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Koncepcje Profesora Goetla zrównoważonej gospodarki zasobami przyrody 

w celu zabezpieczenia trwałości ich użytkowania zaakceptowali czołowi 

naukowcy na Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Ochrony 

Przyrody ( IUCN ) w Edynburgu w roku 1956. Stanowi to dowód 

światowego prekursorstwa Prof. W. Goetla w dziedzinie zrównoważonego 

rozwoju uznanego jako ogólnoludzki priorytet przez ONZ w 2015 roku. 

Prof. Goetel był jedynym z Polaków proszonym przez zastępcę sekretarza 

generalnego ONZ Dr M. Stronga o konsultacje merytoryczne związane               

z przygotowywaniem I Konferencji ONZ nt. „ Człowiek i środowisko”, 

która odbyła się w czerwcu 1972 roku w Sztokholmie. Związane z tym 

historycznym wydarzeniem 50-cio lecie światowej współpracy 

środowiskowej skłania do bilansu skuteczności rozpoczętej wówczas misji                    

i do refleksji.  Prof. Goetel w sposób bardzo przekonywujący uzasadnił 

błędność tezy jakoby powietrze i woda były tzw. wolnymi dobrami. Taka 

definicja sprzyja niedocenianiu  wartości tych dóbr niezbędnych   do życia . 

Woda i powietrza stanowią zarazem podstawowe surowce dla całej 

gospodarki. Niestety nie wyciągnięto wniosków praktycznych z tych 

prawidłowości . Stąd też obecnie zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej oraz 

wody i gleby w skali globalnej jest znacznie większe niż 50 lat temu. 

Towarzyszy temu nadmierne zużycie nieodnawialnych źródeł energii                     

oraz rosnąca gwałtownie „produkcja” i  szerokie rozprzestrzenienie 

odpadów nie podlegających biodegradacji n. p. plastiku. Jest to przejawem 

braku wiedzy, wyobrażni  i odpowiedzialności, oraz skutecznych 

długoterminowych działań na rzecz oszczędnej gospodarki zasobami 

przyrody. Skażenia środowiska przyrodniczego doprowadziło też do 

znacznego zwiekszenia częstości wielu chorób takich jak alergie, 

nowotwory, zaburzenia przemiany materii, funkcjonowania układu 

oddechowego, poważne wady wrodzone . Skażenia te spowodowały 

pojawienia się nieuleczalnych chorób cywilizacyjnych. Największe 

pogorszenie stanu zdrowia i skrócenie długości życia stwierdzono                         

w rejonach najsilniej skażonych. Niestety bardzo negatywne są skutki tezy 

ówczesnej premier Indii Indiry Gandhi, że kraje biedne oczekują budowy 

wielkich przemysłowych emitorów zanieczyszczeń, aby w ten sposób  



2/ 

wyeliminować biedę... Kraje pokolonialne stosowały pozornie tanie , ale 

często bardzo energochłonne i surowcochłonne  „brudne” technologie. Tego 

rodzaju geopolityka nie wyeliminowała ubóstwa , ale doprowadziła do 

olbrzymiego skażenia nie tylko  wielkich aglomeracji miejsko-

przemysłowych, ale również regionów wiejskich. Po przez rabunkową 

eksploatacje  doprowadzono do olbrzymiej  dewastacji  lasów (w tym 

ekosystemów charakteryzujących się największą różnorodnością 

biologiczną), oraz do nieodwracalnej degradacji coraz większych obszarów 

rolnych jak również do skażenia rzek i zbiorników wodnych. Jako 

najmłodszy z referentów (na zaproszenie Rady Naukowej Japonii ) 

uczestniczyłem w I Światowym Kongresie „ Naukowcy dla Poprawy Stanu 

Środowiska „ zorganizowanym przez Prof. Fukushima, Prof. Oichi                   

i współpracowników w 1975 r. w Kioto. Już wówczas eksperci z różnych 

krajów przedstawili zgodną opinie, aby kraje rozwiajace się nie  powielały 

na większą skalę błędów krajów gospodarczo rozwiniętych i nie przyczyniły 

się do znacznego zwiekszenia zasięgu skażeń zagrażających zdrowiu, 

zrównoważonej gospodarce i równowadze ekologicznej w skali globalnej. 

Wszechstronnie przeanalizowano przyczyny i nieodwracalne  skutki 

szeregu katastrof ekologicznych (m.in. pojawienie się nieuleczalnych tzw. 

cywilizacyjnych chorób w Japonii) . Przewidziano zagrożenia związane                    

z upowszechnianie niezgodnych z sozotechniką w/w technologii i modelu 

technokratycznej cywilizacji.. Wykorzystanie nowoczesnych metod 

badawczych - w tym teledetekcji - umożliwiło przeprowadzenie 

monitoringu skażeń w skali całej Biosfery,  a międzynarodowa współpraca 

interdyscyplinarna pozwoliła na kompleksowa ocenę ich skutków dla 

zdrowia, przyrody i gospodarki. Badania te stanowią sprawdzian słuszności 

prekursorskiej koncepcji Prof. Goetla nauki której nadal nazwę sozologia.  

Dostarcza ona przesłanek do optymalizacji gospodarki zasobami przyrody -  

jak to Prof. Goetel zwykł podkreślać - ze szczególnym uwzględnieniem  

odpowiedniego stanu środowiska i zasobów przyrodniczych dla przyszłych 

pokoleń. Integracji uzupełniających się dziedzin nauki i techniki, oraz 

promocji wiedzy sozologicznej wśród społeczeństwa służyło zainicjowane     

i prowadzone przez twórcę tej nauki Otwarte Seminarium Ochrony 

Przyrody i Zabezpieczenia Trwałości Użytkowania Jej Zasobów w AGH.   

W związku z uwzględnianiem nie tylko bieżącej problematyki, ale także  

futurologicznej refleksji  nad cywilizacja ; zaprosił Prof. Goetel na 

Seminarium w 1965 r.  czołowego pisarza science fiction Lema. W ramach 

dyskusji po tym fascynującym wystąpieniu zaproponowałem, aby 

rozszerzyć zalecenie ochrony środowiska naturalnego również  na 

przestrzeń pozaziemska, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania 

ewentualnemu skażeniu (n. p. przez sondy automatyczne ) powierzchni  
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Marsa. W tym środowisku mogłyby przetrwać pewne ziemskie 

mikroorganizmy n.p. bakterie beztlenowe. Przy braku wokół tej planety 

ochraniającej Ziemie jonosfery- te mikroorganizmy byłyby narażone na 

znacznie silniejsze oddziaływania promieniowania kosmicznego co 

wywoływać może odpowiednio częstsze pojawianie się mutacji. Spośród 

licznych mutantów przetrwałyby te które najlepiej mogłyby się 

przystosować do znacznie bardziej surowych warunków środowiska 

marsjańskiego. Wiązałoby się to z ryzykiem reimportu tych mutantów n.p.   

z próbkami powierzchni Marsa na Ziemie. Mikroorganizmy te miałyby 

znaczna przewagę w walce o byt nad organizmów ziemskimi . Z tego też 

powodu skażenie takimi zmutowanymi mikroorganizmami ziemskiej sfery 

życia mogłoby doprowadzić do znacznie większej katastrofy niż wszystkie  

pandemie wywołanie przez ziemskie mikroorganizmy. Prof. Goetel zaprosił 

następnie mnie (n.b. jako jedynego studenta) do przedstawienia referatu na 

tym Otwartym Seminarium. Odnośny tekst został opublikowany                          

w redagowanej przez Prof. Goetla Serii Sozologia i Sozotechnika                           

w Zeszytach Naukowych AGH. Zainspirowany  w ten sposób wygłosiłem 

następnie serie odczytów (m.in. w Klubach Studenckich) n.t. praktycznego 

zastosowania osiągnięć związanych z przedsięwzięciami kosmicznymi                  

w warunkach ziemskich; ze szczególnym uwzględnieniem lepszego 

poznania zasobów całej Biosfery jako przesłanki dla bardziej 

zrównoważonej gospodarki zasobami przyrodniczymi zarówno w skali 

regionalnej jak też globalnej. W 1968 r. wraz z wówczas Doc. 

Walczewskim,  Dr Dworakiem  i Dr Góralem zorganizowaliśmy                             

w Oddziale Krakowskim PAN I w Polsce interdyscyplinarne Sympozjum  

dotyczące oddziaływania przedsięwzięć kosmicznych na górne warstwy 

atmosfery oraz na przestrzeń pozaziemska. W zakresie mojej pracy 

naukowej znalazło się nowe zastosowaniem idei zrównoważonego rozwoju 

także   w związku z rozwojem tej techniki  i perspektywami antropopresji 

kosmicznej. Po opublikowaniu pracy habilitacyjnej  w 1981 r. w Serii 

Sozologia i Sozotechnika wystąpiłem  z propozycją, aby AGH stała się 

pierwsza uczelnia podejmującą systematyczne, kompleksowe szkolenie 

kadr dla potrzeb przyszłościowego górnictwa, hutnictwa, inżynierii 

materiałowej i innych dziedzin związanych z ochrona środowiska i 

zrównoważoną gospodarką zasobami przyrody w przestrzeni pozaziemskiej 

(z uwzględnieniem perspektyw zastosowań sozotechniki i ekologii człowieka  

zarówno w przemysłowych kompleksach na orbicie wokółziemskiej jak 

również na Księżycu i Marsie).                                                                                           

Innym pokłosiem Otwartego Seminarium Prof. Goetla była  także 

interdyscyplinarna I Ogólnopolska Szkoła „ Człowiek i środowisko” we 

wrześniu 1968 r.   w rejonie 1 w Europie Parku Pogranicznego w Pieninach  
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(którego głównym inicjatorem był właśnie Profesor). Prof. Goetel miał  

największy udział merytoryczny w interdyscyplinarnym Seminarium 

przygotowawczym  w 1967 r. n. t. stanu badan środowiska przyrodniczego   

w  Pieninach.  W ramach wprowadzenia merytorycznego do w/w Szkoły                        

- w związanym   z historią kilku krajów renesansowym zamku w Niedzicy - 

wykład n.t. geologii oraz projektów budowy zapory na Dunajcu wygłosił 

Prof. Goetel,. Natomiast wykład n. t. wpływu stanu środowiska na zdrowie 

ludzi wygłosił ówczesny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

Prof. Kostrzewski- póżniejszy prezes Polskiej Akademii Nauk. 

Zainspirowany przez Otwarte Seminarium Prof. Goetla opracowałem                             

i zrealizowałem w ramach serii Ogólnopolskich , a od 1973 r. również 

Międzynarodowych Szkół nt. Zrównoważonego Rozwoju, Biogospodarki               

i Zdrowia Środowiskowego – nowy model szkoleń ukierunkowanych na 

rozwiązywanie  nie zadań,  ale problemów w oparciu  o badania  

interdyscyplinarne ( z udzielałem  specjalistów oraz studentów  z około 30 

kierunków studiów przyrodniczych, technicznych, społeczno-

ekonomicznych i innych). W celu wyeksponowania związku modelowych 

lokalnych badań i szkoleń z problematyką globalna,  a nawet ze 

zastosowaniem sozologii i ekologii człowieka  w przedsięwzięciach 

kosmicznych - jako symboliczne logo dla serii prowadzonych przez mnie 

Szkół przyjąłem rakietę na tle Ziemi, wraz z żubrem i szarotką, jako 

gatunkami związanymi z ochrona bioróżnorodności.                                           

Prof. Goetel  jest tez twórcą 1 w Polsce Klubu Technika i Humanisty.     

Już przed wybuchem II wojny swiatowej Prof.Goetl zywo interesowal się 

humanizacją studiów wyższych w tym działalnością utworzonego przez 

Prof.W.J. Dobrowolskiego w UJ Teatru Akademickiego (w którym n.b.gral 

w spektaklu p.t. „Biała sowa” ówczesny student I roku polonistyki Karol 

Wojtyla. Po latach Prof.Goetel bral także udzial w jubileuszowym 

spotkaniu licznego grona byłych studneto różnych krakowskich uczelni 

którzy aktywnie uczestniczyli w tym Tatrze  i innych formach działalności 

związanej z kulturą. (-vide dokumentalna fotografia).  Za Jego przykładem 

uwzględniłem także tą problematykę w prowadzonych przez mnie od 1968 

r. do 2021 r. różnych, interdyscyplinarnych szkoleniach dla studentów   z 

całej Polski oraz z ponad 20 krajów z rozmaitych rejonów świata . Jednym 

z wątków tej działalności naukowo-dydaktycznej było pierwsze w Europie 

zastosowanie próbników japońskich ekspertów Prof. Amaya  i Prof. 

Sugiera (udoskonalonych następnie przez Dr Krochmala z PK) do oceny 

zarówno indywidualnej ekspozycji  ludzi oraz związanych ze skażeniem 

powietrza zagrożeń dla ich zdrowia,. Tą nową metodę zastosowałem 

również do 33 letniego  monitoring ekspozycji  na zanieczyszczenia 

motoryzacyjne zespołu Światowego Dziedzictwa Kultury w Krakowie. 

Krótkoterminowe porównawcze badania przeprowadziłem wraz                                                      
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z podopiecznymi studentami z AGH i PK  w odniesieniu do szczególnie 

cennych zabytków architektury m.in. we Florencji, Bolonii, Sunderland.  

Pierwsze tego rodzaju badania we Włoszech spotkały się  z zaintere-

sowaniem wybitnych specjalistów w zakresie konserwacji  zabytków, 

ponieważ dostarczają one przesłanek do zwiększenia skuteczności                          

i obniżenia kosztów ich prac.   Komplementarną ekoinnowacją  

spożytkowaną  w ramach nieobowiązkowych  międzyuczelnianych szkoleń  

studentów i absolwentów  były  1 w Europie badania dla oceny 

przydatności japońskiej biotechnologii ,Bando’ do oczyszczania ścieków 

bytowych w rożnych rejonach przyrodniczych  n. p. stacji IMUZ                         

w Pieninach, w okolicy Krakowa, oraz na Wybrzeżu Szczecińskim.  

Pokłosiem tych badań było stwierdzenia przydatności tej podziemnej 

oczyszczalni w klimacie Europy Środkowej . Wykazanie  również, że  

zastosowanie tej biotechnologii znacznie zwiększa skuteczność oczyszczania 

tego rodzaju ścieków i  redukuje  związane z tym koszty. Pokłosiem tych 

japońsko-polskich były publikacje w czterech językach.   

Rozwijanie sozologicznych interdyscyplinarnych badań i szkoleń - 

łączących zastosowanie nowych metod wykrywania skażeń środowiska 

przyrodniczego - połączonych z ocena ich skutków dla zdrowia, gospodarki 

,  przyrody i zabytków  -  z wprowadzaniem innowacyjnych biotechnologii, 

które zmniejszają skażenia środowiska ; stanowiło motyw przewodni  prac 

Studenckiego Kola Naukowego Ochrony Środowiska w AGH. 

Opiekowałem się nim od założenia w 1980 r. przez 35 lat. Uzupełnieniem 

szkoleń terenowych były doświadczalne badania laboratoryjne, oraz 

aktywny, wieloletni udział w Sesjach Kol Naukowych n.t. Ekoinżynieri  . 

Zainteresowani studenci z rożnych wydziałów AGH i innych uczelni, 

uczestniczyli zarówno w tych kompleksowych badaniach jak też                            

w rozmaitych formach popularyzacji nowych osiągnięć sozologii                           

i  sozotechniki, oraz w szkoleniach zagranicznych. Upowszechnianie  

prekursorskich koncepcji Prof. Goetla i  ich pokłosia  w wieloletniej 

działalności naukowo-dydaktycznej , oraz dobrych doświadczeń Jego 

Otwartego Seminarium  (z udziałem naukowców   z rożnych dziedzin                 

i instytucji oraz doświadczonych praktyków )-  stanowiło dla mnie motyw 

przewodni zarówno przy inicjowaniu w 1987 r. Uniwersytetu Otwartego 

AGH – (pierwotnie noszącego nazwę Uniwersytetu Technicznego);jak też          

w 25 letniej działalności tego obecnie już niestety nie funkcjonującego 

Uniwersytetu . Poza aktualizacja wiedzy z rożnych dziedzin nauki, techniki, 

kultury - wiodącym  wątkiem merytorycznym było promowanie  

różnorodnych aktualnych problemów związanych z  komplementarnymi 

ekoinnowacjami i promocją zrównoważonego rozwoju w Krakowie, Polsce, 

Europie i świecie. Rozpocząłem działalność tego Uniwersytetu w 1989 roku  



6/ 

 

od wykładu n.t, Nasza Wspólna Przyszłość.  O wygłoszenie drugiej części 

tego interdyscyplinarnego wykładu poprosiłem szczególnie doświadczona 

specjalistkę w zakresie ekonomii środowiskowej Prof. Jankowska-

Klapkowska (którą n.b. Prof. Goetel  zapraszał do wygłaszania referatów        

w Otwartym Seminarium). Na wykładowców w tej dziedzinie udało się 

pozyskać czołowych ekspertów nie tylko z AGH , ale z większości uczelni 

Krakowa  i wiodących ośrodków akademickich w Polsce , oraz luminarzy 

nauki  z Polonii, a także decydentów szczebla lokalnego i centralnego jak  

również wyróżniających się aktywnością śladami Prof. Goetla studentów 

AGH, PK oraz stażystów z kilku krajów. Od 1980 r. prowadzilem na kilku 

wydziałach AGH wykłady z sozologii. Niestety w okresie stanu wojennego 

zlikwidowano te wykłady, a w póżniejszym czasie pomimo propozycji ze 

strony Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im.W.Goetla w AGH nie 

przywrócono tego rodzaju naukowo-technicznych podstaw zrównoważonej 

gospodarki zasobami przyrody. W 1980 r. rozpoczął w Krakowie 

działalność Polski Klub Ekologiczny w oparciu o zaplecze merytoryczne 

doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin i  uczelni ze szczególnie 

dużym udziałem pracowników AGH. Nie przypadkowo w tej właśnie 

Uczelni odbyły się bardzo owocne konferencje i dyskusje . Szczególnie duża 

role w tego rodzaju pierwszych w Polsce przedsięwzięciach  i związanej                 

z nimi serii publikacji PKE odegrał Wychowanek Prof. W.Goetla                          

Prof. A. Manecki.  

Natomiast w 1989 r. jako prodziekan  do studiów stacjonarnych                                    

i Prof. Greń jako prodziekan d.s. studiów niestacjonarnych na Wydziale 

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  opracowaliśmy program                 

i prowadziliśmy jako pierwszy w AGH nowy kierunek inżynierii 

środowiska. Państwowa Komicja Akredytacyjna uznała za szczególnie 

nowoczesne interdyscyplinarne wykłady i ćwiczenia z zakresu ekologii 

człowieka (połączone z humanizacja techniki n.p.w odniesieniu do  ochrony 

zdrowia środowiskowego) ekotoksykologii, radioekologii i biotechnologii 

środowiskowej , oraz obieralne zajęcia z biotechnologii  i biogospodarki                 

w relacji do zrównoważonego rynku pracy  w języku angielskim 

prowadzone pod moja opieka naukową. 

Forum dla szczególnie szerokiej promocji prekursorstwa Prof. Goetla                        

w odniesieniu do koncepcji Zrównoważonej Gospodarki Zasobami 

Przyrody  stanowiło 15 Międzynarodowych Konferencji które prowadziłem  

od 1989 roku pod hasłem Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji – ze 

szczególnym uwzględnieniem biogospodarki.  Stanowi ona  wiodący wątek  

we wdrażaniu   tego rodzaju rozwoju w Europie – aktualnie pod nazwa 

Zielonego Ładu. N.b. o szczególnym znaczeniu biotechnologii nie tylko                

w inżynierii środowiska, ale dla  nowoczesnej biogospodarki i humanizacji  
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techniki mówiłem w wykładzie na inauguracje roku akademickiego 

2000/2001  w AGH w okresie kiedy Rektorem był  inicjator interdyscy-

plinarnej działalności naukowo-dydaktycznej m. in. w zakresie 

biocybernetyki   i inżynierii biomedycznej  oraz społeczeństwa 

informatycznego Prof. Tadeusiewicz. W nawiązaniu do tego wykładu 

opublikowano opracowanie n.t. najważniejszych kierunków rozwojowych 

biotechnologii jako podstawy unowocześnienia inżynierii środowiska 

związanej z promocja zrównoważonego rozwoju. Problematyka ta 

stanowiła główna przesłankę do międzynarodowych szkoleń dla liderów 

europejskiej młodzieży akademickiej w dziedziniew biogospodarki dla 

zrównoważonej gospodarki zasobami przyrody, które prowadziłem                 

w hiszpańskim Parku Narodowym Coto Donana (przed katastrofa 

ekologiczną). Wyróżnij sie się w tych szkoleniach studenci z Duńskiego 

Uniwersytetu Technicznego w Lyngby kilkanaście lat póżniej już jako 

profesorowie wystąpili z inicjatywa aby uznać biogospodarke za podstawę 

zrównoważonego rozwoju . Propozycja ta została przyjęta przez ministrow 

nauki i szkolnictwa wyższego krajow UE w 2014 r. w Turynie. 

Wyjątkowo ważną i można stwierdzić wiodąca role  w kontynuacji                           

i upowszechnianiu prekursorskich koncepcji Prof. Goetla odgrywała                 

i odgrywa Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska Jego imienia. Dotyczy   

to w szczególności  wieloletniego cyklu Konferencji Naukowo-Technicznych 

dotyczących postępów inżynierii  środowiska w relacji do zrównoważonego  

rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem  zrównoważonej gospodarki 

zasobami przyrodniczymi i energia , oraz  cieszących się stałą ogólnopolską 

popularnością Studiów Podyplomowych, jak również cenionych publikacji 

związanych z sozologia, sozotechniką. 

Na szersze- adekwatna do szerokiego, międzynarodowego zainteresowania          

- zasługuje upowszechnienie w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej 

faktów dowodzących światowego priorytetu Prof. Goetla w odniesieniu do 

nowoczesnej, interdyscyplinarnej koncepcji zrównoważonego rozwoju 

opartego o sozologie i sozotechnikę, oraz innowacyjnych w skali 

międzynarodowej badań naukowych i szkoleń w tej dziedzinie w Polsce 

przy szczególnie dużym udziale krakowskiego środowiska akademickiego. 

Właściwym układem odniesienia do tego rodzaju opracowania są aktualne 

zalecenia  ONZ i UE , oraz trendy rozwojowe zawarte w najnowszej 

Europejskiej Strategii dla Uniwersytetów ( w dokumentach Komisji 

Europejskiej z 18 stycznia 2022 roku).   Za kierunek strategiczny dla 

polityki w zakresie kształcenia ogólnego i szkoleń zawodowych uznano 

przygotowywanie do zielonej transformacji i wdrażania zasad 

zrównoważonego rozwoju.  W Dziedzinie Edukacji Europejskiej                                          

( European Education Area ) zaleca się uznanie edukacji za najważniejszy 

czynnik promujący innowacje   w służbie społeczeństwa opartego na  
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wiedzy. Zalecenie to dotyczy udostępnienie wszystkim zainteresowanym 

różnych form edukacji i szkoleń  ( z szerszym zastosowaniem nowych 

zdobyczy techniki i rozwojem sieci edukacji na odległość. Należy  

uwzględnić szkolenia przygotowujące do współpracy specjalistów                           

i użytkowników ekosystmów przymysłowych . Powinny one dotyczyć 

zamkniętych cykli technologicznych w związku z biogospodarką obniżająca 

zużycie energii i promująca bardziej efektywne sposoby oczyszczania 

ścieków oraz zagospodarowania odpadów.                                                               

W  Europejskiej Dziedzinie Badan ( European Research Area) zalecany jest 

rozwój interdyscyplinarnej , międzynarodowej współpracy na rzecz 

innowacji połączonej z nauka bliższą społeczeństwu, z większym 

uwzględnieniem aspektów etycznych . Wspólne przedsięwzięcia badawcze                

i szkolenia związaną z kształceniem przez całe życie; należy łączyć                              

z tworzeniem także wspólnego rynku pracy, który winem sprzyjać 

poprawie jakości życia. 

Na szersze upowszechnienie zasługuje zbieżność tych aktualnych propozycji 

z już zrealizowanymi w Polsce przedsięwzięciami zapoczątkowanymi przez 

Otwarte Seminarium Prof.Goetla, a rozwiniętymi następnie na szeroka 

skalę w  ramach 54 letnich szkoleń tysięcy zainteresowanych 

zrównoważonym rozwojem studentów z większości ośrodków akademickich  

w Polsce, a także uczestników Międzynarodowych Szkół i Warsztatów                  

w tym zakresie. Jeden z redaktorów najbardziej cenionego w USA pisma 

naukowego „Science” Prof. Wolman po udziale w I Międzynarodowej 

Szkole w Polsce w 1973 r,; stwierdził że nawet największe amerykańskie 

uniwersytety nie przeprowadziły tak interdyscyplinarnych szkolen i badan 

terenowych dla studentów jak uczyniliśmy to w tej Szkole (n.p. rejonow 

Pienin i Tatr). Już w ramach I Ogólnopolskiej Szkoly Letniej „Człowiek               

i środowisko” zrealizowaliśmy przy bardzo cennym udziale merytorycznym 

Prof. Goetla , Prof. Kostrzewskiego i specjalistów z innych dziedzin; 

zalecane w 2022 r. kierunki modernizacji szkolnictwa wyższego. Szkolenia 

dotyczyły bowiem łączenia seminariów n.t. globalnych i regionalnych 

problemów środowiska człowieka w powiązaniu z transdyscyplinarnymi 

badaniami w modelowych terenach. Szkolenia te były oparte o konsultacje 

zarówno z wybitnymi ekspertami z zakresu nauk przyrodniczych, 

technicznych, społecznych i innych, jak również z przedstawicielami 

społeczności lokalnych, oraz proekologicznych organizacji samorządowych 

i decydentami. Efektem tych problemowych szkoleń i kompleksowych 

badań były wdrażane  wnioski praktyczne użyteczne dla badanych terenów 

i ich mieszkańców. Po przez tego rodzaju nieobowiązkowe prace naukowo-

dydaktyczne wprowadzono szereg nowych metod badań i ekoinnowacyjne 

biotechnologie. Corocznie dokonywano krytycznej analizy  
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przeprowadzonych prac, aby w sposób heurystyczny je doskonalić.            

Efektem tej działalności były liczne referaty naukowe , oraz publikacje 

krajowe i zagraniczne. Szereg zainteresowanych studentów kontynuowało 

innowacyjne badania rozpoczęte w ramach tych szkół naukowych                           

i międzyuczelnianych obozów naukowych w edukacji formalnej w swych 

pracach magisterskich i doktorskich. Wzorem szczególnie owocnych 

konsultacji naukowców i praktyków z wielu dziedzin ze społecznością 

lokalna była dynamiczna działalność Polskiego Klubu Ekologicznego 

szczególnie w latach 1980 o 1981.  Najcenniejszym efektem tych prac było 

znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych w rejonie 

Krakowa, a tym samym istotne zmniejszenie czynników ryzyka dla zdrowia  

społecznego (przy współpracy z najbardziej  wielospecjalistyczną Komisja 

Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie utworzona i kierowana 

przez Prof. J. Aleksandrowicza seniora), a także dla  Światowego 

Dziedzictwa Kultury i przyrody. Związane z ta humanitarna działalnością  

publikacje winny być szerzej spożytkowane, jako cenną pomoc 

dydaktyczną. W ramach Komisji Edukacji PKE opracowano innowacyjna 

koncepcje integracji całego systemu edukacji od przedszkoli, po przez 

szkoły podstawowe, średnie i wyższe ( łącznie ze studiami podyplomowymi  

i doktoranckimi ) , oraz edukacji nieformalnej dostępną dla wszystkich-pod 

katem współdziałania ekspertów i wszystkich grup wiekowych  

społeczeństwa opartego na wiedzy. Taka formę edukacji  ukierunkowanej 

na współprace społeczeństwa opartego na aktualizowanej wiedzy, 

specjalistów i konsultacji z decydentami na rzecz wdrażania                                      

- zainicjowanego przez Prof. Goetla zrównoważonego rozwoju -                                                          

zrealizowaliśmy w latach 1989 – 2014 w byłym Uniwersytecie Otwartym 

AGH. 

 

 

Propozycje 

 

W związki  z  uznaniem przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 2015 r. 

realizacje celów zrównoważonego rozwoju za światowy priorytet, oraz 

historyczną rola 1 rektora Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. Goetla jako 

prekursora koncepcji zrównoważonej gospodarki zasobami przyrody                      

w roku 2022  poświęconym w AGH pamięci Prof. Goetla celowe byłoby ; 

1/ 

wprowadzenie  na wszystkich kierunkach studiów w tej Uczelni jako 

obowiązkowej propedeutyki sozologii i zrównoważonego rozwoju                           

( przynajmniej w wymiarze 15 godzin wykładów lub seminariów ).  
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Jako pomoc dydaktyczne do tych zajęć można by wykorzystać materiały               

z serii  konferencji krajowych i międzynarodowych zorganizowanych                   

w AGH n.t. zrównoważonego rozwoju  i eko-innowacji, oraz odnośne 

publikacje pracowników AGH - w szczególności publikacje  Szkoły 

Ochrony i Inżynierii Środowiska. Szkoła ta ze względu na swój wieloletni 

dorobek   w tej dziedzinie jest merytorycznie predysponowana do  

prowadzenia tych zajęć w AGH. 

Ze względu na zbieżność aktualnych trendów modernizacji działalności 

uniwersytetów w skali europejskiej i światowej ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju badan interdyscyplinarnych i szkoleń ( studentów 

i absolwentów) dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju                      

w kontekście współpracy międzynarodowej – byłoby pożyteczne dla 

upowszechnienie prekursorskich inicjatyw Prof. Goetla , oraz 

kilkudziesięcioletniego dorobku w tej dziedzinie Jego następców ;  

2/ 

opublikowanie w języku angielskim syntezy najbardziej innowacyjnych badań 

i szkoleń zrealizowanych w AGH w tej priorytetowej dziedzinie, 

wraz z propozycjami ich kontynuacji  z uwzględnieniem propozycji 

innowacyjnych dla partnerów krajowych i zagranicznych.  

 

3/ reaktywowanie zainicjowanej przez Prof. Goetla interdyscyplinarnej serii 

wydawniczej w AGH Sozologia i Sozotechnika dla Zrównoważonego Rozwoju 

w celu rozwijania ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy w tym 

zakresie z uwzględnieniem  Europejskiej Strategii Uniwersyteckiej . 

 

 

4/  Przekształcenie utworzonego w Krakowie  w 2014 roku 

Międzyuczelnianego Zespołu d.s. Zrównoważonego Rozwoju AGH, UR, PK              

w Międzyuczelniane Centrum Zrównoważonego Rozwoju w celu szerszego 

wykorzystania komplementarnych dobrych w/w doświadczeń i  integracji 

interdyscyplinarnych badawczej oraz szkoleń krajowych i międzynarodowych 

w dziedzinie uznanej za priorytetowa przez ONZ, UE, której prekursorem 

jest Patron Szkoły Prof. W. Goetel. 

 

 

Wyrażam gotowość opracowania takiej syntezy w odniesieniu do badan               

i prac naukowo-dydaktycznych które zainicjowałem i koordynowałem przy 

bardzo cennych, twórczym udziale P.T. Współpracowników oraz moich 

Wychowanków. 
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                                                    Sumary 

  

Worldwide pionier of  concept of sustainable management of the natural 

resources ( adopted in 1956 by IUCN GA) and transdisciplinary science 

sozology Prof.W. Goetel introduced already ca. 60 years ago  Open Science 

close to citizen recommended in European Strategy for Universities of             

the European Commission at beginning of 2022. Long-term good practice 

of the Polish succesors of Prof.Goetel in transdisciplinary research and 

innovation serving society, supported by lifelong learning for common 

action of experts and knowledge-based society; could contribute to 

development integrated European research and education for promotion 

green transformation and Sustainable Development Goals. 
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