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Kolejne seminarium Fundacji Nowickiego
odbyło się na Pojezierzu Brodnickim – w
miejscu urokliwym – w ośrodku Ryte Błota
nad jeziorem Zbiczno. Pojezierze Brodnickie
jest znacznie mniej znane ale stanowi
perełkę wśród pojezierzy. Urozmaicona
rzeźba terenu, przepiękne bory i lasy, urocze
moczary, nad głowami drapieżniki a w
pobliżu przemykające sarenki, szaraczki i
inna zwierzyna.
Cały
pierwszy
dzień
wypełniły
prezentacje
stypendystów
Fundacji.
Dowiedzieliśmy się m.in. nieco o życiu krów
w Niemczech, badaniach torfowisk i jemioły,
o
badaniach
prowadzonych
nad
organicznymi ogniwami fotowoltaicznymi, o
domach pasywnych – pierwsi chętni
zgłaszali się po projekty domów, o zaniku
jeziora Aralskiego i badaniu sukcesji
roślinności
metodami
satelitarnymi,
poznaliśmy również system monitorowania
jakości wody w zlewni rzeki Weisseritz, plusy
i minusy segregacji odpadów a także system
ekologicznego zarządzania parafiami i
problemy z dyrektywami EU.
Tak pełen wrażeń dzień zakończył się
zwyczajową dyskoteką, gdzie można było
przekonać się naocznie, że muzyka łączy
pokolenia – nie zawsze – ale jednak...
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Sobota upłynęła przede wszystkim pod znakiem poznawania uroków
Pojezierza Brodnickiego – wycieczki, spacery, łowienie rybek, pływanie
kajakami, a dla odważniejszych osobiste zanurzanie się w wodzie. Mimo
przepięknej pogody, woda nie należała jednak do najcieplejszych...
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W sobotę po południu, najmłodsi stypendyści mogli zobaczyć kto jest z
której edycji stypendialnej. Każdy rocznik stypendialny występował na
proscenium i każdy stypendysta recytował wierszyk o sobie i swoich
dokonaniach. Prezentacja ta obnażyła nikłość jeśli chodzi o liczbę
reprezentantów niektórych roczników, ale wielkość osób przybyłych ☺.
Było sporo konkretów ale i sporo śmiechu, pozdrowień od tych, którzy nie
przybyli bo nie mogli z różnych przyczyn przybyć, wieści o tych co zaginęli
itp. Okazało się, że większość stypendystów z czwartej edycji
stypendialnej właśnie powiększyła lub powiększa grono rodzinne i stąd
wynika nieco niższa niż zwykle frekwencja na seminarium. No cóż... za
rok spodziewamy się przyjazdu przyszłych stypendystów Fundacji.
W dalszej części odbyło się otwarte spotkanie Stowarzyszenia
Środowisko dla Środowiska, gdzie przedstawiono co udało się zrobić
członkom stowarzyszenia do tej pory (dokładniejsza relacja poniżej).
Wieczór zakończył się ogniskiem ze śpiewami i konkursami, jakich nigdy
nie widziały i nie słyszały seminaria jesienne...
Do zobaczenia za rok ... w kolejnym urokliwym miejscu...
Katarzyna Osińska-Skotak
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8 edycja stypendystów Fundacji im. Nowickiego

Waldemar Bernatowicz
Uniwersytet Wrocławski

Szymon Firląg
Politechnika Warszawska

Agnieszka Gruszecka
Akademia Górniczo Hutnicza

Małgorzata Mizgalska
Karol Pawełczyk
Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Jacek Wiśniewski
Politechnika Śląska w Gliwicach

Magdalena Wrzesień
Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Janowska
Uniwersytet Warszawski

Tomasz Pietrusiak
Uniwersytet Jagielloński

Piotr Pieta
Akademia Górniczo Hutnicza

Maria Zachwatowicz
Uniwersytet Warszawski

Dorota Zawadzka
Politechnika Warszawska

Aleksandra Każmierczak
Akademia Rolnicza w Poznaniu

Agnieszka Szczepińska
Uniwersytet Warszawski

Ewa Jabłońska
Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Tarnawski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
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Spotkanie Stowarzyszenia Srodowisko dla

Srodowiska - sobota, 8 pazdziernika 2005 r.
W pięknych okolicznościach przyrody Pojezierza Brodnickiego,
w Ośrodku Wczasowym w Rytych Błotach, 8 października odbyło się
spotkanie członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Było
ono jednym z punktów tradycyjnego seminarium jesiennego, które po raz
dziewiąty zorganizowała Fundacja im. Nowickiego.
W tym roku po raz pierwszy zrezygnowaliśmy z organizacji Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na rzecz spotkania otwartego
dla wszystkich obecnych na seminarium Fundacji. Jego celem było
poinformowanie o tym, co się wydarzyło w Stowarzyszeniu od początku
jego istnienia, jakie działania i projekty udało się nam zrealizować. W ten
sposób chcieliśmy zachęcić niezrzeszonych jeszcze stypendystów do
przyłączenia się do naszej organizacji.
W spotkaniu SdS uczestniczyli wszyscy związani z Fundacją im.
Nowickiego, zaś sam Profesor otwarcie wyraził wsparcie dla naszych
działań.
Podczas prawie dwugodzinnego spotkania zarząd Stowarzyszenia
przedstawił szczegóły najważniejszych z realizowanych przez nas
przedsięwzięć.
Koniec czerwca to impreza na wrocławskim rynku, czyli finał projektu
„Nie wszystko na wysypisko”, który realizowaliśmy przez 6 miesięcy, we
współpracy z firmą WPO Alba oraz Stowarzyszeniem "Eko-biegły". Wzięło
w nim udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży szkół wrocławskich, którzy
uczyli się zasad segregacji odpadów oraz rywalizowali w ich selektywnej
zbiórce. Reprezentacja zwycięskiej szkoły w nagrodę spędziła kilka dni na
wycieczce w Berlinie. Projekt ten okazał się również sukcesem medialnym
i promocyjnym SdS. Byliśmy widoczni nie tylko na festynie
podsumowującym projekt, ale również w relacjach telewizyjnych,
notatkach w prasie lokalnej oraz branżowej jak "Recykling".
Na początku czerwca 2005 wraz z Fundacją im. Nowickiego byliśmy
gośćmi Ambasady Niemiec w ramach obchodów Roku PolskoNiemieckiego na Pikniku Naukowym w Warszawie. Wspólne stoisko
odwiedziło kilkaset osób. W namiocie prowadziliśmy edukację
ekologiczną, na scenie zaś rozegraliśmy quiz dotyczący wiedzy z zakresu
ochrony środowiska, a także zorganizowaliśmy dyskusję o sensie
współpracy polsko-niemieckiej (z udziałem prof. Macieja Nowickiego).
Wykonaliśmy również wiele innych może mniej widowiskowych, ale
w pełni profesjonalnych opracowań. Nasi koledzy w zorganizowanych
przez siebie grupach przygotowywali m.in. raporty z oceny oddziaływania
na środowisko, operaty wodno-prawne, czy też wnioski o wydanie
pozwolenia zintegrowanego.
Do niezwykle udanych przedsięwzięć zaliczają się również
organizowane przez nas szkolenia. Wykłady z zakresu sporządzania
wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz raportów z oceny

oddziaływania na środowisko prowadzili Ci z nas, którzy zajmują się tym
na co dzień.
Spotkanie w Rytych Błotach przyniosło jednoznaczne wsparcie dla idei
spontanicznych spotkań towarzyskich w ośrodkach, gdzie mieszkają
i pracują nasi członkowie. Spotkania mają szansę zintegrować
Stowarzyszenie i być może zaowocują współpracą merytoryczną.
Obecnie odbywają się lub już niebawem zaczną odbywać się
spotkania w trzech miastach: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Poniżej
informacja o ich koordynatorach:
Warszawa: Monika Kryger (kryger_monika@poczta.onet.pl)
Kraków: Ewa Adamiec (eadamiec@szuwarowa.krakow.pl)
Wrocław: Gosia Mielnik (malgorzata.mielnik@gmx.net)

Kalendarium zdobywania szczytu:
18.01. – 20.01. – Poprzez bardzo malowniczą, kamienną pustynię
wyruszamy do bazy głównej – Plaza del Mulas (4200 m
n.p.m.). Część naszego sprzętu transportują wynajęte
od wojska muły.
21.01. – 29.01. – Aklimatyzacja. Z plecakami wypełnionymi sprzętem
przemieszczamy się mozolnie po kamiennych zboczach
pomiędzy kolejnymi obozami: II – Nido del Condores
(5200 m n.p.m.) i III – Berlin (5800 m n.p.m.).
Początkowo zdobywanie wysokości wiąże się z
nieodłącznym bólem głowy oraz ogromnym wysiłkiem,
przy wykonywaniu każdego kroku.

Czekamy na kolejne miasta! Potencjalnych koordynatorów prosimy
o kontakt z zarządem (sds_post@wp.pl)
Z przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że wszystkie deklaracje
członkowskie, które mieliśmy przygotowane na spotkanie w Rytych
Błotach rozeszły się jak świeże bułeczki. Wierzymy, że już
w poszerzonym składzie spotkamy się na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu Członków, które najprawdopodobniej odbędzie się
w pierwszym tygodniu grudnia w Warszawie.
Adam Kałduński

Wyprawa – Aconcagua (6959 m.n.p.m) –
najwyzszy szczyt Ameryki Południowej
Styczen 2005

Decyzja o wyjeździe zapadła we wrześniu 2004 roku, a dokładnie na
szkoleniu SdS na temat: „Pozwolenia zintegrowane, BAT-y na
przdsiębiorców”. Ostatecznie na zdobywanie szczytu oprócz naszej trójki
(Łukasz Całek, Mirek Baściuk, Radek Dyjak) zdecydowały się jeszcze:
Ania, Magda i Adam – nasi przyjaciele.
W zdobywaniu góry wielki wkład mieli Polacy, po których w tym rejonie
Andów pozostały liczne ślady. Nazwę de’Polacco nosi największy w tym
rejonie lodowiec, który pokrywa południowe zbocze góry oraz jedna
z najtrudniejszych dróg prowadząca na szczyt, wytyczona przez pierwsząI
Polską Wyprawę Andyjską w roku 1934.
Podróż rozpoczęła się 15 stycznia 2005 r. Po 12-godzinnym locie
z międzylądowaniem we Frankfurcie i Madrycie wylądowaliśmy
w zalanym słońcem Santiago de Chile. Po uzupełnieniu zapasów
żywności i gazu przekroczyliśmy granicę argentyńską i udaliśmy się do
Puente del Inca – punktu wypadowego na Aconcague.
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Niezwykle uciążliwa jest konieczność uzupełniania płynów w suchym
górskim klimacie. Codziennie wypijamy minimum 6 litrów wody.
30.01. – 02.02. – Pierwszy atak szczytowy. Po krótkim śnie w III obozie
wstajemy o 3 rano i zaczynamy topić śnieg. W
temperaturze – 20oC przygotowanie 6 litrów wody na 2 –
osobowy zespół zajmuje nam ok. 3 godzin. O godzinie 7,
zaopatrzeni w skorupy, raki i czekany wyruszamy w
kierunku szczytu. Porywisty i lodowaty „biały wiatr”,
zapowiadający zmianę pogody zatrzymuje nas na
wysokości 6400 m.n.p.m. Musimy się wycofać i wrócić
do III obozu. Następnego dnia nadchodzi załamanie
pogody. Przez 3 dni, ukryci w schronie wysokogórskim
czekamy na poprawę pogody. Wieje porywisty wiatr
uniemożliwiający wyjście na zewnątrz schronu. W nocy
temperatura spada do - 37oC.

03.02. - 05.02. – Drugi atak szczytowy. Po trzech dniach spędzonych na
wysokości 5800 m.n.p.m. wykorzystujemy chwilową
poprawę pogody i schodzimy do najniższego obozu.
Następnego dnia pogoda zaczyna się poprawiać.
Uzupełniamy płyny, regenerujemy siły i ponownie
wyruszamy na szczyt. Mamy jednak bardzo mało czasu,
pozwolenie na wejście na szczyt kończy się za 2 dni.
Dzięki bardzo dobrej aklimatyzacji po 30 godzinach
wspinaczki, przerwanej 3 godzinami snu, docieramy na
wysokość 6850 m.n.p.m. Do szczytu brakuje nam ok.
100 m. wysokości. Jednak ze względu na późną porę i
ogromne zmęczenie zapada decyzja o odwrocie. Zejście
zajmuje nam 6 godzin, około północy po 36 godzinach
jesteśmy znowu w najniższym obozie.

Ostatnie spojrzenie na szczyt i powrót przez Buenos Aires do Polski.
11.02.2005 jesteśmy ponownie w zaśnieżonej Warszawie.
Radomir Dyjak
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