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DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA
ZBIORÓW MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY
LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
Jerzy Adamczewski
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

GROMADZENIE ZBIORÓW

U podstaw działalności Działu leży zadanie gromadzenia, które nie jest jedynie postępowaniem statycznym i statystycznym i nie polega wyłącznie na
przechowywaniu w magazynach zgromadzonych zabytków w celu ich ochrony. Podstawowym działaniem jest zbieranie do kolekcji muzealnej przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego leśnictwa. Tym samym kolekcja ta nie jest
tworem zamkniętym, odseparowanym od publiczności, dostępnym jedynie dla
wąskiego grona specjalistów. By spełniać swą kulturotwórczą rolę, chcemy pokazywać nasze zbiory w ramach wystaw głównych i wystaw czasowych. Pragniemy, aby były one twórczo wykorzystywane w edukacji i działalności muzealnej jako narzędzia do kształtowania indywidualnych opinii. 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. Naszym zadaniem jest zapewnienie zbiorom
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Tabela 1. Struktura nabytków w 2019 roku
Table 1. Structure of the acquisitions in 2019
Sztuka
Zakup
Dary – instytucje
Dary – osoby prywatne
Razem

37

Etnografia
8

47
84

11
19

Historia Technika
56
59
1
335
54
391
114

Przyro- Ogółem
da
4
164
1
24
471
28
636

prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzację,
konserwację, digitalizację oraz opracowanie naukowe, aby służyły obecnym
i przyszłym pokoleniom.
W ciągu 2019 roku zebraliśmy rekordowe 636 eksponatów wpisanych do
Księgi Wpływu Muzealiów pod numerami od 3694 do 4010 w 316 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 2019
roku zakupy stanowiły 25,8%, a dary 74,2% nowych obiektów.
Muzeum Leśnictwa zawsze otrzymywało dużo darów, często bardzo cennych.
Jednak najwspanialsze i najliczniejsze dary nie zastąpią logicznej, konsekwentnej
polityki gromadzenia, która jest procesem planowego tworzenia zbiorów muzealnych zgodnych z typem muzeum i kierunkami specjalizacji określającymi
dziedziny, z których powinny być zbierane 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.
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Ryc. 1. Nowe eksponaty w latach 2015–2019
Fig. 1. New exhibits collected in 2015–2019
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Na koniec 2019 roku w zbiorach znajdowały się w sumie 9102 eksponaty,
w tym:
• artystyczne – 4325,
• historyczne – 1550,
• przyrodnicze – 1244,
• techniczne – 1674,
• etnograficzne – 309.

Ryc. 2. Struktura zbiorów
Fig. 2. Structure of museum exhibits

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 w 2018 roku przeniesiony został drewniany budynek dawnej wyłuszczarni nasion z miejscowości Kobylec. 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.
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Budynek posadowiony jest na betonowych stopach fundamentowych wyniesionych ponad poziom gruntu na około 40 cm, na których leżą drewniane podwaliny. Te punktowe fundamenty wspierają 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
konstrukcję nośną tworzą 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 tworzą 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, aby 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.
W minionym roku wykonany został projekt budowlany wraz z systemem sygnalizacji pożaru obejmującym bezzwłoczne przekazanie sygnału do właściwej
jednostki Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem urządzenia transmisji
alarmowej. Sygnał zostanie przesłany drogą radiową oraz niezależną linią telefoniczną. Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentacji przez Starostwo Powiatowe
w Pleszewie przeprowadzono stosowną procedurę przetargową. Obecnie trwa
montaż budynku w nowej lokalizacji, czyli na działce muzealnej na Dybulu w sąsiedztwie budynku Muzeum Leśnictwa z ekspozycją Ochrona lasu i drewnianej
chałupy, w której znajduje się wystawa obrazująca wyposażenie dawnej leśniczówki wraz z plenerową wystawą pszczelarstwa i bartnictwa. Zakończenie prac
budowlanych oraz technicznego wyposażenia budynku wyłuszczarni planowane
jest na koniec kwietnia br.
Czynnikami skłaniającymi do podjęcia translokacji budynku dawnej wyłuszczarni nasion do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie były chęć ocalenia zabytku, fakt jego nieużytkowania, zachowanie drewnianej konstrukcji w dobrym
stanie technicznym, wartości historyczne, względy bezpieczeństwa i przede
wszystkim możliwość adaptacji w nowej lokalizacji na cele muzealno-edukacyjne. Translokacja budynku i ponowny montaż w niezmienionym kształcie i konstrukcji umożliwiły uratowanie zabytkowego obiektu, a jednoczesne przystosowanie do zadań muzealnych pozwoli uzyskać nową przestrzeń wystawienniczą:
wyłuszczarnia ma 3 kondygnacje, a powierzchnia użytkowa wynosi 475 m2.
Układ wewnętrzny budynku z jednoprzestrzennymi kondygnacjami zapewni
bezproblemowe dostosowanie ich do nowej – muzealnej – funkcji.
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Ten interesujący, historyczny obiekt przemysłowy w nawiązaniu do kontekstu przyrodniczego pozwoli na zobrazowanie zagadnień związanych z bogatą
historią hodowli lasu oraz istotnie rozwinie prowadzoną dotychczas działalność
edukacyjną. Wprowadzenie funkcji muzealnej związanej z szeroko rozumianą
edukacją daje gwarancję na kolejne lata aktywnego wykorzystania dawnej wyłuszczarni nasion. Udało się nie tylko zachować ciekawy obiekt przemysłowy
w pierwotnej formie, ale również wprowadzić nową funkcję użytkową. Stanie
się on miejscem, w którym możliwa będzie prezentacja historycznego budynku
w nawiązaniu do kontekstu przyrodniczego. Przeniesiony obiekt nie został pozbawiony kontekstu miejsca i nie stracił swojej autentyczności, bowiem zlokalizowany został wśród istniejącej już muzealnej struktury ekspozycyjnej przedstawiającej różne aspekty historii polskiego leśnictwa.
Transfer zabytku jest jednym z ważniejszych sposobów ochrony naszego
dziedzictwa materialnego. Przeniesienie obiektu na nową lokalizację pozwoliło zachować jego oryginalność konstrukcji i wartość historyczną. Zrealizowanie projektu translokacji do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i adaptacja
wyłuszczarni nasion do nowej funkcji jest pionierskim rozwiązaniem w historii
Lasów Państwowych.
Systematycznie realizowany od 2013 roku dalekosiężny plan stworzenia unikalnej i charakterystycznej dla Muzeum Leśnictwa kolekcji malarstwa na szkle
o tematyce dotyczącej patronów ludzi związanych z lasem, głównie św. Hubertem, przyniósł efekt w postaci kolejnych prac z kręgu beskidzkiej i podhalańskiej
sztuki ludowej. W skład tworzonej kolekcji wchodzą obrazy z różnych regionów
etnograficznych, gdzie tego typu sztuka funkcjonuje na zasadzie regionalnej tradycji, oraz z terenów, na których pojawiła się stosunkowo niedawno. Obecnie
kolekcja liczy 39 obrazów.
Malarstwo na szkle jest bardzo charakterystyczną częścią tradycyjnej sztuki
ludowej. To obrazy malowane farbami, głównie olejnymi, na podłożu, które stanowi szklana tafla. Technikę tę zwie się również witrochromią. To bardzo trudny
rodzaj twórczości, dlatego tak niewielu artystów go uprawia.
Jednym z głównych źródeł wzorów wykorzystywanych w malarstwie ludowym na szkle była od początku grafika dewocyjna, co bez wątpienia wiązało się
z rozwojem życia katolickiego. Pierwotnie obrazy na szkle były powszechnie wykorzystywane jako dekoracja chłopskich chat, ale nie tylko. Onegdaj występowała znaczna różnorodność motywów sakralnych, ale największą grupę tworzyły
obrazy z przedstawieniami świętych. Opisywały one postacie świętych, którzy
w ludowej koncepcji świata odgrywali znaczącą rolę. Wierzono, że zawieszane obrazy roztaczały opiekę nad mieszkańcami i pełniły funkcję ochronną. Im
większa liczba obrazów świętych znajdowała się w domowej przestrzeni, tym
bardziej była ona zabezpieczona przed złem. Obrazy religijne wykonane w ten
sposób były umieszczane w wiejskich izbach dziennych oraz alkierzach, a głównie w tzw. świętym kącie, czyli rogu izby dziennej – czystej, świątecznej, gdzie
wisiał krzyż i niekiedy aż do kilkunastu obrazów tego typu. Był to swego rodzaju
domowy „ikonostas”.
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Proces malowania zaczyna się od czyszczenia szyby. Z powierzchni szkła trzeba usunąć wszelkie zabrudzenia oraz ślady po palcach. Odtłuszczenie tafli jest
warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia procesu malarskiego, ponieważ
zapobiega odpryskiwaniu i łuszczeniu się farby. Technika malowania na szkle
jest bardzo specyficzna i po oczyszczeniu pod szybę podkłada się szkic narysowany na podstawie świętego obrazu lub innego graficznego wzoru i maluje na
niej pędzelkiem kontury w wybranym kolorze: czerni, sepii, żółci, brązie, czerwieni, beżu. Mniej więcej do początku XIX wieku malarze wykonywali obrazy w całości. Później nastąpił podział pracy w obrębie konkretnych warsztatów.
Kontury, cienie, twarze, ręce były dziełem najzdolniejszych członków rodziny.
Wypełnieniem postaci i tła, wytwarzaniem ramek zajmowali się inni familianci.
Strukturę motywu tworzono na tylnej stronie szyby w odwrotnej kolejności
niż w malarstwie tradycyjnym. Obowiązywała zasada „od szczegółu do ogółu”,
tzn. od elementów najmniejszych i cieniowanych do największych, czyli tła.
Cieniowanie ciała, szat i innych elementów wykonywano na początku, potem
wypełniano kolorami odzież, a później pokrywano farbami ornamenty i na samym końcu tło. W przypadku twarzy proces malowania rozpoczynano od oczu,
w których nanoszono blask źrenicy, źrenicę, a w końcu białko oka. Następnie cieniowano policzki, okolice uszu, podbródka, przestrzenie pod brwiami, ustami,
oczami i wypełniano resztę powierzchni. Każde pociągnięcie pędzla pozostawiało trwały i nieusuwalny ślad, zatem technika musiała być dokładna i precyzyjna.
I taka też pozostała do dzisiaj.
Największą ubiegłoroczną akcesję stanowiła kolekcja przekazana przez pana
Jacka Siemiątkowskiego z Wrocławia. Jest to zbiór materiałów archiwalnych,
głównie fotograficznych, dotyczących ojca, inżyniera leśnika Stanisława Siemiątkowskiego, w szczególności jego drogi zawodowej począwszy od Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego – absolwent rocznik 1932, aż po pracę w powojennym
Ministerstwie Leśnictwa. Przekazana dokumentacja fotograficzna obejmuje 200
opisanych zdjęć przede wszystkim z lat 1933–1937, kiedy Stanisław Siemiątkowski pracował w przemyśle tartacznym w Hajnówce.
Pani Małgorzata Cichońska, córka zmarłego 20 stycznia 2018 roku Kazimierza Ratajszczaka (ur. w 1926 roku), przekazała ponad 130 pozycji wydawniczych
ze zbiorów ojca oraz 41 medali, odznaczeń, odznak, dyplomów i okolicznościowych plakiet, których adresatem był Kazimierz Ratajszczak. To emerytowany
dyrektor Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu. Kierował poznańską dyrekcją w latach 1978–1984. Tytuł doktora nauk leśnych otrzymał
w 1970 roku. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla Obronności Kraju. Wykazywał się aktywnym zaangażowaniem w prace z zakresu przebudowy
i podniesienia produkcyjności drzewostanów Wielkopolski. Szczególnie duży
wkład wniósł w zagospodarowanie Puszczy Noteckiej, uczestnicząc aktywnie
w pracach komisji ds. opracowania nowych metod zagospodarowania. Ośrodek
Kultury Leśnej był dla Kazimierza Ratajszczaka ważnym i znaczącym projektem.
Zwykł był o nim mawiać: „To moje dziecko”. Doktor Kazimierz Ratajszczak był
twórczym członkiem Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
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Tabela 2. Zestawienie całkowitej liczby muzealiów oraz stan ich cyfryzacji
Table 2. Total number of exhibits and the number of digital system
Ogółem Sztuka
Muzealia
9102
4325
Digitalizacja 8655
4240
w 2019 roku
300
16

Etnografia
309
290
7

Historia
1550
1266
181

Technika
1674
1645
96

Przyroda
1244
1214
0

nieprzerwanie od pierwszej kadencji, czyli od roku 1977, aż do samego końca.
Rada Naukowa licząca 15 osób powoływanych decyzją dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora
Ośrodka Kultury Leśnej w zakresie określania kierunków rozwoju, planowania
i realizacji zadań.
Warto również odnotować akcesję zbioru znaczków pocztowych i innych
walorów filatelistycznych, które przekazał pan Piotr Kneblewski, doktor nauk
weterynaryjnych. Zbiór ten liczy 12 klaserów, a każdy z nich obejmuje inną tematykę, np. Kongresy leśne, Użytkowanie lasu, Łowiectwo, Hodowla lasu, Drzewa,
Ochrona przyrody. W sumie do zbiorów trafiło 2665 znaczków oraz 201 walorów
filatelistycznych, głównie kopert, z 256 znaczkami naklejonymi. Cała kolekcja
wpisana została do Księgi Materiałów Dydaktycznych.
DOKUMENTACJA MUZEALNA

W Dziale prowadzona jest kompletna dokumentacja muzealna oraz inwentarz elektroniczny zbiorów muzealnych. Ewidencja zbiorów polega na wpisie dokonanym odpowiednio w następującej dokumentacji:
• protokół przyjęcia dóbr kultury,
• księga wpływu muzealiów,
• karta ewidencyjna,
• rejestr kart ewidencyjnych,
• inwentarz muzealiów prowadzony w formie księgi inwentarzowej (księga inwentarzowa muzealiów technicznych, muzealiów przyrodniczych, historycznych, etnograficznych oraz muzealiów artystycznych),
• inwentarz muzealiów prowadzony w formie elektronicznej,
• karta magazynowa,
• księga depozytów.
Wpisy w ewidencji zbiorów muzealnych zawierają, możliwe do ustalenia, dane
identyfikacyjne zabytku. Muzealium wpisane do księgi inwentarzowej otrzymuje
oznakowanie składające się z oznaczenia właściciela i kolejnego numeru z księgi
inwentarzowej. Ruch muzealiów (element ewidencji zbiorów muzealnych) obejmuje zapisy w następującej dokumentacji ewidencyjnej:
• umowa wypożyczenia,
• protokół zdawczo-odbiorczy z załącznikami,
• księga ruchu muzealiów,
• karta magazynowa,
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• protokół przekazania muzealiów do działu,
• rejestr wypożyczeń krótkoterminowych.
Obiekty niewłączone do zbiorów muzealnych wpisywane są do Księgi Materiałów Dydaktycznych.
W roku 2019 zdigitalizowano 300 muzealiów (wraz z dokumentacją fotograficzną) w następujących kategoriach:
• sztuka – 16,
• etnografia – 7,
• historia – 181,
• technika – 96.
W ciągu 2019 roku na podstawie opisów przygotowanych przez pracowników
Działu Muzealnego (164 szt. – 81% całości) oraz Działu Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych (39 szt. – 19%) opracowano i wypełniono 203 karty ewidencyjne muzealiów. Karty te, dopełnione zdjęciami eksponatów, tworzą
merytoryczną podstawę do uzupełniania elektronicznego inwentarza zbiorów.
W minionym roku rozpoczęto realizację projektu Żywiczarstwo, którego finalnymi produktami będą wystawa wraz z towarzyszącym Informatorem oraz
artykuł w „Studiach i Materiałach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie”. Żywicowanie jest jednym z działów użytkowania lasu, obejmującym głównie pozyskiwanie sosnowej żywicy balsamicznej. Zabieg pozyskania żywicy z żywych
drzew polegał, w przypadku sosny zwyczajnej, na systematycznym, okresowym
wykonywaniu nacięć na spałach żywiczarskich na wcześniej wybranych drzewach, przeznaczonych do wyrębu, oraz zbieraniu wyciekającej z nich żywicy.
Początki żywicowania w Polsce związane są z okresem poprzedzającym I wojnę światową, lecz szybki jego rozwój, oparty na podstawach naukowych i doświadczeniu innych krajów, rozpoczął się w drugiej połowie lat 30. ubiegłego
stulecia z inicjatywy Lasów Państwowych i w wyniku pracy naukowej organizacyjnej i szkoleniowej Oddziału Żywicowania ówczesnego Instytutu Badawczego
Lasów Państwowych. Mocne podstawy żywicowania stworzone przed II wojną światową umożliwiły szybki start i dynamiczny rozwój tej gałęzi ubocznego
użytkowania lasu w Polsce Ludowej. W latach 60. i 70. XX wieku użytkowanie
niedrzewnych surowców leśnych w Lasach Państwowych stanowiło do 30% wartości produkcji leśnej, z czego w większości przypadało na pozyskiwanie balsamicznej żywicy sosnowej. W 1994 roku zaprzestano pozyskiwania żywicy z przyczyn ekonomicznych.
W zbiorach muzealnych znajduje się obecnie blisko 200 eksponatów związanych z pozyskanie żywicy. W 2019 roku zgromadzono 25 narzędzi, m.in. narzędzie do przygotowania spały oraz różnego typu żłobiki żywiczarskie. Większość kolekcji tworzą narzędzia i przybory do żywicowania, a także fotografie
oraz szereg publikacji i rękopisów. Dotychczas przeprowadzono: przegląd muzealiów, wyjazdy studyjne – kwerendę w leśniczówkach oraz zebrano tematyczną
literaturę.
W dniu 16 listopada rozpoczęła się inwentaryzacja (spis z natury) zbiorów
muzealnych, która trwała do końca stycznia 2020 roku.
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Ryc. 3. Montaż wyłuszczarni translokowanej z Nadleśnictwa Durowo (RDLP Piła): szalowanie ścian deskami na jednostronny zakład (fot. R. Sorek)
Fig. 3. Montage of the seed extractor facility translocated from Durowo Forest District
(RDST Piła). Horizontal planking (photo by R. Sorek)

Ryc. 4. Obraz na szkle – MLG/E/295:
autor – Volodymyr Czornobaj (fot.
R. Sorek)
Fig. 4. Reverse glass painting (photo by
R. Sorek)
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Ryc. 5. Lada do ładowania drewna – MLG/T/1436, zdjęcie a – stan przed konserwacją
i zdjęcie b – stan po konserwacji (fot. R. Sorek)
Fig. 5. Jack for loading wood onto a cart, a – before the preservation work, b – after preservation work (photo by R. Sorek)
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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.
Jednym z aspektów programu ochrony zbiorów jest kompleksowa konserwacja wybranych obiektów. Zasadniczym celem zabiegów konserwatorskich jest powstrzymanie procesów destrukcji, przywracanie w miarę możliwości muzealiom
walorów ekspozycyjnych (użytkowych i estetycznych), ochrona oraz zapewnienie integralności fizycznej, artystycznej i historycznej. 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 m.in.:
• narzędzia stolarskie (10 szt.),
• lada do załadunku drewna,
• konserwacja ula kłodowego,
• renowacja ram obrazów,
• renowacja metalowych tablic administracyjnych,
• 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,
• naprawa i czyszczenie zespołu pilarek: przygotowania do wydania katalogu
zbiorów.
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 części 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.
W minionym roku przygotowano projekt wykonania 3 skrzyń transportowych dla muzealiów, głównie artystycznych, i nadzorowano jego wykonanie.
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W budynkach z ekspozycjami i w pomieszczeniu magazynowym specjalistyczna firma wykonała zabiegi zamgławiania i fumigacji:
• magazyn biblioteczny: zamgławianie termiczne (preparaty grzybobójcze),
fumigacja (preparaty owadobójcze),
• Powozownia: zamgławianie termiczne wystaw stałych na I piętrze (preparaty
grzybobójcze i owadobójcze),
• drewniana chałupa na Dybulu: fumigacja wnętrza przeciwko szkodnikom
drewna,
• Dybul – Muzeum Leśnictwa wystawa Ochrona lasu: oprysk preparatem owadobójczym i zamgławianie termiczne (preparaty grzybobójcze).
Na zewnątrz zlecono prace remontowo-konserwacyjne sań zrywkowych,
siewnika do nasion drobnych i pługa LPz-OTL oraz renowacyjne prace w Zakładzie Rymarskim przy 10 eksponatach ze skóry.
Zlecono też wykonanie specjalistycznych prac konserwatorskich przy następujących eksponatach (21 obiektów):
• Cechówka: MLG/T/1391 (wraz z wymianą trzonka),
• Mapa Lasów Polskich 1938: MLG/H/1082,
• Mapa Lasów Polskich 1938: MLG/H/1088,
• Orzełek: MLG/H/1089,
• Oznaczenie „Liście dębu”: MLG/H/1090,
• Plakat „Obwieszczenie” z dnia 5.03.1957 r.: nr Plakat 103,
• Plakat „Przepisy Bezpieczeństwa Pracy Przy Ścince i Wyróbce Drzewa w Lesie”: nr Plakat 114,
• Plakat „Dzień Lasu 24 IV 1948”: nr Plakat 119 Dokument „Zaświadczenie”
z dnia 1.10.1922 r.: nr 81/4,
• Dokument „Świadectwo” z dnia 18.09.1923 r.: nr 81/5,
• Dokument odręczny polsko-rosyjski „Upoważnienie” z dnia19.01.1945 r.: nr
XXXIV/11,
• Dokument „Bestatigung” z dnia 29.04.1942 r.: nr 154/5,
• Dokument w języku polskim z 18.07.1881 r.: MLG/H/659,
• Dokument w języku niemieckim z roku 1873: MLG/H/660,
• Dokument „Pismo do Jana Łopuskiego” z dnia 31.03.1946 r.: nr I-47,
• Dokument „Zwolnienie” z dnia 29.04.1946 r.: XXVII-2,
• Dokument „Pismo do Józefa Dobieckiego” z dnia 28.08.1944 r.: nr XXVIII/4/4,
• Dokument „Pismo do Józefa Dobieckiego” z dnia 16.05.1936 r.: nr
XXVIII/4/21,
• Dokument „Pismo do Zenona Adamczewskiego” z dnia 3.08.1945 r.: nr
XXXIII-84,
• Dokument „Pismo do Bronisława Sierosławskiego” z dnia 3.12.1933 r.: nr
XLII-3,
• Dokument „Pismo do Bronisława Sierosławskiego” z dnia 2.05.1919 r.: nr
XLII-3.
Archiwalia zachowały się w dostatecznym stanie. Wspólną dla wszystkich
obiektów grupę zniszczeń stanowiło nierównomierne zabrudzenie powierzchni,
skumulowane zwłaszcza na krawędziach oraz w miejscach złożenia dokumentów.
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Największa i zarazem najintensywniejsza część zniszczeń występowała w postaci
uszkodzeń mechanicznych papieru, tj. zagnieceń, deformacji, przedarć oraz nieregularnych ubytków. Powyższe czynniki niszczące wynikały z pierwotnej funkcji użytkowej obiektów. Pojedyncze, miejscowe uszkodzenia chemiczne papieru
występowały w miejscach skorodowanych metalowych spinaczy, łączących niegdyś dokumenty. Na skutek powstałych reakcji na powierzchni papieru pojawiły
się brązowe plamy, wpływające na obniżenie wartości estetycznej obiektów. Do
uszkodzeń chemicznych należały również zmiany foxingowe w postaci cętkowatych, rdzawych punktów. Inny rodzaj zniszczeń to zmiany optyczne widoczne
w postaci równomiernego pożółknięcia oraz poszarzenia papierowych podłoży.
Zatem najważniejsze procedury konserwatorskie obejmowały dezynfekcję, mechaniczne oczyszczenie archiwaliów ,,na sucho”, powierzchniowe zabezpieczenie
wrażliwych na środowisko wodne mediów (tusz, kredka, pieczęć), oczyszczenie chemiczne połączone z odkwaszeniem dokumentów, strukturalne wzmocnienie papierów (planirowanie) oraz suszenie obiektów na wolnym powietrzu,
uzupełnienie ubytków i powierzchniowe wzmocnienie wykonanych uzupełnień,
schnięcie oraz prasowanie dokumentów w prasie introligatorskiej, scalenie kolorystyczne wielobarwnych mediów do oryginału.
Warto również wspomnieć o cennych barwnych Mapach Lasów Polskich
z 1938 roku1, których stan zachowania określany był jako zły. Mapy z obu stron
były zabrudzone i dodatkowo całe równomiernie przebarwione. Papier był
uszkodzony mechanicznie. Przedarcia, przetarcia, zagięcia i ubytki znajdowały
się przede wszystkim na krawędziach obiektów i w miejscach ich złożenia. Dodatkowo w miejscach zagięć papieru widniały ślady wtórnych napraw wykonanych przy użyciu przezroczystej taśmy klejącej i taśmy papierowej. W tym przypadku program prac konserwatorskich składał się z: dezynsekcji, oczyszczenia
mechanicznego obiektów, przeprowadzenia prób wrażliwości papieru/mediów
na wilgoć, oczyszczenia chemicznego w tym kąpieli odkwaszającej, ręcznego
uzupełniania podbarwioną masą papierową ubytków i innych uszkodzeń papieru, planirowania/strukturalnego wzmocnienia klejem, suszenia i prostowania
w prasie introligatorskiej pomiędzy warstwami osuszającymi i scalenia kolorystyczne warstwy malarskiej.
1
Ta unikalna mapa została przygotowana na zlecenie Dyrekcji Lasów Państwowych
z przeznaczeniem na Wystawę Światową w Nowym Jorku w 1939 roku. Polski pawilon na tej wystawie otwarty został 3 maja 1939 roku w rocznicę uchwalenia pamiętnej
Konstytucji w 1791 roku. Wśród eksponatów wystawionych w pawilonie znajdowały się
również trofea łowieckie. Korespondowała z nimi mapa przedstawiająca rozmieszczenie
zwierzyny w naszym kraju. W lewym górnym rogu znajduje się łaciński napis, który
w polskim tłumaczeniu brzmi: „Polska – wielkie królestwo obfitości lasów, raj polowań.
Zachwyca widokami przyrody i historią dawnego kraju. Podróżnym życzliwa i gościnna.
Obraz geograficzny A.D. 1938”. Więcej na ten mapy patrz: J. Wiśniewski, B. Roźmiarek,
2007, Oryginał „Mapy Lasów Polskich” Eliasza Kanarka i Tadeusza Lipskiego w zbiorach
Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, t. 6,
s. 99–102.
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Wszystkie zabezpieczone eksponaty mają dokumentację fotograficzną i opisową wykonaną przed konserwacją, w trakcie przeprowadzania zabiegów konserwatorskich oraz po zakończeniu prac.
BIBLIOTEKA

Biblioteka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie gromadzi specjalistyczne
wydawnictwa z zakresu leśnictwa oraz dziedzin pokrewnych, czyli szeroko rozumianej przyrody polskiej. Należą do nich wydawnictwa zwarte i ciągłe krajowe
i zagraniczne. Nabytki obejmują również wybrane publikacje związane z tematyką zbiorów muzealnych, taką jak historia i etnografia. Są to nowości wydawnicze oraz publikacje wcześniejsze, łącznie z dziewiętnastowiecznymi. Zakupy
obejmują również czasopisma. Prenumerowanych jest 30 tytułów czasopism leśnych, ekologicznych, łowieckich oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
Kupowane są też czasopisma poza prenumeratą, a związane z profilem biblioteki.
Biblioteka gromadzi zbiory pochodzące z zakupów, z darów instytucji i osób prywatnych oraz z prenumeraty.
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Ryc. 6. Nabytki (zakupy, dary, prenumerata) biblioteki w latach 2015–2019
Fig. 6. Acquisitions (purchases, gifts, subscription) of the library in 2015–2019

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”. Czytelnicy mają do dyspozycji stanowisko komputerowe, które umożliwia
dostęp do cyfrowej bazy bibliotecznej. Oferta biblioteczna jest tak skonstruowana, aby udostępniać zasoby w postaci tradycyjnej i częściowo w cyfrowej.
W ciągu minionego roku do bazy bibliograficznej wpisano:
• książki – 649 rekordów,
• czasopisma – 61 rekordów,
• artykuły – 923 rekordy.
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Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił 8710 woluminów oraz 695
oprawionych roczników czasopism. W 2019 roku zakupiono 105 książek, 206
egzemplarzy czasopism w ramach prenumeraty i 24 poza nią. W darze otrzymano 148 książek. Z biblioteki skorzystało 65 czytelników, a z czytelni – 23 osoby,
którym łącznie wypożyczono 378 książek i 78 czasopism. Do oprawy introligatorskiej oddano 21 roczników różnych czasopism oraz 26 książek. Bibliografia
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wzbogaciła się o 22 nowe pozycje, natomiast bibliografia Puszczy Białowieskiej powiększyła się o 2 wydawnictwa.
W dniach 1–24 października przeprowadzona została inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych, której celem było ustalenie za pomocą spisu faktycznego stanu księgozbioru i porównanie go z zapisami w księgach inwentarzowych.
Działalność biblioteki jest niewątpliwie jednym ze sposobów promocji leśnictwa. Biblioteka spełnia istotną rolę w zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego, wspomaganiu działalności badawczej i naukowej oraz w edukowaniu
i popularyzowaniu wiedzy tematycznej.
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W minionym roku dział wypożyczył ośmiu różnym instytucjom 97 eksponatów, które wykorzystane zostały do organizacji wystaw lub różnych innych projektów ekspozycyjnych:
• Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie (3 eksponaty przekazane w depozyt),
• Nadleśnictwo Jarocin (25 eksponatów),
• Nadleśnictwo Głogów (3 eksponaty),
• Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu (3 eksponaty),
• Nadleśnictwo Złoczew (17 eksponatów),
• Kunstverein Templin, Niemcy (25 eksponatów),
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Tursku (10 eksponatów),
• Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej (11 eksponatów).
Do wykorzystania w celach edukacyjnych poza Ośrodkiem Kultury Leśnej
udostępniono Działowi Edukacji i Informacji 42 eksponaty.
WYSTAWIENNICTWO

Na stałej wystawie Technika leśna w budynku Owczarni zmontowana została
nowa diorama Żubry. Zajmuje ona powierzchnię około 5,5 m2 na planie trójkąta
prostokątnego (w narożniku ścian). Przedstawia 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) są pokryte płytami z wielkoformatowym wydrukiem zdjęć lasu.
Podobne wydruki pokrywają sufit dioramy. Zdjęcia użyte do wydruków były
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wykonane w gołuchowskim parku i ukazują las dębowo-grabowy w aspekcie
jesiennym. Dno dioramy zostało uformowane ze styropianu i pokryte warstwą
naturalnej ściółki, traw itp. elementów. W podłożu zainstalowana jest imitacja
pnia dębu wykonana z naturalnej kory, mchu i gałęzi. Zamocowane są również
odrębne gałęzie i dodatkowe pnie drzew wzbogacające scenografię dioramy. Jej
wnętrze jest dodatkowo doświetlone. Autorem dioramy (scenariusz, wykonanie), poza stolarską zabudową, jest Piotr Chwaliński.
Dział zaakcentował również swoją aktywność w sferze bartnictwa. To już drugi rok, kiedy podjęliśmy działania w kierunku czynnej ochrony pszczół z podgatunku Apis mellifera Mellifera, tak szeroko propagowanej w Lasach Państwowych. Współpracujący z nami pan Rafał Liśkiewicz z Kolska, członek Bractwa
Bartnego2, wykonał 3 kłody bartne oraz wydział jedną barć w lipie. Kłody zostały
umieszczone na drzewach w pobliżu drewnianej chałupy na Dybulu, w której
znajduje się wystawa na temat pszczelarstwa i sąsiadująca z nią plenerowa ekspozycja barci i uli. Przestrzeń parkowa to miejsce przyjazne do przywracania
i tworzenia siedlisk dla pszczół i pszczołowatych. Wprowadzając kłody bartne na
teren parku, przyczyniamy się do wzrostu liczby potencjalnych siedlisk dziko żyjących rojów pszczół, co ma szczególne znaczenie dla zachowania naszej lokalnej
pszczoły miodnej. Dzianie kłód jest jednym z elementów prowadzonego przez
leśników programu ratowania pszczół, poprzez który popularyzujemy wiedzę
o żyjących w Polsce zapylaczach i ich roli dla ekosystemów, z których jako ludzie
korzystamy i od których jesteśmy zależni. Nasza barć i kłody czekają na zasiedlenie, oby już w tym roku.
DZIAŁ INWENTARYZACJI I GROMADZENIA ZBIORÓW
MUZEALNYCH OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE W 2019
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 dokumentacji muzealna eksponatów łącznie z elektronicznym
inwentarzem zbiorów oraz magazyny muzealiów. W ramach ochrony zbiorów
realizowana jest sukcesywna profilaktyka w zakresie ochrony stanu zachowania
eksponatów.
2
Bractwo Bartne działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 roku generalnie
na rzecz pszczół, dążąc jednocześnie do odrodzenia tradycji bartniczych. Zob.: www.
bartnictwo.com.
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DEPARTMENT OF CATALOGUING AND GATHERING MUSEUM
COLLECTIONS OF THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW
IN 2019

Summary
Department of Cataloguing and Gathering Museum Collections has been
functioned in the Forest Centre in Gołuchów since 1.01.2010. 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, book collection, seed husking, traditional beekeeping

