
Informacja o działalności Koła Seniora 
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 2018 roku 

 
Ostatni rok naszej działalności charakteryzował się dużymi zmianami organizacyjnymi. 

Wieloletni prezes Koła Seniora, Pan prof. dr hab. Mieczysław Ratajszczak ze względów 

zdrowotnych, 1 lutego zrezygnował z funkcji prezesa. W dowód uznania za wieloletnią 

pracę Zarząd Koła poprosił Pana profesora, aby zechciał być honorowym jego 

prezesem. Niestety, było to nasze ostatnie spotkanie z Panem Profesorem. Na początku 

maja dotarła do nas smutna wiadomość o jego śmierci. Dalsze kierowanie działalnością 

naszego Koła, Zarząd powierzył prof. Tomaszowi Maciejewskiemu.  

Przed nowym prezesem stanęła więc konieczność przygotowania planu pracy na 2018 

rok i jego realizacji. W 2018 roku Koło Seniora przy naszym Uniwersytecie, 

kontynuowało swoją dzielność programową organizując spotkania towarzyskie oraz 

wycieczki turystyczno-naukowe. 

 

Pomimo znacznych trudności organizacyjnych, udało się podjąć pracę, czego efektem 

było zorganizowanie czterech wycieczek turystyczno-krajoznawczych, połączonych 

również ze zwiedzaniem naszych Zakładów Doświadczalnych. Poza wyjazdami 

autokarowymi mogliśmy uczestniczyć w zwiedzaniu ciekawych miejsc znajdujących się 

na terenie miasta.  

 

Wycieczki autokarowe 
 

22.05.2018. Autokarowa wycieczka turystyczno – krajoznawcza na trasie: 
Wolsztyn –  Chlastawa – Łomnica  

W Wolsztynie zwiedziliśmy: 
„Skansen pod parą”. W zabytkowej parowozowni mogliśmy zobaczyć parowozy, tabor 

kolejowy, warsztaty, biuro zawiadowcy, kasy biletowe, urządzenia łączności, 

wyposażenia służby utrzymania ruchu i inne. 

Muzeum Dr Roberta Kocha - odkrywcy bakterii wywołującej gruźlicę, badacza cholery, 

malarii, dżumy, śpiączki, pomoru bydła. W dwóch salach obejrzeliśmy pamiątki po 

laureacie Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z okresu jego pobytu 

w Wolsztynie (1872-1880) i innych miejscach, w których prowadził badania, 

a wśród nich - fotografie, fotokopie dokumentów, stylowe meble z epoki. 



Muzeum Marcina Rożka. Dom zbudowany w 1934 roku wg jego koncepcji, w którym 

urządził sobie pracownie rzeźbiarską i malarską. Przewodnik zaprezentował 

ekspozycję poświęconą życiu i twórczości artysty, twórcy rzeźb pomników m.in. 

Siewca (1923 r, oryginał w Luboniu, kopia przed Rektoratem UP), Fryderyka 

Chopina w Poznaniu, Bolesława Chrobrego w Gnieźnie a w pięknym ogrodzie 

kopie rzeźb zniszczonych podczas II wojny światowej. 

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski - zwiedzanie 

z przewodnikiem rozpoczęliśmy od wizyty w kasie mieszczącej się w chacie z muru 

pruskiego. Poznaliśmy sielski klimat i architekturę ludową wsi pogranicza 

wielkopolsko-lubuskiego, osadnictwa olęderskiego: od ubogiej zagrody komornika, 

przez zagrodę półrolnika, karczmarza do bogatej chaty olęderskiej, 

z pomieszczeniami mieszkalnymi, gospodarczymi, rzemieślniczymi (warsztat 

bednarski, kołodziejski), małą architekturą (ogródki, studnie, psie budy, ule, 

gołębnik, piec chlebowy). Niezmiernie ciekawymi obiektami były kuźnia i wiatrak 

koźlak.  

W Chlastawie mogliśmy zwiedzić kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 

zbudowany w 1637 r. jako zbór dla protestantów pochodzących ze Śląska. Od 

1945 r. rzymsko-katolicki, o konstrukcji słupowo-ramowej, z drewna 

modrzewiowego, z wolno stojącą drewnianą dzwonnicą – bramką (1690 r) 

i przykościelnym XVII w. cmentarzem ze starymi lipami. We wnętrzu kościoła 

ciekawa loża kolatorska.. 

W Łomnicy podziwialiśmy kościół z 1768 roku, p.w. Świętego Wawrzyńca, fundacji 

Edwarda Garczyńskiego, o konstrukcji zrębowej z ciekawą amboną w kształcie 

łodzi oraz wolno stojącą drewnianą dzwonnicą (1770 r.). Obok dwór szachulcowy 

z ok. 1770 r. i zrujnowane mauzoleum w parku z pomnikowym dębem.  

 

05.06.2018. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza i naukowa do Wronek, 
Gorzycka Starego, Gorzynia i Kamionny. 

We Wronkach zapoznaliśmy się z systemem więziennictwa w Polsce oraz warunkami 

w jakich przebywają więźniowie. Zakład Karny we Wronkach, to największy w Polsce 

zakład typu zamkniętego, przeznaczony jest dla recydywistów penitencjarnych. 

Osadzonych jest około 1600 osób. Więzienie zbudowano w 1894 roku. W czasie 

II wojny światowej więzienie zostało włączone w system więzień sądowych 

III Rzeszy w ramach Kraju Warty. Wówczas przebywali w zakładzie więźniowie 

skazani na karę od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności (zarówno kobiety jak i 
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mężczyźni). Po wojnie Centralne Więzienie we Wronkach zamieniło się na więzienie 

polityczne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (do 26 marca 1956).  

W zakładzie tym osadzeni byli m.in. Wojciech Korfanty, Róża Luksemburg, 

Stanisław Skalski, Stanisław Tatar, Stepan Bandera 

Gorzyń, to miejscowość w której zlokalizowane są nasze Zakłady Doświadczalne. W 

czasie naszego pobytu mogliśmy się zapoznać z działalnością jednego z nich. Był to 

Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt. Z jego działalnością zapoznał nas pan 

prof. dr hab. Andrzej Rutkowski. Mogliśmy również podziwiać „mini ZOO”, po którym 

oprowadził nas pan profesor. Byliśmy także poczęstowani niezwykle smacznym 

plackiem drożdżowym.  

W Gorzycku Starym zapoznaliśmy się z niezwykle ciekawą szkółką roślin wodnych. 

Podziwialiśmy nie tylko lilie wodne, ale również lotosy, kosaćce, konwalie i wiele 

innych gatunków. Właściciel szkółki, pan Krzysztof Grzegorczyk współpracuje 

z ośrodkami akademickimi dostarczając zagrożone gatunki do ich reintrodukcji 

w środowisku naturalnym.  

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kamionnie, gdzie urzekła nas przepiękna 

piękna panorama, ale także ciekawe wnętrze kościoła pw. Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny z 1499 roku z pięknym frontonem, a wewnątrz bogate wnętrze tej 

świątyni ze stallami z XVI w., barokowym ołtarzem głównym datowanym na II poł. XVII w 

i rokokową ambonę z 1776 r. 
 

19.06.2018. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Strzelna, 
Inowrocławia i Kruszwicy. 

 
Strzelno – tutaj przywitał nas kustosz tych obiektów pan Damian Rybak. Pokazał nam 

na wzgórzu św. Wojciecha ponorbertański Zespół Klasztorny  z XII wieku. W Bazylice 

Trójcy św. na wyjątkową uwagę zasługują doskonale zachowane cztery kolumny 

romańskie rozdzielające nawę główną od naw bocznych. Obok Bazyliki zwiedziliśmy 

Rotundę św. Prokopa z przełomu XII i XIII wieku, a także Muzeum Romańskie. Pobyt 

w tym miejscu był bardzo sympatyczny, bo wysłuchaliśmy wiele ciekawych legend 

i przypowieści przekazanych z humorem i niezwykłą charyzmą, rozśpiewaliśmy się 

w Rotundzie i jeszcze mogliśmy się zaopatrzyć w miejscowe specjały. 

Kruszwica – to malowniczo położona miejscowość na pojezierzu gnieźnieńskim nad 

brzegiem jeziora Gopło. Weszliśmy na Mysią Wieżę aby podziwiać wspaniałe widoki 

na okolicę, a także usłyszeć od przewodniczki legendę o królu Popielu i jego rodzinie 
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zjedzonej przez myszy. 

Inowrocław.  Z tą samą panią przewodnik pojechaliśmy do Inowrocławia, która po 

drodze opowiedziała nam wiele ciekawostek o tutejszym regionie. W kurorcie 

odbyliśmy relaksujący spacer po Parku Zdrojowym i dalej wśród tężni solankowej. 

Funkcjonują tu  liczne sanatoria i domy uzdrowiskowe. Miasto posiada złoża soli, ale 

obecnie już się w tradycyjny sposób jej nie wydobywa. Inowrocław położony jest nad 

rzeką Noteć. Tutaj rozlewa się także wysoko zmineralizowaną  wodę 

„Inowrocławianka”. 

 

11.09.2018. Wycieczka do Gołuchowa,  Russowa i Środy Wlkp. 
 
W Gołuchowie zwiedziliśmy zabytkowy śliczny zamek z basztami. Dzieje zamku, 

związane ze znakomitymi rodami Leszczyńskich, Działyńskich, a w końcu 

Czartoryskich, którzy pozostawili liczne dobra kultury. Mogliśmy też podziwiać 

pięknie utrzymany park. Zwiedziliśmy też Muzeum Leśnictwa – Ośrodek Kultury 

Leśnej. Prezentowane są w nim maszyny i narzędzia wykorzystywane w leśnictwie, 

kulturotwórcza rola lasu oraz bogate zbiory okazów zwierzyny żyjącej w lasach. 
 
Russowo, to miejscowość związana z pobytem Marii Dąbrowskiej. Znajduje się tutaj 

muzeum otwarte w 1971 roku, w jej rodzinnym dworku, w którym spędziła 

dzieciństwo i młodość. Swoje wspomnienia zobrazowała w powieści Noce i dnie oraz 

w zbiorach opowiadań Ludzie stamtąd i Uśmiech dzieciństwa. W parku otaczającym 

dworek zwiedzaliśmy również skansen etnograficzny. 

W Środzie Wielkopolskiej wstąpiliśmy do kolegiaty Najświętszej Maryi Panny 

Wniebowziętej , wybudowanej w stylu gotyckim na początku XV w. Jej wnętrze kryje 

wiele cennych zabytków jak np. późnorenesansowy ołtarz główny, stalle, kaplicę 

Gostomskich. 

 

15.maja po Ogrodzie Botanicznym  oprowadziła nas pani dr Małgorzata Raszewska.  

W dniach 25 i 26 sierpnia, w ramach dni Twierdzy Poznań mogliśmy zwiedzać 

umocnienia obronne Poznania z przełomu XIX i XX wieku.  

29 września, członkowie naszego Koła oraz pracownicy Uczelni, mieli możliwość 

zwiedzenia Prezydenckiego Przeciwatomowego Schronu Dowodzenia Miasta Poznania, 

który znajduje się przy ul. Słupskiej 62. 

 

https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-goluchowie.htm


Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 15 października, Koło Seniora 

zorganizowało okolicznościowy wykład, który wygłosił  i dyskusję poprowadził 

dr Włodzimierz Łęcki. 

 

Ostatnie w 2018 roku spotkanie Zarządu odbyło się 13 grudnia. Oprócz omówienia 

spraw bieżących, złożyliśmy sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku.  

 

W związku z ochroną danych osobowych (RODO), konieczne było uzyskanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych członków Koła Seniora. Do wszystkich członków 

zostały rozesłane odpowiednie oświadczenia.  

. 

Działalność Koła nie była by możliwa bez wsparcia władz Uczelni, zwłaszcza przy 

organizacji wycieczek autokarowych. Dzięki życzliwości władz znacznie poprawiły się 

nasze warunki lokalowe i od wakacji możemy korzystać z nowego pomieszczenia, 

zapewniającego lepsze warunki dla naszych spotkań. Od maja br. dysponujemy również 

stroną internetową, na której zamieszczamy najważniejsze informacje. 

Zapraszamy wszystkich do współpracy i tworzenia nowych kół zainteresowań, tym 

bardziej, że w nowych warunkach lokalowych w miłej atmosferze można rozwijać swoje 

zainteresowania. Czekamy na Wasze propozycje. Można je zgłaszać na mój adres 

maciejewski.t@gmail.com. 

 

Dziękujmy więc za życzliwość i wsparcie naszej działalności. 

 

Za wniesiony wkład w pracę Koła i organizację wycieczek składam wszystkim którzy 

zaangażowali się w tą działalność, składa serdeczne podziękowanie. 

 

Program pracy na 2019 rok zostanie opracowany w lutym 2019 roku.  

 

Zapraszam osoby zainteresowane pracą Koła do zapoznania się z programem pracy na 

2019 rok, który zostanie podany do wiadomości w drugiej połowie lutego. 

 

W imieniu Koła Seniora 

Tomasz Maciejewski - prezes 
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