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Seminarium odbyło się zgodnie z założonym programem (w załączeniu). Z uwagi na
znaczną liczbę zgłoszonych referatów, a także ich zbliżony niekiedy zakres tematyczny, część
wystąpień pogrupowano w ramach dwóch równoległych sesji panelowych.
Uczestnicy wydarzenia przybyli z różnych regionów kraju i reprezentowali środowiska
naukowe, administrację rządową i samorządową, organizacje pozarządowe oraz przemysł.
Oprócz prelegentów, pozostałych zgłoszonych uczestników oraz członków Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego w Seminarium wzięli udział także inni zainteresowani
pracownicy i studenci WNoZ UŚ oraz goście spoza Uniwersytetu, w sumie do 50 osób
(obrady były otwarte).
Prezentowana tematyka spotkała się znacznym zainteresowaniem, co świadczy, iż waga
problemu i potrzeba szerokiej dyskusji w przedmiotowym zakresie zostały dostrzeżone. W
trakcie spotkania poruszono szereg zagadnień o interdyscyplinarnym charakterze, których
wspólnym mianownikiem jest spór o to, na czym polega zrównoważony rozwój i jakie
powinny być jego kierunki w świecie sprzecznych interesów i wartości. Wymieniano poglądy
na temat przyczyn i mechanizmu konfliktów oraz doświadczenia i pomysły w zakresie ich
łagodzenia oraz szeroko rozumianej profilaktyki. Nie obyło się bez kontrowersji między
poszczególnymi dyskutantami, co z pewnością uświadomiło wszystkim potrzebę dalszych
dyskusji na najwyższym poziomie merytorycznym.
Nie ulega wątpliwości, że dyskutowana tematyka posiada znaczny potencjał rozwojowy,
zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznym. W opinii uczestników uzyskano impuls
do dalszego rozwoju teorii i praktyki, zostały też nawiązane nowe kontakty, które z
pewnością zaowocują współpracą instytucjonalną i personalną. Podsumowując obrady,
uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Seminarium powinno wpisać się już na stałe w kalendarz
spotkań ludzi nauki, praktyki i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem dialogu
społecznego.
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O wadze poruszanych zagadnień świadczy również zainteresowanie mediów – patronat
medialny nad Seminarium objęło czasopismo „Surowce i maszyny budowlane” oraz portal
„kieruneksurowce.pl”,

w

którym

ukazała

się

relacja

z

obrad

(patrz

http://www.kieruneksurowce.pl/artykul,28629,wydobycie-bez-konfliktow.html).
Pełne teksty referatów ukażą się w jęz. angielskim, w redagowanym na WNoZ UŚ,
recenzowanym czasopiśmie Environmental & Socio-economic Studies (nr 3 i 4/2016 oraz
1/2017; wydawnictwo DeGruyter).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Jarosław Badera
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PROGRAM SEMINARIUM
Otwarcie seminarium (Dziekan WNoZ, Prof. dr hab. Adam Idziak)
Sesja plenarna „Teoria i praktyka konfliktów społecznych na tle środowiskowym”
Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński, WNoZ) – Ogólna poszerzona typologia
konfliktów społecznych na tle gospodarowania dobrami środowiskowymi
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (IGSMiE PAN) – Konflikty środowiskowe. Przyczyny i
możliwości rozwiązań
Sesja panelowa „Surowce mineralne”
Aleksander Lipiński (Uniwersytet Śląski, WPiA) – Wydobywanie kopalin a obszarowe formy
ochrony przyrody
Janusz Kmiecik (Dolomit S.A.) – Jak uniknąć konfliktu przestrzennego - przykład kopalni
Chruszczobród
Lech Poprawski*, Mirosław Wąsik (Uniwersytet Wrocławski, WNoZiKŚ), Mirosław
Okińczyc (Akszak Consulting) – Konflikty społeczne związane z ochroną i
wydobywaniem kopalin - wybrane przykłady
Wojciech Naworyta (AGH) – O potrzebie weryfikacji krajowych zasobów węgla brunatnego
ze względu na zagospodarowanie powierzchni nad złożami
Krzysztof Galos, Alicja Kot-Niewiadomska* (IGSMiE PAN), Jarosław Badera (Uniwersytet
Śląski, WNoZ) – Uwarunkowania środowiskowe i społeczne jako element metodologii
wyznaczania złóż kopalin o znaczeniu publicznym w projekcie MINATURA 2020
Łukasz Trembaczowski (Uniwersytet Śląski, WNS) – Subpolityka surowcowa w
społeczeństwie światowego ryzyka
Sesja panelowa „W mieście i na wsi”
Adam S. Górski (Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, IG) – Tereny
mieszkaniowe a procesy depopulacji w polskich miastach jako przykład współczesnych
konfliktów w przestrzeni miejskiej
Adam Hamerla (GIG, Zakład Ochrony Wód) – Systemowe rozwiązania odbioru i
oczyszczania ścieków komunalnych na terenach podmiejskich – aspekty społeczne i
środowiskowe
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Natalia Tomczewska-Popowycz (Uniwersytet Śląski, WNoZ) – Obszary chronione miasta na
terenie Bielska-Białej w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Tomasz Noszczyk, Agnieszka Głowacka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Potencjalne
konflikty społeczno-przestrzenne wywołane niekorzystną strukturą obszarów wiejskich
i nieaktualną ewidencją gruntów i budynków
Dariusz Rakowski (Uniwersytet Szczeciński, WNoZ) – Wykorzystanie obszarów wiejskich
na potrzeby odnawialnych źródeł energii
Jan M. Waga*, Maria Fajer (Uniwersytet Śląski, WNoZ) – Wiatraki na obszarach
osuwiskowych – nowa koncepcja w planowaniu przestrzennym?
Sesja plenarna „W regionach”
Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski, WBiOŚ) – Sacrum czy profanum? Spór o przyszłość
Puszczy Białowieskiej
Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski, IGiRR) – Konflikty społeczno-środowiskowe
w Sudetach (wybrane przykłady)
Michał Sobala (PTG, Komisja Krajobrazu Kulturowego) – Krajobrazowe skutki konfliktów w
gospodarowaniu przestrzenią. Ujęcie historyczne na przykładzie Beskidu Śląskiego i
Żywieckiego
Karolina Kania (Uniwersytet Warszawski, WGiSR) – Konflikty społeczno-środowiskowe a
zagospodarowanie turystyczne na Île des Pins (Nowa Kaledonia)
Sesja plenarna „Ocena ryzyka i mediacje”
Anicenta Bubak*, Joanna Topuszczak (JARS Sp. z o.o.) – Wykorzystanie oceny ryzyka
zdrowotnego dla potrzeb opracowania opinii w sprawie terenów zanieczyszczonych
Marta Putyra (Uniwersytet Śląski, WPiA) – Normy sanitarne w zakresie zakładania
cmentarzy
Marta Kolibabska*, Katarzyna Skrzek* (Ministerstwo Rozwoju) – Mediacje – metody
polubownego rozwiązywania konfliktów w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami
Ziemi; szanse i zagrożenia na tle doświadczeń europejskich
Grzegorz Frączek (Uniwersytet Śląski, Ośrodek Mediacji) – Postępowanie mediacyjne w
sprawach dotyczących inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych
Podsumowanie i zakończenie Seminarium
* prelegenci w przypadku współautorstwa
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(fot. Marta Chmielewska, Przemysław Płonka)
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