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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

Nabytki biblioteczne
Wielki Dzieñ Pszczó³ w Go³uchowie
Miêdzynarodowa konferencja naukowa „¯ubry w kulturze i sztuce”
Konferencja „Las i historia”
Wydawnictwa Oœrodka
Archiwum fotograficzne OKL – 40-lecie hodowli ¿ubrów w Go³uchowie

Pilarki starego i nowego œwiata
Otwarte wystawy
Sóweczka

2

Zapraszamy

J. Frankowski

Za nami ju¿ okres wakacji, kiedy to goœcimy w Oœrodku najwiêcej turystów.
Wœród nich przewa¿aj¹ grupy rodzinne,
wycieczki po zak¹tkach naszego kraju,
a tak¿e m³odzi uczestnicy obozów i kolonii.
Ci ostatni coraz czêœciej latem bior¹ udzia³
w warsztatach plastycznych, grach i zabawach w parku o charakterze edukacyjnym.
Podczas wakacji Oœrodek w³¹czy³ siê
po raz trzeci w ogólnopolskie wydarzenie
pod nazw¹ Wielki Dzieñ Pszczó³ organizuj¹c pi¹tego sierpnia stoisko pszczelarskie w
parku-arboretum. Podczas tego œwiêta turyœci mogli nawi¹zaæ rozmowê z doœwiadczonymi pszczelarzami, zakupiæ ich produkty, wys³uchaæ prelekcji na temat „Produktów pszczelich i ich roli w racjonalnym
¿ywieniu cz³owieka”.
Turystom w tym dniu udostêpniliœmy
tak¿e bezp³atnie wystawê poœwiêcon¹ pasiecznictwu, a rodzice z dzieæmi mogli braæ
udzia³ w znakomitej zabawie edukacyjnej
„Pomagamy pszczo³om”. Wiedz¹ pszczelarsk¹ dzieliliœmy siê tak¿e tego lata na
„VIII Kaliskim Miodobraniu” prezentuj¹c
na osobnym stoisku eksponaty muzealne,
prowadz¹c pogadanki, gry i zabawy dydaktyczne.
We wrzeœniu otworzyliœmy wystawê
prac malarskich Krzysztofa Barciñskiego,
który z pasj¹ maluje drzewa, lasy i pejza¿e
nadrzeczne. Goœciliœmy tak¿e uczestników
XV. Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „¯ubry w kulturze i sztuce”, którzy
zwiedzali Oœrodek.
Od koñca wrzeœnia do koñca sierpnia
przysz³ego roku mo¿na zwiedzaæ w Muzeum Leœnictwa wystawê czasow¹ pt.: „Leœni
pszczelarze”, powsta³¹ ze zbiorów muzeów
etnograficznych w naszym kraju, zw³aszcza
z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Do

wystawy tej ukaza³ siê komentarz i referat
wydane drukiem w publikacji pod tym samym tytu³em co wystawa. Stoisko edukacyjne Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie po raz trzeci wystawiane by³o w Opatówku na oryginalnym „Œwiêcie Ulicy
Koœcielnej”.
W po³owie paŸdziernika odby³a siê w
naszej placówce IV konferencja naukowa
„Las i historia”, podczas której prelegenci
z wielu krajowych uniwersytetów wyg³osili referaty w 5 sesjach zatytu³owane:
„Zwierzêta i ³owy”, „Lasy i ludzie”, „Lasy
i leœnictwo”, „Las i gospodarka” oraz „Las
i kultura”.
W trakcie lata w Pokazowej Zagrodzie
Zwierz¹t przyszed³ na œwiat nowy ¿ubr,
a imiê dla niego zostanie uroczyœcie wybrane w drodze konkursu internautów.
Zapraszam serdecznie czytelników do
lektury naszego „Zagajnika”, do wizyty w
Oœrodku oraz œledzenia aktualnoœci i nowoœci wydawniczych na naszej stronie
internetowej.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie

Nabytki biblioteczne
„Nietoperze Polski”
Ilustrowany podrêcznik o nietoperzach
jest odpowiedzi¹ na
wzmo¿one zainteresowanie tymi ssakami. Jak
zaznaczaj¹ na wstêpie
autorzy, w polskiej literaturze nie poœwiêca siê
tym zwierzêtom zbyt
wiele miejsca. „Nietoperze Polski” pomog¹
nam zarówno rozpoznawaæ te ssaki w terenie, jak równie¿ usystematyzowaæ wiedzê o
krajowych gatunkach.
Ka¿dy opis zawiera
szczegó³owe informacje wraz z aktualnymi mapami rozmieszczenia nietoperzy na
terenie Polski i ca³ej Europy. Dziêki temu pozycja stanowi jedyne
tak kompleksowe opracowanie tematu.
Autor: Konrad Sachanowicz, Mateusz Ciechanowski.
Rok wydania: 2008. Liczba stron:160. Oprawa twarda.

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:
„Lasy i parki w malarstwie
Krzysztofa Barciñskiego”
(do grudnia 2017 r.)
„Leœni pszczelarze”
(do sierpnia 2018 r.)
Przyroda w grafice ze zbiorów OKL
(do grudnia 2017 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Leœni detektywi”, „Ssaki leœne”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„Spotkanie z lasem”
„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
w godz. 900–1300
dla czytelników spoza Oœrodka
po wczeœniejszym uzgodnieniu:
tel. 62 761-50-45 wew. 113

„Wielki atlas ³owiectwa”
Wydawnictwo przedstawia czytelnikowi ogrom wiedzy na temat ³owiectwa. Zapoznaje z jego histori¹, pocz¹wszy od pradziejów poprzez gospodarkê ³owieck¹, a¿ po dzia³alnoœæ myœliwych.
Ponadto znajdziemy tutaj informacje
o tradycjach i zwyczajach ³owieckich,
gatunkach ³ownych, kynologii,
balistyce, sokolnictwie czy kuchni
myœliwskiej. To
prawdziwe kompendium wiedzy
nie tylko dla amatorów myœlistwa.
Autor: Dariusz Bogacz i in.
Rok wydania:
2016.
Liczba stron: 447.
Oprawa twarda.
[cd. str. 6]
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Wielki Dzieñ Pszczó³ w Go³uchowie
Rodziny z dzieæmi chêtJu¿ po raz trzeci w
nie bra³y udzia³ w warsztaOœrodku Kultury Leœnej
tach zdobienia toreb p³ócienw Go³uchowie mia³ miejnych emblematami przedstasce Wielki Dzieñ Pszczó³.
wiaj¹cymi pszczo³y oraz
Wydarzenie odbywa siê
zwiedzali ekspozycjê
w ca³ym kraju z inicjatypszczelarsk¹. Sporym powowy Zak³adów T³uszczodzeniem cieszy³y siê stoiska
wych w Kruszwicy we
hodowców pszczó³, którzy
wspó³pracy z ogrodami
oferowali bogaty asortyment
botanicznymi, parkami
miodów, œwiec, a nawet kosi arboretami oraz muzemetyków opartych na wyroami przyrodniczymi.
bach pszczelich. Nie zabraW sobotê, 5 sierpnia
k³o te¿ niezwyk³ych ksi¹¿ek
2017 r., w go³uchowskim
monograficznych o znakoparku-arboretum, w s¹mitych pszczelarzach oraz
siedztwie drewnianej chatomików i albumów z fraszty na „Dybulu”, zorganikami, przys³owiami z ca³ego
zowano wiele atrakcji dla
œwiata i liryk¹ na temat
doros³ych i dla dzieci.
Turyœci ca³ymi rodzinami Wielki Dzieñ Pszczó³ w Go³uchowie odby³ siê nieopodal Cha³upy – leœniczówki na tzw. „Dybulu” m¹droœci i po¿ytecznoœci
pszczó³.
brali udzia³ w grze tereno- (fot. S. Czo³nik)
wej pt.: „Pomagamy pszczo³om” maj¹cej na celu przekazanie
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wyk³ad mistrza pszczelarskiego, Jerzego
odwiedzaj¹cym piêciu zasad przyjaciela pszczo³owatych, których Gnerowicza, autora powy¿szych publikacji, który w pasjonuj¹cy
rola w przyrodzie i gospodarce cz³owieka jest nie do przecenienia. sposób opowiada³ o obecnoœci pszczo³y w ró¿nych kulturach i o znaMa ogromne znaczenie zw³aszcza w rolnictwie, ogrodnictwie i le- czeniu produktów pszczelich w racjonalnym ¿ywieniu cz³owieka.
œnictwie. Staraliœmy siê przekonaæ zwiedzaj¹cych, ¿e ka¿dy mo¿e
Wielki Dzieñ Pszczó³ wpisa³ siê ju¿ na sta³e w kalendarz
pomagaæ pszczo³om hoduj¹c w ogrodzie lub nawet na balkonie wydarzeñ edukacyjnych naszego Oœrodka i odbywa siê w pierwsz¹
kwitn¹ce gatunki roœlin, tak aby pszczo³y od wiosny do jesieni sobotê sierpnia ka¿dego roku.
Barbara Czo³nik
mog³y korzystaæ z ich nektaru.

Na jednym ze stoisk przygotowanych przez Oœrodek Kultury Leœnej uczestnicy
malowali na p³óciennych torbach motywy zwi¹zane z pszczo³ami i pszczelarstwem
(fot. S. Czo³nik)

W oczekiwaniu na wyschniêcie w³asnorêcznie pomalowanej torby (fot. S. Czo³nik)

Wyroby z miodu i wosku prezentowane przez pszczelarzy bior¹cych udzia³ w wydarzeniu (fot. S. Czo³nik)

Na innym stoisku Oœrodka chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w grach edukacyjnych
(fot. S. Czo³nik)
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Miêdzynarodowa konferencja naukowa
„¯ubry w kulturze i sztuce”
Pokazowa Zagroda
st¹pienia by³y poœwiêcone
Zwierz¹t Oœrodka Kulg³ównie zagadnieniom getury Leœnej w Go³uchonetycznym.
wie istnieje od 1977 roku.
Po porannej sesji uczeW tym roku przypada
stnicy konferencji udali siê
czterdziesta rocznica jej
na sesjê terenow¹ do
powstania. Dla uczczenia
Oœrodka Kultury Leœnej w
tego wydarzenia Oœrodek
Go³uchowie. Czas spêdzili
Kultury Leœnej w Go³una zwiedzaniu, g³ównie
chowie by³ wspó³organigo³uchowskiej hodowli
zatorem XV miêdzynaro¿ubrów. Zostali zapoznani
dowej konferencji nauz histori¹ obiektu, genez¹
kowej „¯ubry w kulturze
powstania, jego wyposa¿ei sztuce”. Inicjatorem
niem w infrastrukturê i istwydarzenia by³o Stowaniej¹cymi obiektami. Zainrzyszenie Mi³oœników
teresowanie wzbudzi³a
¯ubrów oraz SGGW
obecnoœæ dzików, koników
w Warszawie.
polskich i danieli. Mimo
Konferencja odbywa³a ¯ubry w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t w Go³uchowie (fot. D. Piotrowska)
napiêtego programu uda³o
siê w dniach 12–13 wrzeœsiê pokazaæ uczestnikom
nia 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim oraz na terenie OKL Go³u- park-arboretum oraz obiekty muzealne OKL Go³uchów. Na zakoñchów. Pierwszego dnia mia³o miejsce walne zgromadzenie cz³on- czenie odby³a siê sesja plakatowa.
W konferencji uczestniczy³o oko³o 140 specjalistów z ca³ej
ków Stowarzyszenia Mi³oœników ¯ubrów. Wybrano wówczas preEuropy – Bia³orusi, Czech, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec,
zesa, którym ponownie zosta³a pani prof. Wanda Olech.
Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy i z Polski.
Mi³ym akcentem konferencji by³o uhonorowanie Oœrodka Kultury Leœnej statuetk¹ Mi³oœnika ¯ubra.
Stanis³aw Czo³nik

W konferencji uczestniczy³ Zbigniew Kusza, z-ca dyrektora OKL, który wyg³osi³
referat o go³uchowskiej zagrodzie (fot. A. Kozyra)

Drugiego dnia rozpoczê³a siê sesja plenarna konferencji.
Oprócz wyst¹pieñ programowych poruszano tematy z zakresu
ochrony i rozwoju populacji ¿ubrów w Polsce i na œwiecie. Wy-

Drugiego dnia konferencji zebranych w Oœrodku przywita³ Benedykt RoŸmiarek,
dyrektor OKL (fot. A. Kozyra)

W Go³uchowie grupa zwiedzi³a wystawy w Muzeum Leœnictwa oraz park-arboretum OKL, po którym oprowadzi³ ich Stanis³aw Czo³nik, kierownik Dzia³u
Parkowego (fot. A. Kozyra)

Uczestnicy konferencji w pokazowej zagrodzie w Go³uchowie (fot. A. Kozyra)
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Konferencja „Las i historia”
W dniach 12–13 paŸdziernika
2017 roku odby³o siê kolejne,
czwarte spotkanie historyków
i leœników podczas konferencji
naukowej „Las i historia”.
Wydarzenie zorganizowane zosta³o pod patronatem dyrektora
generalnego Lasów Pañstwowych, dr in¿. Konrada
Tomaszewskiego
PaŸdziernikowe spotkanie jest
szczególnym, bowiem mia³o
miejsce w przeddzieñ obchodów
stulecia odzyskania pañstwowego
bytu Polski. Ponad wiekowa nieobecnoœæ pañstwowoœci polskiej
na mapach Europy odcisnê³a swe
piêtno na ka¿dej dziedzinie ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego Polaków, a tak¿e g³êboko usadowi³a
siê w œwiadomoœci spo³eczeñstwa
polskiego.
W dziejach gospodarki leœnej
na ziemiach polskich do dnia
dzisiejszego znajdujemy „bia³e
plamy” z tego okresu. Ró¿nice w
sposobach gospodarowania po stu
latach ju¿ siê zatar³y, ale œlady w Konferencjê „Las i historia” otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
przyrodzie jeszcze w wielu miej(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
scach pozosta³y. Organizowana
konferencja naukowa gromadz¹ca badaczy historii lasu i leœnictwa
umo¿liwia przywrócenie pamiêci o minionych wydarzeniach, ludziach, procesach gospodarczych i kulturowych. Pozwala równie¿
na odbudowanie wizerunku instytucji pañstwowej, której podstawowym celem jest zachowanie dla potomnych zasobów i skarbów
przyrodniczych odziedziczonych po przodkach.
Obecna konferencja zgromadzi³a na dwudniowych obradach
rekordow¹ iloœæ 43 prelegentów, którzy wyg³osili 35 referatów.
Obrady zosta³y podzielone na piêæ sesji tematycznych: „Zwierzyna
i ³owy”, „Lasy i ludzie”, „Leœnictwo i leœnicy”, „Las i gospodarka”,
„Las i kultura”, a na koniec zaprezentowane zosta³y doniesienia.
Ka¿da z sesji prowadzona by³a przemiennie przez uznanych i cenionych naukowców leœników i historyków. Poœród prelegentów

Sylwetkê Teofila Lorkiewicza, dyrektora „tajnej” dyrekcji Lasów Pañstwowych
w czasie II wojny œwiatowej, przybli¿y³ prof. W³adys³aw Cha³upka z Instytutu
Dendrologii PAN w Kórniku (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Prof. Bogumi³a Jêdrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia³owie¿y
zaprezentowa³a mapê Puszczy Bia³owieskiej z 1744 r., która powsta³a jako dokumentacja królewskich ³owów, osadnictwa i stanu lasu (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

O pocz¹tkach historii leœnictwa polskiego opowiada³ ks. kan. Wiktor Ojrzyñski
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
[cd. str. 6]
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Konferencja „Las i historia”
[cd. ze str. 5]

pojawili siê miêdzy innymi profesorowie: Kazimierz Ilski
(historyk), W³adys³aw Cha³upka (leœnik), Tomasz Jaworski
(historyk), Kazimierz Rykowski (leœnik), Tadeusz Janicki
(historyk), a wœród s³uchaczy profesorowie: Dariusz Gwiazdowicz,
Jerzy Wiœniewski.
Tematyka wyst¹pieñ by³a tradycyjnie zró¿nicowana, dotyczy³a
procesów kulturowych zwi¹zanych z literatur¹ antyczn¹, œredniowieczn¹, ale te¿ z dziewiêtnastowiecznym postrzeganiem bardzo
wspó³czesnego zagadnienia, a mianowicie problematyki „martwego drzewa w lesie”. W wyst¹pieniach pojawia³y siê równie¿ tak
„niewdziêczne” dla badaczy w¹tki prawne.
Sporo wyst¹pieñ dotyczy³o jednak historii gospodarczej i spo³ecznej zwi¹zanej z lasami. Przedstawiciele archeologów opisywali
wykopaliska prowadzone na terenach leœnych, historycy i leœnicy

Prof. Tomasz Jaworski z Uniwersytetu Zielonogórskiego wyst¹pi³ z prezentacj¹
„Leœniczówki a pedagogika ludowa” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Tomasz Olenderek z Wydzia³u Leœnego Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie przybli¿y³ zagadnienie zwi¹zane z najstarszymi polskimi mapami
leœnymi (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

tradycyjnie zajêli siê problematyk¹ gospodarcz¹. Na uwagê zas³ugiwa³y te wyst¹pienia, w których sygnalizowane by³y zagadnienia
powi¹zane z pocz¹tkiem gospodarki leœnej u progu niepodleg³oœci.
Takiej próby podj¹³ siê historyk prof. Tadeusz Janicki. M³oda
adeptka nauk spo³ecznych, Magda Antonina Skowronek, zebra³a w
jednym opracowaniu sylwetki wszystkich dyrektorów Lasów Pañstwowych z okresu miêdzywojennego, a profesor W³adys³aw
Cha³upka pokusi³ siê o przedstawienie sylwetki Teofila
Lorkiewicza.
Oprócz prelegentów w konferencji licznie udzia³ wziêli leœnicy
i pracownicy ró¿nych jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych.
Konrad Bul

Nabytki biblioteczne
[cd. ze str. 2]

„Atlas ptaków œwiata”
Niezale¿nie od powodów ich obserwacji – czy s¹ to cele naukowe w
przypadku wieloletniego podpatrywania, czy te¿ czysta ciekawoœæ
spowodowana kilkuminutow¹ chwil¹ wolnego czasu w parku lub ogrodzie – ptaki uchodz¹ za jedne z najbardziej lubianych zwierz¹t. Podpatrywanie natomiast s³u¿y przede wszystkim zdobyciu wiedzy i zaspokojeniu ciekawoœci na ich temat. To tak¿e g³ówny cel ksi¹¿ki – „Atlas
ptaków œwiata”, która zgodnie z dewiz¹ „przyjemne z po¿ytecznym”
dostarcza czytelnikowi szeroki zakres wiedzy w przystêpnej formie.
Znajdziemy tutaj opisy charakterystycznych cech poszczególnych gatunków i profesjonalne fotografie wykonane w œrodowisku naturalnym. Za
spraw¹ tego atlasu mo¿na lepiej zrozumieæ œwiat ptaków.
Autor: Christopher Perrins i in.
Rok wydania: 2008.
Liczba stron: 384.
Oprawa twarda.
Romana Koch

