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Akademia Wychowania Fizycznego
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mgr Lidia Majdecka
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mgr Mariola Osiak
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mgr Joanna Stryszyk
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Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit Rejestracja

Rzeki warte Poznania 
– Bogdanka

Rzeki warte Poznania
 – Struga Junikowska 

Na co dzień rzadko na nie zwracamy uwagę, niekiedy przelotnie 
spojrzymy w ich kierunku podczas spaceru, gdy akurat przetną 
naszą drogę niespiesznie zmierzając w kierunku morza… 
a przecież przez tysiące lat to właśnie one stanowiły centrum 
rozwoju najstarszych cywilizacji ludzkich! Mowa o rzekach 
i strumieniach, które zwykliśmy traktować nie jako coś wybitnie 
cennego i niezwykłego lecz jako źródło pożywienia i wody, 
a nawet odbiornik naszych ścieków czy śmieci… Również 
początki rozwoju Poznania związane są z rzeką, którą wszyscy 
znamy, lecz nie o niej będzie mowa na zajęciach.
Zapraszamy Was na wirtualną wyprawę wzdłuż Bogdanki, 
jednego z większych cieków Poznania. Niezwykle interesujący 
odcinek tej rzeki zlokalizowany jest miedzy Jeziorem 
Strzeszyńskim i Rusałką. Znajdują się tu rozległe rozlewiska, 
niektóre z nich stworzone przez Bobry. Stanowi to o większej 
niedostępności tych obszarów, a przyroda tam obserwowana to 
niekiedy prawdziwa dżungla posplatanych wykrotów, gałęzi 
i pnączy, gdzie jeden nierozważny krok kończy się kąpielą 
w błotku. To właśnie ten dziki zakątek Poznania będzie 
przedmiotem naszej wirtualnej wyprawy, zapraszamy!

Na co dzień rzadko na nie zwracamy uwagę, niekiedy przelotnie 
spojrzymy w ich kierunku podczas spaceru, gdy akurat przetną 
naszą drogę niespiesznie zmierzając w kierunku morza… 
a przecież przez tysiące lat to właśnie one stanowiły centrum 
rozwoju najstarszych cywilizacji ludzkich! Mowa o rzekach i 
strumieniach, które zwykliśmy traktować nie jako coś wybitnie 
cennego i niezwykłego lecz jako źródło pożywienia i wody, 
a nawet odbiornik naszych ścieków czy śmieci… Również 
początki rozwoju Poznania związane są z rzeką, którą wszyscy 
znamy, lecz nie o niej będzie mowa na zajęciach.
Zapraszamy Was na wirtualną wyprawę wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego, przecinającego południowo-zachodnie obszary 
Poznania. W trakcie zajęć poznamy nie tylko sam Strumień, ale 
również obszary mocno z nim związane. Mowa tu 
o Szachtach – niezwykłym miejscu będącym niegdyś centrum 
lokalnego przemysłu wydobywczego a obecnie stanowiącym 
ważną ostoję przyrodniczą dla wielu gatunków związanych ze 
środowiskiem wodnym. Poznamy bliżej między innymi perkozy, 
łyski, ropuchy i padalce, zapraszamy!

https://www.youtube.com/watch?v
=7SyShHGLsRQ&list=PLYP_j-

VZewb7u0vsqY9rKKzk2E3K-cx2r

https://www.youtube.com/watch?v
=C7nJph7UtWU&list=PLYP_j-
VZewb7u0vsqY9rKKzk2E3K-

cx2r&index=2

00.01-23.59
(emisja ciągła)

00.01-23.59
(emisja ciągła)

25 os.

25 os.

NIE

NIE

8+

8+

LABORATORIUM WYOBRAŹNI

10 listopada 2021 LABORATORIUM WYOBRAŹNI (wydarzenia online)

https://www.youtube.com/watch?v=7SyShHGLsRQ&list=PLYP_j-VZewb7u0vsqY9rKKzk2E3K-cx2r
https://www.youtube.com/watch?v=C7nJph7UtWU&list=PLYP_j-VZewb7u0vsqY9rKKzk2E3K-cx2r&index=2


Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit

Rzeki warte Poznania 
– Bogdanka

Na co dzień rzadko na nie zwracamy uwagę, niekiedy 
przelotnie spojrzymy w ich kierunku podczas spaceru, 
gdy akurat przetną naszą drogę niespiesznie zmierzając 
w kierunku morza… a przecież przez tysiące lat to właśnie one 
stanowiły centrum rozwoju najstarszych cywilizacji ludzkich! 
Mowa o rzekach i strumieniach, które zwykliśmy traktować 
nie jako coś wybitnie cennego i niezwykłego lecz jako źródło 
pożywienia i wody, a nawet odbiornik naszych ścieków czy 
śmieci… Również początki rozwoju Poznania związane są 
z rzeką, którą wszyscy znamy, lecz nie o niej będzie mowa na 
zajęciach.
Zapraszamy Was na terenową wyprawę wzdłuż Bogdanki, 
jednego z większych cieków Poznania. Niezwykle interesujący 
odcinek tej rzeki zlokalizowany jest miedzy Jeziorem 
Strzeszyńskim i Rusałką. Znajdują się tu rozległe rozlewiska, 
niektóre z nich stworzone przez Bobry. Stanowi to o większej 
niedostępności tych obszarów, a przyroda tam obserwowana 
to niekiedy prawdziwa dżungla posplatanych wykrotów, 
gałęzi i pnączy, gdzie jeden nierozważny krok kończy się 
kąpielą w błotku. To właśnie ten dziki zakątek Poznania będzie 
przedmiotem naszej terenowej wyprawy, zapraszamy!
Ze względu na listopadową pogodę prosimy o zaopatrzenie 
się w ciepłe, nieprzemakalne buty, ubiór "na cebulę", w tym 
kurtkę chroniącą przed wiatrem i deszczem, rękawiczki 
i czapkę. Wyprawa wzdłuż Bogdanki będzie odbywała się 
w trudnych warunkach terenowych (gęsty podszyt lasu, 
obszary podmokłe).

Mostek nad ujściem Bogdanki 
do Jez. Rusałka

(zajęcia terenowe)

10.00-12.00 10 os. TAK,
mailem na adres

zapisy@ppnt.poznan.pl

10+

18 listopada 2021 LABORATORIUM WYOBRAŹNI (wydarzenia stacjonarne)

LABORATORIUM WYOBRAŹNI

Rejestracja

mailto:zapisy@ppnt.poznan.pl


Nazwa WiekOpis Miejsce Godzina Limit

 Rzeki warte Poznania 
– Struga Junikowska 

Na co dzień rzadko na nie zwracamy uwagę, niekiedy 
przelotnie spojrzymy w ich kierunku podczas spaceru, 
gdy akurat przetną naszą drogę niespiesznie zmierzając 
w kierunku morza… a przecież przez tysiące lat to właśnie 
one stanowiły centrum rozwoju najstarszych cywilizacji 
ludzkich! Mowa o rzekach i strumieniach, które zwykliśmy 
traktować nie jako coś wybitnie cennego i niezwykłego lecz 
jako źródło pożywienia i wody, a nawet odbiornik naszych 
ścieków czy śmieci… Również początki rozwoju Poznania 
związane są z rzeką, którą wszyscy znamy, lecz nie o niej 
będzie mowa na zajęciach. 
Zapraszamy Was na terenową wyprawę wzdłuż Strumienia 
Junikowskiego, przecinającego południowo-zachodnie 
obszary Poznania. W trakcie zajęć poznamy nie tylko sam 
Strumień, ale również obszary mocno z nim związane. 
Mowa tu o Szachtach – niezwykłym miejscu będącym 
niegdyś centrum lokalnego przemysłu wydobywczego 
a obecnie stanowiącym ważną ostoję przyrodniczą dla wielu 
gatunków związanych ze środowiskiem wodnym. Poznamy 
bliżej między innymi perkozy, łyski, ropuchy i padalce, 
zapraszamy!
Ze względu na listopadową pogodę prosimy o zaopatrzenie 
się w ciepłe, nieprzemakalne buty, ubiór "na cebulę", w tym 
kurtkę chroniącą przed wiatrem i deszczem, rękawiczki 
i czapkę. Wyprawa wzdłuż Strugi Janikowskiej będzie 
odbywała się miejscami w trudnych warunkach terenowych 
(trzcinowiska, obszary podmokłe).

Zbieg ul. Torfowej i Skrajnej
(zajęcia terenowe)

13.30-15.30 10 os. TAK,
mailem na adres

zapisy@ppnt.poznan.pl

8+

LABORATORIUM WYOBRAŹNI

Rejestracja
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