Seminaria i wydarzenia

EFEN – Siemianowice Śl., ETI Polam – Pułtusk, GAZEX – Warszawa, Hager Polo
– Tychy, JEAN MUELLER POLSKA – Warszawa, LEGRAND Polska – Ząbkowice Śląskie, OBO BETTERMANN POLSKA – Warszawa, ZPUE HOLDING
– Włoszczowa.
W godzinach wieczornych pierwszego dnia sympozjum odbyło się spotkanie dyskusyjne połączone z kolacją koleżeńską.
XVI Sympozjum OP SEP zakończyło się w drugim dniu wydaniem zaświadczeń Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o uczestnictwie w sympozjum.
Ryszard Niewiedział
Wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

SEREN Polska – Stowarzyszenie Ekologów
na Rzecz Energii Nuklearnej
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej (SEREN) jest organizacją non-profits, która stawia sobie za cel informowanie w sposób kompleksowy
i obiektywny o kwestiach dotyczących energii, w tym w szczególności zapoznawanie
z zaletami, jakie ma produkcja energii nuklearnej oraz jednoczenie osób, które popierają użytkowanie tego źródła energii w celach pokojowych, z zachowaniem szacunku
dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kwestii odpadów nuklearnych.
SEREN POLSKA jest członkiem międzynarodowej organizacji EFN – Environmentalists for Nuclear Energy.
18 stycznia 2006 roku w Warszawie powstał komitet założycielski Stowarzyszenia, a rejestrację zakończono 24 stycznia 2008 roku.
Lista osób z zebrania założycielskiego zawierała 21 osób: • Bruno Comby –
ibc@comby.org • Berol Robinson – berol.robinson@chello.fr • Zbigniew Jaworowski – jaworo@clor.waw.pl • Jacek Baurski – jbaurski@energoprojekt.pl • Jan Borzyszkowski – jan.borzyszkowski@ios.edu.pl • Zdzisław Celiński – zdceli@op.pl •
Jerzy I. Chmielewski – chmielurki@wp.pl • Mirosław Duda – miroslaw.duda@onet.pl
• Jan Felicki – j.felicki@ia.pw.edu.pl • Dariusz Kotlewski – Dariusz.Kotlewski@vp.pl
• Stanisław Latek – Stanislaw.Latek@paa.gov.pl • Jerzy Łaskawiec – jerzy.laskawiec@bot.pl • Tadeusz Malinowski – redinpe@neostrada.pl • Jacek Marecki
– office@opan.gda.pl • Andrzej T. Mikulski – mikulski@paa.gov.pl • Marek Rabiński – rabinski@ipj.gov.pl • Janusz Rakowski – j.rakowski@ien.com.pl • Andrzej
Strupczewski – A.Strupczewski@cyf.gov.pl • Roman Trechciński – ot.sep@sep.com.pl
• Robert Wołkiewicz – r.wolkiewicz@ipj.gov.pl • Tadeusz Wójcik – tad.wojcik@wp.pl.
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W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy ponad 90 członków. Członkami mogą być
wszyscy ci, którzy chcą chronić naturę i są przekonani o tym, że energetyka jądrowa
może w tym pomóc, a także ci, którzy chcą działać na rzecz środowiska naturalnego
i gospodarczego Polski.
Międzynarodowa organizacja ekologiczna Environmentalists for Nuclear Energy
(EFN), polska nazwa: SEREN, rozwija się bardzo szybko. Obecnie liczy już
8000 członków z około 60 krajów świata na 5 kontynentach. Prezesem EFN jest
Bruno Comby (Francja).
W USA, Japonii i Kanadzie działają oddziały EFN (tzw. branches – gałęzie). Założycielami EFN byli między innymi dawni działacze Greenpeace, którzy nie mogli
pogodzić się z dotychczasową polityką tej organizacji.
Poglądy prezentowane przez EFN są całkowicie zgodne z poglądami reprezentowanymi przez najpoważniejszą energetyczną organizację światową, a mianowicie
Światową Radę Energetyczną (World Energy Council – WEC). W pracach WEC
udział biorą najlepsi eksperci światowi, a ich obiektywizm jest niepodważalny. Główne różnice poglądów WEC (i EFN) w stosunku do poglądów Greenpeace są następujące:
• WEC od szeregu lat popiera energetykę jądrową (Greenpeace – odwrotnie),
• WEC jest przeciwna zbyt szerokiemu popieraniu Odnawialnych Źródeł Energii
(tzw. OZE) ze względów ekonomicznych,
• WEC przywiązuje dużą wagę do zasady zrównoważonego rozwoju.
WEC jest przeciwna polityce UE w odniesieniu do OZE – głównie nie zgadza się
z polityką „limitów” na OZE dla poszczególnych krajów. Prawdopodobnie zarówno
WEC, jak i EFN poparłyby zalecenia UE odnośnie ograniczenia dopłat do OZE,
a mianowicie:
• mniej niż 5 euroc/kWh,
• mniej niż uniknięte koszty zewnętrzne w stosunku do opcji bazowej (w Polsce
elektrownie węglowe).
Zasada zrównoważonego rozwoju to oszczędność węgla, ropy naftowej i gazu
ziemnego dla przyszłych pokoleń. Przedstawiciele Greenpeace przykuwali się do torów, po których przewożono paliwo jądrowe, ale nie protestują przeciwko spalaniu
tych cennych surowców w elektrowniach i emisji szkodliwych dla środowiska substancji.
Główne cele Stowarzyszenia SEREN POLSKA zdefiniowano jako:
• pełne i obiektywne informowanie społeczeństwa o energii i środowisku,
• informowanie o zaletach energii jądrowej, szczególnie ze względu na ochronę
środowiska,
• integrowanie osób, które popierają użytkowanie energetyki jądrowej w celach
pokojowych.
Realizacja tych celów obejmuje:
• wspieranie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
• inicjowanie publikacji książkowych i artykułów,
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• wygłaszanie referatów i odczytów,
• uczestniczenie w debatach publicznych,
• przygotowanie informacji naukowych i popularno-naukowych,
• udział w targach i wystawach,
• organizowanie konferencji i spotkań,
• współpraca z innymi organizacjami.
W dniu 14 marca 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków SEREN –
Polska. Wybrano m.in. nowe władze na kolejną kadencję 2013–2015.
Prezesem SEREN wybrany został ponownie prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz
Chmielewski, pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu: prof. dr hab. inż. Natalia Golnik – wiceprezes, prof. dr inż. Andrzej Strupczewski – wiceprezes, dr inż.
Tadeusz Wójcik – wiceprezes, dr inż. Krzysztof Rzymkowski – sekretarz generalny,
dr inż. Marek Rabiński – skarbnik, mgr inż. Andrzej Boroń – członek zarządu, mgr
inż. Jacek Kaniewski – członek zarządu, prof. dr hab. inż. Maciej Sadowski – członek
zarządu.
O bieżącej działalności SEREN-Polska można czytać na http://www.ecolo.org
(kliknąć na polską flagę). Zachęcam.
Tadeusz Malinowski
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