
Program Koła Seniora UPP na 2020 rok 

 W imieniu Zarządu Koła Seniora przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu informuję, 
że w 2020 roku w podanych poniżej terminach o godz. 16:00 w czwartek, odbywać się będą spotkania 
członków naszego Koła, w czasie których będziemy mogli porozmawiać przy kawie, a także 
wysłuchać przygotowanych prelekcji  i podyskutować na interesujące tematy. O godzinę wcześniej 
spotykać się będą członkowie zarządu. 

Spotkania odbywają się w lokalu Koła Seniora znajdującym się w Domu Studenckim  przy ul. 
Dożynkowej 9  pokój nr 5. 
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      Wycieczki autokarowe 

 

Lp. Data Trasa 

1. 21. 04. Dziewicza Góra, Owińska Biedrusko 

2. 12. 05. Kazimierz Biskupi, Gosławice, Ślesin, Licheń, Konin, Ląd, Ignacewo 

3. 04. 06 Wrocław 

4. 11. 09.  Kórnik, Rogalin 

5 6.10.*  Opalenica, Brody, Lwówek, Buk. 

• - w przypadku późniejszego rozpoczęcia kampanii cukrowniczej termin może ulec zmianie 
Cena obiadu  – około 25 zł.  Obiad na wycieczce wymienionej w pkt. 2 – 35 zł – jest to gęsina jako 
danie regionalne + inne smakołyki. 

Co zobaczymy? 
21 kwietnia  - w  Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Dziewicza Góra" odbędziemy spacer 
z przewodnikiem, wejdziemy na wieżę widokową skąd będziemy mogli podziwiać piękną 
panoramę. W Owińskach zwiedzimy Park orientacji przestrzennej i wnętrza ośrodka dla 
niewidomych oraz klasztor  i kościół Ojców Sercanów Białych.  Około godz. 14:30  zjemy 
obiad w Biedrusku , a potem zwiedzimy park i pałac. 

12 maja wycieczkę poprowadzi pan dr Włodzimierz Łęcki. Wyjazd z panem doktorem zawsze 
obfituje w wiele niespodzianek. Tak będzie również i tym razem. 

 
4 czerwca we Wrocławiu zobaczymy Z00 i Afrykarium,  Ostrów Tumski i tam kościół św. Marcina 

oraz Archikatedrę pw. św. Jana Chrzciciela oraz Most Tumski. Dalej pojedziemy zobaczyć 
Rynek, Ratusz, Pręgierz i malownicze kamieniczki. Zwiedzimy również Plac Solny, który 
jest wielkim targiem kwiatowym. Koszty wycieczki ZOO -21,-zł ;Archikatedra 12,-zł. Obiad 
2-daniowy 28-30,- zł na Starówce. ( wyjazd wyjątkowo godz. 6:45 Biocentrum,godz.7:00 
Wołyńska – powrót godz. 20:00 ) 

 

11 września w Kórniku zwiedzimy zamek, który jest jednym z najciekawszych i najwspanialszych 
obiektów okolic Poznania. Obecnie zamek jest siedzibą jednostki Polskiej Akademii Nauk – 

https://pan.pl/


Biblioteki Kórnickiej. W swych murach kryje jedną z najbogatszych bibliotek w Polsce 
założoną przez Tytusa Działyńskiego. Zwiedzimy także kościół parafialny będący 
nekropolią właścicieli, który został uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta 
RP z dnia 15 czerwca 2011 r.  

W zespole pałacowo-parkowym w Rogalinie zobaczymy nie tylko wielowiekowe 
dęby, ale także pięknie odnowione wnętrza pałacu, w których prezentowane są zbiory 
malarstwa gromadzone przez czterdzieści lat przez Edwarda Raczyńskiego i zgodnie z jego 
wolą udostępnione dla zwiedzających. Odwiedzimy także kościół św. Marcelina w podziemiach 
którego mieści się mauzoleum rodu Raczyńskich. Spoczywa w nim m.in. ciało 
hrabiego Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który w latach 1979-1986 był prezydentem RP 
na uchodźstwie. Rogalin odwiedzimy w piątek, bo zwiedzanie wtedy jest bezpłatne.  

6  października w Opalenicy zwiedzimy cukrownię, a następnie przejedziemy do Bród, gdzie 
znajduje się Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne. Zwiedzimy gospodarstwo, pałac,  a 
także  znajdujący się w pobliżu drewniany kościół św. Andrzeja. Odpoczynek połączymy z 
obiadem w pałacu.  

We Lwówku oprócz rynku z ratuszem warto zobaczyć późnogotycki kościół  (2 poł. 
XV w.) pw. NMP Wniebowziętej, a przy drodze do Pniew zobaczymy kościół pw.  Świętego 
Krzyża z XVIII w. zbudowany na planie greckiego krzyża. Ciekawostką jest to, iż kopuła 
świątyni wzorowana była na Bazylice św. Piotra w Rzymie. W drodze powrotnej 
zatrzymamy się w Buku, który w przeszłości był własnością archidiecezji poznańskiej i w 
którym mieściła się siedziba biskupów poznańskich. W rynku do dzisiaj zachował się pałac 
biskupi. 

 

Zapisy na wycieczki autokarowe u pani Doroty Grabowskiej na trzy tygodnie przed daną 
wycieczką. Nr tel. 694-348-982, e-mail : dograb13@o2.pl. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o 
informację, czy zamówić obiad.   

Udział  w wycieczkach proszę zgłaszać trzy tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu.  
 

 

Poznań i okolice 

Lp. Data Miejsce spotkania 

1. 11. 02.* Katedra Biochemii i Biotechnologii oraz spotkanie  w Katerze Agronomii i 
prelekcja prof. dr hab. Andrzeja Dubasa - dr h.c. multi  

2. 17. 03.* Muzeum Broni Pancernej,  Poznań ul. Lotnicza + spotkanie w sali 

3. 19. 05.*  Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda 
4. 22 i 23. 08* Dni Twierdzy Poznań - zwiedzanie indywidualne  

W mijającym roku zwiedziliśmy częściowo palmiarnię, a jesienią byliśmy również w Ogrodzie 
Dendrologicznym. Uczestnicy wyrazili chęć zwiedzenia pozostałej części palmiarni oraz Ogrodu 
Dendrologicznego w okresie wiosennym.  W tych miejscach będziemy w dniach:  

6. 10. 03.* Palmiarnia 

7. 26. 05.* Ogród Dendrologiczny 

8. 30. 06.* Ogród Dendrologiczny + piknik Koła Seniora 
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* - terminy i godziny mogą ulec zmianie, będziemy informować na naszej stronie internetowej, w gablocie 
Koła Seniora w uczelni,  a osoby korzystające z poczty elektronicznej   również za jej pośrednictwem. 

 
Informacje o zwiedzanych miejscach 

W Katedrze Biochemii i Biotechnologii spotykamy się o godz. 10:00 i zapoznamy się z tematyką 
prowadzonych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, a następnie udamy się do Katedry 
Agronomii, gdzie przy kawie wysłuchamy prelekcji pana prof. Andrzeja Dubasa na temat ……. (prof. 
Dubas sprecyzuje temat). Katedry te znajdują się w budynku Biocentrum ul. Dojazd 11.  

Muzeum Broni Pancernej dysponuje bardzo bogatą kolekcją, a ostatnio wzbogaciło się o kilka 
unikatowych egzemplarzy. Warto zaznaczyć, że znakomita większość z nich jest sprawna technicznie 
i jest wykorzystywana w produkcjach filmowych. Muzeum to dotychczas znajdowało się na terenie 
jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego i było praktycznie niedostępne dla zwiedzających.  

       Dojazd autobusem z pętli Ogrody. 
W Przybrodzie zapoznamy się z działalnością gospodarstwa, zwiedzimy sad produkcyjny, przechowalnię 

owoców w której będziemy mogli się zaopatrzyć nie tylko w pyszne owoce, ale również w soki bez 
konserwantów. Ostatnio została uruchomiona nowoczesna biogazownia, którą również zwiedzimy.  
Dojazd do Przybrody – autobusem komunikacji miejskiej z osiedla Sobieskiego lub samochodem – 
kierunek Szamotuły i w Cerekwicy skręcamy w lewo. Godzina spotkania będzie ustalona po 
wiosennej zmianie rozkłady jazdy autobusów. 

Uwagi  
a) Informacje o ewentualnych zmianach dat i godzin można znaleźć na stronie internetowej Koła 

Seniora (https://skylark.up.poznan.pl/kolo-seniora) oraz na tablicy ogłoszeń Koła Seniora w 
Collegium Maximum. 

b) W autokarowych wycieczkach turystyczno - krajoznawczych, uczestnicy biorą udział na 
własną odpowiedzialność.  

c) Koszt uczestnictwa (10 zł emeryci, renciści i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego, oraz 
50 zł inne osoby – koszt przejazdu).  

d) Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane pod tel. kontaktowym nr. 694 348 982. W 
przypadku mniej niż 30 zgłoszeń  dana wycieczka może się nie odbyć.  

e) Uczestnictwo emerytów, rencistów i pracowników UP, jest formą świadczenia socjalnego. 
f) Autokar odjeżdża z parkingu przy Biocentrum ul. Dojazd 11 o godz. 7:45, a z parkingu przy 

Collegium Maximum (część parkingu przy szklarniach) o godz. 8:00.  
g) Pod patronatem Koła Seniora są prowadzone zajęcia rehabilitacyjno-gimnastyczne w Budynku 

Centrum Kultury Fizycznej UPP , ul. Dojazd 7. Terminy zajęć w II semestrze będą podane w 
późniejszym terminie. 

 

Proszę również o podanie adresu na jaki mamy wysyłać wiadomości drogą elektroniczną (mogą to 
być adresy mailowe członków rodziny). Adresy prosimy przekazywać na e-mail: dograb13@o2.pl 

 
Poznań, dnia 23.01.2020 r.                                                       Prezes Koła Seniora przy UP w Poznaniu 

                                                                                                                   Tomasz Maciejewski 
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