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J. Frankowski

Zapraszamy

Doceniaj¹c du¿e zainteresowanie parkiem-arboretum wydaliœmy nowy przewodnik po tym obiekcie. W Muzeum Leœnictwa czeka na zwiedzaj¹cych nowa aran¿acja sta³ej wystawy przyrodniczej.
Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sk³adam wszystkim Czytelnikom najlepsze ¿yczenia i zapraszam do odwiedzin Oœrodka
w sezonie zimowym, maj¹cym niew¹tpliwy urok i interesuj¹c¹ ofertê muzealn¹.
Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor
Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie

Nabytki biblioteczne

Mijaj¹cy rok by³ dla naszego Oœrodka
jubileuszowym. W styczniu minê³o 30 lat
funkcjonowania OKL jako samodzielnej
jednostki Lasów Pañstwowych, a w kwietniu 40 lat prowadzenia Pokazowej Zagrody
Zwierz¹t. Oœrodek zaakcentowa³ te rocznice podczas konferencji naukowych: „Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce”, „¯ubry w kulturze i sztuce” oraz na konferencji
„Las i historia”, która organizowana jest w
cyklu dwuletnim. W Muzeum Leœnictwa
eksponowana jest równie¿ wystawa fotograficzna przedstawiaj¹ca go³uchowskie
stado ¿ubra nizinnego w Go³uchowie.
Oœrodek zorganizowa³ równie¿ kilka
innych wystaw w tym roku. Wœród nich
wymieniæ mo¿na wystawê etnograficzn¹
„Leœni pszczelarze”, zrealizowan¹ wed³ug
w³asnego scenariusza oraz inne: „Przyroda
w grafice” i „Ochrona lasu na plakatach” ze
zbiorów w³asnych OKL. Eksponowaliœmy
tak¿e „Malarstwo ze zbiorów Nadleœnictwa
W³odawa”, wystawy autorskie: „Sztuka
malowania drewnem, intarsje Piotra Biernata” oraz „Lasy i parki w malarstwie
Krzysztofa Barciñskiego”. Sztuka tworzenia intarsji zosta³a opracowana w Oœrodku
w postaci ksi¹¿kowej, a bartnictwo w formie broszury.
Wydaliœmy tak¿e ksi¹¿kê z referatami
uczestników konferencji „Muzealnictwo
przyrodnicze w Polsce” oraz 16. tom
„Studiów i Materia³ów Oœrodka Kultury
Leœnej w Go³uchowie” zawieraj¹cy referaty naukowe z III edycji konferencji „Las
i historia”.
Jak co roku przeprowadziliœmy kilka
konkursów, wœród nich: konkurs wiedzy
„Mój las”, krasomówczy „Bajarze z Leœnej
Polany im. red. A. Zalewskiego”, plastyczny „Rok w lesie”, poetycki „Niezapominajki z polskiej bajki” oraz konkurs na imiê
¿ubra.
Do cyklicznych wydarzeñ w Oœrodku
nale¿¹: „Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Leœnej i £owieckiej”, „Noc muzeów”,
„Dzieñ Ziemi”, festyn edukacyjny „Spotkanie z lasem”, konkurs twórczoœci dzieciêcej „Ze sztuk¹ bezpieczniej” oraz „Wielki Dzieñ Pszczó³”. Po raz pierwszy zorganizowaliœmy „Wieczór sowi”.
Z doœwiadczenia pracowników Oœrodka korzystaj¹ tak¿e edukatorzy leœni przyje¿d¿aj¹c do Go³uchowa na warsztaty metodyczne. W mijaj¹cym roku byli to leœnicy
z RDLP w Kroœnie i Gdañsku. Dla edukatorów leœnych i nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych wydaliœmy drukiem zbiór
scenariuszy lekcji pod tytu³em „U¿ytkowanie lasu nie jest z³e”. Dla dzieci i m³odzie¿y
wznowiliœmy dziewiêæ broszur z serii „Las
– czy go znasz?” oraz gry dydaktyczne.
Maj¹c na uwadze czêstotliwoœæ organizowania wydarzeñ edukacyjnych w plenerze zbudowaliœmy specjaln¹ wiatê, gdzie
te wydarzenia bêd¹ siê odbywaæ. W parku-arboretum kontynuowaliœmy prace rewaloryzacyjne oraz porz¹dkowanie terenu po
wichurach.

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:
„Œlady i tropy zwierz¹t”
„Ssaki leœne”
„Leœni detektywi”
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

Superfood z ogrodów, ³¹k
i lasów
Rosn¹ca popularnoœæ zdrowej ¿ywnoœci dziœ ju¿ nikogo nie
dziwi. Podobnie jest z tzw. super¿ywnoœci¹ dla której coraz wiêcej ludzi znajduje miejsce w swojej diecie. Z pomoc¹ powy¿szej
pozycji nie tylko lepiej zapoznamy siê z zagadnieniem superfood, ale równie¿ otrzymamy
ciekawe i zdrowe przepisy, które
urozmaic¹ nasz plan ¿ywieniowy.
Autor: Karin Greiner.
Rok wydania: 2017.
Liczba stron: 127.
Oprawa miêkka.
[cd. str. 3]
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Wojciech Gil opowiada
O skarbach polskiej przyrody
Bogaty w wachlarz kolorów
album Wojciecha Gila, prezentuj¹cy skarby przyrody, bêdzie nie
lada gratk¹ dla ca³ej rodziny.
Interesuj¹ca i zdobiona mnóstwem
fotografii lektura stanowi z jednej
strony idealne uzupe³nienie dla
dzieci rozwijaj¹cych swoj¹ wiedzê
o œrodowisku, a z drugiej zaskoczy
nieco starszych czytelników wieloma dotychczas nieznanymi ciekawostkami o malowniczych zak¹tkach polskiej przyrody.
Autor: Wojciech Gil.
Rok wydania: 2017.
Liczba stron: 119.
Oprawa twarda.
Bóbr pracowity m¹ciwoda
Album fotograficzny, którego g³ównym bohaterem jest bóbr – „pracowity m¹ciwoda”, roztacza przed czytelnikami niespotykany obraz œwiata przyrody i tajemnic
natury. Bóbr nie jest jednak jedynym obiektem zainteresowania w albumie Wojciecha
Misiukiewicza. Napotkamy tutaj równie¿ szereg
innych gatunków zamieszkuj¹cych œrodowisko tytu³owego bohatera, dziêki
czemu poznamy jego
kompletn¹ charakterystykê – zimowej aktywnoœci
i œrodowisk, w których
mieszka.
Autor: Wojciech Misiukiewicz.
Rok wydania: 2017.
Liczba stron: 143.
Oprawa twarda.

Saga Puszczy Bia³owieskiej
Simona Kossak w swojej lekturze
zaprasza czytelników na wycieczkê w
czasie, w trakcie której poznamy dzieje
Puszczy Bia³owieskiej na przestrzeni lat.
Autorka zna³a puszczê na wylot, wszak¿e
mieszka³a w niej 35 lat. Zapiski s¹ zatem
intryguj¹c¹ opowieœci¹ o historii puszczy
siêgaj¹cej czasów wspó³czesnych, która
daje do myœlenia. Ksi¹¿ka przypadnie do
gustu wszystkim mi³oœnikom przyrody,
a dziêki zrozumia³ym wyjaœnieniom wyra¿eñ fachowych bêdzie tak¿e przystêpna
dla laików.
Autor: Simona Kossak.
Rok wydania: 2016.
Liczba stron: 492.
Oprawa miêkka.
Romana Koch

Tu byliœmy

Edukacja regionalna
W Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu 20 listopada 2017 r. odby³o siê seminarium
„Bli¿ej domu – edukacja regionalna w po³udniowo-wschodniej Wielkopolsce”.
W spotkaniu uczestniczy³a Barbara Czo³nik,
kierownik Dzia³u Edukacji i Informacji OKL.
Przedstawi³a referat pt: „Dzia³alnoœæ edukacyjna
Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie”. W wydarzeniu tym wziêli udzia³ nauczyciele, samorz¹dowcy i laureaci konkursów.
Redakcja
Barbara Czo³nik, kierownik Dzia³u Edukacji i Informacji Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie, wyg³aszaj¹ca referat podczas
seminarium (fot. P.Walerowicz-Wojtkowiak)
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Kongres Miêdzynarodowej Unii Leœnych Organizacji
Badawczych
W dniach 18–22 wrzeœnia 2017 roku we Fryburgu
Bryzgowijskim odby³ siê Kongres Miêdzynarodowej Unii Leœnych Organizacji Badawczych – IUFRO, zorganizowany
w 125-lecie jej powstania. W sesji naukowej poœwiêconej edukacji zaprezentowano dzia³alnoœæ Oœrodka Kultury Leœnej.
Celem Kongresu zatytu³owanego „£¹cz¹c lasy, naukê i ludzi”
by³o stworzenie platformy wymiany wiedzy naukowej w zakresie
tematów zwi¹zanych z leœnictwem. IUFRO od 125 lat anga¿uje siê
w promowanie miêdzynarodowej wspó³pracy w przestrzeni badañ
obejmuj¹cych tematy zwi¹zane z lasami i drzewami, odgrywaj¹cymi istotn¹ rolê w utrzymaniu ¿ycia na ziemi. Organizacja ta rozwija wiedzê niezbêdn¹ do dostarczania rozwi¹zañ dla obecnych i
przysz³ych globalnych wyzwañ w myœl dobra lasów i ludzi. IUFRO
za³o¿yli w 1892 roku przedstawiciele organizacji pochodz¹cych z
trzech pañstw: Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Dziœ Unia skupia 600
organizacji ze 126 pañstw.
W jubileuszowym kongresie wziê³o udzia³ ponad dwa tysi¹ce
osób reprezentuj¹cych dziewiêædziesi¹t pañstw. W formie wyst¹pieñ i sesji posterowych zaprezentowano blisko 1800 wyników badañ naukowych. Zrealizowano 160 sesji, w ramach których pojawi³y siê nie tylko tematy zwi¹zane z klasycznymi badaniami, ale tak¿e
nowatorskie, dotycz¹ce zastosowañ nowych technologii, wyzwañ
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ró¿norodnoœci¹ biologiczn¹, ³agodzenia zmian klimatu, bioekonomii, gatunków inwazyjnych i ekologii
w tropikalnych czêœciach œwiata. Szczególnie bogato by³ prezentowany obszar koncentruj¹cy siê na spo³ecznych aspektach lasów.

i wdra¿ania nowych programów nauczania (prof. dr Hans
Heinimann, Future Resilient Systems, Singapur).
Przedstawiono wyniki badania w zakresie nieformalnej edukacji przyrodniczej i leœnej, w którym wykorzystano narzêdzie do
testowania jakoœci edukacji œrodowiskowej, pozwalaj¹ce na szczegó³ow¹ samoocenê organizacji bior¹cych udzia³ w badaniu i œledzenie przebiegu procesu edukacji w tych jednostkach (Aleksandra
Piasecka, Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie).
Ponadto zaprezentowano now¹ strategiê edukacyjn¹ wdra¿an¹
na Wydziale Leœnictwa i Nauk o Drewnie Czeskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Pradze, funkcjonowanie krajowej sieci edukacji
klimatycznej w Stanach Zjednoczonych bêd¹cej odpowiedzi¹ na
zapotrzebowanie na wiedzê z tego zakresu ze strony rolników, hodowców i w³aœcicieli lasów, œwiadomych wp³ywu zmian klimatycznych na ich plony, produkcjê i ekosystemy.

Uniwersytet Alberchta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, jeden z obiektów,
w których odbywa³y siê kongresowe sesje (fot. A. Antonowicz)

Alicja Antonowicz prezentuj¹ca edukacyjn¹ dzia³alnoœæ Oœrodka Kultury Leœnej
(fot. A. Piasecka)

W sesji poœwiêconej zagadnieniom edukacyjnym zatytu³owanej „Edukacja leœna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy”, zorganizowanej i prowadzonej przez prof. dr. hab. Piotra
Paschalisa-Jakubowicza ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawiono dziesiêæ tematów odzwierciedlaj¹cych problematykê polsk¹, szwajcarsk¹, czesk¹, niemieck¹,
a tak¿e doœwiadczenia z gruntu Stanów Zjednoczonych i wspó³pracy pomiêdzy uczelniami ze Szwajcarii i Singapuru.
Podczas sesji poruszono temat zastosowañ ergonomii w postêpie technologii leœnej i innowacji z tego zakresu jako wartoœci dodanej do leœnictwa, a tak¿e potrzeby nale¿ytej edukacji w tej dziedzinie wœród przysz³ych leœników (prof. dr hab. Janusz Sowa, Wydzia³ Leœny Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie). Wskazywano na odchodzenie od tradycyjnego podejœcia edukacyjnego stawiaj¹cego nacisk na przekazywane i egzekwowanie treœci, na rzecz
podejœcia opieraj¹cego siê na wynikach w postaci nabytych
umiejêtnoœci i postaw, a co za tym idzie koniecznoœci opracowania

Referaty odnosi³y siê te¿ do potrzeby podnoszenia kwalifikacji
w zarz¹dzaniu terenami zielonymi w miastach i ich otoczeniu w
kontekœcie postêpuj¹cego procesu urbanizacyjnego Europy, które
wymagaj¹ specyficznej wiedzy oraz zdolnoœci ³agodzenia niekiedy
sprzecznych interesów. Konieczne s¹ tak¿e wyniki badañ podstaw
podejmowania decyzji w procesie doboru drzew o najbardziej po¿¹danych w³aœciwoœciach, oraz roli nauk matematycznych i statystycznych w nowoczesnych programach nauczania leœnictwa.
Umo¿liwiaj¹ one absolwentom znalezienie zatrudnienia poza sektorem, w administracji, biznesie i doradztwie w zakresie polityki.
Podczas omawianej sesji zosta³ przedstawiony tak¿e referat zatytu³owany „Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie – wa¿nym
ogniwem edukacji leœnej polskiego spo³eczeñstwa”, przygotowany
na tê okolicznoœæ przez Alicjê Antonowicz i Barbarê Czo³nik.
W wyst¹pieniu scharakteryzowano formy i metody nieformalnej
edukacji realizowanej w Oœrodku Kultury Leœnej oraz wyniki prowadzonych badañ z tego zakresu. Ponadto podkreœlono aktywnoœæ
i znaczenie Oœrodka w ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego polskiego leœnictwa, a tak¿e realizacjê przedsiêwziêæ o wymiarze miêdzynarodowym.
Tematyka edukacyjna realizowana w ramach Dywizji 6 Miêdzynarodowej Unii Leœnych Organizacji Badawczych by³a omawiana ³¹cznie w 14 sesjach, poœwiêconych miêdzy innymi monitorowaniu relacji spo³eczeñstwo – las; roli turystyki i rekreacji w lasach zrównowa¿onych i ich wp³ywu na poprawê jakoœci ¿ycia; roli
nauk spo³ecznych w leœnictwie oraz spo³ecznego wymiaru ochrony
dzikiej przyrody.
Alicja Antonowicz
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Ratowanie kasztanowców
Kilka paŸdziernikowych dni wystarczy³o, aby opad³e liœcie
kasztanowców zosta³y uprz¹tniête spod drzew, a efektywna
praca m³odzie¿y w go³uchowskim parku-arboretum prze³o¿y³a
siê na ekologiczny efekt w postaci ograniczenia liczebnoœci
szrotówka kasztanowcowiaczka. Akcjê grabienia liœci Oœrodek
Kultury Leœnej zorganizowa³ ju¿ po raz piêtnasty.
Inwazyjny motyl – szrotówek kasztanowcowiaczek – ju¿ od lat
80. ubieg³ego wieku szerzy spustoszenie wœród liœci kasztanowców,
niszcz¹c ich aparat asymilacyjny. Owad na pocz¹tku ogranicza³
swoj¹ aktywnoœæ do po³udnia Europy. Z czasem, sukcesywnie pod¹¿aj¹c na pó³noc, dotar³ do Polski, gdzie po raz pierwszy odnotowano go w 1998 roku.

i jego cyklu rozwojowego, z przekonaniem o s³usznoœci swojego
dzia³ania, grabi¹ liœcie w stosy, a nastêpnie ³aduj¹ do worków. Akcja
ma miejsce cyklicznie od kilkunastu lat, a jej pozytywnym efektem
s¹ nie tylko kasztany, ale i lepsza kondycja go³uchowskich kasztanowców.

Chore drzewa ratowali równie¿ uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Jedlcu
(fot. A. Antonowicz)

Gimnazjaliœci ze Szko³y Podstawowej nr 16 w Kaliszu podczas akcji ratowania
kasztanowców (fot. P. Ortell)

Pojedynczy doros³y motyl mo¿e z³o¿yæ w sezonie nawet 120
jaj. Z nich rozwijaj¹ siê ¿eruj¹ce na liœciach larwy, a te z kolei przekszta³caj¹ siê w poczwarki. W tej postaci zimuj¹ w liœciach a¿ do
wiosny, kiedy to, staj¹c siê doros³ymi owadami, daj¹ pocz¹tek kolejnym pokoleniom.
Grabienie i póŸniejsze niszczenie liœci ma na celu zmniejszenie
liczebnoœci szrotówka. Uczniowie dobrze o tym wiedz¹, gdy¿ ich
pracê poprzedza ka¿dorazowo prelekcja na temat biologii i cyklu
rozwojowego tego motyla, prowadzona przez pracownika Oœrodka
Kultury Leœnej. Wyposa¿eni w wiedzê dotycz¹c¹ wygl¹du owada

Drzewa te w parku-arboretum wystêpuj¹ w liczbie 125 sztuk,
wiele z nich przekroczy³o sto lat. Rosn¹ pojedynczo i w skupieniach. Grupy starszych okazów mo¿na obserwowaæ przy alei lipowej oraz nieopodal budynków „Dybul” i „Kasa”.
Kasztanowce s¹ drzewami parkowymi, jednymi z pierwszych
drzew obcego pochodzenia, które dotar³y do Polski jako gatunek
ozdobny. Pochodz¹ z Pó³wyspu Ba³kañskiego, gdzie rosn¹ na wysokoœci 1000–12000 m n.p.m. W parku-arboretum w Go³uchowie
mo¿na obserwowaæ kasztanowca pospolitego zwanego te¿ bia³ym,
najbardziej rozpowszechnionego w Polsce. Rosn¹ te¿ pojedyncze
egzemplarze znacznie rzadszych – kasztanowca czerwonego i kasztanowca drobnokwiatowego.

M³odzie¿ z kaliskiej szesnastki po udanej akcji ratowania kasztanowców
(fot. P. Ortell)

Kasztanowce pospolite i kasztanowiec czerwony wiosn¹ (fot. A. Antonowicz)

W tegorocznym ratowaniu kasztanowców uczestniczy³a m³odzie¿ i nauczyciele z oddzia³ów gimnazjalnych w szko³ach podstawowych nr 3, 4 i 16 w Kaliszu, IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w
Kaliszu oraz uczniowie szkó³ podstawowych w Jedlcu i Go³uchowie – w sumie 200 osób.
Alicja Antonowicz

6

Nowy ¿ubr – nowe imiê
W Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie rozstrzygniêto
konkurs na „Imiê dla ¿ubra”, a jego uroczysty fina³ odby³ siê
17 listopada br.
Prawie co roku w Oœrodku rozpisywany jest konkurs na imiona
dla ¿ubrów urodzonych w go³uchowskiej zagrodzie. W tegorocznej
edycji wziê³o udzia³ 458 uczestników, którzy nades³ali 779 propozycji. Aby imiê wziê³o udzia³ w tym wydarzeniu musia³o spe³niaæ kilka kryteriów. Po pierwsze: zaczynaæ siê od liter „Po”, po
drugie: powinno byæ form¹ odpowiedni¹ dla p³ci nowonarodzonego zwierzêcia – czyli w tym roku dla krowy, po trzecie: nie mog³o
byæ ju¿ wczeœniej u¿yte dla innego ¿ubra. W regulaminie by³o
jeszcze jedno obostrzenie, aby nadsy³aæ maksymalnie do dwóch pomys³ów. Dlatego po sprawdzeniu wszystkich okreœleñ i odrzuceniu

Stanis³aw Pi¹tkowski, laureat konkursu na „Imiê dla ¿ubra”, odbiera nagrodê z r¹k
Benedykta RoŸmiarka, dyrektora Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
(fot. P. Ortell)

propozycji nie spe³niaj¹cych kryteriów, w konkursie ostatecznie
wziê³o udzia³ 295 imion. Spoœród zakwalifikowanych jury wybra³o
imiê Porosa i je w³aœnie otrzyma³a m³oda ¿ubrzyca urodzona 28
lipca br. Rodzicami cielaka s¹ Podusta i Pogaj, którzy s¹ rówieœnikami urodzonymi w 2008 r. Ojciec krówki pochodzi z go³uchowskiej hodowli, a matka urodzi³a siê w Bia³owie¿y i w 2010 r.
zosta³a sprowadzona do Pokazowej Zagrody Zwierz¹t OKL.
Pomys³odawców wybranego imienia by³o dwóch, ale ostatecznie w drodze losowania wy³oniono jednego laureata – Stanis³awa Pi¹tkowskiego z Pakoœci. Zosta³ on zaproszony do Oœrodka,

Pomys³odawca zwyciêskiego imienia umieszcza pami¹tkow¹ tabliczkê na tablicy
znajduj¹cej siê w go³uchowskiej zagrodzie (fot. P. Ortell)

Go³uchowskie ¿ubry (fot. D. Piotrowska)

aby wœród gromkich oklasków i ¿yczeñ zdrowia dla nowego cz³onka go³uchowskiej hodowli, umieœciæ imiê ¿ubra w pami¹tkowej
tablicy znajduj¹cej siê w zagrodzie.
Zwyciêscy gratulujemy pomys³u, a wszystkich zachêcamy do
brania udzia³u w kolejnych edycjach konkursu.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Laureat konkursu w Pokazowej Zagrodzie Zwierz¹t w Go³uchowie (fot. P. Ortell)
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B³êkitne wiersze
„…zanurzam d³onie
w bezmiarze drobniutkich kwiatków
niebo b³êkitnym grzbietem
ociera mi siê o nogi”
– tak o niezapominajkach pisze blueskay – poetka, która wziê³a
udzia³ w ogólnopolskim konkursie pt.: „Niezapominajki z polskiej bajki”. Wydarzenie Oœrodek Kultury Leœnej zorganizowa³ po raz pierwszy z myœl¹, aby nagrodzone i wyró¿nione wiersze opublikowaæ we wznowionym tomiku poetyckim promuj¹cym „niebieskie œwiêto”.
Konkurs mia³ charakter otwarty i skierowany by³ do wszystkich, którym bliskie jest œwiêto „Polskiej Niezapominajki” obchodzone 15 maja ka¿dego roku. Do Oœrodka osiemnastu autorów
nades³ano ³¹cznie 47 utworów promuj¹cych ten niebieski, urokliwy
kwiat bêd¹cy symbolem pamiêci o ludziach, wydarzeniach i rodzimej przyrodzie. Wœród przes³anych wierszy znalaz³y siê m.in.

Od lewej: Benedykt RoŸmiarek, dyrektor OKL, Kordian Dubkowski, uczeñ Technikum Leœnego w Staroœcinie – wyró¿niony w konkursie, Zofia Tatol, nauczyciel TL
w Staroscinie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Uroczysty fina³ konkursu odby³ siê w gabinecie dyrektora Oœrodka, na którym
zosta³y wrêczone nagrody, dyplomy i podziêkowania (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

stroficzne, stychiczne (ci¹g³e), bia³e, wolne, a nawet haiku, które s¹
japoñsk¹ form¹ poetyck¹.
Jury konkursu pod przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka,
dyrektora Oœrodka, przyzna³o nagrody i wyró¿nienia. I miejsce
otrzyma³a Barbara Paluchowa (god³o: blueskay) z Piwnicznej-Zdrój, za wiersze: „B³êkitne hafty”, „Majowe niebo”, „Wci¹¿
kwitn¹”. II miejsce przyznano Annie Piliszewskiej z Wieliczki, za
utwory: „¯abie oczka”, „Panna Niezapominajka”, „Bajka b³êkitniej¹ca”, a III – Zygmuntowi Królak z Biesiekierza, za wiersze:
„O niezapominajce”, „Wartoœci doskona³e”.
Jury przyzna³o równie¿ dwa wyró¿nienia dla Magdaleny Dryl
z Katowic, za utwór poetycki: „Nie – zapominaj – ka” oraz
Kordiana Dubkowskiego z Gorzowa Wielkopolskiego, za wiersze: „Ucieczka”, „Oddechem wiatru i zapad³¹ mg³¹”.
Uroczysty fina³ konkursu odby³ siê 17 listopada br. w Oœrodku.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Wydarzenia
15 listopada br. w Oœrodku, na
terenie Pokazowej Zagrody Zwierz¹t,
odby³a siê akcja rozwieszania budek
lêgowych na obszarze Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej. Wydarzenie to
zrealizowa³o Stowarzyszenie Ludzi
Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej pod patronatem Starosty Kaliskiego.

Obiekt edukacyjny „Obora”, w którym obradowa³a
Rada Naukowa OKL (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

Uczniowie podczas tworzenia ozdób na choinkê
(fot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W obiekcie edukacyjnym Oœrodka –
„Obora”, 11 paŸdziernika 2017 r.
obradowa³a Rada Naukowa OKL. By³o
to drugie w tym roku spotkanie, po
którym cz³onkowie zwiedzili wystawy
czasowe: „Leœni pszczelarze” i „40-lecie Pokazowej Zagrody Zwierz¹t” –
¿ubry w fotografii Danuty Piotrowskiej.

Po raz kolejny w OKL odby³y siê
Warsztaty Miko³ajkowe. Tegoroczne zajêcia przeprowadzono 6 grudnia br.,
a uczestniczyli w nich uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w Kucharkach.
Wykonane przez m³odzie¿ ozdoby choinkowe zawis³y na drzewku œwi¹tecznym w Muzeum Leœnictwa – „Oficyna”.

W akcji przeprowadzanej w Go³uchowie wziê³y udzia³ dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kaliszu (fot. I. Wa³êsiak)
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