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Kwartalnik edukacyjno-informacyjny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

W numerze:

Nabytki biblioteczne
Dzień Ziemi 2018
Gołuchowskie bajanie
„Spotkanie z lasem”
Archiwum fotograficzne OKL – Tableau

Mielerz czy retorta?
Przegląd Twórczości Dziecięcej
Orlik krzykliwy

2

Zapraszamy

J. Frankowski

W drugim kwartale 2018 r. w Ośrodku
miał miejsce szereg wydarzeń edukacyjnych
i muzealnych. W kwietniu obchodziliśmy po
raz siedemnasty Dzień Ziemi, podczas którego uczniowie z kilku powiatów południowej wielkopolski świętowali swoje sukcesy
w ochronie środowiska. Najbardziej zaangażowani otrzymali nagrody i odznaki „Honorowego Opiekuna Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa”. Nagrodzono też uczestników konkursu plastycznego, którzy wykonali projekty gry memo popularyzujące różnorodność biologiczną parku-arboretum w Gołuchowie. Na terenie Ośrodka posadzono
również kolejne pamiątkowe drzewo. Tym
razem była to sosna czarna w odmianie stożkowej.
Bogaty w wydarzenia był maj. W połowie tego miesiąca przeprowadziliśmy V
Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką
bezpieczniej”. Wydarzenie to zatacza coraz
większe kręgi, gdyż uczestniczą w nim dzieci
nie tylko z powiatu pleszewskiego, ale także
z powiatów sąsiednich. W drugiej połowie
maja przeprowadziliśmy już XII edycję ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Do rywalizacji stanęło 30
osób, a wybór laureatów był dla jurorów niełatwym zadaniem. Bajarze prezentowali wysoki i wyrównany poziom.
W tym samym miesiącu otwarto wystawę fotograficzną Karola Fornalczyka, którego pasją jest fotografia przyrodnicza, a zwłaszcza ptaki. W sobotni wieczór, 19 maja,
udostępniliśmy publiczności wystawy muzealne w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc
Muzeów”. Pogoda sprawiła, że frekwencja
była wysoka, aż do późnych godzin nocnych.
W drugi piątek czerwca odbył się po raz
czternasty festyn edukacyjny „Spotkanie z
lasem”. Na nowej scenie Ośrodka, w wiacie
edukacyjnej, dzieci z lokalnych szkół zapre-

zentowały spektakle ekologiczne oraz odebrały nagrody w konkursie plastycznym pod
tytułem „Mój ulubiony las”. Obok wiaty na
placu podworskim odbyły się: warsztaty plastyczne, pokazy rzemiosł związanych z lasem oraz gry i zabawy dydaktyczne. W sobotę, 16 czerwca, miał miejsce w Ośrodku
Piąty Międzynarodowy Festiwal Kultury
Leśnej i Łowieckiej, który na dobre zagościł
w kalendarzu konkursów muzyki myśliwskiej w naszym kraju.
21 czerwca otworzyliśmy wystawę fotograficzną pt.: „Pejzaże Marka Kiedrowskiego”. Do Pokazowej Zagrody Zwierząt zakupiliśmy trzy koniki polskie, a do ogrodu ziołowo-kwiatowego szereg nowych roślin,
które wzbogacą kolekcję botaniczną w tym
obiekcie.
W bieżącym roku przypada 125 rocznica
ustanowienia Ordynacji Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. Z tej okazji Ośrodek
opublikował czwarte wydanie monografii
poświęconej rezydencji magnackiej w Gołuchowie.
Przed nami okres letni, podczas którego
więcej podróżujemy. Zapraszam w odwiedziny do Gołuchowa, który warto uwzględnić na trasie wakacyjnych wojaży.
Benedykt Roźmiarek, dyrektor OKL

P Wystawy stałe
w Muzeum Leśnictwa:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leśnictwa w Polsce”
„Spotkanie z lasem”
„Diorama – grąd środkowoeuropejski
w aspekcie wiosennym”
„Diorama – świerczyna borealna
w aspekcie zimowym”
„Gatunki leśne z Czerwonej Księgi”
„Technika leśna”, „Ochrona lasu”
„Kancelaria leśniczego”
„Pszczelarstwo i pasiecznictwo”
P Wystawy czasowe
w Muzeum Leśnictwa:
„Polskie lasy w Niepodległej 1918–1924,
1924–2018”
(do września 2018 r.)
„Leśni pszczelarze”
(do końca sierpnia 2018 r.)
P Zajęcia terenowe
dla dzieci i młodzieży
prowadzone w parku-arboretum:
„Leśni detektywi”,
„Szukamy dendrologicznych skarbów”
P Zajęcia muzealne
dla dzieci i młodzieży
prowadzone w Muzeum Leśnictwa:
„Zwierzęta leśne z Czerwonej Księgi”,
„Budowa warstwowa lasu”
Informacje dotyczące zajęć:
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 Ośrodka
po wcześniejszym uzgodnieniu:
tel. 62 761-50-45 wew. 113

Nabytki biblioteczne
„Reliktowa Puszcza Karpacka”
Dwujęzyczne wydawnictwo poświęcone Karpatom zawiera
mnóstwo niesamowitych zdjęć, od których niełatwo będzie uwolnić wzrok podczas lektury. Przyroda południowo-wschodniego
krańca Polski została tutaj przedstawiona w różnych porach roku –
za każdym razem wzbudzając poczucie naturalnego piękna.
Puszcza Karpacka to jeden z najcenniejszych lasów w Europie.
Przekonamy się o tym z każdą kolejną przewróconą stroną.
Autor:
Stanisław
Kucharzyk,
Radosław
Michalski.
Rok wydania:
2013.
Liczba stron:
149.
Oprawa
twarda

„Wielka encyklopedia pszczelarstwa”
Encyklopedia dedykowana osobom planującym założenie pasieki, jak również początkującym i nieco bardziej doświadczonym
pszczelarzom. Znajdziemy tutaj liczne
wskazówki z zakresu
biologii pszczelich gatunków, prowadzenia
pasiek czy produktów
pasiecznych. Wszystko
oczywiście poparte nieocenionym doświadczeniem autorów.
Autor: Mateusz
Morawski, Lidia
Moroń-Morawska.
Rok wydania: 2017.
Liczba stron: 445.
Oprawa twarda.
Romana Koch
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Dzień Ziemi 2018
Celebrowanie Dnia Ziemi na
świecie czynione już od blisko
pięćdziesięciu lat, w Ośrodku
Kultury Leśnej zorganizowano po
raz siedemnasty. Radość przepleciona refleksją towarzyszyła
uczestnikom obchodów, którzy
swoje zaangażowanie w sprawy
środowiska, nie tylko to świąteczne, ale również codzienne,
pokazali z jak najlepszej strony.
Impreza miała charakter otwarty, a jej program zapewniał atrakcje
dla wszystkich, którzy w tym dniu
zdecydowali się przyjechać do Gołuchowa. W trakcie obchodów Dnia
Ziemi nie zabrakło artystycznych
występów. Odbywały się na scenie
w nowo oddanej do użytkowania
wiacie edukacyjnej, a także w plenerze parku-arboretum.
W zielonej scenerii, nieopodal
Hasło Dzień Ziemi utworzone z kilkuset osób oznajmiło, że w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie po raz kolejny
Starego dworku, piosenkami i wier- spotykają
się orędownicy życia w zgodzie z naturą (fot. P. Szyduk)
szem uświetniono sadzenie sosny
czarnej, drzewa upamiętniającego obchody i przypominającego o chowskiego parku, prezentowany był również w formie prelekcji
uczniowskim patronacie nad parkiem-arboretum. Oprawę artysty- połączonej z pokazem zdjęć.
Kulminacyjnym punktem Dnia Ziemi było przyjęcie w poczet
czną przygotowały przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie, które do barwnego korowodu „Honorowych Opiekunów Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuzmierzającego w miejsce sadzenia zaprosiły goszczących na uro- chowa” 28 uczniów reprezentujących pięć placówek szkolnych.
czystości przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji kultury, Przez cały rok starali się o to specjalne wyróżnienie przyznawane
w formie odznaki. Wykonywali powierzone im zadania, a także
inicjowali własne. Brali m.in. udział w akcjach ratowania kasztanowców i sprzątania świata, sadzili drzewa, opiekowali się przyszkolną zielenią, organizowali konkursy dla młodszych kolegów.
Aktywni uczniowie opuszczali Gołuchów z odznakami, dyplomami i upominkami. Szczęściarze wyjeżdżali z głównymi nagrodami rozlosowanymi w trakcie imprezy, którymi były: wyjazd
studyjny do Brukseli obejmujący zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez Europosła Andrzeja Grzyba; oraz

Młodym artystom z SP w Gołuchowie za przygotowanie spektaklu „Jak rozweselić
Ziemię?” podziękował Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej
(fot. R. Koch)

nadleśnictw. Wcześniej przed gośćmi obchodów wystąpiły dzieci
klas III w spektaklu „Jak rozweselić Ziemię?” oraz Maja Pęchorzewska i Magda Kliszewska z III LO w Kaliszu w solowych
występach wokalnych.
W rajdzie ekologicznym „Pod drzewami”, stałym punkcie
obchodów, wzięło udział aż 19 reprezentacji szkół. Równie dużym
zainteresowaniem cieszyła się wśród uczniów kolejna edycja quizu
ekologicznego. Z wypiekami na twarzy oczekiwali na podsumowanie i losowanie nagród. Równie wielkie emocje towarzyszyły
finałom konkursów: na projekt gry memo promującej różnorodność
biologiczną parku-arboretum w Gołuchowie oraz 9 edycji EkoKonkursu „Czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko, nie wyrzucam –
przetwarzam!”. Ten drugi w szczególny sposób nawiązał do hasła
bieżącej kampanii Dnia Ziemi, to jest walki z zanieczyszczeniem
planety plastikowymi odpadami. Z kolei temat pierwszego z wymienionych konkursów dotyczący przyrodniczego bogactwa gołu-

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie na obchody Dnia
Ziemi przybyli z samodzielnie przygotowanymi hasłami i dekoracjami
(fot. R. Koch)

rower sponsorowany przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta
EKO w Kaliszu. W Dniu Ziemi do uczniów trafiło jeszcze wiele
innych nagród, takich jak: tablety, lornetka, plecak, gry edukacyjne,
bidony, albumy przyrodnicze, a wszystko to za ich proekologiczną,
godną naśladowania postawę. Nagrody ufundowali m.in.: Urząd
Miejski w Kaliszu, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Polski
Związek Łowiecki, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. [cd. str. 4]
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Gołuchowskie bajanie
17 i 18 maja br. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawował Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka
Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
spirowane literaturą, a także takie, w których wykorzystano
fragmenty poezji. Tematyka wystąpień była bardzo różnorodna.
Gawędziarze wcielali się w role zwierząt, utożsamiali z drzewami,
dialogowali sami ze sobą,
stosowali rekwizyty i występowali w przebraniu.
Wystąpienia oceniało
sześcioosobowe konkursowe Jury, które najwyżej
oceniło bajanie Jakuba
Chludzińskiego, ucznia
Technikum Leśnego im.
Adama Loreta w Tucholi.
Zaprezentował on gawędę „Leśna harmonia”.
Drugie miejsce otrzymała
Joanna Bartczak z Technikum Leśnego w Warcinie, za opowieść z morałem pt.: „Czy na pewno
nas znacie?”. Trzecie
miejsce zajęła Dominika
Piotrowska – uczennica
Zespołu Szkół Leśnych
w Lesku, która wystąpiła
z gawędą „Czary mary”.
Wyróżnieniem specjalnym doceniono występ
pana Artura Hampela
zatytułowany „JaktorowUczestnicy XII Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego (fot. K. Ziółkowska)
skie tury”.
[cd. str. 5]

Do dwunastej edycji tego krasomówczego konkursu zgłosiło
się 30 osób, głównie uczniów techników leśnych. Bajarze zaprezentowali w większości teksty autorskie. Były także gawędy zain-

Dzień Ziemi 2018
[cd. ze str. 3]

Honorowy patronat nad uroczystością sprawowali: Andrzej
Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Sapiński –
Prezydent Miasta Kalisza oraz Maciej Wasielewski – Starosta
Pleszewski. Imprezę zorganizowali Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie i III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu, przy współudziale Urzędu Gminy w Gołuchowie, Zamku –
oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w
Kaliszu, Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu oraz innych, licznych placówek szkolnych.
Pamiątkę wydarzenia, które odbyło się 25 kwietnia, stanowią
okolicznościowy znaczek oraz wspólne zdjęcie uczestników Dnia
Ziemi wykonane z lotu ptaka.

- Nikola Konwińska, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców
Wielkopolskich w Kaliszu
- Michał Młynarczyk, Szkoła Podstawowa im. Królowej
Jadwigi w Jedlcu
- Nikola Śliwińska, Zespół Szkół Publicznych nr 3 im.
Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie

Alicja Antonowicz

Wyniki konkursu na projekt gry memo
„Różnorodność biologiczna parku-arboretum w Gołuchowie”
I miejsce – Aldona Jarząb, Zespół Szkół w Kościelnej Wsi
II miejsce – Marta Andrysiak, Szkoła Podstawowa nr 18
im. J. Kusocińskiego w Kaliszu
III miejsce – Katarzyna Sałata, Szkoła Podstawowa nr 18
im. J. Kusocińskiego w Kaliszu
Wyróżnienia:
- Szymon Bruzi, Zespół Szkół Publicznych nr 3 im. Powstańców
Wielkopolskich w Pleszewie
- Weronika Ejankowska, Szkoła Podstawowa
im. J. Kochanowskiego w Stowięcinie

Szczęśliwy los z numerem 19 przyniósł uczniowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu wygraną w postaci roweru (fot. R. Koch)
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„Spotkanie z lasem”
Już po raz czternasty
Ośrodek Kultury Leśnej w
Gołuchowie zorganizował
festyn „Spotkanie z lasem”.
Na to edukacyjne wydarzenie, które odbyło się 8
czerwca br., przybyły dzieci
i młodzież ze szkół południowej Wielkopolski.

Szkoła Podstawowa
w Rychnowie), Mai
Kaczmarek (klasa III,
Szkoła Podstawowa
nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim), Mai
Chmieleckiej, Kindze
Mazurowskiej, Lenie
Duszy i Bartoszowi
Kłosowi (klasa III,
Szkoła Podstawowa
nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim), Szymonowi Wierzowieckiemu
(klasa III, Szkoła Podstawowa w Kuklinowie), Antoniemu Walerowiczowi (klasa II,
Szkoła Podstawowa w
Gołuchowie),

Tegoroczne „Spotkanie z
lasem” odbyło się w nowej
wiacie edukacyjnej Ośrodka
oraz w jej okolicy na placu podworskim. Na scenie odbywały się spektakle i występy uczniów – w tym roku prezentowane przez młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Kucharach oraz ze Szkoły
Występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach (fot. Z. Kroczyński)
Podstawowej w Gołuchowie.
Również pod wiatą miał miejsce uroczysty finał konkursu plastycznego pt.: „Mój ulubiony las” organizowanego rokrocznie w
związku z festynem. Do bieżącej edycji napłynęły łącznie 553 prace
z 38 placówek szkolnych, m.in. z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Brzezin, Wielowsi, Turku, Turska, Chełmc, Rychnowa, Taczanowa, Liskowa.
Najwięcej rysunków przysłały dzieci z klas I–III szkół podstawowych – aż 285. W tej kategorii uczniowie mieli za zadanie namalować techniką pasteli las jaki lubią. Młodzież z klas IV–VI SP
wykonywała prace metodą kolażu i dostarczyła 215 dzieł. W dwóch
najstarszych grupach wiekowych (uczniowie klas VII–VIII SP
wraz z klasami gimnazjalnymi – III kategoria oraz młodzież szkół
średnich – IV kategoria) nadesłali łącznie 53 prace. Ulubiony las
najstarsi uczniowie malowali różnymi farbami.
Jury pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka, dyrektora
OKL, oceniło prace pod względem wartości plastycznych i artystycznych, ogólnej estetyki, samodzielności wykonania oraz zgod- Laureaci I kategorii wiekowej – klasy I–III SP (fot. Z. Kroczyński)
Szymonowi Pietrzakowi (klasa I, Szkoła Podstawowa w Liskoności z tematem i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.
W I kategorii wiekowej przyznano I miejsce Krystianowi wie) oraz Adrianowi Derwichowi (klasa I, Szkoła Podstawowa
Niciejewskiemu z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Rychnowie, nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim).
W grupie klas IV–VI SP przyznano I miejsce ex aequo:
II miejsce – Małgorzacie Przybyle z klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu oraz III miejsce – Piotrowi Kłobuchawi Karolinie Kałużnej z klasy VI z Zespołu Szkół w Iwanowicach
z klasy I, Szkoła Podstawowa w Droszewie. Rozdano również oraz Zuzannie Obecnej z klasy IV z Zespołu Szkół Publicznych w
wyróżnienia: Aleksandrze Pejaś (klasa III, Szkoła Podstawowa w Taczanowie Drugim. II miejsce otrzymały uczennice Julia KaczBrzezinach), Magdalenie Juskowiak (klasa II, Szkoła marek z klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie WielPodstawowa w Kuklinowie), Aleksandrze Kozłowskiej (klasa I, kopolskim oraz Marcelina Woźniak z klasy VI ze Szkoły Podsta-

Uczestnicy spotkania, w tle wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie plastycznym „Mój ulubiony las” (fot. Z. Kroczyński)

Nagrodzeni i wyróżnieni w II kategorii wiekowej – klasy IV–VI szkół podstawowych (fot. Z. Kroczyński)
[cd. str. 7]
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„Spotkanie z lasem”
[cd. ze str. 6]

Laureaci konkursu plastycznego z III kategorii wiekowej – młodzież klas VII–VIII SP
oraz gimnazjalnych (fot. Z. Kroczyński)

wowej nr 5 w Turku. III miejsce przyznano Patrykowi Ryfa z
klasy V ze Szkoły Podstawowej w Gołuchowie. Wyróżnienia
otrzymali: Julia Stefaniak (klasa IV, Zespół Szkół Publicznych
nr 1 w Pleszewie), Oliwia Jopek i Filip Sójka (klasa V, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Tursku), Nikola Kotala (klasa VI,
Szkoła Podstawowa w Chełmcach), Natalia Pokrywa i Alicja
Tyra (klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim), Luiza Graczyk i Dawid Zduński (klasa V) oraz
Szymon Urbaniak (klasa VI, Szkoła Podstawowa w Gołuchowie), Cyprian Oleksy (klasa V, Szkoła Podstawowa nr 5 w
Turku), Sebastian Jarosik (klasa V, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Adam Prus (klasa IV, Szkoła Podstawowa w Rychnowie).
W kategorii klas gimnazjalnych oraz VII–VIII SP jury przyznało I miejsce Martynie Michalak z klasy II gimnazjum w
Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, II miejsce –
Magdalenie Pejaś z klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w

(klasa VII, Szkoła Podstawowa w Rychnowie), Ewy Glapki
(klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Blizanowie) oraz
Tatiany Żyły (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Chełmcach).
W IV kategorii wiekowej – młodzież szkół średnich – nie
przyznano I i II miejsca. III miejsce otrzymała Weronika
Latańska z klasy I, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w
Pleszewie, a wyróżnienia Eliza Florczak z klasy I, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie i Marta Matuszewska z klasy III, Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim.
W międzyczasie na polanie odbywały się warsztaty i pokazy. Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach przeprowadzało cieszące się stałym zainteresowaniem
warsztaty wyplatania z wikliny i garncarskie oraz opowiadało
o dawnym wykorzystaniu darów lasu w gospodarstwach domowych.
Towarzystwo Żywej Archeologii w Kaliszu przybliżało zagadnienia związane z bartnictwem, produkcją dziegciu i daw-

Warsztaty garncarskie (fot. Z. Kroczyński)

Najstarsza nagrodzona młodzież z klas szkół średnich wraz z członkami jury
(fot. Z. Kroczyński)

Iwanowicach oraz III miejsce – Mikołajowi Sztylka z klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Gołuchowie. W tej grupie wyróżniono prace: Kai Mądrzak i Oliwii Kląskały (klasa III, Publiczne
Gimnazjum w Taczanowie Drugim), Agaty Haak i Aleksandry
Szczepaniak (klasa III, Gimnazjum nr 3 w Pleszewie), Michaliny
Rutczak (klasa VII, Szkoła Podstawowa w Gołuchowie), Julity Gałki
(klasa VII, Zespół Szkół w Szczytnikach), Aleksandry Banasiak
(klasa VII, Szkoła Podstawowa w Liskowie), Bartosza Matczaka

nymi metodami konserwacji żywności z wykorzystaniem drewna i lasu. Zaprezentowało również ekspozycję namiotów średniowiecznych oraz zademonstrowało uzbrojenie i życie obozowe Słowian i Wikingów.
Przedstawiciele gospodarstwa pszczelarskiego „Czempisz”
opowiadali o życiu i zwyczajach pszczół, prezentowali żywy ul
oraz sprzęt i ubiór osoby zajmującej się tymi pożytecznymi
owadami.
Jak co roku nie zabrakło warsztatów kaletniczych, filcowania oraz malowania na szkle, liściach, deseczkach oraz torbach płóciennych. Jako nową atrakcję Ośrodek przygotował zajęcia odbijania drzeworytów z motywami leśnymi, roślinnymi
i zwierzęcymi na papierze oraz tkaninie. Warsztaty te połączone
były z pogadankami na temat dawnych ksiąg związanych z lasem.
Na uczestników festynu czekały również liczne gry oraz zabawy edukacyjne przeprowadzane przez pracowników Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek”, Samorządu Gminy Gołuchów, Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów oraz Ośrodka
Kultury Leśnej. Wszystkich w ten ciepły i słoneczny dzień zabawiali kuglarze aktywnościami ruchowymi i sprawnościowymi.
Na chętnych czekały również wystawy w Muzeum Leśnictwa,
których zwiedzanie w tym dniu było bezpłatne.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Radio Centrum
Kalisz i „Życie Pleszewa”.
Joanna Zalejska-Niczyporuk

