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W przebarwiających się liściach, powiewach wiatru i dynamice porannych mgieł upatrujemy zmian nie tylko
w przyrodzie. Czekamy na możliwość
zintensyfikowania spotkań oraz wzmocnienia społecznych relacji. Działamy
przecież dla Państwa i realny kontakt jest
dla nas szczególnie ważny.
W Muzeum Leśnictwa udostępniliśmy większość wystaw, oferując
dodatkowo prezentację fotografii pt.
Gorce w Naturze 2000. Z prawdziwą
przyjemnością oddajemy do użytku
stałą ekspozycję poświęconą ochronie
przyrody, w tym – zagrożonym gatunkom występującym w lasach. Jej nową

aranżację, z wykorzystaniem aktywnych form docierania do leśnej wiedzy,
umożliwiła dotacja z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe zaplanowane
wystawy okresowe serwujemy aktualnie w wersji on-line. Liczymy, że wernisaże wkrótce znów będą możliwe,
a spotkania z artystami dostarczą emocji,
o które trudniej w wirtualnym świecie.
Krok po kroku, w małych grupach,
spotykamy się na edukacyjnych zajęciach. Z radością uczestniczyliśmy
w sierpniowych spotkaniach z dziećmi
i młodzieżą w Zielonej Strefie Galerii
im. J. Tarasina w Kaliszu. Z przy-

jemnością realizujemy terenowe lekcje
w parku-arboretum i zagrodzie zwierząt.
Wakacyjne miesiące mijały pod
znakiem projektu Leśne strofy na lato
oraz konkursu na imiona dla żubrów
urodzonych w tym roku w Pokazowej
Zagrodzie Zwierząt. Drugi kwartał to też
czas pięknych darów. Zasoby Ośrodka
zasiliły pamiątki i kolekcjonerskie
zbiory. Wzmocniła się wieloletnia
współpraca z miłośnikiem pszczelarstwa Jerzym Gnerowiczem i nawiązały
nowe kontakty, które nas bardzo cieszą.
Zbiory nieistniejącego już Technikum
Leśnego w Margoninie, kolekcja inspirowana pszczołami oraz dziewiętnastowieczne listy dokumentujące początki tworzenia parku w Gołuchowie to
rarytasy, o których sygnalizujemy w artykułach. Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do śledzenia naszych działań
w Internecie oraz na żywo.
Do zobaczenia w Gołuchowie!
Benedykt Roźmiarek
Dyrektor
Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie
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Co nowego w muzeum?

MODERNIZACJA WYSTAWY STAŁEJ
SPOTKANIE Z LASEM – OCHRONA PRZYRODY
Prezentowana w budynku Powozowni Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ekspozycja stała Spotkanie
z lasem – ochrona przyrody doczekała się nowoczesnej odsłony. Postęp technologiczny, zmiana jakościowa
dotycząca form przekazu w muzeach oraz rozwój nauk przyrodniczych – wszystko to spowodowało powstanie projektu przebudowy i modernizacji jej dotychczas istniejącej wersji.

W rezultacie kilkuletnich działań w ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego wystaw Spotkanie z lasem powstała nowa ekspozycja poświęcona ochronie przyrody, szczególnie na terenach
leśnych. Temat jest niezwykle ważny,
choćby z tego względu, że lasy są
głównym zasobem przyrodniczym
kraju, dają miejsce bytowania ok. 65%
gatunków występujących w Polsce
i wpływają na jej biologiczną różnorodność. W celu ochrony tego niezwykłego bogactwa wprowadzono formalne
rozwiązania poparte wieloletnią praktyką oraz badaniami naukowców.
Zwiedzając nową wystawę, można
dowiedzieć się, jakie istnieją formy
i metody ochrony przyrody, w jaki
sposób są one realizowane przez
leśników, co każdy z nas, odwiedzających lasy, może zrobić, by przyczynić
się do zachowania przyrody w dobrym
stanie (po pierwsze: nie szkodzić!),
a także, czym są czerwone księgi i listy
gatunków zagrożonych wyginięciem.
Przede wszystkim zaś można się tu
zapoznać z prawdziwymi rzadkościami
zoologicznymi, botanicznymi i mykologicznymi występującymi w polskich
lasach.
Na ekspozycji zaprezentowano akty
prawne oraz konwencje międzynarodowe chroniące różne gatunki oraz
siedliska. W każdym nadleśnictwie
ważną rolę pełni program ochrony
przyrody. Opiera się on na dokładnym
rozpoznaniu walorów przyrodniczych
danego obszaru, który leśnikom nakreśla zadania w tej dziedzinie. Przykładowy
dokument – są one częścią planu
urządzenia lasu i sporządza się je dla
każdego nadleśnictwa w Polsce na 10 lat
– również znajdziemy na wystawie.
Oprócz samych czerwonych ksiąg
swoje miejsce znalazły tutaj także ważne
publikacje traktujące o ochronie przyrody w lasach.

Znaczącą częścią ekspozycji jest
projekcja z lektorem przedstawiająca
formy ochrony przyrody w Polsce –
z podkreśleniem udziału Lasów Państwowych w ich realizacji – a także
prezentacje pokazujące zabiegi leśników, by zatrzymać tak cenną dla przyrody wodę (tzw. mała retencja) oraz
chronić gatunki i ich siedliska.
Integralnym elementem wystawy są
prezentowane w postaci preparatów
zwierzęta, rośliny i grzyby związane ze
środowiskiem leśnym, a zapisane
w polskich czerwonych księgach. Różne
stopnie zagrożenia gatunków wyginięciem przedstawiono w poszczególnych
aneksach w sposób łączący tradycyjną
formę ekspozycji (okazy w gablocie)
z formą multimedialną (monitory
dotykowe). Połączenie to nie tylko
ułatwia zapamiętanie cech zewnętrznych, ale również umożliwia zapoznanie się z informacjami o występowaniu gatunku i jego charakterystycznych
cechach czy ciekawostkami z nim
związanymi. W niektórych przypadkach
możliwe jest też posłuchanie głosu (np.
wycia wilków, pieśni godowej głuszców) czy obejrzenie fragmentu filmu

(np. z piękną nadobnicą alpejską lub
majestatycznym puchaczem w roli
głównej).
W myśl zasady „uczyć, bawiąc” na
monitorach znalazły się wirtualne
puzzle przedstawiające portrety niektórych zwierząt, ujęte często w humorystyczny sposób. Puzzle, do samodzielnego ułożenia na ekranie, mają
różny stopień trudności.
Pojedyncze eksponaty można dodatkowo podświetlić. Niektóre z nich
ukryte są w wysuwanych tubach lub
w szufladach. Z kolei dostrzeżenie
szczegółów owadziej budowy umożliwiają szkła powiększające. W części
szuflad znalazły się też ciekawostki
związane z prezentowanymi gatunkami.
Niejednokrotnie odnoszą się one do
życia codziennego czy do kultury.
Dzięki nim można np. dostrzec związek
między ratownictwem medycznym
a pewnym rzadkim gatunkiem węża. Na
wystawie podana jest zatem nie tylko
informacja naukowa, ale również taka,
która może zaskoczyć lub skłonić do
zastanowienia nad związkiem człowieka z przyrodą.
Tekst: Joanna Kostka

Wystawa w nowej odsłonie
fot. Patryk Ortell
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WYSTAWY CZASOWE
WIOSNA – LATO 2020
Kwiecień, maj i czerwiec to w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
czas wzmożonej aktywności wystawienniczej. Zwykle w tym okresie
zaplanowane jest udostępnienie trzech – czterech ekspozycji czasowych o zróżnicowanej tematyce. Podobnie było i w tym roku. Mimo
ograniczeń w działalności spowodowanej pandemią pracownicy
Muzeum Leśnictwa, w porozumieniu z artystami, starali się
zrealizować wystawy, przenosząc je w wirtualny świat Internetu.

Pierwszym tego typu działaniem było
udostępnienie w dniu 8 maja prac
Artura Bieńkowskiego, który przedstawił zestaw fotogramów składających się na Pejzaże Podlasia. Autor
jest zootechnikiem, absolwentem
Akademii Rolniczej w Lublinie,
wieloletnim pracownikiem stadniny
koni arabskich w Janowie Podlaskim,
instruktorem jeździeckim, inicjatorem
wielu przedsięwzięć sportowo-kulturalnych i wystawienniczych.
Fotografik ten rejestruje piękno
koni, ale też przyrodę Podlasia. Kontakty z takimi luminarzami jak prof.
Ludwik Maciąg, prof. Stanisław Baj
i innymi twórcami związanymi z warszawską Akademią Sztuk Pięknych
rozbudziły w nim zainteresowanie
sztuką, które realizuje przy pomocy
obiektywu. Na stronie internetowej
OKL zostało zaprezentowanych i opisanych trzydzieści prac Artura Bieńkowskiego, które dzięki temu już na
stałe zagoszczą w naszych domach.

Od 19 czerwca, tym razem na żywo,
zwiedzać można wystawę fotograficzną
Gorce w Naturze 2000, zorganizowaną
we współpracy z Gorczańskim Parkiem
Narodowym. Powstała ona ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
przedsięwzięcia realizowanego przez
Park pod nazwą Gorce w Naturze 2000.
Edukacja i turystyka przyrodnicza. Mimo pandemii, w porozumieniu z kierownictwem Parku, w sali wystaw czasowych w Powozowni udostępniono
zestaw trzydziestu jeden fotogramów.
Tegoroczne przedsięwzięcie jest
kontynuacją cyklu spotkań z walorami
przyrodniczymi polskich parków narodowych, które organizujemy w salach
muzeum od prawie trzydziestu lat. Idea
wystaw realizowanych w Gołuchowie
wspólnie z parkami ma na celu zapoznać
turystów z unikatową przyrodą i zachęcić do odwiedzenia tych miejsc. To
właśnie znajdziemy na prezentowanej
ekspozycji, na której można podziwiać

Gorce w Naturze 2000 - fragment wystawy
fot. Nela Popiołek
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fot. Aga Czyż

górskie krajobrazy, łąki, bory świerkowe, ale też rzadkie ptaki czy ssaki.
Wszystkich tych, którzy z jakichś
powodów nie mogą odwiedzić Gorców
czy Gołuchowa, zachęcamy do wizyty
na naszej stronie internetowej, gdzie
piętnastominutowy film o Gorczańskim
Parku Narodowym z pewnością złagodzi tę niedogodność.
Kolejnym przedsięwzięciem wystawienniczym, które zrealizowaliśmy
w sieci, jest wybór fotografii wykonanych przez Agę Czyż. Autorka jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Kielcach. Pracuje jako
instruktor plastyk odpowiedzialny za
prowadzenie zajęć dydaktycznych
z dziećmi i dorosłymi. Prowadzi sekcję
plastyczną „Karp 65” oraz zajęcia
z fotografii w Osiedlowym Klubie
Kultury „Miniatura” działającym przy
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nieustanny kontakt ze sztuką tworzoną przez uczestników warsztatów
twórczych, członków sekcji plastycznej
i fotograficznej, wytworzyły u artystki
umiejętność łączenia fotografii, malarstwa, rysunku i grafiki. To, w połączeniu
z wrodzoną wrażliwością i talentem,
pozwoliło autorce zbudować nową
jakość, stworzyć coś niepowtarzalnego,
coś zasługującego na uwagę. Przyroda,
ludzie, przedmioty są dla Agi Czyż
podstawowymi obiektami zainteresowania, a efekt końcowy daje ich
twórcze przetworzenie.

Parkowe zakątki

Na wirtualnej wystawie, dostępnej
od 26 czerwca, zaprezentowany jest
wybór prac artystki. Ma on zachęcić
odbiorców do osobistego, bezpośredniego kontaktu z dziełem na wystawie,
którą Muzeum Leśnictwa planuje
w przyszłym roku.
Okres letniej kanikuły rozpoczęliśmy 3 lipca od zaprezentowania niezwykłej, wielowątkowej wystawy Inspirowane naturą. Jacek Seniów, komisarz
i inicjator, zaprosił do niej czternastu
twórców opowiadających o przyrodzie
za pomocą różnych technik twórczych.
Wystawa, pomyślana jako przedsięwzięcie interdyscyplinarne, podzieliła

los innych tegorocznych inicjatyw
i została przeniesiona do internetu. Na
stronach Ośrodka można zapoznać się
z krótkimi notami biograficznymi poszczególnych artystów oraz przykładami
ich prac.
Opisane wyżej prezentacje internetowe można potraktować jako swoistego rodzaju zaproszenie do odwiedzenia Muzeum Leśnictwa Ośrodka
Kultury Leśnej w Gołuchowie w przyszłym roku, bowiem większość zamieszczonych w sieci wystaw planujemy udostępnić na żywo w naszych
salach wystawowych. Już teraz zapraszamy.
Tekst: Konrad Bul
ryc. Jacek Seniów

GOŁUCHOWSKI PARK

W KORESPONDENCJI
JANA DZIAŁYŃSKIEGO
Dziewiętnastowieczne listy właściciela Gołuchowa adresowane do
ogrodnika Jana Falkowskiego właśnie ujrzały światło dzienne. Korespondencję przekazała do zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewa Szpunt, wieloletnia dyrektor Biblioteki Publicznej
w Pleszewie, do której rąk trafiła ona jako pamiątka przekazywana
w rodzinie. Jak o początkach gołuchowskiego parku w swoich listach
pisał hrabia Działyński, można przeczytaćw najnowszym tomie „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej”.

Autorem artykułu zatytułowanego
O początkach organizacji parku
i ogrodu gołuchowskiego w świetle
nowych źródeł jest dr Andrzej Szymański, historyk, działacz Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. Po
skrupulatnej analizie listów, którymi
zainteresowała go Ewa Szpunt, przygotował niezwykle ciekawe opracowanie. Podaje w nim charakterystykę omawianych dokumentów oraz
wprowadza czytelnika w tematykę
historii założenia parkowego i dotychczasowych opracowań tego miejsca. Przede wszystkim jednak przedstawia wyłaniający się z korespondencji obraz działań podejmowanych na terenie parku i ogrodu, opisuje
rodzaje zlecanych prac, podaje nazwy
sadzonych gatunków, a stosując liczne
cytaty, oddaje osobisty stosunek właściciela Gołuchowa do przyrody, ludzi

i zastanego stanu rzeczy. Z analizowanych listów autor zaczerpnął również
szereg informacji o przyjazdach do Gołuchowa Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, małżonki hrabiego, i o głębokiej trosce męża o jej właściwe i godne
przyjęcie na wielkopolskiej ziemi.
„Pierwotnie musiał to być zbiór 13
listów, oznakowanych czerwoną kredką
w lewym górnym narożniku. Nie
wszystkie się zachowały, brakuje
bowiem listu nr 5. (…) Nie ma także listu
nr 3, ale być może, jest nim list pisany
przez Zygmunta Celichowskiego, nie
przez samego Jana Działyńskiego, i z tego powodu nieponumerowany” – czytamy w pierwszej części artykułu.
W owym zbiorze listów zachowała się

Listy Jana Działyńskiego
fot. Alicja Antonowicz
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Przekazanie listów
(od lewej: dr inż. Benedykt Roźmiarek,
mgr Ewa Szpunt, dr Andrzej Szymański
fot. Alicja Antonowicz

też luźna kartka pisana przez Adama
Kubaszewskiego, chronologicznie nieprzystająca do reszty, bo datowana na 13
stycznia 1885 roku. „Jest to roczne
zestawienie siły ręcznej i dokładne jej
oszacowanie, w celu utrzymania ogrodu
warzywnego i parku gołuchowskiego
w należytym porządku i bezpieczeństwie” – pisze autor.
Najstarszy z analizowanych listów
hrabia Działyński wysłał w 1864 roku,
ostatni prawdopodobnie w 1875 roku.
Daty te wskazują na okres zajmowania
się gołuchowskim parkiem przez Jana
Falkowskiego (w 1866 roku był również
ogrodnikiem w Kórniku, który Jan Dzia-

łyński przejął po śmierci swojego ojca
Tytusa). W 1876 roku, dla potrzeb dalszego rozwoju i nadania ostatecznego
kształtu założeniu parkowemu, zatrudniono w Gołuchowie Adama Kubaszewskiego, wielokrotnie później nagradzanego za otrzymywane plony oraz
plan parku.
Falkowskiego i Działyńskiego, poza
zainteresowaniem ogrodnictwem, łączyła więź powstańcza. Obydwaj
w 1863 roku walczyli pod Ignacewem,
o czym hrabia wspomina w swojej korespondencji. Jan Działyński w tym
okresie angażował się w zakup broni dla
powstańców, tworzenie oddziałów par-

tyzanckich, przewodniczenie tajnej organizacji wojskowej. Gromadził także
podatek narodowy dla potrzeb powstania, który wsparł własnymi oszczędnościami. W konsekwencji władze
pruskie skazały go na śmierć, a majątki
w Kórniku i Gołuchowie obłożyły
sekwestrem. Prośby hrabiego o właściwe traktowanie gołuchowskiego parku, kierowane do urzędników, nie były
wówczas należycie respektowane. Z tego powodu liczba egzemplarzy gatunków zagranicznych skrupulatnie wsadzanych w pierwszym etapie tworzenia
parku zubożała o połowę. Trudna sytuacja nie złamała jednak Działyńskiego,
który, zmuszony do emigracji, kontynuował zajmowanie się parkiem na
odległość. W 1869 roku uchylono wyrok
śmierci i zdjęto sekwestr, co umożliwiło
właścicielowi ponowną obecność zarówno w Gołuchowie, jak i w Kórniku.
Szeroko prowadzona przez hrabiego
korespondencja, adresowana nie tylko
do ogrodnika, ale też rodziny i zagranicznych znawców sztuki ogrodniczej,
świadczy o profesjonalizmie i wielkich
zamiłowaniach dendrologicznych. Jego
liczne listy, które zgromadzone zostały
m.in. w Bibliotece Kórnickiej, odzwierciedlają pasję do zakładania ogrodów
oraz znajomość introdukcji i aklimatyzacji drzew i krzewów.
Autorstwo koncepcji parku w Gołuchowie pozostaje zasługą Jana i Izabeli
Działyńskich oraz Adama Kubaszewskiego. Na podkreślenie zasługuje jednak także praca wielu innych osób, które
z zaangażowaniem współtworzyły to
wyjątkowe miejsce. Należał do nich bez
wątpienia Jan Falkowski.
Tekst: Alicja Antonowicz

W 19. tomie „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej”
opublikowano piętnaście artykułów z zakresu historii
leśnictwa i kultury leśnej. Wzbogacają go cztery teksty
o charakterze kronikarskim odnoszące się do działalności Ośrodka w 2019 roku.
Czasopismo jest periodykiem wydawanym w cyklu rocznym. Ukazują się w nim
oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania o charakterze naukowym.
W wydanym w tym roku tomie poruszane obszary tematyczne odnoszą się do relacji
pomiędzy leśnictwem a społeczeństwem z uwzględnieniem zachodzących zmian
historycznych oraz zjawisk gospodarczych i politycznych. Część artykułów dotyczy
lasu w aspekcie humanistycznym. Autorzy opracowań reprezentują m.in. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie,
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.
„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” ukazują się w wersji papierowej
i można je nabyć w punktach sprzedaży Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie. Dla czytelników dostępne są również pliki cyfrowe poszczególnych
artykułów, umieszczone na stronie czasopisma: www.studia.okl.lasy.gov.pl.
Zachęcamy do lektury!
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Parkowe zakątki

ZABYTKOWE WINNICE

DZIAŁYŃSKICH
Uprawa winorośli na ziemiach polskich ma ponad tysiącletnią tradycję.
Swoisty renesans w historii uprawy tej rośliny na gołuchowskim gruncie
datuje się od roku 1876, kiedy to stanowisko głównego ogrodnika
parkowego objął Adam Kubaszewski. W tamtych czasach winnice
stanowiły jeden z elementów kompozycyjnych powstającego według
francuskich wzorów ogrodu owocowego.

fot. Tomasz Rakowski

Kubaszewski podczas licznych podróży
po europejskich kolekcjach botanicznych i szkółkach roślin zdobył bogate
doświadczenie, które wykorzystał, tworząc gołuchowski park i ogrody. Ogród
owocowy, zlokalizowany na północ od
podwórza gospodarczego, mieścił w sobie liczne szpalery składające się z kilku
tysięcy różnych drzewek, takich jak np.
śliwy, grusze, jabłonie, pigwy, morele
czy figi. W powiększającym się z roku
na rok o kolejne kwatery założeniu nie
mogło również zabraknąć miejsca na
ogród warzywny i kwietne rabaty. Ważnym uzupełnieniem tak licznego zbioru
były winorośle.
Wszystkie uprawiane w Gołuchowie
odmiany winorośli pochodziły z zachodniej części Europy. Kubaszewski opisał
ich w sumie 35. Rosły one zarówno
w gruncie, jak i na murach pod szkłem.
Była to, jak na tamte czasy i polskie wa-

runki klimatyczne, wyjątkowo okazała
kolekcja. Szklarnie przeznaczone do
uprawy gołuchowskich winorośli zaczęto budować w 1878 roku, a ich pierwowzorem były te znajdujące się
w Ogrodach Królewskich w Hanowerze
(niem. Herrenhäusen Gärten). Do czasów współczesnych zachowały się trzy
obiekty o łącznej powierzchni 325 metrów kwadratowych. Dwa z nich mają
dwa rzędy pnączy, w trzecim, węższym,
znajduje się tylko jeden. Owocuje
i dojrzewa w nich 113 krzewów, z których spora część to rośliny posadzone
w drugiej połowie XIX wieku lub rozmnożone z nich odkłady.
Krzewy winoroślowe od niepamiętnych czasów powiązane są z zachwycającymi ogrodami w rejonach, gdzie
panuje ciepły klimat. Dzięki zdrowotnym i smakowym właściwościom owoców jest to roślina o ogromnym znacze-

niu. Warto zwrócić uwagę, że to bujnie
rosnące pnącze może także ocieniać altany, ozdabiać ogrodowe przestrzenie
oraz stanowić ozdobę dzięki przebarwiającym się jesienią imponującym
liściom.
Współczesna nauka zna coraz więcej
odmian, które tolerują nasze warunki
atmosferyczne. Winorośl, choć wymaga
starannego pielęgnowania, uprawy
w dobrze dobranych miejscach czy
właściwej ochrony przed mrozami
i przymrozkami, cieszy się nieustającą
popularnością w polskich ogrodach.
Do gołuchowskich winnic można
dotrzeć, skręcając z alei lipowej w stronę
ogrodu ziołowo-kwiatowego. Będąc
w tym urokliwym zakątku, warto pamiętać, że prekursorem ich powstania
był Adam Kubaszewski, wieloletni
pracownik Izabeli i Jana Działyńskich.
Tekst: Tomasz Rakowski

fot. Tomasz Rakowski
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Z muzealnej kolekcji OKL

Drodzy Czytelnicy! Rozpoczynamy
w „Zagajniku” nową stałą rubrykę!
Obok zbiorów fotograficznych, już od wielu numerów
obecnych na łamach, postanowiliśmy zapoznawać
Was z całym przekrojem kolekcjonerskich zainteresowań Muzeum Leśnictwa prowadzonego przez
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. W każdym
numerze zaprezentujemy jeden lub dwa obiekty
z naszych zbiorów, w których znajdują się muzealia
z różnych (ale zawsze związanych z leśnictwem!)
dziedzin: historii, kultury, etnografii, techniki, przyrody, a także materiały archiwalne, mapy i plakaty.
Będą to perły z kolekcji Ośrodka, zarówno te, które
można zobaczyć na wystawach, jak i – co będzie nie
lada atrakcją! – przechowywane w magazynach.
Kącik Z muzealnej kolekcji OKL inaugurujemy
tekstem o obiekcie ze zbioru archiwalnego. Mamy
nadzieję, że rubryka przypadnie Wam do gustu!
Miłej lektury!

Delegacja wystawiona jest na blankiecie
Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych Zlecenie podróży służbowej
w D.N.L.P. (oznaczenie w lewym dolnym rogu: Os. 413 – X/37) nadrukowanym na papierze o wymiarach 22 × 20,6
cm. Akcydens wypełniono pismem maszynowym (ręcznie wpisano dzień i ostatnią cyfrę roku wystawienia), które
informuje, kto, gdzie i w jakim celu wyjeżdża, oraz wspomina o kosztach podróży. W prawym dolnym rogu znajduje
się podpis osoby delegującej: Loret,
a w lewym dolnym: parafka urzędnika
sprawdzającego. Karta ma wyraźne ślady po potrójnym złożeniu, niewielkie
ubytki w miejscu składania i zabrudzenia wszystkich krawędzi, z których prawa górna nosi dodatkowo ślady zagięć.
Obiekt trafił do muzeum jako część
bogatej spuścizny (archiwalia, fotografie, książki, mapy, muzealia) Witolda
Łuczkiewicza. Te cenne pamiątki po
swoim ojcu podarowali 24 czerwca
2013 roku dr Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz i prof. dr hab. Tadeusz Łuczkiewicz. W trakcie opracowywania
przywiezionych do Gołuchowa materiałów, które zostało ukończone w grudniu 2013 roku, utworzono z nich tzw.
zespół archiwalny (zbiór materiałów
powstałych w toku działania określonej
instytucji bądź osoby, w tym wypadku
Witolda Łuczkiewicza, tworzący całość
merytoryczną i, najczęściej, fizyczną),
który otrzymał numer XXXII. Składa się
na niego 87 teczek (tzw. jednostek archiwalnych) zajmujących 0,52 metra
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DELEGACJA
KIEROWNIKA
ŁUCZKIEWICZA
Wśród materiałów przechowywanych w zbiorze
archiwalnym Muzeum Leśnictwa (ZAML) Ośrodka
Kultury Leśnej w Gołuchowie znajduje się delegacja
służbowa, jakich na pozór wiele. Jest to jednak
niezwykły dokument, gdzie na niewielkim kawałku
papieru spotkały się dwie ciekawe i ważne postacie,
które w różnej skali wpłynęły na kształt polskiego
szkolnictwa leśnego.

bieżącego. Karta dotycząca podróży
służbowej, bohaterka tego tekstu, to
jedna z dwóch kart przechowywanych
w teczce sygnowanej numerem 36.
Na zleceniu podróży służbowej (Zn.
spr. Os. 0124/2403) znajdujemy prawdziwy skarb: oryginalny podpis Adama
Loreta! Pierwszy dyrektor naczelny
Lasów Państwowych 11 marca 1938 roku deleguje w zagraniczną podróż Witolda Łuczkiewicza, wówczas kierownika Szkoły dla Leśniczych w Margo-

ninie [o historii szkoły można przeczytać
na str. 9 – przyp. redakcji]. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z organizacją
i programem szkół leśnych w Nieczech,
Czechosłowacji, Austrii i Szwecji.
Wiemy, że do podróży tej doszło.
Zachowało się bowiem zestawienie
wyników ankiety, które powstało
1939 roku właśnie na podstawie danych
zgromadzonych podczas wyjazdu, a także dzięki kwestionariuszom z odpowiedziami na pytania wysłane przez Łucz-

Trochę historii

kiewicza do polskich placówek dyplomatycznych lub bezpośrednio do zagranicznych szkół. Informacje te miały
dać obraz nieakademickiego szkolnictwa leśnego zarówno w państwach europejskich, jak i pozaeuropejskich, i pomóc w wypracowaniu systemu najlepiej
dostosowanego do potrzeb naszego kraju. Jako ciekawostkę można dodać, że 25
procent kosztów przeprowadzenia ankiety kierownik szkoły w Margoninie
pokrył z własnej kieszeni.
Delegacja i jej cel wiązały się z tym,
że Witold Łuczkiewicz przed II wojną
światową (zresztą podobnie jak przez
pierwsze cztery powojenne lata) był

zaangażowany w reformę szkolnictwa
leśnego. Współpracował z Dyrekcją
Naczelną Lasów Państwowych w sprawach dotyczących ogólnokrajowego
kształcenia leśników na poziomie średnim i zawodowym i współtworzył jego
program, o czym świadczyć może przechowywany w ZAML Prospekt Państwowej Szkoły Gospodarstwa Leśnego
w Margoninie na rok 1938/41. Wiadomo, że bliski realizacji był nawet
zamysł przeniesienia Łuczkiewicza do
Warszawy, gdzie miał pracować jako
inspektor DNLP w biurze ds. szkolenia
personelu. Świadczy to o jego fachowości i dużym autorytecie, jakim cie-

szył się w tej dziedzinie wśród władz
Lasów Państwowych.
Na koniec, jako smutną ciekawostkę,
warto dodać, że życie obu wybitnych
leśników połączonych na karcie delegacji zakończyło się tragicznie. Dyrektor
Loret, aresztowany podczas ewakuacji
DNLP na wschód przez wkraczających
17 września 1939 roku do Polski Rosjan,
zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, prawdopodobnie zamordowany
w 1940 roku w Mińsku. Natomiast kierownika Łuczkiewicza śmierć dosięgła
16 sierpnia 1949 roku podczas wspinaczki na Gąsienicowej Turni w Tatrach.
Tekst: Rafał Kostka

LEŚNY MARGONIN
Uczniowie Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Margoninie przy jednym z wejść do pałacu – siedziby szkoły i Nadleśnictwa Państwowego
Margonin-Wieś, lata 30. XX w.
fot. Archiwum OKL

Margońska Wieś – położona w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, 2 kilometry od Margonina –
związana była ze szkolnictwem leśnym przez kilkadziesiąt lat. W okresie międzywojennym rozpoczęła tam działalność najstarsza z państwowych szkół dla leśniczych, które kształciły na poziomie niższym.

Wszystko zaczęło się w 1905 roku,
kiedy w Margońskiej Wsi powstała
Królewska Szkoła Leśna (niem. Königliche Forstschule). Niemcy utworzyli ją
z myślą o wsparciu rządowej administracji leśnej na terenie Prowincji Poznańskiej (niem. Provinz Posen) i innych
przyległych, znajdujących się pod prus-

ką jurysdykcją. Jak zauważył Marek
Kwiatkowski w artykule Był Margonin… („Głos Lasu”, marzec 2013),
przyuczano tam podoficerów do pełnienia służby leśnej. Na siedzibę szkoły
obrano XIX-wieczny neogotycki pałac
wraz z przestronnym parkiem należący
dawniej do rodziny Skórzewskich.

Szkołę zlikwidowano w 1916 roku. Według relacji W. Janiszewskiego przytoczonej przez Jerzego Tarkowskiego
(Lasy i ludzie Nadleśnictwa Podanin)
ostatnich słuchaczy wysłano do walki na
frontach I wojny światowej.
W czerwcu 1920 roku, na mocy
decyzji Ministerstwa byłej Dzielnicy
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Królewska Szkoła Leśna
pruska pocztówka z początku XX w.
fot. polona.pl

Pruskiej z siedzibą w Poznaniu, rozpoczęto prace nad utworzeniem w Margońskiej Wsi polskiej szkoły leśnej. Zaplecze w postaci pałacu z parkiem oraz
okoliczne kompleksy leśne były kluczowe do prowadzenia placówki uwzględniającej w programie nauczania
szereg zajęć praktycznych. Przygotowania trwały ponad rok. Oficjalne
otwarcie Szkoły dla Leśniczych w Margoninie nastąpiło 1 listopada 1921 roku,
ale 42 uczniów rozpoczęło naukę już 15
października. W pierwszym okresie
zajęcia prowadzili kierownik szkoły
Kazimierz Wojczyński (1875–1967),
Witold Łuczkiewicz i Leon Pertek.
Personel stopniowo zaopatrywał
placówkę w niezbędne sprzęty i pomoce
dydaktyczne. Początkowo, w obliczu
braku polskich podręczników leśnych,
korzystano z przekładów zagranicznej
literatury fachowej dokonywanych przez
kierownika Wojczyńskiego. Udało się
również uruchomić powielarnię, w której
powstawały podręczniki i skrypty.
Z Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia
15 września 1923 r. w przedmiocie
organizacji szkół dla leśniczych wiemy,
że niższe szkoły leśne, a więc i ta
w Margoninie, podlegały ministrowi
rolnictwa i dóbr państwowych, a bezpośredni nadzór nad nimi oraz prowadzenie czynności finansowych i rachunkowych spoczywały na zarządzie
okręgowym Lasów Państwowych,
w obrębie którego dana szkoła miała
swoją siedzibę. Kierownik placówki
z reguły był równocześnie nadleśniczym
miejscowej jednostki. Warto dodać, że
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siedziba Nadleśnictwa Państwowego
Margonin-Wieś również znajdowała się
w pałacu, w skrzydle wschodnim (szkoła zajmowała część zachodnią).
Wspomniany wyżej akt prawny
ujednolicił zasady tworzenia i funkcjonowania szkolnictwa leśnego na poziomie niższym, przygotowującym
zawodowo do służby leśnej pomocniczej i ochronnej w lasach państwowych
i prywatnych. Od 1923 r. szkoła przyjęła
nazwę Państwowej Szkoły dla Leśniczych (PSdL) w Margoninie. Jednostki o tym samym profilu kształcenia
działały także w Zagórzu k. Częstochowy, Bolechowie w woj. stanisławowskim, Cieszynie oraz Białowieży.

Z końcem sierpnia 1929 roku
Kazimierz Wojczyński został skierowany do Nadleśnictwa Międzychód,
gdzie objął stanowisko nadleśniczego.
Nowym kierownikiem szkoły został
Witold Aleksander Łuczkiewicz (1901–
1949), doświadczony już pedagog i leśnik. W 1929 lub 1930 roku z jego inicjatywy zawiązało się, na wzór bratnich pomocy działających przy uczelniach wyższych, Koło Uczniów PSdL
w Margoninie, które w 1931 roku,
z okazji 10-lecia szkoły, ufundowało
sztandar. Jego losy w trakcie wojny nie
są znane, ale wiadomo, że jeszcze przez
trzy lata po jej zakończeniu był używany
przez margońskich leśników, by w 1949
roku zaginąć bezpowrotnie. Jego niewielka część – wycięty wizerunek Matki
Boskiej – był przechowywany w izbie
tradycji szkół leśnych w Margoninie.
W latach 1921–1939 szkołę w Margoninie ukończyło 1141 osób, które
pracowały później na terenie całej
Polski. Jej absolwenci słynęli z solidnego i wszechstronnego wykształcenia.
Oprócz bowiem przedmiotów zawodowych wykładano tam również tzw.
pomocnicze i podstawowe. Dużym
urozmaiceniem dla uczniów były dalekie wycieczki organizowane w ciekawe
przyrodniczo miejsca Polski. Wybuch
wojny światowej przerwał naukę
w szkolnych murach.
Po wyparciu Niemców z okolicznych terenów przez wojska 1. Frontu
Białoruskiego do Margonina powrócił
Witold Łuczkiewicz. 1 marca 1945 roku
ponownie objął kierownictwo szkoły
(i Nadleśnictwa Margonin-Wieś), która

Pamiątkowa fotografia uczniów
Państwowej Szkoły dla Leśniczych
w Margoninie – rok szkolny 1926/27
fot. Archiwum OKL

Człowiek z pasją

w latach 1945–1948 przyjęła nazwę:
Gimnazjum Leśne (Państwowe Gimnazjum Leśne) w Margoninie. W sierpniu 1948 roku Łuczkiewicz został odwołany ze stanowiska kierownika, ale
zachował posadę nadleśniczego. Wszystko wskazuje na to, że jego sposób prowadzenia placówki nie przystawał do
czasów stalinizmu. Wkrótce też, w sierpniu 1949 roku, zginął podczas wspinaczki w Tatrach i został pochowany na
zakopiańskim cmentarzu przy ulicy
Nowotarskiej. Natomiast trzeci i czwarty rocznik gimnazjum, jak podaje Adam
T. Dorcz w książce Margonińskie szkoły
leśne w latach 1921–1949, edukację
dokończyły w Liceum Leśnym I stopnia
w Rogozińcu.
W kolejnych latach placówka przybierała różne profile kształcenia, co wynikało z potrzeb kadrowych Lasów Państwowych. W związku z tym i nazwa
ulegała zmianie: Liceum Leśne, Technikum Leśne, Roczna Szkoła Leśna, Zasadnicza Szkoła Leśna dla Dorosłych,
Ośrodek Doskonalenia Kadr Leśnych
i Przemysłu Drzewnego, Zasadnicza
Szkoła Leśna dla Pracujących przy
OZLP w Poznaniu oraz Ochotniczy
Hufiec Pracy (o profilu leśnym). W 1994
roku placówce, kierowanej wówczas
przez Nadleśnictwo Podanin, nadano

imię byłego wieloletniego kierownika
szkoły, w związku z czym jej nazwa
brzmiała odtąd: Ośrodek Leśny im.
Witolda Łuczkiewicza w Margoninie.
Jego historia, a jednocześnie długa
i ważna historia nauczania i szkolenia
leśników w Margoninie, zakończyła się
w 2011 roku. Dwa lata później pałac
został sprzedany w prywatne ręce.
W ostatnim czasie Nadleśnictwo
Podanin (RDLP Piła) przekazało do
zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie cenne pamiątki, które przetrwały po uczniach i szkole. Wśród nich
można wyróżnić m.in. fotografie, kolekcje części morfologicznych drzew,
zielniki, pamiątkowe tableau uczniów
i nauczycieli, część fachowej literatury
leśnej (w tym wiele wydawnictw przedwojennych) oraz narzędzia do pracy
w lesie, które używane były w trakcie
zajęć praktycznych. Tak pokaźna kolekcja, która przetrwała dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób, doczeka
się celowej wystawy w Muzeum Leśnictwa – być może już w przyszłym
roku.
Ten krótki rys nie wyczerpuje ciekawej historii szkoły, szczególnie tej
powojennej. W bibliotece OKL znaleźć
można sporo piśmiennictwa dotyczącego Margonina. Przede wszystkim są to

Odznaka Gimnazjum Leśnego
w Margoninie ze zbiorów OKL,
druga połowa lat 40. XX w.
fot. Archiwum OKL

wspomnienia, sprawozdania ze spotkań
absolwentów oraz będące kopalnią wiedzy historyczne opracowania autorstwa
Adama T. Dorcza.
Tekst: Mateusz Modrzejewski

ZBIERAŁEM
TO PRAWIE

40 LAT...
fot. Patryk Ortell

Z Jerzym Gnerowiczem, absolwentem wydziałów: leśnictwa, rolnictwa
i bankowości, publicystą, pisarzem, mistrzem pszczelarskim oraz pasjonatem pszczelarstwa i przyrody, który w lipcu br. nieodpłatnie oddał
w depozyt Ośrodkowi Kultury Leśnej w Gołuchowie większość swego
zbioru tematycznie związanego z pszczołami i kulturą pszczelarską, rozmawia Karolina Ziółkowska.
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Czy pamięta Pan pierwszy zakupiony
przedmiot? Co to było?
Banknoty z różnych części świata
fot. Bernadeta Kraszkiewicz

A czy dokładnie dokumentuje Pan
ilość posiadanych eksponatów?

Fragment kolekcji numizmatycznej
fot. Rafał Sorek
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Fragment ekspozycji w Chałupie – leśniczówce
fot. Rafał Sorek

Rozmawiała: Karolina Ziółkowska
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Archiwum fotograficzne OKL

ŻYROWIACY '39 –
NIEDOKOŃCZONE

ŻYCIORYSY
Według autorów Księgi pamiątkowej Żyrowiaków w czasie wojny
1939–1945 życie straciło 62 absolwentów oraz 5 osób z grona nauczycieli
i personelu pomocniczego szkoły w Żyrowicach. W zbiorach Ośrodka
Kultury Leśnejw Gołuchowie znajduje się wiele zdjęć, na których zostali
uwiecznieni.
Rok szkolny Anno Domini 1939 miał
rozpocząć się, tak jak zawsze, 1 września. W Żyrowicach miał to być dodatkowo drugi rok nauki w nowych, osobnych jednostkach edukacyjnych powstałych z przekształconej Państwowej
Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej: Gimnazjum Rolniczym utworzonym z wydziału rolnego oraz Liceum Leśnym
utworzonym z wydziału leśnego. Jednak
w życie żyrowickiej społeczności brutalnie wkroczyła II wojna światowa. Nie

dane było młodym adeptom leśnictwa
dokończyć nauki. Szkoły w Żyrowicach
oficjalnie zostały zlikwidowane 17
września 1939 roku. Kadrę nauczycielską, uczniów i absolwentów zmobilizowano do wojska. Dzięki tym, którzy
przeżyli, udało się odtworzyć losy części
tych, którym nie dane było przetrwać
w wojennej zawierusze. Zostały po nich
wspomnienia, niektóre spisane w trzech
tomach Księgi pamiątkowej Żyrowiaków, oraz zdjęcia.

Wymarsz uczniów na ćwiczenia z przysposobienia wojskowego, 1929 r.
fot. Archiwum OKL
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Fotografia każdego Żyrowiaka,
który nie przeżył wojny, skrywa historię zakończoną ogromnym dramatem
Te życiorysy zostały przerwane, niedokończone. Nie wiadomo, w jakim nadleśnictwie by dalej pracowali, na jakim
stanowisku, jak by się zestarzeli. Dzięki
zdjęciom na zawsze pozostaną młodzi,
w czasach, gdy mieli plany i marzenia.
Tekst: Joanna Kostka

Kazimierz Guzik
absolwent 1937 r., żołnierz AK, 24 września
1943 r., w wieku 30 lat, rozstrzelany w Aleksandrowie k. Lipska, tam też pochowany, fot.
lata 30./40.? XX w.

Zbigniew Bochniewicz
absolwent 1937 r., leśniczy w Nadleśnictwie Moskwin, zamordowany w grudniu 1942 r. przez nacjonalistów ukraińskich, fot. lata 30./40.? XX w.

Julian Wierzbicki
absolwent 1935 r., dowódca oddziału AK, ps.
Roman, zginął 9 sierpnia 1944 r., w wieku 28 lat,
w otwartej walce pod Augustowem, fot. lata
30. XX w.

Henryk Sochański
absolwent 1938 r., leśniczy w Januszewicach,
zastrzelony przez żołnierza Armii Czerwonej
w styczniu 1945 r., fot. lata 30./40.? XX w.

Aleksander Suleja
absolwent 1938 r., pełnił obowiązki nadleśniczego w Słonimie, 20 czerwca 1942 r.
rozstrzelany przez Gestapo, fot. lata 30./40.?
XX w.

Konrad Janik
absolwent 1938 r., żołnierz AK, wywieziony w 1944 r.
do ZSRR, zmarł z głodu w łagrze NKWD w Jogle,
fot. lata 30.? XX w.

Stanisław Pieńkos
absolwent 1937 r., za działalność partyzancką
pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia
1943 r., w wieku 26 lat, zamordowany przez
hitlerowców w gajówce Mękaliny (wraz z nim
zginęło 9 osób, w tym jego rodzice, siostra
i szwagier), fot. lata 30. XX w.

Henryk Demrych
absolwent 1939 r., leśniczy w Nadleśnictwie Stara
Wieś, uczestnik ruchu oporu, przeszkolony jako
skoczek w Armii Czerwonej, zrzucony w okolice
Koluszek, w czasie akcji sabotażowej aresztowany
i w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r. spalony przez
Niemców wraz z ok. 1500 innymi więźniami
w dawnej fabryce włókienniczej w Radogoszczu,
przekształconej w 1940 r. w Rozszerzone Więzienie
Policyjne, fot. lata 30./40.? XX w.

Wojciech Adamski
uczeń promowany w 1939 r. do trzeciej klasy,
leśniczy w Kluczewsku k. Włoszczowy, ppor.
AK, ps. Czajka, poległ 27 sierpnia 1944 r. pod
Rudą Pilczycką w odsieczy powstańcom
Warszawy, fot. lata 30. XX w.
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Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Leśnictwa!
•
Wystawy stałe w Oficynie:
„Kulturotwórcza rola lasu”
„Dzieje leśnictwa w Polsce”
•
Wystawy czasowe w Oficynie:
„Łowiectwo w zbiorach grafiki Ryszarda Wagnera”
od 03.09 do 15.10.2020 r.
„Migawki z przeszłości, czyli leśnicy w starej fotografii”
od 15.09 do 31.12.2020 r.
•
Wystawy czasowe w Powozowni:
„Malarstwo ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej”
do 31.12.2020 r.
„Twórcy rodem z Ośrodka Kultury Leśnej”
od 24.09 do 31.12.2020 r.
•
Wystawa stała w Owczarni:
„Technika leśna”
•
Wystawy plenerowe oraz on-line
•
Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.okl.lasy.gov.pl i na Facebooku
•
Do zobaczenia w Gołuchowie!

Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie

Gatunki zagrożone

GATUNKI Z POLSKIEJ CZERWONEJ KSIĘGI ROŚLIN WYSTĘPUJĄCE W LASACH

EN – GATUNKI ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM

BRZOZA OJCOWSKA Betula ×oycoviensis Besser

oderwij – zachowaj

Rozmieszczenie istniejących stanowisk w Polsce
ryc. wg atlas-roslin.pl

Obecne, pojedyncze stanowiska

Brzoza ojcowska
fot. A. Mielnikow

Porównanie budowy dwóch
gatunków brzóz
A Brzoza ojcowska:
A1 Gałązka z kotkami żeńskimi,
A2 Łuska, A3 Orzeszek

A2

B2

A3

B3

B Brzoza brodawkowata:
B1 Gałązka z kotkami żeńskimi,
B2 Łuska, B3 Orzeszek
Ryc. na podstawie źródła:
J. Szaferowa, Brzoza ojcowska
(Betula oycoviensis bess).
Historja i charakterystyka
gatunku, „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego” 1928, nr 2, s. 1–16.

kłych. Charakterystyczną cechą jest
liczba liści na krótkopędach, wynosząca
od 3 do 7.
Brzoza ojcowska bardzo szybko, bo
już w drugim roku życia, zaczyna
kwitnąć. Cecha ta może wskazywać, że
jest rośliną krótkowieczną.
Zagrożenia
Roślina ta jest skrajnie rzadka i nieliczna.
Ze względu na swoje preferencje świetlne ginie wskutek zacienienia przez inne
drzewa, które pojawiają się w jej najbliższym otoczeniu na drodze sukcesji.
Drugim zagrożeniem dla brzozy
ojcowskiej jest jej wycinanie na terenach
prywatnych z powodu niewiedzy (przykłady z góry Skiełek z 1984 i 2008 roku).
Ochrona
W Polsce brzoza ojcowska podlega
ścisłej ochronie gatunkowej i wymaga
ochrony czynnej. W polskiej czerwonej
księdze roślin zaliczana jest do grupy
gatunków zagrożonych wyginięciem.
Najskuteczniejszym działaniem ochronnym jest usuwanie drzew i krzewów
powodujących jej ocienienie. Niektóre

A1

B1

Gałązka brzozy ojcowskiej
fot. W. Danielewicz

stanowiska naturalne znajdują się
w granicach obszarów chronionych, np.
w Ojcowskim Parku Narodowym. Brzoza ojcowska uprawiana jest również
poza miejscem naturalnego występo-

wania, m.in. w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Tekst: Nela Popiołek
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