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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie

W numerze:

Nabytki biblioteczne
Kompleksowy projekt ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe
Fina³ konkursu „Mój Las”
Konkurs dla leœników-artystów OPTAL 2018®
Archiwum fotograficzne OKL – Ochrona lasu

Pilarki nowego œwiata
Bielik
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„Dzien ziemi”
25 kwietnia 2018 r.

,

,

J. Frankowski

Zapraszamy

We wrzeœniu tego roku odbêdzie siê
jedenasty Ogólnopolski Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Leœników OPTAL
2018®, któremu towarzyszyæ bêdzie wystawa pokonkursowa. W maju odbêdzie siê
kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu
krasomówczego „Bajarze z Leœnej Polany”
im. red. Andrzeja Zalewskiego. W czerwcu
zaplanowaliœmy pi¹t¹ edycjê „Festiwalu
Kultury Myœliwskiej i £owieckiej” oraz
czternasty festyn edukacyjny „Spotkanie z
lasem”. Do udzia³u w wymienionych wydarzeniach serdecznie zachêcam.
W Muzeum Leœnictwa zorganizowanych bêdzie dziewiêæ wystaw czasowych,
a wœród nich ekspozycje poœwiêcone lasom
w stulecie odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê.
Wymieni³em najwa¿niejsze wydarzenia, jakie zostan¹ zrealizowane w tym roku.
Plany wydawnicze, wystawiennicze i edukacyjne s¹ bogate, z czym na bie¿¹co bêdzie
mo¿na siê zapoznaæ w naszym kwartalniku
i na stronie internetowej Oœrodka. Zapraszam zatem do lektury oraz bezpoœredniego
udzia³u w oferowanych przez nas wydarzeniach.
dr in¿. Benedykt RoŸmiarek
Dyrektor OKL

,

,

XII Ogólnopolski Konkurs
„Bajarze z Lesnej Polany”
im. red. A. zalewskiego
17–18 maja 2018 r.

,

V Powiatowy Przeglad
Twórczosci Dzieciecej
„ze sztuka bezpieczniej”
10–11 maja 2018 r.

,

Nadchodz¹ce wydarzenia

Pocz¹tek roku to czas sporz¹dzania
sprawozdañ i zatwierdzania planów na bie¿¹cy rok. Miniony czas by³ szczególny.
Obchodziliœmy dwie rocznice: 30-lecie powo³ania Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie jako samodzielnej placówki Lasów
Pañstwowych oraz 40-lecie utworzenia Pokazowej Zagrody Zwierz¹t. Rocznice te zosta³y zaakcentowane na ogólnopolskiej
konferencji naukowej pod tytu³em „Zbiory
i ekspozycje przyrodnicze w Polsce” jaka
odby³a siê w po³owie maja 2017 roku oraz
na miêdzynarodowej konferencji „¯ubry
w kulturze i sztuce”, maj¹cej miejsce w po³owie wrzeœnia ubieg³ego roku.
Miniony rok by³ korzystny pod wzglêdem liczby odwiedzaj¹cych nasz¹ placówkê. Z oferty edukacyjnej skorzysta³o blisko
178 600 osób. Muzeum Leœnictwa zwiedzi³o 34 513 osób, Pokazow¹ Zagrodê
Zwierz¹t 133 624 osoby, a w ró¿norodnych
formach edukacji przyrodniczo-leœnej
wziê³o udzia³ 8388 uczestników. Wydaliœmy szeœæ pozycji ksi¹¿kowych, dwa periodyki oraz dziewiêæ broszur, a tak¿e cztery
gry dydaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y.
Wœród nowoœci wydawniczych wymieniæ
mo¿na „Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce”, „Sztukê malowania drewnem, intarsje
Piotra Biernata” oraz „Park-arboretum w
Go³uchowie. Przewodnik”.

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”
„Kancelaria leœniczego”
„Pszczelarstwo i pasiecznictwo”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leœnictwa:
„Rzecz w tym ¿eby fantazji nie traciæ!
Bohaterowie Trylogii Henryka Sienkiewicza
w karykaturze Jacka Frankowskiego”
(do koñca kwietnia 2018 r.)
„Ptaki naszych lasów w twórczoœci
Arkadiusza Mañczyka”
(do koñca maja 2018 r.)
„Leœni pszczelarze”
(do koñca sierpnia 2018 r.)
P Zajêcia terenowe
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w parku-arboretum:
„Wiosna budzi zapachami i kolorami”
P Zajêcia muzealne
dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone w Muzeum Leœnictwa:
„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

XIV festyn edukacyjny
„Spotkanie z lasem”
8 czerwca 2018 r.
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Fina£ XI Ogólnopolskiego
Przegladu Twórczosci
Artystycznej Lesników
wrzesieñ 2018 r.
,

,

,

,

Wielki dzien Pszczó£
19 sierpnia 2018 r.

,

„V Miedzynarodowy
Festiwal Kultury Lesnej
i £owieckiej”
16 czerwca 2018 r.
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Nabytki biblioteczne
„Sarna w Europie”

„Bo¿a apteka. Zio³a pól i ogrodów”

Jednymi z najbardziej pospolitych zwierz¹t ³ownych s¹ sarny
– mo¿emy je spotkaæ dos³ownie wszêdzie. St¹d te¿ mog³oby siê
wydawaæ, ¿e wiemy na ich temat wszystko. Dziêki lekturze
austriackiego autora, Bruno Hespelera, przekonamy siê jednak,
¿e wiele aspektów ¿ycia, funkcjonowania oraz roli tego zwierzêcia w œrodowisku pozostaje dla nas nieodkrytych.
Autor: Bruno Hespeler. Rok wydania: 2016. Liczba stron: 336.
Oprawa twarda.

Prawdziwe kompendium wiedzy o roœlinach zielarskich.
Wraz z kolejnymi kartkami powy¿szej pozycji zag³êbiamy siê w
tajniki zio³olecznictwa, jak równie¿ poznajemy przeró¿ne prepa-

raty i nalewki lecznicze, które zale¿nie od doskwieraj¹cych nam
dolegliwoœci, mo¿emy przyrz¹dziæ sobie samodzielnie. Warto
zapoznaæ siê z tym, jak korzystaæ z „Bo¿ej apteki” za spraw¹ znanych i sprawdzonych receptur.
Autor: praca zbiorowa. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 303.
Oprawa twarda.
„Przewodnik do oznaczania roœlin z 376 miedziorytami”
Trzecie wydanie przewodnika obejmuje blisko tysi¹c dziko
rosn¹cych roœlin z 376 rycinami. Pozycja stanowi w zasadzie
przedruk publikacji z 1906 roku, po raz pierwszy uzupe³niony
„Byliny ozdobne”
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
skierowane do studentów ogrodnictwa i architektury krajobrazu
opisuje zarówno
mniej znane i rzadziej
uprawiane, jak równie¿ znacz¹ce dla
produkcji kwiaciarskiej roœliny. Opracowanie zosta³o wzbogacone o fotografie
obrazuj¹ce liczne gatunki roœlin i p³ytê
CD, bêd¹c¹ skarbnic¹
wiedzy o bylinach
ozdobnych.
Autor: Stanis³awa
Szczepaniak, Anna
Lisiecka.
Rok wydania: 2012.
Liczba stron: 175.
Oprawa miêkka.

o ilustracje. Choæ opracowanie zosta³o stworzone z myœl¹ o pocz¹tkuj¹cych badaczach roœlin, zawiera wiele informacji przydatnych lepiej zaznajomionym z tematyk¹ farmaceutom, leœnikom czy rolnikom.
Autor: Józef Rostafiñski. Rok wydania: 2017. Liczba stron: 259.
Oprawa twarda.
Romana Koch
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Kompleksowy projekt ochrony ¿ubra
przez Lasy Pañstwowe
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie od 1977 roku prowadzi
i utrzymuje Pokazow¹ Zagrodê Zwierz¹t. Zosta³a ona stworzona ze wzglêdu na restytucjê ¿ubra i pocz¹tkowo tylko król
puszcz by³ w niej hodowany. Dziœ obok majestatycznych
zwierz¹t mo¿na tu spotkaæ koniki polskie, daniele i dziki.
Przez wiele lat na utrzymanie go³uchowskich ¿ubrów Oœrodek
otrzymywa³ wsparcie finansowe m.in. ze strony Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Poznaniu czy funduszy europejskich. Od marca 2017 roku uczestniczy w „Kompleksowym projekcie ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe”, finansowanym z Funduszu Leœnego. Oprócz naszej jednostki w projekcie bior¹ udzia³
Regionalne Dyrekcje Lasów Pañstwowych, 22 nadleœnictwa,

Logo „Kompleksowego projektu ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe”

¯ubry z go³uchowskiej zagrody zwierz¹t (fot. D. Piotrowska)

Leœny Bank Genów w Kostrzycy, Bia³owieski Park Narodowy,
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Stowarzyszenie Mi³oœników ¯ubrów. Projektem objête zosta³o 82%
krajowej populacji ¿ubra.

Dla stad wolnoœciowych planowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania
w terenie: rekultywacja ³¹k, ich koszenie, zbiór siana, budowa
i czyszczenie oczek wodnych oraz innych wodopojów, budowa
brogów, zakup i rozwiezienie karmy, dzier¿awa ³¹k i kontraktacja
siana. Jednym z zadañ jest monitoring rozmieszczenia, preferencji
i struktury populacji ¿ubrów (badania telemetryczne, obserwacje
bezpoœrednie, mapy), a tak¿e monitoring zdrowia (sekcje pad³ych
i eliminowanych osobników, badania serologiczne i histopatologiczne), genetyczny (badania DNA, analiza rodowodów) i ekologiczny.
Przeprowadzone zostan¹ tak¿e analizy potencjalnych miejsc
wsiedlenia i tworzenie nowych stad, a tak¿e rozprzestrzenianie
gatunku w kraju i za granicê poprzez przemieszczenie z zachowaniem procedur pojedynczych osobników do innych oœrodków
hodowli. Te ostatnie dzia³ania dotycz¹ równie¿ oœrodków hodowli
[cd. str. 6]

Czêœæ go³uchowskiego stada (fot. D. Piotrowska)
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Fina³ konkursu „Mój Las”
19 stycznia br. w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie odby³ siê uroczysty fina³ XXXI
edycji konkursu „Mój Las”. By³
to regionalny szczebel tego
wydarzenia. Etap centralny,
do którego przes³ane zosta³y
prace nagrodzone pierwszym
i drugim miejscem, odbêdzie
siê w Zarz¹dzie G³ównym Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Leœnictwa i Drzewnictwa w Warszawie.
Do konkursu zg³osi³o siê w
dwóch kategoriach wiekowych
48 uczestników z trzech placówek: Szko³y Podstawowej nr 3
im. Powstañców Wielkopolskich
w Pleszewie, Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego w KoŸminie Wlkp. oraz
Szko³y Podstawowej nr 5 im.
UNICEF w Turku.
Dzieci z klas I–III szkó³ pod- Uczestnicy wydarzenia (fot. P. Ortell)
stawowych tworzy³y prace na
temat „Mój ulubiony mieszkaniec lasu”. Barwne zwierzêta leœne,
wœród których nie zabrak³o saren, lisów, sów i wiewiórek, wykonane by³y ró¿n¹ technik¹. Obok namalowanych farbami i kredkami znalaz³y siê wyklejane, tworzone technik¹ 3D czy ozdobione
piórami, mchem lub liœæmi. W tej kategorii jury konkursowe pod
przewodnictwem Benedykta RoŸmiarka, dyrektora OKL,
przyzna³o nagrody i wyró¿nienia.

Makuszyñskiego w KoŸminie Wlkp.: Agaty Miko³ajczyk, klasa
II a i Antoniego Garkowskiego, klasa I a oraz ze Szko³y Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku: Pauliny Rosiak, klasa III g,
Jakuba Ciszewskiego, klasa I d i Macieja Trawentkowskiego,
klasa I d.
Uczniowie starszych klas szkó³ podstawowych wykonywali
prace pt.: „Runo leœne i jego mieszkañcy”. W tej kategorii wymagany by³ opis zagadnienia, który mo¿na by³o wzbogaciæ o rysunki,
zdjêcia i grafiki. Prace by³y urozmaicone nie tylko kolorowymi
obrazkami. Obok barwnych wklejek znalaz³y siê wykresy, rymowanki, ciekawostki, a nawet ma³e instalacje ukazuj¹ce runo leœne.
Spoœród nades³anych prac zostali nagrodzeni i wyró¿nieni uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego
w KoŸminie Wlkp. I miejsce otrzyma³a Gabriela Goliñska z klasy
IV c, II miejsce – Maja Pawlak z klasy VI b oraz III miejsce –
Kacper Juszczyk z klasy IV c. Ponadto wyró¿niono opracowania
Amelii ¯ak z klasy IV b oraz Zofii Trawiñskiej z klasy VI b.
[cd. str. 6]

Fina³ konkursu otworzy³ Benedykt RoŸmiarek, dyrektor Oœrodka Kultury Leœnej
w Go³uchowie (fot. P. Ortell)

I miejsce otrzyma³a praca wykonana przez Wiktora Sylwestrzaka z klasy III a Szko³y Podstawowej nr 5 im. UNICEF w
Turku. II miejsce – dzie³o nades³ane przez Stanis³awa Michalaka
z klasy III b Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego
w KoŸminie Wlkp. III miejsce ex aequo przyznano uczennicom
Szko³y Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku: Natalii Urzêdowskiej z klasy I d oraz Zuzannie M¹czce z klasy I e. Wyró¿niono
równie¿ rysunki uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Kornela

Wystawa prac nades³anych na konkurs (fot. P. Ortell)
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Fina³ konkursu „Mój Las”
[cd. ze str. 5]

Po uroczystym wrêczeniu nagród i dyplomów podziêkowano
równie¿ nauczycielom-opiekunom za zaanga¿owanie i przygotowanie uczniów do konkursu. Nie zabrak³o wspólnego pami¹tkowego zdjêcia, na którym radoœni laureaci z dum¹ prezentowali
swoje dyplomy i nagrody ufundowane przez Oœrodek Kultury

Nauczyciele za przygotowanie uczniów otrzymali podziêkowania (fot. P. Ortell)

Cz³onkowie jury wraz z laureatem; od lewej: Joanna Zalejska-Niczyporuk,
Benedykt RoŸmiarek – przewodnicz¹cy jury, Barbara Czo³nik, z przodu: Stanis³aw
Michalak – II miejsce w I kategorii wiekowej (fot. P. Ortell)

Leœnej w Go³uchowie. Wszyscy uczestnicy spotkania obejrzeli
tak¿e film przyrodniczy pt.: „Pe³zaj¹ca m¹droœæ”. Na zakoñczenie
chêtni zwiedzili wystawy w Muzeum Leœnictwa.
Wszystkim nagrodzonym i wyró¿nionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Joanna Zalejska-Niczyporuk

Uczestnicy spotkania obejrzeli film przyrodniczy (fot. P. Ortell)

Kompleksowy projekt ochrony ¿ubra
przez Lasy Pañstwowe
[cd. ze str. 4]

zamkniêtej – w tym ¿ubrów w Go³uchowie. Profesjonalny bank
tkanek i DNA ¿ubra jest prowadzony i rozwijany przez Leœny Bank
Genów w Kostrzycy.
Zadania w ramach projektu ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe, dotycz¹ce hodowli zagrodowej króla puszcz w Oœrodku
Kultury Leœnej obejmuj¹: utrzymanie stada wraz z opiek¹ weterynaryjn¹, zakup pasz (mieszanka zbo¿owa, buraki pastewne),
przygotowanie na bazie polan i ³¹k parkowych siana oraz sianokiszonki, a tak¿e ich zgromadzenie w magazynach. Sfinansowane
z Funduszu Leœnego ju¿ w 2017 roku zosta³y dwa urz¹dzenia
u³atwiaj¹ce przygotowanie karmy: zgniatacz do zbo¿a i kruszarka
do rozdrabniania buraków pastewnych.
Bardzo wa¿nym zadaniem w hodowlach ex situ jest utrzymanie
ca³ej infrastruktury zagrody. Ogrodzenie na ca³ej d³ugoœci musi byæ
ci¹gle monitorowane i w razie potrzeby od razu naprawiane i remontowane. W nastêpnych latach planujemy wykonanie nowego
ogrodzenia wokó³ rozszerzonej o s¹siedni area³ powierzchni
zagrody.
W projekcie ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe bior¹ udzia³
równie¿ hodowle zagrodowe znajduj¹ce siê w Nadleœnictwach
Stuposiany, Niepo³omice i Kobiór oraz w Bia³owieskim Parku
Narodowym.

„Ciekawski” ¿ubr z Pokazowej Zagrody Zwierz¹t w Go³uchowie
(fot. D. Piotrowska)

Planowany termin zakoñczenia „Kompleksowego projektu
ochrony ¿ubra przez Lasy Pañstwowe” to 31 grudnia 2020 roku.
Barbara Olejnik

