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Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych – poprzez
prowadzoną działalność edukacyjną rozbudza w odbiorcach zainteresowanie lasem i pobudza ich do
refleksji na temat własnej postawy wobec środowiska przyrodniczego. Pogłębianie oraz rozwijanie
wrażliwości na piękno lasu traktuje jako narzędzie ochrony przyrody, wykorzystywane do zmiany
stereotypów, nawyków, eliminacji tolerowania niewłaściwych zachowań.
Działalność edukacyjna Ośrodka ma charakter całoroczny i przebiega z wykorzystaniem terenu
zabytkowego parku-arboretum, wystaw w Muzeum Leśnictwa, Pokazowej Zagrody Zwierząt, pracowni
warsztatowych oraz plenerowych punktów dydaktycznych, w tym dwóch wiat turystycznych.
Oferta uwzględnia potrzeby w zakresie wieku, czasu pobytu oraz sposobów zdobywania wiedzy.
Zajęcia mają charakter aktywny i głównie przybierają formę nauki przez zabawę, która jest naturalną
drogą zaspokajania rodzących się zainteresowań oraz potrzeb ruchowych, poznawczych,
emocjonalnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zielone szkoły, które umożliwiają uczestnikom
nawiązywanie osobistych relacji z naturą, poprzez możliwość obserwowania, słuchania, wąchania
i dotykania świata przyrody, a także refleksji nad swoimi doświadczeniami.
Park-arboretum jest miejscem o wyjątkowej wartości przyrodniczej podlegającym ochronie prawnej.
Jest wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego od 1965 r. Stanowi również
przyrodniczą dominantę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej”. Został utworzony
w drugiej połowie XIX wieku w stylu angielskim i obejmuje obszar blisko 160 ha. Jego oś kompozycyjną
stanowi dolina rzeki Ciemnej. Wyróżnia się w nim dwie odrębne w swoim charakterze strefy.
Południową stanowi arboretum z bogatą kolekcją dendrologiczną, północną – zbiorowiska leśne.
W parku rośnie około pół tysiąca gatunków i odmian drzew oraz krzewów rodzimego i obcego
pochodzenia, wiele z nich osiągnęło wymiary pomników przyrody. Na jego terenie w miejscu
funkcjonującej w XIX i XX wieku szkółki drzew i krzewów utworzono ozdobny ogród ziołowo-kwiatowy.
W tym miejscu można zwiedzać również stary matecznik, a także dziewiętnastowieczne winnice
i ananasarnię. Szacie roślinnej i faunie parku poświęcono kilka prac badawczych, których wyniki
dowodzą istotnego znaczenia gołuchowskiego parku-arboretum w ochronie różnorodności
biologicznej.
Różnorodność świata roślin na obszarze parku-arboretum w Gołuchowie wpływa na odbiorców
w rozmaity sposób: tworzy środowisko wypoczynku, inspiruje, angażuje. Ośrodek poprzez
przygotowane formy edukacji kieruje uwagę w stronę dziedzictwa przyrodniczego, pomaga bliżej
poznać kolekcją roślinną i serwuje przestrzeń do artystycznej kreacji.
Rozwijanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności odbywa się m.in. poprzez zajęcia na terenie
parku i w muzeum, aktywność na ścieżkach questowych i geocachingowej, cykliczne plenery
artystyczne, warsztaty dla seniorów i nauczycieli, imprezy popularyzujące tematykę leśną,
wydawnictwa.

