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Ludzie przebrani za drzewa 
w go³uchowskim parku

Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

[cd. str. 2] 

1. Do Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie 30 wrzeœnia br. przybyli uczniowie z pobliskich szkó³, aby wzi¹æ 
udzia³ w próbie bicia œwiatowego rekordu w kategorii „Najwiêksze zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”; 
akcja zosta³a zorganizowana w ramach kampanii edukacyjnej „Lasy Pañstwowe. Zapraszamy”

2. Uczniowie wchodz¹c w pole bicia rekordu (zosta³o ono wyznaczone na polanie parkowej w pobli¿u dêbu 
szypu³kowego „Jan”) z r¹k sêdziów otrzymywali okolicznoœciowe bilety 

3. Uroczystoœæ otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej, który podziêkowa³ dzieciom       
i m³odzie¿y za przybycie oraz udzia³ w akcji, a sygna³ do startu da³ Marek Zdunek, wójt Gminy Go³uchów 

4. Aby rekord zosta³ zatwierdzony ludzie-drzewa musieli staæ w wytyczonym polu przez 10 minut; nad ca³oœci¹ 
czuwali sêdziowie, którzy mierzyli czas 

5. W trakcie bicia rekordu uczestnicy odœpiewali hymn „Puszcza” oraz skandowali has³a podkreœlaj¹ce ich 
szacunek do przyrody i dba³oœæ o œrodowisko 

6. Sygna³ koñcz¹cy wydarzenie odda³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie



Zapraszamy
P Wystawy sta³e 

w Muzeum Leœnictwa: 
„Kulturotwórcza rola lasu” 

„Dzieje leœnictwa w Polsce” 
„Spotkanie z lasem”

„Diorama – gr¹d œrodkowoeuropejski 
w aspekcie wiosennym”

„Diorama – œwierczyna borealna                 
w aspekcie zimowym”

„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Technika leœna”, „Ochrona lasu”

P Wystawy czasowe 
w Muzeum Leœnictwa:

Polskie szable i pa³asze XX wieku             
ze zbiorów Paw³a Komorowskiego

(do 31 paŸdziernika 2013 r.)
Wystawa „Motywy przyrodnicze              
na ceramice ze zbiorów Muzeum 
Historii Przemys³u w Opatówku”

(do 31 grudnia 2013 r.)
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7. Uczestnicy wychodz¹c z pola bicia rekordu oddawali bilety, które zosta³y ponownie policzone 

8. W próbie bicia rekordu uczestniczy³o 516 uczniów wraz z opiekunami ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w 
Go³uchowie oraz z Zespo³u Szkó³ w Koœcielnej Wsi

Ludzie przebrani za drzewa 
w go³uchowskim parku

Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk, zdjêcia: Karolina Zió³kowska

W sezonie wakacyjnym Oœrodek nastawiony by³ 
na obs³ugê ruchu turystycznego. Na zwiedzaj¹cych 
czeka³y nie tylko wystawy sta³e, ale tak¿e czasowe, 
prezentuj¹ce fotografiê artystyczn¹, kolekcje szabli, 
zabytkow¹ ceramikê o motywach przyrodniczych 
oraz zbiory etnograficzne i zielarskie zwi¹zane z 
polsk¹ tradycj¹ wyrobu nalewek. 

Okres wakacji to czas spêdzania urlopu na ³onie 
natury i okazja do refleksji nie tylko nad jej piêknem, 
ale równie¿ nad relacjami cz³owiek – przyroda, które 
nie zawsze s¹ poprawne. Jedn¹ z form napiêtnowa- 
nia niew³aœciwego stosunku ludzi do przyrody jest 
satyra. Z tego te¿ powodu og³osiliœmy konkurs na 
fraszkê pt.: „Zabij œmiechem z³e zwyczaje”. Chcemy 
w ten sposób w³¹czyæ siê w proces wychowania eko- 
logicznego dzieci, m³odzie¿y oraz osób doros³ych.

W bie¿¹cym roku zorganizowaliœmy trzeci¹ edy- 
cjê Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego „In- 
spiracje leœne”. Artyœci z Polskiego Stowarzyszenia 
Edukacji Plastycznej Delegatura Kielce oraz z nie- 
mieckiego stowarzyszenia „Kunstverein Schwedt” w 
pogodne sierpniowe dni tworzyli dzie³a inspirowane 
lasem. W czasie trwania pleneru powsta³o blisko 200 
prac, z których ponad 40 wybranych zosta³o do zbio- 
rów Oœrodka. 

Z pocz¹tkiem wrzeœnia odby³ siê turniej nalewek 
sporz¹dzonych z owoców i zió³ leœnych. Na konkurs 
zg³oszono 45 nalewek, z których 3 nagrodzono i 2 wy- 
ró¿niono. 

Dziêki naszym staraniom opublikowana zosta³a 
kolejna ksi¹¿ka zatytu³owana „Polskie ekspozycje 
³owieckie” oraz broszura pn: „Skrzydlaci mieszkañ- 
cy lasu”. 

W ramach kampanii edukacyjnej „Lasy Pañ- 
stwowe. Zapraszamy” w Oœrodku zorganizowaliœmy 
próbê bicia rekordu Guinnessa w kategorii „Najwiê- 
ksze zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”. W 
wydarzeniu tym uczestniczy³o 516 osób ubranych w 
br¹zowe spodnie, zielone koszulki i papierowe pióro- 
pusze w kszta³cie liœci.

W czasie tegorocznej jesieni rozstrzygniemy kon- 
kurs na imiona dla 4 ¿ubrów, które przysz³y na œwiat 
w naszej zagrodzie oraz przeprowadzimy kolejn¹ 
akcjê „Ratujmy kasztanowce”.

¯ycz¹c sobie i Pañstwu z³otej polskiej jesieni 
zapraszam serdecznie do zwiedzania naszej 
placówki.

Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor 

Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

„Coœ, gdzieœ, kiedyœ” wystawa 
fotografii Grzegorza Paw³owskiego

(do 31 grudnia 2013 r.)
Malarstwo Antoniego Wiœniewskiego

(do 31 marca 2014 r.)
Wystawa poplenerowa 
„Inspiracje leœne III”

(do 31 grudnia 2013 r.)

P Zajêcia terenowe 
dla dzieci i m³odzie¿y 

prowadzone w parku-arboretum:
„Jesienne obserwacje”

„Ssaki leœne”, „W g³¹b lasu”

P Zajêcia muzealne 
dla dzieci i m³odzie¿y

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

„Budowa warstwowa lasu”
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”

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

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

9. Bior¹cy udzia³ w akcji byli ubrani w zielone koszulki z okolicznoœciowym nadrukiem, br¹zowe spodnie, a na 
g³owach mieli papierowe pióropusze w kszta³cie dêbowych liœci 
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 „Inspiracje leœne III”

W dniach od 9 sierpnia do 23 
sierpnia 2013 roku odby³ siê w 
Oœrodku Kultury Leœnej w Go- 
³uchowie Miêdzynarodowy Ple- 
ner Artystyczny pod nazw¹ „In- 
spiracje leœne III”. W plenerze 
uczestniczy³o 26 artystów z: Pol- 
ski, Niemiec, Korei Po³udniowej 
oraz Australii. 

Osoby z Polski to artyœci 
g³ównie z Polskiego Stowarzysze- 
nia Edukacji Plastycznej Delegatu- 
ra Kielce. Stronê niemieck¹ repre- 
zentowali artyœci ze stowarzysze- 
nia „Kunstverein Schwedt e.V.”. 
Wœród twórców by³o 23 malarzy, 2 
rzeŸbiarzy i 1 fotografik. Wyda- 
rzenie to wpisa³o siê w ogólno- 
polsk¹ kampaniê „Lasy Pañstwo- 

we. Zapraszamy”, ukazuj¹c las oczyma arty- 
stów z ró¿nych stron œwiata. 

Uroczystoœæ otwarcia pleneru wzboga- 
ci³a wystawa artystyczna zatytu³owana „In- 
spiracje go³uchowskie”. Tematem przewo- 
dnim tego miêdzynarodowego spotkania 

artystów by³ las i jego kulturotwórcza rola. 
Inspiracje leœne artyœci czerpali z przyrody 
go³uchowskiego parku-arboretum oraz ota- 
czaj¹cych go lasów. W ci¹gu dwóch tygodni 
artyœci stworzyli blisko 200 prac malarskich 
i 4 rzeŸby oraz liczne fotografie. Wykonane 
dzie³a zachwycaj¹ ró¿norodnoœci¹ ujêcia 
tematu wyra¿aj¹c równoczeœnie indywidu- 
aln¹ wra¿liwoœæ artystyczn¹ twórców. 

W trakcie pleneru artyœci z Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Dele- 
gatura Kielce pod przewodnictwem Miro- 
s³awa Benedyktowicza – prezesa tego stowa- 
rzyszenia, przeprowadzili dwa warsztaty dla 
m³odzie¿y z Go³uchowa. Jedne z nich naz- 
wane by³y „Go³uchowski dywan” i przedsta- 
wia³y najciekawsze obiekty przyrodnicze i 
architektoniczne tej miejscowoœci. Prace te 
tworzono na obszernych papierach po³¹czo- 
nych w jedn¹ ca³oœæ niczym dywan. Drugie 
warsztaty zatytu³owane „Jestem drzewem” 
polega³y na odwzorowaniu na brystolu w³as- 
nych sylwetek w skali 1:1 w pozie i konwen- 
cji przypominaj¹cej drzewo. Wykonane 
przez m³odzie¿ prace wyeksponowano w sali 
wystawowej Muzeum Leœnictwa, aby mogli 
je podziwiaæ turyœci. Program pleneru wzbo- 
gaci³y tak¿e warsztaty z gumografii. Tajniki 
tej ciekawej techniki po³¹czone z prezentacj¹ 
kilkudziesiêciu prac przedstawi³ Wies³aw 

Turno – artysta z miasta Koñ- 
skie. Warsztaty te spotka³y siê 
z du¿ym zainteresowaniem 
uczestników pleneru oraz 
mieszkañców Go³uchowa. 

Przez ca³y okres pleneru 
dopisywa³a artystom piêkna 
pogoda i przyjazna atmosfe- 
ra. Integracji towarzyskiej 
sprzyja³y wieczorne ogniska, 
na które artyœci przygotowy- 
wali program artystyczny w 
postaci piosenek, quizów 
oraz wyra¿eñ frazeologi- 
cznych, ucz¹c siê nawzajem 

obu jêzyków. Na zakoñcze- 
nie tego wydarzenia zorgani- 
zowano wystawê poplenero- 
w¹, na której wyeksponowa- 
no ponad 40 dzie³ przezna- 
czonych na w³asnoœæ organi- 
zatora, czyli Oœrodka Kultury 
Leœnej w Go³uchowie. Prace 
te mo¿na podziwiaæ w Muze- 
um Leœnictwa, w obiekcie 
zwanym „Powozownia”. 
Efektem koñcowym pleneru 
jest katalog zawieraj¹cy re- 
produkcje dzie³, portrety 
twórców, ich krótkie noty 
biograficzne oraz osobiste 
sentencje zawieraj¹ce odpo- 
wiedzi na pytanie: czym jest 
dla mnie las? 

Tegoroczny plener „Inspiracje leœne III” 
obj¹³ patronatem honorowym Adam Wasiak, 
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych. 
Patronat medialny sprawowa³o czasopismo 
„Kalisia”, „Echa Leœne” oraz Radio Cen- 
trum Kalisz. Wydarzenie to wspar³a finan- 
sowo Fundacja Wspó³pracy Polsko-Nie- 
mieckiej w Warszawie. Nastêpne „Inspiracje 
leœne” odbêd¹ siê za trzy lata, bo w takim 
cyklu s¹ one organizowane.  

Barbara Czo³nik

Uczestnicy Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego „Inspiracje leœne III” (fot. D. Piotrowska)

Artysta Adolf Tomasik podczas tworzenia rzeŸby (fot. R. Sorek)

RzeŸbiarka Ewa Beyer-Formela podczas uk³adania instalacji terenowej (fot. R. Sorek) Leon Holmes, artysta z Australii, pracuj¹cy w plenerze (fot. R. Sorek)

Warsztaty dla dzieci i m³odzie¿y „Go³uchowski dywan” (fot. R. Sorek)
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Otwarte wystawy

Nowoœci wydawnicze

Podczas uroczystoœci rozpoczêcia Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego „Inspiracje leœne III” 9 sierpnia br. 
otwarto wystawê fotograficzn¹ Danuty Piotrowskiej „Inspiracje go³uchowskie” (fot. K. Zió³kowska)

W sali kolumnowej Muzeum Leœnictwa – „Powozownia” 22 sierpnia 2013 r. zorganizowano wystawê poplenerow¹ 
Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego „Inspiracje leœne III” (fot. R. Sorek) 

W Muzeum Leœnictwa – „Powozownia” 3 paŸdziernika br. zosta³a otwarta wystawa malarstwa Antoniego 
Wiœniewskiego (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie na prze³omie trze- 
ciego i czwartego kwarta³u tego roku wyda³ trzy publikacje o 
tematyce leœnej, ³owieckiej i artystycznej.

„Polskie ekspozycje ³owieckie” 
Dariusza J. Gwiazdowicza i Jerzego 
Wiœniewskiego to publikacja szeroko 
omawiaj¹ca wystawy sta³e i czasowe 
z zakresu ³owiectwa. Opisuje ekspo- 
zycje krajowe i zagraniczne, na któ- 
rych prezentowali swoje kolekcje pol- 
scy myœliwi. 

W ksi¹¿ce tej krótko scharaktery- 
zowano tak¿e pocz¹tki wystaw oraz 
przybli¿ono problemy zwi¹zane z po- 
szukiwaniem kryteriów i zasad oceny 
trofeów. Wydawnictwo wzbogacono 
o ponad 330 rycin ukazuj¹cych m.in. 
wystawy ³owieckie, archiwalne doku- 

menty, ok³adki katalogów do wystaw, plakaty, odznaczenia itp. 
„Skrzydlaci mieszkañcy lasu” autorstwa Patryka Ortella to bro- 

szura edukacyjna z cyklu „Las – czy go znasz?”. Pozycja ta przezna- 
czona jest g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej. Na 16 bogato 

ilustrowanych stronach zamie- 
szczono m.in. krzy¿ówki, zagad- 
ki, rebusy dotycz¹ce ptaków 
wystêpuj¹cych w naszym kraju. 
Na zakoñczenie opublikowano 
test podsumowuj¹cy poznan¹ 
wiedzê.

„Inspiracje leœne III” to 
katalog wydany w zwi¹zku z 

Tu byliœmy

Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie 12 i 13 paŸdziernika br. uczestniczy³ w Targach Leœnych „Las i my”, 
których organizatorem by³a Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku, Nadleœnictwo Rudka 
oraz Podlaski Oœrodek Doradztwa Rolniczego  (fot. R. Sorek)

Miêdzynarodowym Plenerem 
Artystycznym, który odby³ siê 
w sierpniu w Oœrodku. Zawiera 
biogramy artystów bior¹cych 
udzia³ w tym wydarzeniu, a tak- 
¿e krótkie odpowiedzi uczes- 
tników na pytanie „Co znaczy 
dla mnie las?”. Obok tekstu 
zamieszczono barwne reprodu- 
kcje prac wykonanych podczas 
pleneru oraz zdjêcia reporta- 
¿owe .  

Joanna Zalejska-Niczyporuk



5

Turniej Nalewek Leœnych

Wydarzenia

W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³u- 
chowie 4 wrzeœnia 2013 r. rozstrzygniêto 
Turniej Nalewek Leœnych. By³ on czêœci¹ 
przedsiêwziêcia edukacyjnego pod nazw¹ 
„Nalewki z roœlin leœnych. Trunki dla zdro- 
wia i przyjemnoœci”. Projekt rozpocz¹³ siê w 
kwietniu br. otwarciem wystawy czasowej 
oraz warsztatami robienia nalewek, które dla 
zainteresowanych prowadzi³ Hieronim 
B³a¿ejak – mistrz nalewek.  

Ide¹ turnieju by³a pre- 
zentacja tradycyjnych, 
polskich nalewek oraz od- 
krywanie receptur i nagra- 
dzanie ich twórców. Kon- 
kurs ten mia³ na celu 
równie¿ ochronê kulinar- 
nego dziedzictwa i wyka- 
zanie siê znajomoœci¹ 
przygotowania nalewek z 
owoców leœnych oraz wie- 
dz¹ na temat tradycyjnego, 
domowego sposobu ich 
wytwarzania.

Do konkursu nades³ano 45 na- 
lewek, z których jury w sk³adzie: Hieronim 
B³a¿ejak (przewodnicz¹cy), Hanna 
Szymanderska, Marek Tomasiewicz, 
£ukasz Klesyk, Benedykt RoŸmiarek, 
wy³oni³o i nagrodzi³o najlepsze. Oceniana 
by³a harmonia, bukiet, smak i klarownoœæ. 

W turnieju wrêczono trzy nagrody i dwa 
wyró¿nienia. I nagrodê zdoby³a nalewka z 
pigwy Anny Golczak, II nagrodê przy- 
znano Zbigniewowi Walisko za nalewkê 

Og³oszenie wyników turnieju; od lewej: Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL, Jerzy 
Adamczewski, koordynator projektu, Zbigniew Walisko – II nagroda, Pawe³ Wasela – III 
nagroda, Gra¿yna Szel¹gowska, Muzeum Etnograficzne w Toruniu (fot. K. Zió³kowska)

Uczestnicy turnieju i zaproszeni goœcie (fot. K. Zió³kowska)

tarninówkê, a III – Paw³owi Waseli za 
nalewkê z malin. Wyró¿nienia trafi³y do 
Mariusza Oskroby i Jerzego Zemlika. 
Anna Golczak – zdobywczyni I nagrody – z 
chwil¹ og³oszenia wyników otrzyma³a prawo 
do u¿ywania tytu³u Mistrz Nalewek Leœnych 
2013. Wszyscy bior¹cy udzia³ w turnieju 
otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Projekt 
adresowany by³ wy³¹cznie do osób doro- 
s³ych.

Redakcja

Na pocz¹tku wrzeœnia br. pracownicy 
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie  roz- 
poczêli cykl spotkañ edukacyjnych w 
szko³ach bior¹cych udzia³ w próbie bicia 
rekordu w kategorii „Najwiêksze zgroma- 
dzenie ludzi przebranych za drzewa”. Spot- 
kania odby³y siê 5, 6 i 9 wrzeœnia, odpo- 
wiednio: w Gimnazjum i Szkole Podstawo- 
wej w Go³uchowie oraz w Zespole Szkó³ w 
Koœcielnej Wsi. Podczas szkoleñ uczniowie 
wys³uchali prelekcji leœników pn.: „Co war- 
to wiedzieæ o dêbie?” oraz „Co warto wie- 
dzieæ o polskich lasach?”, a tak¿e odœpiewali 
hymn „Puszcza”. Równolegle z pogadanka- 
mi dla m³odzie¿y wychowawcy klas wziêli 
udzia³ w spotkaniach organizacyjnych, pod- 
czas których zapoznali siê z ide¹ oraz 
warunkami przebiegu rekordu.

Szeœcioosobowa grupa leœników nie- 
mieckich zrzeszonych w organizacji leœnej 
BDF (Bund Deutscher Forstleute) 

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie s³uchaj¹cy prelekcji pt.: „Co warto wiedzieæ      
o lasach?” (fot. R. Sorek)  

wizytowa³a 24 wrzeœ- 
nia br. w OKL. Goœ- 
cie zwiedzili wysta- 
wy w Muzeum Leœ- 
nictwa oraz zapoznali 
siê z dzia³alnoœci¹ 
edukacyjn¹ Oœrodka. 
Wymiana miêdzy le- 
œnikami z Nadrenii-   
-Palatynatu a polski- 
mi, zrzeszonymi w 
Stowarzyszeniu In¿y- 
nierów i Techników 
Leœnictwa i Drzewni- 
ctwa oddzia³ w Kali- 

szu odbywa siê nieprzerwanie od 1985 roku.
Rada Naukowa Oœrodka Kultury 

Leœnej zebra³a siê 8 paŸdziernika br. na 
jesiennym posiedzeniu. Na spotkaniu tym 
by³y poruszane m.in. kwestie zwi¹zane z 
bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ i planami na 2014 rok 
oraz sprawy wydawnicze Oœrodka. 

Po raz drugi zorganizowana 
zosta³a w Oœrodku Konferencja 
Naukowa pn.: „Las i historia”, 
która odby³a siê 9 i 10 paŸdzierni- 
ka. Uczestniczyli w niej zaprosze- 
ni goœcie oraz ludzie nauki m.in. z 
SGGW w Warszawie, Uniwersy- 
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Uniwersytetu im. Adama Mickie- 
wicza w Poznaniu. 

Podczas konferencji wyg³o- 
szono referaty m.in. na temat go- 
spodarki leœnej w okresie miêdzy- 
wojennym oraz symboliki drzew i 

ich opisów w literaturze. Nie zabrak³o wyk³a- 
dów z zakresu szkolnictwa leœnego oraz po- 
cz¹tków tworzenia siê Lasów Pañstwowych.

Obszerny artyku³ dotycz¹cy konferencji 
bêdzie zamieszczony w zimowym numerze 
„Zagajnika”. 

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Obrady Rady Naukowej Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. A. Antonowicz)

Pierwszy dzieñ II Konferencji Naukowej „Las i historia”; referat prof. Andrzeja Grzywacza na 
temat Adama Loreta, pierwszego Dyrektora Naczelnego LP (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Leœnych Kompleksach Promocyjnych

Leœny Oœrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu, Nadleœnictwo Wis³a 

Oœrodek Kultury Leœnej 
w Go³uchowie

Leœny Oœrodek Edukacji 
Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu                              

w Nadleœnictwie Wis³a

Nadleœnictwo Wis³a z uwagi na spor¹ potrzebê w zakresie 
edukacji ekologicznej, stale powiêksza i rozszerza dzia³alnoœæ swojej 
bazy edukacyjno-turystycznej, w³¹czaj¹c w to tak¿e Leœny Oœrodek 
Edukacji Ekologicznej (LOEE) w Istebnej na Dzielcu. LOEE bierze 
czynny udzia³ w wielu ma³ych i du¿ych projektach w³asnych, a tak¿e 
we wspó³pracy z innymi podmiotami, przede wszystkim promuj¹- 
cymi dzia³alnoœæ edukacyjn¹, turystyczn¹ oraz lokalne dziedzictwo 
kulturowe wœród dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Rozszerzanie 

dzia³alnoœci edukacyjnej ma zwi¹zek tak¿e z tym, ¿e Nadleœnictwo 
Wis³a wchodzi w sk³ad Leœnego Kompleksu Promocyjnego Lasy 
Beskidu Œl¹skiego, którego jednym z g³ównych celów jest edukacja 
ekologiczna spo³eczeñstwa. Obecnie budynek LOEE jest w trakcie 
generalnego remontu, a z now¹, zmienion¹ ca³kowicie ekspozycj¹, 
bêdzie mo¿na zapoznaæ siê dopiero w przysz³ym roku. 

Pomimo wielu projektów o charakterze ogólnopolskim, w któ- 
rych LOEE uczestniczy jako oœrodek Lasów Pañstwowych, chcemy 
zwróciæ uwagê na dwa ciekawe projekty lokalne, unikatowe w skali 
regionu i Polski. Wiele lat temu zrodzi³ siê pomys³ zagospodarowania 
terenu przy LOEE i stworzenia arboretum obejmuj¹cego gatunki 
roœlin charakterystycznych dla Beskidu Œl¹skiego. Poniewa¿ atrak- 
cyjnoœæ ca³ego subregionu po³udniowego województwa œl¹skiego 
opiera siê w znacznej mierze na walorach przyrodniczych i krajo- 
brazowych oraz na tradycyjnych produktach turystycznych, takich 

jak znakowane szlaki gór- 
skie, punkty widokowe, 
œcie¿ki spacerowe itp., tak¿e 
gmina Istebna przyst¹pi³a 
do realizacji pomys³u na 
rozbudowê infrastruktury 
turystycznej, maj¹cej na 
celu podniesienie atrakcyjnoœci 
Trójwsi dla mieszkañców i tury- 
stów, promocjê dziedzictwa kultury 
ludowej i bogactwa przyrodniczego tego terenu. 

Równoczeœnie od¿y³ pomys³ na budowê swego rodzaju parku 
tematycznego, arboretum, rozszerzaj¹cego dzia³alnoœæ edukacyjn¹    
i turystyczn¹ Leœnego Oœrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. 
Gmina Istebna we wspó³pracy z Nadleœnictwem Wis³a zaplanowa³a 
projekt „Rozbudowa infrastruktury oko³oturystycznej w Gminie 
Istebna”. Projekt wspó³finansowa³a Unia Europejska z Europejskie- 
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007–       
2013. W projekcie znalaz³a siê m.in. budowa unikatowego arbore- 
tum pod nazw¹ Ogród Roœlin Beskidu Œl¹skiego wraz z infrastruktur¹ 
towarzysz¹c¹ maj¹c¹ zapewniæ w³aœciw¹ obs³ugê komunikacyjn¹     
i piesz¹ istniej¹cego Leœnego Oœrodka Edukacji Ekologicznej i pro- 
jektowanego arboretum. Na nowy obiekt sk³adaj¹ siê: miejsca posto- 
jowe, sieæ œcie¿ek edukacyjnych, którymi mo¿na przechadzaæ siê 
wœród ciekawych gatunków roœlin zarówno ozdobnych, jak i czêœcio- 
wo ju¿ wykonanych nasadzeñ gatunków reprezentuj¹cych typowe lo- 
kalne zbiorowiska roœlinne, plac widokowy wraz z miniamfiteatrem. 

Zajêcia Szkó³ki Malarskiej Iwony Konarzewskiej (fot. A. Klimek)

Liczne œcie¿ki edukacyjne w Ogrodzie Roœlin zachêcaj¹ do spacerów (fot. A. Klimek)

Powsta³ równie¿ oryginalny, akacjowy plac zabaw dla dzieci, którego 
za³o¿eniem by³o maksymalne powi¹zanie zarówno formy projekto- 
wanych elementów, jak i materia³ów z jakich s¹ one wykonane, z 
terenem ich lokalizacji. Ca³oœæ ma przypominaæ o edukacji ekolo- 
gicznej i bliskoœci lasu – zastosowano figury ptaków, sza³asy, mostki, 
wigwamy. Wybudowano równie¿ wiatê edukacyjn¹ o konstrukcji 
drewnianej z ³awkami w œrodku, spe³niaj¹cej rolê leœnej klasy. 
Wymienione czêœci zagospodarowania Ogrodu Roœlin zosta³y ukoñ- 
czone na pocz¹tku 2011 roku, do dzisiaj natomiast trwaj¹ prace nad 
dokoñczeniem czêœci zbiorowiskowej. 

Ogród Roœlin Beskidu Œl¹skiego ma znaczenie dla ró¿norodnych 
grup turystów z terenu województwa œl¹skiego i innych czêœci Polski, 
a tak¿e z uwagi na bliskoœæ Czech i S³owacji, turystów 
zagranicznych. Kompleksowoœæ projektu jako ca³oœci ma zapewniæ 
aktywne spêdzanie czasu, m.in. dla rodzin z ma³ymi

Wiata edukacyjna – leœna klasa (fot. A. Klimek)
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 Wra¿enia nie tylko odbiera siê bezpoœrednio, ze œwiata, rzeczywistoœci;
s¹ ludzie nieczuli na piêknoœci natury, a czuli na malowane pejza¿e albo
na naturê widzian¹ w strofach poety. Gdy cz³owiek doznane wra¿enie
ma w³adzê zatrzymaæ w pamiêci, gdy w chwili zamyœlenia siê nasunie
mu ono naprzód i widoczniej od innych wra¿eñ, wtedy ka¿dy, artysta czy
nie artysta, chcia³by przypomnieniu temu daæ ustalon¹ formê, choæby
nietrwa³¹, ale ustalon¹, je¿eli mo¿na chwilowo     i o ile mo¿e byæ
podobn¹ do pierwszej...
     To tak jest ze wszystkimi ludŸmi, z tymi, co ma³o czuj¹, jak i z tymi, co
najsilniej czuj¹, z komisantami handlowymi, jak z poetami i artystami.”
                                                           Maksymilian Gierymski    Notatki

_ _

_

“ Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Leœnych Kompleksach Promocyjnych

dzieæmi, które zmêczone zabaw¹ na ekologicznym placu zabaw, 
mog¹ pospacerowaæ z rodzicami œcie¿kami edukacyjnymi, poznaj¹c 
charakterystyczne i chronione roœliny regionu bez koniecznoœci 
pójœcia na szlak turystyczny. Dla osób, które nastawione s¹ tylko na 
poznanie bogactwa przyrodniczego regionu, ju¿ wkrótce bêdzie 
mo¿liwe zapoznanie siê w arboretum z wszystkimi lokalnymi sied- 
liskami przyrodniczymi Natura 2000 Beskid Œl¹ski w jednym miej- 
scu. Teren Ogrodu Roœlin w mi³y, przyjemny i prosty sposób pozwoli 
na prowadzenie edukacji ekologicznej na szersz¹ i ciekawsz¹ skalê 
ni¿ dotychczas, zw³aszcza ¿e temat siedlisk przyrodniczych charak- 
terystycznych dla obszaru Natura 2000 Beskid Œl¹ski, a tak¿e w 
ogóle sam temat siedlisk (zbiorowisk roœlinnych), jest trudny dla 
dzieci i m³odzie¿y, jeœli nie jest poparty odpowiednio przekazanymi 
obrazami. Wydano równie¿ minifolder edukacyjny o roœlinach 
Ogrodu Roœlin Beskidu Œl¹skiego, a w sk³ad infrastruktury Ogrodu 
wchodz¹ tak¿e niedawno zamontowane tablice edukacyjne.

Jednym z ciekawszych sta³ych projektów edukacji ekologicznej, 
prowadzonych w Leœnym Oœrodku Edukacji Ekologicznej w Iste- 
bnej, jest Autorska Szkó³ka Malarska Iwony Konarzewskiej, realizo- 
wana pod patronatem Nadleœnictwa Wis³a. Jako ¿e LOEE stara siê 
przekazywaæ wiedzê przyrodnicz¹ na ró¿nych p³aszczyznach, w 
szczególnoœci dzieciom, wiele lat temu – w 1997 roku, powsta³ 
pomys³ nauki przez sztukê, co œwietnie sprawdza siê na terenie 
Trójwsi Beskidzkiej. Mieszkañcy s¹ tu silnie zwi¹zani z otaczaj¹c¹ 
ich przyrod¹, co niejednokrotnie odzwierciedla lokalna sztuka ludo- 
wa. Zajêcia odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu podczas roku 
szkolnego i gromadz¹ ³¹cznie oko³o 100–150 dzieci. Dzieci rysuj¹, 

maluj¹ (tak¿e w plenerze) oraz od 2006 roku tworz¹ ceramikê. 
Otoczenie przyrody sprawia, ¿e wiêkszoœæ prac ma z ni¹ zwi¹zek. 
Sporo dzie³ ma³ych artystów wi¹¿e siê z restytucj¹ g³uszców na 
terenie Nadleœnictwa. Wiele z tych rzeŸb trafi³o ju¿ do domów w ca³ej 
Polsce, poniewa¿ ka¿dy odwiedzaj¹cy Szkó³kê Malarsk¹ mo¿e 
zabraæ sobie na pami¹tkê jej „cz¹stkê”. 

Od 2007 roku Szkó³ka Malarska Iwony Konarzewskiej pod swoje 
skrzyd³a przygarnê³a równie¿ osoby niepe³nosprawne, które niejed- 
nokrotnie przez sztukê wyra¿aj¹ siebie, tworz¹c niesamowite kszta³- 
ty. Co roku Szkó³ka przedstawia dzie³a dzieci podczas uroczystego 

Plac zabaw przy LOEE (fot. A. Klimek)

Ogród Roœlin, rabata bylinowa (fot. A. M³ynarczyk)

Ogród Roœlin, fragment wrzosowiska (fot. A. M³ynarczyk)

G³uszec, rysunek Weroniki Kapaœ, uczennicy Szkó³ki Malarskiej Iwony Konarzewskiej

wernisa¿u – w ostatnich dwóch latach 
mia³ on miejsce w RLOEE „Leœnik” w 
Ustroniu. Szkó³ka uwra¿liwia dzieci na 
otaczaj¹c¹ je przyrodê, pomaga zrozu- 
mieæ jej mechanizmy, a tak¿e nierozer- 
walnie wi¹¿e ze sztuk¹, o czym 
œwiadczy kilku by³ych uczestników 
zajêæ, obecnie uczêszczaj¹cych do 
Liceum Plastycznego w Bielsku-Bia- 
³ej. W samym nawet biurowcu Nadleœ- 
nictwa Wis³a nie ma pomieszczenia, w 
którym nie znalaz³oby siê choæ jedno 
dzie³o uczniów Szkó³ki.

Magdalena Mijal
Specjalista S³u¿by Leœnej

w Nadleœnictwie Wis³a

Logo Szkó³ki Malarskiej Iwony Konarzewskiej
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Zadanie
Wykreœl w pionie i poziomie nazwy gatunkowe ptaków szponiastych wystêpuj¹cych w Polsce. ZnajdŸ 8 gatunków i wypisz je. 
Obok zamieszczono rysunki niektórych ptaków. 

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

6. ...................................................

7. ...................................................

8. ...................................................

J A S TR Z ¥ B Z

O R Z E £ I

E

L

I

K

AK N I A

Ó

£

P U S T U £ A

M Y S Z O £ Ó W

O Z F

N M P

S Z J G B U C

Z E A Y W M T

B

A

Y

R

B

O

£

Ó

W

Jastrz¹b go³êbiarz

Bielik

Rybo³ów



o
d

e
rw

ij 
- 

za
c

h
o

w
a

j
Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

EN — gatunki silnie zagro¿one 

Orze³ przedni — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 
Wystêpowanie

Cechy gatunku

 

Ptak ten wystêpuje w szeœciu podga- 
tunkach i ma najwiêkszy zasiêg spoœród 
wszystkich gatunków or³ów. Poza Europ¹ 
mo¿na go spotkaæ w pó³nocnej Afryce, na 
prawie ca³ym obszarze Azji oraz w Ame- 
ryce Pó³nocnej. W Europie zasiedla Pó³- 
wysep Pirenejski, po³udnie Francji, Alpy, 
Skandynawiê, Ba³kany, Pó³wysep Ape- 
niñski, niektóre wyspy na Morzu Œród- 
ziemnym oraz Karpaty. Na pó³nocy czêœæ 
Szkocji, Anglii oraz kraje nadba³tyckie.

W Polsce jest gatunkiem skrajnie nie- 
licznym. W po³owie XIX wieku na obe- 
cnym terytorium Polski wystêpowa³o nie 
wiêcej ni¿ 50 par. W wyniku przeœlado- 
wañ gatunek prawie ca³kowicie wytêpio- 
no na prze³omie XIX i XX wieku. Prze- 
trwa³y tylko nieliczne pary gniazduj¹ce w 
Karpatach i na Mazurach. W póŸniej- 
szych latach zaczêto obserwowaæ or³y w 
pó³nocno-wschodniej Polsce, a ich liczba 
wzros³a do ok. 20–30 par w latach 60-        
-tych, po czym zaczê³a spadaæ. W pier- 
wszej po³owie lat 90-tych populacjê sza- 
cowano na 5–10 par, a w 2012 roku 
stwierdzono 30 zajêtych stanowisk or³a 
przedniego. Wiêkszoœæ populacji gniaz- 
duje w Karpatach, na pó³nocy kraju za- 
obserwowano tylko jedno stanowisko na 
Pomorzu.  

 

Bardzo du¿y ptak szponiasty, którego 
rozpiêtoœæ skrzyde³ waha siê od 190 do 
230 cm. Masa cia³a wynosi od 3,5 kg u 
samców, do nawet 5,5 kg u samic. D³u- 
goœæ cia³a od dzioba do koñca ogona mo¿e 
wynosiæ nawet 95 cm. Samice s¹ z regu³y 
wiêksze i ciê¿sze ni¿ samce. W sylwetce 
or³a dobrze widaæ wysuniêt¹ do przodu 
g³owê. Skrzyd³a s¹ zwê¿one u nasady i 
zakoñczone d³oniasto roz³o¿onymi 
lotkami. D³ugoœæ ogona zbli¿ona jest do 
szerokoœci skrzyde³.

Ogólne upierzenie or³ów jest ciemno- 
brunatne. M³ode osobniki mo¿na rozpo- 
znaæ po jasnych plamach na skrzyd³ach     
i bia³ej nasadzie ogona. Doros³e ptaki 
(5–6 lat) nie maj¹ plam na spodzie 
skrzyde³, a ich ogony staj¹ siê ciemne, z 
jeszcze ciemniejszymi, rzadkimi pr¹¿- 
kami. Charakterystyczne dla tych ptaków 

Ciekawostki
a 

a

a

a

a

W górach obserwowano or³y, które polowa³y spychaj¹c swoje ofiary 
w przepaœæ.

 Or³y s¹ wykorzystywane w sokolnictwie do polowañ na wilki, np. w 
Mongolii.

 £aciñska nazwa Aquila oznacza or³a, a drugi cz³on nazwy – 
chrysaetos, pochodzi z jêzyka greckiego i oznacza z³otego or³a 
(chrysos – z³oto, aietos – orze³).

 U or³ów wystêpuje zjawisko kainizmu. Oznacza to, ¿e starsze pisklê 
zabija m³odsze wyrzucaj¹c je z gniazda.

 Na Ba³kanach or³y przednie czêsto zjadaj¹ ¿ó³wie. Aby rozbiæ tward¹ 
skorupê zrzucaj¹ je z wysokoœci na ska³y.

Stanowiska lêgowe or³a przedniego w Polsce                                                        
(Ÿród³o: http:// [2013-10-10])

     jedna para

     wiêcej ni¿ jedna para

monitoringptakow.gios.gov.pl/orzel-przedni 

Orze³ przedni w œrodowisku naturalnym (fot. T. Chrzanowski)

jest te¿ rudawo-z³ote upierzenie potylicy   
i karku, które jest bardziej kontrastowe u 
osobników doros³ych. Tak jak wszystkie 
or³y w³aœciwe u or³a przedniego wystê- 
puj¹ opierzone skoki (nogi), co ³atwo po- 
zwala odró¿niæ go od bielika (Haliaeetus 
albicilla).

Ptak ten wystêpuje g³ównie na tere- 
nach lesistych, w pobli¿u otwartych ob- 
szarów, które wykorzystuje do polowa- 
nia. Mog¹ byæ to ³¹ki i pastwiska, a tak¿e 

Biotop

wzgórza o du¿ym nachyle- 
niu, z kêpami drzew lub 
krzewów. W wielu przypad- 
kach takie miejsca natural- 
nie zarastaj¹ i przestaj¹ byæ 
³owiskami or³ów. Gatunek 
ten stroni od ludzi, dlatego 
na miejsca lêgowe wybiera 
najczêœciej stare przeœwie- 

tlone lasy bukowe i bu- 
kowo-jod³owe, trudno- 
dostêpne i rzadko od- 
wiedzane przez cz³o- 
wieka. Gniazda mo¿e 
budowaæ tak¿e na stro- 
mych ska³ach. Lubi te¿ 
s¹siedztwo wysokich, 
uschniêtych drzew, któ- 
re traktuje jak punkty 
obserwacyjne i miejsca 
do odpoczynku.

Orla dieta jest bar- 
dzo urozmaicona. Naj- 
czêœciej poluj¹ na za- 
j¹ce, œwistaki, króliki, a 
tak¿e na m³ode sarny, 
kozice, kuny, lisy, a na- 
wet na wa³êsaj¹ce siê 
koty domowe. Jednak 
du¿ych zdobyczy or³y 
nie s¹ w stanie unieœæ i 
musz¹ spo¿ywaæ je na 
miejscu, tyle ile mog¹. 
Informacje o tym, ¿e or- 
³y porywaj¹ owce, kozy 
lub ma³e dzieci s¹ wiêc 
nieprawdziwe. Zim¹ 
chêtnie ¿ywi¹ siê padli- 

Po¿ywienie

n¹, co u postronnego obserwatora mo¿e 
wywo³aæ z³udzenie, ¿e martwy jeleñ, 
sarna lub owca pad³y ofiar¹ szponów tego 
drapie¿nika. Odnajdywanie padliny mo¿e 
mu u³atwiæ przesiadywanie na drzewie i 
obserwacja np. kruków, które gromadz¹ 
siê przy znalezisku, wskazuj¹c je jedno- 
czeœnie or³owi. Latem ptaki czêsto patro- 
luj¹ swoje ³owiska i wykorzystuj¹ ciep³e 
pr¹dy u³atwiaj¹ce szybowanie. Z obser- 
wacji wynika, ¿e tylko jeden na 6 ataków 
koñczy siê upolowaniem ofiary.



Opracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
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Rozmna¿anie

Gniazda

Or³y osi¹gaj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹ w 
wieku ok. 3–4 lat, ale w naszych warun- 
kach przystêpuj¹ do lêgów dopiero ok. 
4–6 roku ¿ycia. Wczesn¹ wiosn¹ samica 
sk³ada najczêœciej 2 jaja, choæ zdarzaj¹ 
siê 3, a wyj¹tkowo nawet 4. W czasie 
wysiadywania samiec dostarcza jej po- 
karm i czasami sam zajmuje siê wysiady- 
waniem, by samica mog³a trochê siê ro- 
zruszaæ. Pisklêta wykluwaj¹ siê po ok. 45 
dniach i dorastaj¹ w gnieŸdzie do koñca 
lipca. Najczêœciej prze¿ywa tylko jedno 
m³ode i pod opiek¹ rodziców pozostaje w 
rewirze lêgowym do jesieni, ucz¹c siê po- 
lowaæ. Wœród m³odych wystêpuje zjawi- 
sko kainizmu (bratobójstwa), co sprawia 
¿e silniejsze pisklê wyrzuca s³absze z 
gniazda. Po opuszczeniu gniazda m³ody 
orze³ przez kilka lat koczuje w dalszej lub 
bli¿szej okolicy, a po uzyskaniu dojrza- 
³oœci zajmuje w³asne terytorium.

Swoje potê¿ne gniazda buduj¹ na nie- 
dostêpnych pó³kach skalnych lub starych 
drzewach, w g³êbi rzadko odwiedzanych 
lasów. Gniazdo or³a przedniego mo¿e R. Walendowski, Orze³ przedni (akwarela)

miejsca ca³orocznego wystêpowania zimowiska area³ populacji migruj¹cej 

mieæ nawet 2 m œrednicy i sk³adaæ siê z 
ga³êzi o gruboœci nawet 4 cm. W œrodku 
gniazdo wyœcielone jest drobnymi ga³¹z- 
kami, traw¹ i igliwiem. Para or³ów zwy- 
kle ma w swoim rewirze kilka gniazd, 
które wykorzystuje na zmianê. 

Zasiêg wystêpowania or³a przedniego na œwiecie 
(Ÿród³o: http://www.koo.org.pl/krajowe-ptaki-szponiaste/orzel-przedni [dostêp: 2013-10-10])

Zagro¿enia
Przyczynami wymierania or³ów przednich w ci¹gu ostatnich 200 

lat by³o przeœladowanie gatunku ze wzglêdu na jego drapie¿nictwo. 
Strzelano do nich, niszczono gniazda i lêgi. Obecnie nadal zdarzaj¹ siê 
przypadki strzelania k³usowników do tych ptaków, s¹ one spowodo- 
wane niewiedz¹ i g³upot¹. 

Zagro¿eniem w dniu dzisiejszym jest tak¿e utrata terenów ³o- 
wieckich i lêgowych. Nieu¿ytkowane ³¹ki i zarastaj¹ce pastwiska oraz 
tereny z atrakcyjnym krajobrazem przeznaczane s¹ pod zabudowê, a 
to w³aœnie takie obszary by³y g³ównym terenem ³owieckim or³ów. 
Zdarzaj¹ siê tak¿e przypadki pora¿enia pr¹dem ptaków siadaj¹cych na 
liniach energetycznych.

Du¿e zagro¿enie stanowi tak¿e rozwój turystyki i penetracja lasów 
przez cz³owieka. Powoduje to opuszczanie stanowisk lêgowych. 

Zagro¿eniem s¹ równie¿ elektrownie wiatrowe.
Gatunek zosta³ wpisany do „Polskiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t” w kategorii EN – 

zagro¿one wyginiêciem. 

Orze³ przedni jest w Polsce objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Wyznacza siê 
specjalne strefy ochronne, ca³oroczne i okresowe, wokó³ gniazd. Gatunek podlega 

Ochrona

Sylwetka or³a przedniego w locie (Ÿród³o: „Ptaki drapie¿ne”, Z. Pielowski)

miêdzynarodowym konwencjom: waszyngtoñskiej 
(zakaz handlu zagro¿onymi wyginiêciem gatun- 
kami), boñskiej (ochrona wêdrownych gatunków 
dziko ¿yj¹cych) i dyrektywie ptasiej Unii Euro- 
pejskiej (ochrona dziko ¿yj¹cych ptaków i ich ró¿- 
norodnoœci gatunkowej na terenie Unii Euro- 
pejskiej). Du¿¹ rolê w ochronie tego gatunku pe³ni 
edukacja spo³eczeñstwa, zw³aszcza turystów i mie- 
szkañców okolic, w których wystêpuj¹ or³y. 
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