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KOMUNIKAT NR 1
Organizacja kolejnego spotkania członków i sympatyków Sekcji Odonatologicznej PTE oraz
wszystkich miłośników ważek zbiega się z 20. rocznicą istnienia Sekcji …. tak, niełatwo uwierzyć, że
czas mija tak szybko ale pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu 1998 roku. Tegoroczne Sympozjum
trudno nazwać jubileuszowym, chociaż ten wątek będzie obecny podczas spotkania. Tego typu
rocznicę chyba najlepiej uczcić najprościej – kolejnym, dobrze przygotowanym i ciekawym
spotkaniem.
Miejscem tegorocznego Sympozjum będzie Słowiński Park Narodowy i okolice. Spotkanie
odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia 2018 roku. Przyjazd uczestników i pierwsze nieformalne
spotkanie przewidujemy na 23 sierpnia. To jednak nie wszystko – nie chcemy zamykać się tylko we
własnym gronie. W dniu poprzedzającym Sympozjum, tj. 23 sierpnia, odbędą się „Słowińskie
spotkania z ważkami” – zajęcia popularyzujące badania nad ważkami dla pracowników parku i osób
zainteresowanych taką tematyką.
W programie Sympozjum przewidzieliśmy dwa zamawiane wykłady oraz krótkie komunikaty
dotyczące bieżących badań – pierwszeństwo w ich wygłaszaniu będą miały osoby, które pojawią się
po raz pierwszy na Sympozjum. Jesteśmy ciekawi dokonań nowych uczestników – siebie wzajemnie
znamy przecież już jakiś czas. Przewidujemy także możliwość zaprezentowania swoich wyników
przygotowanych wcześniej i umieszczonych już na stronie wazki.pl w formie prezentacji. Mogą to być
doniesienia o wykonywanych badaniach lub fotorelacje (być może – to warunkuje głównie pogoda –
część z takich przygotowanych wystąpień uda pokazać się w trakcie spotkania). Nie zabraknie również
wspólnych wypraw terenowych - odwiedzimy bardzo ciekawe siedliska ważek na Pobrzeżu Bałtyku.
„Obchody” 20-lecia Sekcji przewidujemy na jeden z wieczorów w formie spotkania towarzyskiego
z pokazem zdjęć prezentujących w mniej lub bardziej poważny sposób naszą działalność. W trakcie
Sympozjum czeka nas także zebranie organizacyjne związane z koniecznością przeprowadzenia
przedterminowych wyborów zarządu Sekcji.
Wszystkie szczegóły przekazane zostaną w kolejnym komunikacie. Teraz sprawa najważniejsza.
Miejsce i termin Sympozjum przypada w tym roku w sezonie wakacyjnym. Musimy jak najszybciej
zamówić noclegi. Najprawdopodobniej bazę będziemy mieli w miejscowości Smołdzino Poligon.
Orientacyjny koszt noclegu 40 zł. Wyżywienie we własnym zakresie.
Prosimy o jak najszybsze nadesłanie mailowo chęci uczestnictwa w Sympozjum w podanym
terminie. Jeśli jest to możliwe to takiej jednoznacznej informacji oczekujemy do dnia 8 kwietnia br.
Informację proszę przesłać na adres: tonczyk.grzegorz@gmail.com z dopiskiem „Sympozjum”
w tytule wiadomości.
ps. Jeśli ktoś z potencjalnych uczestników zainteresowany jest również udziałem w „Słowińskim
spotkaniu z ważkami” w dniu 23 sierpnia, prosimy również o kontakt mailowy w tej sprawie.
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