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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NAUKOWEJ OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE KADENCJI 2014–2018

Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie kadencji 2014–2018
została powołana na mocy Decyzji nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2014 roku, w liczbie 15 członków. W trakcie kadencji odszedł śp. dr inż. Kazimierz Ratajszczak.
W okresie tym odbyło się siedem posiedzeń w terminach: 23.06.2015;
19.11.2015; 08.06.2016; 17.11.2016, 21.06.2017, 11.10.2017, 30.05.2018,
29.11.2018. Wszystkie miały miejsce w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego, jego zastępcy, przewodniczących i członków komisji problemowych oraz prezydium.
Uchwalono również Regulamin Rady Naukowej.
Każdorazowo podczas posiedzeń Rady Naukowej Dyrektor OKL przedstawiał
sprawozdanie z działalności OKL w minionym lub bieżącym roku i plan pracy
na rok następny. Członkowie Rady Naukowej aktywnie włączali się w dyskusję,
opiniując oraz doradzając w zakresie działalności wystawienniczej, edukacyjnej,
wydawniczej, prowadzenia parku-arboretum i Pokazowej Zagrody Zwierząt, remontów oraz inwestycji w Ośrodku Kultury Leśnej.
W trakcie kadencji 2014–2018 toczyło się postępowanie sądowe związane
z odzyskaniem majątku gołuchowskiego przez spadkobierców dawnych właścicieli. Ostateczne rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazało na wypłatę zadośćuczynienia. Z końcem 2016 roku Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wypłaciło spadkobiercom zasądzoną kwotę i na tej
podstawie około 146 ha parku-arboretum oraz obiekty: Mauzoleum, Kasa i Oficyna przeszły w posiadanie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wobec trudnej
sytuacji gospodarowania na nieswoim gruncie Rada Naukowa skierowała na
ręce Dyrektora Generalnego LP stanowisko w tej sprawie oraz wysunęła propozycję utworzenia zespołu mieszanego do spraw opracowania zasad współpracy
Muzeum Narodowego w Poznaniu i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na
gruntach niebędących własnością Ośrodka Kultury Leśnej.
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Współpraca Rady Naukowej z Dyrektorem OKL w zakresie działalności
Ośrodka Kultury Leśnej dotyczyła:
• wsparcia w ubieganiu się o dofinansowanie modernizacji wystawy stałej z zakresu przyrodniczych podstaw leśnictwa ze środków Funduszu Leśnego;
• kierunków rozwijania kolekcji muzealnej i gromadzenia zbiorów;
• doradzania i współpracy w zakresie przygotowywanych wystaw czasowych,
w tym np. organizacji wystawy Polskie wystawy i ekspozycje łowieckie;
• potrzeby wpisania Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie do ewidencji polskich muzeów;
• opiniowania przywracania układu architektoniczno-przestrzennego parku-arboretum, zakładania i ochrony zasobów dendrologicznych;
• opiniowania nowego planu ochrony parku-arboretum;
• złożenia wniosku do Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska o wydanie
zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego;
• opiniowania propozycji utworzenia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie Lasu Pamięci Zasłużonych Leśników;
• opiniowania prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej, w tym potrzeby
przyjęcia rozwiązań dla osób niedosłyszących i niedowidzących;
• zaprezentowania działalności OKL na forum międzynarodowym; podczas
Kongresu z okazji 125-lecia IUFRO we Freiburgu (18–22.09.2017) został
przedstawiony referat Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – ważnym ogniwem edukacji leśnej polskiego społeczeństwa;
• przygotowania wydawnictw OKL: „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leś
nej” (t. 14, 15, 16, 17), Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce, Leksykon polskiej
kultury łowieckiej, Niezapominajki z polskiej bajki;
• przekazania książek Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce wraz z listami do
Prezydenta RP, do Prezesa Rady Ministrów oraz na ręce Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Środowiska.
We współpracy z Radą Naukową zorganizowano w Ośrodku Kultury Leś
nej w Gołuchowie:
• cztery edycje Międzynarodowego Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej (II
– 19–20.06.2015, III – 18.06.2016, IV – 3.06.2017, V – 16.06.2018) oraz w ramach tego wydarzenia Ogólnopolski Zjazd Klubu Kolekcjonera;
• dwie edycje cyklicznej konferencji Las i historia (III – 8–9.10.2015 i IV – 12–
13.10.2015);
• konferencję Zbiory i ekspozycje przyrodnicze w Polsce z okazji jubileuszu
30-lecia OKL (10–12.05.2017);
• spotkanie redaktorów prasy leśnej i czasopism o tematyce łowieckiej (17–
19.02.2017);
• spotkanie kolekcjonerów (wrzesień 2017);
• spotkanie European Forest Network (24–27.05.2018);
• konferencję Społeczna rola lasu i środowiska przyrodniczego (18–19.10. 2018).
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W kadencji 2014–2018 Rada Naukowa OKL wysunęła następujące
inicjatywy:
• zorganizowania sesji tematycznej Człowiek i przyroda. Pomiędzy destrukcją
a kreacją podczas Światowego Kongresu Historycznego w Poznaniu w 2020
roku i partycypacji Lasów Państwowych w tym wydarzeniu;
• nawiązania współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UAM i zorganizowania konferencji Kulturowa wartość lasu. Wokół kultury materialnej i niematerialnej inspirowanej kontaktem z przyrodą;
• nagradzania osób zasłużonych dla kultury leśnej wyróżnieniem „Sylwan”;
• utworzenia kolekcji narodowej w parku-arboretum, która wzmocniłaby rangę placówki i decydowałaby o wyjątkowości miejsca;
• zorganizowania w Gołuchowie spotkania osób zajmujących się historią leś
nictwa zrzeszonych w IUFRO;
• włączenia się OKL-u w planowane działania związane z powstaniem Muzeum Historii Naturalnej w Poznaniu;
• współpracy w zakresie tworzenia biograficznego słownika muzealników on
line;
• wydania publikacji Kulturotwórcza rola lasu w języku angielskim;
• gromadzenia w OKL opracowań dotyczących historii i działalności nadleśnictw z całej Polski.
W czasie kadencji Rady Naukowej 2014–2018 w Ośrodku Kultury Leś
nej zrealizowano następujące inwestycje związane z poszerzeniem oferty
turystycznej:
• wybudowano wiatę edukacyjną przy obiekcie Obora oraz przebudowano
część stodoły na potrzeby zaplecza wiaty;
• zbudowano i wyposażono w elementy infrastruktury parking leśny w ramach
projektu Aktywne Udostępnianie Lasu;
• opracowano projekt i realizowano prace związane z powstaniem budynku
szopy do ekspozycji tartaku.
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