Pierwszy dzień (piątek) poświęcony był oczywiście
prelekcjom bieżącej, 10. edycji stypendystów.
Tematy jak zwykle różne: od skomplikowanych badań
laboratoryjnych dotyczących m.in. wpływu pH na
fitoplankton, lotnych związków organicznych w
powietrzu, dynamiki azotu w glebie, po analizy prawne
i ekonomiczne.

100 byłych i obecnych stypendystów zjechało w
dniach 5-8.10.2007 do przepięknego ośrodka
położonego tuż przy dolnej stacji kolei gondolowej na
Jaworzynę Krynicką. Wśród uroków jesiennych
górskich pejzaży Beskidu Sądeckiego rozpoczęliśmy
kolejne już, a zarazem jubileuszowe, dziesiąte
jesienne seminarium Fundacji im. Nowickiego.

X Seminarium jesienne
Fundacji im. Nowickiego w Krynicy
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Pojawił się również temat edukacji ekologicznej,
ekologii roślin oraz ocen oddziaływania na środowisko.
Poznaliśmy bliżej tematykę transgranicznych korytarzy
ekologicznych oraz roli teledetekcji w badaniach nad
klasyfikacją obiektową użytkowania ziemi w
Uzbekistanie czy system ostrzegania przed tsunami w
Indonezji

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
email: rzecznik@sds.org.pl

Wszystkie prezentacje były jasne i klarowne ….
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… a jeszcze jaśniejsze i klarowniejsze stawały się po
pytaniach słuchających

Piątkowy wieczór to uroczysta kolacja, tańce i
rozmowy do białego rana.

Sobotnie przedpołudnie upłynęło na dyskusjach
tematycznych
pomiędzy
różnymi
rocznikami
stypendystów. Moderował prof. Maciej Nowicki. Było o
powietrzu, klimacie, odpadach, przyrodzie.
Tego dnia odbyło się również drugie spotkanie w
gronie wszystkich stypendystów, moderatorem tym
razem był zarząd SdS. Podjęty został temat
kontynuacji jesiennych seminariów oraz przedstawiona
została przez Agatę Szymańską (manager ds.
stypendiów)
informacja
o
stanie
procesu
rekrutacyjnego nowej edycji według nowych zasad.
Obszernie przedstawione zostały też inne projekty
dotyczące m.in. wykładów na UW, opracowania nowej

Nie zabrakło podziękowań dla Fundacji im.
Nowickiego i DBU za cudowne chwile na stypendium
podarowane 10-tej Edycji.

PRZEGLĄD SdS
bazy danych i forum dyskusyjnego, współpracy
eksperckiej z firmami zewnętrznymi. Spotkanie
zakończyło się burzą mózgów w grupach, której celem
było znalezienie nowych pomysłów na funkcjonowanie
SdS – wyniki są w opracowaniu.

Po południu wycieczka – wspólny odpoczynek wśród
jesiennych pejzaży pasma Jaworzyny.
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Seminarium w Krynicy było ostatnim w formule programu
stypendialnego Fundacji im. Nowickiego. Za rok spotkanie
zorganizuje SdS i będzie ono uwieńczeniem pobytu na
stypendium 19 osób, które wyłoniono w październiku 2007
jako XI (I w nowej formule Międzynarodowego Programu
Stypendialnego DBU) edycję. To duże wyzwanie dla
Stowarzyszenia, któremu to wyzwaniu musimy sprostać.

Wieczorem ognisko, pokazy slajdów i zakończenie.
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10 edycja stypendystów - kto jest kto?
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