
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 
26.04.2010 r. do:
dr Birgit Seitz
Institut für Ökologie der TU Berlin
Rothenburgstr. 12; 12165 Berlin
tel. 00 49 / 30 / 314 71-353 / fax - 355
e-mail birgit.seitz@tu-berlin.de

Program zamieszczony jest również na stronie: 
www.botanischer-verein-brandenburg.de

Zakwaterowanie i wyżywienie
Zapewniamy zakwaterowanie od piątku do niedzieli 
w pokojach jedno-, dwu- i wieloosobowych. Pościel 
i ręczniki znajdują się na miejscu. Opłatę za hotel 
wnoszą Państwo indywidualnie po przyjeździe. W 
przypadku rezygnacji z udziału muszą Państwo li-
czyć się z kosztami anulowania rezerwacji. Przy 
hotelu znajduje pole namiotowe i parking strzeżony, 
zamykany na noc. W przypadku korzystania z pola 
namiotowego prosimy o indywidualny kontakt z ho-
telem w celu ewentualnej rezerwacji miejsca. W 
niedzielę uczestnicy, którzy zamierzają zostać do 
poniedziałku, przenoszą się do Owczar. Informacje 
o cenach znajdują się w załączniku

Wycieczki i kartowanie
Przejazd w ramach wycieczki niedzielnej odbędzie 
się autokarem. Impreza zaplanowana na piątkowe 
popołudnie będzie wycieczką pieszą.
Podczas kartowania liczymy na Państwa własne 
środki transportu. Proszę zaznaczyć na zgłoszeniu, 
czy chcieliby Państwo udostępnić swój pojazd dla 
potrzeb przeprowadzenia kartowania. 

Nowość: opłata za zjazd
Koszty autokaru, tłumaczenia i wynajęcia sali 
konferencyjnej rozłożone zostają na wszystkich
uczestników w formie opłaty za zjazd wynoszą-
cej 20,00 euro. Polskich uczestników prosimy o 
uiszczenie opłaty za zjazd na miejscu w mo-
mencie zameldowania.

Miejsca zjazdu
Pn – nd: Hotel Leśne Ustronie, ul. Myśliwska 12
66-460 Witnica; www.lesneustronie.pl
Pn: Muzeum Łąki w Owczarach (patrz załącznik)

Dojazd

Pociągiem i autobusem: Pociągiem NEB 5369 ze 
stacji Berlin Lichtenberg do Kostrzyna, co 2h (cykl 
x.34). W Kostrzynie przesiadka do Witnicy (różne 
pociągi). Czas jazdy ok. 1.45 h. Z dworca ok. 2 km 
pieszo do hotelu. Na życzenie organizujemy odbiór 
z dworca.

Samochodem: Drogą B1 do Kostrzyna. W Kostrzy-
nie drogą nr 132 w kierunku Witnicy i Gorzowa. 

http://maps.google.de

41. Brandenburski
Zjazd Botaników

we współpracy z 
Klubem Przyrodników

25 – 28 czerwca 2010 r.

w Witnicy i w Owczarach

Zaproszenie i program

Na zaproszenie 
Klubu Przyrodników 

zjazd odbywa się
w tym roku w Polsce 

w Witnicy i w Owczarach.

Hotel Leśne Ustronie

http://maps.google.de/
file:///C:/ZGRANE DOK/A tlumaczeniaINN/KLUB PRZYRODNIKOW/SILKE/zjazd botanikow 2010/www.botanischer-verein-brandenburg.de


Zgłoszenie

Imię i nazwisko: ......................................................

Adres:  ....................................................................

Telefon: ..................................................................

E-mail:  ...................................................................

Uczestniczę w zjeździe 

od ............................... do ..............................

Chcę skorzystać z zakwaterowania:
□ piątek  □ sobota   □ niedziela 
□ pokój jednoosobowy □ pokój dwuosobowy 
□ pokój wieloosobowy wraz z: 
...............................................
□ Skorzystam indywidualnie z pola namiotowego
□ Chcę z niedzieli na poniedziałek nocować w 
Owczarach 

Chcę skorzystać z następujących posiłków:
pt □ kolacja
so □ śniadanie   □ obiad □ kolacja
nie □ śniadanie   □ pakiet obiadowy □ kolacja
pn □ śniadanie   □ pakiet obiadowy
□ życzę sobie posiłki wegetariańskie

Zgłaszam gotowość do udostępnienia samochodu 
dla potrzeb kartowania w następujące dni:

□ w sobotę
ilość miejsc (włącznie z kierowcą): ...............

□ w poniedziałek
ilość miejsc (włącznie z kierowcą):  ...............

Program

Piątek, 25 czerwca 2010 r.
13:00 – 14:00 Przyjazd i zakwaterowanie
14:00 – 17:30 Wycieczka
18:00 Kolacja
19:00 – 20:00 Wykład wprowadzający

Andrzej Jermaczek: Ziemia Lubuska - 
informacje wprowadzające o obszarze

20:30 – 22.00 Licytacja wydawnictw
Na tradycyjną już licytację prosimy o 
przywiezienie wydawnictw, książek i 
innych publikacji o tematyce botanicz-
nej
Nowość: W tym roku licytacja ograni-
czona zostanie do 2 h, prosimy o 
przywiezienie tylko faktycznie intere-
sującej literatury!

Sobota, 26 czerwca 2010 r.
 od 7:30 Śniadanie
 8:30 – 11:30 Program referatów
 8:30 – 8:45 Thilo Heinken / Andrzej Jermaczek:  

powitanie
 8:45 – 9:30 Bogdan Jackowiak: Flora Wielkopolski 

i jej antropogeniczne przemiany
 9:30 – 10:15 Andrzej Jermaczek: Ochrona przyrody 

w Polsce i na Ziemi Lubuskiej
10:15 – 10:45 Przerwa na kawę
10:45 – 11:30 Andreas Herrmann: Florenschutz in 

Brandenburg - Konzept, Strategie 
oder Stückwerk? / Ochrona roślin w 
Brandenburgii – koncepcja, strategia 
czy działanie prowizoryczne? (wykład 
w j. niemieckim)

od 11:30 Podział na grupy kartujące w porze 
południowej

od 12:00 Obiad
13:00 – 17:30 Kartowanie w małych grupach

18:00 Kolacja
od 19:00 Opracowanie kartowania w grupach
20.30 Prezentacja interesujących odkryć z 

popołudnia; następnie okazja do wy-
miany doświadczeń i przedłożenia 
problematycznych i interesujących od-
kryć w zakresie flory

Niedziela, 27 czerwca 2010 r.
od 7:30 Śniadanie
9:00 – 16:00 Wycieczka całodniowa (w planie: mu-

rawy koło Santoka, ujście Noteci i łęgi 
nadwarciańskie)

od 16:00 Odjazd / przejazd do Muzeum Łąki w 
Owczarach

17:00 – 17:30 Podział na grupy kartujące w ponie-
działek

18:00 Kolacja
od 19:00 Możliwość prezentacji problematycz-

nych odkryć i wieczór towarzyski

Poniedziałek, 28 czerwca 2010 r.
7:30 Śniadanie
8:30 – 16:00 Całodzienne kartowanie w małych 

grupach po zwiedzeniu po muzeum
16:00 – 18:00 Podsumowanie i ocena kartowania
18:00 Odjazd
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