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SPRAWOZDANIA

Kamil M. Kuśmider∗
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ ,,DEBIUT NAUKOWY
2015 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”,
1 LIPCA 2016 r., BIELSKO-BIAŁA
Kolejny już raz został ogłoszony konkurs na innowacyjny artykuł,
projekt lub esej, pt.: „Debiut naukowy 2015”, którego tematem wiodącym w 2015 r. był „Zrównoważony rozwój”. Projekt ten, tak jak dotychczas przez sześć lat, zorganizowało Biuro prof. dr. hab. inż. Jerzego
Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego w Raciborzu, z którym
ściśle współpracowały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Koło Naukowe Doktorantów Instytutu Politologii Uniwersytetu
Opolskiego oraz Національна Академія Педагогічних Наук України.
Projekt miał charakter otwarty, a jego uczestnikami byli studenci
studiów I, II i III stopnia, a także absolwenci bez tytułu naukowego doktora. Przedsięwzięcie postawiło sobie za cel stworzenie warunków debiutu autorom poprzez udział i wystąpienie podczas międzynarodowej
konferencji naukowej oraz publikację o profilu naukowym w recenzowanym sprawozdaniu konferencji.
Międzynarodową konferencję naukową ,,Debiut naukowy 2015 –
Zrównoważony rozwój”, która odbyła się 1 lipca 2016 r. w Wyższej
Szkole Administracji w Bielsku-Białej przy pl. Marcina Lutra 7, otworzył Prorektor ds. nauki PWSZ w Raciborzu dr Jakub Berezowski. Konferencja miała na celu integrowanie naukowców, przede wszystkim młodych, z różnych ośrodków naukowych zarówno z kraju, jak i zagranicy.
W sesji międzynarodowej – Multidimensional nature of sustainable
development prelegenci podczas wystąpień odnieśli się do zagadnień
dotyczących ekologii, prawa i istniejącej korupcji: ,,Composite fluorinecontaining membranes, functionalized carbonnanotubes, for water treat∗
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ment in the light of sustainable development” (Anastasia Getmanenko,
National University of „Kyiv-Mohyla Academy” Kirovograd, UA), ,,The
right of the victim to have the damage redressed and the enforceability of
the mediation settlement – the polish perspective” (Barbara J. Pawlak,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) oraz
„Питання про існування корупції в Україні: як одне з проблем сталого розвитку країни”; „Istnienie korupcji na Ukrainie w aspekcie do
pytania o zrównoważony rozwój kraju” (Ksenia Pyryn, WSM Warszawa, Kirowograd, UA).
Po krótkiej przerwie kawowej odbyły się wystąpienia w dwóch sesjach, w pięciu panelach tematycznych. Swoje tematy zaprezentowali
przedstawiciele trzydziestu polskich uczelni.
Konferencja obejmowała wymianę poglądów na temat zrównoważonego rozwoju w różnym kontekście, m.in.: gospodarki, dotyczącego
jej prawa i polityki oraz aspektu społecznego i kulturowego, jako wyzwania wobec sportu, edukacji, turystyki, ekologii oraz architektury.
Moderatorem pierwszego panelu była mgr Agata Pyrzyńska z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas tej sesji swoje
wystąpienie miało dwunastu prelegentów. Autorzy poszczególnych wystąpień zwracali uwagę na biznes, finanse, strategię gospodarki, prawo
i politykę oraz aspekt społeczny i kulturowy w procesach transformacji.
Tematyka biznesu, finansów i strategii globalnej gospodarki przewijała
się w wystąpieniach dotyczących tworzenia wspólnych wartości jako
nowego rozumienia zrównoważonego rozwoju, cech innowacyjnego
modelu biznesowego dla zrównoważonego rozwoju, przewidywaniu
kryzysu i obrony przed nim oraz nakładów na badania i rozwój będących
istotnymi czynnikami rozwoju gospodarczego. W kategorii prawo i polityka jako instrumentów procesów zmian, podjęto dyskusję nad sankcjami ekonomicznymi i politycznymi wobec zrównoważonego rozwoju,
wpływem start-upów w kształtowaniu poziomu zrównoważonego rozwoju w Polsce, prawem wyborczym obywateli państw UE przebywających poza państwem pochodzenia, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwem wodnym jako problematyką ograniczonych
zasobów wodnych na przykładzie Libii oraz analizę współpracy Transgranicznej Polsko-Białorusko-Ukraińskiej jako Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W panelu tym znalazły się bieżące tematy odnoszące się do socjologii i demografii, tak ważnych współcześnie w procesach transformacji: globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast – problem „urbanizacji biedy” na światowych peryferiach, motywacja 3.0 i kultura organizacyjna jako czynniki wspierające
zrównoważony rozwój organizacji. Społeczne i kulturowe zmiany naszego społeczeństwa zostały ukazane jako strategia zrównoważonego
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rozwoju w kontekście tożsamości narodowej polskiego emigranta w Wielkiej Brytanii.
W panelu drugim, którego moderatorem była dr Małgorzata Durzewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podnoszono tematykę zrównoważonego rozwoju jako wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki. Wystąpienia odnosiły się do następujących tematów: outdoor i Adventure Education jako droga edukacji i interioryzacji
wartości warunkujących wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
(nie)zrównoważony rozwój dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowanie postaw konsumenckich u dzieci. Wśród prezentacji odnoszono się również do ekologii,
ochrony środowiska i aspektu architektonicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju. Temat ekologii zaznaczył się w prezentacjach: potencjał wybranych biopaliw stałych możliwy do wykorzystania na cele
energetyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju energetycznego oraz
ekorozwój nową ideą w budownictwie. O środowisku traktowały wystąpienia prelegentów, którzy zwrócili uwagę na zrównoważony rozwój
a dopuszczalność mediacji w sprawach z zakresu ochrony środowiska;
patent na wiedzę tradycyjną, czyli problematyka bioprospekcji w ujęciu
zrównoważonego rozwoju, zielony marketing jako marketingowe podejście do zrównoważonego rozwoju i do kwestii produktów zielonych,
nowe strategie terapeutyczne oferowane przez inżynierię tkankową oraz
ekorozwój i innowacje jako problem pewnego oksymoronu – dylemat –
zjeść ciastko i je mieć. Aspekt architektoniczny podjęto w prezentacjach:
kreatywne przestrzenie w miastach poprzemysłowych na przykładzie
Łodzi oraz promocja miast a ich zrównoważony rozwój na przykładzie
inwestycji drogowej trasy W–Z w Łodzi.
Uczestnicy konferencji przybliżyli istotne problemy współczesnego
świata i Polski. Wszyscy uczestnicy nie tylko przygotowali i wygłosili
swoje prezentacje w formie opisu, ale również wskazali rozwiązania
w zakresie demografii, socjologii czy gospodarki naszego kraju. Prelegenci, w obu panelach, jako dopełnienie swych wystąpień podjęli się
żywej dyskusji. W tegorocznej edycji nagrodzony został temat ,,Globalne wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast. Problem „urbanizacji biedy” na światowych peryferiach” Jakuba Anusika (UŁ), który
otrzymał zaproszenie z rąk premiera Jerzego Buzka do Parlamentu Europejskiego.
Należy podkreślić, iż tematyka opracowań „Debiutu Naukowego
2015” reprezentowała pełen wachlarz wieloaspektowości zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie przedstawiciele komitetu organizacyjnego podziękowali wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny
udział w konferencji.

