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

Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, funkcjach lasu i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz kształtowanie pozytywnych
postaw wobec lasu i leśnictwa jest celem edukacji prowadzonej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. To statutowe zadanie podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów
leśnych realizuje zespół przygotowanych pod względem dydaktycznym pracowników. W procesie edukacji wykorzystywane są opracowania metodyczne, autorskie scenariusze lekcji, formy aktywizujących zajęć prowadzone i rozwijane
w oparciu o obiekty edukacji, którymi dysponuje Ośrodek. Rozwijanie wiedzy na
temat wszechstronnego oddziaływania lasu na życie ludzi sprzyja lepszemu zrozumieniu sytuacji przeciwstawnej, tj. wpływania człowieka na leśny ekosystem.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Aktywność edukacyjna Ośrodka ma charakter całoroczny i przebiega z wykorzystaniem 7 stałych wystaw w Muzeum Leśnictwa, 6 ścieżek dydaktycznych
w zabytkowym parku-arboretum, terenu Pokazowej Zagrody Zwierząt, pracowni
edukacyjnej w obiekcie Obora i sali warsztatowej w obiekcie Dybul, 2 wiat terenowych oraz plenerowych punktów edukacyjnych. Oferta została opracowana
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wieku, czasu pobytu oraz formy zdobywania wiedzy.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Alicja Antonowicz, Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, Poland, e-mail: alicja.antonowicz@okl.lasy.gov.pl
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W 2019 roku w przygotowanych przez Dział Edukacji i Informacji edukacyjnych działaniach uczestniczyło 10 900 osób (liczba ta nie uwzględnia zwiedzających Muzeum Leśnictwa oraz osób korzystających z infrastruktury edukacyjnej
zlokalizowanej w parku-arboretum i Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, z których
można korzystać bez wcześniejszej rejestracji uczestnictwa). Dominowały tutaj
dwie grupy wiekowe: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 7–15 lat (62,96%)
oraz studenci i dorośli powyżej 19 roku życia (20,83%). Dzieci do lat 7 stanowiły
10,89%, a młodzież szkół ponadpodstawowych w wieku 16–19 lat (5,32%). Największą liczbę uczestników zgromadziły cykliczne imprezy edukacyjne i okolicznościowe wydarzenia (4163 osoby) oraz lekcje terenowe i muzealne, zajęcia
w sali edukacyjnej, a także warsztaty (łącznie 3399 osób). Dalej w zakresie frekwencji klasyfikowały się konkursy (1098) i akcje ekologiczne (975). Zainteresowaniem cieszyły się również prelekcje poza placówką oraz wycieczki po terenie
Ośrodka z przewodnikiem (w załączonej tabeli 1. klasyfikowane razem z lekcjami terenowymi). Biorąc pod uwagę odwołane w drugim kwartale 2019 roku, ze
względu na strajk pracowników oświaty, przyjazdy szkół na jednodniowe zajęcia
i zielone szkoły, frekwencja w wymienionych wyżej formach zdobywania wiedzy
byłaby wyższa.
W 2019 roku w ramach działań edukacyjnych Ośrodek Kultury Leśnej współpracował z 47 placówkami szkolnymi, 5 przedszkolami oraz 37 innymi instytucjami, wśród nich biurami turystycznymi, placówkami kulturalnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i uczelniami wyższymi kształcącymi
studentów leśnictwa. Efektem były: wydarzenia cykliczne (9), akcje ekologiczne
(5), lekcje terenowe (89) i muzealne (21), warsztaty plastyczne (44), konkursy
(6), wycieczki w przewodnikiem (6) oraz warsztaty edukacyjne dla studentów
leśnictwa (1). Odbyły się także różnego rodzaju prelekcje, realizowane zarówno
w Ośrodku Kultury Leśnej, jak i poza jego siedzibą, oraz szereg innych wydarzeń
z wykorzystaniem mobilnego plenerowego stoiska edukacyjnego OKL.
Wydarzenia cykliczne i imprezy okolicznościowe
Wydarzenia cykliczne odbywały się w okresie od marca do października
i były nimi: obchody Międzynarodowego Dnia Lasów (zorganizowane po raz
pierwszy z założeniem cykliczności wydarzenia), 18 edycja obchodów Dnia Ziemi, 13 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora
Andrzeja Zalewskiego, VI Przegląd Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej,
15 edycja festynu Spotkanie z lasem, 5 edycja Wielkiego Dnia Pszczół, 2 edycja
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Międzynarodowy Dzień Lasów (21 marca) przebiegał pod hasłem Lasy i Edukacja i był imprezą otwartą dla wszystkich zainteresowanych. Uczestniczyły
w nim głównie dzieci i młodzież szkolna. Realizowali oni wspólnie z edukatorami quest Wędrówki dendrologiczne oraz przejście ścieżką geocachingową Dolina
rzeki Ciemnej. Uczyli się doświadczać lasu zmysłami i wykonywali zadania na 20
przystankach w parku-arboretum, zwiedzili również obiekty Muzeum Leśnictwa
i wystawy terenowe.
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Tabela 1. Formy edukacji leśnej zrealizowane przez Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 roku
Table 1. Forest education forms implemented by Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in 2019

Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 r. 333

334

Alicja Antonowicz

W programie obchodów Dnia Ziemi (7 czerwca) znalazły się: finał akcji
zdobywania przez uczniów odznaki Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo-Cennych Gołuchowa, rajd ekologiczny Pod drzewami, finał konkursu na projekt
mapy mentalnej dotyczącej wybranego zagrożonego gatunku oraz rozstrzygnięcia innych konkursów proekologicznych realizowanych przez placówki szkolne.
Wydarzenie połączono z edukacyjnym festynem Spotkanie z lasem. 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 oraz licznych szkół.
Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego (16 i 17 maja) odbył się już po raz trzynasty i zgromadził miłośników
leśnych opowieści. Bajanie, którego celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa dotyczącej lasów i leśnictwa w Polsce oraz wszechstronnych związków człowieka z lasem, zaprezentowały 33 osoby. W szranki o laur
najlepszego gawędziarza stanęli głównie uczniowie szkół leśnych. Zaprezentowane gawędy były w większości tekstami autorskimi osób występujących w konkursie, w kilku przypadkach można było usłyszeć fragmenty tekstów zaczerpniętych
z literatury. Wystąpienia oceniało sześcioosobowe jury pod przewodnictwem
profesora Tomasza Boreckiego. Konkurs uświetnili spektaklem 100 lat Niepodległej uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży, a muzycznym akcentem wydarzenia był koncert Zespołu Kameralnego Filharmonii Poznańskiej Partytura
a natura, czyli przyroda w muzyce. Patronat nad wydarzeniem sprawowali Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Wspólne cele w zakresie ochrony lasów przed pożarami realizował Ośrodek
Kultury Leśnej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
w ramach VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej (30 maja).
Wydarzenie zwiększające wśród dzieci wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa
i prawidłowego zachowania wobec środowiska naturalnego dedykowane było
przedszkolakom i uczniom klas I–III szkół podstawowych. Prezentowali oni
w ramach konkursu piosenki, inscenizacje i recytacje oraz uczestniczyli w grach
i zabawach edukacyjnych przygotowanych przez leśników i strażaków, zdobywając certyfikat Jestem bezpieczny.
Znany wśród społeczności wielkopolskich szkół edukacyjny festyn Spotkanie
z lasem odbył się 7 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, rzeźby w drewnie, a także warsztaty drzeworytnicze, malowania na szkle
i liściach. Ponadto przeprowadzone zostały zabawy i konkursy, a młodzi aktorzy
zaprezentowali spektakle ekologiczne. Podczas festynu podsumowano również
konkurs plastyczny Las nam darzy.
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Wielki Dzień Pszczół (4 sierpnia) zorganizowano w Gołuchowie już po raz
piąty. W programie wydarzenia znalazły się: demonstracja pracy bartnika, opowieści o produktach pszczelich i życiu pszczół z wykorzystaniem „żywego ula”
oraz warsztaty plastyczne dla rodzin realizowane we współpracy z artystami
z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach. Uczestnicy tego
święta wzięli udział w grze terenowej oraz zabawach dydaktycznych z nagrodami. Wielki Dzień Pszczół zorganizowany został, podobnie jak w poprzednich latach, w ramach programu Z Kujawskim pomagamy pszczołom. W całodziennym
wydarzeniu uwzięło udział około 2 tys. osób.
Druga edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Leśnej odbyła się 7 i 8 września. Turyści odwiedzający gołuchowską rezydencję mogli
bezpłatnie zwiedzić wszystkie wystawy Muzeum Leśnictwa, poszerzyć wiedzę
na temat zabytkowego parku-arboretum, rozwiązując quest Wędrówki dendrologiczne, a także zgłębić zagadnienia dotyczące historii leśnictwa i samego Ośrodka
na plenerowym stoisku edukacyjnym. Myślą przewodnią ogólnopolskich obchodów EDD był Polski splot. Odwiedzający stoisko chętnie brali udział w konkursach, poprzez które można było wzbogacić wiedzę na temat dziejów zabytkowej
rezydencji gołuchowskiej. Do organizacji wydarzenia zaproszono Gołuchowskie
Centrum Kultury ZAMEK.
Dwie okolicznościowe imprezy to uroczyste otwarcie i zamknięcie Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leśne V (2 i 11 sierpnia). Podczas
otwarcia dokonano prezentacji artystów, którzy przez kolejnych 10 dni tworzyli
swoje prace na terenie Ośrodka, a zaproszonym gościom umożliwiono poznanie
ich dorobku i środowisk twórczych, z których się wywodzą. W tym dniu udostępniono również do zwiedzania wystawę dokumentującą plenery zorganizowane przez Ośrodek w latach 2008, 2010, 2013, 2016. Złożyły się na nią zdjęcia
autorstwa Danuty Piotrowskiej oraz wybrane obrazy. Zakończenie Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leśne V połączono z otwarciem wystawy poplenerowej prac powstałych podczas obcowania z gołuchowską przyrodą.
W tym dniu podsumowano twórczy dorobek artystów, a także wydarzenia towarzyszące plenerowi. Szersza informacja o plenerze Inspiracje leśne V została
zamieszczona w dalszej części artykułu.
Akcje edukacyjne
Akcje edukacyjne miały charakter aktywizujący i angażowały uczniów
w działania zarówno na terenie Ośrodka Kultury Leśnej, jak ich macierzystych
szkół. Były to: Sowi wieczór (29 i 30 marca) – akcja wieczornego wyjścia w teren
i nasłuchiwania sów połączona z prelekcją na temat tych ptaków oraz edukacyjnym konkursem; Dzień Drzewa (10 października) – wspólne czytanie literatury poświęconej drzewom i przyrodzie, z udziałem dzieci młodszych klas szkoły
podstawowej oraz zaproszonych przedstawicieli instytucji z terenu gminy Gołuchów; Ratujmy kasztanowce (15 października) – usuwanie liści spod kasztanowców rosnących w parku-arboretum z udziałem młodzieży szkolnej; zbiórka
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kasztanów i żołędzi dla zwierząt z pokazowej zagrody OKL realizowana w szkołach oraz akcja sprzątania parku podjęta przez grupę osób zajmujących się poszukiwaniami geocachingowymi.
Konkursy
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 Przegląd Twórczości
Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej. Ponadto w Ośrodku odbył się konkurs Imię
dla żubra (wrzesień/październik), na który spłynęło łącznie 211 zgłoszeń, z uroczystym nadaniem imienia żubrowi zorganizowanym 7 listopada. Innym działaniem konkursowym było wykonanie mapy mentalnej Leśne gatunki chronione
z udziałem 34 osób z wielkopolskich placówek szkolnych. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów Dnia Ziemi, a najlepsze prace nagrodzono podczas finału w dniu 7 czerwca. Prace zostały zaprezentowane na pokonkursowej
wystawie w Muzeum Leśnictwa – Powozowni. Ośrodek przeprowadził również
konkursy plastyczne, takie jak Mój Las (finał 13 lutego) – regionalny etap ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, do którego prace zgłosiło
67 uczniów z dwóch placówek szkolnych oraz Las nam darzy (finał 7 czerwca) –
zorganizowany w czterech kategoriach wiekowych, w którym wzięło udział 543
uczestników z 45 placówek szkolnych Wielkopolski.
Zajęcia terenowe, muzealne oraz warsztaty
Podczas zajęć edukacyjnych, realizowanych na podstawie zarejestrowanych
zgłoszeń, podejmowano 17 różnych tematów edukacyjnych. Zajęcia odbywały
się w ramach jednodniowych pobytów dzieci szkolnych w Ośrodku oraz kilkudniowych zielonych szkół. Tych drugich zorganizowano 8. W 89 lekcjach terenowych, w 21 lekcjach muzealnych i w 44 warsztatach artystycznych, polegających
m.in. na zdobieniu drewna, wzięło udział łącznie 3399 osób.
Warsztaty z zakresu form i metod edukacji leśnej społeczeństwa przeznaczone dla studentów leśnictwa zorganizowano z udziałem Koła Leśników Wydziału
Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (6–8 grudnia). Studenci Wydziału Leśnego UP w Poznaniu gościli w Ośrodku również 27 października. Była
to grupa, realizująca zajęcia edukacyjne pod kierunkiem dr inż. Anny Wierzbickiej, pracownika uczelni, obejmujące zagadnienia m.in. dotyczące kulturotwórczej roli lasu i dziejów leśnictwa w Polsce, a także bioróżnorodności parku-arboretum. W specjalnie przygotowanych zajęciach warsztatowych brali też udział,
dwukrotnie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Calisia w Kaliszu.
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Zwiedzanie z przewodnikiem
Ośrodek Kultury Leśnej był miejscem wizyt wielu zorganizowanych grup
gości, w tym z zagranicy. W poznawaniu walorów i działalności Ośrodka brała
udział młodzież z Argentyny przebywająca w Polsce w ramach projektu Polska
jest w Tobie pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, a także polsko-niemiecka młodzież ze współpracujących ze sobą szkół muzycznych, która przyjechała do Ośrodka w ramach obchodów 100-lecia Szkoły Muzycznej w Kaliszu.
Pracownicy Działu Edukacji i Informacji przygotowali również program pobytu
dla pracowników Nadleśnictwa Bogdaniec, dzieci szkolnych współpracujących
z Nadleśnictwem Złoczew.
MIĘDZYNARODOWY PLENER ARTYSTYCZNY INSPIRCJE LEŚNE V

Plener Inspiracje leśne V, realizowany w Ośrodku Kultury Leśnej od 2 do 11
sierpnia, odbył się z udziałem 22 artystów wywodzących się z Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, Delegatura Kielce, Stowarzyszenia NEST ART ze
Szczecina, Stowarzyszenia Artystów Kunstverein z Templina oraz niezależnych
środowisk twórczych. Na program pleneru złożyły się praca twórcza oraz wydarzenia towarzyszące, takie jak: wystawa retrospektywna z okazji otwarcia pleneru; warsztaty plastyczne z artystami z PSEP, Delegatura w Kielcach w ramach
Wielkiego Dnia Pszczół, warsztaty z zakresu grafiki i wikliniarstwa; prelekcja
O pasji fotografowania oraz górach opisanych w książkach – otwarte spotkanie
z Danutą Piotrowską – fotografikiem, uczestniczką pleneru; recital Justyny Szafran oraz koncert gitarowy Krzysztofa Pumy-Piaseckiego; otwarcie wystawy prac
poplenerowych.
Inspiracje leśne V, poza profesjonalnymi pracami w liczbie ponad stu, zaowocowały dziełami młodych adeptów sztuki uczestniczących w warsztatach edukacyjnych, w trakcie których powstały grafiki oraz „wiklinowy ogródek”. Efekty
warsztatów razem z dziełami artystów zostały zaprezentowane na wystawie poplenerowej w Muzeum Leśnictwa i jego bliskim sąsiedztwie.
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Działalność wydawnicza Ośrodka skupiona była na realizacji wydawnictw
periodycznych oraz nieperiodycznych. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism w nakładzie 5600 egz., 2 książki w łącznym nakładzie 800 egz., 7 broszur edukacyjnych (łączny nakład 7000 egz.), katalog poplenerowy (200 egz.), książeczkę edukacyjną Jestem bezpieczny i dbam o przyrodę (500 egz.), kalendarz edukacyjny
(700 egz.), 6 rodzajów folderów informacyjnych (łączny nakład 6000 egz.) oraz
quest dendrologiczny (2000 egz.).
W zakresie wydawnictw periodycznych ukazał się rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, t. 18, zawierający 14 referatów odnoszących się do
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aspektu historycznego i kulturowego leśnictwa oraz 6 artykułów kronikarskich
autorstwa pracowników Ośrodka. Ponadto wydano cztery numery kwartalnika
edukacyjno-informacyjnego „Zagajnik”, na który złożyły się artykuły nawiązujące do działalności Ośrodka oraz edukacyjne wkładki poświęcone zagrożonym
gatunkom roślin występujących w lasach.
Pozycje książkowe to: Kulturowa wartość lasu oraz Świat wokół mnie. Pierwsza pozycja została przygotowana pod naukową redakcją prof. dr. hab. Dariusza
J. Gwiazdowicza oraz dr hab. Aleksandry Matulewskiej, prof. UAM. Szesnaście
artykułów składających się na tę publikację zwraca uwagę na przyrodnicze bogactwo złożonego ekosystemu leśnego jako źródło korzyści duchowych. W książce głos zabierają naukowcy reprezentujący odmienne obszary wiedzy, m.in. językoznawcy, historycy i leśnicy z placówek naukowych w Poznaniu, Krakowie,
Gdańsku, Rzeszowie, podwarszawskim Sękocinie, a także z Uniwersytetu Crestina „Dimitrie Cantemir” w Bukareszcie. Druga z książek jest zbiorem utworów poetyckich leśnika-poety Władysława Dzięgały. Autor w swojej twórczości
opisuje jego spojrzenie na otaczającą przyrodę. Książka zawiera 118 wierszy oraz
79 fraszek i lapidariów.
W 2019 roku zostały również przygotowane wydawnictwa okolicznościowe.
Były nimi: katalog poplenerowy Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leśne V oraz książeczka edukacyjna Jestem bezpieczny i dbam o przyrodę,
wydana z okazji VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej.
Jako dodruki ukazały się broszury edukacyjne z cyklu Las – czy go znasz?
o następujących tytułach: Szanujmy martwe drzewa, Tajemnice drzew, Małe
i duże ssaki leśne, Leśni wolontariusze, Rok pracy leśnika w lesie, Leśne skarby,
Drewno jest wspaniałe (łączny nakład 7000 egz.). Tytuły broszur wskazują na ich
zawartość tematyczną. Poza opisami i ilustracjami znajdują, się w nich zadania
w formie rebusów, krzyżówek itp., których wykonanie ma na celu utrwalenie
wiedzy. W ramach dodruków wydano ponadto pakiet edukacyjny ze scenariuszami zajęć zatytułowany Lekcje w lesie oraz quest Wędrówki dendrologiczne i foldery informacyjne.
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.
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Ryc. 1. Wydarzenie edukacyjne Sowi Wieczór (fot. T. Rakowski)
Fig. 1. Educational event titled Owl Evening (photo by T. Rakowski)

Ryc. 2. Uczestnicy warsztatów wikliniarskich zorganizowanych w ramach Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leśne V (fot. A. Antonowicz)
Fig. 2. Participants of wicker workshops organized as part of the International Artistic
Open Air Forest inspirations V (photo by A. Antonowicz)
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Ryc. 3. Stoisko edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej podczas Dni Ochrony Środowiska
w Łazienkach Królewskich (fot. A. Antonowicz)
Fig. 3. Educational open-air stand of the Forest Culture Centre during the Environment
Protection Days in the Royal Łazienki (photo by A. Antonowicz)

Ryc. 4. Publikacje wydane przez Ośrodek Kultury Leśnej w 2019 roku (fot. A. Antonowicz)
Fig. 4. Books published by the Forest Culture Centre in 2019 (photo by A. Antonowicz)
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DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I INFORMACYJNA

Promocja na arenie międzynarodowej i krajowej
Uczestnictwo w XXV Światowym Kongresie Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) w Kurytybie (Brazylia). W trakcie sesji tematycznej Sztuka, nauka, edukacja – wzajemne oddziaływanie jako
wartość dodana na rzecz ochrony lasów został przedstawiony przez kierownika Działu Edukacji i Informacji OKL referat obrazujący edukację w zakresie kulturotwórczej roli lasu realizowaną w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem, szczególnie że tematyka
wielofunkcyjnych lasów, będących też źródłem nieocenionych wartości materialnych i duchowych, była podczas Kongresu mocno podkreślana. Tytuł
referatu: Education regarding culture-forming value of the forest implemented in a Polish State Forests Holding. The Forest Culture Centre in Gołuchów
– Case Study, autorzy: dr inż. Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, mgr Alicja Antonowicz, kierownik Działu Edukacji
i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Wystawa zatytułowana Inspiracje leśne I–V. 12 lat współpracy Gołuchów –
Templin w Galerii Nowego Ratusza miasta Templin (Niemcy), trwająca od 16
listopada 2019 roku do 16 stycznia 2020 roku. Wystawa obrazowała twórczy dorobek pięciu edycji Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leśne
realizowanych w Gołuchowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Artystów Kunstverein Templin. Podczas jej uroczystego otwarcia zaprezentowano działalność
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Szczególnie podkreślano zadania w obszarze kulturotwórczej roli lasu oraz wspierania inspirowanej lasem działalności
artystycznej poprzez organizację wystaw, wydawnictwa, przeglądy i konkursy.
Na zorganizowaną w Templinie ekspozycję składały się dzieła poplenerowe oraz
postery dokumentujące dwunastoletnią współpracę Ośrodka z niemieckim stowarzyszeniem artystów.
Działalność Ośrodka Kultury Leśnej zaprezentowano również w ramach Międzynarodowego Forum Kompetencji Obywatela Unii Europejskiej, z uczestnictwem przedstawicieli gmin partnerskich Gołuchowa z Niemiec, Belgii, Słowacji
i Anglii, które odbyło się 1 czerwca w Hali Sportowej w Kościelnej Wsi.
Ośrodek Kultury Leśnej uczestniczył ponadto z własnym stoiskiem edukacyjnym w wydarzeniach, takich jak: Dni Ochrony Środowiska w Warszawie (23
czerwca) – imprezie na terenie Muzeum Łazienki Królewskie objętej Patronatem
Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz na Kaliskim Miodobraniu (29 września), zorganizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
W przypadku plenerowych wydarzeń edukacyjnych oraz wystaw w miejscach
publicznych trudno precyzyjnie szacować frekwencję i udział poszczególnych
grup wiekowych.
Podobnie ma się sytuacja z grami terenowymi, przygotowanymi przez pracowników Działu Edukacji i Informacji, które od kilku lat funkcjonują na terenie
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parku-arboretum (questy, geocaching). Są to formy dostępne dla gości Ośrodka
bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania o ich realizacji.
Współpraca z mediami
Duże znaczenie w popularyzowaniu działalności edukacyjnej Ośrodka Kultury Leśnej mają media: prasa, radio i telewizja. Realizowana w 2019 roku współpraca polegała m.in. na zaproszeniu patronów medialnych do wsparcia wydarzeń
edukacyjnych Ośrodka oraz stałej korespondencji w zakresie przekazywanych
komunikatów i informacji prasowych związanych z działalnością OKL.
W ramach współpracy radiowej i telewizyjnej zrealizowano:
• relację „na żywo” w porannym programie Witaj Wielkopolsko! (TVP oddz.
w Poznaniu) dotyczącą obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie;
• wywiad „na żywo” w porannym programie Witaj Wielkopolsko! zrealizowanym w studiu TVP oddz. w Poznaniu – rozmowa dotyczyła Ogólnopolskiego
Konkursu Bajarze z Leśnej Polany;
• relację radiową „na żywo” z przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Bajarze
z Leśnej Polany na antenie Radia Poznań;
• reportaż zatytułowany Dotyk lasu zrealizowany we współpracy z TVP oddz.
w Poznaniu, emitowany w cyklu Widziane po drodze;
• reportaż zatytułowany Bajarze z Leśnej Polany zrealizowany we współpracy
z TVP oddz. w Poznaniu, emitowany w cyklu Widziane po drodze;
• odcinek serialu podróżniczego Ukryte skarby emitowanego przez Telewizję
Polską;
• film promocyjny z wydarzenia edukacyjnego Spotkanie z lasem zrealizowany
z Południową Oficyną Wydawniczą; dostępny w serwisach internetowych;
• cykl zapowiedzi edukacyjnego festynu Spotkanie z lasem na antenie Radia Poznań;
• zapowiedzi wydarzeń OKL na antenie Radia Centrum Kalisz, realizowane
w formie nagrań krótkich wywiadów.
Uzyskano poniższe patronaty medialne w ramach wydarzeń edukacyjnych:
• portal Dzień Ziemi – Radio Centrum Kalisz, Telewizja Interaktywna aMazing, portalu kalisz.naszemiasto.pl, tygodniki „Fakty Kaliskie” oraz „Gazeta
Pleszewska”;
• Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego – TVP 3 Poznań, Radio Poznań, „Echa Leśne”, „Las Polski”, „Przegląd Leśniczy”, portal www.ekoedu.pl;
• VI Przegląd Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej – Telewizja Kablowa ProArt;
• Festyn Spotkanie z lasem – Radio Centrum Kalisz oraz tygodnik „Życie Pleszewa”;
• Międzynarodowy Plener Artystyczny Inspiracje leśne V – Radio Poznań,
„Echa Leśne” oraz Telewizja Polska – oddział w Poznaniu.
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Publikacje na temat Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie ukazały się m.in.
na łamach: wielkopolskiego informatora związanego z obchodami Europejskich
Dni Dziedzictwa; dodatku do „Głosu Wielkopolskiego” zatytułowanego „Nasze
dobre wielkopolskie”; niemieckim tygodniku „Uckemark Kurier”, polskiej prasie
lokalnej oraz prasie leśnej.
Prowadzenie stron internetowych i portalu społecznościowego Facebook
W Dziale Edukacji i Informacji opracowywano i zamieszczano treści dotyczące działalności Ośrodka Kultury Leśnej na stronach internetowych OKL i Lasów
Państwowych, Portalu Pracowniczym oraz Newsletterze LP. Współpracowano
również z portalami zajmującymi się turystyką i rekreacją. Ponadto prowadzono
obsługę strony internetowej czasopisma „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”. Na bieżąco zamieszczano artykuły i ich streszczenia publikowane w roczniku. Udostępniano również do lektury w Internecie kolejne wydania kwartalnika
edukacyjno-informacyjnego „Zagajnik”. Dodatkowo publikowano posty na portalu Facebook Ośrodka Kultury Leśnej.
Program Google Analytics – narzędzie do analizy statystyki serwisu www
– od czasu jego zainstalowania, tj. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019
roku wykazał 14 348 nowych użytkowników i 60 546 odsłon strony internetowej
Ośrodka Kultury Leśnej. Użytkownicy pochodzili z całej Polski, najwięcej z województwa wielkopolskiego (4731). Poza Polską stronę odwiedzali użytkownicy
z 27 innych krajów. Najwięcej z Wielkiej Brytanii (63) i Niemiec (62).
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie wybranych wydarzeń została wsparta dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW ) w Poznaniu oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Projekt Konkursy i wydarzenia edukacyjne Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą, zgłoszony do WFOŚiGW w Poznaniu, obejmował zorganizowanie Sowiego wieczoru, obchodów Dnia
Ziemi, VI Przeglądu Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej, XIII Ogólnopolskiego Konkursu Bajarze z Leśnej Polany im. redaktora Andrzeja Zalewskiego
oraz festynu Spotkanie z lasem i został dofinansowany w kwocie 14 056,54 zł.
W grupie dofinansowanych czynności znalazły się: zakup nagród dla uczestników konkursów, pokazy i warsztaty edukacyjne, zakup i wykonanie pomocy
dydaktycznych oraz elementów promocyjnych wydarzeń. Tematyka realizowana
w zakresie projektu dotyczyła: współczesnych funkcji lasu, ochrony zagrożonych
gatunków roślin i zwierząt, kształtowania prawidłowych postaw wobec środowiska naturalnego podczas pobytu w lesie, zagadnień pierwszej pomocy, ochrony

344

Alicja Antonowicz

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu, dawnego i obecnego stosunku człowieka do lasu.
Dotacja ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dotyczyła organizacji i przebiegu Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Inspiracje leś
ne V. Fundacja na ten cel przeznaczyła 12 800 zł. Kwota umożliwiła aprowizację
uczestników wydarzenia oraz tłumaczenia językowe w zakresie imprez towarzyszących plenerowi oraz przygotowywanych materiałów informacyjnych do wystawy i katalogu poplenerowego.
DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU

Streszczenie
Działania edukacyjne prowadzone w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
w 2019 roku uwzględniały rozmaite formy zajęć i skierowane były do różnych
grup wiekowych. Odbyły się cykliczne imprezy plenerowe, akcje ekologiczne
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 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,
wznowienia i dodruki. Wydano łącznie 2 tytuły czasopism, 2 książki, 8 broszur
edukacyjnych, pakiet edukacyjnych scenariuszy, katalog poplenerowy, kalendarz
i 6 folderów informacyjnych.
Na bieżąco realizowano działalność promocyjną w kraju i za granicą oraz
współpracę z mediami. Na dwa projekty edukacyjne pozyskano dofinansowanie
ze środków zewnętrznych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, działalność
promocyjna, wydawnictwa

EDUCATION AND INFORMATION DEPARTMENT OF THE FOREST
CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW IN 2019

Summary
Activities in the field of spreading forest knowledge conducted by the Education and Information Department of the Forest Culture Centre in Gołuchów in
2019 were taking into consideration various forms of teaching and was directed
to various age groups. Cyclic open air events, festivals, educational actions and

Dział Edukacji i Informacji Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2019 r. 345

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, 2 books, 8 educational brochures, educational package of scenarios,
post artistic plein-air catalogue, calendar and information folders were published. A promotional activity was based on, among others, cooperation with the
media. A part of educational events was co-financed by WFOŚiGW in Poznań
and the Foundation of Polish-German Cooperation.
Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, forest education, promotional activities,
teaching forms

