Konferencja "Terra Pisdrensis - Dawniej i dziś'' w Pyzdrach * 9 maja 2015
Już po raz czwarty w Pyzdrach odbyła się konferencja pod tytułem "Terra Pisdrensis - Dawniej i dziś''. Miała
ona miejsce 9 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Restauracji Pavilon. Tegoroczne tematy poświęcone były
zagadnieniu: "Woda w gospodarce i krajobrazie".
Patronat nad konferencją objął Burmistrz Pyzdr a organizatorami byli: Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej, Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej SARP
Oddział Poznań i Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
Na konferencji przedstawione zostały następujące referaty:
- ,,Wpływ przekształceń hydrotechnicznych na krajobraz i ożywione zasoby doliny środkowej Warty'' - prof. zw. dr hab.
Aleksander Winiecki
- ,,Znaczenie gospodarcze dla Pyzdr źródeł solnych i młyna łodnego na przełomie XIII/XIV wieku'' – mgr inż. arch. Ewa
Krzyżanowska-Walaszczyk
- ,,Młyny w okolicy Pyzdr w okresie 1790-1900 i ich obecne ślady w miejscu dawnego istnienia'' – prof. zw. dr hab. inż.
Janusz Gołaski, mgr Michał Czerniak
- ,,Pyzdry - kilka danych historycznych związanych z drogami i mostami'' – prof. dr hab. inż Romuald Sztukiewicz.
- ,,Refleksje na temat historycznej przeprawy na Warcie w Pyzdrach'' – prof. zw. dr hab. inż. arch. Hanka Zaniewska
- ,,Wody płynące i stojące na dziewiętnastowiecznych mapach wsi ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie'' – dr Wojciech Mielewczyk
- ,,Świadome kształtowanie krajobrazu w dolinach rzek Puszczy Pyzdrskiej'' – dr hab. inż. arch. Radosław Barek
- ,,Lustracja Warty z końca XVIII wieku'' - mgr Jerzy Łojko
- ,,Średniowieczne przeprawy przez rzeki na przykładzie Pilicy, Warty i Wisły'' – doc. dr inż. Tadeusz Kośka
Po obradach zorganizowane zostały dwie wycieczki po okolicy: autokarowa oraz statkiem po Warcie.
Konferencja finansowana była ze środków Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
MM Źródło: http://www.pyzdry.pl/redir,index?wiecej=2077&wiecej_news=1

Z Konina dojechała delegacja w składzie: Jerzy Łojko, wykładowca, Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie
oraz Wanda i Michał Gruszczyńscy, krajoznawcy. Tematyka konferencji była interesująca dla działaczy Oddziału PTTK w
Koninie, którzy od 20 lat prowadzą bazę turystyki kwalifikowanej CHATKA ORNITOLOGA PTTK.
Wykład Jerzego Łojko wniósł sporo nowości i cieszył się sporym zainteresowaniem. Uczestnicy otrzymali materiały
pokonferencyjne z poprzednich spotkań, a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przygotował
informatory przyrodnicze. W przerwie obrad, za zgodą kol. Michała Czerniaka, Michał Gruszczyński zaprezentował
reprinty mapy Gillego i "Widoki zabytków starożytności Królestwa Polskiego" komisji Królestwa Polskiego pod
kierownictwem Kazimierza Stronczyńskiego. Przeprowadzono krótkie rozmowy z Piotrem Basińskim ZPK WW i prof.
Aleksandrem Winieckim. Nasze wizytówki cieszyły się wzięciem. Przy okazji konińska delegacja zlustrowała odnowione
źródło i przystań nad Wartą w Pyzdrach, dworek w Ratajach i kościół w Ciążeniu.
fot. W Gruszczyńska

Reprinty z Konina wzbudziły spore zainteresowanie.

Jerzy Łojko omówił lustracje w oparciu o mapę z XIX w.

