


  

 1. Naturalne 

otoczenie człowieka - 

przestrzeń (wieś 

Skrzynki i otoczenie w 

postaci ozu 

bukowińsko-

mosińskiego): 

 a. część przyrodnicza, 

 b. geologiczna, 

 c. krajobrazowa. 

 



  

 2. Człowiek i jego 

działalność - człowiek: 

 a. tworzenie 

infrastruktury, 

 b. oswajanie 

przestrzeni, 

 c. punkty 

charakterystyczne 

przestrzeni w ujęciu 

czasu i przestrzeni. 



 

 3. Dynamiczne 

zmiany 

człowiekoprzestrzeni 

- czas: 

 a. klimat, 

 b. bycie człowieka, 

 c. działalność ludzka 
wytwórcza. 

 





Budowa kładki nad  

rzeką Samicą na 

niebieskim szlaku 

turyst. 



Organizacja 

Dnia Dziecka 



Ściana 

Klubowa 





 Położone około sześciu kilometrów od Buku Skrzynki figurują 
w źródłach historycznych jako Krzinka (1357) oraz Skrzynki 
(1446). Skrzynki stanowiły własność kapituły poznańskiej. W 
1357 Andrzej archidiakon poznański, za zgodą prepozyta 
kapituły katedry poznańskiej Trojana, zlecił Jakubowi 
lokowanie na prawie magdeburskim należącej do kapituły 
wsi. Wspomniany Jakub – jako sołtys- otrzymał trzy łany, trzy 
ogrody, „karczmę z jatką mięsną, szewską, chlebową i 
kowalską”, a także prawo połowu w jeziorach małą siecią i 
wędką oraz prawo polowania na drobną zwierzynę dziką i 
ptaki. W 1500 roku tutejsi kmiecie skarżyli się na pana Jana 
Tomickiego i jego zarządcę. Kmiecie w zamian za korzystanie 
z pastwisk kosili dla Tomickiego „także w lasach i na 
żołędziach”, a on niesłusznie obciążył ich opłatą w owsie i 
kapłonach, jednemu z kmieci zabił świnię, a inne świnie i 
prosiaki przepędził z pastwisk. 

 



  W 1510 Skrzynki należały do parafii 
Niepruszewo. Majętność Skrzynki wraz z 
Żarnowcem tworzyły okręg dworski i jako taki 
posiadały razem osiem domostw i stu 
siedemdziesięciu mieszkańców, w tym 
siedemnastu protestantów. Pałac w 
Skrzynkach został zbudowany w połowie XIX 
wieku (Popęda, praca zbiorowa, 2014: 154-
155). 

 Autor pracy geologicznej Karol Rotnicki używa 
na określenie wsi nazwy Skrzynka (Rotnicki, 1960 
: 10). 

   
 





Krajobrazy potrafią mówić, jeśli 

tylko będziesz się ich słuchać. Jeśli 

je czujesz, ujawnią ci swe nastroje. 

Jeśli nauczysz się patrzeć i 

przeżywać bezpośrednio, pokażą 

ci swoją prawdziwą naturę 

(Wong, 1999:65). 

 





 Oz (od szw. ås) – wał lub silnie wydłużony 
pagórek o wysokości najczęściej kilkunastu 
metrów i długości nawet kilkudziesięciu 
kilometrów, wyniesiony wskutek osadzania piasku 
i żwiru przez wody płynące pod lądolodem, w 
jego szczelinach lub na powierzchni. Ozy 
zbudowane są z piasków i żwirów[1], ułożonych 
poziomymi lub skośnymi warstwami. Niekiedy 
pokryte są cienką warstwą gliny. Zwykle wał ozu 
jest na przemian węższy i szerszy, przy czym 
rozszerzenia są wyższe, zwężenia zaś niższe. 
Górna powierzchnia wału niekiedy jest płaska i 
biegnie poziomo (podobnie jak w nasypach 
kolejowych). Zbocza ozów są zwykle strome[2]. 

 





 Oz Bukowsko-Mosiński - oz na terenie Pojezierza 
Poznańskiego w Wielkopolsce. Jest to 
najdłuższy oz w Polsce i jeden z najdłuższych na 
obszarze niżu środkowoeuropejskiego. 

 Przebiega z północnego zachodu (okolice wsi 
Młynkowo w gminie Duszniki) na południowy 
wschód (do Jeziora Budzyńskiego pod Mosiną). 
Ma charakter długiej, krętej wypukłości w 
terenie, o długości około 37 km. Maksymalna 
wysokość względna wynosi 41 m w okolicach 
Mirosławek. Szerokość podstawy wynosi około 
80 - 300 m. Składa się nań około 25 pagórków. 

 



 Pierwsze badania geologiczne ozu 
przeprowadził J.Korn w 1913. Szczegółowe 
prace w tym zakresie zostały 
przeprowadzone latem 1957. 

 Otoczenie wsi to oz składający się tych 
okolicach z dwóch  wałów: otuski i 
młynkowo-bukowiński. Ciągną się one 
niczym góry otaczające wiś z południa i 
północy, w istocie są niczym góry, które w 
punktach szczytowych przedstawiają 
rozległą panoramę (Żarnowiec- źródełko i 
stara żwirownia).   

 





 Jest to sztuka i nauka życia w harmonii ze 
środowiskiem obejmująca między innymi 
ukształtowanie terenu i miejsce człowieka w 
środowisku. 

 1. Z punktu widzenia tej sztuki krajobrazu wały te 
przedstawiają walory krajobrazu górskiego i 
charakteryzują się: 

 2. Góry niskie. 

 3. Stoki łagodne, 

 są miękkie (pokryte zielenią). 

 4. Są to dla człowieka idealne cechy krajobrazu. 
 



 Tworzy wzniesienie 
idące poprzecznie 

do głównych wałów 

ozowych. 

Przedłużeniem 
widocznej drogi jest 

wzniesienie na 

wysokości 97,4 m.  

 



 Dzieli się na skrzydło 
wschodnie 

(wyrobisko przy linii 

kolejowej – wys. 

101,5 m) i skrzydło 
zachodnie (za stacją 

kolejową w kierunku 

Otusz- wys. 98,4 m).  

 











Widok na 

domy ze 

Skrzynek tuż 

przed stacja 

kolejową – 

wysokość 

98,4 m. 
 



Wzory ułóżenia pasm 

górskich 







 jedyne w Wielkopolsce źródło typu 
wywierzyskowego znajdujące się w pobliżu 
miejscowości Żarnowiec na skraju 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Woda 
naturalnie i samoczynnie wypływa na 
powierzchnię ze zbocza wzniesienia, w Polsce 
tego typu źródła występują tylko w Tatrach i na 
wyżynach jak np. Jura Krakowsko-
Częstochowska. Od 1994 r. obiekt ten jest 
pomnikiem przyrody[1]. W 2012 r. gmina 
Stęszew wykonała tam w ramach projektu 
unijnego elementy małej architektury, dzięki 
czemu powstało miejsce do wypoczynku i 
biesiad[2]. (źródło Wikipedia) 

 





 Ur. (1887-1948). Botanik, współtwórca 

nowoczesnej ochrony przyrody, profesor 

Uniwersytetu Poznańskiego (od 1922), 

kierownik katedry botaniki ogólnej, 

założyciel Zakładu Ochrony Przyrody i 

Uprawy Krajobrazu (1946). 

 



 Autor ok. 250 publikacji z anatomii, 
fizjologii roślin, florystyki, paleobotaniki i 
ochrony przyrody. Największe znaczenie 
mają jego studia nad teorią i filozofią 
ochrony przyrody, należał do pionierów 
tej dyscypliny w skali światowej, 
wprowadzając takie pojęcia, jak 
fizjotaktyka (nauka o stosunku człowieka 
do przyrody) oraz fizjocenoza 
(ekologiczny kompleks krajobrazowy). 

 



 Przyczynił się do utworzenia 

Wielkopolskiego, Wolińskiego i 

Słowińskiego Parku Narodowego. (źródło 

portalwiedzy.pl). 

 O terenach dzisiejszego WPN i jego 

okolicach mówił  „muzeum form 

polodowcowych”.  

 







 Popęda M., praca zbiorowa,  

 2014  Stęszew i okolice. Zarys 
dziejów do roku 1945, Muzeum Regionalne 
w Stęszewie  

 Rotnicki K.,  

 1960  Oz bukowsko-mosiński, PTPN 

 Wong E., 

 1999   Feng Shui, Zyska i S-ka 
Wydawnictwo 

   

 



Tomasz Szymoszyn 


