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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I EDUKACYJNA
OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
W 2015 ROKU
Barbara Czołnik
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

W 2015 roku staraniem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ukazało się
drukiem pięć publikacji książkowych, cztery numery kwartalnika, siedem rodzajów folderów oraz kalendarz edukacyjny. I tak w sierpniu z okazji 10-tej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Amatorskiej Leśników – OPTAL® wydano drukiem album Ars Silvestris prezentujący leśników i ich prace zgłoszone do
dotychczasowych edycji konkursu dla artystów amatorów. Nakład 1000 egzemplarzy. Miesiąc później wydano drukiem 14. tom Studiów i Materiałów Ośrodka
Kultury Leśnej w Gołuchowie. Nakład 800 egzemplarzy. W październiku opublikowano książkę Leśnicy w rolach głównych wraz z płytą zawierającą nagranie
pięciu filmów fabularnych, w których postacią główną jest leśnik. Nakład 1000
egzemplarzy. Także w październiku wydano monografię Las i myślistwo w muzyce polskiej. Nakład 500 egzemplarzy. W tym samym czasie wydrukowany został
kalendarz na 2016 rok w nakładzie 700 egzemplarzy. W lipcu wprowadzono do
użytku foldery angielskojęzyczne: quest Wędrówki dendrologiczne oraz Poetycki
spacer umożliwiające zagranicznym turystom zwiedzanie parku-arboretum oraz
wszystkich zabytkowych obiektów gołuchowskiej rezydencji. Ponadto formy te
pozwalają doskonalić język angielski turystom z Polski. W grudniu ukazała się
książka historyczna Czas leśnych tytanów o leśnikach, którzy po wojnie rozwijali
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leśnictwo na terenie Bieszczadów. Nakład 800 sztuk. Ponadto w czerwcu przygotowano i zlecono TVP Poznań nagranie filmu edukacyjnego pt.: Znane i nieznane profesje i zwyczaje związane z lasem. Nakład 2000 sztuk został przekazany
innym jednostkom Lasów Państwowych jako pomoc dydaktyczna dla leśników
zajmujących się działalnością edukacyjną. Film ten był kilkakrotnie emitowany
na kanale telewizyjnym TVP Poznań.
W 2015 roku przeprowadzono różnorodne formy edukacji z udziałem 11 390
osób. Zorganizowano 12 „zielonych szkół”, w których uczestniczyło 361 osób.
Przeprowadzono 158 lekcji terenowych. Wśród nich największym powodzeniem
cieszyły się zajęcia z rozpoznawania drzew w parku oraz zajęcia z biologii ssaków
leśnych hodowanych w pokazowej zagrodzie. Duże zainteresowanie lekcjami
w terenie wykazały grupy przedszkolne, które uczestniczyły w zajęciach Wiosna
budzi zapachami i kolorami, Leśni detektywi oraz Jesienne obserwacje. Uczniowie
starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści brali udział w marszu na
orientację pt.: W głąb lasu oraz w lekcjach terenowych Jak żyje las?. Zrealizowano
8 lekcji muzealnych z zakresu budowy warstwowej lasu oraz gatunków leśnych
z Polskiej Czerwonej Księgi. W sali edukacyjnej Ośrodka odbyło się 9 lekcji na
temat zagrożeń lasu oraz gatunków sów żyjących w Polsce. W pracowni plastycznej zrealizowano 44 warsztaty z czerpania papieru i zdobienia drewna oraz 2
warsztaty ozdób świątecznych. Przeprowadzono także 3 zajęcia fakultatywne ze
studentami leśnictwa, w tym z jedną grupą międzynarodową, oraz 2 warsztaty
metodyczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Ogółem w zajęciach
lekcyjnych i warsztatach wzięło udział 5825 uczestników, w tym: 4392 dzieci, 725
młodzieży i 708 osób dorosłych. W sali edukacyjnej Ośrodka odbył się wykład
dla 40 studentów Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gołuchowie. Ponadto pracownicy Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach z leśnikiem na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu oraz Domu
Pomocy Społecznej w Kaliszu, gdzie wygłosili pogadanki dla 70 słuchaczy.
Oprócz zajęć lekcyjnych w Ośrodku zrealizowano szereg innych form edukacji, w których wzięło udział 5514 osób. Rozstrzygnięto 5 konkursów, w tym: IX
Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, w którym wystąpiło 29 gawędziarzy (w tym 5 osób dorosłych, 3 studentów);
regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Mój Las, w którym uczestniczyło 18
uczniów; konkurs na projekt okolicznościowej kartki Dzień Ziemi 2015 w Ośrodku Kultury Leśnej, w którym wzięło udział 51 gimnazjalistów oraz konkurs plastyczny pod hasłem Las – cudowny obraz, do którego zgłosiło się 711 uczestników ze szkół południowej Wielkopolski. Ponadto we współpracy z Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zorganizowano II Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej pt.: Ze sztuką bezpieczniej, który zgromadził
blisko 300 uczestników. W czerwcu odbył się dziesiąty, jubileuszowy festyn edukacyjny Spotkanie z lasem, w którym frekwencja dzieci i młodzieży była wysoka
i wynosiła blisko 1000 osób. Jesienią przeprowadzono w gołuchowskim parku
akcję Ratujmy kasztanowce, w której uczestniczyło 215 gimnazjalistów (gimnazja
z Szadku, Kalisza, Kościelnej Wsi i Gołuchowa). Pracownicy Działu Edukacji
i Informacji brali udział w festynach i wydarzeniach edukacyjnych poza Ośrod-
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kiem. Podczas targów edukacyjnych w Poznaniu na stoisku Lasów Państwowych
przeprowadzili gry i zabawy edukacyjne dla około 1000 osób. Uczestniczyli również w obchodach Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku,
gdzie prezentowało się 80 uczniów. Pracownicy OKL gościli ponadto w Zespole
Szkół nr 7 w Kaliszu podczas Dnia Dziecka, gry i zabawy dla około 650 uczniów.
Podczas festynu Lasom Przyjazny, który odbył się we Wschowie, zorganizowano
stoisko OKL i przeprowadzono zabawy edukacyjne oraz zgadywanki, frekwencja wynosiła około 1000 osób. W Zespole Szkół w Wielowsi pracownicy OKL
wzięli udział w gminnych obchodach Święta Drzewa, a uczestniczyło w nich
około 150 osób. Ponadto byli obecni na centralnych obchodach Święta Drzewa
w Warszawie, w których to wzięło udział 200 osób. W imprezie tej udział wzięli
jako opiekunowie dębu „Jan” z gołuchowskiego parku, który zajął piąte miejsce
w ogólnopolskim konkursie Klubu Gaja pt. Drzewo Roku. Pracownicy Działu
Edukacji i Informacji rozwijali swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Pedagogiki Leśnej na Słowacji, w Dniach
Rozwoju Edukatorów Leśnych w Lasach Państwowych w Jedlni oraz w warsztatach dla liderów edukacji organizowanych przez RDLP Poznań. Jedno szkolenie z zakresu redakcji i korekty tekstów zorganizowano dla pracowników OKL
i odbyło się ono w Ośrodku, a uczestniczyło w nim 16 osób. Pracownicy działu
sporo uwagi poświęcili pracom koncepcyjnym z zakresu edukacji przyrodniczej
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zaprojektowali i zrealizowali w parku-arboretum ścieżkę z geocachingu pt.: Dolina rzeki Ciemnej, która cieszy się dobrą
opinią wśród zwiedzających. Opracowano i zrealizowano skrytkę z geocachingu pt.: Dziedzictwo Izabeli w sąsiedztwie pałacu „Oficyna”. Sporządzono projekty 4 gier dydaktycznych promujących drewno jako ważny element ekosystemu
oraz jako cenny surowiec rzemieślniczy i przemysłowy. Na bieżąco redagowano
komunikaty na stronę internetową Ośrodka oraz na stronę internetową DGLP
w Warszawie, sporządzano również informacje dla prasy, radia i telewizji oraz
współpracowano z portalami internetowymi.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I EDUKACYJNA OŚRODKA KULTURY
LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2015 ROKU

Streszczenie
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadził w 2015 roku bogatą działalność edukacyjną i wydawniczą. Zrealizowano różnorodne zajęcia edukacyjne
takie jak „zielone szkoły”, lekcje terenowe i muzealne, konkursy, warsztaty plastyczne, warsztaty metodyczne, wizyty leśnika w szkołach oraz zajęcia fakultatywne dla studentów. Jak co roku zorganizowano obchody Dnia Ziemi, festyn
edukacyjny Spotkanie z lasem oraz akcję Ratujmy kasztanowce. W oferowanych
zajęciach edukacyjnych wzięło udział 11 390 osób. Pracownicy Działu Edukacji
i Informacji opracowali ścieżkę z geocachingu Dolina rzeki Ciemnej oraz osobną skrytkę Dziedzictwo Izabelli. Sfilmowano pokazy dawnych rzemiosł i profesji
związanych z lasem, a nagranie to przekazano innym jednostkom Lasów Pań-
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stwowych w formie pomocy dydaktycznej dla edukatorów. Staraniem Ośrodka
ukazało się drukiem pięć książek, cztery numery kwartalnika „Zagajnik”, siedem
rodzajów folderów oraz kalendarz ścienny. Ponadto sporządzono cztery projekty
gier dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydawnictwa OKL, ścieżka geocachingowa, gry dydaktyczne

PUBLISHING AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE FOREST
CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2015

Summary
The Forest Culture Centre in Gołuchów run reach educational and publishing
activities in 2015. The variety of educational activities such as “green schools”,
field and museum lessons, competitions, workshops, methodological workshops, foresters’ visits at schools, and classes for students were implemented. As
every year there were organized the celebration of the Earth Day, the educational
festival Meeting the forest and the campaign Save the chestnut trees. 11 390 people
attended in the offered activities. Employees of the Education and Information
Department have developed a path of geocaching Valley of the Ciemna River and
a separate locker Heritage of Izabella. Presentations of old crafts and professions
related to the forest were recorded and transferred to other units of the State
Forests as a teaching aid for educators. Thanks to the efforts of the Centre five
books, four issues of the quarterly “Grove”, seven types of folders and a wall calendar were published. In addition, four projects of didactic games for children
and youth were prepared.
Keywords: forest education, OKL’s publishing, path geocaching, educational games
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Ryc. 1. Lekcja terenowa w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (fot.
K. Ziółkowska)
Fig. 1. Outdoor lesson in the park-arboretum of the Forest Culture Centre in Gołuchów
(photo by K. Ziółkowska)

Ryc. 2. Spotkanie promujące ścieżkę geocachingową w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Fig. 2. The promotion of the geocaching path in the Forest Culture Centre in Gołuchów
(photo J. Zalejska-Niczyporuk)

332

Barbara Czołnik

Ryc. 3. Akcja Ratujmy kasztanowce w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (fot. J. Wróbel-Mróz)
Fig. 3. Save the chestnut trees in the park-arboretum of the Forest Culture Centre in
Gołuchów (photo by J. Wróbel-Mróz)

Ryc. 4. Publikacje wydane przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku (fot.
A. Antonowicz)
Fig. 4. Books published by the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2015 (photo by A.
Antonowicz)

