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EDUKACJA W OŒRODKU KULTURY LEŒNEJ W GO£UCHOWIE
Streszczenie. W publikacji przedstawiono dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie koncentruj¹c¹ siê na upowszechnianiu wiedzy przyrodniczo-leœnej. Oœrodek funkcjonuje na
terenie dziewiêtnastowiecznego zespo³u zamkowo-parkowego, w sk³ad którego wchodz¹: muzeum
leœnictwa, park-arboretum oraz pokazowa zagroda zwierz¹t. Efektem dzia³alnoœci oœrodka jest przywrócenie œwietnoœci zarówno obszaru parku, jak i znajduj¹cych siê tam zabytkowych obiektów i ich
adaptacja do celów muzealnych.

Oœrodek Kultury Leœnej (OKL) w Go³uchowie dzia³a w strukturze Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe. Jako samodzielna jednostka organizacyjna
zosta³ powo³any 15 grudnia 1986 roku zarz¹dzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów
Pañstwowych. Jednak pierwsze kroki w kierunku jego utworzenia poczyniono ju¿
w latach 70. XX wieku, kiedy to zapad³a decyzja o lokalizacji Muzeum Leœnictwa w
Go³uchowie.
Instytucja ta od ponad dwudziestu lat, przybli¿a spo³eczeñstwu tematykê przyrodniczo-leœn¹. W zakres podstawowej dzia³alnoœci placówki wpisane jest, miêdzy innymi, prowadzenie ci¹g³ej kampanii maj¹cej za przedmiot edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa.
Podejmowane przez Oœrodek Kultury Leœnej dzia³ania wynikaj¹ z jego celów statutowych, a znaczenie jego istnienia i rozwoju w zakresie prowadzenia nieformalnej edukacji i promocji wiedzy leœnej podkreœla zapis w Polityce Leœnej Pañstwa – dokumencie
przyjêtym przez Radê Ministrów w 1997 roku.
Oœrodek funkcjonuje na terenie dziewiêtnastowiecznego za³o¿enia zamkowo-parkowego, którego twórcami byli Izabela z Czartoryskich Dzia³yñska i jej m¹¿ Jan Dzia³yñski. Jego sk³adowe: Muzeum Leœnictwa, park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierz¹t wyznaczaj¹ kierunki aktywnoœci. W statutow¹ dzia³alnoœæ Oœrodka Kultury Leœnej
wpisana jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskiego leœnictwa. Obok edukacji
do jego najwa¿niejszych zadañ nale¿¹: gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie
zbiorów muzealnych, rewaloryzacja i ochrona zabytkowego parku-arboretum, prowadzenie Pokazowej Zagrody Zwierz¹t oraz sprawowanie mecenatu nad twórczoœci¹ artystyczn¹ leœników.
Muzeum Leœnictwa mieœci siê w zabytkowych, dziewiêtnastowiecznych obiektach: „Oficynie”, „Powozowni” i „Owczarni” zlokalizowanych na terenie oraz w s¹siedztwie parku-arboretum. Po pracach remontowych i konserwatorskich przygotowano w nich wystawy sta³e. Tematyka leœna ukazana jest w aspektach: spo³ecznym,
przyrodniczym i gospodarczym. Ekspozycje muzealne obrazuj¹ zagadnienia wielofunkAlicja ANTONOWICZ, Benedykt RO•MIAREK – Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie.
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cyjnej gospodarki leœnej i s¹ przyczynkiem do prelekcji i dyskusji na temat znaczenia
lasu dla cz³owieka, a w konsekwencji refleksji i przemyœleñ na temat niekwestionowanej potrzeby ochrony œrodowiska leœnego.
W „Oficynie” – dawnej rezydencji mieszkalnej Dzia³yñskich, od 1986 roku funkcjonuj¹ sta³e wystawy z zakresu zwi¹zków lasu ze sztuk¹ i historii gospodarstwa leœnego na ziemiach polskich. Liczne dzie³a malarstwa, rzeŸby i rzemios³a artystycznego
ilustruj¹ inspiruj¹c¹ rolê lasu, natomiast oryginalne dokumenty, mapy, fotografie oraz
modele odzwierciedlaj¹ proces kszta³towania siê relacji pomiêdzy cz³owiekiem i lasem
na przestrzeni stuleci. Od 2005 roku wystawy prezentowane s¹ w nowej aran¿acji.
Budynek „Powozowni”, kolejny obiekt Muzeum Leœnictwa, po generalnym remoncie oddano do u¿ytku w 2000 roku. W dwa lata póŸniej uruchomiono w nim sta³¹
wystawê przyrodniczych podstaw leœnictwa zatytu³owan¹ „Spotkanie z lasem”. Wystawê podzielono na trzy czêœci. Pierwsza z nich prezentuje: lasy na kuli ziemskiej, lasy
w Europie i w Polsce (jak powstaje las, nasze drzewa leœne, typy próchnicy leœnej, typy
siedliskowe lasu). Druga to ochrona gatunkowa roœlin i zwierz¹t leœnych wpisanych do
polskiej Czerwonej Ksiêgi. Czêœæ trzecia to diorama gr¹du œrodkowoeuropejskiego w
aspekcie wczesnowiosennym. Ekspozycjê w „Powozowni” wzbogacaj¹ dziewiêtnastowieczne „ksiêgi drzewne” wykonane przez Carla von Hinterlanga.
W bezpoœrednim s¹siedztwie „Powozowni” znajduje siê „Owczarnia”. Zarówno
pierwszy, jak i drugi obiekt pe³ni³y w przesz³oœci funkcje, do których nawi¹zuj¹ ich
nazwy. Wchodz¹ w sk³ad kompleksu budynków podworskich, do którego oprócz wy¿ej
wymienionych zalicza siê „Obora” – obecnie obiekt edukacyjny z salami: konferencyjn¹ i dydaktyczn¹ oraz zapleczem noclegowym, a tak¿e „Stary dworek”, w którego
wnêtrzu zlokalizowane s¹ pracownie dzia³ów: Edukacji i Informacji oraz Muzealnego.
Wystawa w „Owczarni” „Technika leœna”. prezentuje produkcyjn¹ funkcjê lasu.
Przez pryzmat historycznych narzêdzi, urz¹dzeñ i maszyn leœnych w przystêpny sposób zobrazowano proces urz¹dzania, hodowli, ochrony i u¿ytkowania lasu. W latach
1983-2006, wystawê techniki leœnej, prezentowan¹ w zdecydowanie mniejszym zakresie, mo¿na by³o zwiedzaæ na tzw. „Dybulu”. By³a to pierwsza z wystaw przygotowanych w Oœrodku Kultury Leœnej. Powiêkszaj¹ce siê zbiory muzealne, a tak¿e gabaryty
niektórych eksponatów spowodowa³y now¹ aran¿acjê wystawy w obiekcie o blisko
dziesiêciokrotnie wiêkszej powierzchni.
Wystawy sta³e w Muzeum Leœnictwa na bie¿¹co wzbogacane s¹ wystawami czasowymi tematycznie zwi¹zanymi z profilem muzeum. Wielokrotnie w go³uchowskich
obiektach prezentowane by³y parki narodowe, do nie mniej interesuj¹cych zaliczyæ
nale¿y wystawy: „D¹b – biologia, gospodarka, kultura”, „Od boru do cha³upy”, „Chrz¹szcze œwiata”, „Sosna”. W obiektach muzealnych oœrodka cyklicznie prezentowana jest
równie¿ twórczoœæ leœników.
Park-arboretum stanowi malownicz¹ oprawê dla obiektów architektonicznych.
Utworzony zosta³ w stylu angielskim, w drugiej po³owie XIX wieku. Jako punkt wyjœcia do jego budowy pos³u¿y³ niewielki przyzamkowy ogród. Park-arboretum zajmuje
blisko 160 ha. Dolina rzeka Ciemna stanowi g³ówny element kompozycyjny parku.
W parku roœnie oko³o 600 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. S¹ wœród nich
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gatunki krajowe i egzotyczne, 32 drzewa maj¹ status pomników przyrody, 230 okazów
cechuj¹ wymiary pomnikowe.
Pó³nocn¹ czêœæ parku o charakterze leœnym od po³udniowej, okreœlanej mianem
arboretum, oddzielaj¹ dwa stawy widokowe.
Od 1956 roku park ujêty jest w rejestrze zabytków, a od 1989 stanowi czêœæ Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Ciemnej. Prowadzone przez Oœrodek Kultury Leœnej w parku-arboretum prace maj¹ na celu przywrócenie pierwotnego uk³adu
kompozycyjnego oraz odtworzenie sk³adu gatunkowego. Jego konserwacja i ochrona
opieraj¹ siê na zapisach i dokumentach historycznych, jak równie¿ wspó³czeœnie opracowanych projektach rewaloryzacyjnych. Podstawowym celem realizacji wymienionych dokumentów jest ochrona ró¿norodnoœci biologicznej.
Park-arboretum harmonijnie ³¹czy funkcje dydaktyczne i rekreacyjne z jednoczesnym utrzymywaniem walorów przyrodniczych i estetycznych. Jest obiektem edukacji i badañ naukowych.
Ka¿dego roku park zwiedza ponad 100 tysiêcy turystów z kraju i z zagranicy.
Pokazowa Zagroda Zwierz¹t znajduje siê w przyleg³ym do parku kompleksie leœnym, zajmuje 20 ha. Utworzono j¹ w 1977 roku w celu hodowli zamkniêtej ¿ubra.
Za³o¿enie zagrody w Go³uchowie wynika³o z procesu restytucji tego gatunku. Jest to
równie¿ kolejny etap praktycznej realizacji ochrony ró¿norodnoœci biologicznej. Na sta³e w zagrodzie przebywa œrednio 7-8 osobników. Przez okres 30 lat hodowane by³y 84
¿ubry, z czego 73 urodzi³y siê w Go³uchowie. Oœrodek Kultury Leœnej realizuj¹c zadania statutowe wspó³pracuje z innymi oœrodkami hodowlanymi oraz placówkami naukowymi. Od 1997 roku w zagrodzie ¿yj¹ równie¿ daniele, a od 2004 roku koniki polskie i
dziki.
Pozosta³e obiekty:
z „Kasa”, dziewiêtnastowieczny obiekt usytuowany przy g³ównym wejœciu do parku,
stanowi siedzibê dyrekcji i administracji OKL. Poza zapleczem biurowym znajduje
siê w nim biblioteka z czytelni¹ udostêpniana wszystkim zainteresowanym.
z Mauzoleum to siedemnastowieczna kaplica zamkowa pod wezwaniem œw. Jana
Chrzciciela. Po œmierci Izabeli Dzia³yñskiej w 1899 roku przystosowano j¹ do funkcji grobowca. Ozdobne wnêtrze mauzoleum, w którym znajduje siê krypta ze zw³okami Izabeli oraz jej popiersie mo¿na ogl¹daæ w sezonie letnim.
z „Dybul” nazwê zawdziêcza m³ynarzowi Dybu³owi, który posiada³ m³yn nad brzegiem stawu. Wspó³czeœnie nazwê tê odnosi siê zarówno do miejsca, jak i usytuowanego tam budynku dawnej obory, przystosowanego do celów muzealnych. Aktualnie przygotowywana jest w nim wystawa ochrony lasu.
z „Pasieka” – pe³ni¹ca rolê mini-galerii, Dom Pracy Twórczej z zapleczem hotelowym
i gastronomicznym oraz kawiarnia „Muzealna”.
Niekwestionowan¹ atrakcj¹ turystyczn¹ jest zamek w stylu renesansu francuskiego, w którym od 1951 roku mieœci siê oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu.
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Fot. 1. Zamek (fot. A. Antonowicz)

Fot. 2. „Obora” – obiekt edukacyjny (fot. A. Antonowicz)
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DZIA£ALNOŒÆ EDUKACYJNA
Dzia³alnoœæ edukacyjna oœrodka, koncentruj¹ca siê na tematyce leœnej, stanowi czêœæ
edukacji ekologicznej. Za³o¿eniem przyœwiecaj¹cym podejmowanej aktywnoœci jest
przekazywanie wiedzy z zakresu znaczenia funkcji lasu oraz zagro¿eñ ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Przyswojona wiedza o przyrodzie pomaga lepiej j¹ prze¿ywaæ. Posiadanie podstawowych widomoœci o ekosystemie
jest niezbêdne do zrozumienie potrzeby w³aœciwego u¿ytkowania zasobów leœnych przez
spo³eczeñstwo, dba³oœci o wspólne dobro, konsekwencji, miêdzy innymi, zaœmiecania
lasów i wypalania traw. Inspiruje w koñcu do dzia³añ proekologicznych.
Baza oœrodka stwarza du¿e mo¿liwoœci do prowadzenia ró¿norodnych form edukacyjnych. Ca³oroczna oferta skierowana jest do ró¿nych grup odbiorców i uwzglêdnia zró¿nicowanie wiekowe uczestników zajêæ. Prowadzona w oœrodku edukacja ma
charakter nieformalny, jest rozwiniêciem b¹dŸ uzupe³nieniem programów szkolnych.
Stosowane formy dziel¹ siê na bierne i aktywne. Przygotowana oferta pozwala na ich
dobór i ³¹czenie, zarówno podczas jednodniowej wizyty w oœrodku, jak i kilkudniowych pobytów, powszechnie znanych jako „zielone szko³y”.
Aktywne formy edukacyjne, takie jak terenowe lekcje w parku-arboretum, zajêcia
muzealne, konkursy (plastyczne, literackie, fotograficzne itp.) oraz prezentacje poza
siedzib¹ oœrodka (majówki i festyny w okolicznych miastach, spotkania z leœnikiem w
szkole) ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Podobnie akcje ekologiczne: „Ratujmy kasztanowce” i „Sprz¹tanie œwiata”, okolicznoœciowy „Dzieñ Ziemi” oraz plenerowy festyn
edukacyjny „Spotkanie z lasem”, które s¹ imprezami cyklicznymi, gromadz¹cymi z
roku na rok coraz wiêksz¹ grupê odbiorców.
Programy zajêæ maj¹ charakter interdyscyplinarny. Poruszaj¹c siê w obrêbie tematyki leœnej wykorzystywane s¹ i ³¹czone zagadnienia z ró¿nych przedmiotów nauczania. I tak, na zajêciach, podczas których okreœlane s¹ wiek i wysokoœæ drzewa wykorzystywana jest wiedza matematyczna ich uczestników. Podczas „Poszukiwania dendrologicznych skarbów” konieczna jest umiejêtnoœæ korzystania z mapy, a terenowe
lekcje: „Wiosna budzi zapachami i kolorami” oraz „Jesienne obserwacje” koncentruj¹
siê na zdolnoœciach plastycznych. Akcje ekologiczne ucz¹ w³aœciwych postaw i wychowuj¹ w duchu poszanowania otoczenia, natomiast festyny s¹ okazj¹ do spotkañ z
interesuj¹cymi ludŸmi, poznania ich zawodów koncentruj¹cych siê wokó³ tematyki leœnej oraz aktywnego uczestnictwa w grach i zabawach.
Ka¿dego roku Oœrodek Kultury Leœnej uczestniczy w imprezach targowych: edukacyjnych Eko Media Forum w Poznaniu oraz turystycznych LATO w Warszawie, podczas których prezentuje swoj¹ ofertê, zaprasza do wspó³pracy, ale tak¿e prowadzi w
zminiaturyzowanej formie, na jaka pozwala powierzchnia stoiska, zabawy edukacyjne.
Scenariusze zajêæ oraz imprez i akcji ekologicznych przygotowuj¹ pracownicy
oœrodka. Na przestrzeni ostatnich lat wypracowane zosta³y równie¿ programy nauczania w œcis³ej wspó³pracy z kadr¹ nauczycielk¹ okolicznych szkó³. Oœrodek jest miejscem szkoleñ i warsztatów dla nauczycieli. Prowadzone s¹ one z wykorzystaniem
wiedzy i doœwiadczenia metodyka nauczania biologii, pracowników oœrodka oraz zaproszonych goœci. Po ich odbyciu kadra nauczycielska, wykorzystuj¹c bazê OKL, sa-
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modzielnie realizuje przygotowane przez siebie zajêcia. Dzia³ania takie zwiêkszaj¹ liczbê
odbiorców i eliminuj¹ problem ograniczeñ kadrowych.
Pobyt w Oœrodku Kultury Leœnej to w równie du¿ym stopniu wypoczynek. Z myœl¹
o goœciach zwiedzaj¹cych OKL indywidualnie, tj. bez przewodnika, przygotowano szereg tablic, map i oznakowañ umiejscowionych w ró¿nych czêœciach parku-arboretum.
W pobli¿u drzew i krzewów umieszczono opisy dendrologiczne. Na terenie pokazowej
zagrody zamontowano dydaktyczne tablice z opisami ¿yj¹cych tam gatunków zwierz¹t. Pomiêdzy parkiem a zagrod¹ utworzono œcie¿kê dydaktyczn¹ z zakresu ochrony
lasu i gospodarki ³owieckiej. Przy ka¿dym z trzech wejœæ do parku znajduj¹ siê tablice
z regulaminem przebywania na terenie obiektu chronionego. Wymienione formy zagospodarowania parku klasyfikowane s¹ jako przyk³ady edukacji biernej. Zwiedzaj¹cy korzystaj¹ z wiedzy przyrodniczej w sposób niewymuszony, czêsto przy okazji
spaceru, który by³ pierwotnym powodem pobytu na terenie oœrodka. W pojêciu edukacji biernej mieœci siê równie¿ indywidualne zwiedzanie wystaw. Jednak, podczas zwiedzania ekspozycji muzealnych Oœrodka Kultury Leœnej w wiêkszoœci przypadków fachowego komentarza udzielaj¹ przewodnicy.
W prowadzonym w OKL procesie edukacyjnym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ wydawnictwa i strona internetowa. Cyklicznie wydawane s¹ „Studia i Materia³y Oœrodka Kultury
Leœnej” (rocznik) oraz kwartalnik edukacyjno-informacyjny „Zagajnik”. Pracownicy
oœrodka przygotowuj¹, zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i graficznym, albumy, ksi¹¿ki, broszury, foldery, plakaty, pocztówki oraz materia³y edukacyjno-reklamowe, takie jak puzzle, karty do gry czy zak³adki. Materia³y te nios¹ du¿y ³adunek
wiedzy przyrodniczo-leœnej i wykorzystywane s¹ jako nagrody w konkursach.
Wynikaj¹ce z charakteru oœrodka sfery dzia³ania skupiaj¹ wokó³ niego ró¿ne œrodowiska: naukowe, twórcze, jednostki upowszechniania kultury, stowarzyszenia, organizacje spo³eczne oraz instytucje samorz¹dowe. Oœrodek wspó³pracuje ze szko³ami i
uczelniami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, muzeami, arboretami i ogrodami
botanicznymi. Efektem tego s¹, poza przedsiêwziêciami wystawienniczymi realizowanymi na terenie ca³ego kraju, ogólnopolskie konferencje organizowane na terenie oœrodka:
”Las w kulturze polskiej”, „Rola hodowli in situ w procesie restytucji ¿ubra”, zjazd
ogrodów botanicznych.
Organem doradczym i opiniodawczym w zakresie okreœlania kierunków rozwoju,
planowania i realizacji zadañ oœrodka jest jego Rada Naukowa, powo³ana w 1977 roku.
Jej cz³onkami (wybieranymi na czteroletni¹ kadencjê) s¹ przedstawiciele œwiata nauki
leœnej, muzealnictwa, organizacji spo³ecznych, takich jak Polskie Towarzystwo Leœne,
Towarzystwo Przyjació³ Lasu, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Leœnictwa i
Drzewnictwa. W sk³ad Rady wchodz¹ tak¿e przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowisko i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz metodyk nauczania biologii.
Oœrodek Kultury Leœnej, jako miejsce inspiracji twórczych, regularnie goœci artystów z kraju i z zagranicy. Efektem ich pracy s¹ dzie³a, za poœrednictwem których
upowszechniana jest przyrodniczo-kulturowa spuœcizna regionu. Od 1988 roku organizowane s¹ cykliczne Ogólnopolskie Przegl¹dy Twórczoœci Artystycznej Leœników, a
od 2007 roku konkurs gawêd leœnych „Bajarze z Leœnej Polany”.
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Oœrodek, jako jednostka organizacyjna Lasów Pañstwowych o zasiêgu krajowym,
jest miejscem integracji zawodowej leœników. Odbywaj¹ siê tutaj szkolenia i warsztaty
dla pracowników Lasów Pañstwowych. Poza zdobywaniem praktycznej wiedzy leœnicy, poznaj¹ historiê swojego zawodu, a tak¿e uczestnicz¹ w ogólnopolskich spotkaniach z okazji Dnia Lasu.
Wszystkie wymienione dzia³ania stanowi¹ formy upowszechniania wiedzy przyrodniczo-leœnej. Edukacja ekologiczna wzbogacona przes³aniem poszanowania dziedzictwa kulturowego daje wymierny efekt. Jest nim liczba uczestników procesu edukacyjnego i podejmowanych przez nich inicjatyw we w³asnych œrodowiskach, szkolnych i nie tylko. W 2007 roku we wszystkich formach edukacyjnych na terenie Oœrodka Kultury Leœnej wziê³o udzia³ ³¹cznie ponad 240 tysiêcy osób.
Zapotrzebowanie spo³eczne na przekazywanie wiedzy ekologicznej wzrasta. Instytucje, takie jak Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wspieraj¹ tego typu dzia³ania i umo¿liwiaj¹ pozyskanie œrodków na nietuzinkowe inicjatywy.
Dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Oœrodka Kultury Leœnej, jak równie¿ prowadzenie parku-arboretum i Pokazowej Zagrody Zwierz¹t wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Remont i adaptacjê dla celów edukacji ekologicznej budynku „Obora” dotowa³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zasadniczy ciê¿ar finansowania oœrodka spoczywa jednak
na organizacji Lasy Pañstwowe, która jest gospodarzem terenu.

PODSUMOWANIE
Edukacja to jeden z instrumentów s³u¿¹cych ochronie przyrody. Pozaszkolne dzia³ania pozwalaj¹ na niekonwencjonalne propozycje postrzegania otoczenia. Bezpoœrednie odczuwanie przyrody wyzwala rozwijanie nowych zainteresowañ, rozbudza pasje.
Nie bez znaczenia jest w tym przypadku wartoœæ wychowawcza. Nauczanie poszanowania otaczaj¹cej przyrody, wywa¿onego korzystania z jej zasobów to zadanie, którego efekty obserwowaæ bêdzie mo¿na za kilka lat, w myœl zasady „Czym skorupka za
m³odu nasi¹knie ....”. Dlatego te¿ nacisk na edukacjê dzieci i m³odzie¿y jest tak du¿y.
Zdobywanie m³odych przyjació³ lasu gwarantuje ich odpowiedzialne postawy w doros³ym ¿yciu.
Znaczenie edukacji ekologicznej w realizacji strategii zrównowa¿onego rozwoju
jest niepodwa¿alne. Podczas konferencji zorganizowanej przez UNESCO w Atenach
1995 roku uznano za konieczne powi¹zanie spraw dotycz¹cych cz³owieka, spo³eczeñstwa, œrodowiska i ekonomii. Lata 2005-2014 og³oszone zosta³y Dekad¹ Edukacji dla
Zrównowa¿onego Rozwoju.
Aktywnoœæ Oœrodka Kultury Leœnej na polu edukacyjnym spotyka siê z du¿¹ aprobat¹. Œwiadcz¹ o tym liczne listy gratulacyjne i podziêkowania. Za swoj¹ dzia³alnoœæ
oœrodek wielokrotnie by³ nagradzany i wyró¿niany. Uznanie znalaz³y zarówno dzia³ania
w zakresie przywracania œwietnoœci za³o¿eniu parkowemu, jak i prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych obiektów, oraz ich adaptacja do celów muzealnych. Wyró¿nienia w ogólnopolskim konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku zdoby³y wystawy
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„D¹b – biologia, gospodarka, kultura” (1995) i „Od boru do cha³upy” (2001). W 2001
roku Kapitu³a Redakcji Przegl¹du Leœniczego nada³a oœrodkowi tytu³ „Instytucja roku
2001 szczególnie zas³u¿ona dla polskiego leœnictwa”.
Oœrodek Kultury Leœnej propaguje ideê ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w skali regionu i kraju. Wype³niaj¹c postawione przed nim zadania, realizuje
jednoczeœnie zapis z ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., który mówi, ¿e „Celem
ochrony przyrody jest (...) kszta³towanie w³aœciwych postaw cz³owieka wobec przyrody przez edukacjê...”.
EDUCATION IN FOREST CULTURE CENTRE IN GO£UCHÓW
Summary
Educational activity of the Forest Culture Centre in Go³uchów were presented in the paper. It is
concentrate on diffusion of natural-forest knowledge. The Centre operate on 19th century castle with
park area, including forest museum, park-arboretum and representative animal cottage. The effect of the
Centre activity is to restoration of splendour of park area and existing monuments as well for museum
expositions.
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