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1. SPRAWOZDANIA

Polskie Towarzystwo Sozologiczne

Ochrona środowiska realizowana w sposób racjonalny jest jednym z 
naczelnych zadań społeczeństwa. Zadanie to nie wynika tylko z uwarun
kowań etycznych, moralnych czy też estetycznych ale przede wszystkim 
z naczelnego obowiązku zachowania gatunku. Prawdą jest bowiem to, że 
w czasach rozwijającej się dynamicznie cywilizacji technicznej i nie nadą
żającej za tym rozwojem edukacji, zagrożenie środowiska związane z 
działalnością człowieka zaczyna niebezpiecznie wzrastać. Według wielu 
źródeł istnieją poważne obawy zaistnienia już nieodwracalnych zmian w 
otaczającym świecie, które w niedalekiej przyszłości mogą bezpośrednio 
zagrażać ludzkości.

Zagadnieniami ochrony środowiska zajmuje się szereg urzędów, instytuqi 
i ośrodków naukowych. Prowadzone jednak działania w tym zakresie nie za
wsze są skoordynowane i z zasady dotyczą rozwiązania jednego z proble
mów w tym zakresie bez wnikania w zagadnienia ściśle z tym problemem 
związane, a mieszczące się w innych dyscyplinach bądź dziedzinach.

Stąd też ochroną środowiska zajmują się filozofowie przyrody, etycy i 
bioetycy, pedagodzy, psychologowie, socjologowie, ekonomiści, prawnicy, 
leśnicy, rolnicy, specjaliści z zakresu biologii, medycyny, botaniki, zoologii, 
meteorologii, inżynierii materiałowej, techniki i technologii, chemii i tech
nologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej oraz wielu innych 
dziedzin wiedzy. Fakt uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w 
zwiększającej się liczbie dziedzin wiedzy powinien cieszyć, gdyby nie to, 
że najczęściej problemy środowiska badane są lub dyskutowane tylko w 
obszarze jednej dziedziny, bez wnikania w powiązania występujące w wie
lu innych dziedzinach. Efektem tego jest między innymi prowadzenie ba
dań oraz organizowanie specjalistycznych konferencji naukowych, szkole
niowych, warsztatów omawiających problematykę ochrony środowiska w 
bardzo wąskiej specjalizacji. Tymczasem złożoność procesów zachodzących 
w środowisku, wpływ na te procesy działalności człowieka, jego cech oso
bowości, stopnia edukacji, rozwoju technicznego i technologicznego powo
duje, że działania na rzecz zachowania stanu środowiska i jego poprawy 
prowadzone powinny być systemowo, przy uwzględnieniu aktualnego sta
nu wiedzy w możliwie pełnym zakresie.



Powyżej podane przesłanki doprowadziły do utworzenia dwudziesto 
sześcioosobowej grupy inicjatywnej, reprezentującej specjalistów z wielu 
dziedzin wiedzy, którzy w dniu 8 maja 2003 roku w Warszawie postano
wili powołać Polskie Towarzystwo Sozologiczne, jako organizację po
wszechnego pożytku.

Ponieważ termin ekologia, zdaniem założycieli PTS jest terminem bar
dzo często niepoprawnie nadużywanym, to uwzględniając przesłanki sta
nowiące przyczynę powołania Towarzystwa, uznaliśmy sozologię jako 
pełny i poprawny obszar naszej działalności. Sozologia jest bowiem na
uką obejmującą bardzo szeroki zakres wiedzy od nauk humanistycznych, 
prawnych, ekonomicznych, przez przyrodnicze i medyczne do nauk 
technicznych ukierunkowanych na zminimalizowanie degradacji środo
wiska przez człowieka i jego działalność. Termin sozologia, wprowadzo
ny do terminologii światowej przez Polaka Walerego Goetela pochodzi 
od greckiego słowa „sodzo", co znaczy: „ochraniać", „ratować", „poma
gać". Termin ten został uzupełniony przez ks. prof.dr hab. Józefa M. Do- 
łęgę do pojęcia sozologii systemowej, którą Polskie Towarzystwo Sozo
logiczne ma się zajmować.

Na zebraniu założycielskim PTS został przyjęty Statut Towarzystwa 
oraz niezbędne regulaminy, a także powołano pierwsze władze. W skład 
Zarządu Głównego PTS weszli: ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga z UKSW 
w Warszawie, jako przewodniczący zarządu, prof, dr hab. Wiesław Stręk 
z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocła
wiu i dr Maciej Rudnicki z KUL, jako dwaj wiceprzewodniczący zarządu, 
dr inż. Krzysztof Biernat ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warsza
wie, jako sekretarz generalny, ks. mgr Jacek Czartoszewski z UKSW w 
Warszawie, jako skarbnik oraz prof, dr hab. Marek Cisek z Wyższej Szko
ły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie i inż. Roman Okniński z „Glob" 
Polskiej Organizacji Odzysku S.A., jako członkowie zarządu. Powołano 
także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Aktualnie trwa 
proces rejestracji Towarzystwa. Tymczasowa siedziba Zarządu Głównego 
znajduje się w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75.

Zgodnie ze statutem, zasadnicze cele Towarzystwa stanowi;
—  prowadzenie działań na rzecz utrzymania stanu środowiska;
—  integracja osób i instytucji zajmujących się sozologią;
—  prowadzenie badań, organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu so

zologii systemowej w jej różnych aspektach;
—  działalność ekspercka w zakresie problematyki sozologicznej;
—  opiniowanie projektów aktów prawnych i normatywnych, nowych 

technik i technologii, opracowywanie projektów własnych w tym za
kresie;

—  prezentowanie organom państwowym i samorządowym problematy
ki sozologicznej i sposobów jej rozwiązywania;



—  działalność wydawnicza i edukacyjna i upowszechniająca wiedzę z za
kresu sozologii.
Członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Sozologicznego może 

być każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe, zainteresowana 
działaniem łub działająca na rzecz utrzymania stanu i poprawy środowi
ska. Studenci, zgodnie ze statutem, mogą być członkami kandydującymi. 
Po ukończeniu studiów mogą stać się członkami zwyczajnymi.

Zainteresowanych działalnością Towarzystwa, lub pragnących zostać 
członkami naszej organizacji odsyłamy do dwumiesięcznika naukowo- 
edukacyjnego pt: „Sozologia, edukacja ekologiczna i gospodarka odpa
dam i", wydawanego przy współudziale PTS, gdzie będziemy publiko
wać dane na temat naszej działalności. Bliższe informacje można także 
uzyskać u każdego z członków Zarządu Głównego, a także w redakcji 
„Sozologii...", 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75, teł. +48 22 613 79 
24 wew. 126, e-mail: redakcja_sozologia@wp.pl
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Rodzina Dobrą Nowiną dla świata
✓

Pełne optymizmu świadectwo z Czwartego Światowego 
Spotkania Rodzin -  Manila 22-26 stycznia 2003

Zjednoczona i zintegrowana rodzina stanowi wielką siłę, z którą mu
szą się liczyć potęgi tego świata. Rodzina wierząca, opierająca się mocno 
na Chrystusie posiada wielką moc, dzięki której może skutecznie opierać 
atakom wrogów Boga i życia. Takie przesłanie płynie z 4-ego Światowe
go Spotkania Rodzin, którego hasłem wiodącym było: „Chrześcijańska 
Rodzina Dobrą Nowiną na Trzecie Tysiąclecie". Jest to rodzina, która sta
ra się żyć i rozwijać z poszanowaniem środowiska naturalnego tak przy
rodniczego, jak i ludzkiego. Poszukując i przestrzegając zasad ekologii 
ducha w Chrystusie i Kościele znajduje podstawy i źródła swojego dzia
łania i dynamizmu.

Razem z polską delegacją, której przewodniczył Ks. Bp Stanisław Ste
fanek, podczas Międzynarodowego Teologiczno Pastoralnego Kongresu 
wysłuchaliśmy wiele ciekawych wykładów, wygłoszonych przez najwięk
sze współczesne autorytety, na temat sytuacji i stanu współczesnej rodzi
ny. Każdego dnia obrady trwały od ósmej rano do szóstej siódmej wie
czorem. Zajęcia odbywały się w olbrzymiej, mogącej pomieścić 10000 lu
dzi, klimatyzowanej sali (Philipine International Convention Center). Na
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