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III. KRONIKA

X-СЮ LECIE LEDNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 
ZJAZD JUBILEUSZOWY

W maju 1998 roku upłynęło 10 lat od momentu powołania do istnienia Lednickie
go Parku Krajobrazowego, natomiast przed pięcioma laty powstały położone w jego 
sąsiedztwie Parki Krajobrazowe: Promno i Puszcza Zielonka. Z okazji tych rocznic 
w dniach 28. -  30. czerwca 1998 r. odbyła się konferencja połączona ze zjazdem dy
rektorów parków krajobrazowych z całej Polski. Miejscem wykładów i zakwatero
wania uczestników zjazdu był hotel Victoria w Łubowie. Tego typu spotkania orga
nizowane są co roku w siedzibach parków w różnych miejscach Polski. Dla 
organizatorów jest to zawsze okazja do zaprezentowania walorów przyrodniczo — 
krajobrazowych i atrakcji turystycznych swojego regionu, a także osiągnięć danego 
parku na polu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Każdorazowo stwarza to ta
kże możliwość wymiany doświadczeń, przedstawienia bolączek trapiących obrońców 
środowiska i wspólnego zastanawiania się nad ich rozwiązaniem, co jest chyba naj
cenniejszym elementem tych spotkań.

W związku z tym, że Lednicki Park Krajobrazowy przez ostatnie 10 lat był admini
strowany przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, obiekty tej właśnie placówki 
były terenem spotkań w pierwszym dniu zjazdu i jedną z atrakcji przygotowanych dla 
jego uczestników. Tego dnia przybyli goście wzięli udział w „Żywym Skansenie”- im
prezie plenerowej odbywającej się co roku latem na terenie Wielkopolskiego Parku Et
nograficznego w Dziekanowicach. Mogli podziwiać zgromadzone tu zabytki etnogra
ficzne z rejonu Wielkopolski, posłuchać muzyki w wykonaniu kapel ludowych, 
obserwować przy pracy rzemieślników: kowala, plecionkarkę, tkaczkę, garncarza; mo
gli także kupić gotowe wytwory ludowego rzemiosła, oferowane przez liczne stragany, 
a w skansenowej karczmie skosztować żuru i wiejskiego chleba.

Po południu uczestnicy zjazdu wzięli udział w wycieczce do najciekawszych 
zakątków Lednickiego Parku Krajobrazowego, podczas której odbyli min. krótki spacer 
trasą wytyczonej ostatnio ścieżki przyrodniczej oraz dzięki uprzejmości gospodarzy 
obiektu zwiedzili niedostępny dla turystów park i pałac we wsi Zakrzewo, która znalazła 
się na obszarze Parku po niedawnej korekcie jego granic. Mieli możność obejrzeć także 
symboliczną Bramę Trzeciego Tysiąclecia w kształcie ryby, wzniesioną w 1997 roku na 
polu Duszpasterstwa Akademickiego OO. Dominikanów we wsi Imiołki i od tego mo
mentu przyciągającą olbrzymie rzesze pielgrzymów i turystów. Bogaty we wrażenia 
pierwszy dzień zjazdu zakończył się przy ognisku, które zapłonęło nad brzegiem Jeziora 
Lednickiego przy siedzibie dyrekcji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
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Kolejny dzień obchodów jubileuszowych był dniem wykładowym. Zaproszeni pre
legenci przedstawili kilka wystąpień związanych tematycznie ze świętującymi rocznicę 
powstania parkami; w przerwach między wykładami trwała dyskusja. Wojewódzki 
Konserwator Przyrody dr Ferdynand Szafrański wygłosił referat nt. form ochrony przy
rody w województwie poznańskim na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszcza Zie
lonka i Parku Krajobrazowego Promno. Dyrektor Muzeum Andrzej Kaszubkiewicz 
przedstawił w skrócie zasoby przyrodnicze i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazo
wego oraz problemy związane z gospodarką na jego terenie. Autorka planów zagospo
darowania wielu wsi na obszarze Lednickiego Parku Krajobrazowego, mgr inż. arch. 
Ewa Pietz, zapoznała zebranych z zagadnieniami związanymi z projektowaniem urba
nistycznym na obszarach o chronionym krajobrazie. Przybyli na konferencję z du
żym zainteresowaniem wysłuchali następnie wystąpienia wójta Andrzeja Łozowskie- 
go, który przedstawił przedsięwzięcia inwestycyjne gminy Łubowo służące ochronie 
środowiska, w tym głównie budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w Dziekanowicach. Prof. Kazimierz Tobolski zapoznał uczestników zjazdu z ciekawy
mi zagadnieniami dotyczącymi zmian w krajobrazie i szacie roślinnej naszego Parku od 
czasów minionych do współczesności.

Podczas konferencji dotyczącej ziemi lednickiej nie mogło zabraknąć referatu po
święconego skarbom tutejszych, licznych stanowisk archeologicznych. Kierownik 
Działu Archeologicznego Muzeum mgr Janusz Górecki przedstawił zebranym zakres 
prowadzonych w tej dziedzinie badań, ostatnie odkrycia i plany badawcze na 
przyszłość.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Poznańskiego Janusz 
Łakomieć mówił o edukacji przyrodniczej w naszym województwie, przedstawiając 
między innymi oddany niedawno do użytku, służący tym właśnie celom piękny ośro
dek w Chalinie.

Ożywioną dyskusję wywołało wystąpienie dr Michała Michałkiewicza z Instytutu 
Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej omawiające stan zanieczyszczenia Je
ziora Lednica. W wyniku prowadzonych w latach dziewięćdziesiątych badań stwier
dzono wzrastanie zanieczyszczenia tego akwenu i pogorszenie jakości wody będące na
stępstwem min.: kwaśnych deszczy, nieuporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
we wsiach położonych na obrzeżu jeziora, rozwoju ruchu turystyczno-rekreacyjnego 
i dopływu zanieczyszczeń ciekami ze zlewni jeziora. Prelegent stwierdził, że konieczne 
są stałe badania monitoringowe wód jeziora.

W dyskusji prowadzonej między wykładami udział wzięli min. członkowie Rady 
Naukowej Parku: dr Leon Pilarczyk, prof. Aleksander Grygorowicz i prof. Kazimierz 
Tobolski, prof. Krzysztof Kasprzak z Katedry Geografii Turyzmu Akademii Wycho
wania Fizycznego, prof. Andrzej Bereszyński — Przewodniczący Wojewódzkiej Ko
misji Ochrony Przyrody, wójt Andrzej Łozowski i przybyli z całej Polski dyrektorzy 
parków krajobrazowych. Sporo pytań dotyczących problemów związanych z ochroną 
przyrody i podziałem kompetencji po reformie administracyjnej kraju skierowano pod 
adresem gościa z Departamentu Prawnego Ministerstwa Ochrony Środowiska —  Pani 
Ireny Chojnackiej.

Ostatniego dnia zjazdu jego uczestnicy odbyli wycieczkę, podczas której mieli mo
żliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi i atrakcjami turystycznymi terenów



1. Uczestnicy zjazdu jubileuszowego na schodach Hotelu Victoria w Łubowie 
Abb. 1. Teilnehmer der Jubiläumstagung auf den Treppen des Hotels Victoria in Łubowo

2. Skansen miniatur w Pobiedziskach 
Abb. 2. Freilichtmuseum der Miniaturen



3. Wykład plenerowy Pani prof. 
Teresy Krotowskiej towarzyszący 
odsłonięciu tablicy w Parku 
Krajobrazowym Promno 
poświęconej pamięci prof. 
Zygmunta Czubińskiego 
Abb. 3. Vorlesung von Prof. 
Teresa Krotowska, unter freiem 
Himmel, die die Enthüllung einer 
dem Prof. Zygmunt Czubiński 
gewidmeten Tafel im 
Landschaftspark Promno 
begleitete.

4. Ołtarz główny sanktuarium 
maryjnego w Dąbrówce 
Kościelnej
Abb. 4. Hauptaltar des 
Marien-Sanktuariums in 
Dąbrówka Kościelna
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położonych pomiędzy Poznaniem, a Pobiedziskami, na których rozciągają się dwa po
zostałe, obchodzące jubileusz Parki: Promno i Puszcza Zielonka. Wielki zachwyt 
wzbudził skansen miniatur w Pobiedziskach. Po jego zwiedzeniu goście udali się na te
ren Parku Krajobrazowego Promno, gdzie w głębi lasu, w obecności grona profesorów 
Uniwersytetu Poznańskiego, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą poznańskiemu 
botanikowi — profesorowi Zygmuntowi Czubińskiemu (1912- 1967). Uroczystość 
tę uświetnił okolicznościowy wykład prof. Teresy Krotowskiej.

Kolejnym etapem na trasie wycieczki było Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce Ko
ścielnej z cudownym obrazem NBP Wniebowziętej. Stamtąd uczestnicy zjazdu dotarli 
do Nadleśnictwa Łopuchówko, w którym gospodarze zaprezentowali funkcjonujący od 
lat przeciwpożarowy telewizyjny system obserwacyjny i ostatnie osiągnięcie inwesty
cyjne: trzcinową oczyszczalnię ścieków. Pobyt w Nadleśnictwie zakończyła krótka wi
zyta na terenie wzorowo urządzonego leśnego parkingu, wybudowanego ostatnio przy 
leśniczówce Boduszewo. Podczas przygotowanego tam poczęstunku dwaj pracownicy 
Nadleśnictwa przygrywali na rogach myśliwskich.

Następnym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie arboretum w Zielon
ce. Stosunkowo młode, bo utworzone w 1978 r. arboretum, posiadające bogatą kolekcję 
drzew i krzewów, jest ogrodem dydaktycznym założonym dla studentów poznańskiej 
Akademii Rolniczej. Spacer po tym ogrodzie był ostatnim punktem programu jubile
uszowego zjazdu.

Maria Chojnacka


