
Informacja o działalności Koła Seniora 

przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 2019 roku 

W 2019 roku Koło Seniora przy naszej Uczelni, kontynuowało swoją działalność 
programową organizując spotkania towarzyskie, oraz wycieczki turystyczno-naukowe. 
W mijającym roku  zorganizowaliśmy cztery wycieczki turystyczno-krajoznawcze, połączone ze 
zwiedzaniem naszych Zakładów Doświadczalnych. Poza wyjazdami autokarowymi mogliśmy 
uczestniczyć w zwiedzaniu ciekawych miejsc znajdujących się na terenie miasta.  

Wycieczki autokarowe  

1. 7.05.2019r. Dzięki życzliwości  dowództwa 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, 
mogliśmy się zapoznać z jej historią, dostępną do zwiedzania infrastrukturą oraz 
wyposażeniem. W Krzesinach stacjonują jednomiejscowe samoloty F-16C oraz 
dwumiejscowe F-16D. Mieliśmy okazję  oglądać lądowanie dyżurnej pary, a także 
zapoznać się z imponującym wyposażeniem lotniskowej Straży Pożarnej, przygotowaniem 
spadochronów i wiele innych elementów wyposażenia. Pobyt w 31 BLT zaplanowany był 
na 2,5 godz., ale przedłużył się do ponad czterech godzin.  

 

2. 14.05.2019r. Autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza: Mieścisko-Budziszewko 
(kamień Św. Wojciecha), Wągrowiec (bifurkacja rzek Wełna-Nielba, Piramida 
Łakińskiego), Tarnowo Pałuckie (drewniany kościół), Łekno, Gołańcz (ruiny zamku), dolina 
Szamocin.  

Oprócz wymienionych atrakcyjnych obiektów kilka refleksji ogólnych. Wągrowiec 
ma wyremontowany, zabytkowy, funkcjonalny dworzec kolejowy, a obok niego duży  
parking i bardzo dobre, szybkie połączenia kolejowe z Poznaniem. Ułatwiło 
to mieszkańcom Wągrowca i okolic dojazd do pracy w Poznaniu, co zaowocowało 
znacznym spadkiem bezrobocia w tej okolicy.  

Aktywność i inicjatywa władz gminnych sprawiła, że otoczenie „kamienia 
św. Wojciecha” zostało zagospodarowane  i stało się chętnie odwiedzaną atrakcją 
turystyczną. Atutem wycieczki był prowadzący, dr inż. Włodzimierz Łęcki, którego 
profesjonalizm w tym obszarze jest imponujący. 

 W Smogulcu zwiedziliśmy gotycko-renesansowy kościół zbudowany w latach 1617-
1619 z fundacji Jana Wierzbięty Smoguleckiego. Kościelną wieżę zwieńczył neobarokowy 
hełm, wzorowany na hełmie wieży Srebrnych Dzwonów katedry wawelskiej. 

Jeden z najstarszych w Polsce drewnianych kościołów zwiedzaliśmy w Tarnowie 
Pałuckim. Stojący do dziś kościół powstał w ostatniej ćwierci XIV wieku. Restauracja 
i konserwacja tego obiektu miała miejsce w latach 1995-2001 oraz w roku 2011. Wewnątrz 
znajduje się najwspanialszy w Polsce zespół polichromii, która zdobi całe wnętrze kościoła: 
nawę główną, prezbiterium i zakrystię oraz fragmentarycznie drzwi wejściowe do kościoła 
w kruchcie pod wieżą.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1617
https://pl.wikipedia.org/wiki/1619
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia


3. 4.06.2019r. Autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza na trasie Rydzyna (zespół 
pałacowo-parkowy)-Dłoń (Zakład Doświadczalny z pałacem i parkiem) – Gostyń (zespół 
klasztorny na św. Górze). 

Pałac w Rydzynie, po zniszczeniach wojennych był ruiną. Jego odbudowę zainicjował 
i prowadził przez wiele lat poznański oddział Naczelnej Organizacji Technicznej. Efekt tej 
systematycznej pracy  był obiektem naszego podziwu. Zwiedziliśmy również miejscowy 
kościół parafialny zbudowany w 1751 roku. Budowla reprezentuje architekturę 
późnobarokową. Jej bryła jest bogato ukształtowana, prawie całkowicie pozbawiona kątów 
prostych. Zachował się oryginalny wystrój wnętrza, częściowo zmieniony w latach 1785 – 
1786. 

Zakład Doświadczalny w Dłoni udowadnia, że jest gospodarstwem w pełni  
uniwersyteckim. Zaprezentowane i omówione przez dyr.  W. Skrzypczaka zarządzanie, 
stosowane technologie, rozwiązania organizacyjne, ekonomiczne i inne wykorzystują 
praktycznie aktualne osiągnięcia nauki w tym obszarze, co spotkało się z uznaniem 
uczestników wycieczki.  

Późnym popołudniem na Świętej Górze w Gostyniu zwiedzaliśmy zespół 
klasztorny filipinów wraz z barokowym kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
i św. Filipa Neri zbudowanym na wzór weneckiej bazyliki Santa Maria della Salute. 
Imponująca budowla, jej bogate wnętrze oraz podziemia pozostawiły niezapomniane 
wspomnienia.  

 
4. 25.06.2019r. Autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza na trasie Mogilno (kościół 

i  klasztor pobenedyktyński, cmentarz), Chabsko (Muzeum Ziemi Mogileńskiej), Wylatowo 
(drewniany kościół), Markowice (klasztor kamedułów-oblatów). 

W Mogilnie zwiedziliśmy kościół i klasztor pobenedyktyński, w okresie okupacji 
zamieniony na więzienie. W świątyni znajduje się pochodzący z XVII wieku ołtarz Matki 
Bożej Śnieżnej, a kryształowe i gwiaździste sklepienia przydają świątyni niezwykłego 
uroku. Na miejscowym cmentarzu odwiedziliśmy mauzoleum i pomnik wielkiego 
społecznika i patrioty – ks. Piotra Wawrzyniaka. Pokłoniliśmy się również przed zbiorową 
mogiłą powstańców wielkopolskich. W pobliżu Mogilna w Chabsku, zwiedziliśmy 
powstałe w 2003 roku  Muzeum Ziemi Mogileńskiej.  

Wylatowo, to wieś której w 1368 roku król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie. 
Zwiedziliśmy tutaj zabytkowy drewniany kościół św. Piotra i Pawła z 1761 roku, Jest to 
trójnawowa świątynia, zbudowana w stylu barokowym, a jej wnętrze zdobią trzy ołtarze 
z 1691 roku, rokokowa chrzcielnica oraz rzeźby Chrystusa z XV i XVI wieku.  

W sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju w Markowicach, 
podniesionej w 2015 roku do godności Bazyliki Mniejszej, zbudowanej w stylu 
barokowym, znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1470 roku. Przywieziono ją 
w 1630 roku z Trzebnicy, aby położyć kres epidemii cholery. Wnętrze świątyni zdobi 
rokokowy dwukondygnacyjny ołtarz z 1765 roku, a także ołtarze boczne ambona i stalle 
z XVII w. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filipini
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_della_Salute_(Wenecja)


5. 10.09.2019r. Wycieczka autokarowa do Wierzenicy oraz zwiedzanie arboretum w Zielonce 
połączone z piknikiem. 

Trasa wycieczki wiodła do Wierzenicy, miejsca bliskiego naszej społeczności. 
Zwiedzanie drewnianego kościółka z kryptą  Cieszkowskich, a przede wszystkim 
komentarz księdza proboszcza Przemysława Kompfa utwierdził nas w przekonaniu 
o niezwykłej osobowości i znaczących zasługach naszego Patrona. 

 Następnie było arboretum w Zielonce, którego powstanie i wieloletnie 
funkcjonowanie interesująco omówił współtwórca i wieloletni jego dyrektor, pan inż. 
Marian Grodzki. Bardzo ciekawa placówka, która kryje wiele niewykorzystanych rezerw. 

Wycieczkę zakończono w Zielonce piknikiem przy ognisku. Jego przebieg 
potwierdził więzi koleżeńskie jakie wyniesiono z pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym. 

 

Poza wycieczkami autokarowymi, seniorzy brali również udział w zwiedzaniu ciekawych miejsc 
na terenie Poznania.  

1. 12. 03. 2019. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, zwiedzaliśmy Muzeum Armii 
Poznań i Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli. 

2. 26. 05. 2019. Zwiedzaliśmy palmiarnię, po której oprowadziła nas pani dr Małgorzata 
Raszewska. Mogliśmy też zapoznać się z bardzo ciekawą kolekcją motyli, a kilka dni 
później również z kolekcją żywych motyli. 

3. W dniach 24 i 25 sierpnia, w ramach dni Twierdzy Poznań mogliśmy zwiedzać umocnienia 
obronne Poznania z przełomu XIX i XX wieku. W ramach tego wydarzenia była również 
możliwość zwiedzenia Prezydenckiego Przeciwatomowego Schronu Dowodzenia Miasta 
Poznania, który znajduje się przy ul. Słupskiej 62. Zapraszamy do udziału w tym 
wydarzeniu również w 2020 roku. 

4. 11. 06. 2019. Dzięki uprzejmości pani dr Moniki Bartos - dyrektora Zakładu 
Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, zwiedziliśmy nowo wybudowaną Stację 
Doświadczalną w Złotnikach. Przy kawie i ciasteczkach, pani dyrektor zapoznała nas 
z historią Zakładu oraz zakresem jej badań. Wyposażenie oraz zakres prac prowadzonych 
w tej jednostce wzbudził duże zainteresowanie zwiedzających. Natomiast z działalnością 
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego zapoznał nas jego administrator pan inż. Jerzy 
Kaczmarek. 

5. 22. 10. 2019. Piękną kolekcję drzew oraz barwy jesieni podziwialiśmy w Ogrodzie 
Dendrologicznym naszego Uniwersytetu. Bardzo ciekawymi informacjami 
o występujących tam gatunkach drzew podzieliła się z nami pani dr Małgorzata  
Raszewska. 

6. W bieżącym roku obchodziliśmy jubileusz 100 lat akademickich studiów rolniczo-leśnych 
na naszym Uniwersytecie Przyrodniczym. Członkowie Koła Seniora włączyli się również 
w te uroczystości. 

7. Dzięki zewnętrznym źródłom finansowania mogliśmy bezpłatnie wziąć udział 
w warsztatach tematycznych organizowanych przez Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 



Zajęcia te  w Szreniawie odbyły się 17 i 24 września. Mieliśmy okazję zapoznać się ze 
zgromadzonymi eksponatami nie tylko na terenach wystawowych, ale także przy pysznej 
kawie i domowych ciastach poznaliśmy życie i zwyczaje właścicieli Szreniawy. Miło było 
spędzić ten czas w pałacowym salonie. Niewątpliwą atrakcją była przejażdżka bryczką po 
Wielkopolskim Parku Narodowym. 

W ramach tego programu, w dniu 15. 10 byliśmy w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim 
znajdującym się w Uzarzewie – oddziale Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 

 

Działalność Koła nie była by możliwa bez wsparcia władz Uczelni, zwłaszcza przy 
organizacji wycieczek autokarowych. Od maja 2018 roku dysponujemy również stroną internetową, 
na której zamieszczamy najważniejsze informacje.  

Zapraszamy wszystkich do współpracy i tworzenia nowych kół zainteresowań. Czekamy na 
Wasze propozycje. Można je zgłaszać na mój adres maciejewski.t@gmail.com. Dziękujmy za 
życzliwość i wsparcie naszej działalności.  

Serdecznie dziękuję małej grupie osób działających w Zarządzie Koła Seniora za 
bezinteresowne zaangażowanie się i pracę w przygotowaniu wycieczek i innych spotkań. 

Program pracy na 2020 rok zostanie opracowany na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. 
Zapraszam osoby zainteresowane pracą Koła do zapoznania się z programem pracy, który zostanie 
podany do wiadomości w gablocie ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej 
http://puls.edu.pl/kolo-seniora , a osobom które korzystają z poczty elektronicznej zostanie on 
przesłany na podane przez państwa adresy. 

 

Prezes Koła Seniora 
Tomasz Maciejewski 

 

http://puls.edu.pl/kolo-seniora

