Poznaj nowy Zarząd
Walne Zgromadzenie Członków Klubu Przyrodników, w dniu 28 lutego br.
wybrało na czteroletnią kadencję nowy Zarząd Klubu.
Poniżej prezentujemy jego członków.

Karolina
Banaszak
Najmłodsza obecnie członkini Zarządu i

jego Sekretarz, z wykształcenia biolog. Jako
uczennica Szkoły Podstawowej w Torzymiu, w roku 2006 zwyciężczyni Konkursu
Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych. Od roku 2016 już pracownik i
przykład błyskawicznej kariery jaką można w
Klubie zrobić, oczywiście zaangażowaniem i
ciężką pracą, z niemałym udziałem potu i łez.
Od trzech lat Sekretarz Redakcji Przeglądu
Przyrodniczego. Z zamiłowania entomolog.
Fanka dobrych książek.

Tomasz Knioła

Magister inżynier budownictwa (i to polski i niemiecki) oraz ochrony środowiska, doktor ochrony i
kształtowania środowiska. Temat doktoratu to modele
środowiskowe wybranych ptaków związanych z
zadrzewieniami krajobrazu rolniczego. Zawodowo
wykonuje ekspertyzy ornitologiczne, ale jego głównym
zainteresowaniem jest ochrona przyrody. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Koła Poznańskiego
Klubu Przyrodników, ramach którego uporczywie i
konsekwentnie podejmuje interwencje w przypadkach
naruszeń prawa ochrony przyrody oraz uczestniczy w
postępowaniach administracyjnych w tym zakresie. W
Zarządzie Klubu drugi raz.

Ewa Drewniak

Urodziła się i wychowała w Ujściu Warty, dzieciństwo spędzając głównie na wsi i do dziś pozostał jej sentyment do
wiejskich klimatów. Ukończyła Ochronę Środowiska na
Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. Z Klubem jest związana od roku 2002 - przez chwilę
pracowała w istniejącym wówczas naszym Muzeum Przyrodniczym w Kostrzynie nad Odrą, a od roku 2003 pracuje w Stacji
Terenowej Klubu w Owczarach, w której prowadzi między
innymi zajęcia edukacyjne, zajmuje się czynną ochroną
muraw kserotermicznych, ochroną chwastów polnych, starych
odmian drzew owocowych, hoduje owce i kozy, a czasem
nawet wytwarza kozie sery.
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Paweł Pawlaczyk
Najstarszy wiekiem członek Zarządu. Kapral podchorąży ze specjalnością kwatermistrz, a na
dodatek leśnik ze specjalnością gospodarka leśna – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu (1990). Pracę magisterską o wegetatywnym rozroście lipy w Białowieskim Parku Narodowym wykonał u prof. J. B. Falińskiego. Praca zawodowa to: Białowieska Stacja Geobotaniczna
Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1991), Drawieński Park Narodowy (1992-2001; pracownia naukowa) i Klub Przyrodników (od 2001 do dziś). Od dwóch kadencji Skarbnik Klubu. W
subiektywnej ocenie Redakcji jeden z wybitniejszych polskich specjalistów z zakresu ekologii
lasu, ochrony przyrody w leśnictwie, ekologii i ochrony torfowisk, programu Natura 2000,
prawa ochrony przyrody, Ramowej Dyrektywy Wodnej i zapewne kilku innych.
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Fot. Andrzej Jermaczek

Rafał Ruta

Pochodzi z Piły, ale związał się z Wrocławiem, gdzie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje
się chrząszczami, a zwłaszcza taksonomią występującej
na mokradłach rodziny Scirtidae. Z Klubem związany
od niemal 20 lat, od kilku kadencji w Zarządzie. Jak sam
deklaruje - związkowi temu zawdzięcza między innymi
udział w narodzinach kilku rezerwatów, kilku kół terenowych i wiele pięknych chwil spędzonych w Puszczy
Drawskiej. Deklaruje, że w zarządzie reprezentuje nurt
Jermaczkizmu w jego umiarkowanej odmianie.

Robert Stańko

Od trzech kadencji Prezes Klubu, wcześniej
Skarbnik i członek Zarządu. Absolwent
ochrony środowiska na Akademii Rolniczej
w Szczecinie, wychowanek prof. Lesława
Wołejki, który zaraził go wirusem torfofilii. Z Klubem związany od zawsze, w roku 1986 jako
uczeń Szkoły Podstawowej w Torzymiu został zwycięzcą Lubuskiego Konkursu Przyrodniczego, potem członkiem Klubu, członkiem Zarządu, pracownikiem i w końcu Prezesem.
Według ostrożnych szacunków Redakcji, uratował, odtworzył lub ochronił kilka tys. hektarów
torfowisk i zretencjonował kilkanaście mln m3 wody.

Tomasz Ślusarczyk

Urodził się i mieszka w Świebodzinie. Z zawodu lekarz, z
zamiłowania od dzieciństwa przyrodnik. Wieloletni członek, najpierw Lubuskiego Klubu Przyrodników, a później
Klubu Przyrodników. Od 20 lat zajmuje się badaniami
grzybów wielkoowocnikowych, ich rozmieszczenia i
zagrożenia w Polsce oraz znaczenia dla ochrony przyrody, o czym napisał wiele publikacji.
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Dostaliśmy łąkę
W końcu roku 2019 nawiązali z nami kontakt Państwo Paulina i Ireneusz
Borowiakowe ze Świebodzina, z propozycją przekazania działki obejmującej
nieco ponad 0,3 ha łąki w dolinie Leniwej Obry.
Okazało się, że to fragment bardzo interesującego przyrodniczo i historycznie Uroczyska
„Żabi Młyn”, a działka przylega do niewielkiego zbiornika wodnego i intensywnie gospodarują
na niej bobry. Darowiznę przyjęliśmy, podziękowaliśmy, a darczyńców zaprosiliśmy na lutowy
Zjazd i organizowaną podczas
niego wycieczkę. Okazało się,
że Pan Ireneusz jako dziecko
uczestniczył w organizowanych przez nas konkursach
przyrodniczych, a oboje Państwo Borowiakowie interesują
się przyrodą i zainteresowania
te przekazują już kolejnemu
pokoleniu – swoim dzieciom.
Dziękujemy! A innych zachęcamy do naśladowania!

Notarialne przekazanie darowizny. Fot. Ireneusz Borowiak
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