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LEKCJE PRZYRODNICZE

Od 2004 r. w drewnianym młynie wodnym z Wierzenicy (ok. Poznania), 
wzniesionym pod koniec XIX wieku, odbywają się lekcje przyrodnicze dla dzieci i 
młodzieży szkolnej. Celem lekcji, prowadzonych w dwóch salach wystawowych i na 
terenie Muzeum, jest zapoznanie młodzieży z działalnością człowieka w środowisku 
przyrodniczym Ostrowa Lednickiego oraz przyrodą współczesną Lednickiego Parku 
Krajobrazowego. Lekcja pt. „Człowiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego” 
wzbogacona została ponadto o najważniejsze wydarzenia historyczne związane z 
zabytkowym grodem młodego państwa polskiego. Młodzież biorąca udział w lekcjach 
pochodziła głównie ze szkół podstawowych z okolicznych wsi, ale były także zajęcia 
prowadzone dla uczniów z Warszawy, Poznania i Szamotuł.

Tysiącletnia droga

20 czerwca 2006 r. wyjechaliśmy spod kościoła parafialnego, podążając śladami 
św. Wojciecha i jego brata Radzyma Gaudentego. Z katedry gnieźnieńskiej 
przybyliśmy na Ostrów Lednicki. Na wyspie dla pielgrzymów z parafii pw. Świętego 
Krzyża w Szamotułach prowadziłam lekcję przyrodniczo-historyczną, zapoznając 
uczestników pielgrzymki z przyrodą Parku Krajobrazowego i najważniejszymi 
zabytkami. W tym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawianej przez, proboszcza 
naszej parafii, w drewnianym kościele pw. św. Anny i św. Wawrzyńca w 
Wielkopolskim Parku Etnograficznym.

Półkolonia

Dnia 5 lipca 2006 r., na lekcje odbywające się w młynie wodnym z 
Wierzenicy, przyjechały dzieci uczestniczące w półkolonii. Półkolonie dla dzieci z 
rodzin bezrobotnych organizowane są od trzech lat przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy parafii Świętego Krzyża w Szamotułach. Starsze dzieci brały udział w 
zajęciach plastycznych modelując w glinie naczynia z czasów Mieszka I. Młodsze, 
korzystając z gablot owadów rysowały motyle żyjące na terenie Lednickiego Parku 
Krajobrazowego (rye. 1) i rozpoznawały zwierzęta eksponowane na wystawie
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przyrodniczej. Po zajęciach w młynie popłynęliśmy promem na Ostrów Lednicki i 
tam dzieci, walcząc ze zmęczeniem spowodowanym upałami, dzielnie kroczyły po 
śladach swoich przodków (ryc. 2).

W naszej parafii przygotowaliśmy małą ekspozycję zdjęć uczestników półkolonii, 
ponadto pokazaliśmy prace plastyczne przez nie wykonane. Zdjęcia zauroczyły, 
szczególnie te związane z Ostrowem Lednickim, ponieważ każdy zachwycał się 
pięknem tego miejsca. Otwarcie wystawy odbyło się 13 sierpnia 2006 r. oczywiście 
nie zabrakło cukierków, którymi dzieci zostały hojnie obdarowane.



Ryc. 2. Dzieci г półkolonii na Ostrowie Lednickim (fot. K, Renn).
Abb, 2. Kinder aus dem städtischen Kinderferienlager auf Ostrów Lednicki (Photo К, Renn).

Ryc. I . Lekcja przyrodnicza w M łynie z Wierzenicy (fot. K. Renn). 
Abb. 1. Naturuntemcht in Młyn aus Wierzenica (Photo K. Renn).


