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I Krajowa Konferencja Sozologii Systemowej

W dniach 28-29 maja 2003 r., w Galerii Porczyńskich w Warszawie od
była się I Krajowa Konferencja Sozologii Systemowej pt: „Odzysk, Recy
kling i Gospodarka Odpadami Zgodnie z Zasadami Zrównoważonego 
rozwoju w XXI W ieku". Konferencję zorganizowała „GLOB" Polska Or
ganizacja Odzysku S.A., przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego, PPNH „EXPLONAFT" Sp. z o.o., Grupy „TEM PO" i 
członków założycieli Polskiego Towarzystwa Sozologicznego. Patronat 
nad konferencją objęli: M inister Środowiska Czesław Śleziak, M inister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Adam Tański oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.

Celem konferencji było zaprezentowanie poglądów i wyników badań 
z różnych dziedzin wiedzy w zakresie racjonalizacji procesów gospodaro
wania odpadami, a także przybliżenie sozologii systemowej jako dziedzi
ny wiedzy umożliwiającej kompleksowe działania w tym zakresie. Poza 
uczestnikami z całej Polski, w konferencji bezpłatnie wzięła udział liczna 
grupa studentów z kierunków zajmujących się ochroną środowiska.

Konferencję otworzył przedstawiciel głównego organizatora -  Prezes 
Zarządu „GLOB" Polska Organizacja Odzysku S.A. inż. Roman Okniński, 
a poprowadził dr inż. Krzysztof Biernat ze Szkoły Głównej Służby Po
żarniczej w Warszawie.

Na konferencji wygłoszone zostały, w kolejności wygłaszania, nastę
pujące referaty:
1. mgr inż. Aneta Kruk, inż. Roman Okniński, „GLOB" Polska Organi

zacja Odzysku S.A., „Cele funkcjonowania organizacji odzysku i pod
stawowe problemy ich działalności";

2. dr inż. Krzysztof Biernat, SGSP Warszawa, prof, dr hab. inż. Adam 
Łuksa, Politechnika Radomska, „Techniczne możliwości energetyczne
go wykorzystania odpadowych węglowodorów oraz tłuszczów po
chodzenia roślinnego i zwierzęcego i ich mieszanin jako cieczy opało
w ych";

3. dr Maciej Rudnicki, KUL, „Prawno-finansowe uwarunkowania pol
skiej polityki ekologicznej w kontekście integracji Polski z Unią Euro
pejską";

4. ks. dr Antoni Skowroński, UKSW, „Uwarunkowania, założenia i re
alizacja zrównoważonego rozwoju";

5. st. bryg. dr inż. Adam Majka, mł. bryg. mgr Anna Obolewicz-Pietru- 
siak, KG PSP, „Ratownictwo chemiczne w transporcie odpadów nie
bezpiecznych";

6. dr hab. inż. Marek Kozłowski, Politechnika W rocławska, „Centrum 
Doskonałości Recyklingu Materiałów";



7. ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga, UKSW, „Naukowe uwarunkowania 
procesów ochrony środowiska";

8. dr inż. Hanna Żakowska, COBRO Warszawa, „Polski system gospo
darki odpadami opakowaniowymi";

9. mgr Marek Jasiorski, prof, dr hab. inż. Krzysztof Maruszewski, Poli
technika Wrocławska, inż. Roman Okniński, Glob, Polska Organizacja 
Odzysku S.A., prof. dr hab. Wiesław Stręk, INTiBS PAN Wrocław, 
„Zastosowanie technologii zol-żel do detekcji i utylizacji substancji 
szkodliwych";

10. dr Andrej Vogt, prof. dr hab. Hubert Kołodziej, dr Andrzej Sowa, 
mgr inż. Jerzy Fałat, mgr inż. Stanisław Strzelecki, Uniwersytet Wro
cławski, „Koncepcja centrum paliwowo-energetycznego na bazie pro
dukcji estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych z olejów 
roślinnych";

11. dr inż. Beata Kłopotek, Ministerstwo Środowiska, „Doświadczenia i 
problemy wdrażania Ustawy o Odpadach oraz przepisów wykonaw
czych".
W trakcie konferencji także zostały wygłoszone następujące komuni

katy:
—  Prezesa Konsorq'um Olejów Przepracowanych Organizacji Odzysku

S.A., mgr. inż. Ryszarda Cygana na temat struktury, sposobów dzia
łania i problemów Organizacji;

—  mgr. inż. Daniela Nowaka z Instytutu Obróbki Skrawaniem, na temat 
urządzenia „Rotresel 25" służącego do unieszkodliwiania zużytych 
emulsji olejowych.
M ateriały konferencyjne zostały barwnie wydane w pierwszym nu

merze dwumiesięcznika naukowo-edukacyjnego „Sozologia, edukacja 
ekologiczna i gospodarka odpadam i" w nakładzie 2000 egz. Ponieważ 
nakład czasopisma został już całkowicie wyczerpany, materiały konferen
cyjne także będą dostępne na stronie internetowej redakcji „Sozologii..", 
po jej uruchomieniu od połowy listopada br.

Dyskusja prowadzona w trakcie konferencji oraz w kuluarach, z wy
korzystaniem przerw na kawę i posiłki była bardzo ożywiona. Uczestni
cy konferencji potwierdzili w pełni zasadność sozologicznego podejścia 
do zagadnień ochrony środowiska. Wyrażali także zainteresowanie wy
stąpieniami z zakresu tematycznego odbiegającego od uprawianych spe
cjalności, tym samym podkreślając tak potrzebny charakter edukacyjny 
konferencji.

Na przebieg obrad wpływała atmosfera miejsca konferenqi. Wystrój 
Galerii Porczyńskich i zgromadzone w niej dzieła sztuki stwarzały nie
powtarzalny klimat sprzyjający obradom i dyskusji.

Spotkanie towarzyskie zorganizowane w stylowej restauracji „Kre
dens", przy dźwiękach kapeli cygańskiej pozwoliło na integrację uczest



ników reprezentujących różnie dziedziny oraz na nawiązanie bliższych 
kontaktów owocujących w przyszłości wspólnymi opracowaniami z za
kresu sozologii systemowej.

Uczestnicy konferencji wyrazili chęć spotkania na kolejnych krajo
wych konferencjach sozologicznych, a główny organizator Glob Polska 
Organizacja Odzysku S.A. zobowiązał się do dalszej organizacji ogólno
polskich konferencji sozologicznych w dwuletnim cyklu.

Krzysztof Biernat

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Filozoficzne, 
ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju, Olecko 20-21 czerwca 2003

W dniach 20 i 21 czerwca 2003 roku w Olecku, pod patronatem Polskiej 
Akademii Nauk -  Komitetu Inżynierii Środowiska z siedzibą przy Instytu
cie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -  Instytutu Ekologii i Bio
etyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz młodej, lecz prężnie rozwi
jającej się Wszechnicy Mazurskiej w Olecku -  Wydziału Ochrony Środowi
ska odbyła się konferencja naukowa pod tytułem: Filozoficzne, ekonomiczne i 
Przyrodnicze Uwarunkowania Zrównoważonego Rozwoju.

Konferencja skupiła w jednym miejscu kilkadziesiąt osób reprezentu
jących różne środowiska i dziedziny wiedzy, których wspólnym celem 
jest chęć wykształcenia odpowiedzialności za stan i zrównoważony roz
wój środowiska naturalnego oraz odnalezienie harmonii między pełnym, 
aktywnym ludzkim działaniem z poszanowaniem praw natury.

Konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i 
opinii a także doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Warsztaty otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof, 
dr hab. Lucjan Pawłowski. W Komitecie Organizacyjnym znaleźli się tak
że: ks. prof, dr hab. Józef Marceli Dołęga, prof, dr Józef Krajewski, prof, 
dr hab. Zdzisław Ciećko i mgr Stanisław Nowel.

Konferencja podzielona była na 5 sesji tematycznych.
I sesja -  FILOZOFICZNE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONE

GO ROZWOJU. Przewodniczył jej prof, dr hab. Lucjan Pawłowski. O 
zrównoważonym rozwoju mówili ks. prof, dr hab. Józef M. Dołęga oraz 
prof, dr hab .Zbigniew Hull.


