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DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA
ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY
LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2018 ROKU
Jerzy Adamczewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

GROMADZENIE ZBIORÓW

Podstawowym zadaniem Działu jest zbieranie przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego leśnictwa do kolekcji muzealnej. Ideą przewodnią jest zapewnienie ciągłości rozwoju zbiorów i kolekcji oraz ich systematyczne wzbogacanie,
co jest fundamentalnym warunkiem realizacji także pozostałych celów działalności muzealnej. Dążymy do tworzenia uporządkowanego zbioru, który najpełniej uwidoczni konkretną rzeczywistość. Gromadzimy obiekty dla Muzeum
Leśnictwa, aby poprzez wystawy mogło ono kreować humanistyczną wizję tej
rzeczywistości kulturowej za pomocą wybranych z niej materialnych elementów,
obiektów muzealnych.
W 2018 roku zebraliśmy 210 eksponatów wpisanych do Księgi Wpływu Muzealiów pod numerami 3501–3693 w 193 pozycjach inwentarzowych. Rozbieżność między liczbami eksponatów a pozycjami inwentarzowymi wynika z faktu,
że jednostka zapisu inwentarzowego raz odpowiada jednemu obiektowi, innym
razem obejmuje ich kilka lub kilkanaście.
W 2018 roku zakupy stanowiły 54,8%, a dary 45,2% nowych obiektów.
Muzeum Leśnictwa zawsze otrzymywało dużo darów i często są one bardzo cenne. Jednak najwspanialsze i najliczniejsze dary nie zastąpią logicznej,
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Tabela 1. Struktura nabytków w 2018 roku
Table 1. Structure of the acquisitions in 2018
Zakup
Dary – instytucje
Dary – osoby
prywatne
Razem

Sztuka
45

Etnografia
1

Historia
24
2

Technika
8
13

Przyroda
37

Ogółem
115
15

3

20

50

3

4

80

48

21

76

24

41
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konsekwentnej polityki gromadzenia, która jest procesem planowego tworzenia
zbiorów muzealnych zgodnych z typem muzeum i kierunkami specjalizacji określającymi dziedziny, z których powinny być gromadzone eksponaty. Kolekcjonowanie zbiorów to zamierzone pozyskiwanie drogą kupna, darów i depozytów.
Najważniejsze jest to, żeby otrzymywane dary (bardzo cenione źródło wpływu)
nie stanowiły intencjonalnej polityki gromadzenia obiektów, bo wówczas zbiory,
którymi jak najsłuszniej się szczycimy, mogą stracić swoją reprezentatywność.
Na koniec 2018 roku w zbiorach znajdowało się w sumie 8466 eksponatów,
w tym:
• artystyczne – 4241,
• historyczne – 1030,
• przyrodnicze – 1216,
• techniczne – 1560,
• etnograficzne – 290,
• numizmaty – 104,
• fotografie – 25.

Wykres 1. Nowe eksponaty w latach 2014–2018
Chart. 1. New exhibits collected in 2014–2018
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Wykres 2. Struktura zbiorów muzealnych
Chart. 2. Structure of museum exhibits

Spektakularnym osiągnięciem w minionym roku było przeniesienie drewnianego budynku dawnej wyłuszczarni nasion z miejscowości Kobylec w ramach
projektu Translokacja zabytkowej wyłuszczarni nasion z Nadleśnictwa Durowo
(RDLP Piła) na teren Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i adaptacja na cele
muzealno-wystawiennicze. Nadleśnictwo Durowo przekazało budynek wpisany
do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wągrowiec, który pełnił ostatnio funkcję magazynu szyszek, ale nie był już użytkowany od kilkunastu lat. Realizując
aspekt ochrony i zachowania wartości zabytkowych dziedzictwa architektoniczno-budowlanego Lasów Państwowych, Ośrodek Kultury Leśnej podjął się zabezpieczenia przed zniszczeniem tego obiektu zgodnie z zasadami obowiązującymi
w muzealnictwie typu skansenowskiego: wykonanie stosownych dokumentacji,
rozebranie budynku na poszczególne elementy konstrukcyjne, translokacja na
teren muzeum, ponowny montaż. Data budowy obiektu nie jest udokumentowana. Najprawdopodobniej powstał on przed 1939 rokiem lub w czasie wojny,
jednakże w ewidencji Nadleśnictwa Durowo znajduje się od 1949 roku. Również
w trakcie rozbiórki obiektu nie znaleziono na detalach konstrukcyjnych żadnych
śladów świadczących o dacie budowy.
Budynek posadowiony jest na betonowych stopach fundamentowych wyniesionych ponad poziom gruntu na około 40 cm, na których leżą drewniane
podwaliny. Te punktowe fundamenty niosą podwaliny budynku i oparte na nich
drewniane słupy konstrukcji nośnej oraz belki podłogowe (legary) parteru i słupy struktury ścian zewnętrznych. Zbudowano je w konstrukcji szkieletowej oszalowanej poziomo deskami na jednostronny zakład. Do drewnianej konstrukcji
ścian przybite są w odpowiednich odstępach poziome listwy o trójkątnym przekroju, do których poziomo przymocowane są właściwe deski poszycia. Główną
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konstrukcję nośną stanowią dwa rzędy słupów dźwigających podciągi, na których opierają się belki pułapowe, a na najwyższej kondygnacji również krokwie.
Wyłuszczarnia nakryta jest stosunkowo płaskim dachem dwuspadowym o więźbie dwustolcowej typu płatwiowo-kleszczowego. Pokrycie dachu stanowi papa
ułożona na pełnym deskowaniu. W obu połaciach dachowych po obu stronach
kalenicy zamontowano osiem drewnianych wywietrzników, które stanowią kanały wentylacji grawitacyjnej o kwadratowym przekroju. Konstrukcje stropów
oraz same podłogi również wykonano z drewna. Pozostawienie niewielkich
szczelin pomiędzy deskami (układane do czoła) ułatwia ruch powietrza. Mogło
ono praktycznie od dołu infiltrować wszystkie kondygnacje, łącznie z parterem.
Rozwiązano to poprzez wspomniane posadowienie budynku na betonowych
stopach fundamentowych.
Na każdej kondygnacji znajdują się otwory okienne zaopatrzone w przeszklone okna.
Translokacja budynku i ponowny montaż w niezmienionym kształcie i konstrukcji pozwoli uratować zabytkowy obiekt, a jednoczesna adaptacja na cele muzealno-wystawiennicze pozwoli uzyskać nową przestrzeń do zagospodarowania
przez wystawy: wyłuszczarnia posiada 3 kondygnacje, a powierzchnia użytkowa
wynosi 475 m3. Układ wewnętrzny budynku z jednoprzestrzennymi kondygnacjami umożliwi bezproblemowe dostosowanie ich do nowej – muzealnej funkcji. Ten ciekawy, historyczny obiekt przemysłowy w nawiązaniu do kontekstu
przyrodniczego pozwoli na zobrazowanie zagadnień dotyczącej bogatej historii
hodowli lasu oraz istotnie rozwinie prowadzoną dotychczas działalność edukacyjną. Projekt translokacji do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i adaptacji
wyłuszczarni nasion do nowej funkcji jest prawdopodobnie pionierskim rozwiązaniem w historii Lasów Państwowych. Obecnie zdemontowany i zabezpieczony
budynek złożony jest na placu magazynowym. Montaż przewidziany jest w drugiej połowie roku po wykonaniu dokumentacji budowlanych oraz przeprowadzeniu stosownych procedur przetargowych.
Innym, niezwykle interesującym eksponatem, który wzbogacił w 2018 roku
zbiory OKL, jest fragment marmurowej tablicy poświęconej uczniom Średniej
Szkoły Leśnej w Warszawie, poległym w wojnie polsko-bolszewickiej w latach
1919–1921, ufundowanej przez uczniów i profesorów szkoły oraz Towarzystwo
Bratniej Pomocy Szkoły Leśnej. Uczniowie, których nazwiska znajdują się na
tablicy:
1. podporucznik Lucjan Orłowski
2. podporucznik Kazimierz Dmochowski
3. plutonowy Ludwik Fuks
4. kapral Stanisław Brzozowski
5. szeregowy Zygmunt Nicpoń
6. szeregowy Wacław Karabin
7. ułan Zygmunt Mincer
8. ułan Wojciech Nazdrowicz
9. ułan Mariusz Trąbczyński
10. kanonier Franciszek Borowiecki
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Średnia Szkoła Leśna przy Wydziale Leśnym Centralnego Towarzystwa Rolniczego powstała w latach 1915/1916 i znajdowała się w Warszawie przy placu
Trzech Krzyży 8. Ostatni rocznik absolwentów opuścił szkołę w 1923 roku. Po
utworzeniu Wydziału Leśnego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego placówka straciła rację bytu i została przeznaczona do likwidacji.
Tablica została uroczyście poświęcona w dniu 26 czerwca 1921 roku w gmachu szkolnym przy placu Trzech Krzyży 8. Natomiast w trakcie pierwszego zjazdu absolwentów Średniej Szkoły Leśnej w kwietniu 1931 roku w Warszawie, który rozpoczął się nabożeństwem w kościele św. Anny, celebrowanym przez byłego
prefekta szkoły ks. rektora Szweinica, nastąpiło odsłonięcie tablicy wmurowanej w ścianę świątyni. Zachowane fragmenty tablicy odnaleziono w 2013 roku
w trakcie remontu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego,
znajdującej się przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Nie wiadomo
skąd właściwie wzięła się w tym miejscu. Na początku 2018 roku Centralna Biblioteka Rolnicza przekazała zachowane fragmenty pamiątkowej tablicy do zbiorów muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W okresie marzec–maj
2018 roku prace konserwatorskie i restauratorskie tablicy wykonała warszawska
Pracownia Konserwacji Zabytków REWARS Bartosz Iwaszkiewicz. Już niedługo
tablica pokazana będzie na wystawie w Muzeum Leśnictwa.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym otrzymano 25 tusz padłych ptaków, które po
preparacji uzupełniły i wzbogaciły kolekcję ptaków przeznaczonych do różnych
wystaw oraz jako rekwizyty na liczne zajęcia edukacyjne.
Do zbiorów etnograficznych trafiło też kilkanaście narzędzi charakterystycznych dla dawnych rzemiosł wiejskich, przede wszystkim stolarstwa. Cała kolekcja będzie wykorzystana w przyszłości do organizacji wystawy poświęconej obróbce drewna przez tradycyjnych rzemieślników.
Andrzej Grzywacz, wybitny polski naukowiec, profesor nauk leśnych, specjalista w zakresie fitopatologii, mykologii leśnej oraz ochrony lasu, przekazał zbiór
kilkudziesięciu różnych pamiątkowych przedmiotów związanych ze swoją pracą
zawodową, z których 22 wpisano do ksiąg inwentarzowych. Szczególnie cenne są
dyplomy doktora honoris causa przyznane prof. Andrzejowi Grzywaczowi przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i we Wrocławiu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
DOKUMENTACJA MUZEALNA

W Dziale prowadzona jest kompletna dokumentacja muzealna oraz inwentarz elektroniczny zbiorów muzealnych. W roku 2018 zdigitalizowano 169 muzealiów (wraz z dokumentacją fotograficzną):
• sztuka – 63,
• etnografia – 33,
• historia – 19,

Jerzy Adamczewski

250

• numizmatyka – 0,
• technika – 20,
• przyroda – 54.
Tabela 2. Zestawienie całkowitej liczby muzealiów oraz stan ich cyfryzacji
Table 2. Total number of exhibits and the number of exhibits in the digital system

Muzealia
Digitalizacja
w 2018 roku

Ogółem

Sztuka

8466
8355
169

4241
4224
63

EtnograNumi- TechniHistoria
fia
zmatyka
ka
290
1045
104
1560
283
983
102
1549
33
19
0
20

Przyroda
1216
1214
54

W ciągu 2018 roku na podstawie materiałów przygotowanych przez pracowników Działu Muzealnego (131 szt. – 41,1%) oraz Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych (187 szt. – 58,9%) opracowano i wypełniono 318
kart ewidencyjnych muzealiów. Karty te, uzupełnione zdjęciami eksponatów,
stanowią merytoryczną podstawę do uzupełniania elektronicznego inwentarza
zbiorów.
KONSERWACJA MUZEALIÓW

Podstawowym zadaniem jest zapewnienie właściwej opieki zbiorom muzealnym, przede wszystkim znajdującym się w magazynach, ale też umieszczonym
na ekspozycjach. Działalność ta obejmuje głównie prace konserwatorskie w pełnym lub częściowym zakresie oraz profilaktykę. Celem tej ostatniej jest tworzenie
optymalnych warunków przechowywania muzealiów. Zbiory są zabezpieczone
w odpowiednio wyposażonych magazynach, w których prowadzone są systematyczne pomiary temperatury i wilgotności powietrza.
Podstawowym celem zabiegów konserwatorskich jest przywracanie muzealiom walorów ekspozycyjnych, ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej. Jednym z aspektów programu ochrony zbiorów
jest kompleksowa konserwacja wybranych obiektów. Jej zadaniem jest powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie w miarę możności zabytkom ich
walorów użytkowych i estetycznych. Konserwacja zabytków jest z natury rzeczy
czasochłonna i kosztowna, ale też nieunikniona i niezbędna.
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w swojej pracowni
konserwatorskiej prowadził w minionym roku sukcesywne prace, w ramach własnych sił i środków, głównie przy zbiorach etnograficznych, technicznych i przyrodniczych, takich jak m.in.:
• narzędzia stolarskie (20 szt.),
• wykonanie ramki i oprawy portretu – miniatury hr. Jana Działyńskiego, wyrzeźbienie herbu i elementów ozdobnych,
• konserwacja ula kłodowego,
• renowacja ram obrazów,
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• renowacja słupka oddziałowego i kamienia granicznego z Nadleśnictwa Wisła oraz montaż na placu przed kapliczką św. Jana Gwalberta,
• prace konserwatorsko-renowacyjne na dioramie Dziki na wystawie Ochrona
lasu (demontaż istniejących eksponatów, zainstalowanie nowych, wykonanie
i utrwalenie naturalnego podłoża z ziemi, liści i mchu),
• renowacja dioramy Jelenie na wystawie Ochrona lasu (uzupełnienie zdeptanego i zniszczonego przez zwiedzających podłoża, utrwalenie),
• restauracja dioramy Grąd w aspekcie wiosennym.
Każdy eksponat, zwłaszcza techniczny, wymagał żmudnego, czasochłonnego
i precyzyjnego oczyszczania z warstw wtórnie i szkodliwie pokrywających powierzchnię. Te zabiegi renowacyjne wykonywane były głównie sposobami mechanicznymi. Każdy obiekt w miarę możności rozkładany był na poszczególne
części składowe i ręcznie czyszczony przy użyciu delikatnych narzędzi, później
czyszczony chemicznie, a następnie ponownie składany.
Równie ważne są zabiegi profilaktyczne lub zabezpieczające przy eksponatach, które znajdują się na ekspozycjach plenerowych. Czynności te wynikają
z okresowych przeglądów konserwatorskich zapewniających dobry stan techniczny muzealiów i ich estetyczny wygląd.
Zlecono też specjalistyczne prace konserwatorskie przy następujących eksponatach (8 obiektów):
1. SZTANDAR PRZECHODNI ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZW. ZAW. LEŚNIKÓW I DRZEWIARZY DLA PRZODUJĄCEJ FABRYKI CHEMICZNEJ
PRZEMYSŁU LEŚNEGO KRAJU z 1952 roku (MLG/H/994);
2. MAPA PRZEGLĄDOWA ZARZĄDU LASÓW DÓBR ŻYWIECKICH. WĘGIERSKA GÓRKA (sygn.: 62a/75/3; M-608 oraz 62a/75/1; M-604);
3. MAPA PRZEGLĄDOWA ZARZĄDU LASÓW DÓBR ŻYWIECKICH. KAMESZNICA (sygn. 62a/75/3; M-605);
4. MAPA PRZEGLĄDOWA. KAMESZNICA (sygn. 62a/75/4-2; M-606/2);
5. MAPA PRZEGLĄDOWA. ZARZĄD LASÓW KAMESZNICA (sygn. 62a/
75/4-3; M-606/3 oraz 62a/75/4-1; M-606/1);
6. MAPA PRZEGLĄDOWA. GÖRLITZER HEIDE (sygn. 33/79/I/7; M-586).
Sztandar poddany został dezynfekcji, którą wykonano za pomocą preparatu
na bazie alkoholu. Następnie przeprowadzono demontaż: odpruto frędzle i mocowania kółeczek, oddzielono stronę główną od odwrotnej. Kolejnym etapem
prac było oczyszczenie mechaniczne tkanin, szczególnie stron wewnętrznych
z pozostałości kleju, pierwotnie dodatkowo stabilizującego litery tekstu i powierzchnie aplikacji. Następnie tkaninę oczyszczono chemicznie przez umieszczenie każdej ze stron w kąpieli wodnej z dodatkiem konserwatorskich środków
powierzchniowo czynnych. Po wysuszeniu przeprasowano materiał żelazkiem
o odpowiedniej temperaturze przez zabezpieczającą tkaninę (chroniącą przed
wybłyszczeniem). Frędzle poddano kąpieli wodnej z dodatkiem specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych. Wysuszono i poddano naprawom.
Przygotowano nowe frędzle (wiskozowe) podobne kolorystycznie i strukturalnie
do oryginalnych. Za pomocą nici o odpowiedniej kolorystyce, strukturze i grubości (nić bawełniana i nić metalizowana) uzupełniono uszkodzenia aplikacji
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i tekstów. Ubytki na tkaninach (zarówno od strony głównej, jak i odwrotnej)
uzupełniono miejscowo nowymi kawałkami, dopasowanymi kolorystycznie
i strukturalnie do oryginalnych. Docięto kształtki/łatki i naklejono „na gorąco”
kauterem na powierzchnię od strony lica, z zastosowaniem kleju konserwatorskiego do tkanin. Duży ubytek od strony głównej uzupełniono nieco inaczej.
Dublaż wykonano z dwóch tkanin. Połączono je ze sobą „na gorąco” z zastosowaniem kleju do tkanin. Następnie naklejono od strony lica za pomocą kautera. Dodatkowo wykonano miejscowe scalenia kolorystyczne. Stópki wykonano
z dwóch rodzajów nowych tkanin (stabilizującej i bardziej ozdobnej) dopasowanych kolorystycznie do zniszczonych. Uszyto jedenaście mocowań, które następnie, razem z kółeczkami, doszyto do wewnętrznej krawędzi sztandaru od strony
drzewca. Kółeczka zostały wcześniej oczyszczone mechanicznie i chemicznie.
Połączono obie części sztandaru, ręcznie doszyto frędzle: oryginalne do dłuższych krawędzi, nowe do krótszej. Przeprasowano żelazkiem stronę główną i odwrotną sztandaru przez płótno zabezpieczające.
Dokonano demontażu części składowych drzewca. Oddzielono głowicę, metalowe zakończenia drzewca, dwa luźne gwoździe i pręt. Usunięto mechanicznie
z powierzchni drewna uszkodzony stary lakier za pomocą papierów ściernych
o różnej ziarnistości. Po oczyszczeniu z pozostałości pyłu wielokrotnie pokryto
obie powierzchnie specjalistycznym lakierem do drewna.
Przystąpiono do oczyszczania mechanicznego i chemicznego elementów
metalowych. Trzy zachowane zakończenia drzewca przekazano do niklowania.
Pierwotnie prawdopodobnie poddane były takiemu procesowi. Odtworzono
element zabezpieczający dolną część przedłużenia drzewca. Wykonany został ze
stali kwasoodpornej. Montaż metalowych zakończeń drzewca przeprowadzono za pomocą wkrętów do drewna. Gwoździe umocowano na drzewcu klejem
montażowym.
Podstawowym celem prac konserwatorsko-restauratorskich dotyczących map
było zatrzymanie procesów destrukcji przy jednoczesnym wzmocnieniu i zabezpieczeniu substancji zabytkowej. Głównym założeniem prowadzonych zabiegów
było podniesienie wartości estetycznej, artystycznej oraz użytkowej eksponatów
przy możliwie maksymalnym zachowaniu ich autentyczności. Użyte techniki
konserwatorskie, zróżnicowane przy poszczególnych eksponatach, można scharakteryzować w dużym uproszczeniu. Mapy drukowane są na papierze maszynowym i stabilizowane na podłożu tekstylnym – bawełnianym płótnie. Prace
przy obiektach rozpoczynano od wstępnego, powierzchniowego oczyszczenia
składowych materiałów mapy przy użyciu pędzli o miękkim włosiu. Ze względu
na zły stan zachowania warstw werniksu pokrywających arkusze mapy, podjęto
decyzję o ich mechanicznym usunięciu. W celu zachowania wtórnych nawarstwień (odręczne adnotacje) zapisane fragmenty werniksu pozostawiono jako
świadków wartości użytkowej oraz historycznej obiektu. Mechanicznie oczyszczone arkusze poddano strukturalnemu zabezpieczeniu poprzez założenie hydrofobowej warstwy specjalnego preparatu. Następnie przeprowadzono oczyszczanie chemiczne poprzez przygotowanie statycznej oraz bieżącej trzykrotnej
kąpieli wodnej. Z pozostałego po pierwszej kąpieli roztworu pobrano próbki do
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zbadania odczynu pH papieru. Wyniki badania potwierdziły zakwaszenie papieru, które w pierwszej kąpieli wyniosło 2,5 pH. Po ostatnim etapie oczyszczania
chemicznego połączonego z odkwaszeniem odnotowano odczyn zasadowy 6,5
pH. Kolejnym etapem prac było przygotowanie masy papierowej do uzupełnień ubytków, którą kolorystycznie dobrano do oczyszczonych mechanicznie
i chemicznie papierowych arkuszy. Masę nakładano od rewersu, w miejscach
uszkodzeń mechanicznych arkuszy, dodatkowo z nadmiarem nadbudowywano
osłabione narożniki. Ostatnim etapem prac było docięcie nadmiaru uzupełnień
do oryginalnych wymiarów arkuszy oraz ponowne prasowanie. Uzupełnione
arkusze poddano scaleniu kolorystycznemu, mającemu na celu podniesienie
wartości estetycznej obiektu. Zabieg przeprowadzono przy użyciu odwracalnych
farb akwarelowych, wykorzystując metodę lawowania oraz punktowania. Etap
ten wykonano wyłącznie w miejscach uszkodzeń mechanicznych warstw druku,
nie doprowadzając do zafałszowania oraz zaburzenia ogólnego odbioru obrazu
kartograficznego. Retuszowi barwnemu poddano wszystkie karty. Kolejnym zabiegiem była reintegracja materiałów składowych eksponatu. Kwatery po dopasowaniu wymiarów i odmierzeniu odstępów wklejano metodą termozgrzewania
przy użyciu odizolowanego elektrycznie (estrafol) żelazka konserwatorskiego
– kautera. Zastosowana metoda reintegracji mapy pozwoliła na optymalny, estetyczny i przede wszystkim odwracalny montaż kwater na nowym podkładzie
tekstylnym.
BIBLIOTEKA

Biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie gromadzi specjalistyczne
wydawnictwa z zakresu leśnictwa oraz dziedzin pokrewnych. Należą do nich
wydawnictwa zwarte i ciągłe, krajowe i zagraniczne. Baza bibliograficzna jest na
bieżąco uzupełniana o tytuły nowych książek. Udostępniony jest również katalog
czasopism. Wejście do bazy bibliograficznej znajduje się na stronie internetowej
Ośrodka Kultury Leśnej w zakładce „Biblioteka”.
W ciągu minionego roku do bazy bibliograficznej wpisano:
• książki – 378 rekordów,
• czasopisma – 109 rekordów,
• artykuły – 1026 rekordów.
Stan księgozbioru na koniec minionego roku wynosił 8500 woluminów oraz
674 oprawione roczniki czasopism. W 2018 roku zakupiono 87 książek i 221
egzemplarzy czasopism. W darze otrzymano 220 książek. W ramach wymiany międzybibliotecznej otrzymaliśmy 4 tomy, a wypożyczyliśmy 3. Z biblioteki
skorzystało 65 czytelników, którym wypożyczono 503 książki i 64 czasopisma.
Natomiast w czytelni 25 osobom udostępniono 63 książki i 89 czasopism. Do
oprawy introligatorskiej oddano 36 roczników różnych czasopism oraz 4 książki. Bibliografia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wzbogaciła się o 20 nowych pozycji, natomiast bibliografia Puszczy Białowieskiej powiększyła się o 10
wydawnictw.
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W minionym roku Dział wypożyczył sześciu różnym instytucjom 648 eksponatów, które wykorzystane zostały do organizacji wystaw lub różnych innych
projektów ekspozycyjnych:
1. Białowieski Park Narodowy (511 eksponatów),
2. Nadleśnictwo Jarocin (53 eksponaty),
3. Nadleśnictwo Wejherowo (wystawa O mundurze leśnym),
4. Nadleśnictwo Lwówek Śląski (14 eksponatów),
5. Nadleśnictwo Milicz (32 eksponaty),
6. Nadleśnictwo Turek (wystawa fotograficzna Rośliny chronione z terenu Nad
leśnictwa Turek – 20 fotogramów),
7. Koło Łowieckie nr 82 Poznań (5 eksponatów),
8. Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie (13 eksponatów).
Do wykorzystania w celach edukacyjnych poza Ośrodkiem Kultury Leśnej
udostępniono Działowi Edukacji i Informacji 24 eksponaty.
WYSTAWIENNICTWO

Przeprowadzono demontaż wystawy czasowej Leśni pszczelarze (29 września 2017–31 sierpnia 2018), która powstała na podstawie scenariusza Grażyny
Szelągowskiej (starszy kustosz Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) i poświęcona była pszczelarstwu. To jedno z najstarszych zajęć, jakie wykonywał człowiek od setek lat. Pionierami byli bartnicy,
którzy pozyskiwali miód od dzikich pszczół, zakładając w tym celu leśne pasieki
złożone z uli drążonych w pniach drzew i nazywanych barciami.
W dniu 19 sierpnia 2018 roku w trakcie Wielkiego Dnia Pszczół zorganizowano finisaż wystawy. Składał się on z ostatniego oprowadzenia po wystawie
i projekcji archiwalnego filmu Bartnictwo Puszczy Grodzieńskiej z 1938 roku nakręconego na koszt organizacji pszczelarskich na podstawie badań prowadzonych przez nowo powstały (1937 rok) Dział Pszczelarski Państwowego Instytutu
Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Realizację i zdjęcia wykonał dr Stanisław Sekutowicz, który zajmował się dawnymi technikami bartnymi
i pszczelarskimi. Bartnikiem na filmie był Józef Milinkiewicz z Żubrówki w gminie Burszty (ok. 40 km na północny wschód od Grodna). Film został uznany za
arcydzieło i stał się atrakcją XII Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego
w Zurychu w lipcu 1939 roku. Podczas wojny film zaginął, a do Polski wrócił
uszkodzony w latach 90. XX wieku. W pierwotnej wersji trwał prawdopodobnie
45 min, a zachowało się tylko 15 min.
Ostatnim punktem finisażu wystawy był korespondujący z filmem pokaz
współczesnego wspinania się na drzewo tradycyjną techniką bartniczą przy
użyciu leziwa. Leziwo, czyli specjalnie plecione sznury zakończone ławeczką,
służy do wchodzenia na drzewa i pracy przy barciach. Pokaz wykonał Rafał
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Liśkiewicz z Bractwa Bartnego. Bractwo to działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 roku. Jego podstawowym celem jest dążenie do odrodzenia tradycji bartniczej na Ziemi Augustowskiej poprzez robienie (czyli dzianie) barci
i opiekę nad nimi, bowiem barcie stanowią naturalne siedliska pszczół. Rafał
Liśkiewicz wykonał również na oczach zwiedzających kłodę bartną (dział kłodę), którą finalnie umieścił na konarze lipy rosnącej przy chałupie na Dybulu.
W roku 2019 planowana jest kontynuacja projektu Bartnictwo w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Eksponaty wypożyczone na wystawę Leśni pszczelarze zostały odwiezione do
następujących muzeów:
• Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego Parku Narodowego,
• Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie,
• Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
• Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,
• Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach,
• Muzeum, Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
• Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.
W ramach wzbogacenia stałej wystawy Technika leśna w budynku Owczarni
Piotr Chwaliński rozpoczął przygotowania do montażu dioramy Żubry. Zajmuje
ona powierzchnię około 5,5 m2 na planie trójkąta prostokątnego (w narożniku
ścian). Przedstawiać będzie rodzinę żubrów: byka, krowę i cielaka w naturalnym środowisku. Przestrzeń dioramy wyznacza specjalnie wykonana zabudowa
z krawędziaków, sklejki, płyt wiórowych i pilśniowych. Ściany ekspozycji (tło)
będą pokryte płytami z nadrukiem zdjęć lasu. Takie wydruki pokryją również
sufit dioramy. Zdjęcia użyte do wydruków były wykonane w gołuchowskim parku i przedstawiają las dębowo-grabowy w aspekcie jesiennym. Dno dioramy zostanie uformowane ze styropianu i pokryte warstwą naturalnej ściółki, traw itp.
elementów. Przewiduje się też zamontowanie gałęzi i pni drzew. Wnętrze dioramy będzie dodatkowo doświetlone.

DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW
MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
W 2018 ROKU

Streszczenie
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych funkcjonuje
w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie od 1 stycznia 2010 roku. W strukturze
działu jest również biblioteka, która prowadzi komputerowy inwentarz elektroniczny i sukcesywnie powiększa specjalistyczny księgozbiór dotyczący leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Podstawowym zadaniem działu jest powiększanie
kolekcji muzealnej poprzez zakupy, dary i depozyty. Komplementarnie prowadzona jest pełna dokumentacja muzealna eksponatów łącznie z elektronicznym
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inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów
realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania
eksponatów.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, zbiory muzealne, dokumentacja muzealna, konserwacja, biblioteka, wyłuszczarnia nasion, tablica pamiątkowa, prof.
Andrzej Grzywacz

DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM
COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW
IN 2016

Summary
Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been
functioned in the Forest Culture Centre in Gołuchów since 1st January 2010.
There is also a library in its structure which in a successive way increases its
specialized book collection refers to forestry and other related disciplines as well
as keeps electronic inventory. The main aim of department’s activity is increasing museum collection by purchases, gifts and deposits. Full documentation of
exhibits, electronic cataloguing and stockrooms are run complementary. Successive, comprehensive conservation of chosen, most valuable exhibits is carried
out.
Keywords: Forest Culture Centre in Gołuchów, museum collections, museum documentation, preservation, library, seed husking, memorial plate, prof. Andrzej Grzywacz
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Ryc. 1. Rzeźby ptaków, aut. A. Mańczyk (fot. R. Sorek)
Fig. 1. Bird sculptures, author A. Mańczyk (photo by R. Sorek)

Ryc. 2. Budynek dawnej wyłuszczarni nasion w Kobylcu, Nadleśnictwo Durowo (fot. R.
Sorek)
Fig. 2. Building of the seed husking in Kobylec, Durowo Forest District (photo by R.
Sorek)
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Ryc. 4. Tablica pamiątkowa (fot.
R. Sorek)
Fig. 4. Memorial plate (photo by
R. Sorek)

Ryc. 3. Pilarka Dolpima BK 3
(fot. R. Sorek)
Fig. 3. Saw Dolpima BK 3 (photo
by R. Sorek)
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Ryc. 5. Drewniane rury wodociągowe (fot. R. Sorek)
Fig. 5. Wooden water pipes (photo by R. Sorek)
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Ryc. 6. Sztandar przechodni Zarządu Głównego Związku Zawodowego Leśników i Drzewiarzy przed konserwacją (fot. M. Czopek)
Fig. 6. Transitive banner of Zarząd Główny Związku Zawodowego Leśników i Drzewiarzy before preservation work (photo by M. Czopek)

Ryc. 7. Sztandar przechodni po konserwacji (fot. M. Czopek)
Fig. 7. Transitive banner after preservation work (photo by M. Czopek)

