Stud. Mater. Ośr. Kult. Leśn. 6, 2007, s. 105-116

Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie – stan obecny
i przyszłość
Benedykt Roźmiarek
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Ośrodek Kultury Leśnej w ramach działalności dodatkowej w rozumieniu
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w państwowym gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe prowadzi prace na rzecz działalności administracyjnej
w zakresie:
1. Ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego, w tym prowadzenie działalności w zakresie muzealnictwa leśnego;
2. Zarządzania zasobami informacyjnymi, przede wszystkim odnoszącymi
się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej;
3. Prowadzenia ciągłej kampanii mającej za przedmiot bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa;
4. Sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną leśników i twórców,
których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem;
5. Współpracy, wymiany doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parkami narodowymi i krajobrazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.

Referat wygłoszony na uroczystym posiedzeniu z okazji 20-lecia powołania Ośrodka
Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Adres do korespondencji – Corresponding author: Benedykt Roźmiarek, Ośrodek Kultury Leśnej, ul.
Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów, Poland, e-mail: okl@sisco.pl
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Ryc. 1. „Związki lasu z kulturą” – wystawa stała w „Oficynie” (fot. A. Antonowicz)
Fig. 1. “Connections between forest and art” – permanent exhibition in
“Outhouse” (phot. A. Antonowicz)

Ryc. 2. „Historia gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich” – wystawa
stała w „Oficynie”(fot. A. Antonowicz)
Fig. 2. “The history of the forest farm in Poland” – permanent exhibition
in “Outhouse” (phot. A. Antonowicz)
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Ekspozycje Muzeum Leśnictwa znajdują się w sukcesywnie restaurowanych
i remontowanych (od 1981 r.) po dziś dzień trzech obiektach.
W obiekcie muzealnym, udostępnionym turystom w 1986 roku, najbardziej
reprezentacyjnym z obiektów posiadanych przez OKL – dawnym pałacu Czartoryskich, tzw. „Oficynie” znajdują się dwie stałe wystawy. Pierwsza to „Związki
lasu z kulturą” (ryc. 1), druga – „Historia gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich” (ryc. 2), zaktualizowana i merytorycznie przebudowana.
Dwie stałe ekspozycje wzbogacane są okresowo wystawami czasowymi, tematycznie związanymi z przyrodniczym profilem Muzeum Leśnictwa z dostosowaniem do współczesnych potrzeb.
Drugim obiektem Muzeum Leśnictwa jest odrestaurowany dziewiętnastowieczny budynek „Powozowni” (ryc. 3), należący do zabudowań podworskich
zespołu zamkowo-parkowego. Jesienią 2002 roku udostępniono nową stałą wystawę „Przyrodnicze Podstawy Leśnictwa – Spotkanie z lasem”. Dla celów wystawienniczych przeznaczono pomieszczenia znajdujące się na piętrze o łącznej
powierzchni 570 m2. W „Powozowni” odbywają się też koncerty w ramach cyklu
„Leśne klimaty”.
Obiekt wyposażono w sprzęt audiowizualny, wykorzystywany w trakcie organizowanych seminariów, zjazdów i konferencji.
Wystawa „Przyrodnicze Podstawy Leśnictwa” służy rozwijaniu i pogłębianiu
wiadomości o lesie jako:
• zjawisku geograficznym w Polsce, w Europie, na świecie;
• zjawisku przyrodniczym wykazującym dużą różnorodność pośród zbiorowisk naturalnych Polski;
• wartości ekologicznej, społecznej i gospodarczej naszego kraju;
• środowisku narażonym na szkody powodowane przez różne czynniki
abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne;
• obiekcie ochrony przyrody i środowiska naturalnego w naszym kraju.
Zwiedzając wystawę, można pogłębić swoją wiedzę oraz zyskać szersze spojrzenie na otaczające nas wspólne dobro przyrodnicze, jego piękno, różnorodność, niezbędność i w pewnym sensie bezbronność, wymagającą opieki człowieka i jego bezwzględnej aktywnej ochrony.
Na wystawie prezentowane są typy lasów, w jakie wyposażyła nasz kraj natura. Zwraca się tu uwagę na różnorodność fitosocjologiczną naszych lasów, ich
funkcje oraz gatunki leśne, które wymagają ratowania przed zagładą.
Tematy te obrazują kolorowe fotografie, mapy, rysunki, modele, okazy naturalne flory i fauny, naturalne profile glebowe oraz opisy. Przykładem tego jest
m.in. diorama grądu środkowoeuropejskiego – wielogatunkowego lasu liściastego w aspekcie wczesnowiosennym (ryc. 4). Właściwe zrozumienie prezentowanych zagadnień ułatwia profesjonalny komentarz pracowników Ośrodka oprowadzających po wystawach.
W trzecim obiekcie – „Owczarni” (ryc. 3) znajduje się stała wystawa techniki leśnej, (tj. produkcyjna funkcja lasu) mająca na celu sygnalizowanie społeczeństwu złożoność i różnorodność problemów, jakimi zajmuje się współczesne
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Ryc. 3. „Powozownia” i „Owczarnia” – obiekty muzealne (fot. A. Antonowicz)
Fig. 3. “Coach-house” and “Sheepfold” – museum objects (phot. A. Antonowicz)

Ryc. 4. Diorama grądu środkowoeuropejskiego w aspekcie wiosennym
w „Powozowni” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Fig. 4. The diorama of broadleaved forest of middle European origin in the
spring aspect (phot. J. Zalejska-Niczyporuk)
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leśnictwo. Jest też prezentacją ekonomiczno-produkcyjnej funkcji lasu. Narzędzia, urządzenia i maszyny eksponowane w logicznej kolejności odzwierciedlają poszczególne etapy całego procesu zagospodarowania lasu. Nasiennictwo,
szkółkarstwo, prace hodowlano-pielęgnacyjne w poszczególnych klasach wieku,
użytkowanie rębne i przedrębne, tj. pozyskanie drewna wielko-, średnio- i małowymiarowego to poszczególne etapy prezentowane w muzeum za pośrednictwem szeroko pojętej techniki leśnej. Całość jest plastycznie ilustrowana zastosowaniem poszczególnych narzędzi w działaniu praktycznym (ryc. 5).

Ryc. 5. „Technika leśna” – wystawa stała w „Owczarni” (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Fig. 5. “The forest technique” – permanent exhibition in “Sheepfold” (phot.
J. Zalejska-Niczyporuk)

Technika leśna to także dawny przemysł leśny, pokazany w miniaturowych
modelach „zakładów przemysłowych” funkcjonujących w odległych czasach.
Rozwój cywilizacyjny i postęp techniczny eliminują potrzebę istnienia tego typu
urządzeń wówczas niezbędnych człowiekowi, dziś stanowiących historię rozwoju
leśnictwa w Polsce i w Europie.
Bogata oferta wystaw stałych corocznie uzupełniana jest wystawami czasowymi. W minionym okresie zorganizowano wystawy tematyczne takie, jak: „Od
boru do chałupy”, „Dąb”, „Po co nam martwe drzewa?”. W bieżącym roku realizowana jest wystawa pt. „Sosna”, a także wystawy fotografii, malarstwa, rysunków ze zbiorów własnych i we współpracy z innymi muzeami. Istotny element
działalności wystawienniczej stanowią czasowe ekspozycje prezentujące poszczególne parki narodowe. Są to wystawy związane z przedstawieniem celu, dla
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Ryc. 6. Park-arboretum (fot. M. Hertmann)
Fig. 6. Park-arboretum (phot. M. Hertmann)

Ryc. 7. Pokazowa Zagroda Zwierząt (fot. M. Hertmann)
Fig. 7. Model Animal Pen (phot. M. Hertmann)
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którego dany park został utworzony, z prezentacją przedmiotu ochrony oraz kultury regionu. Dzięki naszym zbiorom mogliśmy współtworzyć wystawy czasowe
realizowane z inicjatywy nadleśnictw i innych muzeów na terenie całego kraju.
Muzeum realizuje stałe i podstawowe zadania stojące przed tego typu placówkami, tj. gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowanie i udostępnianie eksponatów. Muzeum Leśnictwa zgodnie ze statutem stara się także
uświadomić społeczeństwu problematykę leśną związaną z ochroną środowiska
i przyrody, ale też w świetle wzrostu społecznej świadomości ekologicznej, wielofunkcyjności lasów oraz podstawowych kryteriów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Zabytkowe obiekty stanowią integralną część parku-arboretum, który jest
wpisany do rejestru zabytków. Całość stanowi zespół zamkowo-parkowy o powierzchni 158,05 ha.
Prowadzenie, konserwacja i ochrona parku opiera się na zapisach i dokumentach historycznych, jak również opracowanym w latach 1995-1996 „Projekcie
rewaloryzacji historycznego parku dendrologicznego w Gołuchowie” oraz Planie zagospodarowania Parku-Arboretum z 2005 roku. Dokumenty te uzyskały akceptację Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej oraz Państwowej Służby
Ochrony Zabytków – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Oddziału w Kaliszu. Stanowią one merytoryczną podstawę prowadzenia parku, a jego realizacja
założeń przebiegać będzie minimum kilkanaście lat.
W minionych latach przeprowadzono w parku wiele prac ratujących szczególnie cenne gatunki drzew i krzewów oraz przywracających pierwotne dziewiętnastowieczne założenia przestrzenne. W ramach nasadzeń wprowadzono wiele
nowych gatunków z własnej produkcji i zakupu m.in. z Arboretum w Sycowie.
Podjęto również prace związane z odmulaniem i renowacją stawów widokowych
oraz przebudową nawierzchni ścieżek spacerowych.
Park-arboretum (ryc. 6) jest również miejscem prowadzenia działalności edukacyjnej dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Odbywają się tu liczne spotkania
robocze, narady, seminaria o tematyce leśnej i przyrodniczej.
W sąsiedztwie parku, na powierzchni 20 ha, znajduje się Pokazowa Zagroda Zwierząt (ryc. 7), która stanowi integralną część Ośrodka Kultury Leśnej. Powstała ona w 1977 roku jako ważny element restytucji i hodowli żubra w naszym
kraju. Obecnie w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt znajduje się 7 żubrów. W zagrodzie prezentowane są również jako dodatkowa atrakcja edukacyjna koniki polskie, dziki i daniele.
Wystawy muzealne zarówno stałe, jak i czasowe, park-arboretum oraz Pokazowa Zagroda Zwierząt stanowią niepowtarzalny zespół o wyjątkowych walorach przyrodniczo-kulturowych. Jest to również wyspecjalizowana baza naukowo-dydaktyczna i edukacyjna działająca w ramach organizacji Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Od wielu lat, opierając się na bazie muzealno-przyrodniczej Ośrodka, pracownicy merytoryczni (leśnicy, biolodzy, historycy) prowadzą pozaszkolną edukację przyrodniczo-leśną.
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W dokumencie „Polityka Leśna Państwa”, przyjętym przez Radę Ministrów
w 1997 r., wynikającym z Ustawy o Lasach (1991 r.) prowadzenie nieformalnej edukacji leśnej społeczeństwa spoczywa m.in. na Ośrodku Kultury Leśnej
w Gołuchowie.
Zajęcia w Ośrodku mają charakter interdyscyplinarny, poszerzający wiadomości z zakresu las – środowisko i ich ochrona.
Zadania realizowane przez Ośrodek Kultury Leśnej w zakresie edukacji ekologicznej to głównie upowszechnianie idei ochrony środowiska oraz podnoszenie
świadomości i kształtowanie pozytywnej relacji człowiek – przyroda.
Na podstawie zbiorów i ekspozycji muzealnych, wykorzystując zabytkowy
park-arboretum oraz Pokazową Zagrodę Zwierząt, dopracowano się szerokiej
oferty edukacyjnej w następujących tematycznych blokach:
I. Zajęcia kilkugodzinne to m.in.:
• historia założeń ogrodowych na przykładzie parku gołuchowskiego,
• formy stylowe dziewiętnastowiecznej architektury rezydencjalnej na ziemiach polskich,
• liściaste i iglaste gatunki drzew i krzewów,
• pomniki przyrody i gatunki chronione,
• kulturotwórcza rola lasu,
• rozwój gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich,
• funkcje i znaczenie lasu.
II. Obozy ekologiczne, zielone szkoły i warsztaty ekologiczne, tj. kilkudniowe
pobyty dla uczniów ze szkół o profilu ekologicznym. Program każdorazowo
uzgadniany jest z nauczycielem tak, by nawiązał do programu szkolnego.
Interdyscyplinarny charakter zajęć ułatwia planowanie dłuższych pobytów,
pogłębia i łączy korzyści dla różnych przedmiotów, takich jak: historia, język
polski, geografia, a nawet zajęcia plastyczne czy wychowanie fizyczne.
III. Propozycje okazjonalne:
• konkursy tematyczne,
• konkursy plastyczne,
• krzyżówki,
• prezentowanie filmów przyrodniczo-leśnych.
Ośrodek Kultury Leśnej oferuje własny, sprawdzony program zajęć interdyscyplinarnych, będących uzupełnieniem lub rozwinięciem programów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych z zakresu edukacji ochrony
środowiska.
Ośrodek Kultury Leśnej organizuje cyklicznie Ogólnopolskie Przeglądy Twórczości Amatorskiej Leśników (OPTAL) mające na celu prezentację dorobku artystycznego leśników w dziedzinie malarstwa, rzeźby, fotografii oraz literatury. Jest
to forma mecenatu Lasów Państwowych nad amatorskim ruchem artystycznym.
Przeglądy kończą się wystawami czasowymi nadesłanych prac.
W bieżącym roku z inicjatywy redaktora Andrzeja Zalewskiego przeprowadzono ogólnopolski konkurs bajarzy pt. „Bajarze z Leśnej Polany”. Zaprezentowało się 16 osób, od uczniów techników leśnych do emerytowanego leśnicze-
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go. Myślę, że konkurs ten wpisze się na stałe w działalność Ośrodka Kultury
Leśnej.
Ośrodek Kultury Leśnej istnieje głównie dzięki Lasom Państwowym i przychylności dyrektorów, ale nie tylko. Naszymi sprzymierzeńcami są Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki dotacjom Narodowego Funduszu została przeprowadzono renowacja stawów, zakupiono sprzęt do pielęgnacji parku, taki jak kosiarka Amazone, Stiga, rotacyjna i ciągnik; przeprowadzono również remont obiektu dawnej „Obory” (ryc. 8),
z przeznaczeniem na ośrodek edukacyjny z miejscami noclegowymi. W ramach
tej dotacji zakupiono wyposażenie, m.in. sprzęt komputerowy, środki audiowizualne i mikroskopy. Również dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ośrodek mógł zrealizować wiele zadań związanych z działalnością edukacyjną i wydawniczą, przywracaniem pierwotnych założeń parkowych oraz utrzymaniem Pokazowej Zagrody
Zwierząt.

Ryc. 8. „Obora” – budynek edukacyjny (fot. J. Zalejska-Niczyporuk)
Fig. 8. “Cowshed” – educational building (phot. J. Zalejska-Niczyporuk)

W dalszym ciągu przeprowadzane są prace związane z remontem zabytkowych obiektów. W chwili obecnej remontowany jest tzw. „Stary dworek” z przeznaczeniem na pracownie muzealne i edukacyjne. W następnych latach planujemy remont dziewiętnastowiecznych winnic, ananasarni i rekonstrukcję chaty
na „Dybulu” oraz odtworzenie kuźni z przeznaczeniem w części na pomieszczenia dla ochrony. Zamierzamy w dalszym ciągu przebudowywać nawierzchnię
ścieżek spacerowych oraz remontować mosty na rzece Ciemnej. W działalności
muzealnej nadal będziemy dążyć do powiększania naszych zbiorów, dlatego też
ośmielam się prosić panów dyrektorów o zgłaszanie wszelkiego rodzaju starych
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urządzeń, maszyn i narzędzi, sprzętu związanego z pracą w lesie, ale nie tylko,
gdyż cennymi zbiorami będą dla nas pamiątki osobiste związane z pracownikami Lasów Państwowych. W obiekcie „Dybul” zamierzamy przygotować wystawę
stałą związaną z ochroną lasu, a na poddaszu w „Powozowni” dioramę świerczyny borealnej w aspekcie zimowym.
W dalszym ciągu będziemy poszerzać naszą ofertę edukacyjną, skierowaną
nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz także dla pracowników Lasów Państwowych. Już teraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych (Toruń, Zielona Góra,
Poznań) i nadleśnictwa korzystają z naszej bazy i oferty.
Dzięki własnej bazie noclegowej jesteśmy przygotowani na kilkudniowe pobyty szkoleniowe. W minionym okresie wspieraliśmy nadleśnictwa w tworzeniu
koncepcji i scenariuszy ośrodków edukacyjnych, wystaw i nadal jesteśmy gotowi
do współpracy.
Chciałbym dzisiaj bardzo serdecznie podziękować Radzie Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej. Rada ta składa się z 15 osób reprezentujących naukę, muzealnictwo, edukację, organizacje zawodowe, WFOŚiGW i pracowników Lasów
Państwowych. Dzięki tak szerokiemu gronu przedstawiane przez nas zamierzenia są dogłębnie analizowane i akceptowane. Sadzę, że właśnie dzięki współpracy z Radą Naukową wiele zadań zrealizowaliśmy i kolejne będziemy realizować.
Bardzo serdecznie dziękuję panu prof. zw. dr. hab. Jerzemu Wiśniewskiemu
– przewodniczącemu Rady. Zawsze ma czas dla dyrektora i wspiera ośrodek na
wszystkich polach jego działalności statutowej.
Dziękuję również bardzo serdecznie moim pracownikom, gdyż to, co w ostatnich latach zostało zrobione, jest naszym wspólnym osiągnięciem.
Już ponad 20-letnia tradycja oraz merytoryczna działalność edukacyjno-poznawcza pozwalają na stwierdzenie, iż Ośrodek Kultury Leśnej to jednostka
potrzebna społeczeństwu do dalszego propagowania wiedzy o lesie i leśnictwie
oraz ochrony środowiska i przyrody, a wzrastające zainteresowanie społeczeństwa dobrze świadczy o pozytywnym postrzeganiu Lasów Państwowych jako
mecenasa narodowych dóbr kultury. Na takie stwierdzenie pozwala zwiększająca się z roku na rok liczba turystów odwiedzających Ośrodek Kultury Leśnej,
szczególną jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych, funkcjonującą w jednym z największych zabytkowych zespołów zamkowo-parkowych w Polsce.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – stan obecny
i przyszłość
Streszczenie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zajmuje się:
• działalnością muzealną z zakresu leśnictwa i kultury leśnej w Polsce,
• ochroną i rewaloryzacją zabytków architektury i przyrody rezydencji arystokratycznej, która jest siedzibą ośrodka,
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•
•
•

ochroną i hodowlą stada żubrów w pokazowej zagrodzie,
prowadzeniem ciągłej kampanii z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa,
sprawowaniem mecenatu nad twórczością artystyczną leśników i twórców, których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,
• współpracą z instytucjami i organizacjami propagującymi ochronę przyrody
i rozwój kultury ekologicznej w kraju i zagranicą.
Obecnie ośrodek udostępnia zwiedzającym cztery stałe wystawy muzealne. Jesienią
2002 roku w odremontowanej „Powozowni” otwarta została wystawa z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa pod tytułem: „Spotkanie z lasem”. W bieżącym roku otwarta zostaje na nowo zaaranżowana wystawa „Techniki leśnej” w świeżo odremontowanej
„Owczarni”. Także w dawnym pałacu zwanym „Oficyną” wykonano bieżące remonty
sal i modernizacje stałych wystaw z zakresu „Kulturotwórczej roli lasu” oraz „Historii
gospodarstwa leśnego na ziemiach polskich”. W 2005 roku wykonano remont stawów
widokowych oraz promenady spacerowej w parku-arboretum. Wykonano także inwentaryzację przyrodniczą i plan rewaloryzacji tego parku-arboretum. W 2006 roku wyremontowana została stara „Obora” podworska, w której urządzono salę konferencyjną,
izbę edukacyjną i 19 pokoi gościnnych. Obecnie prowadzony jest remont „Starego dworku”, w którym urządzone zostaną pracownie muzealne i edukacyjne.
W najbliższych latach planuje się remonty zabytkowych winnic, ananasarni oraz
ścieżek spacerowych w parku. Planuje się również rekonstrukcję zabytkowej chaty na
„Dybulu” z przeznaczeniem na cele muzealne. Ponadto w muzeum przygotowywana
jest diorama świerczyny borealnej w aspekcie zimowym. Ośrodek zamierza nadal prowadzić ogólnopolski konkurs twórczości artystycznej leśników „OPTAL” oraz nowy
konkurs, także ogólnopolski pod tytułem: „Bajarze z Leśnej Polany”. Placówka ta kontynuować będzie gromadzenie zbiorów muzealnych, ochronę i rewaloryzację parku-arboretum, organizację wystaw czasowych oraz prowadzenie różnorodnych form edukacji
przyrodniczo-leśnej.
Słowa kluczowe: park-arboretum, muzeum, żubry, zabytki, edukacja, kultura leśna

The Forest Culture Centre – the present state
and future
Summary

The Forest Culture Centre in Gołuchów takes care of:
•
•
•
•
•
•

museum activity from the range of forestry and the forest culture in Poland,
protection and the revalorization of monuments of the architecture and the nature of the aristocratic residence which is the base of the centre,
protection and the breeding of the flock of bisons in the Model Animal Pen,
leading the continuous campaign from the range of society’s forest education,
wielding of patronage over foresters’ artistic activity and authors, whose works of
art under the inspired by the forest and forestry,
cooperation with institutions and organizations promoting the nature conservancy and development of the environmentally friendly culture at home and foreign countries.
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Currently the centre makes available for visitors four permanent museum exhibitions. In autumn 2002 in rebuilt “Coach-house” there was an exhibition opened focusing on the range of nature grounds for forestry entitled: “Meeting with the forest”. Currently the new arranged exhibition “Forest technique” in freshly rebuilt “Sheepfold” is
opened. Also in the former palace called “Oficyna” current redecorations of halls were
made and exhibitions “Cultural role of the forest” and “History of the forest household
on Polish areas” were modernized. In 2005 the redecoration of two scenic ponds and
walking promenade in park-arboretum were done. The nature stocktaking and the plan
of the revalorization of this park-arboretum were done too. In 2006 the old “Cow-shed”
was renovated where the conference hall, the educational room and 19 living rooms were
organized. Presently the redecoration is being led in “the old country manor”, where museum and educational offices will be organized.
Redecorations of historic vineyards, pineapple house and walking paths in the park
are being planned in the nearest future. The reconstruction of the historic cottage with
the destination for museum purposes is also being planned in the part of park called
“Dybul”. Moreover, the diorama of coniferous forest in the winter aspect is being prepared in the museum. The centre intends to lead still the all-Polish competition of foresters’ artistic activity “OPTAL” and new also all-Polish competition: “The Story-tellers
from the Forest Glade”. This post will be continuing amassing museum collections, protection and the revalorization of the park-arboretum, the organization of temporary exhibitions and leading various forms of nature-forest education.
Key words: park-arboretum, museum, bisons, monuments, education, forest culture

