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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
W numerze:

Wystawy czasowe
Konkurs
„Imiona dla ¿ubrów”
Konkurs „Mój Las”
Oœrodek Edukacji
Leœnej
w Nadleœnictwie
Grodziec
Archiwum
fotograficzne OKL
Technika leœna –
z czym do lasu?
Metoda nauczania
Marii Montessori
Dziêcio³
trójpalczasty
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Pocz¹tek roku to czas sporz¹dzania sprawozdañ i zatwierdzania planów na bie¿¹cy
rok. Miniony czas zaœ by³ korzystny pod
wzglêdem liczby odwiedzaj¹cych nasz¹ placówkê. Z oferty edukacyjnej skorzysta³o blisko 137 500 osób. Muzeum Leœnictwa zwiedzi³o 33 800 goœci, Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t 93 000 turystów, a w ró¿norodnych formach edukacji przyrodniczo-leœnej wziê³o
udzia³ ponad 10 tysiêcy uczestników.
Wydaliœmy dziewiêæ pozycji ksi¹¿kowych, g³ównie o tematyce historycznej, co
wpisa³o siê pozytywnie w jubileusz 90-lecia
Lasów Pañstwowych. Z tej okazji pracownicy
Oœrodka zorganizowali tak¿e wystawê czasow¹ „90 lat Lasów Pañstwowych”, eksponuj¹c¹ najcenniejsze materia³y archiwalne.
Kolekcja by³a równie¿ eksponowana w Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych w
Warszawie i w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Gdañsku.
W bie¿¹cym roku odbêdzie siê dziesi¹ty,
jubileuszowy przegl¹d twórczoœci artystycznej leœników OPTAL® 2015. Wydarzenie to
wzbogaci specjalna publikacja z licznymi rycinami nagrodzonych i wyró¿nionych dzie³.
Zamierzamy wydaæ kolejn¹ ksi¹¿kê historyczn¹, tym razem o tych, którzy rozwijali leœnictwo na terenie Bieszczad. Planujemy tak¿e
wydanie publikacji z p³yt¹ DVD zawieraj¹c¹
polskie filmy fabularne, w których role pierwszo- i drugoplanowe dotyczy³y leœników.
W maju odbêdzie siê kolejna edycja
ogólnopolskiego konkursu krasomówczego
„Bajarze z Leœnej Polany” im. red. Andrzeja

Zapraszamy

J. Frankowski

Zalewskiego, w czerwcu „Festiwal Kultury
Leœnej i £owieckiej”, a w paŸdzierniku konferencja naukowa „Las i historia”.
Wymieni³em najwa¿niejsze wydarzenia,
jakie planujemy na ten rok, ale plany wydawnicze, wystawiennicze i edukacyjne s¹
bogate, z czym na bie¿¹co bêdzie mo¿na siê
zapoznaæ, odwiedzaj¹c stronê internetow¹
OKL oraz czytaj¹c nasz kwartalnik, który od
tego roku zosta³ poszerzony o nowe strony i
wzbogacony o dodatkowe artyku³y z zakresu
edukacji przyrodniczej i muzealnictwa.
Zapraszam zatem do lektury oraz bezpoœredniego udzia³u w oferowanych przez
nas wydarzeniach.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie

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”
Cha³upa – leœniczówka
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Wspomnienia II”
tkanina artystyczna, collage, obiekty
wystawa Tamary Maj
(do maja 2015 r.)
„Pastele” – wystawa Tomasza Motyla
(do maja 2015 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Gatunki leœne z Czerwonej Ksiêgi”
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”

Nadchodz¹ce wydarzenia

Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl

im. red. Andrzeja
Zalewskiego

Noc Muzeów
16 maja 2015 r.

Konkurs plastyczny
„Las – cudowny obraz”
nadsy³anie prac do 20 maja br.
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im. red. A. Zalewskiego

21–22 maja 2015 r.

III Konferencja Naukowa
„Las i historia”
7–9 paŸdziernika 2015 r.
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Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Leœnej Polany”
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Dzieñ Ziemi
28 kwietnia 2015 r.

EJ

Festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”
12 czerwca 2015 r.

Miêdzynarodowy Festiwal
Ogólnopolski Przegl¹d
Kultury Leœnej i £owieckiej
Twórczoœci Amatorskiej
20 czerwca 2015 r.
Leœników, 23 wrzeœnia 2015 r.
* Szczegó³y na stronie www.okl.lasy.gov.pl *

Akcja
„Ratujmy kasztanowce”
paŸdziernik 2015 r.
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Imiona dla ¿ubrów
Go³uchowska zagroda zwierz¹t powiêkszy³a siê o trzy m³ode ¿ubry, którym nadano imiona Powa¿ka, Podskok i Poryœ.
Nazwy zosta³y wybrane spoœród
propozycji nades³anych z ca³ej
Polski na konkurs pn.: „Imiona
dla ¿ubrów”.
Pokazowa zagroda w Go³uchowie zosta³a utworzona w 1977
roku w celu ochrony „króla puszczy”. Przez ca³y okres jej funkcjonowania ¿y³o tu 107 ¿ubrów, z
czego a¿ 92 urodzi³y siê w go³uchowskiej zagrodzie. Osobnikom
z tego gatunku, urodzonym w
zagrodach, nadaje siê imiona, a

skok dosta³ byk urodzony 26 lipca
z matki Podusty. Najm³odszego
¿ubra, którego urodzi³a Pocieszka
12 wrzeœnia, nazwano Poryœ.
Ojcem wszystkich cielaków jest
Pogaj.
Rozstrzygniêcie konkursu odby³o siê 19 listopada 2014 r. w sali
kolumnowej zabytkowej „Powozowni”. W uroczystoœci wziêli
udzia³ laureaci wraz z osobami
towarzysz¹cymi oraz pracownicy
Oœrodka. Wydarzenie otworzy³
Benedykt RoŸmiarek, dyrektor
OKL, który przybli¿y³ zagadnienia
zwi¹zane z ochron¹ ¿ubra i opowiedzia³ o go³uchowskich osobni-

Uczestnicy spotkania (fot. K. Zió³kowska)

Go³uchowskie ¿ubry
równie¿ otrzymuj¹ imiona,
które wy³aniane s¹ podczas
konkursu. Choæ geneza
przedsiêwziêcia wi¹¿ê siê z
pocz¹tkiem funkcjonowania
zagrody, to dopiero od kilku
lat konkurs przybra³ nieco
bogatsz¹ formê. Laureaci zapraszani s¹ na podsumowanie, podczas którego maj¹
mo¿liwoœæ umieszczenia tabliczki z imieniem ¿ubra w
planszy zawieszonej w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t w
Go³uchowie.
Kamil Kwieciñski, laureat konkursu, odbieraj¹cy nagrodê z r¹k Benedykta RoŸmiarka, dyrektora
W tegorocznym konkurOœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie (fot. K. Zió³kowska)
sie wziê³y udzia³ 174 osoby.
dane dotycz¹ce konkretnego zwierzêcia za- Z nades³anych propozycji zakwalifikowane
pisywane s¹ w Ksiêdze Rodowodowej ¯ub- zosta³y tylko te, które zaczyna³y siê od liter
rów prowadzonej przez Bia³owieski Park „Po” i nie zosta³y dot¹d ujête w Ksiêdze
Narodowy.
Rodowodowej ¯ubrów. To spoœród nich jury
konkursowe wybra³o imiona
dla m³odych, go³uchowskich
¿ubrów.
Powa¿ka otrzyma³a na
imiê krowa urodzona 8 lipca
2014 r., której matk¹ jest
Poinsencja II. Nazwê Pod-

Magdalena Marczak umieszczaj¹ca tabliczkê z imieniem ¿ubra w planszy
znajduj¹cej siê w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t (fot. K. Zió³kowska)

kach. Pogratulowa³ równie¿ nagrodzonym w
konkursie i zachêci³ do udzia³u w kolejnych
edycjach.
Laureaci otrzymali nagrody, wœród których znalaz³a siê wyj¹tkowa pami¹tka –
maskotka ¿ubr. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli równie¿ film przyrodniczy i udali siê do
zagrody, aby umieœciæ tabliczki z imionami
oraz przekazaæ poczêstunek ma³ym pupilom. Marchewki i inne przysmaki, które
przygotowa³a Joanna Warszewska, laureatka
konkursu, otrzymali wszyscy podopieczni
go³uchowskiej zagrody.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Laureaci konkursu; od lewej: Kamil Kwieciñski, Magdalena Marczak, Joanna
Warszewska (fot. K. Zió³kowska)

Wyniki konkursu
Powa¿ka – propozycja Kamila Kwieciñskiego, ucznia z Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
Podskok – propozycja Magdaleny Marczak, uczennicy Hufca
Pracy 15-1 w Kaliszu
Poryœ – propozycja Joanny Warszewskiej
Podczas spotkania w zagrodzie Stanis³aw Czo³nik, kierownik Dzia³u Parkowego OKL, opowiada³ o go³uchowskich
¿ubrach (fot. K. Zió³kowska)
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Wydarzenia

5 grudnia 2014 r. uczniowie klasy IV ze Szko³y Podstawowej w Go³uchowie uczestniczyli w Warsztatach
Miko³ajkowych organizowanych przez OKL; na zakoñczenie przepiêkne ozdoby gwiazdkowe m³odzie¿ zawiesi³a
na drzewku œwi¹tecznym ustawionym w budynku administracyjnym „Kasa” (fot. K. Zió³kowska)

Warsztaty Miko³ajkowe w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³y siê po raz drugi 17 grudnia 2014 r.,
podczas tych zajêæ uczniowie z go³uchowskiej szko³y tworzyli ozdoby bo¿onarodzeniowe wykorzystuj¹c dary lasu
(fot. K. Zió³kowska)

Tu byliœmy

26 marca 2015 r. pracownicy Oœrodka przeprowadzili Warsztaty Wielkanocne, w których uczestniczyli uczniowie
klas II i III ze Szko³y Podstawowej w Tursku (fot. J. Wróbel-Mróz)

Rada Naukowa OKL
Decyzj¹ nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 13 listopada
2014 r. zosta³a powo³ana Rada Naukowa Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie na
lata 2014–2018 w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1. mgr in¿. Wies³aw Krzewina – Zastêpca Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju
2. mgr Marek Baumgart – Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, Zastêpca Prezesa Zarz¹du
3. prof. dr hab. W³adys³aw Cha³upka – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku,
przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Leœnego
4. dr hab. W³adys³aw Danielewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzia³
Leœny, Kierownik Katedry Botaniki Leœnej
5. mgr in¿. Piotr Grygier – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Poznaniu
6. prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydzia³ Leœny
7. prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Dziekan Wydzia³u Historycznego
8. mgr Krzysztof Kornacki – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce
9. dr Edward Marsza³ek – Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie,
Rzecznik prasowy
10. prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – Szko³a G³ówna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Wydzia³ Leœny, Przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa
11. dr in¿. Kazimierz Ratajszczak – emerytowany Dyrektor Okrêgowego Zarz¹du
Lasów Pañstwowych w Poznaniu
12. prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – Instytut Badawczy Leœnictwa w Sêkocinie
Starym
13. dr in¿. Tomasz Skowronek – Nadleœnictwo Borne Sulinowo
14. mgr Wojciech Szczepkowski – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie, Zastêpca Dyrektora ds. Muzealniczych
15. dr Grzegorz Wieczorek – Zastêpca Dyrektora, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika w Kaliszu

W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kaliszu 3 marca br. odby³o siêSpotkanie z leœnikiem, na
które zaproszono pracownika Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie; na spotkaniu tym poruszono zagadnienia z
zakresu ochrony przyrody i lasu, gospodarki leœnej oraz pracy leœnika, a na zakoñczenie uczniowie rozwi¹zali
karty pracy dotycz¹ce zadañ wykonywanych w lesie (fot. M. Kêdzierska)

W Poznaniu podczas targów edukacyjnych, które odbywa³y siê 20–22 marca br., w pierwszym dniu tego
wydarzenia uczestniczyli pracownicy Dzia³u Edukacji i Informacji Oœrodka, którzy na stoisku zorganizowanym
przez RDLP Poznañ wspólnie z leœnikami z nadleœnictw przeprowadzali gry i zabawy o tematyce leœnej
(fot. M. Dobroczyñski)
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XXVIII edycja konkursu „Mój Las”
15 stycznia 2015 r. rozstrzygniêto konkurs „Mój Las” na
szczeblu regionalnym. Organizatorem wydarzenia jest Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i
Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz zachêcanie do podejmowania
dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. M³odemu pokoleniu przybli¿a
siê wartoœci, jakie niesie ze sob¹ las i jego dary.
28. edycja konkursu przebiega³a wed³ug przyjêtej wczeœniej formu³y, dwuetapowo. Do pierwszego, regionalnego szczebla konkursu,
uczniowie przysy³ali prace do siedziby Zarz¹du Okrêgowego LOP lub
Oddzia³u SITLiD, który dzia³a na danym terenie. W drugim etapie
bior¹ udzia³ tylko wybrane i nagrodzone ju¿ dzie³a. Rozstrzygniêcie tej

Na zakoñczenie spotkania uczestnicy obejrzeli film przyrodniczy (fot. J. Wróbel-Mróz)

Uroczyste podsumowanie i wrêczenie nagród oraz wyró¿nieñ w
regionalnym etapie odby³o siê 6 lutego 2015 r. w zabytkowej
„Powozowni” OKL. W finale uczestniczyli laureaci wraz z
opiekunami. Nagrodzeni otrzymali upominki i dyplomy ufundowane
przez Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie. Uczestnicy obejrzeli
równie¿ film pt.: „Dzika przyroda w sercu Europy” i zwiedzili
wystawy w Muzeum Leœnictwa.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Uczestnicy podsumowania konkursu „Mój Las” (fot. J. Wróbel-Mróz)

czêœci konkursu odbywa siê w Zarz¹dzie G³ównym SITLiD w Warszawie.
W regionalnym etapie tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 18 prac – w
dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie klas I–III szko³y podstawowej samodzielnie wykonali kolorowe dzie³a ukazuj¹ce dary lasu.
Do ich tworzenia wykorzystywali nie tylko kredki i farby, ale równie¿
surowce zebrane w lesie. M³odzie¿ starszych klas szko³y podstawowej
musia³a zmierzyæ siê z trudniejszym tematem i odpowiedzieæ na
pytanie: Co wiem o pracy leœnika? Wymieniaj¹c liczne czynnoœci

Nagrodzeni wraz z opiekunami zwiedzili wystawy w Muzeum Leœnictwa (fot. J. Wróbel-Mróz)

Wyniki konkursu
Kategoria I (klasy I–III szko³y podstawowej)
temat: Leœne skarby – dary lasu.
I miejsce – Julia Suleja, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
II miejsce – Wiktor Pawlik, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
III miejsce – Natalia Paterek, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie
Wlkp.
Wyró¿nienia:
- Wiktoria Jacaszek, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Patrycja Pietrzak, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
Podczas spotkania laureaci konkursu oraz zaproszeni goœcie mogli obejrzeæ nades³ane na konkurs prace
(fot. J. Wróbel-Mróz)

wykonywane przez leœników uczniowie œwietnie poradzili sobie z tym
zagadnieniem. Co wiêcej, przyporz¹dkowali prace do konkretnych pór
roku.
W obu kategoriach wiekowych jury konkursowe pod przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL i przewodnicz¹cego Zarz¹du Oddzia³u SITLiD w Kaliszu, przyzna³o nagrody
i wyró¿nienia. Najlepsze prace, które zdoby³y I i II miejsce, zosta³y
wys³ane do Zarz¹du G³ównego SITLiD w Warszawie i wezm¹ udzia³ w
centralnym etapie konkursu.

Kategoria II (klasy IV–VI szko³y podstawowej)
temat: Co wiem o pracy leœnika?
I miejsce – Oliwia Gajewska, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie
Wlkp.
II miejsce – Dominika Jakubek, Szko³a Podstawowa nr 3
w KoŸminie Wlkp.
III miejsce – Wojciech Minta, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie
Wlkp.
Wyró¿nienia:
- Patrycja Wiœniewska, Szko³a Podstawowa nr 5 w Turku
- Wiktoria Niemiec, Szko³a Podstawowa nr 3 w KoŸminie Wlkp.
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych

Oœrodek Edukacji Leœnej
Nadleœnictwo Grodziec
Oœrodek Edukacji Leœnej w
GrodŸcu istnieje od 2004 roku.
Ka¿dego roku poszerzamy zakres dzia³alnoœci edukacyjnej
oraz wzmacniamy zaplecze edukacyjne i rozbudowujemy jego
infrastrukturê.
OEL jest umiejscowiony nieopodal
siedziby Nadleœnictwa Grodziec. Znajduje siê przy lesie, dlatego te¿
z ³atwoœci¹ mo¿emy wykorzystaæ walory otoczenia w prowadzeniu
edukacji leœnej i ekologicznej.
W 2011 roku zosta³ oddany do u¿ytku obiekt, gdzie odbywaj¹ siê
Zielone Szko³y oraz zajêcia kameralne w sali edukacyjnej. Punkt
posiada 28 miejsc noclegowych.
Posiadamy dwie œcie¿ki edukacyjne „Spacer z wiewiórk¹” i
„Bocian”, wypo¿yczalniê rowerów, platformê widokow¹ o wysokoœci 8 m, z której mo¿emy ogl¹daæ zwierzêta w zagrodzie wolnoœciowej. W OEL znajduje siê równie¿ budynek mieszcz¹cy model
Kopalni Wêgla Brunatnego i elektrowni.
Obiekty takie jak Chata Grodziecka, miejsce na ognisko, sala
edukacyjna i sala myœliwska s¹ punktami, które s³u¿¹ nie tylko edukacji. Mo¿na je zarezerwowaæ w celu zorganizowania spotkañ,
szkoleñ oraz imprez wraz z noclegiem.

dzê od leœnika i przyrodnika.
Tego nie naucz¹ siê w szkole
wed³ug programu. W koncepcji edukacji szkolnej jest
bardzo ma³o tematów zwi¹zanych z lasem.

Oœrodek Edukacji Leœnej
w Nadleœnictwie Grodziec

Oœrodek Kultury Leœnej
w Go³uchowie

• Jak¹ wiedz¹ dzielicie siê najczêœciej, a jak¹ najchêtniej?
• Zajêcia prowadzi jedna osoba – Specjalista
S³u¿by Leœnej ds. Edukacji. Tematy spotkañ s¹ bardzo zró¿nicowane. Podczas jednych zajêæ poruszanych jest kilka zagadnieñ ze
wzglêdu na rozbudowan¹ infrastrukturê i posiadane pomoce dydaktyczne. Wykorzystywany jest te¿ bardzo wa¿ny aspekt – Oœrodek
jest w lesie.

• Jakie dzia³ania edukacyjne podejmowane s¹ w Pañstwa Oœrodku,
które ciesz¹ siê najwiêkszym zainteresowaniem odbiorców i dlaczego?
• Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê zajêcia jednodniowe.
Uczestnicy spêdzaj¹ wówczas kilka godzin w naszym Oœrodku.
Zajêcia zawsze s¹ dostosowane do pory roku, wieku uczestników
oraz ich zaanga¿owania i poziomu wiedzy. Nastêpnie szkolenie odbywa siê w obiektach Oœrodka.
Po tym etapie zazwyczaj jest krótka przerwa na gry i zabawy ruchowe. Dalej uczestnicy udaj¹ siê na zajêcia terenowe do lasu, rozpoczynaj¹c od wejœcia na platformê widokow¹, z której mo¿na ogl¹daæ zwierzêta ¿yj¹ce w zagrodzie wolnoœciowej naszego Oœrodka.

Podczas zajêæ w izbie edukacyjnej (fot. Arch. Nadleœnictwa Grodziec)

Nastêpnie wêdrujemy œcie¿k¹ dydaktyczn¹ „Spacer z wiewiórk¹”
lub obieramy inn¹ œcie¿kê – w zale¿noœci do pory roku i wieku
uczestników.
Dlaczego? Zajêcia ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ ze wzglêdu na to,
¿e najlepiej o lesie mówi siê w lesie. Uczniowie przyje¿d¿aj¹ po wie-

Skarby z lasu w pracach plastycznych (fot. L. Kopiñska-Miko³ajczyk)

Najczêœciej poruszane kwestie dotycz¹: czym jest las dla cz³owieka, pory roku w lesie, jego warstwowa budowa, gatunki roœlin
i zwierz¹t ¿yj¹cych w naszych lasach, ochrona przyrody, zasady zachowania w lesie, kim jest leœniczy i jak¹ pe³ni rolê. Omawiane s¹
tematy zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹, ekologi¹, surowcami drzewnymi i ochron¹ œrodowiska.
Osobiœcie prowadzenie zajêæ daje mi wielk¹ satysfakcjê, najbardziej, gdy mogê prowadziæ dzia³ania edukacyjne o tematyce
zwi¹zanej z moim hobby. S¹ to tematy dotycz¹ce ochrony œrodowiska, ¿ycia w zgodzie z natur¹, poszczególnymi gatunkami zwierz¹t, botanik¹, ornitologi¹ i zio³olecznictwem.
Najchêtniej mówiê o skarbach lasu oraz co z tych skarbów mo¿na zrobiæ. Porównujê, jak kiedyœ ludzie ¿yli z tego co da³ las i jacy
byli zdrowi, silni itp. a jak jest dzisiaj. M³odzie¿ i opiekunowie
bardzo chêtnie s³uchaj¹ jak mo¿na wykorzystaæ roœliny do celów
leczniczych czy ozdoby mieszkania, jak spo¿ytkowaæ skarby lasu w
kuchni i nie tylko. Wszystko to ³¹czê z aktywnym pobytem na ³onie
natury.
• Kto jest najczêstszym uczestnikiem dzia³añ edukacyjnych w Pañstwa Oœrodku?
• Najczêœciej odwiedzaj¹ nas dzieci z przedszkoli i szkó³ podstawowych. Chêtnie w zajêciach bior¹ udzia³ uczniowie gimnazjum
oraz szkó³ ponadgimnazjalnych, zdarzaj¹ siê równie¿ osoby doros³e,
np. grupy z Uniwersytetu III Wieku, osoby z PTTK.
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Oœrodki Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Lasach Pañstwowych
• Czy borykacie siê Pañstwo z problemami na co dzieñ?
• Jak w ka¿dej dziedzinie ¿ycia tak i w edukacji stykamy siê z problemami. Jednym z nich jest odleg³oœæ OEL od szkó³ i przedszkoli. Nie
jesteœmy oœrodkiem przy aglomeracji miejskiej, gdzie kole¿anki
i koledzy z takich oœrodków maj¹ wielu odwiedzaj¹cych.
Du¿ym utrudnieniem dla odwiedzaj¹cych nasz Oœrodek i uczestników zajêæ jest dojazd. Niejednokrotnie mówi¹, ¿e najwiêkszym
problemem dla nich, a dla nas poœrednio, jest dotarcie na miejsce.
Kolejn¹ przeszkod¹ dla prowadz¹cego zajêcia jest nierzadko
okrojony czas pobytu uzale¿niony od autobusu, który dowozi i odwozi dzieci ze szkó³. Czasami chcieliby przyjechaæ na ca³y dzieñ, a
nie mog¹.
• Czy potrzebne jest Pañstwu wsparcie i w jakim zakresie?
Przedszkolaki na zajêciach w izbie edukacyjnej (fot. Arch. Nadleœnictwa Grodziec)

• Kto jest Waszym najwiêkszym sprzymierzeñcem i w jakim zakresie?

• Jest nam potrzebne wsparcie odnoœnie pozyskiwania œrodków finansowych. By³o kilka osób, które chcia³y nas w³¹czyæ do swojego
projektu o dofinansowanie, ale niestety nie mo¿emy przyst¹piæ jako
jednostka LP do ich projektów o dofinansowanie dzia³añ.

• Najwiêkszym sprzymierzeñcem s¹ oczywiœcie przedszkola, szko³y i firmy organizuj¹ce wycieczki w zakresie planowania zajêæ oraz
reklamowania dzia³alnoœci Oœrodka. Poniewa¿ najlepsz¹ reklam¹
jest pozytywna opinia i zachêta innych do odwiedzenia OEL, robi¹
to uczestnicy zajêæ , którzy ju¿ tutaj byli.
Sprzymierzeñcami s¹ równie¿ przyrodnicy, stra¿ po¿arna, osoby prowadz¹ce ró¿nego rodzaju warsztaty, plenery. S¹ bardzo chêtni do przeprowadzenia zajêæ.
Je¿eli chodzi o kwestiê finansow¹ du¿¹ pomoc otrzymaliœmy
ze œrodków WFOŒiGW w Poznaniu, Starostw Powiatowych w Koninie i Pleszewie oraz osób prywatnych i firm – podczas rozbudowy
Oœrodka, a póŸniej przy wyposa¿eniu i rozwoju dzia³alnoœci.
• Co uwa¿acie za Swój najwiêkszy sukces, a co za pora¿kê?
• Wiadomo, i¿ sukcesami ³atwo siê chwaliæ, natomiast jeœli chodzi o
pora¿ki nikt nie chce o nich mówiæ.
Du¿ym sukcesem by³o oddanie w 2011 roku do u¿ytku budynku (niegdyœ warsztaty) na potrzeby Zielonej Szko³y z miejscami
noclegowymi i sal¹ edukacyjn¹. Mogê prowadziæ zajêcia nawet
podczas niesprzyjaj¹cej aury, co kiedyœ stanowi³o du¿y problem.
Zazwyczaj kiedy zaczyna³o padaæ umówiona grupa dzwoni³a i odmawia³a wizytê. Obecnie nie mamy takich problemów.
Sukcesem s¹ zdobyte nagrody na polu edukacji. Otrzymaliœmy
tytu³ Promotora ekologii, póŸniej tytu³ Mecenasa ekologii oraz
ró¿nego rodzaju dyplomy i wyró¿nienia. Bardzo mi³ym akcentem
s¹ podziêkowania nadsy³ane ze szkó³.
D³ugo zastanawia³am siê nad pora¿k¹ na polu edukacji i nie
przychodzi mi nic na myœl. Z pewnoœci¹ s¹ jakieœ b³êdy, ale nie
mo¿na nazwaæ tego pora¿k¹.

Zajêcia ze stra¿¹ po¿arn¹ (fot. L. Kopiñska-Miko³ajczyk)

Zajêcia w lesie (fot. L. Kopiñska-Miko³ajczyk)

• Jakie maj¹ Pañstwo plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
• Je¿eli uda nam siê pozyskaæ œrodki finansowe, planujemy rozbudowaæ plac do interaktywnej edukacji oraz utworzyæ si³owniê zewnêtrzn¹ przy budynku Oœrodka. Oznakujemy dwie œcie¿ki rowerowe, aby mo¿na by³o prowadziæ zajêcia edukacyjne równie¿ podczas
jazdy na rowerze , a tym samym wzbogacimy ofertê Oœrodka.
Mamy zamiar pobudowaæ wolierê dla ptaków, aby jeszcze bardziej urozmaiciæ zajêcia oraz pobyt turystów w naszej okolicy.
ZAPRASZAMY
Na pytania Redakcji „Zagajnika” odpowiada³a Lidia Kopiñska-Miko³ajczyk
Nadleœnictwo Grodziec

Budujemy drewniany dom (fot. L. Kopiñska-Miko³ajczyk)
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Archiwum fotograficzne Oœrodka Kultury Leœnej
polowañ, trofea, sprzêt ³owiecki i myœliwski, urz¹dzenia ³owieckie
(ambony, paœniki);
» In¿ynieria leœna, budownictwo – leœniczówki, budynki gospodarcze, wiaty turystyczne, domki myœliwskie, drogi, mosty, regulacja
potoków i rzek, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce;
» Drzewnictwo – Zak³ady Przemys³u Drzewnego, Zak³ady Przemys³u Zapa³czanego, przemys³ meblowy, produkcja instrumentów
muzycznych, konserwacja i impregnowanie drewna, obudowy w
kopalniach, dawny przemys³ drzewny (mielerze, jamy smolarskie),
podk³ady kolejowe, stemple, s³upy elektryczne;
» Nauka i szkolnictwo – œrednie i wy¿sze szko³y leœne, kursy, zjazdy,
tableau, uczniowie, organizacje i stowarzyszenia, profesorowie nauk
leœnych, wybitni leœnicy;
» Sztuka inspirowana lasem, b¹dŸ tworzona przez
leœników, kultura, rzeŸby, malarstwo, budowle;
» Turystyka i rekreacja – wycieczki;
» Ochrona pracy – bezpieczeñstwo i higiena pracy;
» Administracja – fotografie grupowe pracowników
nadleœnictw, mundury, kancelarie;
» Leœnicy w dzia³alnoœci wojskowej – przysposobienie wojskowe i obronne, ¿ycie codzienne w czasie wojny, II wojna œwiatowa;
» Dzia³alnoœæ spo³eczno-polityczna leœników – obchody Dni Lasu, promowanie leœnictwa, edukacja, wystawy targowe ze stoiskami leœnymi;
» Dokumentacja Oœrodka Kultury Leœnej – wystawy muzealne, uroczystoœci, wydarzenia edukacyjne,
budynki, park;
» Inne – tu znajduj¹ siê fotografie, których nie mo¿na
przyporz¹dkowaæ do pozosta³ych grup;
» FAO (Food and Agriculture Organization) – zbiór
fotografii pokazuj¹cych leœnictwo w pañstwach afrykañskich, azjatyckich, amerykañskich.
Odchodz¹ ludzie uwiecznieni na fotografiach, odchodz¹ ludzie, którzy ich znali. Dlatego tak niezwykle
Uczniowie z Technikum Leœnego w Brynku na zajêciach praktycznych z rêcznego przygotowania gleby, lata 80. XX w. (fot. Arch. OKL)
cenne s¹ opisy fotografii wykonane na rewersie przez
zaœ oderwane z kart albumów, jest te¿ kilka kompletnych zbiorów. fotografa lub w³aœciciela zdjêcia. Czasem mo¿na na nich znaleŸæ
Wiêkszoœæ zdjêæ by³a przekazywana pojedynczo.
wypisane nazwiska, lakoniczny opis, a nawet opisane wydarzenie,
Tematyka fotografii dotyczy wszelakich aspektów leœnictwa i lu- czy historiê zwi¹zan¹ z ludŸmi lub przedmiotami na zdjêciu. Niestety
dzi zwi¹zanych z lasem. Ze wzglêdu na ich ró¿norodnoœæ s¹ one przy- zdarza siê, ¿e nie ma ¿adnych œladów. Chocia¿ z samej fotografii te¿
porz¹dkowywane do ró¿nych grup:
mo¿na wyczytaæ wiele ciekawych, ogólnych informacji, np. jak na
» Przyroda – znajduj¹ siê tu zdjêcia pokazuj¹ce ochronê natury i œro- przestrzeni lat zmienia³a siê technika leœna, a tym samym praca w
dowiska, drzewostany, drzewa, parki, arboreta, krajobrazy, ochronê lasach, jak wygl¹da³y mundury itd.
flory i faunê;
» Urz¹dzanie lasu – pomiary geodezyjne, instrumenty geodezyjne, mapy;
» Hodowla lasu – praca i narzêdzia zwi¹zane z nasiennictwem, szkó³karstwem, pielêgnacj¹, nawo¿eniem, zalesieniami, rekultywacj¹ terenu;
» Ochrona lasu – znajduj¹ siê tu fotografie pokazuj¹ce skutki klêsk ¿ywio³owych nawiedzaj¹cych polskie lasy, szkody powodowane przez grzyby, zwierzêta, cz³owieka, ogieñ, wiatr, nieznane lub z³o¿one
przyczyny, ochronê chemiczn¹ (opryski), mechaniczn¹ (pu³apki na szkodniki), ochronê przeciwpo¿arow¹, akcje gaœnicze;
» Pozyskanie drewna – zdjêcia przedstawiaj¹ œcinkê,
karczowanie, korowanie oraz sk³adowanie drewna;
» Transport i zrywka drewna – pokazana jest zrywka konna, mechaniczna, transport wodny, ko³owy, kolejowy – kolejki leœne;
» U¿ytki uboczne – nasiona, owoce leœne, grzyby,
choinki, kora, ¿ywica, wiklina, zio³a;
Binduga – sk³adnica drewna przy wodach sp³awnych w leœnictwie Olsiewicze, Nadleœnictwo Narocz; na tratwie na rzece Ulzance (dop³yw
» £owiectwo i myœlistwo – reprezentuj¹ fotografie z
Wilji) stoi leœniczy W³adys³aw Rzewnicki, absolwent z ¯yrowic z 1928 r., zdjêcie wykonane w 1930 r. (fot. Arch. OKL)

W archiwum fotograficznym Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie znajduje siê oko³o siedmiu tysiêcy zdjêæ. Jednak zbiór
ten nie jest zamkniêty – ca³y czas trafiaj¹ do niego nowe nabytki.
Fotografie s¹ kopalni¹ wiedzy na temat minionych epok, ich
wartoœæ historyczna wzrasta z up³ywem lat. Przybli¿aj¹ one przesz³oœæ i pozwalaj¹ zachowaæ j¹ w pamiêci dla nastêpnych pokoleñ.
Dotyczy to zarówno rodziny, narodu, czy te¿ grupy zawodowej. Nawet najbardziej dok³adny opis nie odda wizerunku ludzi, przedmiotów, budynków, pejza¿y, miejsc, wydarzeñ czy te¿ panuj¹cej wówczas atmosfery i emocji, jak w³aœnie zdjêcia.
Fotografie zawieraj¹ siê w przedziale czasowym od pocz¹tku XX
wieku po wspó³czesnoœæ. Zasadniczo dotycz¹ terenu Polski, s¹ czarno-bia³e, w sepii b¹dŸ kolorowe. Niektóre z nich s¹ oprawione, inne

[cd. str. 10]
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Technika leœna – z czym do lasu?
Etapy rozwoju techniki pozyskiwania kami. Wyciekaj¹ca ciecz sp³ywa³a do specjaldrewna czy zabezpieczenie lasu przed nych zbiorniczków. Po przelaniu jej do beczek
szkodami wyrz¹dzanymi przez ró¿ne i dostarczeniu do destylarni uzyskiwano z niej
czynniki – w œwiat tych i innych zagadnieñ kalafoniê i terpentynê.
Kalafonia do dziœ u¿ywana jest m.in. do
zabiera nas wystawa „Technika leœna” presmarowania smyczków i lutowania, a dawniej
zentowana w Muzeum Leœnictwa.
Ogl¹daj¹c eksponaty mo¿na zapoznaæ siê by³ to surowiec potrzebny do produkcji papiez narzêdziami i maszynami, których u¿ywano ru, tworzyw plastycznych i past. Terpentyna –
w lesie do przeró¿nych prac, albo w celu po- ciecz, to uniwersalny rozpuszczalnik u¿ywazyskania drewna i innych surowców,
które powstaj¹ tylko w tym specyficznym ekosystemie.
Rekwizyty te pochodz¹ z ostatnich stu piêædziesiêciu lat, kiedy zaczêto konstruowaæ narzêdzia typowo
leœne. Wczeœniej u¿ywano narzêdzi
wykorzystywanych w rolnictwie lub
rzemioœle. Najstarszym i do dziœ
znajduj¹cym zastosowanie jest siekiera. Na wystawie znajduje siê kolekcja ró¿nych siekier „¿elaznych”.
Pierwsze kamienne i z br¹zu maj¹ ju¿
Pota¿arnia, makieta w skali 1:20 (fot. R. Sorek)
znaczenie li tylko historyczne.
ny do produkcji farb i lakierów. Aromatyczne
i septyczne w³aœciwoœci produktów ¿ywicznych docenia³y ju¿ staro¿ytne Fenicjanki
i Egipcjanki, u¿ywaj¹c ich jako sk³adnika
balsamów do pielêgnacji cia³a.
Wœród prezentowanych przedmiotów
znajdziemy tak¿e makiety wytwórni – mielerzy, pieców wêglarskich, pota¿arni, dziegciarni, które by³y umiejscowione w lesie, i z drewna produkowa³y wêgiel, smo³ê i popió³.
Wêgiel drzewny by³ przez dwa tysi¹clecia
jedynym surowcem u¿ywanym w hutnictwie.
Minê³o dopiero dwieœcie lat, kiedy do wytopu
metali z rud u¿yto po raz pierwszy koksu,
czyli wêgla kamiennego. Smo³y by³y œrodkiem konserwuj¹cym drewniane konstrukcje,
a szczególny rodzaj smo³y otrzymywany z kory brzozowej – dziegieæ, by³ smarem drewnianych trybów i piast kó³, a tak¿e maœci¹ lecz¹c¹ choroby skórne ludzi i zwierz¹t. Popió³
drzewny – pota¿, by³ surowcem u¿ywanym w
przemyœle tkackim (wybielenie i zmiêkczanie
Fragment kolekcji siekier (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
tkanin), w hutach szk³a i mydlarstwie.
Wœród innych prezentowanych narzêdzi
Wœród prezentowanych narzêdzi, które
najciekawsze s¹ te, które nie znajduj¹ ju¿ za- jeszcze szeœædziesi¹t lat temu u¿ywano powstosowania. Tak¹ grup¹ s¹ ³y¿ki do zdejmo- szechnie do œcinania drzew, by³y pi³y powania kory garbarskiej. Z rodzimych gatun- przeczne, zwane popularnie „moja twoja”.
ków drzew najwiêcej garbników zawiera Pierwsze, znane ju¿ w staro¿ytnoœci, by³y z
kora œwierkowa. Zdejmowano j¹ w
postaci p³atów z pni œciêtych drzew.
Po wysuszeniu, rozdrobnieniu i spreparowaniu, u¿ywano jej do wyprawiania (garbowania) skór.
Równie¿ historyczny jest sprzêt
do pozyskania ¿ywicy z ¿ywych
drzew iglastych. W Polsce ¿ywicowano sosnê, rzadziej jod³ê, modrzewia czy œwierka. W celu spowodowania wycieku ¿ywicy, któr¹ nazywano balsamem, kaleczono korê
drzew. Kaleczenie wykonywano specjalnymi no¿ami – d³utami lub ¿³obi- Pilarka Dolmar CL, dwuosobowa (fot. R. Sorek)

br¹zu, potem z „¿elaza” stalowe. Pi³y metalowe by³y do XVIII wieku przede wszystkim
narzêdziami do obróbki drewna i kamienia.
Na wystawie znajdziemy równie¿ narzêdzia
potrzebne do przygotowania ich do pracy, tzn.
ostrzenia czy rozwierania zêbów.
Pi³y wyparte zosta³y w po³owie XX wieku
przez napêdzane silnikiem spalinowym jednoosobowe pi³y mechaniczne (pilarki). Pierwsze
pomys³y i konstrukcje pojawia³y siê w
po³owie XIX wieku. By³y one bardzo
ciê¿kie i napêdzane si³¹ ludzkich miêœni albo silnikiem parowym. Dopiero
w latach dwudziestych XX wieku pojawi³y siê pierwsze pilarki, które znalaz³y praktyczne zastosowanie do
œcinki drzew. By³y to ciê¿kie urz¹dzenia wa¿¹ce 50–60 kg, wymagaj¹ce
dwuosobowej obs³ugi. Egzemplarze
pilarek prezentowane na wystawie
pozwalaj¹ przeœledziæ proces doskonalenia ich zmian konstrukcyjnych.
Kolejny etap w rozwoju techniki

Fragment zbioru œrednicomierzy (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

pozyskania drewna to maszyny wielooperacyjne (harwestery), które nie tylko œcinaj¹
drzewa, ale tak¿e pozbawiaj¹ je ga³êzi (okrzesuj¹) i przecinaj¹ na ¿¹dane d³ugoœci. Na wystawie prezentowany jest pierwszy harwester,
który by³ wykorzystywany w Polsce.
Ciekaw¹ i widowiskow¹ grup¹ narzêdzi s¹ instrumenty geodezyjne i
przyrz¹dy do kartowania (kreœlenia)
map. Z prezentowanych najwiêkszy i
najbardziej okaza³y jest autograf. To
precyzyjne szwajcarskie urz¹dzenie
umo¿liwia kreœlenie map z fotografii
lotniczych.
Prezentowane s¹ równie¿ ró¿ne
konstrukcje teodolitów i ich prototyp
goniometr, niwelatory, wêgielnice
oraz taœmy miernicze. Przy pomocy
tych urz¹dzeñ dokonywano pomiarów
[cd. str. 10]
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[cd. ze str. 8]

Ciekaw¹ dokumentacjê stanowi¹ zdjêcia czynnoœci gospodarki
leœnej, które przesz³y ju¿ do historii, jak na przyk³ad ¿ywicowanie,
sp³aw drewna, zwi¹zane ze sp³awem bindugi, przemys³ zapa³czany
czy te¿ transport drewna kolejk¹ leœn¹.
Cenne fotografie dotycz¹ nadleœnictw, których ju¿ nie ma – takich, które niegdyœ nale¿a³y do Polski, a przez zmiany granic pañstw
ju¿ nie nale¿¹ lub te¿ takie, które w wyniku zmian administracyjnych
zosta³y czêœci¹ sk³adow¹ innych nadleœnictw.
W archiwum jest te¿ kilka pere³ek, m.in. uwieczniony prezydent
Ignacy Moœcicki, udzia³ leœników w dzia³aniach wojennych, odgruzowywanie getta w Warszawie przez pracowników Ministerstwa Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego w 1949 roku, czy te¿ fotografie z
Go³uchowa z pocz¹tku XX w.
Zawód leœnika jest silnie zwi¹zany z tradycj¹, czêsto przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zatem bardzo cenne dla Oœrodka
Kultury Leœnej s¹ zbiory zdjêæ powierzane przez leœników lub ich
rodziny. Dziêki nim mo¿na przeœledziæ losy pojedynczego cz³owieka
na tle historii Polski i polskich lasów. Dlatego z nieukrywan¹ radoœci¹
przyjmujemy takie fotograficzne dokumenty, które stanowi¹ doskona³y materia³ poznawczy.

Uroczyste obchody Dnia Lasu w Koœcianie; czo³o pochodu: harcerze z werblami i orkiestra, 26.04.1947 r.
(fot. Arch. OKL)

Dziêki zachowywaniu fotografii i dzieleniu siê nimi, dbamy o
historiê, a tym samym o swoj¹ to¿samoœæ, „leœn¹” to¿samoœæ.
Joanna Kostka

Technika leœna – z czym do lasu?
[cd. ze str. 9]

Kolekcja teodolitów (fot. R. Sorek)

miejscach po wyciêtych
drzewostanach, w celu
stworzenia nowego pokolenia, wysiewano nasiona lub sadzono drzewka. Dla u³atwienia sadzenia i osi¹gniêcia zadawalaj¹cego rezultatu
konstruowano rydle,
kostury – swoiste leœne
³opaty o przeró¿nym
kszta³cie czêœci roboczej, któr¹ wykonywano
do³ki. Na wystawie znaj- Autograf Wild A-8 (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
duje siê zestaw kosturów, spulchniaczy i do³oW szkó³kach leœnych nasiona wysiewawników, który prezentuje tê ró¿norodnoœæ. no rêcznie lub siewnikami – st¹d prezentacja
Zobaczyæ te¿ mo¿na prototypow¹ sadzarkê, ich ró¿nych typów (jedno- i wielorzêdoktóra zawieszona na ci¹gniku zastêpowa³a wych). Sadzonki wymagaj¹ opieki, st¹d
rêczn¹ pracê kosturem.
wieloœæ narzêdzi do pielêgnacji gleby i niszPotrzebne do odnowieñ sadzonki hoduje czenia chwastów, a prezentowane spulchsiê w szkó³kach leœnych z nasion zebranych z niacze, pazurki, strzemi¹czka i motyczki
wyselekcjonowanych drzew. St¹d na wysta- zadziwiaj¹ wieloœci¹ kszta³tów.
wie zestaw drzewo³azów (¿elaz), które umoW odnawianiu lasu znaczenie ma przy¿liwiaj¹ wspinanie siê na drzewa i zebranie gotowanie gleby. Przed posadzeniem albo
szyszek oraz elementy wyposa¿enia wy³usz- rêcznie – motykami wykonuje siê placówki,
czarni, gdzie z szyszek wydobywa siê nasiona. albo p³ugami wyoruje bruzdy. Pierwotnie do
wyorania bruzd u¿ywano p³ugów rolniczych, a z czasem powsta³y specjalne
konstrukcje p³ugów leœnych. Ich ró¿ne
konstrukcje równie¿ mo¿na zobaczyæ na
wystawie.
Wiele osób odwiedzaj¹cych las nie
uœwiadamia sobie ile ró¿norodnych narzêdzi, maszyn i urz¹dzeñ by³o i jest wykorzystywanych w leœnictwie, ile pomys³owoœci w³o¿ono w ich udoskonalenie.
Zapraszamy na wystawê.

w terenie i kreœlono mapy dla potrzeb leœnictwa.
W grupie urz¹dzeñ pomiarowych pozwalaj¹cych oceniæ cechy drzewostanu, a bez
niego las nie istnieje, prezentowane s¹ œrednicomierze – do pomiaru gruboœci drzew,
wysokoœciomierze – do zmierzenia ich wysokoœci oraz inne o egzotycznych nazwach
jak a¿urometr, którym mo¿na okreœliæ nieszczelnoœæ pu³apu drzewostanu, czy blaszki
Bieterlicha – do okreœlenia iloœci drewna na
jednym hektarze lasu.
Ochrona lasu to jego zabezpieczenie przed szkodami wyrz¹dzanymi przez
ró¿ne czynniki. Na wystawie prezentowany jest zró¿nicowany zestaw opylaczy i opryskiwaczy do zwalczania owadów – szkodników leœnych. S¹ urz¹dzenia plecakowe, taczkowe i przewoŸne,
ale najciekawsz¹ konstrukcj¹ wydaje siê
zamg³awiacz Pulsopyl z silnikiem pulsacyjnym.
Na prze³omie XVIII i XIX wieku,
kiedy okaza³o siê, ¿e odnawianie (odradzanie) siê lasu jest niewystarczaj¹ce, w Zamg³awiacz pulsacyjny Pulsopyl (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Józef Nadolny
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Metoda nauczania Marii Montessori
ssori urodzi³a siê 31 sierpnia 1870 roku w
Jak uczyæ przez dzia³anie, wspomaChiarawall we W³oszech. Ukoñczy³a stugaæ rozwój dziecka kszta³c¹c jego samodia medyczne z wyró¿nieniem i by³a pierdzielnoœæ i wiarê we w³asne si³y oraz
wsz¹ we W³oszech kobiet¹-lekarzem. By³a
jaka jest rola nauczania wielozmys³ouznawana za autorytet w pedagogice dziewego – tego dowiedzieli siê uczestnicy
ciêcej, a jej metody stosowano kiedyœ i wyszkolenia „Metod¹ Marii Montessori”.
korzystuje siê do dzisiaj we W³oszech,
Kurs mia³ charakter warsztatów æwiSzwajcarii, Anglii oraz Stanach Zjednoczeniowych. Uczestnicy wcielili siê w roczonych. Zmar³a 6 maja 1952 roku w
lê uczniów nauczania przedszkolnego i
Noordwijk w Holandii.
przy pomocy wskazówek i nieodzownego
Montessoriañski materia³ rozwojowy
komentarza prowadz¹cego szkolenie
wykonany jest przede wszystkim z drewsamodzielnie pracowali na materia³ach
na. Cechuje go prostota, precyzja, estetyka
dydaktycznych. Taka forma zajêæ pozwowykonania i atrakcyjny wygl¹d. Ka¿dy
li³a najlepiej zapoznaæ siê z atrakcyjnoœci¹
przedmiot edukacyjny ma element konpedagogiki Montessori.
trolny. Na kursie zosta³y omówione liczne
Zajêcia odby³y siê 7–8 marca br. na
materia³y, m.in. puszki szmerowe, ró¿owa
terenie Studium Doskonalenia Mened¿ewie¿a, br¹zowe schody, belki matematyrów Oœwiaty w GnieŸnie. Warsztaty poczne, tabliczki g³adkie i szorstkie, ramki
prowadzi³a pani Anna Cieœliñska, nauzapiêciowe i wiele innych.
czyciel metody Montessori z wieloletni¹
Podstaw¹ metody Montessori jest popraktyk¹ oraz wychowawca w przedlaryzacja uwagi oraz nauczanie wielozmyszkolu. Wœród kursantów by³ m.in. pras³owe. Umo¿liwia to oddzia³ywanie na
cownik Dzia³u Edukacji i Informacji
wiele zmys³ów, co jest warunkiem nieOœrodka Kultury Leœnej.
zbêdnym do powstawania skojarzeñ w proPodczas warsztatów omówione zostaterenowe pt.: „Leœni detektywi” opracowane przez pracowników OKL i prowacesie uczenia siê. Podstawowy zasób po³y przede wszystkim zasady pedagogi- Zajêcia
dzone w parku od 2003 r.; podczas tych lekcji uczniowie poznaj¹ przyrodê za pomoc¹
jêæ, jakimi musi siê pos³ugiwaæ dziecko,
czno-dydaktyczne sformu³owane na pod- zmys³ów dotyku, wêchu, smaku, s³uchu oraz wzroku (fot. A. Antonowicz)
stawie obserwacji dzieci, tj. uczenie przez dzia³anie, samodzielnoœæ, aby móc zrozumieæ otaczaj¹cy je œwiat, bywa przyswajany tylko na
drodze wielokrotnego powtarzania odbieranych przez nie wra¿eñ i kosamokontrola, stopniowanie trudnoœci, ³ad i porz¹dek.
Zaprezentowano równie¿ formy pracy montessoriañskiej, takie jarzenia ich z odpowiednimi nazwami i sytuacjami. Istotn¹ czêœci¹
jak szacunek i uznanie praw dziecka do swobody, nie naruszaj¹cej nauki u Montessori by³ tak¿e ruch i aktywnoœæ, samodzielne doœwiadpraw innych, objawiaj¹cej siê swobod¹ wyboru materia³u, miejsca czanie.
Metody te œwietnie sprawdz¹ siê w warunkach, jakie daj¹ uczniom
oraz czasu pracy, a przede wszystkim rozwijanie jego samodzielnoœci
i wiary we w³asne umiejêtnoœci. W trakcie kursu zwrócono tak¿e zielone szko³y w parku-arboretum w Go³uchowie. Kurs zapewne
uwagê na fakt, ¿e rol¹ nauczyciela jest jedynie wskazywaæ dziecku jak pomo¿e w opracowywaniu nowych scenariuszy lekcji terenowych.
korzystaæ z materia³ów dydaktycznych, wed³ug zasady „Pomó¿ mi Podczas spotkañ edukacyjnych zostan¹ pobudzone zmys³y wêchu,
wzroku i dotyku, co uatrakcyjni ofertê Oœrodka. Nowe metody
samemu to zrobiæ”.
Na zajêciach zaistnia³a równie¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê bli¿ej z nauczania umo¿liwi¹ uczniom aktywne i samodzielne badania i obsersylwetk¹ i dorobkiem naukowym Marii Montessori, jej metod¹ na- wacjê otoczenia oraz poszukiwanie niepowtarzalnych elementów
uczania oraz autorskimi materia³ami dydaktycznymi. Maria Monte- przyrodniczych.
Joanna Wróbel-Mróz

Otwarte wystawy

W sali wystaw czasowych Muzeum Leœnictwa – „Oficyna” 27 marca br. otwarto wystawê Tamary Maj pn.:
„Wspomnienia II”, na któr¹ sk³adaj¹ siê tkanina artystyczna, collage, obiekty (fot. A. Antonowicz)

27 marca 2015 r. udostêpniono do zwiedzania równie¿ wystawê pasteli Tomasza Motyla; otwarcie obu wystaw
uœwiêci³ koncert na fortepian w wykonaniu Janusza Krysiaka (fot. A. Antonowicz)
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Zadanie
Przedwioœnie to czas kwitnienia wielu gatunków roœlin ozdobnych. Podpowiadamy, na jakie okazy warto zwróciæ uwagê podczas spaceru.
Z rozsypanki literowej wykreœl nazwy pokazanych zwierz¹t, a dowiesz siê jakie krzewy i drzewa zakwitaj¹ wczesn¹ wiosn¹.
DRZEWA
1. T D O U P D O E L K A
_ _ _ _ _ _ OSIKA

3. O Z C A Z J A ¥ R C
_ _ _ _ _ WIOSENNY
4. K Œ A L L I I M N A A K
_ _ _ _ _ _ WCZESNA

2. W M I R E Ó R W Z K B A A
_ _ _ _ _ _ _ IWA

5. W D A Z W I R Ê Z C Y I N O E £ K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ WILCZE£YKO

3. M T A R G Z N M O I L E I L A
_ _ _ _ _ _ _ _ WCZESNA
4. J S E I S K I O O R N A
_ _ _ _ _ _ WYNIOS£Y

K M P I GWOW I E C T
W A I E C I L I E ÑWO
I G L GOE S T N J Y P
ONWAWR Z Y N E K O
BO I OC Z A R K S E L
C L U J E B K A L I N A
R I O K S A T OOOK R
T AWU £ AO T N NN Y

5. K ¯ L U O K N
_ _ _ _ CZERWONY
6. O ¯ L U S R Z A A W
_ _ _ _ _ SZARA
KRZEWY
1. T S A A W R U N £ A A
_ _ _ _ _ _ WCZESNA
2. P W I I G E W W O I W Ó I R E K C A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ JAPOÑSKI
Opracowanie: Joanna Wróbel-Mróz, rysunki: Rafa³ Walendowski

Teraz odszukaj te nazwy gatunków w diagramie, pionowo – drzew, poziomo –
krzewów. Pozosta³e litery utworz¹ has³o. Zapisz je poni¿ej.

________ ________ ________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
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Gatunki leœne z Polskiej Czerwonej Ksiêgi

Dziêcio³

VU — gatunki nara¿one na wyginiêcie
trójpalczasty — Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

Wystêpowanie
Gatunek ten nale¿y do rodzaju Picoides, podobnie jak inne
dziêcio³y pstre, z którymi jest spokrewniony. Wyró¿nia siê 8
podgatunków, z czego dwa Picoides tridactylus tridactylus oraz
Picoides tridactylus alpinus wystêpuj¹ w Polsce.
Dziêcio³ trójpalczasty zasiedla pokryte lasami szpilkowymi
obszary Ameryki Pó³nocnej, Eurazji od Skandynawii po Kamczatkê i Japoniê oraz góry œrodkowej Europy i œrodkowej Azji. W
Polsce, na pó³nocnym wschodzie (puszcze: Bia³owieska, Knyszyñska, Augustowska, Borecka, lokalnie na Mazurach) rejestrowana jest forma nominatywna Picoides tridacytlus tridacytlus, a
na po³udniu kraju (Karpaty) relikt polodowcowy – Picoides
tridactylus alpinus. Dawniej gniazdowa³ równie¿ w Sudetach.
Polska populacja dziêcio³a trójpalczastego, uwzglêdniaj¹c
dane zawarte w najnowszym opracowaniu o ostojach ptaków o
znaczeniu miêdzynarodowym w Polsce (Wilk i in. 2010), najnowsze inwentaryzacje wielkopowierzchniowe z lat 2004, 2008,
2009 i 2010 oraz wstêpne wyniki inwentaryzacji ptaków w Karpatach, kszta³tuje siê na poziomie ok. 800 par, z czego ok. 200 par
zamieszkuje pó³nocno-wschodni¹ Polskê. Trend liczebnoœci
dziêcio³a trójpalczastego bêdzie mo¿liwy do okreœlenia dopiero
po kilku latach trwania monitoringu realizowanego przez G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska.

oderwij - zachowaj

Cechy gatunku
Jest dziêcio³em œredniej wielkoœci. D³ugoœæ jego cia³a, mierzonego wraz z dziobem i ogonem,wynosi 21–24 cm. Ogon staDziêcio³ trójpalczasty w œrodowisku naturalnym (fot. Arch. OKL)
nowi 1/3 d³ugoœci i ma oko³o 8 cm. Rozpiêtoœæ skrzyde³ waha siê
pomiêdzy 32 a 35 cm. Zró¿nicowanie p³ciowe pomiêdzy osobni- kowane. Skrzyd³a czarne z bia³ymi plamkami na zewnêtrznych
kami zaznacza siê zarówno w masie osobników (samiec: 65– lotkach i sterówkach. M³ode s¹ bardziej br¹zowe z nieco mniej70 g, samica: 55–65 g), jak i barwie upierzenia.
sz¹ czapeczk¹. Nazwa gatunku odnosi siê do charakterystycznej
cechy, jak¹ jest posiadanie tylko trzech palDziêcio³ trójpalczasty ma czarno-bia³e
ców (podczas gdy inne gatunki dziêcio³ów
ubarwienie, pozbawione koloru czerwonemaj¹ ich cztery). Dwa palce skierowane do
go. Na bokach g³owy posiada bia³e „przeprzodu i jeden do ty³u s¹ zaopatrzone w
paski”, a na czubku g³owy charakterystychwytne pazury. U³atwiaj¹ one wspinanie
czn¹ czapeczkê, ¿ó³t¹ u doros³ych samców
siê i przytrzymywanie na drzewie, podobi srebrzysto-bia³¹ u samic. Cech¹ wspóln¹
nie jak sztywne i szpiczaste sterówki o mocwszystkich doros³ych osobników jest bia³y
nych i elastycznych stosinach.
spód cia³a oraz bia³a barwa na grzbiecie
Dziêcio³ trójpalczasty ma stosunkowo
i kuprze, która u podgatunku Picoides tridu¿¹ g³owê i silnie zaostrzony dziób, wypodactylus tridacylus przybiera kszta³t rozlesa¿ony w d³ugi, lepki jêzyk przyczepiony
g³ej plamy, a u Picoides tridactylus alpinus
do tylnej czêœci czaszki. Prowadzi osiad³y i
widoczna jest w postaci bia³ych pr¹¿ków na
koczuj¹cy tryb ¿ycia. Jest ptakiem ma³o
ciemnym tle.
wystêpowania dziêcio³a trójpalczastego w Polsce [Ÿród³o:
p³ochliwym. Mo¿na go obserwowaæ w ci¹W przeciwieñstwie do innych dziêcio- Zasiêg
„Ilustrowana encyklopedia zwierz¹t Polski”, Carta Blanca,
gu ca³ego roku.
³ów boki cia³a s¹ pr¹¿kowane a nie kres- Warszawa 2009]

Ciekawostki
1

a Dziêcio³ trójpalczasty jest gatunkiem parasolowym, co
2

Dziêcio³ trójpalczasty:
1 – samiec, 2 – samica
[Ÿród³o: „Ptaki Polski”,
Jan Soko³owski,
Pañstwowe Zak³ady
Wydawnictw
Szkolnych, Warszawa
1965]

oznacza, ¿e jego ochrona poci¹ga za sob¹ ochronê wielu
innych, wspó³wystêpuj¹cych gatunków, a tak¿e ich
siedlisk.
a Nazwa tridactylus oznacza trójpalczasty i pochodzi z
jêzyka greckiego.
a Bêbnienie dziêcio³a trójpalczastego, które jest form¹ komunikowania siê, przypomina wystrza³y z karabinu
maszynowego.
a Dzienna liczba uderzeñ dziobem mo¿e wynosiæ kilka
tysiêcy.
a Najstarsze szcz¹tki kopalne tego gatunku znaleziono w po³udniowej Francji w warstwach œrodkowego plejstocenu.
a DŸwiêki wydawane przez dziêcio³a trójpalczastego mo¿na
uj¹æ w formie literowego zapisu: „kjeek”, „okjek”, „ygg”,
„dszygg”, czasem „kekekek”.
a Dziêcio³ trójpalczasty jest dobrym wskaŸnikiem naturalnoœci ekosystemu.

ostatniego jaja i czyni to na zmianê z samcem przez 11 dni, po czym
kluj¹ siê pisklêta. Przebywaj¹ one w gnieŸdzie przez oko³o 3 tygodnie,
karmione na zmianê przez obydwoje rodziców przynosz¹cych pokarm
w dziobie. W ci¹gu nastêpnych 1–2 miesiêcy m³ode ptaki nadal mo¿na
spotkaæ w rewirze lêgowym rodziców. PóŸniej przenosz¹ siê do
innego zak¹tka lasu. Dojrza³oœæ p³ciow¹ osi¹gaj¹ po oko³o roku.

Gniazda
Dziêcio³ trójpalczasty nale¿y do dziuplaków pierwotnych, tzn.
ptaków, które kuj¹ dziuple jako pierwsze i najczêœciej po roku udostêpniaj¹ je innym ptakom, nazywanym dziuplakami wtórnymi. Dziupla dziêcio³a trójpalczastego wykuta w pniu drzewa na wysokoœci 1–
6 m ma eliptyczny kszta³t, g³êbokoœæ oko³o 30 cm i otwór wejœciowy o
œrednicy ok. 4,5 cm. Jej wnêtrze wyœcielone jest jedynie wiórami.
Dziuple s¹ wykuwane najczêœciej w drzewach martwych, g³ównie œwierkach, rzadziej w innych gatunkach: olszy, soœnie, dêbie.
Mo¿liwoœæ wykuwania dziupli wi¹¿e siê z cechami dziêcio³ów, którymi s¹ twardy dziób przypominaj¹cy d³uto, trzecia powieka chroni¹ca naczynia i nerwy ga³ki ocznej, g¹bczasta struktura koœci, a tak¿e
unieruchomiony wzglêdem czaszki mózg, zabezpieczony specjaln¹
tkank¹ przed urazami.

Zagro¿enia

R. Walendowski, Dziêcio³ trójpalczasty (akwarela)

Biotop
Typowym siedliskiem dziêcio³a trójpalczastego na nizinach s¹ stare
bory œwierkowe, a w górach – lasy mieszane i bory górnoreglowe na wysokoœci 800–1400 m n.p.m. (mo¿na go jednak spotkaæ nawet na wysokoœci 1900 m n.p.m.). Zasiedla on trudno dostêpne partie lasu.
Wybiera najchêtniej drzewostany z ponadstuletnimi œwierkami.
Warunkiem wystêpowania tego gatunku jest obecnoœæ martwych i obumieraj¹cych œwierków, obficie zasiedlonych przez korniki. Drzewa od
dawna martwe, pozbawione kory, nie s¹ ju¿ atrakcyjne jako ¿erowisko.
Badania prowadzone w Puszczy Bia³owieskiej wykaza³y, ¿e kiedy
zaczyna brakowaæ starych drzewostanów, istotnymi dla dziêcio³a trójpalczastego staj¹ siê wilgotne bory. Te same badania pokaza³y, ¿e o wyborze rewirów lêgowych przez dziêcio³a trójpalczastego decyduje w
mniejszym stopniu sk³ad drzewostanu, a w wiêkszym – jego wiek.
Wiêkszoœæ zasiedlonych dziupli, obserwowanych podczas badañ, znajduje siê w rezerwatach przyrody, co wskazuje na wybieranie przez ten
gatunek miejsc, gdzie nie jest prowadzona gospodarka leœna. Wielkoœæ
rewiru w optymalnym œrodowisku zajmowanego przez parê w sezonie
lêgowym wynosi 50–60 ha.
Dziêcio³ trójpalczasty prowadzi osiad³y tryb ¿ycia i jest silnie zwi¹zany z terenami lêgowymi. W zimie niektóre osobniki przemieszczaj¹
siê lokalnie na krótkie odleg³oœci. Ptaki tworz¹ce pary mog¹ utrzymywaæ wiêŸ przez kilka kolejnych lat, choæ poza sezonem lêgowym ¿yj¹
osobno.

Po¿ywienie
Dziêcio³ trójpalczasty od¿ywia siê g³ównie doros³ymi osobnikami,
poczwarkami i larwami owadów. Jego ofiarami padaj¹ najczêœciej
chrz¹szcze z rodziny kornikowatych, kózkowatych, omomi³kowatych
oraz b³onkówki. ¯eruje na obumar³ych i ¿ywych pniach drzew, ale czêœciej wybiera te pierwsze. Swoje ofiary zbiera lub wydobywa spod kory
oraz wyci¹ga z drewna. Dr¹¿y w tym celu okr¹g³e otwory,
wsuwa w nie jêzyk i wyci¹ga nabit¹ na niego zdobycz.
Czêsto wykuwa otwory wokó³ pnia, aby spijaæ soki.
Sporadycznie zjada nasiona buka i jagody jarzêbiny. W
miejscach ¿erowania s¹ widoczne liczne fragmenty od³upanej wierzchniej czêœci kory, a tak¿e drobne otworki.
Podczas ¿erowania porusza siê mniej zwinnie ni¿ inne dziêcio³y i z mniejsz¹ czêstotliwoœci¹ zmienia miejsce
przebywania. W górach w czasie zimy czêœæ ptaków w poszukiwaniu pokarmu zlatuje w doliny.

Ze wzglêdu na specyficzne wymagania siedliskowe i pokarmowe
zwi¹zane z obecnoœci¹ w lesie martwych drzew, ich usuwanie stanowi
g³ówne zagro¿enie dla tego gatunku. Martwe drzewa zapewniaj¹ bowiem pokarm i miejsce gniazdowania. Ubytek próchniej¹cej martwej
substancji organicznej jest równoznaczny ze zmniejszeniem siê area³u
siedlisk dziêcio³a trójpalczastego.
Prace prowadzone w ramach gospodarki leœnej, zw³aszcza usuwanie pora¿onych œwierczyn, maj¹ negatywny wp³yw na kszta³towanie siedliskowych warunków ptaków leœnych. Uszczuplaj¹ bazê pokarmow¹, mog¹ powodowaæ œmiertelnoœæ ptaków doros³ych i niszczenie lêgów. Zagro¿eniem dla dziêcio³a trójpalczastego mo¿e byæ
równie¿ stosowanie œrodków owadobójczych.

Ochrona
Dziêcio³ trójpalczasty to jeden z najrzadszych ptaków leœnych
gniazduj¹cych w Polsce. Jest œciœle chroniony prawem polskim i miêdzynarodowym. Zosta³ wpisany do „Czerwonej ksiêgi zwierz¹t” jako
gatunek wysokiego ryzyka, nara¿ony na wyginiêcie (kategoria VU),
oraz objêty Konwencj¹ Berneñsk¹ i Dyrektyw¹ Ptasi¹ Unii Europejskiej. Czêœæ jego ostoi jest chroniona w parkach narodowych: Bia³owieskim, Bieszczadzkim, Gorczañskim, Tatrzañskim i Babiogórskim oraz w rezerwatach przyrody. W puszczach pó³nocno-wschodniej Polski 90–97% stwierdzonych stanowisk zlokalizowanych jest na
obszarach Natura 2000.
Warunki ¿ycia dziêcio³a trójpalczastego mo¿na polepszyæ poprzez zwiêkszenie udzia³u ponadstuletnich drzewostanów. Dzia³ania
ochronne podejmowane w stosunku do tego ptaka polegaj¹ g³ównie na
zachowaniu starodrzewów, drzew martwych i zamieraj¹cych oraz
nieprowadzeniu ciêæ w okresie lêgowym.
Ochronie ptaków sprzyja zmiana modelu gospodarki Lasów
Pañstwowych i jej doskonalenie na podstawach ekologicznych, a tak¿e certyfikacja Lasów Pañstwowych i zwi¹zana z ni¹ praktyka pozostawiania drzew dziuplastych, martwego drewna oraz kêp starodrzewów na powierzchniach zrêbowych.
W Polsce realizowany jest program Monitoringu Rzadkich Dziêcio³ów, w tym dziêcio³a trójpalczastego, prowadzony przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków na zlecenie G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska.

Rozmna¿anie
Jest ptakiem monogamicznym. Ma jeden lêg w roku
i przystêpuje do niego najpóŸniej z wszystkich gatunków
dziêcio³ów. Ka¿dego roku, najczêœciej na pocz¹tku maja,
wykuwa now¹ dziuplê w drzewie. W pracy, która trwa
oko³o dwa tygodnie, uczestniczy zarówno samiec jak i samica.
Wewn¹trz gotowej dziupli samica sk³ada najczêœciej
3–5 (zdarza siê 7) bia³ych, b³yszcz¹cych jaj, w jednodniowych odstêpach. Wysiadywanie rozpoczyna od z³o¿enia

Zasiêg wystêpowania dziêcio³a trójpalczastego w Europie [Ÿród³o: „Ptaki
Europy i obszaru œródziemnomorskiego”, przewodnik Collinsa, MULTICO,
Warszawa 2012]
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