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Jak œwiêtowaliœmy Miêdzynarodowy Rok Lasów?
z nich mia³a okreœlony temat oraz teW minionym roku, og³oszochnikê wykonania prac. I tak dzieci
nym Miêdzynarodowym Rokiem
klas od I do III szko³y podstawowej
Lasów (MRL), w Oœrodku Kultutworzy³y pastelami olejnymi prace
ry Leœnej w Go³uchowie podjêto
pod tytu³em „Mój wypoczynek w
wiele inicjatyw edukacyjnych
lesie”. Uczniowie klas od IV do VI
i imprez promuj¹cych las i leœnipos³uguj¹c siê farbami plakatowymi
ctwo. Równie¿ z tej okazji wydawykonywali prace zatytu³owane
no nowe publikacje.
„Szanuj las – jest nasz”. Zadaniem
Uroczysta inauguracja MRL w
gimnazjalistów by³o tworzenie prac
oœrodku odby³a siê 17 stycznia 2011
technik¹ kola¿u na temat „Las jest
roku. Goœciem honorowym wydamiejscem pracy”, a uczniowie szkó³
rzenia by³ Piotr Grygier – dyrektor
ponadgimnazjalnych mieli do wyboRegionalnej Dyrekcji Lasów Pañru tusz, o³ówek lub wêgiel, którymi
stwowych w Poznaniu. W trakcie
mogli wykonywaæ prace na temat
uroczystoœci zaprezentowano refe- Inauguracja Miêdzynarodowego Roku Lasów 2011 w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie
(fot. A. Suska)
„Las ma wiele funkcji”.
rat zatytu³owany „Lasy dla ludzi”,
w którym uzasadniono tezy, ¿e lasów w Polsce przybywa, ¿e s¹ one
Konkurs cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, wziê³o w nim udzia³
dostêpne dla ka¿dego, oraz ¿e pe³ni¹ ró¿norodne funkcje. Na uroponad 400 uczestników. Nagrodzone prace eksponowane by³y na
czystoœci tej podsumowano tak¿e pierwszy etap XXIV edycji konwystawie plenerowej w ramach festynu edukacyjnego „Spotkanie
kursu „Mój Las”, w którym uczestniczyli uczniowie z po³udniowej
z lasem”.
Wielkopolski.
Tak¿e coroczny ogólnopolski konkurs krasomówczy „Bajarze
Has³em „Lasy dla ludzi” nazwano dwa osobne konkursy zorgaz Leœnej Polany” przebiega³ pod has³em „Lasy dla ludzi”. Prezentonizowane przez nasz oœrodek. Pierwszy z nich by³ wydarzeniem
wane gawêdy nasycone by³y refleksjami wynikaj¹cymi z osobistych
o zasiêgu wojewódzkim i odbywa³ siê pod patronatem honorowym
kontaktów cz³owieka z lasem.
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu
Miêdzynarodowy Rok Lasów akcentowaliœmy równie¿ podoraz Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty, którzy ufundowali nagroczas obchodów Dnia Ziemi. W trakcie tego œwiêta przeprowadzidy specjalne. Konkurs skierowany by³ do gimnazjalistów, którzy
liœmy quiz testuj¹cy wiedzê uczniowsk¹ na temat lasów w Polsce,
dobierali siê w trzyosobowe zespo³y i tworzyli metod¹ projektu
Europie i na œwiecie.
prace pisemne w postaci raportów i wywiadów maj¹cych wykazaæ
Wa¿nym wydarzeniem Miêdzynarodowego Roku Lasów w nastosunek ludzi do lasów w œrodowiskach lokalnych. Ponadto
szym oœrodku by³o wydanie dzie³a profesorów Dariusza J.
uczniowie tworzyli plakaty symbolizuj¹ce te relacje.
Gwiazdowicza i Jerzego Wiœniewskiego zatytu³owanego „Estetyka
Drugi konkurs, plastyczny, skierowany by³ do uczniów po³ulasu”. Jest to zupe³na nowoœæ na polskim rynku wydawniczym
dniowej Wielkopolski. Obejmowa³ cztery grupy wiekowe. Ka¿da
adresowana do leœników, artystów i mi³oœników przyrody, którzy
[cd. str. 2]

Wystawa prac plastycznych z konkursu „Lasy dla ludzi” zorganizowana podczas „Spotkania z lasem”
(fot. A. Antonowicz)

Laureaci konkursu dla gimnazjalistów „Lasy dla ludzi”, wraz z opiekunami i jury konkursowym
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Za nami ju¿ Miêdzynarodowy Rok Lasów, lecz rok 2012 przynosi nam kolejne
wyzwania. Bêdziemy kontynuowaæ cykliczne
konkursy, wydawnictwa, imprezy ekologiczne i akcje.
Z okazji Œwiêta Polskiej Niezapominajki
og³aszamy nowy konkurs na haft przedstawiaj¹cy tê lubian¹ powszechnie roœlinê.
Najciekawsze hafty eksponowane bêd¹ na
wystawie towarzysz¹cej konkursowi krasomówczemu „Bajarze z Leœnej Polany”.
W bie¿¹cym roku organizujemy IX edycjê Ogólnopolskiego Konkursu Twórczoœci
Amatorskiej Leœników – OPTAL. Serdecznie
namawiam do wziêcia w nim udzia³u.
Dla tegorocznych goœci Oœrodek Kultury
Leœnej udostêpniaæ bêdzie dziesiêæ wystaw
czasowych prezentuj¹cych dzie³a malarzy,
fotografików i rzeŸbiarzy. Spodziewam siê,
¿e du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹ bêdzie wystawa
interaktywna z Uniwersytetu Jagielloñskiego, popularyzuj¹ca nauki œcis³e.
Do brania udzia³u w lekcjach muzeal-

nych, terenowych i warsztatach plastycznych zapraszam nauczycieli i uczniów, tym
bardziej, ¿e oferujemy wiele tematów uzupe³niaj¹cych programy nauczania przyrody
i biologii. Trzeba przyznaæ, ¿e zajêcia te
z roku na rok ciesz¹ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Realizujemy blisko 140 lekcji
rocznie oraz przyjmujemy w swe podwoje
17 zielonych szkó³ z terenu Wielkopolski
i s¹siednich województw.
Polecam tak¿e odwiedzanie naszej strony internetowej, na której now¹ atrakcj¹ jest
mo¿liwoœæ ogl¹dania on-line mieszkañców
Pokazowej Zagrody Zwierz¹t. Do zwiedzania parku-arboretum nie muszê ju¿ specjalnie namawiaæ, albowiem park odwiedza rocznie blisko 200 tysiêcy osób. Dodam tylko,
¿e wiosna w parku nale¿y do najpiêkniejszych pór roku, podczas której kwitn¹ drzewa i krzewy oraz roœliny dna lasu i parkowych polan.
Benedykt RoŸmiarek – dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej

Jak œwiêtowaliœmy
Miêdzynarodowy Rok Lasów?
[cd. ze str. 1]

interesuj¹ siê walorami œrodowiska leœnego
w naszym kraju. Autorzy tej ksi¹¿ki przyznaj¹, ¿e jest ona poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: „Jak obudziæ drzemi¹c¹ w nas
wra¿liwoœæ na piêkno przyrody?” i „Jak
sprawiæ, by przyrodnik i leœnik patrzy³ na
przyrodê oczami artysty?”. Co wiêcej popularyzacja wiedzy o lasach w Polsce, Europie
i na œwiecie znalaz³a swój wyraz w osobnych
artyku³ach zamieszczonych w wydawanym
przez oœrodek kwartalniku „Zagajnik”.
W minionym roku opublikowaliœmy
kolejn¹ broszurê z cyklu „Las – czy go
znasz?”. Druk nosi tytu³ „Skarby leœne” i zawiera wiele zagadek, rebusów i krzy¿ówek
atrakcyjnych dla dzieci.
Z okazji MRL powsta³a w oœrodku
wystawa objazdowa zatytu³owana „Lasy dla
ludzi”, która eksponowana by³a w OKL
z okazji ogólnopolskiej narady leœników.
Prezentowano j¹ tak¿e na Festiwalu Nauki

i Sztuki w ramach obchodów MRL na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach oraz w innych miejscach
w kraju, gdzie œwiêtowano ten rok. Pracownicy oœrodka goœcili tak¿e w kilku szko³ach
i oœrodku pomocy spo³ecznej wyg³aszaj¹c
tam referat „Lasy dla ludzi”.
Zamkniêcie obchodów Miêdzynarodowego Roku Lasów w Oœrodku Kultury
Leœnej w Go³uchowie odby³o siê 10 grudnia.
Podczas uroczystoœci Benedykt RoŸmiarek,
dyrektor oœrodka, podkreœli³ wyj¹tkowoœæ
tego roku oraz zaanga¿owanie leœników w
popularyzacjê wiedzy o lasach i leœnictwie.
Spotkaniu towarzyszy³o otwarcie wystawy
fotograficznej Jêdrzeja Szygu³y zatytu³owanej „Mongolia”. Uroczystoœæ tê uœwietni³
tak¿e wystêp artystów Teatru Wielkiego
z Poznania przedstawiaj¹cych listy mi³osne,
muzykê oraz arie operowe Mozarta.
Barbara Czo³nik

Nadchodz¹ce wydarzenia
Miêdzynarodowe
XX Szachowe Mistrzostwa
Polski Leœników
1-4 marca 2012 r.
Dzieñ Ziemi
20 kwietnia 2012 r.
20.04.2012

VI Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Leœnej Polany”
10-11 maja 2012 r.

„Spotkanie z lasem”
1 czerwca 2012 r.

IX Ogólnopolski
Przegl¹d Twórczoœci
Amatorskiej Leœników
20 wrzeœnia 2012 r.
Szczegó³y na stronach internetowych:
www.okl.lasy.gov.pl, www.lasy.gov.pl

J. Frankowski
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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:
„Sowy, sówki, sóweczki”
wystawa ze zbiorów OKL
(do 30 czerwca 2012 r.)
„Ewolucja stawonogów”
wystawa Muzeum Przyrodniczego
PAN w Krakowie
(do 20 kwietnia 2012 r.)
„Mongolia”
wystawa fotografii Jêdrzeja Szygu³y
(do 30 kwietnia 2012 r.)
„Szachy w œredniowieczu,
œredniowiecze w szachach”
(do 30 kwietnia 2012 r.)
„Spe³nione marzenia – trzy wyprawy”
wystawa fotografii Piotra Chwaliñskiego
(do 30 kwietnia 2012 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:

„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
„Jak ¿yje las?”, „Ssaki leœne”
„Ptaki dziuplaki”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:

„Warsztaty zdobienia drewna”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Spotkanie z lasem”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

Uwaga!
Ogólnopolski konkurs haftu

„ŒWIÊTUJ Z NAMI
NIEZAPOMINAJKÊ”
regulamin i karta zg³oszenia na stronie
internetowej: www.okl.lasy.gov.pl

3

Konkurs „Lasy dla ludzi”

Rozmowy o lesie

„Jaki jest stosunek spo³ecznoœci lokalW konkursie „Lasy dla ludzi” piernej do lasu?” oraz „Czy istnieje konflikt
wsze miejsce zajê³y uczennice Gimnazjum
miêdzy funkcjami lasu, a potrzebami
nr 5 w Jarocinie. Wyra¿aj¹c zgodê na
ludnoœci?” – to pytania, z którymi zmiekrótki wywiad wydawa³y siê byæ lekko
rzyli siê uczestnicy wojewódzkiego kononieœmielone, ale trudno mówiæ o nieœmiakursu miêdzyprzedmiotowego dla ucz³oœci m³odych ludzi, kiedy decyduj¹ siê
niów drugich klas gimnazjum pod
pójœæ w teren i zbadaæ nastawienie lokaltytu³em „Lasy dla ludzi”.
nej spo³ecznoœci do miejscowego lasu. WyOrganizatorem tego przedsiêwziêcia by³
maga to raczej dobrego planowania i zdeOœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie.
cydowanego dzia³ania. Czy tak w³aœnie bywrêczania nagród poprzedzono odczytaniem protoko³u oraz
Konkurs przeprowadzono w zwi¹zku z Miê- Uroczystoœæ
³o? O to pytam zwyciê¿czynie konkursu.
wyników konkursu; cz³onkowie jury od lewej: Benedykt RoŸmiarek,
dzynarodowym Rokiem Lasów 2011 i roz- dyrektor oœrodka – przewodnicz¹cy jury, Juliano Jarenczuk, RDLP Alicja Antonowicz: Jesteœcie laureatkami
Poznaniu, Barbara Czo³nik i Joanna Zalejska-Niczyporuk, OKL
strzygniêto w grudniu tego¿ roku. Patronat ww Go³uchowie,
pierwszego miejsca. Jak siê czujecie?
Anna Kaczmarek, Wielkopolskie Kuratorium Oœwiaty –
honorowy nad wydarzeniem obj¹³ Dyrektor Delegatura w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)
Martyna Macioszczyk, Daria Ziêtek, Sandra
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu oraz Wiel- Kroczyñska: Prawdê mówi¹c nieœmia³o liczy³yœmy na wyró¿nienie.
kopolski Kurator Oœwiaty. Celem konkursu by³o rozwijanie œwiado- Pierwsze miejsce to dla nas zaskoczenie i du¿a przyjemnoœæ.
moœci leœnej m³odzie¿y w zakresie wszechstronnych zwi¹zków A.A.: By³y skromne oczekiwania, a tymczasem praca okaza³a siê znawspó³czesnego cz³owieka z lasem.
komita, bo jury wytypowa³o j¹ na pierwsze miejsce. Co was sk³oni³o
Uczniowie wykonywali prace metod¹ projektu i oceniali zagro- do udzia³u w konkursie?
¿enia oraz korzyœci wynikaj¹ce z korzystania z lasu w najbli¿szej M.M., D.Z., S.K.: Poinformowa³a nas o nim nasza nauczycielka.
okolicy. Zespo³y trzyosobo- Stwierdzi³yœmy, ¿e temat przyrodniczy jest tym, który nas interesuje.
we przygotowa³y krótkie ra- Za jednym zamachem zrealizowa³yœmy projekt obowi¹zuj¹cy w
porty o lasach oraz przepro- szkole i wziê³yœmy udzia³ w konkursie.
wadzi³y szereg wywiadów A.A.: Konkurs, w którym wystartowa³yœcie, i to z sukcesem, by³ waz ciekawymi ludŸmi. By³y szym pierwszym, czy ju¿ wczeœniej bra³yœcie udzia³ w konkursach
rozmowy z nauczycielami, przyrodniczych?
dzieæmi, leœnikami, a tak¿e M.M.: To pierwszy konkurs.
wêdkarzami i ksiê¿mi. A.A.: Jak siê do niego przygotowywa³yœcie? Nale¿a³o przeprowadziæ
Wœród opracowañ znalaz³y miêdzy innymi wywiady. Czy to by³o trudne?
siê te¿ wyniki ankiety skie- M.M., D.Z., S.K.: Raczej nie. Wybra³yœmy siê na wycieczkê rowerowanej do dzieci i m³odzie- row¹ do lasu. Obserwowa³yœmy go, robi³yœmy zdjêcia. Spotka³yœmy
¿y. Obok prac pisemnych wiele osób, miêdzy innymi wêdkarzy. Stara³yœmy siê porozmawiaæ
uczniowie wykonali plakaty z wszystkimi ludŸmi zwi¹zanymi z tym lasem. W poszukiwaniu
formatu 100 x 70 cm pod informacji wspomaga³yœmy siê równie¿ stron¹ internetow¹.
A.A.: Czy spotkane przez was osoby chêtnie udziela³y wywiadów?
has³em „Lasy dla ludzi”.
Uroczyste podsumowa- M.M., D.Z., S.K.: Z tym by³o ró¿nie. Du¿o chêtniej rozmawiali
nie konkursu i wrêczenie na- z nami ludzie, którzy nas znali. Inni t³umaczyli siê brakiem czasu.
gród oraz wyró¿nieñ odby³o A.A.: Czy plany zwi¹zane z wasz¹ przysz³¹ nauk¹ w liceum, a póŸniej
Cz³onkowie jury wrêczali dyplomy, nagrody i wyró¿nienia
laureatom konkursu (fot. J. Wróbel-Mróz)
siê 16 stycznia 2012 roku w studiami, maj¹ zabarwienie przyrodnicze?
sali kolumnowej „Powozowni” w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³u- M.M., D.Z., S.K.: Chcia³ybyœmy studiowaæ medycynê lub kierunek,
chowie. W spotkaniu uczestniczyli laureaci wraz z opiekunami który zwi¹zany by³by z fotografi¹. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
i dyrektorzy szkó³, oraz cz³onkowie jury. Wydarzenie zainaugurowa³ A.A.: Czêsto bywacie w lesie?
Benedykt RoŸmiarek, dyrektor oœrodka i przewodnicz¹cy jury, który M.M., D.Z., S.K.: Od czasu do czasu.
przypomnia³ s³uchaczom, ¿e lasy s¹ naszym wspólnym skarbem A.A.: W Go³uchowie jesteœcie po raz pierwszy?
i ka¿dy powinien o nie dbaæ. Du¿o ciep³ych s³ów na temat prac M.M., D.Z., S.K.: Dwie spoœród nas tak.
powiedzia³a Anna Kaczmarek z Wielkopolskiego Kuratorium A.A.: ¯yczê w takim razie mi³ego pobytu. I jeszcze raz gratulujê.
M.M., D.Z., S.K.: Dziêkujemy.
Oœwiaty – Delegatura w
Laureatkami drugiego miejsca w konkursie „Lasy dla ludzi”
Kaliszu, równie¿ cz³ozosta³y uczennice Gimnazjum nr 8 w Lesznie: Aleksandra
nek jury. Wyrazi³a serdeMaciejewska, Sonia Marsza³ i Patrycja Praczyk.
czne podziêkowanie dla
Wziê³y w nim udzia³, bo bardzo spodoba³ im siê temat. – Do jego
oœrodka za zorganizowarealizacji mo¿na by³o wykorzystaæ ró¿ne œrodki. Nale¿a³o wykonaæ
nie konkursu metod¹
miêdzy innymi plakat. Jesteœmy bardzo zainteresowane plastyk¹, dlaprojektu.
tego wykona³yœmy dodatkowo zabawkê edukacyjn¹ dla dzieci – poW trakcie uroczyswiedzia³y. Na pytanie, czy to dobry pomys³, aby starsi koledzy edutoœci tak¿e m³odzi laurekowali m³odszych, odpowiedzia³y: – Wa¿ne, aby dzieci zwróci³y uwaaci mogli wypowiedzieæ
gê na to, co w przysz³oœci stanie siê z ich lasem. Do czego dojdzie,
indywidualne zdanie na
je¿eli nie bêd¹ o niego dbaæ. Chcemy je uczuliæ na to, aby uwa¿a³y na
temat konkursu, przybliswoje zachowanie i na przyk³ad nie œmieci³y. Wa¿ne, aby o tym mówili
¿yæ kulisy tworzenia prac
równie¿ starsi koledzy, nie tylko nauczyciele i rodzice.
oraz podzieliæ siê swoimi
W trakcie przeprowadzonych badañ nastawienia spo³eczeñstwa
spostrze¿eniami. Z nado lasu uczennice zauwa¿y³y, ¿e niestety, nie wszyscy go doceniaj¹.
grodzonymi rozmawia³a
– Spotka³yœmy siê z przyk³adami bezmyœlnej dewastacji, na przyk³ad
Alicja Antonowicz.
zniszczeniami na leœnej œcie¿ce edukacyjnej. (…) Postaramy siê uczuJoanna
laæ naszych rówieœników i m³odsze kole¿eñstwo na piêkno lasu i w³aœPodziêkowania
wrêczono
równie¿
nauczycielom
i
dyrektorom
Zalejska-Niczyporuk
szkó³ (fot. J. Wróbel-Mróz)
ciwe w nim zachowanie – zdeklarowa³y na koniec.

4

Okno na œwiat
Pod koniec ubieg³ego roku w Oœrodku
Kultury Leœnej w Go³uchowie zosta³y
udostêpnione dwie ciekawe aplikacje internetowe: kamery i system biblioteczny.
Kamery internetowe z promiennikiem
podczerwieni zamontowano w Pokazowej
Zagrodzie Zwierz¹t. Dziêki temu mo¿emy
przez 24 godziny na dobê œledziæ zwierzêta
w naszej zagrodzie. Ka¿da z kamer pokazuje
inny gatunek, dlatego mo¿na obserwowaæ

Zrzut z ekranu strony internetowej OKL – kamery w go³uchowskiej
zagrodzie

zachowanie poszczególnych zwierz¹t, ich
nawyki i przyzwyczajenia.
Aby móc zobaczyæ ¿ubry, koniki polskie, daniele czy dziki, wystarczy wejœæ na
stronê internetow¹ Oœrodka Kultury Leœnej,
www.okl.lasy.gov.pl, w zak³adkê „Pokazowa Zagroda Zwierz¹t” i klikaj¹c na poszczególne zdjêcia przedstawiaj¹ce zwierzêta
ogl¹daæ je on-line*. Obraz z kamery otwiera
siê w osobnym oknie przegl¹darki internetowej. Czas trwania jednej sesji to 90 sekund,
po czym okienko siê zamyka i mo¿na
ogl¹daæ nastêpny gatunek.

Drugim rozwi¹zaniem internetowym
jest „Zintegrowany system biblioteczny
WEBLIS”, który zosta³ zainstalowany w
celu udostêpnienia zbiorów bibliotecznych
OKL w internecie.
Aplikacja zosta³a wykonana w oparciu o
system WEBLIS, który jest zintegrowanym
systemem bibliotecznym zrealizowanym na
platformie WWW-ISIS. System WWW-ISIS
jest oprogramowaniem do budowy bazodanowych zastosowañ internetowych zorientowanych na tekst. System dzia³a na bazach
danych zgodnych z oprogramowaniem
UNESCO Micro-CDS/ISIS. Oprogramowanie WWW-ISIS zosta³o stworzone wspólnie
przez Instytut In¿ynierii Informatycznej oraz
CC Open Systems przy finansowym wsparciu FAO. Aplikacja WEBLIS jest udostêpniana nieodp³atnie przez UNESCO, natomiast platforma WWW-ISIS jest oprogra-

tury Leœnej, która liczy sobie oko³o 7 tys.
pozycji, poprzez przeszukiwanie w trybie
uproszczonym i zaawansowanym. Znajdowanie literatury mo¿na prowadziæ równie¿
„po tytule”, wpisuj¹c autora (w tym zbiorowego) albo wg np. odbytej konferencji lub
s³ów kluczowych. Po wyszukaniu interesuj¹cej nas pozycji mamy mo¿liwoœæ otrzymania informacji, czy ksi¹¿ka jest dostêpna, jak
równie¿ zamówienia jej, wysy³aj¹c bezpoœredniego e-maila do biblioteki.
Baza bibliograficzna jest na bie¿¹co uzupe³niana o nowe tytu³y ksi¹¿ek. W najbli¿szym czasie zostanie udostêpniony równie¿
katalog czasopism, który zawiera 33 tytu³y z
dziedziny leœnictwa, ochrony przyrody, ekologii i ³owiectwa. Wejœcie do bazy bibliograficznej znajduje siê na stronie internetowej
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
w zak³adce „Biblioteka”.
Adam Kozyra

Zrzut z ekranu strony internetowej OKL – system biblioteczny

mowaniem open source**.
WEBLIS daje nam mo¿liwoœæ skorzystania z bazy bibliograficznej Oœrodka Kul-

* on-line (online) – z ang. dos³. „na linii”;
oznacza zwykle status osoby, serwera lub
innego przedmiotu zwi¹zanego z dostêpem
do internetu, który informuje o aktywnoœci
(dostêpnoœci).
** open source movement – z ang. „oprogramowanie otwarte” (dos³. „ruch otwartych
Ÿróde³”); ruch zapocz¹tkowany w 1998 roku;
obok darmowego udostêpniania mo¿e byæ
tak¿e sprzedawany i wykorzystywany w sposób komercyjny.
•ród³o: Wikipedia, Wolna encyklopedia

Konkurs „Mój Las”
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie rozstrzygniêto regionalny etap
Ogólnopolskiego Konkursu „Mój Las”,
organizowanego przez Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Leœnictwa
i Drzewnictwa – Zarz¹d G³ówny oraz Ligê
Ochrony Przyrody – Zarz¹d G³ówny.
W oœrodku, 11 stycznia br., zebra³o siê
jury konkursowe, aby dokonaæ oceny prac
nades³anych do pierwszego etapu XXV
edycji konkursu „Mój Las”. Zg³oszono 37
prac z terenu po³udniowej Wielkopolski.
Tematy prac, jak co roku, wi¹za³y siê
œciœle z lasem i gospodark¹ leœn¹. Najm³odsi
uczestnicy musieli odpowiedzieæ na pytanie:
„Które ptaki zimuj¹ w Twojej okolicy?”.
Nades³ali barwne opracowania w formie albumów ze zdjêciami ptaków lub przewodników do rozpoznawania gatunków. Kolorowe fotografie i rysunki okrasili krótkimi tekstami opisuj¹cymi skrzydlatych przyjació³.
Uczniowie klas IV-VI szkó³ podstawowych zmierzyli siê z problemem „Co znaczy
chroniæ las?”. I tu by³y ró¿ne pomys³y. Niektórzy uwa¿ali, ¿e chroniæ tereny zielone
mo¿e ka¿dy z nas, np. nie œmiec¹c w lesie,
segreguj¹c odpady, rozwa¿nie zbieraj¹c

grzyby oraz nie ha³asuj¹c.
Inni uwa¿ali, ¿e lasy s¹ odpowiednio zabezpieczone
w parkach narodowych lub
rezerwatach. Ale byli te¿
tacy, którzy twierdzili, ¿e
na ochronie lasów najlepiej
znaj¹ siê leœnicy i z tym pytaniem zwrócili siê do fachowców.
Gimnazjaliœci próbowali znaleŸæ korzyœci i ró¿nice wynikaj¹ce z istnienia
parków narodowych i lasów gospodarczych. Jak siê
Laureaci konkursu „Mój Las” wraz z opiekunami i jury konkursowym (fot. J. Wróbel-Mróz)

Nagrody wrêczyli: Benedykt
RoŸmiarek, dyrektor OKL i Barbara
Czo³nik (fot. J. Wróbel-Mróz)

okaza³o – nie by³o
to proste zadanie.
Opisy parków by³y obszerne, ale
zabrak³o omówienia lasów, a szczególnie korzyœci,
jakie p³yn¹ z istnienia tej formy. Z
tego te¿ wzglêdu w
tej kategorii nie

przyznano pierwszego miejsca.
Najlepsze prace zosta³y wys³ane do
SITLiD w Warszawie i wezm¹ udzia³ w drugim etapie konkursu, na szczeblu krajowym.
Uroczyste podsumowanie pierwszego
etapu konkursu wraz z wrêczeniem nagród
i wyró¿nieñ odby³o siê w oœrodku w budynku muzealnym „Powozownia”, 6 lutego
2012 r. Uczestniczyli w nim laureaci, opiekunowie i zaproszeni goœcie.
Joanna Zalejska-Niczyporuk
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Wyniki konkursu „Mój Las”
I kategoria wiekowa (uczniowie klas I-III szko³y podstawowej)
temat: Które ptaki zimuj¹ w Twojej okolicy?
I miejsce – Karolina Budziñska i Oliwia Gajewska, uczennice
II klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.
II miejsce – Wiktoria Kielañska i Dominik Kujawa, uczniowie
I klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w Pleszewie
III miejsce – Maciej KaŸmierczak i Szymon KaŸmierczak, uczniowie II klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie
Wlkp.
Wyró¿nienia:
- And¿elika Bartczak, Alicja Mrugas, Nikola Werbiñska,
uczennice III klasy Szko³y Podstawowej nr 5 w Turku
- Aleksandra Gomu³ka, Franciszek Jasiñski, Eryk Pawlak,
uczniowie I klasy Szko³y Podstawowej nr 5 w Turku
- Natalia Nowinowska i Nikola Musielak, uczennice I klasy
Szko³y Podstawowej nr 5 w Turku
- Wojciech Matecki i Miko³aj K³akulak, uczniowie II klasy
Szko³y Podstawowej nr 3 w Pleszewie

III kategoria wiekowa (m³odzie¿ gimnazjalna) temat: Parki narodowe a lasy gospodarcze. Ró¿nice i korzyœci wynikaj¹ce z istnienia
tych form.
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Daria Nowak, uczennica III klasy Gimnazjum nr 1
w Jarocinie
III miejsce – Joanna Urban, uczennica III klasy Gimnazjum nr 1
w Jarocinie

II kategoria wiekowa (uczniowie klas IV-VI szko³y podstawowej) temat: Co znaczy chroniæ las?
I miejsce – Patrycja KaŸmierczak i Julia KaŸmierczak, uczen-

IV kategoria wiekowa (uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych)
temat: Gospodarka leœna a ró¿ne formy ochrony przyrody.
Brak prac

nice V klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.
II miejsce – Mi³osz Liberski i Arkadiusz Udzik, uczniowie VI klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.
III miejsce – Magdalena Zmyœlona i Jessica Szajda, uczennice IV
klasy Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Kubacka i Wioletta Bakalarz, uczennice VI klasy
Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.
- Zuzanna Juszczak i Bartosz Kowalski, uczniowie VI klasy
Szko³y Podstawowej nr 3 w KoŸminie Wlkp.

Wyniki konkursu „Lasy dla ludzi”
I miejsce – Sandra Korczyñska, Martyna Macioszczyk, Daria
Ziêtek, uczennice z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie
II miejsce – Aleksandra Maciejewska, Sonia Marsza³, Patrycja
Praczyk, uczennice z Gimnazjum nr 8 w Lesznie
III miejsce – Nikola Kopeæ, £ukasz Staszak, Hubert Szyk, uczniowie z Gimnazjum w Golinie
Przyznano równie¿ nagrody specjalne dla:
- Sandry Korczyñskiej, Martyny Macioszczyk, Darii Ziêtek,
uczennic z Gimnazjum nr 5 w Jarocinie – nagroda specjalna
Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
- Aleksandry Maciejewskiej, Sonii Marsza³, Patrycji Praczyk,
uczennic z Gimnazjum nr 8 w Lesznie – nagroda specjalna
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Poznaniu

Wyró¿nienia:
- Sylwia Janicka, Kinga Kotliñska, Przemys³aw Kubicki, uczniowie Zespo³u Szkó³ w Przedczu – wyró¿nienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu
- Katarzyna Hilbrecht, Kinga Siwek, Joanna Siwek, uczennice
Zespo³u Szkó³ nr 3 w Pile – wyró¿nienie Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty
- Patryk Stawicki, Miko³aj Drobniewski, uczniowie Gimnazjum
nr 10 w Kaliszu – wyró¿nienie Dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie
- Kornelia Stañkowska, Oliwia Maciejewska, Katarzyna Graf,
uczennice z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie – wyró¿nienie Dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
- Justyna Komorowska, Joanna Naraziñska, Edyta Przystawska, uczennice Zespo³u Szkó³ w Przedczu – wyró¿nienie Dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Otwarte wystawy

Wydarzenia

T³umacz jêzyka migowego przek³adaj¹cy treœæ utworu, aby by³ zrozumia³y dla osób nies³ysz¹cych (fot. B. Czo³nik)

Chór „Viribus unitis” wykonuj¹cy utwory Grzegorza Ciechowskiego
(fot. B. Czo³nik)

W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie 28 stycznia br. wyst¹pi³ chór „Viribus
unitis” („Wspólnymi si³ami”). M³odzie¿
z Turku, pod dyrekcj¹ Joanny Gogulskiej,
zaprezentowa³a kolêdy oraz utwory z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego.
Chór dzia³a przy Nadleœnictwie Turek,
gdzie odbywaj¹ siê zajêcia w ramach „Leœ-

nej akademii dŸwiêku”. Oryginalny sposób
wykonywania utworów, po³¹czonych z t³umaczeniem ich na jêzyk migowy, powoduje,
¿e chór dociera do szerszej publicznoœci,
równie¿ do osób nies³ysz¹cych.
Podczas koncertu zaprezentowany zosta³ film na temat dzia³alnoœci chóru i jego
wspó³pracy z osobami niepe³nosprawnymi.
Redakcja

W obiekcie muzealnym Oœrodka Kultury Leœnej – „Oficyna”
udostêpniono do zwiedzania
wystawê fotografii Piotra
Chwaliñskiego pt.: „Spe³nione
marzenie – trzy wyprawy”
(fot. P. Chwaliñski)

W „Powozowni”, w zwi¹zku z
odbywaj¹cymi siê w oœrodku
Miêdzynarodowymi XX Szachowymi Mistrzostwami Polski
Leœników, otwarto wystawê pt.:
„Szachy w œredniowieczu, œredniowiecze w szachach” (plakat
reklamuj¹cy wystawê)
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Rebus
Rozwi¹¿ rebusy i zapisz gatunki roœlin leœnych, z których zrywamy owoce.
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DAWNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z LASU

BURSZTYNIARSTWO

oderwij - zachowaj

Historia
Bursztyn to kopalna ¿ywica ró¿nych
drzew, szczególnie iglastych z okresu trzeciorzêdu – powsta³a przed co najmniej 40
milionami lat. ¯ywica wydostawa³a siê ze
zranieñ, pêkniêæ pni i ga³êzi drzew. Mówi siê
o dwóch przyczynach tego zjawiska. Po pierwsze, takim zwiêkszonym wyp³ywem ¿ywicy, drzewa broni³y siê os³aniaj¹c zranienia,
blokuj¹c dostêp wirusom i paso¿ytniczym
grzybom. Po drugie, mog³a byæ to reakcja
drzew na zachodz¹ce zmiany klimatu, znaczne wahania temperatury i wyj¹tkow¹ aktywnoœæ wulkaniczn¹.
Niepowtarzalny urok bursztynu i towarzysz¹ca mu aura tajemniczoœci sprawi³y, ¿e
ju¿ w paleolicie wykorzystywany by³ jako
amulet, a pocz¹wszy od neolitu i epoki br¹zu
sta³ siê cenionym i poszukiwanym kamieniem ozdobnym, zyskuj¹c z czasem miano
„z³ota pó³nocy”.
S³ynny szlak bursztynowy to staro¿ytna
droga handlowa ³¹cz¹ca kraje œródziemnomorskie z Ba³tykiem. Handel tym „z³otem
pó³nocy” na du¿¹ skalê rozwinêli Celtowie
w ostatnich wiekach p.n.e. i w pocz¹tkach
n.e. Po podboju terenów nad œrodkowym
Dunajem w I wieku n.e. Rzymianie rozwinêli handel bursztynem na du¿¹ skalê,
organizuj¹c kilkoma drogami wyprawy nad
Ba³tyk. Szczytowy rozwój tego handlu
przypada na III w. n.e. Uznaje siê, ¿e bursztynowy szlak zaczyna³ siê nad Adriatykiem, wiód³ przez Wêgry, Morawy, Œl¹sk,
wschodni¹ Wielkopolskê (wzd³u¿ Prosny)
oraz Kujawy (brodem przez Wis³ê ko³o
Torunia) nad Ba³tyk.

W XIX w. rozwinê³o siê bursztyniarstwo ludowe na Kaszubach i Kurpiach
(zw³aszcza w okolicach Ostro³êki), a g³ównym oœrodkiem handlu wyrobami z bursztynu na ziemiach polskich sta³a siê
Warszawa.

Produkcja
Bursztyniarstwo (albo bursztynnictwo)
to rzemios³o zajmuj¹ce siê wydobywaniem i
obróbk¹ bursztynu. Rzemieœlnik zajmuj¹cy
siê bursztyniarstwem to bursztynnik.
Najwiêcej bursztynów pochodzi z wybrze¿y Morza Ba³tyckiego, gdzie ros³a sosna bursztynodajna (Pinus succinifera) produkuj¹ca niezwykle obficie ¿ywicê. Obecnie naukowcy wskazuj¹, ¿e drzewem macierzystym bursztynu jest modrzewnik
(Pseudolarix sp.) – rodzaj drzew z rodziny
sosnowatych.
Jantar wystêpuje g³ównie wzd³u¿ po³udniowych wybrze¿y Morza Ba³tyckiego:
w Danii, Niemczech, Polsce, w Rosji na
Pó³wyspie Sambia (okolice Kaliningradu),
na Litwie (okolice K³ajpedy) i £otwie, rzadziej w Szwecji, a tak¿e na Ukrainie (Polesie
Wo³yñskie), oraz w okolicach BitterfeldWolfen w Niemczech.
Polskie z³o¿a bursztynu ba³tyckiego
wystêpuj¹:
• w okolicach Zatoki Gdañskiej, Mierzei
Wiœlanej, u nasady Mierzei Helskiej,
• w osadach polodowcowych, w tym w tzw.
porwakach (np. dawna kopalnia bursztynu
w Mo¿d¿anowie ko³o S³upska),
• w okolicach Lubartowa,
• na Kurpiach.
Obecnie najwiêksze eksplorowane z³o¿a znajduj¹ siê
w Rosji w okolicach pó³wyspu
Sambijskiego
(obwód kaliningradzki).
Podobne do
bursztynu ¿ywice
kopalne znane s¹
równie¿ z innych
regionów œwiata,
np. z Rumunii,
Sycylii, Libanu,
Birmy, Chin, Haiti, Ameryki Pó³nocnej i Œrodkowej.

Szlak bursztynowy wiód³ niegdyœ przez gród le¿¹cy nad rzek¹ Prosn¹ – Kalisz (Kalisia); nawi¹zuj¹c do
wyj¹tkowej przesz³oœci tego miasta jedn¹ z ulic wiod¹c¹ z pó³nocy na po³udnie nazwano „Szlakiem
Bursztynowym” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Pierwsze polskie oœrodki bursztyniarstwa powsta³y w XV wieku w Gdañsku
i Elbl¹gu. Poza nimi istnia³y du¿e oœrodki w
Królewcu, S³upsku, Kamieniu Pomorskim,
Lubece i Brugii.
Okresem rozkwitu rzemios³a bursztyniarskiego by³ XVII i XVIII wiek. Dwory
pó³nocnej Europy zatrudnia³y artystów
specjalizuj¹cych siê w wyrabianiu przedmiotów z bursztynu. Du¿e zbiory tych wyrobów posiada³y dwory królewskie w DreŸnie
i Moskwie.

Substancja
Sk³ad chemiczny bursztynu to mieszanina kilkudziesiêciu ró¿nych zwi¹zków: wêgla (œrednio 67-81%), wodoru (ok. 11%),
tlenu (ok. 10%), siarki (ok. 1%), terpentyny
oraz mikroelementów takich jak: nikiel,
mangan, miedŸ, ¿elazo, sód, wapñ, krzem,
magnez. Sk³adnikiem bursztynu jest równie¿ kwas bursztynowy, którego najwiêcej
znajduje siê w bursztynie ba³tyckim (3-8%).
To w³aœnie zawartoœæ kwasu bursztynowego
jest swego rodzaju chlub¹ sukcynitu (wspó³-

czesna nazwa bursztynu ba³tyckiego), która stawia go na piedestale wœród ¿ywic kopalnych. Przy spalaniu bursztynu wydobywa siê bardzo przyjemny charakterystyczny zapach – pochodzi on z kwasu bursztynowego. Sukcynit wystêpuje zwykle w
formie nieregularnych lub zaokr¹glonych
drobnych kawa³ków koloru mlecznobia³ego, w ró¿nych odcieniach ¿ó³tego, brunatnego, czerwonawego, rzadko jest niebieskawy lub zielonawy. Mo¿e byæ przeŸroczysty, przeœwiecaj¹cy i mêtny. W dotyku jest
ciep³y, a ogrzany w d³oni przyjemnie pachnie. Przy potarciu ³aduje siê ujemnie,
³atwo poddaje siê obróbce mechanicznej.
Bry³ki bursztynu zawieraj¹ niekiedy
pochodz¹ce z okresu kredy i trzeciorzêdu
szcz¹tki zwierz¹t lub roœlin, tzw. inkluzje.
Inkluzje sta³e s¹ reprezentowane przez ró¿ne minera³y, np. piryt, ¿elazo, kwarc oraz
owady, rzadziej pajêczaki, drobne p³azy
i gady, roœliny i ich szcz¹tki. Owady zachowane s¹ w najdrobniejszych szczegó³ach –
nawet ¿y³ki na skrzyde³kach s¹ œwietnie
widoczne.

Ciekawostki
a Kurpie zajmuj¹ obszar pó³nocnego Ma-

zowsza wokó³ dorzecza Narwi. Sta³e
osadnictwo datowane jest tam na prze³omie XVI i XVII wieku. Z racji du¿ego zalesienia tego terenu (zwanego te¿ Zagajnic¹, a póŸniej Puszcz¹ Zielon¹), ludnoœæ
zajmowa³a siê g³ównie bartnictwem,
smolarstwem, snycerk¹, myœlistwem, rybo³ówstwem oraz wydobyciem i obróbk¹
bursztynu, którego z³o¿a znajduj¹ siê tu
w obfitoœci. Bursztyn znajdowano na powierzchni ziemi, na ³¹kach, pastwiskach,
od³awiano z rzek i stawów, wydobywano
przy kopaniu studni oraz podczas robót
polowych. Kurpie nauczyli siê rozpoznawaæ miejsca, w których móg³ znajdowaæ
siê bursztyn, po kolorze wody i ziemi.
Doœwiadczeni bursztyniarze wiedzieli
te¿, która bry³ka do czego siê nadawa³a –
czy na wyroby czy te¿ na kadzid³o.
W XIX wieku wprowadzono do obróbki
bursztynu tokarki. Tylko Kurpie nadal
obrabiali bursztyn rêcznie, wyczarowuj¹c w swych prostych ma³ych warsztatach piêkne jantarowe „cacka”. I to w³aœnie ich wyroby wywo³a³y prawdziw¹ sensacjê na wystawie paryskiej w 1878 r.,
gdzie drobiazgi te by³y wprost rozchwytywane przez wybredn¹ publicznoœæ ówczesnej „stolicy œwiata”. Tradycja bursztyniarstwa do dziœ jest stale obecna
w kurpiowskim folklorze. Prawie ka¿da
kurpianka nosi bursztynow¹ koliê do
stroju ludowego.
a Najs³ynniejszym dzie³em artystów specjalizuj¹cych siê w wytwarzaniu przedmiotów z bursztynu by³a Bursztynowa
Komnata. W 1701 r. Fryderyk I Hohenzollern zamówi³ wykonanie kompletnego bursztynowego wystroju gabinetu w
swoim podberliñskim pa³acu Charlottenburg. Komnata zosta³a wykonana przez
artystów kopenhaskich, gdañskich i kró-

lewieckich. W 1716 r. car rosyjski Piotr I
Wielki w czasie wizyty w Prusach, zachwycony arcydzie³em, otrzyma³ je w podarunku od Fryderyka Wilhelma jako dowód przyjaŸni i potwierdzenie zawartego
sojuszu. Dar trafi³ do Petersburga – najpierw do Pa³acu Letniego, a póŸniej Zimowego. W 1755 r. carowa El¿bieta przenios³a komnatê do pa³acu w Carskim Siole. Dekoracja ta zosta³a wywieziona przez
Niemców w 1941 r. i zaginê³a. Obecnie w
pa³acu carycy Katarzyny w Carskim Siole
znajduje siê kopia zaginionej Bursztynowej Komnaty. Prace nad rekonstrukcj¹
komnaty rozpoczêto w 1979 r. i prowadzono je na podstawie zachowanych Ÿróde³: zdjêæ i dokumentów. Prace ukoñczono w 2003 r. Kopia kosztowa³a ok. 11,5
mln dolarów.
a Najwiêksza znana bry³a bursztynu
ba³tyckiego wa¿¹ca 9,75 kg zosta³a znaleziona w 1860 r. w okolicach Kamienia
Pomorskiego – obecnie okaz ten znajduje
siê w muzeum w Berlinie.
a „Encyklopedia brytyjska” podaje, ¿e
bursztyn jest jednym z lepszych leków
przy schorzeniach reumatycznych, dolegliwoœciach astmatycznych, a tak¿e niektórych chorobach wewnêtrznych.
a Od wielu lat na Pomorzu trwa walka z
tzw. „bursztyniarzami” – osobami nielegalnie wydobywaj¹cymi bursztyn w lasach. Proceder ten bardzo niszczy przyrodê. Wyp³ukiwanie bursztynu pod ciœnieniem powoduje powstawanie niebezpiecznych, kilkumetrowych dziur w ziemi, przewracanie siê okolicznych drzew,
niszczenie œció³ki leœnej. Koszty rekultywacji po³aci lasu zniszczonych przez
„bursztyniarzy” siêgaj¹ setek tysiêcy
z³otych.
a Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e w
naszym kraju rokrocznie organizowane
jest œwiêto mi³oœników bursztynu. W
Wieluniu i Konopnicy odbywa siê Europejskie Œwiêto Bursztynu otwarte dla
wszystkich tych, którzy ceni¹ sobie atuty
tego piêknego kamienia.

Zastosowanie
Bursztyn ba³tycki od najdawniejszych
czasów by³ u¿ywany jako kamieñ dekoracyjny i leczniczy. Ozdoby i amulety wyrabiano z niego ju¿ w paleolicie. Handlowano
nim w ca³ej staro¿ytnej Europie. Niezwyk³ym powodzeniem cieszy³ siê w Cesar-

Bursztyn ma szerokie zastosowanie – u¿ywany jest do produkcji bi¿uterii, wykorzystywany jest tak¿e w sztuce i rzemioœle:
1. Obraz „Bursztynowe ró¿e”
wymiar bez ramy 33 x 22 cm
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
2. Bi¿uteria wykonana z bursztynów (fot. R. Sorek)
3. ¯yrandol zrobiony z jantarów
(fot. arch. OKL)

stwie Rzymskim, a tak¿e w ca³ym
basenie Morza Œródziemnego.
W Polsce najwiêcej pracowni
bursztynowych znajdowa³o siê na terenie
Gdañska i Kurpii. Z bursztynu wykonywano sekretarzyki, pud³a, figurki, mozaiki, naczynia (puchary, czary) – wyró¿niaj¹ce siê nieraz bogat¹ dekoracj¹ rzeŸbiarsk¹ – œwieczniki, szachy, bi¿uteriê,
drobne przedmioty u¿ytkowe. Bursztynem inkrustowano meble drewniane i wyroby z koœci s³oniowej. Ceniono go tak¿e
za w³aœciwoœci magiczne i lecznicze.
Z³omu bursztynowego u¿ywano do fabrykacji lakierów oraz leków. W medycynie
ludowej stosowano dym bursztynowych
kadzide³ek do zabijania zarazków, a noszone na szyi korale mia³y zapobiegaæ
bólom gard³a i g³owy oraz wzmacniaæ
tarczycê. Ogrzane grudki jantaru stosowa³o siê do wyci¹gania z oczu cia³ obcych (muszek, py³ków). Ut³uczony
proszek za¿ywano jak tabakê,
co mia³o oczyœciæ zatoki i pomóc w pozbyciu siê kataru.
Wspó³czesna litoterapia stosuje bursztyn jako nalewkê w
leczeniu chorób tarczycy,
gard³a, przy chrypce i reumatyzmie.
Obecnie bursztyn nale¿y
do wysoko cenionych kamieni ozdobnych. Wykonuje siê z
niego przedmioty u¿ytkowe
i ozdobne oraz bi¿uteriê, czê-

sto o du¿ej
wartoœci artystycznej.
Inkluzje – czêsto doskonale zachowane organizmy zwierz¹t i roœlin – stanowi¹ cenny materia³
badawczy dla biologów i paleontologów, s¹ tak¿e wyj¹tkowo atrakcyjne dla kolekcjonerów.
Bursztyn jest wykorzystywany w przemyœle
kosmetycznym, farmaceutycznym, jubilerskim
oraz w medycynie.
Najciekawsze polskie kolekcje mo¿na podziwiaæ w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie,
Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum
Bursztynu w Gdañsku, Muzeum „Bursztynowa
Komnata” w Stegnie, Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Gdyni.
Opracowanie: Anna Suska

R. Walendowski, Bursztyn (rysunek)
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