
W Szreniawie o „rozwoju obszarów wiejskich” 
Ósme seminarium z cyklu  „Rozwój obszarów wiejskich”  na temat przemian strukturalnych obszarów
wiejskich odbyło się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
w dniu 6 listopada 2013 roku. Witając obecnych dyrektor Muzeum Jan Maćkowiak wyraził zadowolenie
z udziału licznego grona znakomitych fachowców na kolejnym seminarium, poświęconym problemom
ważnym dla zmian zachodzących na wielkopolskiej wsi. Ze szczególną serdecznością był witany prof.
Aleksander Grygorowicz, architekt, aktywnie uczestniczący w wielu spotkaniach geodezyjnych. 

Jan Maćkowiak wita gości Konferencji;            Prof. Aleksander Grygorowicz;                                                              Konferencję otwiera Waldemar Sztukiewicz

Waldemar Sztukiewicz  prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Poznaniu gratulując Profesorowi
niestrudzonej aktywności zawodowej, życzył Mu z okazji dziewięćdziesiątych Jego urodzin wielu lat
sprawności fizycznej i intelektualnej, dodając, że jest On nadal czynnym nauczycielem akademickim. 

  … uczestnicy VIII seminarium z cyklu „Rozwój Obszarów wiejskich” na wspólnej fotografii ...

Tematyka prezentowana w referatach była różnorodna i interesująca, np. wskazywano na pożytki, jakie
mogą płynąć z wykorzystania informacji zawartych w dawnych mapach. 
Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z podejmowanymi pracami, przez Urząd Marszałkowski,
nad systemem informacji przestrzennej w województwie wielkopolskim oraz działaniami, poznańskiego
oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, obejmującymi dysponowanie nieruchomościami



pozostającymi w dyspozycji Skarbu Państwa.
Referat, w którym przedstawiano przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich
w województwie wielkopolskim uwidocznił tendencje, które nie zawsze uznać można za pożądane.
Propozycje nowych uregulowań prawnych wskazywały na zmiany w ustawie o scaleniach i wymianie
gruntów oraz o wspólnotach gruntowych, jak również w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Te propozycje mają stanowić czynnik przyspieszający racjonalizowanie zagospodarowania obszarów
wiejskich poprzez proces scalania gruntów, a także chronić przed zmianą sposobu użytkowania gruntów
o najlepszej przydatności w produkcji roślinnej.
W zajmujący sposób zostały przedstawione zagrożenia i konsekwencje „wyłączania użytków rolnych z
produkcji  rolniczej”  na  terenie  poznańskiej  aglomeracji.  Skala  zachodzących  zmian,  określona  na
podstawie badań, jest wysoce niepokojąca i niekorzystna w odniesieniu do stanu wcześniejszego.
Zjawisko  powstawania osadnictwa  mieszkaniowego  w  obszarach  osłaniających  Wielkopolski  Park
Narodowy, także naruszanie jego granic, było przedmiotem referatu zamykającego seminarium.
Warto podkreślić duże zainteresowanie prezentowanymi tematami, co wyrażało się w licznych uwagach
i pytaniach kierowanych do referentów.                                                                                                                   Smw

  … uczestnicy seminarium mogli dojechać do Szreniawy pociągiem pod trakcją parową ...


