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Miêdzynarodowy Rok Lasów 2011  

Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Punkt widokowy w parku-arboretum w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. M. Hertmann)

Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezo- 
lucji z 2006 roku og³osi³o 2011 rok Miê- 
dzynarodowym Rokiem Lasów, wzywaj¹c 
pañstwa cz³onkowskie, aby wraz z odpo- 
wiednimi organizacjami pozarz¹dowymi, 
sektorem prywatnym i innymi podmio- 
tami, podjê³y wysi³ek maj¹cy na celu pod- 
noszenie œwiadomoœci leœnej spo³eczeñ- 
stwa. Zalecono szczególnie eksponowanie 
zrównowa¿onego sposobu zarz¹dzania, 
rozwoju i ochrony wszystkich typów la- 
sów na rzecz obecnych i przysz³ych poko- 
leñ.  Z tej okazji wybrano has³o miêdzyna- 
rodowych obchodów, które brzmi: „Forest 
for People” – „Lasy dla ludzi”.

W roku 2010 zespó³ UNCE-FAO Fo- 
rest Communicators Network zapropono- 
wa³ wspóln¹, paneuropejsk¹ strategiê 
komunikacji. Na tê strategiê sk³adaj¹ siê 
cele komunikacyjne, kluczowe przes³ania 
oraz komunikaty wspieraj¹ce ich tezy. 

Pierwszy cel komunikacyjny stanowi 
rozwijanie œwiadomoœci ekologicznej 
spo³eczeñstwa dotycz¹cej dobrego stanu 
lasów europejskich. G³ówne przes³anie 

s³u¿y wyeksponowaniu faktu, ¿e lasy Europy stale powiêkszaj¹ swoj¹ 
powierzchniê i poprawia siê ich stan zdrowotny, co jest wynikiem 
odpowiedzialnej gospodarki leœnej prowadzonej od 200 lat. 

W komunikatach wspieraj¹cych zaleca siê propagowanie 
zró¿nicowania biologicznego lasów europejskich i podkreœlanie, ¿e 
lasy Europy s¹ œrodowiskiem ¿ycia dla 80% gatunków l¹dowych tego 
kontynentu. Druga teza pomocnicza zwraca uwagê na w³aœciw¹ 
gospodarkê leœn¹. Im lepiej zarz¹dzane s¹ lasy, tym wiêksza jest ich 
stabilnoœæ i zdrowotnoœæ, ró¿norodnoœæ biologiczna, a tak¿e wartoœæ 
rekreacyjna i wiêksze bogactwo ¿ycia. 

Nastêpny komunikat wspieraj¹cy dotyczy powierzchni lasów. 
Lasy w Europie zajmuj¹ znaczn¹ powierzchniê, tj. 40% ca³kowitej po- 
wierzchni l¹dowej tego kontynentu. Ponadto zwiêkszaj¹ swój obszar, 
w ostatnich 15 latach w Europie przyby³o 13 milionów hektarów lasów 
powsta³ych z zalesieñ i odnowieñ naturalnych. W Europie powierz- 
chnia lasów na jedn¹ osobê wynosi œrednio 1 hektar, a roœnie na niej 
przeciêtnie 200 drzew. Z drewna pozyskiwanego z tego obszaru mo¿na 
wybudowaæ co 10 lat drewniany dom bez szkody dla drzewostanu. 
Mi¹¿szoœæ drzewostanów Starego Kontynentu jest wysoka i nadal 
wzrasta. Ca³kowita zasobnoœæ drzewostanów Europy wynosi 112 
bilionów metrów szeœciennych drewna. Europejczycy wykorzystuj¹ 
zaledwie po³owê drewna, które przyrasta. Dlatego w tych lasach 
tworzone s¹ znaczne rezerwy drzewnego surowca.

Drugi cel komunikacyjny dotyczy uœwiadamiania spo³eczeñstwu, 
¿e lasy zarz¹dzane zgodnie z zasadami trwa³ej i zrównowa¿onej gos- 
podarki leœnej s¹ trwa³ym Ÿród³em towarów i us³ug. Maj¹ one 

korzystny wp³yw na œrodowisko oraz zapewniaj¹ miejsca pracy i mo¿- 
liwoœæ wypoczynku na ³onie natury. Przes³aniem kluczowym tego celu 
jest fakt, ¿e lasy zarz¹dzane w sposób rozwa¿ny zapewniaj¹ produkcjê 
odnawialnych surowców, dóbr i us³ug dostarczanych przez œrodowisko 
leœne z korzyœci¹ dla nas wszystkich. W komunikatach wspieraj¹cych 
zaleca siê uwypuklaæ œrodowiskowe, gospodarcze i spo³eczne funkcje 
lasów. Nale¿y podkreœlaæ, ¿e tereny zielone zapewniaj¹ czystoœæ 
powietrza, wody, gleby, poch³aniaj¹ biliony ton wêgla zapobiegaj¹c 
zmianom klimatycznym, oraz ¿e zapewniaj¹ bezpieczne siedliska dla 
milionów istnieñ roœlin, grzybów i zwierz¹t. Wa¿ne jest równie¿, i¿ 
rozwa¿ny sposób zarz¹dzania lasami zapewnia ludziom miejsca pracy, 
wypoczynku, zabawy, odnowy duchowej, poprawy zdrowia, zdoby- 
wania wiedzy, chroni¹c tak¿e dziedzictwo kulturowe i tradycje.

W trzecim celu komunikacyjnym popiera siê promocjê drewna 
jako surowca i Ÿród³a energii, podkreœlaj¹c jego zdolnoœæ odnawiania 
siê w dobrze zarz¹dzanym gospodarstwie leœnym. Warto t³umaczyæ 
spo³eczeñstwu, ¿e produkty drzewne magazynuj¹ wêgiel i stanowi¹ 
substytut kopalin i wysoko energetycznych produktów. W zmienia- 
j¹cym siê klimacie XXI wieku postawienie na najstarszy, odnawialny 
surowiec jest najrozs¹dniejszym wyborem. Ponadto drewno jest 
materia³em trwa³ym, wszechstronnym i wprowadza ono przyrodê do 
naszych domów. Wa¿ne jest równie¿, ¿e ci¹g³oœæ produkcji drewna w 
lasach Europy zapewnia ich istnienie dla przysz³ych pokoleñ.

Barbara Czo³nik

•ród³o: www.lasy.gov.pl/miedzynarodowy-rok lasów-2011



Zapraszamy:
P Wystawy sta³e 

w Muzeum Leœnictwa: 
„Zwi¹zki lasu z kultur¹” 

„Historia gospodarstwa leœnego 
na ziemiach polskich” 
„Spotkanie z lasem”

„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski 
w aspekcie wiosennym”

„Diorama – œwierczyna borealna                
w aspekcie zimowym”

„Czerwona Ksiêga – gatunki chronione”
„Technika leœna”

P Wystawy czasowe 
w Muzeum Leœnictwa:

„Listy z lasu” 
wystawa autorstwa Anny Waszczuk

(do 3 maja 2011 r.)
„Poluj¹c na œwiat³o” wystawa fotograficzna 

Miros³awa Kwieciñskiego
(do 30 czerwca 2011 r.)

RzeŸba animalistyczna ze zbiorów Muzeum 
£owiectwa i JeŸdziectwa w Warszawie

(do 30 czerwca 2011 r.)
 

P Zajêcia terenowe 
dla dzieci i m³odzie¿y 

prowadzone w parku-arboretum:
„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
„Szukamy dendrologicznych skarbów”

P Zajêcia muzealne 
dla dzieci i m³odzie¿y

prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”

„Spotkanie z lasem”

P Cennik:
- lekcja terenowa, muzealna lub w sali 

edukacyjnej: 45 z³ netto/1 h
- warsztaty plastyczne: 60 z³ netto/1 h
- bilety wstêpu do muzeum (brutto): 

normalny 7 z³, ulgowy 4 z³, rodzinny 15 z³
- przewodnik: 30 z³ brutto

Informacje dotycz¹ce zajêæ: 
tel. (62) 761-50-45, 

e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
 

P Nadchodz¹ce wydarzenia:
Dzieñ Ziemi – 19 kwietnia 2011 r.

„Bajarze z Leœnej Polany”  
12-13 maja 2011 r.

„Spotkanie z lasem” – 3 czerwca 2011 r.
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Edukacja w Oœrodku Kultury Leœnej

W obecnym roku dzia³alnoœæ edukacyjna 
Oœrodka skupiaæ siê bêdzie na obchodach 
Miêdzynarodowego Roku Lasów, którego 
has³o przewodnie brzmi: „Lasy dla ludzi”. 
Przes³anie to towarzyszyæ bêdzie V edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, 
plastycznego i wiedzy leœnej oraz opracowa- 
niom wykonanym przez m³odzie¿ metod¹ pro- 
jektów. Ponadto znacz¹cym przedsiêwziêciem 
bêdzie wydanie siedmiu publikacji, wœród nich 
interesuj¹cej ksi¹¿ki pt.: „Estetyka lasu”, ma- 
j¹cej podnosiæ wra¿liwoœæ czytelnika na piêk- 
no lasu w dzisiejszym œrodowisku naturalnym 
cz³owieka.

W bie¿¹cym roku przygotowano równie¿ 
specjaln¹ prelekcjê pt.: „Lasy dla ludzi”, 
która prezentowana bêdzie podczas otwarcia 
wystawy „Listy z lasu”, „Dnia Ziemi”, a tak¿e 
podczas spotkañ z leœnikiem w szko³ach 
wspó³pracuj¹cych z nasz¹ placówk¹. Zamie- 

rzamy równie¿ w „Zagajniku” zamieœciæ cykl 
artyku³ów poœwiêconych celom kluczowym 
Miêdzynarodowego Roku Lasów.

W tym roku otwarta zostanie nowa 
wystawa sta³a z zakresu ochrony lasu oraz 
jedenaœcie wystaw czasowych. Serdecznie 
zapraszam do odwiedzin Oœrodka Kultury 
Leœnej w Go³uchowie, który o ka¿dej porze 
roku ma do zaoferowania coœ ciekawego.                                                                                                                  

Benedykt RoŸmiarek – Dyrektor OKL

Do Oœrodka Kultury 
Leœnej w Go³uchowie 
rokrocznie przyje¿d¿aj¹ 
turyœci pragn¹cy posze- 
rzyæ swoj¹ wiedzê na te- 
mat lasu i leœnictwa, a tak- 
¿e odpocz¹æ w zabytko- 
wej scenerii kompleksu 
zamkowo-parkowego. To 
w³aœnie z myœl¹ o nich w 
Oœrodku organizowane 
s¹ ró¿ne formy edukacji.

 Dzieci i m³odzie¿ 
szkolna uczestnicz¹ w za- 
jêciach terenowych i muze- 
alnych, wykonuj¹ prace 
plastyczne inspirowane 
przyrod¹, bior¹ udzia³ w 
konkursach. Wszyscy mo- 
g¹ uczestniczyæ w festynach edukacyjnych 
czy powiêkszyæ swoj¹ biblioteczkê o nowe 
pozycje ksi¹¿kowe z zakresu przyrody. Zain- 
teresowanie jest bardzo du¿e – w 2010 r. ³¹cz- 
nie 160 tys. osób uczestniczy³o w akcjach 
edukacyjnych oraz odwiedzi³o Muzeum Leœ- 
nictwa, Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t i park-
arboretum.

W minionym roku w Oœrodku odby³o siê 
120 lekcji. Jest to o 31 zajêæ wiêcej w po- 
równaniu z 2009 r. Zrealizowano 9 tematów, 
wœród których najwiêkszym zainteresowa- 
niem cieszy³y siê: „Szukamy dendrologi- 
cznych skarbów”, „W g³¹b lasu” oraz „Gatun- 
ki leœne z Czerwonej Ksiêgi”. W ubieg³ym 
roku uczniowie przyje¿d¿ali do Go³uchowa na 
pobyty jedno- lub kilkudniowe. Zorganizowa- 
no 13 zielonych szkó³ (o 5 wiêcej ni¿ w 2009 
r.) dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawo- 
wych i ponadpodstawowych. W sumie we 
wszystkich lekcjach wziê³o udzia³ 2656 
uczniów.

Edukacja w Oœrodku to tak¿e zajêcia o 
charakterze szkoleniowym z wiedzy przyro- 
dniczo-leœnej. W 2010 r. z tej formy skorzy- 
stali nauczyciele z okolic £odzi, Poznania       

i Kazimierza Biskupiego, studenci z Polski     
i Rosji oraz uczniowie techników leœnych. 
Zorganizowano tak¿e konferencjê „Miêdzy- 
narodowe sympozjum Heinrich von Salisch 
(1846-1920) – w 90 rocznicê œmierci”, w któ- 
rej wziêli udzia³ goœcie z kraju i z zagranicy.

Tak jak w poprzednich latach, przygo- 
towano i zorganizowano imprezy cykliczne 
oraz akcje ekologiczne. W kwietniu po raz 
dziewi¹ty odby³ siê „Dzieñ Ziemi”, w pier- 
wszej po³owie czerwca dzieci i doroœli 
uczestniczyli w „Spotkaniu z lasem”. W mie- 
si¹cach jesiennych przeprowadzono akcje 
„Ratujmy kasztanowce” i „Sprz¹tanie Œwia- 

„Spotkanie z lasem”, festyn edukacyjny (fot. R. Kostka)

ta”. Zorganizowano „Zbiórkê 
kasztanów i ¿o³êdzi” przezna- 
czonych dla zwierz¹t z poka- 
zowej zagrody Oœrodka. Co 
wiêcej, po raz drugi (w lipcu) 
odby³ siê Miêdzynarodowy 
Plener Artystyczny „Inspiracje 
leœne II”, w którym wziêli 
udzia³ artyœci z Polski, Nie- 
miec i Czech. £¹cznie we 
wszystkich tych spotkaniach 
edukacyjnych wziê³o udzia³ 

ponad 1800 uczestników.
Wa¿nym dzia³aniem edukacyjnym jest 

organizacja konkursów. W 2010 r. przy- 
gotowano i przeprowadzono: IV Ogólno- 
polski Konkurs „Bajarze z Leœnej Polany”, 
pierwszy etap XXIV konkursu „Mój las”, 
konkurs na projekt kartki pocztowej 

„Pozdrowienia z Go³ucho- 
wa”, oraz turniej plastyczny 
„Jak nale¿y zachowaæ siê w 
lesie?”. Do konkurencji przy- 
st¹pi³o w sumie 515 uczest- 
ników.

Oœrodek odpowiadaj¹c 
na zapotrzebowania szkó³ 
oraz innych instytucji orga- 
nizuje oraz jest wspó³orga- 
nizatorem prelekcji i spotkañ 
edukacyjnych poza OKL.   

[cd. str. 4]
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Mi³orz¹b dwuklapowy – relikt z epoki dinozaurów

Konkurs „Mój Las”

Jesienne mi³orzêby, park w Go³uchowie (fot. A. Antonowicz)

[cd. str. 4]

Mi³orz¹b dwuklapowy (Gingko biloba L.) jest jedynym dziœ 
¿yj¹cym, liœciastym drzewem nagozal¹¿kowym, swoistym pomo- 
stem pomiêdzy paprotnikami, a roœlinami nagozal¹¿kowymi. Z tymi 
pierwszymi ma zreszt¹ wiele cech wspólnych, np. zap³odnienie, 
które odbywa siê w wodzie. Jest równie¿ jedynym przedstawicielem 
rzêdu mi³orzêbowców – czêsto okreœlanym mianem „¿yj¹cej ska- 
mienia³oœci”. Gatunek Gingko jest do 
tego stopnia unikalny, ¿e specjalnie 
dla niego stworzono ca³¹ odrêbn¹ kla- 
sê roœlin – klasê mi³orzêbowych, która 
obejmuje tylko jeden rz¹d, jedn¹ ro- 
dzinê i jeden rodzaj z jednym gatun- 
kiem.

Mi³orz¹b dwuklapowy wystêpuje 
jedynie na terenie po³udniowo-
wschodnich Chin. Poza Azj¹ istnieje 
w ok. 200 odmianach na ca³ym œwie- 
cie, tak¿e w Polsce, w wielu parkach, 
arboretach i ogrodach botanicznych.

Najstarsze skamienia³oœci gatun- 
ku Gingko s¹ datowane na koniec 
permu ery paleozoicznej, ok. 250 
milionów lat temu, a swój najwiêkszy rozkwit mi³orzêbowce 
prze¿y³y ok. 100 milionów lat temu, w okresie kredy. Pod koniec 
paleocenu, tj. oko³o 55 milionów lat temu, ich liczba zosta³a nagle 
zredukowana do jednego gatunku – Ginkgo adiantoides, bardzo 
podobnego do ¿yj¹cego dziœ mi³orzêbu dwuklapowego (G. biloba). 

Ginkgo adiantoides przetrwa³ na niewielkim obszarze w centralnej 
czêœci Chin. Tam ewoluowa³ daj¹c prawdopodobnie pocz¹tek 
mi³orzêbowi dwuklapowemu. Tak¿e i sam mi³orz¹b dwuklapowy 
by³ niedawno bliski wyginiêcia, jednak nie z powodów zwi¹zanych 
z ewolucj¹, a na skutek dzia³alnoœci cz³owieka. Liczba gatunków 
mi³orzêbowców by³a dawniej zdecydowanie wy¿sza.

Era mezozoiczna i kenozoiczna s¹ 
uwa¿ane obecnie za okresy tzw. „nie- 
pokoju geologicznego”, w których 
mia³y miejsce transgresje i regresje 
morza, powstawa³y ³añcuchy górskie i 
wreszcie dochodzi³o do masowych 
wymierañ flory i fauny. Ojczyznê mi- 
³orzêbowatych, po³udniowo-wschod- 
nie Chiny, ominê³y ruchy wielkich p³yt 
kontynentalnych, które w innych miej- 
scach œwiata doprowadzi³y do ogrom- 
nych strat w œrodowisku naturalnym. 
Równie¿ póŸniejsze czwartorzêdowe 
nasuniêcie l¹dolodów z obszaru 
Arktyki, które zada³y bardzo dotkliwe 
straty szacie roœlinnej, mia³o miejsce 

jedynie w pó³nocnej Europie i Azji, oraz s¹siedniej Ameryce 
Pó³nocnej. Pod koniec okresu kredowego zdarzy³o siê najbardziej 
spektakularne ze wszystkich masowe wymieranie, podczas którego 
wyginê³y ca³kowicie nie tylko dinozaury, ale tak¿e wiele grup roœlin 
l¹dowych. Podobnie, jak w przypadku mezozoicznych gadów, tak¿e 

WYNIKI 
I kategoria wiekowa 

(klasy I-III szko³y podstawowej)
 

I miejsce – Patrycja Wiœniewska, Martyna 
Maciaszek, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
II miejsce – Jakub Biñczyk, Jakub Wiœniewski, 
Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
III miejsce – Magdalena Zmyœlona, Maja 
Zmyœlona, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie 
Wlkp.

Wyró¿nienia:
- Miko³aj Ko³o, Filip Wawrzyniak, 
  Zespó³ Szkó³ nr 3 w Pleszewie
- Piotr Rogacki, Szko³a Podstawowa nr 3 
  w Pleszewie
- Paulina Nowak, Micha³ Malczewski, 
  Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku

II kategoria wiekowa 
(klasy IV-VI szko³y podstawowej)

I miejsce – Katarzyna Król, Sonia Ogurkowska, 
Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.
II miejsce – Julia KaŸmierczak, Klaudia Konieczna, 
Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.
III miejsce – Mi³osz Liberski, Arkadiusz Udzik, 
Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.

Wyró¿nienia:
- Katarzyna Dymarska, Jagoda Soko³owska, Szko³a 

Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.
- Katarzyna Kuliñska, Monika Staniek, Szko³a 

Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.
- Agata Idkowiak, Anna M³okosiewicz, Szko³a 

Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.

III kategoria wiekowa (m³odzie¿ gimnazjalna)

I miejsce – Marta Skrzypczak, Gimnazjum nr 1 
w Jarocinie
II miejsce – Marcelina Bartkowiak, Gimnazjum nr 1 
w Jarocinie
III miejsce – Katarzyna D¹browska, Gimnazjum    
nr 1 w Jarocinie

Wyró¿nienia:
- Paulina Michalak, Zespó³ Szkó³ Publicznych 
  w Taczanowie Drugim
- Przemys³aw Kasprzak, Zespó³ Szkó³ Publicznych 
  w Taczanowie Drugim

W  s t y c z n i u  b r.  w  
Oœrodku Kultury Leœnej w 
Go³uchowie rozstrzygniêto 
pierwszy etap –  regionalny – 
XXIV edycji Ogólnopolskie- 
go Konkursu „Mój Las”. 
Uczestniczy³o w nim 62 ucz- 
niów z ró¿nych szkó³ po³u- 
dniowej Wielkopolski.

 Tegoroczne tematy pobu- 
dza³y dzieciêc¹ wyobraŸniê i 
chêæ dbania o lasy oraz œro- 
dowisko. Najm³odsi uczestnicy 
musieli odpowiedzieæ na py- 
tanie „Dlaczego lubiê wy- 
cieczki do lasu?”, nieco starsi 
koledzy opisywali „Mój wk³ad w ochronê 
lasu w moim regionie”. M³odzie¿ gimna- 
zjalna próbowa³a ukazaæ las jako przyjazne 
i pomocne cz³owiekowi œrodowisko, gdy¿ 
temat brzmia³: „Las chroni, ¿ywi i ubiera – 
rozwiñ to powiedzenie w odniesieniu do 
historii Polski”. Nades³ano 34 prace, w 
trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III   
i IV-VI szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿ 
gimnazjalna. Nie nades³ano prac ze szkó³ 
ponadgimnazjalnych.

Jury konkursowe, któremu przewodni- 
czy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrod- 
ka Kultury Leœnej, przeanalizowa³o prace    
i przyzna³o nagrody oraz wyró¿nienia. 
Najwa¿niejsze kryteria, które brane by³y 
pod uwagê przy ocenianiu prac, to wartoœæ 
merytoryczna, zgodnoœæ z tematem i samo- 

dzielnoœæ w opracowaniu. Istotna by³a rów- 
nie¿ pomys³owoœæ i oryginalnoœæ szaty gra- 
ficznej oraz estetyka wykonania. Najlepsze 
prace zosta³y wys³ane do Zarz¹du G³ównego 
SITLiD w Warszawie i wezm¹ udzia³ w II 
etapie konkursu.

Uroczyste podsumowanie I etapu i wrê- 
czenie nagród odby³o siê w obiekcie muze- 
alnym Oœrodka – „Powozowni”, 17 stycznia 
br., podczas inauguracji obchodów Miêdzy- 
narodowego Roku Lasów 2011 – „Lasy dla 
ludzi”.

Wydarzeniu towarzyszy³o otwarcie wy- 
stawy czasowej autorstwa Anny Waszczuk 
zatytu³owanej: „Listy z lasu”. Ekspozycja 
realizowana jest w ramach projektu artystki 
rozpoczêtego w 2003 roku.

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Laureaci konkursu „Mój las” (fot. A. Suska)
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H U M O R

Mi³orz¹b dwuklapowy – relikt z epoki dinozaurów

W minionym roku przygotowano stoiska: „Kulturotwórcza 
rola lasu” podczas festynu „Lasom Przyjazny” w Górze Œl¹skiej 
oraz stoisko na festyn rodzinny w Kaliszu. Podczas tych imprez 
przeprowadzono gry, zabawy i konkursy, w których wziê³o udzia³ 
oko³o 400 uczestników. Odby³a siê równie¿ prelekcja w Specjal- 
nym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Kaliszu, na temat 
pracy leœnika i drewna – ekologicznego surowca.

Dla mi³oœników s³owa pisanego w minionym roku przygoto- 
wano nowe publikacje, dodrukowano te ciesz¹ce siê du¿ym 

w przypadku roœlin, oprócz wielu teorii dotycz¹cych m.in. 
wzmo¿onej dzia³alnoœci wulkanicznej, kosmicznego impaktu czy 
wspomnianych wczeœniej przyczyn geologicznych, rozwa¿ana 
jest nieznana dot¹d choroba, która doprowadzi³a do ca³kowitego 
niemal unicestwienia przynajmniej kilku grup organizmów, na 
czele ze s³ynnymi ju¿ dinozaurami w królestwie zwierz¹t i 
mi³orzêbowcami w królestwie roœlin. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obe- 
cnie nie znaleziono ¿adnych dowodów paleontologicznych na po- 
jawienie siê schorzeñ u ówczesnych roœlin b¹dŸ zwierz¹t. W prze- 
ciwieñstwie do katastrofy kosmicznej ich wyst¹pienie jest dla ba- 
daczy bardziej prawdopodobne, choæ na potwierdzenie tej ostat- 
niej teorii dowodem jest odkryty w 1980 roku wielki krater u 

wybrze¿y P³w. Jukatan w Meksyku, który powsta³ w³aœnie ok. 65,5 
milionów lat temu. Dla naukowców kwestia wielkiego kredowego 
wymierania pozostaje otwarta.

Mi³orz¹b dwuklapowy posiada wiele zalet. Jest dekoracyjny 
szczególnie jesieni¹, poniewa¿ jego liœcie przebarwiaj¹ siê na inten- 
sywny, ¿ó³ty kolor. Jest równie¿ odporny na susze i niskie tempe- 
ratury, oraz zanieczyszczenia powietrza. Nie posiada szczególnych 
wrogów naturalnych w œwiecie roœlin, grzybów ani zwierz¹t. Dobrze 
znosi strzy¿enie, dlatego warto go poleciæ do nasadzeñ w parkach      
i ogrodach.

W Polsce wyhodowano kilka odmian ozdobnych mi³orzêbu 
dwuklapowego o nazwach: Boles³aw Chrobry, Mieszko I, W³adys³aw  

£okietek, Kazimierz Wielki, Przemy- 
s³aw II, Stefan Batory. 

Turyœci zwiedzaj¹cy Go³uchów 
mog¹ podziwiaæ w tutejszym parku 
prawdziwe „¿yj¹ce skamienia³oœci” – 
relikty poprzednich epok geologi- 
cznych, a wiêc szeœæ okazów mi³orzê- 
bów. Cztery przy œcie¿ce prowadz¹cej 
z Zamku do „Oficyny”, wœród nich 
jeden  o rozmiarach pomnikowych w 
wieku ok. 100 lat oraz dwa rosn¹ce 
przy zachodniej elewacji Zamku.

Wojciech Luter
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Edukacja w Oœrodku Kultury Leœnej

zainteresowaniem oraz wydano pozycje cykliczne. Informacje przy- 
gotowane przez Oœrodek dotycz¹ce przedsiêwziêæ edukacyjnych 
dostêpne by³y równie¿ na stronie internetowej oraz w prasie nie tylko 
leœnej, ale tak¿e w ogólnie dostêpnej.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, dzia³ania edukacyjne i wydaw- 
nicze dofinansowa³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska         
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Rys. R. Walendowski
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Historia
Swoje zastosowanie sadza znalaz³a ju¿ w III wieku p.n.e. staj¹c siê 

sk³adnikiem pierwszej farby. Potrzebê wytwarzania substancji do pisa- 
nia zdeterminowa³o wynalezienie papieru. Farba by³a wówczas rodza- 
jem p³ynnego tuszu, do produkcji którego u¿ywano sadzy lampowej oraz 
klejów zwierzêcych. Zastosowanie w XV wieku n. e. drzeworytu wy- 
mog³o zapotrzebowanie na bardziej gêste farby, do których produkcji 
zaczêto u¿ywaæ m.in. sadzy z ³uczywa i œwiec woskowych.

Zastosowanie i sposób otrzymywania sadzy na skalê przemys³ow¹ 
na ziemiach polskich opisa³ w drugiej po³owie XIX wieku Aleksander 
Po³ujañski. Kilkanaœcie lat wczeœniej terminologiê zwi¹zan¹ z sadz¹ 
przybli¿y³ czytelnikom Wiktor Koz³owski w „S³owniku terminów le- 
œnych”. Pisa³ on: „U nas sadze kopc¹, to jest otrzymuj¹, w piecach sadzo- 
wych, zwykle z od³amków drzew ¿ywicznych, jako to: kory, igie³, wió- 
rów smolnych, a nawet ze szcz¹tków po wygotowaniu paku i wytopieniu 
¿ywicy.”

Sadzê, powszechnie nazywan¹ „kopeæ”, otrzymywano przez 
spalanie smolnego drewna, karpiny sosnowej; kory brzozowej; d¿ugów  
– oblepionych smolnymi resztkami ga³¹zek powstaj¹cych przy 
wytapianiu ¿ywicy; wiórków, które s³u¿y³y jako cedzid³a w produkcji 
terpentyny; a tak¿e niedopalonych g³owni pozostaj¹cych podczas 
otrzymywania wêgla drzewnego. Sadzê wyrabiano tak¿e z pestek 
brzoskwiniowych i stru¿yn korkowych. W Niemczech otrzymywano j¹ 
m.in. poprzez wypra¿anie winogron, lagru winnego wysuszonego i opi³- 
ków koœci s³oniowej. Wyrabiano j¹ równie¿ z mazi wêgla kamiennego.

Sadza to osad, powszechnie znany, powstaj¹cy w kominach i pale- 
niskach. Jest odmian¹ wêgla w stanie najwiêkszego rozdrobnienia, który 
ze wzglêdu na brak dostatecznej iloœci powietrza, nie móg³ ulec spaleniu. 
Powstaje podczas niepe³nego spalania zarówno drewna, jak i innych 
materia³ów zawieraj¹cych w swoim sk³adzie chemicznym znaczne 
iloœci wêgla. Czysta sadza jest czarna. Jest bardzo lekka, a ulatuj¹c w 
postaci dymu, wraz z oziêbieniem opada. Sadza drzewna osiadaj¹ca w 
górnej czêœci komina zawiera wêgiel, kwas drzewny, oleje lotne, 
amoniak i ró¿ne sole, w dolnej zaœ czêœci komina osiad³e sadze zawieraj¹ 
m.in. zwi¹zki ¿ywiczne oraz niewielk¹ iloœæ wêgla. Substancja ta 
cechuje siê du¿¹ odpornoœci¹ na dzia³anie œwiat³a, kwasów i zasad.

Najprostszym sposobem otrzymywania sadzy by³o przechwytywa- 
nie dymu uchodz¹cego z ¿elaznego garnka do niewielkiego, p³ócien- 
nego namiotu. Œciany pokrywa³y siê osadem, który odbijano kijem         
i zbierano do pojemnika.

W celu produkcji sadzy na wiêksz¹ skalê wznoszono specjalne 
piece nazywane sadzowymi lub sadzarskimi. Jednym z typów by³ piec 
turyñski (turyngijski). Sk³ada³ siê on z pieca w³aœciwego, komina oraz 
komory. Piec w³aœciwy by³ murowany i wraz z poziomym kominem 
tworzy³ konstrukcjê zagiêt¹ pod k¹tem prostym, osi¹gaj¹c¹ wymiary 
oko³o 7 m d³ugoœci i oko³o 1 m wysokoœci. Wejœcie do pieca zamyka³y 
¿elazne drzwiczki, a zasuwa przy wlocie s³u¿y³a do regulacji ci¹gu. 
Spaliny odprowadzane by³y do komory drewnianej lub jak piec 

Substancja

Otrzymywanie

Piec turyñski (sadzarnia), Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej, model w skali 1:20 
(fot. R. Sorek)

Palarnia sadzy systemu Berscha; a) rzut z góry, b) przekrój pod³u¿ny 
(•ród³o: „Praktyczna encyklopedia gospodarstwa wiejskiego – 
Chemiczna przeróbka drewna”, A. Szwarc)

murowanej, któr¹ 
przykrywa³ p³ó- 
cienny, b¹dŸ fla- 
nelowy sto¿ko- 
waty  s t rop  w 
formie namiotu. 
Œciany komory, 
w y s o k i e j  n a  
ponad 3 m, obija- 
no tarcic¹ lub te¿ 
gipsowano. Do 
komory prowa- 
dzi³y drzwi. Piec 
obs³ugiwany by³ 
przez robotnika, 
który wk³ada³ do 
paleniska kawa³ki 
brzozowej kory, 
drzazgi i ¿ywi- 
c z n e  o d p a d y .  
Sk³adowano je na 
p³ycie kamiennej 
przed wejœciem 

do pieca. Celem u³atwienia pracy palaczowi przed p³yt¹ kopano jamê, 
tak aby móg³ on pracowaæ na siedz¹co. Podczas spalania wydziela³ siê 
obficie dym, zawieraj¹cy sadzê, która osadza³a siê w komorze 
odbiorczej, przede wszystkim jednak na jej p³óciennym stropie. Wierz- 
cho³ek stropu po³¹czony by³ z drewnian¹ dŸwigni¹, która s³u¿y³a do 
strz¹sania sadzy. Sadzê odbijano równie¿ kijem.

Kopcenie trwa³o oko³o 12 godzin i tak samo d³ugo ch³odzono piec. 
Ogieñ nie pali³ siê nigdy silnym p³omieniem, aby nie spowodowaæ 
zapalenia siê sadzy. Sadzê wymiatano co trzy dni i ³adowano do ma³ych 
beczek z drewna iglastego. W pierwszej kolejnoœci zbierano sadzê 
najlepszej jakoœci, tj. z pod³ogi, ostro¿nie, aby nie dopuœciæ do jej 
zanieczyszczenia (do czernid³a drukarskiego), nastêpnie zbierano sadzê 
osiadaj¹c¹ na p³ótnie (do czernienia skór i innych wyrobów).

Fabryczna produkcja sadzy odbywa³a siê w palarniach wed³ug 
pomys³u J. Berscha. By³y one budowane z ceg³y, w formie du¿ej komory 
o wymiarach 8-10 m d³ugoœci, 5 m szerokoœci i 3 m wysokoœci. W jej 
wnêtrzu znajdowa³y siê przegrody 4-metrowej d³ugoœci z nieszlifo- 
wanych desek, ustawione tak, aby wêdruj¹cy w komorze dym osadza³ 
na nich sadze. Pod³oga by³a betonowa, œciany pokryte wapnem, a sufit z 
desek. W koñcu komory, przeciwlegle do paleniska, znajdowa³ siê okr¹- 
g³y komin, zaopatrzony w przykrywê blaszan¹ oraz drzwiczki s³u¿¹ce 
do regulacji przep³ywu powietrza. Otrzymywana w palarniach sadza nie 
by³a zupe³nie czysta i trzeba by³o j¹ oczyszczaæ poprzez wypalanie w 
naczyniach zamkniêtych.

W przesz³oœci sadza u¿ywana by³a do produkcji farby drukarskiej   
i artystycznej oraz do wyrobu czernid³a (szuwaksu), stosowanego do 
barwienia i smarowania obuwia, rzemiennych zaprzêgów i skór juchto- 
wych. Najlepszej jakoœci sadzê otrzymywano z kory i drewna brzozo- 
wego i ta w³aœnie wykorzystywana by³a do produkcji farby drukarskiej. 
Sadzê stosowano równie¿ jako materia³ antyseptyczny, a tak¿e do kon- 
serwowania miêsa i do nawozu.

Wspó³czeœnie wêgiel otrzymywany z sadzy wykorzystuje siê do 
produkcji opon samochodowych, smarów, jako pigment do wyrobu farb 
oraz do barwienia i fotostabilizacji tworzyw sztucznych, tuszów 
drukarskich, a tak¿e jako sk³adnik materia³ów wybuchowych.

Zastosowanie
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 Otrzymywanie sadzy nazywano kopceniem, a pracownika obs³uguj¹cego piec 
sadzarski – kopciarzem.

 W po³owie XIX wieku sadzê pochodzenia roœlinnego okreœlano sadz¹ angielsk¹, 
wyrabian¹ z korka uwa¿ano za wyj¹tkowo piêkn¹ i nazywano farb¹ hiszpañsk¹.

 Od po³owy XIX wieku by³a u¿ywana jako wype³niacz gumy produkowanej z 
kauczuku (miêdzy innymi opon samochodowych).

 Sadza by³a sprzedawana w metalowych puszkach.
 Do pierwszej wojny œwiatowej ¿o³nierze rosyjscy w celu zapobiegania otarciom 
nóg, zamiast talku do butów wsypywali sadzê.

 W czasie okupacji robiono pastê do butów, mieszaj¹c sadzê z komina z terpentyn¹.
 Typowa temperatura formowania siê sadzy to ok. 1400 C.
 Fabryka w Jaœle (jedyna w Polsce) produkuje rocznie blisko 30 tys. ton sadzy 
technicznej.
Sadza mo¿e byæ powa¿nym problemem: w instalacjach grzewczych opalanych 

wêglem, osiadaj¹c w instalacji kominowej, stanowi zagro¿enie po¿arowe; 
wdychana wraz z powietrzem mo¿e byæ przyczyn¹ wielu schorzeñ.

º

a)

b)
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 £aciñska nazwa octu drzewnego brzmi acetum pyrolignosum.
 Ocet drzewny w XIX wieku nazywano równie¿ wod¹ Smolan¹ lub œwit³uch¹.

3  Z 1 m drewna bukowego otrzymywano ok. 180 kg surowego kwasu octowego.
 Wspó³czeœnie ocet drzewny wykorzystywany jest w medycynie naturalnej, 
jako sk³adnik  ró¿nego rodzaju plastrów oczyszczaj¹cych organizm z toksyn. 

2.  O C E T  D R Z E W N Y  
Substancja

Otrzymywanie

Ocet drzewny to jeden z produktów suchej destylacji drewna. Jest 
ciecz¹ koloru ¿ó³to-brunatnego, o kwaœnym smaku. Zawiera g³ównie 
wodê, alkohol metylowy oraz kwas octowy. Ze wzglêdu na sk³ad bywa³ 
równie¿ nazywany kwasem drzewnym. To najlotniejszy z produktów 
destylacji drewna. 

 
Ocet drzewny otrzymywano z drewna iglastego lub liœciastego, 

przede wszystkim w celu produkcji kwasu octowego technicznego i 
spo¿ywczego. Dla uzyskania maksymalnych korzyœci z suchej desty- 
lacji drewna, mielerze z czasem zast¹pi³y piece wêglarskie budowane z 

Przyrz¹d do otrzymywania kwasu drzewnego, Muzeum Leœnictwa Oœrodka Kultury Leœnej, 
model 1:20 (fot. R. Sorek)

cegie³ lub kamieni, a te z kolei  ¿elazne 
kot³y tzw. retorty. W ka¿dym ze 
sposobów przeprowadzanej destylacji 
konieczne by³o urz¹dzenie przezna- 
czone do skraplania produktów 
lotnych destylacji.

Podczas zwêglania drewna w 
mielerzu (lub piecu), ustawiano obok 
niego drewniany przyrz¹d ch³odniczy, 
do którego doprowadzano metalow¹ 
rur¹ parê z rozgrzanego wnêtrza mie- 
lerza. Przyrz¹d zbudowany by³ z 
trzech kolumnowych ch³odnic powie- 
trznych o œrednicy ok. 45 cm: dwóch 
d³ugoœci 4 m i jednej d³ugoœci 5 m. 
Ustawione by³y one na podstawie w 
kszta³cie sto³u z rynienkowato ufor- 
mowanym blatem. Kolumny z desek 
po³¹czone by³y drewnianymi rurami: 
pierwsza z drug¹ w czêœci górnej, a 
druga z trzeci¹ w czêœci dolnej. D³ugie dr¹gi stanowi³y podporê dla 
urz¹dzenia. Kolumny posiada³y wewnêtrzne u¿ebrowanie w postaci 
kr¹¿ków i pierœcieni, które zwiêksza³y powierzchniê ch³odz¹c¹. Pary 
wêdruj¹ce z mielerza przechodz¹c przez wnêtrze ch³odnic skrapla³y siê. 
Kolumny w swoich dnach posiada³y otworki przez które na podstawê,   
a st¹d do ustawionych kadzi, sp³ywa³ destylat kwasu drzewnego. Pary, 
które nie uleg³y skropleniu, ulatywa³y przez otwór w szczycie trzeciej 
kolumny.

W przypadku stosowanej póŸniej retorty, z odp³ywowej rury ch³o- 
dnicy wydobywa³ siê p³yn, którego barwa by³a uzale¿niona od gatunku 
destylowanego drewna (iglaste – powodowa³o barwê bardziej ¿ó³t¹). W 
pocz¹tkowym etapie destylacji p³yn by³ niemal przezroczysty, póŸniej 
stopniowo mêtnia³, stawa³ siê ¿ó³ty, a w koñcowym etapie gêsty i br¹- 

zowy. Ocet drzewny, jak okreœlano wówczas kwas octowy, wytwarza³ 
siê w etapie w³aœciwej destylacji, kiedy ciecz mia³a barwê intensywnie 
¿ó³t¹ i zapach kwasu. Kolor i gêstoœæ p³ynu wynika³y z zanieczyszczenia 
smo³¹. Destylat wyp³ywaj¹cy z ch³odnicy poddawano oczyszczeniu. 
S³u¿y³y do tego drewniane kadzie, ustawione jedna na drugiej i po- 

³¹czone rurami. W ten sposób 
nastêpowa³o mechaniczne 
oczyszczenie ze smo³y oraz 
terpentyny (w przypadku 
destylatu z drewna iglastego). 
W dalszym etapie resztki 
smo³y, alkohol metylo- wy i 
aceton usuwano poprzez 
kolejne destylacje w ró¿nego 
typu aparatach. Ocet drzewny 
po usuniêciu smo³y neutralizo- 
wano, otrzymuj¹c octan wa- 
pnia, który zawiera³ ok. 80% 
kwasu octowego. Octan wa- 
pnia by³ bezpoœrednio wyko- 
rzystywany do celów techni- 
cznych, jedynie dla celów spo- 
¿ywczych (produkcja octu ja- 
dalnego) musia³ byæ dalej 
oczyszczany. Z octanu w dal- 

szej przeróbce otrzymywano kwas octowy oraz aceton.

Ocet drzewny wykorzystywany by³ w farbiarniach do utrwalania 
koloru bawe³nianych i p³óciennych tkanin. Stosowano go w przemyœle 
jako rozpuszczalnik, do wyrobu œrodków zapachowych, prochu 
bezdymnego, impregnowania lin. Wiktor Koz³owski w XIX wieku pisa³ 
równie¿ o stosowaniu kwasu drzewnego do „przyrz¹dzania miêsa na 
kszta³t wêdliny”. Ocet drzewny jako œrodek przeciwgnilny u¿ywany by³ 
przez Egipcjan do balsamowania zw³ok. Wykorzystywano go równie¿ 
w medycynie jako œrodek œci¹gaj¹cy, do opatrunków trudno goj¹cych 
siê ran i przy odle¿ynach. Z octu drzewnego robiono kompresy przeciw 
obrzêkom, a oczyszczony stosowany by³ do p³ukania ust i gard³a. 

Zastosowanie
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