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Zapraszamy

J. Frankowski

Koniec roku to czas na podsumowanie wydarzeñ i czas na opracowywanie planów na nadchodz¹cy rok.
W mijaj¹cym roku w Oœrodku mia³
miejsce szereg cyklicznych wydarzeñ, takich jak konkurs „Mój las”,
„Dzieñ Ziemi”, konkurs krasomówczy „Bajarze z Leœnej Polany”,
festyn „Spotkanie z lasem” i przegl¹d
twórczoœci dzieciêcej „Ze sztuk¹
bezpieczniej”. Zorganizowaliœmy
tak¿e drug¹ edycjê konkursu dla
pracowników Lasów Pañstwowych
„Nalewki z leœnych kwiatów i owoców”, po raz trzeci odby³ siê u nas
„Miêdzynarodowy Festiwal Kultury
Leœnej i £owieckiej” i ju¿ po raz
czwarty plener artystyczny „Inspiracje
leœne”.
Cykliczny charakter ma tak¿e wydawanie drukiem „Studiów i Materia³ów Oœrodka
Kultury Leœnej”, których 15. tom ukaza³ siê
w tym roku. Z okazji dziesi¹tej edycji
konkursu krasomówczego wydaliœmy tomik
„Gawêdy z leœnej polany”, gdzie znalaz³y siê
nagrodzone gawêdy z poprzednich lat. Staraniem Oœrodka ukaza³a siê ksi¹¿ka „Las
katyñski” ukazuj¹ca losy polskich leœników
w sowieckich obozach i wiêzieniach podczas
II wojny œwiatowej. Historii Technikum Leœnego w Bia³owie¿y poœwiêcona jest publikacja „Zanim powsta³y technika leœne…”,
któr¹ wydaliœmy w tym roku.
Mijaj¹cy rok by³ owocny pod wzglêdem
opracowania w Oœrodku i wydania drukiem
gier dydaktycznych dla dzieci i m³odzie¿y.
Wiosn¹ ukaza³a siê gra planszowa „Biznes
drzewny”, a jesieni¹ elektroniczna „Wszêdobylskie drewno” i gra planszowa „Z lasu do
domu”. S³u¿¹ one popularyzowaniu wiedzy
o lesie, leœnictwie, gospodarce drewnem, które nazywane jest surowcem wszechczasów.
Swoj¹ kontynuacjê znalaz³a seria dla
dzieci pt.: „Las – czy go znasz?”, czego owocem s¹ nowe broszury o tytu³ach: „Du¿e i ma³e ssaki leœne”, „Szanujmy martwe drzewa”
oraz „Tajemnice drzew”. Wydawnictwa ekologiczne opracowywane w naszym Oœrodku
s¹ dotowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
Sta³ym wydarzeniem kulturalnym
Oœrodka s¹ wystawy czasowe, eksponowane
w Muzeum Leœnictwa. Du¿ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cieszy³a siê pokonkursowa wystawa sztuki „OPTAL”, na której
eksponowaliœmy dzie³a amatorskie leœników.
Nies³abn¹cym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych cechuje siê te¿ wystawa poplenerowa
„Inspiracje leœne IV”, gdzie do koñca marca
mo¿na ogl¹daæ obrazy i grafiki twórców profesjonalnych z Polski i Niemiec.
Eksponujemy równie¿ wystawy autorskie artystów, dla których przyroda jest Ÿród³em inspiracji. Wyrazem tego s¹ prezentacje
fotografii „Roœliny chronione i rzadkie z
Nadleœnictwa Turek”, zbiór fotografii „Œni
siê drzewom las” oraz obrazy wykonane z
kory brzozowej pod tytu³em „Przytulanie do
drzewa”.

W przysz³ym roku planujemy dwie konferencje naukowe „Las i historia” oraz konferencjê polskich muzealników przyrodniczych. Wyg³oszone na nich referaty uka¿¹
siê drukiem. Przygotowujemy nowe wydanie przewodnika po parku-arboretum oraz
albumu „Intarsja – sztuka malowania drewnem”. Zaakcentowana bêdzie tak¿e 40. rocznica powstania w Oœrodku Pokazowej Zagrody Zwierz¹t. Odbêd¹ siê wszystkie wymienione na wstêpie
cykliczne imprezy
i konkursy ekologiczne, do uczestnictwa
w których serdecznie
zapraszam.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury
Leœnej

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:
Wystawa poplenerowa
Miêdzynarodowego Pleneru Artystycznego
„Inspiracje leœne IV”
(do 31 marca 2017 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”,
„¯ubrowe ciekawostki”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Spotkanie z lasem”, „Zagro¿enia lasu”
„Zwierzêta leœne z Czerwonej Ksiêgi”
Informacje dotycz¹ce zajêæ:
tel. (62) 761-50-45
e-mail: okl@okl.lasy.gov.pl
P Biblioteka OKL:
czynna od wtorku do czwartku
00
00
w godz. 9 –13
dla czytelników spoza Oœrodka
po wczeœniejszym uzgodnieniu:
tel. (62) 761-50-45 wew. 113

Nabytki biblioteczne
„Ochrona i £owy. Puszcza Bia³owieska
w czasach królewskich”
Jak w przesz³oœci ³¹czono ochronê i u¿ytkowanie przyrody? Niniejsza pozycja odpowiada miêdzy innymi na to w³aœnie pytanie.
Puszcza Bia³owieska doczeka³a siê wielu publikacji na swój temat, jednak jej historia
nigdy nie zosta³a kompleksowo przedstawiona. W wiêkszoœci z nich uwagê poœwiêcono
historii polowañ, nierzadko bêd¹cych zaledwie legendami.
„Puszcza Bia³owieska w czasach królewskich” to natomiast pierwsza próba przedstawienia wyników badañ, które jak wskazuje
autor, maj¹ stopniowo wype³niæ „bia³e plamy” w historii Puszczy rzetelnymi informacjami.
Redaktor: Tomasz Samojlik.
Rok wydania: 2005. Liczba stron: 90.
Oprawa miêkka.
[cd. str. 4]
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Konkurs na imiona dla ¿ubrów
Po raz kolejny w Oœrodku Kultury Leœnej odby³o siê
uroczyste podsumowanie konkursu na imiona dla ¿ubrów
urodzonych w go³uchowskiej zagrodzie. Na fina³, który mia³
miejsce 18 listopada 2016 r., zaproszeni zostali laureaci oraz
uczniowie z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
W konkursie wziê³o udzia³ 246 uczestników, którzy nades³ali
³¹cznie 530 propozycji imion. W pierwszym etapie wyeliminowano
te, które ju¿ wczeœniej zosta³y zg³oszone do Ksiêgi Rodowodowej
¯ubrów przez oœrodki hodowlane. Ostatecznie do rozpatrzenia pozosta³y 393 imiona.
Jury konkursowe pod przewodnictwem Zbigniewa Kuszy, za-

stêpcy dyrektora OKL,
wy³oni³o imiona, które
nadano dwóm byczkom
urodzonym w pokazowej zagrodzie. ¯ubra
urodzonego 7 lipca br.
nazwano POPIAST.
By³a to propozycja £ukasza Mateckiego z
Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
Byczek urodzony 2 paŸdziernika otrzyma³ imiê
PODLAS, które wymyœli³ Pawe³ Niedziela
z Jankowa Przygodzkiego. Rodzicami Popiasta s¹ krowa Podusta
i byk Pogaj, który jest
równie¿ ojcem drugiego
Tegoroczny byczek urodzony w go³uchowskiej
cielaka. Matk¹ Podlasa
zagrodzie (fot. P. Ortell)
jest Poinsecja.
Po uroczystym wrêczeniu nagród ufundowanych przez Oœrodek
wszyscy uczestnicy wydarzenia udali siê do pokazowej zagrody,
gdzie umieszczono tabliczki z imionami m³odych ¿ubrów. Na zakoñczenie uczniowie poczêstowali zwierzêta kasztanami, które przynieœli specjalnie na tê okazjê.

Uroczystoœæ otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL, który wrêczy³ nagrody
pomys³odawcom imion dla go³uchowskich ¿ubrów (fot. J. Wróbel-Mróz)

Redakcja
[cd. str. 4]

Osoby uczestnicz¹ce w finale konkursu (fot. J. Wróbel-Mróz)

£ukasz Matecki, laureat konkursu, umieœci³ tabliczkê z imieniem m³odego ¿ubra w
tablicy znajduj¹cej siê w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t w Go³uchowie (fot. P. Ortell)

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli film pt.: „Dzika przyroda w sercu Europy”
(fot. J. Wróbel-Mróz)

Tabliczkê z imieniem Podlas umieœci³a ¿ona Paw³a Niedzieli, laureata konkursu
(fot. P. Ortell)
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Konkurs na imiona dla ¿ubrów
[cd. ze str. 3]

Uczniowie z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu czêstuj¹cy ¿ubry kasztanami
(fot. P. Ortell)

Go³uchowskie ¿ubry podczas jedzenia przysmaków przyniesionych przez
uczestników wydarzenia (fot. P. Ortell)

Nabytki biblioteczne
[cd. ze str. 2]

„Symbole polskiej przyrody”
Bogaty w fotografie album, ukazuj¹cy
ró¿norodnoœæ i piêkno polskiej przyrody,
jest doskona³¹ pozycj¹ dla mi³oœników
atrakcji, które skrywa natura na obszarze
naszego kraju. Dziêki równoleg³emu
umieszczeniu opisów w jêzyku angielskim, album portretuj¹cy 60 polskich
symboli przyrody, zaciekawi nie tylko czytelników naszego kraju, ale równie¿ z zagranicy.
Efektowne zdjêcia wraz z rozbudowanymi opisami tworz¹ wspania³¹ opowieœæ
o wielkim bogactwie naturalnym, rozmieszczonym na terenie ca³ego kraju.
Ponadto, dodatkowe mapki, uzupe³niaj¹ce
ka¿dy z zaprezentowanych portretów, pomagaj¹ w lokalizacji symboli, dziêki czemu na w³asne oczy mo¿na siê przekonaæ
o ich wyj¹tkowoœci.
Autor: Robert Dejtrowski.

„Las pamiêci leœników – ofiar zbrodni
katyñskiej”
Opracowanie poœwiêcone pamiêci
leœników z okresu przedwojennego, których zabijano trybem katyñskim miêdzy
kwietniem, a czerwcem 1940 roku. Leœnicy stanowili ponad 3% ogó³u zamordowanych.

Rok wydania: 2016. Liczba stron: 216.
Oprawa twarda.
„Z myœliwskiego dziennika. Wilhelm von
Hohenzollern. Pamiêtniki. Julian Fa³at”
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwsza zawiera dziennik myœliwski ksiêcia Wilhelma Hohenzollerna, druga – fragmenty pamiêtnika polskiego malarza, Juliana Fa³ata,
z czasów wspólnych wypraw ³owieckich z ojcem ksiêcia, cesarzem Wilhelmem.
Szeroki przekrój miejsc odwiedzonych
przez ksiêcia przybli¿a czytelnikowi œwiat
pocz¹tku ubieg³ego stulecia. Jak zaznacza
sam autor, s¹ to zaledwie fragmenty z dziennika osoby zafascynowanej myœlistwem.
Niemniej jednak, jest to godna polecenia pozycja dla ka¿dej osoby mi³uj¹cej naturê i myœlistwo.
Autorzy: Wilhelm von Hohenzollern, Julian
Fa³at.
Rok wydania: 2016. Liczba stron: 150.
Oprawa twarda.

Obok prezentacji sposobu uczczenia
pamiêci pomordowanych zosta³a przedstawiona historia sadzenia Lasu Pamiêci
Leœników – Ofiar Zbrodni Katyñskiej.
W celu uzupe³nienia, a przede wszystkim
upamiêtnienia nale¿nej czci leœników, zamieszczono listy tych, których spotka³
tragiczny los.
Autorzy: Gra¿yna Zagrobelna, Stanis³aw
Zagrobelny.
Rok wydania: 2016. Liczba stron: 116.
Oprawa twarda.
Romana Koch
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Kasztanowce i ich kasztany
Spoœród licznych oznak nadchodz¹cej jesieni, kasztany wydaj¹ siê byæ tymi najbardziej spektakularnymi. Prawie ka¿dy z
nas, trafiaj¹c na swój pierwszy tegoroczny owoc kasztanowca,
podnosi go z ziemi, pociera i wk³ada do kieszeni. Kasztany traktujemy nie tylko jak pami¹tkê ze spaceru. Dla wielu stanowi¹ one
symbol dobrej energii.
Te wyj¹tkowo du¿e i efektowne nasiona wabi¹ swoim wygl¹dem
nie bez powodu. Ze wzglêdu na swój ciê¿ar i wielkoœæ nie mog¹ byæ
w ca³oœci po³ykane i przenoszone w ¿o³¹dkach ptaków, a nawet du¿ych ssaków. Uwodz¹ wiêc cz³owieka lœni¹cym br¹zowym kolorem
i wykorzystuj¹ go, aby trafiaæ w zupe³nie nowe miejsca i tam,
w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach, kie³kowaæ.

Nasiona kasztanowców s¹ po¿ywieniem dla wielu zwierz¹t (fot. A. Antonowicz)

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Szadku (fot. A. Antonowicz)

Kasztanowce towarzysz¹ nam przez ca³e ¿ycie. W dzieciñstwie
ich owoce s¹ baz¹ do konstrukcji pajacyków i zwierz¹tek. W wieku
m³odzieñczym kwiaty kasztanowców, niczym szkolny dzwonek,
wzywaj¹ do zdawania matury. Z czasem pojawiaj¹ siê w domowych
apteczkach, jako sk³adnik leków stosowanych w chorobach uk³adu
kr¹¿enia. Medyczne zastosowanie maj¹ nie tylko nasiona, ale tak¿e
kora, liœcie oraz kwiaty. Ludowa medycyna zaleca noszenie kasztanów dla przeciwdzia³ania schorzeniom reumatycznym, a doœwiadczeni radiesteci doradzaj¹ umieszczanie ich w miejscu oddzia³ywania promieniowania podziemnych cieków wodnych. Kaszta-

nowce sprzyjaj¹ równie¿ naszej urodzie. Zmielone kie³ki nasion oraz
eskulinê otrzymywan¹ z kory kasztanowców wykorzystuje siê w
przemyœle kosmetycznym.
Przez wiele lat wysuszonych i zmielonych kasztanów u¿ywano
do wyrobu kleju. W tej samej formie, w niewielkich iloœciach, podawano je niegdyœ jako œrodek czyszcz¹cy. Nie zapominajmy jednak,
¿e s¹ one dla ludzi truj¹ce.
Zupe³nie inaczej ma siê sytuacja w œwiecie zwierz¹t. Te mog¹
od¿ywiaæ siê kasztanami i robi¹ to bardzo chêtnie. Bogate w skrobiê
owoce stanowi¹ cenne uzupe³nienie ich diety. W³aœnie z tego powodu
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie rokrocznie organizuje zbiórkê kasztanów dla ¿ubrów i danieli z Pokazowej Zagrody Zwierz¹t. W
tym roku w³¹czy³o siê w ni¹ wiele szkó³, do których kierujemy szczególne podziêkowania.
Kasztany – symbol jesieni – zawdziêczamy rodz¹cym je kasztanowcom. Niestety od dwudziestu lat drzewa te s¹ permanentnie
atakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka – motyla, którego
larwy ¿eruj¹ na liœciach. Ka¿dego roku w ca³ej Polsce odbywaj¹ siê
jesienne akcje usuwania spod kasztanowców liœci wraz z zimuj¹cymi
w nich poczwarkami szrotówka. Maj¹ one na celu ochronê tych
piêknych i cennych drzew, by przez kolejne dziesi¹tki lat s³u¿y³y
przyrodzie oraz ludziom, inspirowa³y artystów i dostarcza³y pozytywnej energii.
[cd. str. 6]

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu (fot. J. Wróbel-Mróz)
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Kasztanowce i ich kasztany
[cd. ze str. 5]

Od czternastu lat, do go³uchowskiego parku, w którym roœnie oko³o
140 kasztanowców, przyje¿d¿aj¹
uczniowie z zaprzyjaŸnionych szkó³, by
wzi¹æ udzia³ w grabieniu liœci. W
tegorocznej akcji uczestniczy³o blisko
200 osób. Oœrodek goœci³ gimnazjalistów z Go³uchowa, Koœcielnej Wsi,
kaliskiej „Dwójki”, dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Szadku oraz licealistów
z IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Kaliszu.
Wszystkim bardzo dziêkujemy!
Alicja Antonowicz
Gimnazjaliœci z Koœcielnej Wsi (fot. A.Antonowicz)

Liœcie kasztanowca zaatakowane przez szrotówka
kasztanowcowiaczka (fot. A. Antonowicz)

Nowoœci wydawnicze
W czwartym kwartale 2016 r. Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
wyda³ kalendarz oraz katalog poplenerowy.
Kalendarz œcienny na 2017 r.
W kalendarzu na 12 stronach z miesi¹cami oraz na ok³adce zamieszczono
akwarele ukazuj¹ce rodzime zwierzêta leœne zagro¿one wyginiêciem. Rysunki
by³y wykonane do „Zagajnika” przez Rafa³a Walendowskiego i wykorzystane
w cyklicznych artyku³ach naszego kwartalnika pn.: „Gatunki leœne z Polskiej
Czerwonej Ksiêgi”.
„Inspiracje leœne IV” Miêdzynarodowy Plener Artystyczny
„Waldinspirationen IV”
W katalogu ukazano sylwetki 28 artystów z Polski i Niemiec. S¹ to malarze
i fotograficy, którzy wziêli udzia³ w plenerze pod tym samym tytu³em, organizowanym we wrzeœniu br. przez Oœrodek. Obok zdjêæ artystów i ich ¿yciorysów
opublikowanych w dwóch jêzykach, w publikacji zamieszczono reprodukcje prac
przekazanych przez
uczestników wydarzenia
do zbiorów Oœrodka Kultury Leœnej.
Wydanie publikacji zosta³o dofinansowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Joanna Zalejska-Niczyporuk

„Inspiracje leœne IV”
Miêdzynarodowy Plener Artystyczny
„Waldinspirationen IV”

Wydarzenia

17 listopada 2016 r. odby³o siê posiedzenie Rady Naukowej Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
(fot. A. Antonowicz)

