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Seminarium jesienne w Poddąbiu
W dniach 26 – 28.09.2008 odbyło się seminarium
jesienne
Międzynarodowego
Programu
Stypendialnego DBU - po raz pierwszy w nowej
formule i po raz pierwszy organizowane przez nasze
Stowarzyszenie. Na seminarium przybyło 70 byłych i
obecnych
stypendystów.
Przybyli
również
przedstawiciele DBU: pani Wiesława Dyki, pan Jan
Peter Lay oraz pan Wilhelm Kulke, a także pan
Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki z małżonką i
pani Anna Nowicka, czyli Fundacja im. Nowickiego.
Również frekwencja zarządu SdSu była 100% .

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom stypendystów,
seminarium odbyło się na zachodnim wybrzeżu Morza
Bałtyckiego, w przepięknie położonej miejscowości
Poddąbie. Piaszczysta plaża, cisza i spokój, bliskość
Słowińskiego Parku Narodowego oraz lasy bukowo –
dębowe to niebywałe atuty tego miejsca. Nie dziwi
więc fakt, że przy pięknej słonecznej pogodzie
przypominającej bardziej o minionym lecie niż o
nadchodzącej zimie, każdy z nas wolne chwile chętnie
spędzał na wspólnych długich spacerach, wylegiwaniu
się na plaży czy w przypadku niektórych stypendystów
nawet kąpielach morskich.

Piątkowy
dzień
seminarium,
zgodnie
z
kilkunastoletnim
zwyczajem,
poświecony
był
prelekcjom bieżącej, XI już edycji stypendystów. Po
raz pierwszy wykłady były wygłaszane w języku
niemieckim lub angielskim. Tematy jak zwykle różne –
od skomplikowanych badań laboratoryjnych po analizy
krajobrazowe i domy pasywne. Nie zabrakło też
tematu gospodarki odpadami i handlu emisjami.

Pomimo przepięknej aury czas seminarium,
tradycyjnie już, był przede wszystkim czasem na
przedstawienie dokonań naukowych nowej edycji
stypendystów, dyskusji nad realizowanymi przez nich
projektami, debat na bieżące tematy ochrony
środowiska (z nie byle kim, tylko Ministrem
Środowiska) oraz spotkania członków Stowarzyszenia
Środowisko dla Środowiska.
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Piątkowy wieczór był czasem integracji stypendystów
wszystkich edycji. Sprzyjał temu bogaty program
pokazów slajdów z podróży dalekich i bliskich oraz
impreza taneczna z przeważającym tańcem w parach.
Kolejnego dnia, w sobotę, rześcy i wyspani (J)
ruszyliśmy na eksplorację pięknych wydmowych
krajobrazów Słowińskiego Parku Narodowego.

W niedzielny poranek nikomu nie chciało się
wyjeżdżać, choć większość z uczestników miała
bardzo długą drogę do domu. Spotykamy się za rok,
oczywiście w nowym miejscu.
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XI Walne Zgromadzenie w Krakowie
W dniu 31 maja 2008 r.
odbyło się w Krakowie Walne
Zgromadzenie
Członków
Stowarzyszenia Środowisko
dla Środowiska. Andrzej
Błachowicz, prezes Stowarzyszenia, zaprezentował działalność SdSu w okresie styczeń 2007- grudzień 2007.
Przedstawił
również
sprawozdanie Zarządu za rok
2007. Pozytywną opinię na
temat sprawozdań Zarządu w
imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił Bolesław
Michałowski, dziękując szczególnie Małgorzacie
Kachniarz oraz Tomaszowi Pietrusiakowi za
zaangażowanie oraz wnikliwe przeglądanie dokumentów
oraz sprawozdań Zarządu J. Podczas Walnego odbyły
się także wybory uzupełniające do Zarządu na
stanowisko Skarbnika, po wcześniejszej rezygnacji
Katarzyny Tokarczyk – Dorociak. Nowym Skarbnikiem, a
jednocześnie członkiem zarządu Stowarzyszenia
wybrano Marię Śmietankę. Przy okazji spraw
finansowych poruszono temat regularnego wpłacania
składek członkowskich, jak również posługiwania się
wyłącznie przelewami bankowymi przy wpłacie składek,
dla uproszczenia prowadzenia ewidencji finansowej
Stowarzyszenia. Andrzej Błachowicz w imieniu
nieobecnej Agaty Szymańskiej – managera ds.
stypendiów, przedstawił najważniejsze założenia XII
edycji programu stypendialnego oraz działania SdS przy
promocji XII edycji stypendiów DBU. Omówiono
przygotowania do organizacji seminarium jesiennego
oraz wymogi rekrutacyjne, kanały dystrybucji informacji o
stypendium, pozycjonowanie strony SdS oraz możliwości
ogłaszania i promowania programu stypendialnego w
Internecie, wreszcie język prezentacji w trakcie
seminarium jesiennego.

Poddano pod dyskusję również kilka tematów
związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i
realizowanymi projektami. Tematy dotyczyły m.in. serii
wykładów na UW dotyczących praktycznych aspektów
ochrony środowiska, a prowadzonych przez członków
SdS, współpracy ze stowarzyszeniem stypendystów DBU
UNetS czy wyników burzy mózgów (tzw. technika 365),
przeprowadzonej 6.10.2007 na seminarium jesiennym FN
w Krynicy. Na koniec zgłoszono wolne wnioski dotyczące
technicznej możliwości współpracy jako członek SdSu z
gminą w ramach różnego rodzaju projektów oraz
wykreowania wizerunku SdSu jako grupy niezależnych
ekspertów w obszarze ochrony środowiska.

