuj c, nale y podkre li , i kilkudniowa mi dzynarodowa konferencja bioetyczna, która odby a si w Opolu oraz Kamieniu l skim, stanowi a niezwykle udane przedsi wzi cie. Sympozjum stanowi o bowiem
nie tylko okazj do wys uchania interesuj cych referatów na temat tocz cej si debaty bioetycznej w spo ecze stwie, lecz równie dawa o mo liwo osobistego poznania wielu znanych teologów moralistów z Europy
rodkowej i Wschodniej. Sposobno ci ku temu, prócz wyk adów i paneli
dyskusyjnych, by y równie rozmaite rozmowy kuluarowe, prowadzone
tak e w czasie przerw czy uroczystych posi ków w pi knych wn trzach
zamku w Kamieniu l skim. Organizatorzy zatroszczyli si równie o mo liwo zwiedzenia przez go ci kilku ciekawych miejsc w okolicach Opola
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w ostatnim dniu konferencji (24.10.2010). Nale y zatem na koniec podzi kowa wszystkim zaanga owanym za zorganizowanie tej pi knej „przygody intelektualnej”.

