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WYSTAWA PRZYRODNICZA 
„CZŁOWIEK I PRZYRODA W DZIEJACH OSTROWA LEDNICKIEGO”

W dniu 12 czerwca 2003 r. w drewnianym XIX-wiecznym Młynie Wodnym z Wie- 
rzenicy (na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego) otwarto wystawę pt. „Czło
wiek i przyroda w dziejach Ostrowa Lednickiego”. Ekspozycja, mieszcząca się w sali 
dolnej, prezentuje wyniki prac archeobotanicznych i antropologicznych, prowadzonych 
we wczesnośredniowiecznych osadach i na cmentarzyskach szkieletowych. Materiał 
badawczy pochodzi ze stanowisk: Giecz i Dziekanowice 22. Wystawiane tu eksponaty: 
narzędzia krzemienne i nasiona roślin uprawnych (ryc. 1), pozostałości narzędzi rolni
czych: drewniany rylec radła, siekiera żelazna, koser, sierp żelazny, półkosek żelazny, 
radło drewniane, radlica żelazna, jak również plansze i wydruki, przybliżają zwiedzają
cym dawne środowisko życia oraz dzieje gospodarczej działalności człowieka. Ukazują 
przemiany środowiska przyrodniczego od chwili powstania jeziora do czasów współcze
snych. Gwałtowny wzrost zaludnienia we wczesnym średniowieczu, obserwowany na 
obszarach, gdzie doszło do formowania się wczesnych organizacji państwowych, państwa 
Piastów, był rezultatem przełomu w gospodarce żywnościowej. Wprowadzono wówczas 
ugorową uprawę zbóż, poddano uprawie większe powierzchnie pól, zastosowano na 
większą skalę narzędzia orne itd. Właśnie z tego okresu pochodzi najwięcej informacji
0 naszych przodkach, pokazanych na ekspozycji za pomocą licznych plansz, wydruków
1 materiału kostnego. Uwagę zwiedzających przyciąga „galeria przodków” z podobizna
mi czaszek i rekonstrukcji przyżyciowych wizerunków osobników od II w. do XV w. 
po Chr. (ryc.2) oraz prawdziwe czaszki i rekonstrukcje (plastelinowe) wizerunku przy
życiowego umieszczone w gablotach szklanych. Ryciny zawierające dane o człowieku 
(średnia wysokość ciała, liczba potomstwa, średnia gęstość zaludnienia, średnia długość 
trwania życia) - to przejrzystej treści obraz zmieniającego się człowieka na przestrzeni 
dziejów, ukazany współczesnym. Ekspozycja dostarcza informacji o grobach i złożonych 
w nich zmarłych oraz o przedmiotach wkładanych do grobu. Na wydrukach przedsta
wiono typy pochówków od paleolitu do średniowiecza oraz sposoby chowania zmarłych 
od IV-III w. przed Chr. (kultura pomorska) do wczesnego średniowiecza.

Opowieść o człowieku zamieszkującym region lednicki zamyka ekspozycja w sali 
górnej, przedstawiająca przyrodę współczesną Parku. Oglądamy między innymi: mapę 
Lednickiego Parku Krajobrazowego z najważniejszymi zabytkami i pomnikami przy-
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rody (ryc. 3). Przy pomocy wydruków przedstawiono istotne wydarzenia historyczne z 
życia mieszkańców w XX wieku, wkomponowane w ówczesny krajobraz okolic Ostrowa 
Lednickiego. Piękno współczesnego krajobrazu ukazane zostało przez wyeksponowanie 
jednego z największych jezior w Wielkopolsce - Jeziora Lednica. Na wystawie prezento
wane są również owady występujące na terenie Parku oraz zdjęcia przyrodnicze. Nieto
perze utrwalone na zdjęciach i chronione gatunki roślin sfotografowane z bardzo bliska, 
dająmożliwość zwiedzającym uchwycenia cech różniących poszczególne gatunki. Na tle 
wydruków, lasu bukowego i brzegu jeziora umieszczono eksponaty przyrodnicze (lisa, 
sarnę, dzika oraz ptaki wodne), one właśnie dostarczają najwięcej radości najmłodszym 
(ryc. 4).

Ekspozycja przyrodnicza w Młynie z Wierzenicy to wystawa stała, adresowana 
przede wszystkim do uczniów wszystkich typów szkół, ale też do miłośników przyrody 
w każdym wieku.
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Ryc. 2. Galeria przodków  (fot. K . Renn) 
Abb. 2. G alerie der Vorfahren (Photo K. Renn)

Rye. 1. N arzędzia  krzem ienne i nasiona roślin upraw nych (fot. K . Renn) 
Abb. 1. F lintw erkzeuge und Kulturpflanzensam en (Photo K. Renn)



Ryc. 4. Zdjęcie lasu bukowego w raz z  eksponatam i przyrodniczym i (fot. K. Renn) 
A bb. 4. B ild des Buchenw aldes m it N aturexponaten (Photo  K. Renn)


