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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

Konkurs krasomówczy „Bajarze z Leœnej Polany”
W dniach 10-11 maja w
lasy urzek³y, i¿ wybra³
Oœrodku Kultury Leœnej w
szko³ê leœn¹, pomimo
Go³uchowie odby³a siê szóbraku tradycji leœnych
sta edycja Ogólnopolskiego
w rodzinie.
Konkursu „Bajarze z LeœTrzecie miejsce
nej Polany”. Na scenie zajury przyzna³o Magprezentowa³o siê 18 uczesdalenie Koziarze –
tników, których ocenia³o
uczennicy z Zespo³u
szeœcioro jurorów pod
Szkó³ Leœnych w Bi³przewodnictwem profesogoraju, która przedstara Tomasza Boreckiego.
wi³a gawêdê zatytu³oWœród uczestników domiwan¹: „Wilczy muzynowali uczniowie szkó³
kant”. By³a to historia
leœnych, choæ nie zabrak³o
pewnego skrzypka z
wychowawców m³odzie¿y i
okolic Bi³goraja, któpracowników nadleœnictw.
ry pod¹¿aj¹c piechot¹
Najwy¿ej oceniona zona wesele wpad³ w
sta³a gawêda Jacka Kie³basy,
przepaœæ, gdzie spotucznia drugiej klasy z Zespoka³ wilka. Struchla³y
konkursu i jury; od lewej: Edward Marsza³ek – Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie, prof. Halina Zgó³kowa –
³u Szkó³ Leœnych i Ekologi- Laureaci
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przemys³aw Jankowski – II miejsce, Magdalena Koziara – III miejsce, Jacek Kie³basa – muzykant przez ca³¹
miejsce, prof. Tomasz Borecki – dyrektor Instytutu Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji w Warszawie, Ryszard Dzialuk – dyrektor Biura noc wygrywa³ ró¿ne
cznych w Brynku, w woje- INasiennictwa
Leœnego w Warszawie, Benedykt RoŸmiarek – dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. R. Koch)
wództwie œl¹skim. Jej tytu³
melodie, które powstrzyma³y drapie¿nika od ataku. Po tej przygodzie bi³gorajski
brzmia³: „Leœne sprawy – program ¿artobliwie publicystyczny”.
muzykant zaprzesta³ przyjmowania trunków, których wczeœniej
Autor gawêdy wcieli³ siê w rolê wyk³adowcy i w zabawny sposób
sobie nie ¿a³owa³.
pos³uguj¹c siê gwar¹ œl¹sk¹ przedstawi³ liczne fortele s³u¿¹ce zwalJury przyzna³o te¿ cztery wyró¿nienia dla:
czaniu k³usownictwa. Wspomnia³ te¿ o niektórych tradycjach ³o• Zygmunta Burzyñskiego, emerytowanego leœnika z Regionalnej
wieckich i sêdziwych drzewach w Polsce. Wyk³ad mia³ charakter
Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Katowicach za gawêdê: „Andrzej
interaktywny, gawêdziarz w³¹czy³ w przedstawienie tak¿e jurorów,
Zalewski – cz³owiek legenda”,
którzy przeczytali wnioski spisane gwar¹ œl¹sk¹. Gawêda Jacka
• Paw³a Grabczyka, pracownika nadleœnictwa Brzeziny, który wyKie³basy zosta³a nagrodzona gromkimi brawami publicznoœci
g³osi³ gawêdê „Niezwyk³y wigilijny goœæ”,
rozweselonej przez m³odego bajarza.
• Natalii Harabin z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Zagnañsku, która
Drugie miejsce w konkursie zaj¹³ Przemys³aw Jankowski z
opowiada³a o „Kobiecie w lesie…”,
Zespo³u Szkó³ Leœnych w Lesku, który przedstawi³ gawêdê pod
• dwóch uczennic z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Bi³goraju: Magdaleny
tytu³em: „Moja droga do lasu”. Z satysfakcj¹ podkreœli³ w niej, ¿e
Miszty za gawêdê „W ³ó¿ku z przewoŸnikiem” oraz Weroniki Saceszczêœliwym zbiegiem okolicznoœci wyprowadzi³ siê z miasta i ¿y³
wicz za gawêdê pod tytu³em: „ Polowanie na Internet”.
w Puszczy Drawskiej. PóŸniej zamieszka³ w Bieszczadach i tak go
[cd. str. 2]

Natalia Harabin, z Zespo³u Szkó³ Leœnych w Zagnañsku, prezentuj¹ca
gawêdê: „Kobieta w lesie…” (fot. P. Ortell)

Laureat I miejsca – Jacek Kie³basa w trakcie bajania na scenie
(fot. P. Ortell)

Przemys³aw Jankowski odbieraj¹cy nagrodê z r¹k Benedykta RoŸmiarka,
dyrektora OKL i prof. Tomasza Boreckiego, przewodnicz¹cego jury
(fot. R. Koch)

PóŸna wiosna i lato to okres wzmo¿onego ruchu turystycznego w naszym oœrodku. Odwiedzaj¹cym nas licznym turystom
proponujemy ró¿norodne formy edukacji w
postaci wystaw sta³ych i czasowych, przewodnictwa po parku i Pokazowej Zagrodzie
Zwierz¹t. Prowadzimy liczne lekcje terenowe i muzealne oraz zielone szko³y.
Du¿ymi wydarzeniami s¹ „Dzieñ
Ziemi”, Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z
Leœnej Polany”, „Noc muzeów” oraz festyn
„Spotkanie z lasem”. W kwietniu rozstrzygnêliœmy konkurs na komiks zatytu³owany
„Lasy to ¿ycie – chroñmy je” oraz otworzyliœmy wystawê fotograficzn¹ autorstwa
Adama Bencala pt. „Leœne sprawy”.
W maju wy³oniliœmy laureatów ogólnopolskiego konkursu na haft pod nazw¹
„Œwiêtuj z nami Niezapominajkê”. Podsumowaliœmy te¿ konkurs plastyczny „Las
moich marzeñ”. Od maja udostêpniamy interaktywn¹ wystawê czasow¹ „Nauki dawne
i niedawne” z Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz ekspozycjê fotograficzn¹ w
plenerze pt. „Parada puszcz” autorstwa leœników zauroczonych przyrod¹ pó³nocnowschodniej Polski.

Od czerwca prezentowaæ bêdziemy
oryginalne formy przestrzenne wykonane z
naturalnych materia³ów przez artystkê
Barbarê Wrembel. Poza murami Muzeum
Leœnictwa instalujemy w drewnianych wiatach wielkogabarytowe maszyny stosowane
dawniej w leœnictwie. W sposób ci¹g³y zbieramy eksponaty przyrodnicze, techniczne i
artystyczne wzbogacaj¹ce zbiory muzealne.
Wiosn¹ rozpoczêliœmy nasadzenia
drzew i krzewów w ramach rewaloryzacji
parku-arboretum oraz kontynuujemy tworzenie ogrodu zio³owo-kwiatowego w dawnej szkó³ce. Wiele uwagi poœwiêcamy w³asnym wydawnictwom, periodykom i wydaniom nieseryjnym pog³êbiaj¹cym wiedzê o
zasobach przyrodniczych i kulturowych leœnictwa w naszym kraju. Wszystkie aktualnoœci zamieszczamy na stronie internetowej,
do przegl¹dania której serdecznie zachêcam. Zapraszam te¿ leœników do wziêcia
udzia³u w kolejnej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Twórczoœci Amatorskiej Leœników
OPTAL 2012.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej

Konkurs krasomówczy
„Bajarze z Leœnej Polany”
[cd. ze str. 1]

Oprócz uczestników konkursu na scenie
wyst¹pi³ goœæ specjalny, Adrian Wiœniowski,
wielokrotny laureat konkursu bajarzy i
Mistrz Mowy Polskiej, który opowiedzia³ w
ciekawy sposób jak zostaæ mistrzem naszego
jêzyka ojczystego. Tegoroczny konkurs
krasomówczy wzbogaci³ tak¿e wystêp grupy wokalnej z Zespo³u Szkó³ Leœnych z Warcina, kierowanej przez Romana Krê¿o³ka.
Co wiêcej, w czasie tegorocznego konkursu nie zabrak³o mi³ych wspomnieñ o jego

pomys³odawcy, œwiêtej pamiêci redaktorze
Andrzeju Zalewskim. Wspomina³ go
profesor Tomasz Borecki – przewodnicz¹cy
jury i dyrektor oœrodka, Benedykt
RoŸmiarek, pamiêtali o nim bajarze. Jeden z
gawêdziarzy zaproponowa³ nazwaæ ten
konkurs imieniem redaktora, co spowodowa³o przychylnoœæ jury, organizatorów i publicznoœci.
Barbara Czo³nik

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:
„Mistyka natury”
wystawa twórczoœci Barbary Wrembel
(do 31 stycznia 2013 r.)
„Leœne sprawy”
wystawa fotografii Adama Bencala
(do 31 sierpnia 2012 r.)
„Nauki dawne i niedawne”
wystawa interaktywna
(do 22 sierpnia 2012 r.)
„Ekslibris” ze zbiorów Ryszarda Wagnera
(do 31 grudnia 2012 r.)
„Motywy przyrodnicze na tekstyliach
ze zbiorów Muzeum
Historii Przemys³u w Opatówku”
(do 31 grudnia 2012 r.)
P Zajêcia terenowe

Wyniki konkursu haftu
„Œwiêtuj z nami Niezapominajkê”

dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Szukamy dendrologicznych skarbów”

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

„Warsztaty zdobienia drewna”
„Budowa warstwowa lasu”
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Spotkanie z lasem”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45,
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
Wystawa pokonkursowa „Œwiêtuj z nami Niezapominajkê”, sala
kolumnowa w Muzeum Leœnictwa – „Powozownia” (fot. R. Koch)

I miejsce
Pani Halina Skindzier-Sosnowska,
Lubsko
II miejsce
Pani Monika Derecka, Kaznów Kolonia

Laureatki konkursu; od lewej: Gra¿yna Kawa³ek, Joanna Fundowicz,
Bogumi³a Cichoñ, Halina Skindzier-Sosnowska, Bo¿ena Piechnik,
Maria Mróz, Anna Biernat, z ty³u, od lewej: prof. Tomasz Borecki
oraz Benedykt RoŸmiarek – dyrektor OKL (fot. R. Koch)

III miejsce
Pani Anna Biernat, Go³uchów
Nagroda specjalna
Pani Bogumi³a Cichoñ, Rogowo

Wyró¿nienia
1. Pani Bo¿ena Piechnik, Trzebinia
2. Pani Gra¿yna Kawa³ek, Mikstat
3. Pani Joanna Fundowicz, Radom
4. Pani Maria Mróz, Go³uchów
5. Pani Anna Dziedzic, Szczawnica
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Dzieñ Ziemi 2012
grona trzydziestu nowych opieku- specjalnej. Aktywni uczniowie opuszczali
nów zakwalifikowali siê gimna- Go³uchów nie tylko z pami¹tkowym znazjaliœci z Go³uchowa oraz kalis- czkiem, przygotowanym na tê okolicznoœæ,
kiej i pleszewskiej Trójki. „OKL ale tak¿e dyplomami i upominkami. Przez
poprzez fakt promowania Dnia ca³y dzieñ mo¿na by³o nieodp³atnie korzyZiemi i odznaczania zaanga¿owa- staæ z oferty muzealnej Oœrodka Kultury
nych uczniów specjaln¹ odznak¹ Leœnej.
chce uwra¿liwiaæ na to, ¿e planetê
Imprezê zorganizowali Oœrodek Kultury
nale¿y chroniæ, jest ona wa¿na i Leœnej i III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
trzeba zachowaæ j¹ dla przysz³ych M. Kopernika w Kaliszu, przy wspó³udziale
pokoleñ” – mówi³ Benedykt Urzêdu Gminy w Go³uchowie, Urzêdu MiejRoŸmiarek, dyrektor oœrodka.
skiego w Kaliszu, Starostwa Powiatowego
W trakcie obchodów Dnia w Pleszewie oraz licznych szkó³. Wydatn¹
Happening przed Muzeum Leœnictwa – „Powozownia” (fot. J. Wróbel-Mróz)
Ziemi nie zabrak³o artystycznych pomoc w zrealizowaniu obchodów wykazali
„Kochamy Ziemiê!” – skandowa³y
wystêpów, i to nie tylko na scenie, ale sponsorzy: Przedsiêbiorstwo Us³ug Komudzieci ze Szko³y Podstawowej w Go³uchorównie¿ w parku-arboretum. W zielonej nalnych w Kaliszu, Kaliskie Przedsiêbiorwie, uczestnicz¹ce w XI obchodach Dnia
scenerii, nieopodal zamku, dobre wró¿ki ¿y- stwo Transportowe, Bank Zachodni WBK
Ziemi w Oœrodku Kultury Leœnej. Ich
czy³y bukowi czerwonolistnemu obfitoœci S.A. oddzia³ Kalisz oraz Dom Pracy Twórentuzjastyczne zachowanie wywo³a³o
wody i s³oñca. Ich wizyta przy drzewie nie czej Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie.
reakcjê ³añcuchow¹ i po krótkim czasie
by³a przypadkowa, gdy¿ w³aœnie w tym uro- Medialn¹ oprawê zapewnili „Radio Cenpozostali uczestnicy imprezy równie
czystym dniu buk otrzyma³ imiê Adam, ku trum” oraz „Nowe Fakty Kaliskie”.
Alicja Antonowicz
gor¹co zapewniali o swojej proœrodowi- pamiêci ogrodnika Adama Kubaszewskieskowej postawie, a by³o ich niema³o, oko³o go, wspó³twórcy go³uchowskieszeœciuset.
go parku. Granitow¹ tablicê z paDo Go³uchowa na Dzieñ Ziemi 20 kwie- mi¹tkowym zapisem ods³onili
tnia zjechali uczniowie szkó³ z po³udniowej Benedykt RoŸmiarek – dyrektor
Wielkopolski, nauczyciele, leœnicy, samo- OKL oraz Anna Marciniak –
rz¹dowcy i inni, którym bliska jest tematyka wicedyrektor III LO w Kaliszu.
ekologiczna. Impreza przebiega³a pod patro- Wystêpuj¹cy w roli organizatonatem prezydenta Kalisza i starosty ple- rów imprezy zaprosili m³odzie¿
szewskiego. Mia³a charakter otwarty, a jej do symbolicznego odnowienia
program zapewnia³ atrakcje dla ma³ych patronatu nad parkiem-arboi du¿ych.
retum. Wyrazili równie¿ przeChoæ to jedyny taki dzieñ w roku, w konanie, ¿e emocjonalny zwi¹zek
Oœrodku Kultury Leœnej generowa³ wiele z przyrod¹ zaowocuje w przyinnych poprzedzaj¹cych go wydarzeñ. Przez sz³oœci odpowiedzialn¹ postaw¹
ca³y rok szkolny uczniowie starali siê o wobec otaczaj¹cego œrodowiska.
Wystêp uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 17 w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)
odznakê „Honorowego Opiekuna Miejsc
Nieco innym artystycznym
Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”. Wy- akcentem Dnia Ziemi by³o
konuj¹c powierzone im zadania, a tak¿e otwarcie wystawy zatytu³owanej
inicjuj¹c w³asne, pracowali dla dobra ota- „Leœne sprawy”, ukazuj¹cej
czaj¹cego œrodowiska, brali udzia³ w a- twórczoœæ fotograficzn¹ Adama
kcjach ratowania kasztanowców i sprz¹tania Bencala. Czarno-bia³e zdjêcia
œwiata, sadzili drzewa, opiekowali siê przy- zosta³y zebrane w cykle „Drwaszkoln¹ zieleni¹, organizowali konkursy dla le”, „Leœne sprawy”, „Mój koniec
m³odszych kolegów. Ich ca³oroczna praca œwiata” i „Fotografie w podczerzosta³a podsumowana i nagrodzona w³aœnie wieni”. Ich autor jest leœnikiem
w Dniu Ziemi, kiedy to zostali przyjêci pracuj¹cym w nadleœnictwie
w poczet „Honorowych Opiekunów Miejsc Œnie¿ka. Uczestnicy obchodów
Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”. Do mieli okazjê spotkaæ siê z
fotografikiem, który Nadanie imienia Adam bukowi rosn¹cemu w go³uchowskim parku (fot. J. Wróbel-Mróz)
ju¿ po raz kolejny prezentowa³ swoje prace
w Go³uchowie.
Obchody obfitowa³y równie¿ w wiele
innych wydarzeñ, takich jak rajd ekologiczny „Pod drzewami”,
minikonkurs wiedzy
o leœnych zwierzêtach,
fina³ konkursu na komiks „Lasy to ¿ycie –
chroñmy je”, czy emocjonuj¹ce losowanie
Wrêczenie odznak „Honorowego Opiekuna Miejsc Przyrodniczo-Cennych Go³uchowa”
(fot. J. Wróbel-Mróz)
roweru – nagrody Nagrodzeni uczniowie (fot. J. Wróbel-Mróz)
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1 czerwca – „Spotkanie z lasem”

1. Festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem” otworzy³ Benedykt RoŸmiarek,
dyrektor OKL, który serdecznie przywita³ uczestników. By³o to ju¿ ósme
spotkanie, które w bie¿¹cym roku wpisane zosta³o w program obchodów
Dni Otwartych w Lasach Pañstwowych.

2. Na scenie odbywa³y siê spektakle ekologiczne przygotowane przez uczniów szkó³ z Kalisza i Go³uchowa. Na zdjêciu inscenizacja pt.: „Dbamy
o zdrowie” w wykonaniu dzieci z klasy III Szko³y Podstawowej nr 10
w Kaliszu.

3. Na zakoñczenie czêœci artystycznej na scenie odby³ siê koncert zespo³u
wokalnego „Leœna akademia dŸwiêku” z Turku zatytu³owany: „W harmonii
z natur¹”.

4. Na stoisku Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie dzieci uczestniczy³y
w warsztatach wyklejania na drewnie, poszerza³y swoj¹ wiedzê o lesie,
poznawa³y „cz¹ski przyrody” i zgadywa³y leœne zagadki.

5. Mo¿na te¿ by³o u³o¿yæ metrowe puzzle i sprawdziæ lesistoœæ w poszczególnych województwach Polski oraz krajów europejskich.

6. Na polanie nieopodal Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” uczestnicy festynu
brali udzia³ w przeró¿nych warsztatach, m.in.: garncarskich...

7. ... wikliniarskich...

8. ... otrzymywania papieru czerpanego...

9. ... malowania motywów roœlinnych na szkle.

10. Podczas spotkania uczniowie mogli sprawdziæ swoj¹ wiedzê i wzi¹æ
udzia³ w konkursach „Czy znasz to drzewo?” oraz „Leœne krzy¿ówki”...

11. ... lub spróbowaæ swoich si³ w konkursie rzutu szyszk¹ na odleg³oœæ.

12. Uczestnicy ogl¹dali tak¿e pokazy tematycznie zwi¹zane z lasem i przyrod¹. Podgl¹dali, jak pracuje pilarz, pszczelarz, czy jak produkuje siê dziegieæ.

13. Niektórzy „testowali” ¿ycie w czasach zamierzch³ych.

14. Inni uczestniczyli w zabawach plebejskich.

15. Jeszcze inni wykonywali prace codzienne zwi¹zane z dawnym gospodarstwem – w domu...
[cd. str. 5]
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1 czerwca – „Spotkanie z lasem”
[cd. ze str. 4]

16. ... lub w obejœciu.

19. W trakcie obchodów zosta³a równie¿ udostêpniona w sali Muzeum
Leœnictwa – „Powozownia” wystawa interaktywna pn.: „Nauki dawne
i niedawne” z Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.

17. Na czas festynu przygotowana zosta³a wystawa prac laureatów konkursu
plastycznego pt.: „Las moich marzeñ”, który by³ og³oszony w zwi¹zku ze
„Spotkaniem z lasem”.

20. Festyn trwa³ do godziny 14.00. Patronat medialny nad wydarzeniem objêli
Radio Centrum Kalisz i tygodnik ¯ycie Pleszewa.
Opracowanie: Joanna Zalejska-Niczyporuk; zdjêcia: Romana Koch

18. Laureaci i wyró¿nieni w konkursie plastycznym w dniu spotkania
otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.

Otwarta wystawa

W „Oficynie” 15 czerwca br. otwarto wystawê twórczoœci Barbary
Wrembel „Mistyka natury” (fot. arch. OKL)

Wyniki konkursu plastycznego „Las moich marzeñ”
I kategoria (klasy I-III szkó³ podstawowych) – do konkursu nap³ynê³o 321 prac:
I miejsce – Antonina Kolbowicz, klasa II a, Szko³a Podstawowa nr 8 w Kaliszu
II miejsce – Dawid Kubicki, klasa II, Szko³a Podstawowa w Szczytnikach
III miejsce – Paulina Guzior, klasa III, Szko³a Podstawowa w Œwinkowie
Wyró¿nienia:
- Wiktoria Szprync, klasa II, Zespó³ Szkó³ w Rajsku
- Karolina Starosta, klasa I, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
- Maja Jarmu¿, klasa I, Szko³a Podstawowa w Mieszkowie
- Oskar Kaczmarek, klasa I b, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 3 w Pleszewie
- Jakub Tomczak, klasa III, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Koœcielcu
- Aleksandra Hudak, klasa I b, Szko³a Podstawowa nr 10 w Kaliszu
- Klaudia S¹dkiewicz, klasa III, Zespó³ Szkó³ w Jankowie Pierwszym
- Jagoda Niczyporuk, klasa III a, Szko³a Podstawowa nr 10 w Kaliszu
- Malwina Wojtczak, klasa II, Szko³a Podstawowa w Szczytnikach
- Nadia Leszka, klasa III, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Aldona Jarz¹b, klasa III, Szko³a Podstawowa w Kucharach
- Anna Witkowska, klasa III, Szko³a Podstawowa w Œwinkowie
- Wiktoria Majewicz, klasa II b, Szko³a Podstawowa „Edukator”
w Ostrowie Wlkp.
- Ewelina Kurzawa, klasa III, Szko³a Podstawowa w Kucharach
- Karolina Goral, klasa III, Szko³a Podstawowa w Kamieniu
- Nikola Werbiñska, klasa 3, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Julia Wasilewska, klasa II, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Ewa Glapka, klasa III, Zespó³ Szkó³ w Blizanowie
- Martyna Anyszewska, klasa II, Szko³a Podstawowa w Rajsku
- Zofia Miko³ajewska, klasa III, Szko³a Podstawowa w Kamieniu
- Klaudia Ma³olepsza, klasa III, Szko³a Podstawowa w ¯elazkowie
- Natalia Sionkiewicz, klasa III, Zespó³ Szkó³ nr 11 w Kaliszu
- Szymon Kuca³a, klasa I, Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 2 w Pleszewie
- Wiktoria Jêdrzejak, klasa II, Szko³a Podstawowa w Jastrzêbnikach
- Natalia Kurek, klasa III, Szko³¹ Podstawowa w Russowie
- Weronika Wieczorek, klasa II d, Szko³a Podstawowa nr 1 w Turku,
- Józefina Ciechowska, klasa III b, Zespó³ Szkó³ w £ubiance
- Kacper Mielczarek, klasa III, Zespó³ Szkó³ w Kamieniu
- Agata Go³za, klasa III, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
II kategoria (klasy IV-VI szkó³ podstawowych) – nap³ynê³o 110 prac:
I miejsce – B³a¿ej Sowa, klasa VI, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
II miejsce – Aleksandra Musielsak, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
III miejsce – Bart³omiej Dawid, klasa VI, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
Wyró¿nienia:
- Aleksandra Janczak, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
- Wanessa Dominiak, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Rychnowie
- Karolina Ja³oszyñska, klasa V, Zespó³ Szkolno Przedszkolny w Koœcielcu
- Grzegorz B³aszczyk, klasa V, Szko³a Podstawowa w ¯elazkowie
- Weronika B³aszczyk, klasa V, Szko³a Podstawowa w ¯elazkowie
- Anna Czarnecka, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Popowie
- Katarzyna Zdunek, klasa V, Szko³a Podstawowa w Kucharach
- Klaudia Kunty, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Go³uchowie
- Ró¿a Niczyporuk, klasa V, M³odzie¿owy Dom Kultury w Kaliszu
- Natalia Guzior, klasa V, Szko³a Podstawowa w Œwinkowie

- Wiktoria Wróbel, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Szczytnikach
- Katarzyna Kopeæ, klasa VI, Zespó³ Szkó³ w Rajsku
- Weronika Wich³acz, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Iwanowicach
- Weronika Wróbel, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Iwanowicach
- Anna Briske, klasa IV c, Szko³a Podstawowa nr 3 w Pleszewie
- Maciej Szymoniak, klasa IV, Szko³a Podstawowa w Jedlcu
- Szymon Miko³ajewski, klasa VI, Szko³a Podstawowa w Kamieniu
- Monika Paszkowska, klasa V, Publiczna Szko³a Podstawowa w Pobielu
III kategoria (szko³y gimnazjalne) – do konkursu nap³ynê³y 62 prace:
I miejsce – Martyna KoŸlik, klasa II, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie
II miejsce – Martyna Pluta, klasa III, Niepubliczne Gimnazjum w Potarzycy
III miejsce – Anita Zmuda, klasa II b, Gimnazjum w Iwanowicach
Wyró¿nienia:
- Oliwia WoŸniak, klasa I gimnazjum, Zespó³ Szkó³ w Szczytnikach
- Justyna Jagielska, klasa III, Gimnazjum w Opatówku
- Marlena Spisz, klasa II a, Gimnazjum w Iwanowicach
- Anna Raczyk, klasa III gimnazjum, Zespó³ Szkó³ w Jankowie Pierwszym
- Nikoletta Nowak, klasa I gimnazjum, Zespó³ Szkó³ w Opatówku
- Alicja Olejnik, klasa II c, Gimnazjum w Opatówku
IV kategoria (szko³y ponadgimnazjalne) – nap³ynê³o 13 prac:
I miejsce – Monika Jokiel, klasa II c, III Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Ostrowie Wlkp.
II miejsce – Dorota Kowalczyk, klasa II c, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy
w Kaliszu
III miejsce – Hubert Szubeta, klasa II c, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy
w Kaliszu
Wyró¿nienia:
- Robert Kaczmarek, klasa II c, Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy w Kaliszu

Tu byliœmy
3 kwietnia br. odby³ siê
wyjazd s³u¿bowy
pracowników Oœrodka
Kultury Leœnej
w Go³uchowie
do Centrum Nauk
Kopernik w
Warszawie; uczestnicy
wyjazdu wziêli udzia³
w zajêciach w
laboratorium
biologicznym
i zwiedzili wystawê
interaktywn¹
(fot. A. Antonowicz)
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Wydarzenia

13 kwietnia br. w OKL goœci³a grupa studentek z Chiñskiego Uniwersytetu
Rolniczego w Pekinie (fot. A. Antonowicz)

Na terenie Oœrodka 17 kwietnia br. odby³ siê fina³ VII Miêdzyszkolnego
Konkursu Ekologicznego „My w naszym regionie” pn. „Lasy dla ludzi –
ludzie dla lasu”; organizatorem konkursu by³ Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)

W maju 2012 r. odbywali swój sta¿ w Oœrodku studenci z Hiszpanii
(fot. P. Ortell)

Koncert Chóru Viribus Uniti z Turku nieopodal Mauzoleum
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Noc Muzeów

Turyœci przed budynkiem Muzeum Leœnictwa – „Powozownia”
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Noc Muzeów w OKL, tak jak w ca³ej
Polsce, mia³a miejsce 19 maja 2012 r. W atmosferze ciep³ego, wiosennego wieczoru
setki osób spacerowa³y w parku i zwiedza³y
ekspozycje Muzeum Leœnictwa. Specjalnymi wydarzeniami by³y spotkanie z poet¹
Boles³awem Grobelnym oraz wystawa
„Parada puszcz”. Nieopodal Mauzoleum
wyst¹pi³ Chór Viribus Unitis z Turku, który
zaprezentowa³ utwory zespo³u Republika
i Grzegorza Ciechowskiego. W czasie nocnego zwiedzania w „Oficynie” goœci³o
550 turystów, a w „Powozowni” – 700.
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Redakcja

Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

Sokó³ wêdrowny —

Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

oderwij - zachowaj

Wystêpowanie
Sokó³ wêdrowny swoim zasiêgiem obejmuje prawie ca³¹ kulê
ziemsk¹, wy³¹czaj¹c Antarktykê,
Arktykê i niektóre pó³nocne wyspy
oceaniczne. Opisano 16 podgatunków. W Polsce wystêpuje podgatunek Falco peregrinus peregrinus
oraz zim¹ pojawia siê podgatunek
pó³nocny Falco peregrinus calidus.
W obrêbie gatunku nominatywnego
wystêpuj¹ dwie populacje o odmiennym sposobie gniazdowania: skalna i
nadrzewna. Druga z nich stanowi
ewenement, gdy¿ zosta³a stwierdzona tylko w œrodkowej i wschodniej
Europie, pocz¹wszy od Holandii,
ci¹gn¹c siê przez wiêksz¹ czêœæ Polski, a¿ po zachodni¹ Syberiê.
W Polsce soko³y wêdrowne s¹
jednymi z najrzadszych gatunków
ptaków. Przed II wojn¹ œwiatow¹
mo¿na by³o spotkaæ soko³y na PomoSokó³ wêdrowny w naturalnym œrodowisku (fot. arch. OKL)
rzu, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkokoœci ptakiem drapie¿nym o rozpiêtoœci
polsce, a tak¿e na Œl¹sku. W samym woj.
skrzyde³ od 90 do 110 cm. Jego waga waolsztyñskim stwierdzono ok. 100 gniazd.
ha siê od ok. 600 do 1100 g. Samica jest
W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych XX
wiêksza i ciê¿sza od samca. Gatunek ten
wieku nast¹pi³ jednak drastyczny spadek
ma d³ugie, ostro zakoñczone skrzyd³a,
liczebnoœci tego drapie¿nika, a wspomdoœæ szerokie u nasady oraz stosunkowo
niana populacja nadrzewna w Polsce, jak
krótki ogon. Sylwetkê w locie ³atwo poi w Europie, poza kilkoma stanowiskami
myliæ z kobuzem, który jest jednak mniejna po³udniowym Uralu, zanik³a praktyszy, ma smuklejsz¹ budowê cia³a i wê¿sze
cznie ca³kowicie.
skrzyd³a.
Po okresie kryzysu sokó³ wêdrowny
Doros³e osobniki wierzch cia³a maj¹
ponownie zacz¹³ gniazdowaæ w naszym
³upkowo szary, przechodz¹cy do czarnekraju. W wyniku akcji reintrodukcji piergo, spód – na wolu – jest bia³awy z pionowsza para zagnieŸdzi³a siê w centrum
Warszawy w 1998 roku, a póŸniej we
wymi ³ezkami, a poni¿ej z poprzecznymi
W³oc³awku, Toruniu, P³ocku, Szczecinie.
pr¹¿kami. Na poliku wyraŸnie widaæ chaReintrodukowane pary zagnieŸdzi³y siê
rakterystyczny sokoli w¹s. £apy, wosrównie¿ w Tatrach i Pieninach. W naturalkówka1 i obr¹czka oczna s¹ koloru ¿ó³ny sposób soko³y wêdrowne skolonizotego. M³odociane ptaki maj¹ brunatny
wa³y Karkonosze i Sudety. W 2010 roku
wierzch cia³a, a na spodzie ciemne, popo raz pierwszy po 20 latach odkryto
d³u¿ne plamki na be¿owym tle. Woskównadrzewne gniazdo w Wielkopolsce.
ka jest niebieskawa, ³apy od niebieskawych do zielonkawo-¿ó³tych.
Cechy gatunku
Biotop
Sokó³ wêdrowny jest œredniej wielWystêpowanie soko³a
wêdrownego wi¹¿e siê z du¿ymi kompleksami leœnymi i
terenami górskimi obfituj¹cymi w pó³ki skalne, na których mo¿e gniazdowaæ. Nowym œrodowiskiem ¿ycia dla
soko³ów s¹ miasta. Wysokie
budynki w pewnej czêœci zastêpuj¹ im skaliste tereny wykorzystywane do lêgów, zapewniaj¹ bliskoœæ i obfitoœæ
pokarmu jakim s¹ go³êbie
i inne ptaki wystêpuj¹ce w
miastach.
Populacja nadrzewna
zwi¹zana jest z terenami leœnymi. W Australii wystêpuj¹
Rozk³ad populacji soko³a wêdrownego w Polsce
populacja nadrzewna
(Ÿród³o: http://peregrinus.pl/pl/sokol-wedrowny/
soko³y wêdrowne zasiedlaj¹populacja naskalna
6-opis-gatunku [dostêp: 2012-04-12])

ce drzewa. Ptaki te gnie¿d¿¹ siê w dziuplach, nie zajmuj¹ gniazd innych gatunków ptaków, co przybli¿a je do ekotypu
skalnego.

Po¿ywienie
Sokó³ wêdrowny jest ornitofagiem,
co oznacza, ¿e jego ofiarami padaj¹ wy³¹cznie ptaki. Polowanie soko³a wygl¹da
niezwykle widowiskowo. Bêd¹c wysoko
w powietrzu, po wypatrzeniu celu, sk³ada
skrzyd³a i pikuje w jego kierunku z zawrotn¹ prêdkoœci¹, przy której wystarczy
jedynie muœniêcie szponami, by silnie
zraniæ lub zabiæ ofiarê. Wtedy zdobycz
zaczyna spadaæ, a drapie¿nik ma czas by
zawróciæ i j¹ pochwyciæ, jeszcze zanim
spadnie na ziemiê. Zdarza siê tak¿e, ¿e
upatrzona ofiara jest doœwiadczona i w
ostatnim momencie zrobi unik, np. nagle
zmieniaj¹c tor lotu. Wtedy sokó³ stara siê
dogoniæ j¹ w locie poziomym. Jeœli mu
siê uda, uœmierca ofiarê przez skrêcenie
lub z³amanie karku. Robi to za pomoc¹
Sylwetka soko³a wêdrownego

doros³y osobnik
m³odociany osobnik
w locie normalnym
w locie nurkuj¹cym
(Ÿród³o: Z. Pielowski „Ptaki drapie¿ne”, Oficyna Edytorska
„Wydawnictwo Œwiat”, Warszawa 1996)

Ciekawostki
a W locie nurkowym sokó³ wêdrowny

osi¹ga prêdkoœæ ponad 300 km/h, co
czyni go najszybszym zwierzêciem na
œwiecie.
a W 1975 i w 2001 r. wprowadzono do
obiegu znaczki pocztowe z soko³em
wêdrownym, a w 2008 r. monety o nomina³ach 2 z³ i 20 z³.
a Sokó³ wêdrowny jest przedstawiony
w godle Nadleœnictwa Szczecinek,
przy którym do 2008 roku dzia³a³
Oœrodek Hodowli i Reintrodukcji
Soko³a Wêdrownego.
a Wizerunek tego dostojnego ptaka
umieszczony jest równie¿ w logo Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierz¹t „Sokó³”.
a Sokó³ wêdrowny jest cenionym ptakiem, wykorzystywanym we wspó³czesnym sokolnictwie. Do tego celu
ptaki musz¹ pochodziæ z hodowli, a sokolnicy musz¹ posiadaæ specjaln¹
licencjê.
a W tym roku uda³o siê zlokalizowaæ
gniazdo nadrzewne soko³a. Znajduje
siê ono w Nadleœnictwie Barlinek, na
starym gnieŸdzie bielika. Trwaj¹ próby
identyfikacji ptaków.
a Patronem sokolników jest œw. Bawon,
którego atrybutami s¹ sokó³ i wysoki
buk.

dzioba, a dok³adniej wyrostków na jego
górnej czêœci, tzw. „sokolego zêba”. Jest
to typowe dla soko³ów, poniewa¿ jastrzêbie zabijaj¹ u¿ywaj¹c szponów, dzia³aj¹cych jak sztylety.

Zagro¿enia

W po³owie lat piêædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia liczebnoœæ soko³ów zaczê³a gwa³townie spadaæ.
G³ównym tego powodem, oprócz bezRozmna¿anie
myœlnego têpienia, by³ powszechnie
Sokó³ wêdrowny jest gatunkiem stosowany pestycyd DDT (u¿ywany
monogamicznym, tworz¹cym sta³e pary do zwalczania szkodliwych owadów)
– toksyczny dla œrodowiska. Obecnie
gniazduj¹ce przez szereg lat.
Do toków przystêpuj¹ w po³owie jest to zakazany œrodek ochrony roœmarca. Dojrza³oœæ p³ciow¹ soko³y osi¹ga- lin. Jako ¿e ptaki drapie¿ne s¹ na koñcu ³añcucha pokarmowego, toksyny
j¹ w wieku ok. 3 lat.
gromadzi³y siê w ich organizmach w
Gniazdo
Soko³y nie buduj¹ gniazd. Populacja najwiêkszych iloœciach. Powodowa³y
nadrzewna zajmuje niezasiedlone gniaz- obni¿enie gruboœci skorupki sk³adada innych ptaków, najczêœciej czapli si- nego jajka (mniejsza iloœæ wapnia), co
wej, kormoranów, jastrzêbi, bielików lub z kolei prowadzi³o czêsto do pêkniêæ
kruków. Zdarza siê tak¿e, ¿e potrafi¹ prze- i zniszczenia lêgu pod ciê¿arem wypêdziæ lokatorów. Ptaki gniazduj¹ce na siaduj¹cej samicy.
W dzisiejszych czasach, mimo ¿e
ska³ach sk³adaj¹ jaja bezpoœrednio w pó³kach, czasem wygrzebuj¹ ma³¹ nieckê. nie u¿ywa siê wy¿ej wspomnianych
Miejskie soko³y z regu³y zajmuj¹ sztucz- œrodków, zagro¿enia dla tego rzadkiene gniazda (skrzynki lêgowe), specjalnie go gatunku nadal wystêpuj¹. S¹ nimi Sokó³ w kapturku (karnalu), który zas³ania oczy ptaka (fot. R. Kostka)
miêdzy innymi rozwój turystyki na
dla nich zaprojektowane.
Rzecz Dzikich Zwierz¹t „Sokó³” funkSamica sk³ada w kwietniu zwykle 3-4 terenach górskich – ptaki s¹ p³oszone ze
cjonuj¹ce na rzecz czynnej ochrony przy¿ó³to-br¹zowe, gêsto nakrapiane jaja, z swoich stanowisk i opuszczaj¹ je. Sporym
zagro¿eniem
s¹
tak¿e
ludzie,
którzy
nadal
rody, staraj¹ce siê edukowaæ spo³eczeñktórych po up³ywie ok. 30 dni wykluwaj¹
bezmyœlnie
têpi¹
ptaki
drapie¿ne.
stwo i przybli¿yæ wiedzê w zakresie
siê pisklêta. Do osi¹gniêcia przez nie
ptaków drapie¿nych.
wieku ok. 3 tygodni samiec karmi samicê Ochrona
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt,
opiekuj¹c¹ siê m³odymi, potem poluj¹
Dzisiejsze sposoby ochrony soko³a
i¿ od 1990 r. dziêki po³¹czeniu si³ sokoloboje rodzice. Od wyklucia m³ode soko³y wêdrownego okreœla Rozporz¹dzenie
ników, ornitologów, leœników i pasjonapozostaj¹ w gnieŸdzie ok. 6 tygodni. Po- Ministra Œrodowiska z 12 paŸdziernika
tem s¹ karmione poza gniazdem. Rodzice 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej tów przyrody, jest prowadzona restytucja
soko³a wêdrownego. Na terenach miejsucz¹ je sprawnie lataæ i zdobywaæ po¿y- zwierz¹t (wykonuje delegacjê zawart¹ w
kich i leœnych wypuszczono do tej pory
wienie samodzielnie.
art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
oko³o 300 m³odych soko³ów. Nad proochronie przygramem pracuj¹ cztery oœrodki hodowli
rody). Rozporz¹soko³ów oraz wiele instytucji pod naddzenie to ma na
zorem Ministra Œrodowiska.
celu wyeliminoRozpocz¹³ siê tak¿e nowy etap odwanie niezgobudowywania
naturalnej nadrzewnej podnoœci w trans2
pulacji
soko³a
wêdrownego. Akcja propozycji dyrektywadzona jest przez wy¿ej wymienione
wy 2009/147/
Stowarzyszenie „Sokó³” przy wspó³praWE z 30 listopacy z Lasami Pañstwowymi. Soko³y
da 2009 r. w
wsiedlane s¹ w kilku miejscach, na obsprawie ochrony
szarze piêciu nadleœnictw: Lasy Barlinedzikiego ptacckie (Nadleœnictwo Barlinek, RDLP
twa, czyli tzw.
Szczecin), Lasy Gostyniñsko-W³oc³aw„Ptasia dyrektyskie (Nadleœnictwo W³oc³awek, RDLP
wa”.
Toruñ), Dolina Baryczy (Nadleœnictwo
Dokumenty
area³ lêgowy
zimowiska
Mapa zasiêgu wystêpowania soko³a wêdrownego
obszar ca³orocznego wystêpowania
(Ÿród³o: www.ogr.pl/krajowe-ptaki-szponiaste/sokol¯migród i Milicz, RDLP Wroc³aw), oraz
te
zobowi¹zuj¹
tereny odwiedzane w czasie przelotów
wedrowny [dostêp: 2012-04-12])
w Nadleœnictwie Nowe Ramuki (RDLP
do ochrony ptaOlsztyn).
ków miêdzy innymi przez:
- stworzenie obszarów specjalOpracowanie: Patryk Ortell
Konsultacja merytoryczna: Tadeusz Mizera
nej ochrony ptaków, bêd¹cych
czêœci¹ sieci Natura 2000,
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S³owniczek
1. Woskówka – wystêpuj¹ca u ptaków nieopierzona, zmodyfikowana skóra
Oprócz obowi¹zuj¹cych
znajduj¹ca siê u nasady dzioba. W jej obrêbie umiejscowione s¹ otwory nosowe.
Transpozycja – oznacza „przestawienie” (z ³ac. transponere – przestawiaæ); w
przepisów, dzia³aj¹ organizacje 2. kontekœcie
prawa miêdzynarodowego, pojêcie to odnosi siê do przeniesienia
prawa miêdzynarodowego na terytorium danego kraju (do krajowego porz¹dku
takie jak Komitet Ochrony
prawnego). Transpozycja dyrektywy wystêpuje najczêœciej w formie rozporz¹dzenia (wed³ug s³ownika wyrazów obcych).
R. Walendowski, Sokó³ wêdrowny (akwarela)
Or³ów lub Stowarzyszenie Na

