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DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA
KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
W 2018 ROKU
Alicja Antonowicz
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Edukacja leśna społeczeństwa prowadzona w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie ma na celu upowszechnianie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach
lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej, a także, co bardzo istotne, budowanie
postaw i podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie już
od ponad trzydziestu lat, wykorzystując rozbudowaną bazę edukacyjną, rozwija
wiedzę na temat wszechstronnego oddziaływania lasu na życie ludzi oraz sprzyja
zrozumieniu wpływu człowieka na leśny ekosystem. Wyrobienie nawyków świadomego korzystania z dobrodziejstw lasu to podstawowe zadanie stojące przed
szeroko pojętą edukacją leśną.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Aktywność edukacyjna Ośrodka ma charakter całoroczny i przebiega z wykorzystaniem 6 stałych wystaw w Muzeum Leśnictwa, 6 ścieżek dydaktycznych
w zabytkowym parku-arboretum, terenu Pokazowej Zagrody Zwierząt, pracowni
edukacyjnej w Oborze i sali warsztatowej w obiekcie Dybul, 2 wiat oraz terenowych punktów edukacyjnych. Oferta uwzględnia potrzeby różnych grup wiekowych i charakteryzuje się szerokim wachlarzem form.
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W 2018 roku Dział Edukacji i Informacji zrealizował różne formy edukacyjne, w których łącznie uczestniczyło 10 490 osób (liczba ta nie uwzględnia zwiedzających Muzeum Leśnictwa oraz osób korzystających z infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt bez
wcześniejszej rejestracji uczestnictwa). Dominowały tutaj dwie grupy wiekowe:
dzieci ze szkół podstawowych (60,86%) oraz dorośli (13,44%). Dzieci do lat 7 stanowiły 9,14%, młodzież gimnazjalna 9,12%, studenci – 3,99%, a młodzież szkół
średnich – 3,46%. Największą liczbę uczestników zgromadziły lekcje terenowe
i muzealne, zajęcia w sali edukacyjnej oraz warsztaty (łącznie 4131), dalej klasyfikują się cykliczne imprezy edukacyjne (2550) oraz konkursy (1577) i akcje ekologiczne (822). Zainteresowaniem cieszyły się również prelekcje poza placówką
oraz wycieczki po terenie Ośrodka z przewodnikiem.
Nawiązano współpracę ze 107 placówkami szkolnymi, 17 przedszkolami oraz
43 innymi instytucjami, wśród nich biurami turystycznymi, placówkami kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i uczelniami
wyższymi kształcącymi studentów leśnictwa. Jej efektem były: wydarzenia cykliczne (6), akcje ekologiczne (3), lekcje terenowe (143) i muzealne (26), warsztaty plastyczne (22), warsztaty dla edukatorów leśnych (2), konkursy (6) oraz
wycieczki w przewodnikiem (9). Ponadto prelekcje poza Ośrodkiem Kultury
Leśnej oraz szereg wydarzeń organizowanych w różnych miejscach Polski, gdzie
funkcjonowało stoisko edukacyjne OKL.
Wydarzenia cykliczne odbywały się od kwietnia do września i były nimi: 17.
edycja obchodów Dnia Ziemi, 12. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bajarze
z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, V Przegląd Twórczości
Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej, 14. edycja festynu Spotkanie z lasem oraz Europejskie Dni Dziedzictwa.
Obchody Dnia Ziemi (25 kwietnia) adresowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, zgromadziły blisko pół tysiąca uczestników. W programie wydarzenia nalazły się: finał akcji zdobywania odznaki Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa, rajd Pod drzewami, happening, sadzenie drzewa,
spektakle ekologiczne oraz rozstrzygnięcia konkursów proekologicznych. 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 Leś
nej 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 oraz licznych szkół.
Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego (17 i 18 maja) zgromadził miłośników leśnych opowieści już po raz
dwunasty. Bajanie, którego celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej
społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz wszechstronnych
związków człowieka z lasem, zaprezentowało 30 osób. W szranki o laur najlepszego gawędziarza stanęli głównie uczniowie szkół leśnych. Wystąpienia konkursowe oceniało jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Haliny Zgółkowej z UAM
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w Poznaniu. Wydarzenie uświetnili swoimi występami uczniowie z Technikum
Leśnego w Tucholi oraz Zygmunt Burzyński, którzy kierując ze sceny szereg patriotycznych słów, a także zachęcając do wspólnego śpiewu, nawiązali do rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Muzyczno-filmowym
akcentem wydarzenia był pokaz niemej produkcji z okresu międzywojennego
Ponad śnieg, do której muzykę skomponowali oraz na żywo wykonali Waldemar
Rychły i członkowie jego zespołu.
Wspólne cele w ochronie lasów przed pożarami realizował Ośrodek z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w ramach V Przeglądu Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej (10 i 11 maja). Wydarzenie
zwiększające wśród dzieci wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i prawidłowego
zachowania wobec środowiska naturalnego zgromadziło około 350 uczestników.
Przedszkolaki i uczniowie klas I–III szkół podstawowych brali udział w grach
oraz zabawach edukacyjnych przygotowanych przez leśników i strażaków, zdobywając certyfikat Jestem bezpieczny. Prezentowali również w ramach konkursu
piosenki, inscenizacje i recytacje.
Dobrze rozpoznawalny wśród społeczności szkół Wielkopolski edukacyjny
festyn „Spotkanie z lasem” odbył się 8 czerwca. Plenerowa impreza zgromadziła
blisko tysiąc osób chcących w aktywny sposób zgłębiać tematykę leśną. Podczas
festynu odbyły się pokazy rzemiosła związanego z lasem m.in.: otrzymywania
dziegciu, pracy pilarzy, pszczelarski, rzeźby w drewnie, a także warsztaty drzeworytnicze i zdobienia drewna. Ponadto przeprowadzone zostały zabawy i konkursy, a młodzi aktorzy zaprezentowali spektakle ekologiczne. W dniu festynu
podsumowano również konkurs Mój ulubiony las.
Wielki Dzień Pszczół (19 sierpnia) zorganizowano w Gołuchowie już po raz
czwarty, tym razem w rozszerzonej formule, która łączyła finisaż wystawy Leśni
pszczelarze z aktywnościami edukacyjnymi prowadzonymi w terenie. Tego dnia
odbył się pokaz filmu Bartnictwo Puszczy Grodzieńskiej z 1938 roku, demonstracja pracy bartnika oraz wykład Jerzego Gnerowicza na temat pszczelarstwa.
Uczestnicy święta wzięli udział w grach i zabawach dydaktycznych z nagrodami. Odbył się też kiermasz miodów i wyrobów pszczelarskich, organizowany we
współpracy z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Południowej
im. prof. dr. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu.
W 2018 roku Ośrodek Kultury Leśnej włączył się również w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa (8 i 9 września). Z tej okazji w Muzeum Leśnictwa
OKL przygotowano okolicznościową wystawę Lasy w stulecie odzyskania niepodległości, a w parku-arboretum stanęły edukacyjne stoiska. Pracownicy Ośrodka
prezentowali zdjęcia ilustrujące wkład Lasów Państwowych w odrestaurowanie
historycznych gołuchowskich obiektów oraz prowadzili konkursy, poprzez które można było wzbogacić wiedzę na temat historii zabytkowej rezydencji gołuchowskiej i Ośrodka Kultury Leśnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też
questy promujące dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe.
Akcje edukacyjne miały charakter aktywizujący i angażowały uczniów
w działania zarówno na terenie Ośrodka Kultury Leśnej, jak i ich macierzystych
szkół. Były to: Sowi wieczór (6 kwietnia) – akcja wieczornego wyjścia w teren
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i nasłuchiwania sów połączona z prelekcją na temat tych ptaków; Ratujmy kasztanowce (10 października) – usuwanie liści spod kasztanowców rosnących w parku-arboretum z udziałem młodzieży szkolnej oraz zbiórka kasztanów i żołędzi
dla zwierząt z pokazowej zagrody OKL realizowana w szkołach.
Konkursy miały charakter zarówno ogólnopolski, jak i regionalny. Organizowano je jako oddzielne wydarzenia bądź też integralne części cyklicznych imprez edukacyjnych. Były nimi opisane powyżej Ogólnopolski Konkurs Bajarze
z Leśnej Polany im. Redaktora Andrzeja Zalewskiego oraz Ze sztuką bezpieczniej.
Ponadto w Ośrodku odbył się konkurs Imiona dla żubrów (wrzesień/październik), którego celem było wybranie dwóch imion dla żubrów urodzonych w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt. Na konkurs spłynęło 565 zgłoszeń z całego kraju,
a uroczysty finał nadania imion żubrom odbył się 6 października. Innym działaniem konkursowym było zaprojektowanie gry memo Różnorodność biologiczna
parku-arboretum w Gołuchowie z udziałem 26 osób z wielkopolskich placówek
szkolnych i wystawą pokonkursową. Ośrodek zaprosił również do uczestnictwa
w konkursach plastycznych, takich jak Mój Las (finał 19 stycznia) – regionalny
etap ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, do którego prace
zgłosiło 48 uczniów z 3 placówek szkolnych; oraz Mój ulubiony las (finał 8 czerwca podczas festynu Spotkanie z lasem) – zorganizowany w czterech kategoriach
wiekowych, w którym wzięło udział 553 uczestników z 38 placówek szkolnych
Wielkopolski.
Podczas zajęć edukacyjnych, realizowanych na podstawie zarejestrowanych
zgłoszeń, podejmowano 19 różnych tematów edukacyjnych. Zajęcia odbywały
się w ramach jednodniowych pobytów dzieci szkolnych w Ośrodku oraz kilkudniowych zielonych szkół. Tych drugich zorganizowano 11. W 143 lekcjach terenowych udział wzięło 3148 osób, w 26 lekcjach muzealnych – 549, w 22 warsztatach artystycznych polegających na zdobieniu drewna – 434 osoby.
Warsztaty z zakresu form i metod edukacji leśnej społeczeństwa przeznaczone dla edukatorów zorganizowano w Ośrodku dwukrotnie i wzięli w nich udział
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (26–28 kwietnia) oraz studenci Koła Leśników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (7–9 grudnia). Tematyka koncentrowała się wokół metod aktywnej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą oraz sposobów komunikowania
w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Studenci Wydziału Leśnego UP w Poznaniu gościli w Ośrodku również 27
października. Była to grupa, która realizowała zajęcia edukacyjne obejmujące
zagadnienia m.in. kulturotwórczej roli lasu i dziejów leśnictwa w Polsce, a także
dotyczące bioróżnorodności parku-arboretum oraz restytucji żubra pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza.
Ośrodek Kultury Leśnej był miejscem wielu wizyt m.in. grup z zagranicy.
W poznawaniu walorów i specyfiki działalności Ośrodka brała udział młodzież
z projektu FORESTRY WORKCAMP (studenci leśnictwa z 14 krajów świata),
studenci weterynarii Uniwersytetu w Utrechcie, naukowcy z Gruzji i Azerbejdżanu goszczący na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, przedstawiciele Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu wraz z gośćmi z Rumunii. Miały miejsce również
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wizyty dziennikarzy i przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Działalność edukacyjna była także realizowana w ramach spotkań zorganizowanych w placówkach, takich jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr
1 w Kaliszu, Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Muzeum Zamku w Gołuchowie, w którym zaprezentowano historię, walory krajobrazowe i biologiczną
różnorodność parku-arboretum.
Ponadto Ośrodek uczestniczył z własnym stoiskiem edukacyjnym w wydarzeniach: Dni Ochrony Środowiska w Warszawie (8 i 9 września), Kaliskie
Miodobranie (23 września), Pierwszy Jarociński Festiwal Kultury Łowieckiej (27
października). Szacuje się, że podczas tego typu wydarzeń, które mają charakter otwarty, stoisko edukacyjne odwiedziło około tysiąca gości. Trudno w tym
wypadku dokładnie ocenić frekwencję i udział w niej poszczególnych grup
wiekowych.
Podobnie ma się sytuacja z grami terenowymi. Pracownicy Działu Edukacji
i Informacji opracowali questy oraz skrytki i ścieżkę geocachingową, które od
kilku lat funkcjonują na terenie parku-arboretum. Aktywne zdobywanie wiedzy
z wykorzystaniem rymowanych tekstów, ukrytych zagadek, zadań do rozwiązania oraz urządzenia GPS zainteresowani mogą realizować przez siedem dni
w tygodniu, od świtu do zmierzchu, bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania
o tym fakcie pracowników OKL. Frekwencję można próbować ocenić po liczbie
osób, które dokonują wpisu w notatnikach odkrywców skrzyń finałowych oraz
na internetowym forum poszukiwaczy. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że
nie wszyscy takich wpisów dokonują oraz że ścieżki mogą być przez uczestników
pokonywane fragmentarycznie.
WYDAWNICTWA

Działalność wydawnicza Ośrodka skupiona była na realizacji wydawnictw
periodycznych oraz nieperiodycznych. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism w nakładzie 5600 egz., 3 książki w łącznym nakładzie 4000 egz., 5 broszur edukacyjnych (łączny nakład 5000 egz.), kalendarz edukacyjny (700 egz.) i 7 rodzajów
folderów informacyjnych w łącznym nakładzie 7000 egz.
W zakresie wydawnictw periodycznych ukazał się rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, t. 17, zawierający 16 referatów odnoszących się do
aspektu historycznego i kulturowego leśnictwa oraz 7 artykułów kronikarskich
autorstwa pracowników Ośrodka. Ponadto wydano cztery numery kwartalnika
edukacyjno-informacyjnego „Zagajnik” oraz broszury edukacyjne z cyklu Las
– czy go znasz? o następujących tytułach: Rośliny lecznicze w lesie, Skrzydlate drapieżniki, Żubr – król lasu, Skrzydlaci mieszkańcy lasu i Ortografia w lesie. Tytuły
broszur wskazują na ich zawartość tematyczną. Poza tekstami opisowymi i ilustracjami znajdują się w nich zadania w formie rebusów, krzyżówek itp., których
wykonanie ma na celu utrwalenie wiedzy.
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Pozycje książkowe to: Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł autorstwa Róży Kąsinowskiej (czwarte wydanie) oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Informator (trzecie wydanie, uaktualnione), a także Leksykon polskiej
kultury łowieckiej, której autorem jest Marek Piotr Krzemień. Ostatnia z wymienionych pozycji obrazuje łowiectwo w ujęciu kulturowym, jego historię i dzień
dzisiejszy. Pozycja zawiera zbiór haseł odzwierciedlających między innymi wielowiekową tradycję łowiecką, etykę myśliwską oraz obecność tematyki w sztuce.
Dział Edukacji i Informacji w ramach działalności wydawniczej opracowywał
zawartość broszur, przygotowywał artykuły do kwartalnika „Zagajnik”, gromadził materiał ilustracyjny, realizował opracowania specyfikacji dla poszczególnych wydawnictw oraz prace związane z redakcją, składem i korektą materiałów
zakwalifikowanych do druku. Ponadto w dziale była prowadzona stała współpraca z autorami, recenzentami oraz drukarniami, a w finale, po wydaniu publikacji,
kolportaż wydawnictw. Na bieżąco prowadzono również prace związane z obsługą sekretariatu czasopisma „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” oraz
z ewaluacją tego czasopisma w bazie Index Copernicus.
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I PROMOCYJNA

Duże znaczenie w popularyzowaniu działalności edukacyjnej Ośrodka
Kultury Leśnej mają media: prasa, radio i telewizja. Realizowana w 2018 roku
współpraca polegała m.in. na zaproszeniu patronów medialnych do wsparcia
wydarzeń Ośrodka, jak również stałej korespondencji w zakresie przekazywanych komunikatów i informacji prasowych związanych z działalnością Ośrodka.
Przykładami mogą być: konkurs Imię dla żubra (informacje w: „Super Expressie”, TVP3 Poznań, na portalu gloswielkopolski.pl, w Telewizji Informacyjnej
TV Wielkopolska); Dzień Ziemi (patronat Radia Centrum Kalisz, Telewizji Interaktywnej aMazing, portalu kalisz.naszemiasto.pl, tygodników „Fakty Kaliskie”
oraz „Gazeta Pleszewska”); Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany im.
redaktora Andrzeja Zalewskiego (patronat TVP 3 Poznań, Radia Poznań, „Ech
Leśnych”, „Lasu Polskiego”, „Przeglądu Leśniczego”, portalu ekoedu.pl); Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej (patronat Telewizji
Kablowej ProArt); festyn Spotkanie z lasem (patronat Radia Centrum Kalisz oraz
tygodnika „Życie Pleszewa”).
We współpracy z Południową Oficyną Wydawniczą nagrano filmy promocyjne z trzech wydarzeń edukacyjnych: Dnia Ziemi, Ogólnopolskiego Konkursu
Bajarze z Leśnej Polany im. red. Andrzeja Zalewskiego oraz festynu Spotkanie
z lasem, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka, portalu
zyciejarocina.pl oraz w innych serwisach internetowych.
Regularnie w prasie leśnej oraz regionalnej publikowano informacje o wydarzeniach Ośrodka. Prezentacja OKL odbywała się również na łamach: magazynu
„VIP” nr 3(58) lipiec/wrzesień 2018; wielkopolskiego informatora związanego
z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa; wydawnictwa „Zabytek Zadbany
AD 2018”.
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W Dziale Edukacji i Informacji na bieżąco zamieszczano treści dotyczące
działalności Ośrodka Kultury Leśnej na stronie internetowej www.okl.lasy.gov.
pl. Ponadto prowadzono obsługę strony internetowej czasopisma „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, na której zamieszczano artykuły i ich streszczenia publikowane w roczniku. Dział współpracował również z redakcją strony
internetowej Lasów Państwowych, Newslettera LP oraz Portalu Pracowniczego,
a także innymi portalami związanymi z turystyką i edukacją.
W 2018 roku realizowano również współpracę z redakcją tygodnika „Życie
Pleszewa” w ramach projektu Piątka dla Życia. Ośrodek występował także w roli
patrona III edycji konkursu Eksperymentujemy – uczymy się w praktyce zorganizowanego przez Zespól Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. Wsparł
też wydawnictwami wiele placówek organizujących wydarzenia edukacyjne.
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE POZYSKANIA FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka w zakresie wybranych pozycji została dofinansowana w postaci dwóch dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o łącznej wartości
61 250,56 zł. Zostały one przyznane na przedsięwzięcia o tytułach: Edukacyjne
wydawnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające ochronę
przyrody, zachowania przyjazne środowisku oraz dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Wielkopolski, a także Wydarzenia edukacyjne i konkursy Ośrodka Kultury
Leśnej w Gołuchowie rozwijające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą.
WYRÓŻNIENIA

Edukacyjna rola Ośrodka została doceniona poprzez wyróżnienie przyznane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, które otrzymał Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie za zaangażowanie w organizację 26. Edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa w Polsce. Ponadto działalność OKL na polu krzewienia kultury słowa mówionego i pisanego została podkreślona nominacją dla Ośrodka Kultury
Leśnej w Programie Społecznym Mistrz Mowy Polskiej w kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej.
DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE W 2018 ROKU

Streszczenie
Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
w 2018 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych
grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, akcje ekologiczne
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oraz konkursy. W ciągu całego roku trwały zajęcia terenowe, muzealne i warsztaty, organizowane zarówno w ramach jednodniowych pobytów w OKL, jak
i kilkudniowych zielonych szkół. Ośrodek Kultury Leśnej czynnie uczestniczył
w imprezach zewnętrznych, organizowanych w całym kraju. Odbiorcami działań
edukacyjnych były dzieci, młodzież i dorośli, w tym grupy określane jako specjalistyczne: nauczyciele, leśnicy, studenci wydziałów leśnych z kraju i z zagranicy.
W zakresie działalności wydawniczej w Ośrodku Kultury Leśnej przygotowane zostały kolejne numery cyklicznych wydawnictw, nowe pozycje edukacyjne
oraz wznowienia i dodruki. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism, 3 książki, 5 broszur edukacyjnych, kalendarz edukacyjny i foldery informacyjne.
Na bieżąco prowadzona była działalność promocyjna polegająca m.in. na
współpracy z mediami. Część wydarzeń edukacyjnych oraz wydawnictw OKL
została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, wydawnictwa

EDUCATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF THE FOREST
CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2018

Summary
Activities in the field of spreading forest knowledge conducted by the Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in
2018 were taking into consideration various forms of teaching and was directed
to various age groups. Cyclic open air events, festivals, educational actions and
competitions happened. During the whole year they were lasting field and museum classes, also workshops, organized both within the confines of one-day stays
in OKL, and of “green schools”. The Forest Culture Centre was participating actively in events, organized by institutions brought together. Children, young and
adult people, specialist groups: teachers, foresters, students of forest departments
from the country and from abroad were recipients of educational action.
The cyclic publishers, new educational positions and reissues were prepared
in the field of the publishing activity of the Forest Culture Centre. In total 2 journal titles, 3 books, 5 educational brochures, calendar and information folders
were published. A promotional activity was based on, among others, on cooperation with the media. A part of educational events and publications was co-financed by WFOŚiGW in Poznań.
Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, publications
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Ryc. 1. Występ uczniów z Technikum Leśnego w Tucholi podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego (fot. K. Ziółkowska)
Fig. 1. Tuchola Forestry School presentation during the All-Polish Competition “Story
Tellers from the Forest Glade” (photo by K. Ziólkowska)

Ryc. 2. Uczestnicy Forestry Workcamp 2018 podczas zwiedzania Ośrodka Kultury Leśnej
(fot. A. Antonowicz)
Fig. 2. Participants of International Forestry Workcamp 2018 during the visit in the Forest Culture Centre (photo by A. Antonowicz)
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Ryc. 3. Edukacyjny festyn Spotkanie z lasem (fot. A. Antonowicz)
Fig. 3. Educational festival Meeting the forest (photo by A. Antonowicz)

Ryc. 4. Publikacje wydane przez Ośrodek Kultury Leśnej w 2018 roku (fot. A. Antonowicz)
Fig. 4. Book and brochures published by the Forest Culture Centre in 2018 (photo by A.
Antonowicz)

