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DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA
W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU
Konrad Bul
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Dział Muzealny w roku 2019 realizował zadania wynikające z planu pracy.
Najważniejszym zadaniem była obsługa ruchu turystycznego organizowanego
w trzech grupach obiektów.
Oficyna z wystawami stałymi z zakresu historii leśnictwa i związków lasu
z kulturą, a także wystawami czasowymi wymagała całorocznej obsługi trzech
osób. Zespół budynków podworskich – Powozownia i Owczarnia – z wystawami
z zakresu techniki leśnej, przyrodniczych podstaw leśnictwa, wystawami czasowymi, tartakiem i wiatami ekspozycyjnymi z wielkogabarytowymi maszynami
i urządzeniami do pracy w lesie wymagała uwagi czterech osób. Zespół budynków Dybula z wystawami z dziedziny ochrony lasu, kancelarią leśniczego i pasiecznictwem to zatrudnienie dwóch osób w sezonie turystycznym. W sumie do
obsługi ruchu turystycznego zatrudnionych zostało 9 osób przez 6 dni w tygodniu. Taka forma obsługi wymagała zaangażowania dodatkowych pracowników
z innych działów oraz zatrudnienia przewodników z zewnątrz.
Kolejnym stałym i ważnym zadaniem jest organizacja i realizacja wystaw czasowych w siedzibie Ośrodka Kultury Leśnej oraz poza nią. Tym razem prezentacje rozpoczęliśmy 14 marca autorską wystawą fotograficzną pt. Pasje Rafała
Walendowskiego. Rafał Walendowski to pracownik Działu Muzealnego, artysta
plastyk i fotografik. Jego pasją są konie arabskie i to ich wizerunki były tematem
wystawy. Dwa tygodnie później bohaterem wystawy został liść, zaprezentowany
jako „małe dzieło sztuki”. Dokonał tego duet autorski Grażyna Głuch i Hubert
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Ogar, którzy za pomocą szkliwionej ceramiki i kompozycji z plecionego cienkiego drutu miedzianego pokazali zestawy liści różnych roślin krzewiastych i drzewiastych. Przedstawione kompozycje charakteryzowały się wysokim poziomem
artystycznym. 12 kwietnia 2019 roku zaprezentowana została fotografia przyrodnicza Karola Murata.
Karol Murat jest leśnikiem, całą swoją karierę zawodową związał ze szkolnictwem leśnym i Technikum Leśnym w Warcinie, gdzie nauczał przedmiotów
zawodowych. W zasadzie od czasów studenckich zajmuje się fotografią przyrodniczą, jest członkiem Okręgu Pomorsko-Kujawskiego Polskiego Związku Fotografów Przyrody. Na kolejną wystawę fotograficzną 6 czerwca zaprosił Dawid
Jasiak, programista komputerowy, który przy okazji wyjazdów służbowych zwiedza ciekawe miejsca i fotografuje. Tym razem zaprosił do odwiedzenia Grand
Teton National Park (po drodze do Yellowstone), Yellowstone National Park,
Sequoia National Park, Death Valley National Park, Canyonlands National Park,
Arches National Park. Tego samego dnia udostępniona została turystom wystawa Jestem autorstwa Grażyny Szymały-Wołyńskiej. Tytuł Jestem to według słów
autorki oddanie istoty całości jej twórczości, jej myślenia. Na wystawę złożyły się
prace w drewnie, ewentualnie połączone z innym materiałem jako dopełnienie
rzeźby. Wystawa była spojrzeniem na przyrodę osoby spoza kręgu przyrodników,
leśników, ekologów.
Kolejne cztery wydarzenia organizowane były podczas wakacji. Pierwszego sierpnia udostępniono wystawę zorganizowaną w oparciu o zbiory własne.
Wystawione zostały prace Adama Półtoraka, Adama Kwaśnego i innych, a już 2
sierpnia okolicznościową wystawą rozpoczął się 5 Międzynarodowy Plener Artystyczny Gołuchów 2019. W oparciu o dokumentację fotograficzną i przykłady
prac uczestników kolejnych plenerów pokazana została historia gołuchowskich
plenerów i ich dorobek twórczy. Wszystkie prace pochodziły ze zbiorów muzealnych Ośrodka. Dziewięć dni później (11 sierpnia) otwarto wystawę poplenerową, na której przedstawiono najnowszy dorobek twórczy piątego pleneru.
Tego samego dnia została udostępniona wystawa Zwierzęta ze zbiorów własnych
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wystawę zorganizowano w oparciu o bogate zbiory dermoplastów. Dotyczyła ona pospolicie występujących zwierząt
naszych pól i lasów. Jej celem było przyciągnięcie uwagi najmłodszego widza,
który powszechnie znane zające, lisy, borsuki, dziki i inne zwierzęta zna jedynie
z relacji telewizyjnych i prezentacji elektronicznych. Rozszerzeniem ekspozycji
zasobów magazynów muzealnych była wystawa malarstwa. Pokazanych zostało
14 najcenniejszych obiektów, na które złożyły się między innymi prace Urszuli
Broll, Edwarda Habdasa czy Józefa Wikonia.
Końcówka roku zaowocowała wystawą rocznicową poświęconą jubileuszowi
200-lecia ustanowienia polskiego munduru leśnego, ale także powołania pierwszej państwowej administracji leśnej. 6 grudnia w obecności licznych gości, wśród
których leśnicy stanowili najliczniejszą grupę, udostępniona została autorska
wystawa własna. Jej podstawą były licznie zgromadzone przykłady mundurów
leśnych z różnych okresów funkcjonowania państwowej administracji leśnej.
Uzupełnieniem były repliki mundurów. Wystawa została rozszerzona o elementy
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atrybutów munduru, na które złożyły się oznaczenia służbowe i kordelasy, a całość została zilustrowana materiałem ikonograficznym dokumentującym zarówno proces powstawania samego munduru, jak i historię jego użytkowania.
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zgodnie ze swoimi celami przygotowuje również wystawy poza siedzibą. W tym roku opracowane zostały trzy
ekspozycje, w tym dwie w całości siłami pracowników Działu Muzealnego oraz
z pomocą Działu Edukacji i Informacji. Pierwszą była ekspozycja informacyjno-reklamowa dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z okazji targów Polecosystem w Poznaniu
w dniach 9–11 października. Ekspozycja wykonana została w oparciu o zespół
przedmiotów składających się na wystawę Forest, która jest prezentowana na stałe w Gołuchowie. Kolejnym wydarzeniem było opracowanie od podstaw (scenariusz, scenopis, całkowite wykonanie aranżacji, montaż i demontaż) wystawy
okolicznościowej, której odbiorcą byli leśnicy Nadleśnictwa Złoczew i lokalne
społeczności. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych i otwarcia nowej siedziby Nadleśnictwa Złoczew. Nastąpiło to
w dniu 11 listopada w obecności przedstawicieli kierownictwa RDLP w Łodzi,
pracowników nadleśnictwa, przedstawicieli duchowieństwa z biskupem kaliskim na czele oraz miejscowych władz i społeczeństwa Złoczewa.
Kolejna wystawa organizowana w listopadzie nosiła tytuł Międzynarodowy
Plener Artystyczny Gołuchów – efekt współpracy polsko-niemieckiej. Ukazywała
dorobek pięciu kolejnych międzynarodowych plenerów artystycznych i urządzona została w salach wystawowych Ratusza w Templinie w Niemczach na zaproszenie władz Templina i tamtejszych plastyków. Była częściowym powtórzeniem
wystawy zorganizowanej w Gołuchowie na zakończenie pleneru. Montaż i pobyt
wzbogacony był przez miejscowych leśników, którzy zaproponowali bogaty program przyrodniczy. Pobyt został sfinansowany przez gospodarzy. Uroczystość
otwarcia wystawy odbyła się w obecności przedstawicieli miejscowych władz,
a także uzupełniona występami lokalnych artystów.
Pracownicy Działu Muzealnego obok realizacji wystaw są organizatorami wydarzeń o charakterze naukowym i społeczno-kulturalnym. Tradycyjnie w okolicy święta muzealników w Polsce organizowane jest wydarzenie pod nazwą Noc
Muzeów. Ośrodek już od ponad dekady uczestniczy w tym przedsięwzięciu.
18 maja w godzinach 17.00–23.50 zostały nieodpłatnie udostępnione wystawy
stałe i czasowe w obiektach: Oficyna, Powozownia, wystawa terenowa z nowym
obiektem terenowym Tartak. Przy tej okazji przygotowano stoiska edukacyjne
gminy Gołuchów i Ośrodka Kultury Leśnej. W trakcie wydarzenia odbył się koncert fortepianowy dla wszystkich zwiedzających. Były to dwa występy trwające
po 40 minut. Łącznie wydarzenie obsługiwało 13 pracowników, odwiedziło 2186
gości, a koncert fortepianowy wysłuchało około 120 osób.
Kilka dni później odbyła się konferencja naukowa Kulturowa wartość lasu.
Wokół kultury materialnej i niematerialnej inspirowanej kontaktem z przyrodą.
Nawiązywała ona do prac prowadzonych w ramach Narodowego Programu Leśnego – panel Dziedzictwo, w którym wykazano, że las i gospodarka leśna od
dawna odgrywały istotną rolę w kształtowaniu kultury i tworzeniu dziedzictwa
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narodowego. Środowisko leśne widziane poprzez język, literaturę, przysłowia,
muzykę, sztukę oraz zagadnienia prawne było przedstawiane przez grono naukowców, którzy coraz częściej interesują się leśnictwem, wpływem lasu i środowiska przyrodniczego na kulturę, historię leśnictwa, a przede wszystkim relacjami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W trakcie konferencji
wygłoszono 21 referatów. Przygotowana została przez pracowników Działu Muzealnego. Pierwsze prace przygotowawcze wykonane były jeszcze w roku 2018.
W wydarzeniu uczestniczyło 86 osób. Jego rezultatem jest publikacja, która ukazała się drukiem ostatniego dnia roku, opracowana przez pracowników Działu
Edukacji i Informacji.
Cykl wydarzeń majowych zakończył się 25 maja 2019 roku VI Międzynarodowym Festiwalem Kultury Leśnej i Łowieckiej. Przedsięwzięcie organizowane
przy współudziale i współfinansowaniu nadleśnictw południowej Wielkopolski:
Kalisz, Taczanów, Przedborów, Syców, Antonin, Turek, Piaski, Krotoszyn, Leśny
Zakład Doświadczalny w Siemianicach, samorządów: Gmina Gołuchów, Powiat Pleszewski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a także PZŁ Kalisz.
W wydarzeniu udział wzięli uczestnicy z zagranicy: Trubači z Klubu Trubačov
Slovenskej Republiky, Szolnoki Bartók Béla AMI (Alapfokú Művészeti Iskola
(SZANDAI ÖRDŐGŐK) w wolnym tłumaczeniu Diabły z Sanday, a także zespoły z Polski oraz soliści. Łącznie w konkursach uczestniczyło 76 solistów, 12 zespołów. Festiwal to nie tylko konkursy gry na instrumentach muzycznych, to również
wydarzenia towarzyszące. Muzycznymi perełkami były występy: Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Rajska prezentującej współczesne szlagiery, które spotkały się
z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, oraz występ Kapeli Zamku Rydzyńskiego W. Leśniczaka, którym praktycznie zakończono całe spotkanie. Muzyczna
uczta została wzmocniona występem zespołu kabaretowego Leśniczowie i Synowie. Zespół ten składa się z pracowników Nadleśnictwa Gidle. Podczas całego
wydarzenia funkcjonowały stoiska edukacyjne Nadleśnictwa Antonin, Nadleśnictwa Syców oraz Ośrodka Kultury Leśnej, proponując zabawy i gry edukacyjne z nagrodami. Obok tych stoisk działało bogato wyposażone stoisko Centrum
Informacyjnego Lasów Państwowych, oferując produkty „Dobre z lasu”, oraz
stoiska rzemieślniczo-pamiątkarskie z własnymi wyrobami wikliniarskimi, plecionkarskimi, artystycznymi. Wydarzenie było ogólnodostępne, szacunkowa ilość
odbiorców poza wykonawcami i pracownikami to około 800 osób.
W okresie wakacji obok wcześniej opisanych wystaw i pleneru 10 sierpnia
odbył się również recital Justyny Szafran. Koncert organizowany dla uczestników
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, którego organizatorem była Kawiarnia Muzealna, a współorganizatorem Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Wydarzenie miało charakter otwarty, uczestniczyło w nim około 130 osób.
W dniach 25–26 września 2019 roku w Gołuchowie przebywali dziekani wydziałów leśnych Polski i Europy. Byli oni uczestnikami dwudniowej konferencji
wyjazdowej, organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ośrodek został zaproszony do współorganizacji tego wydarzenia. Dział Muzealny
przygotował i zrealizował program pobytu w Gołuchowie.
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W dniach 17–18 października odbyła się kolejna edycja Konferencji Naukowej Las i historia. To piąte w ciągu ostatnich ośmiu lat spotkanie historyków,
językoznawców, antropologów kultury i leśników prezentujących swą wiedzę
w kontekście historii lasów i leśnictwa w Polsce i Europie. Tradycyjnie już gospodarzem spotkania był Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum
Leśnictwa, a partnerami – Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Uczestników konferencji zaszczycił swą obecnością dziekan Wydziału Leśnego
UP w Poznaniu prof. dr hab. Piotr Łakomy, a stosowne adresy i przesłania nadesłali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz
dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny. Wśród
gości znaczącą grupę stanowili leśnicy, w tym dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Wojciech Grochala, nadleśniczowie
z nadleśnictw południowej Wielkopolski oraz osoby zainteresowane tematyką
historyczną. W końcu roku, zgodnie z zapisami w regulaminie udało się zebrać
prezentowane na konferencji treści w postaci artykułów, które zostaną opublikowane w „Studiach i Materiałach Ośrodka Kultury Leśnej” w roku 2020. Wydarzenie zostało w całości przygotowane i przeprowadzone przez pracowników
Działu Muzealnego.
Bezpośrednio przed otwarciem wystawy poświęconej mundurowi leśnemu
Dział Muzealny zaproponował gościom oraz mieszkańcom Gołuchowa niespodziankę w postaci koncertu gitarowego Antonia Tridande, brazylijskiego muzyka i gitarzysty na stałe mieszkającego w Niemczech. Koncert przyciągnął publiczność w liczbie około 80 osób.
Pracownicy Działu Muzealnego w różnym stopniu zaangażowani byli w prace przy wydarzeniach organizowanych przez inne działy.
25 kwietnia 2019 roku Dzień Ziemi. Edukacyjna impreza, adresowana głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. W programie: finał akcji zdobywania odznaki
Honorowy Opiekun Miejsc Przyrodniczo Cennych Gołuchowa, rajd Pod drzewami,
happening, sadzenie drzewa, spektakle ekologiczne, a także zwiedzanie Muzeum
Leśnictwa, parku-arboretum i Pokazowej Zagrody Zwierząt. Osiemnasta edycja
organizowana we współpracy z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu i uczniowskimi Klubami Europejczyka.
16–17 maja 2019 roku. XIII Ogólnopolski Konkurs Bajarze z Leśnej Polany
im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, w trakcie którego prezentowano gawędy
o tematyce leśnej. Autorzy nietuzinkowych i jednocześnie inspirujących opowieści o przyrodniczym bogactwie naszego kraju stanęli w szranki o laur najlepszego bajarza.
30–31 maja 2019 roku. VI Przegląd Twórczości Dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej.
Wydarzenie edukacyjne realizowane w celu zwiększenia wśród dzieci wiedzy
na temat zasad bezpieczeństwa i prawidłowego zachowania wobec środowiska
naturalnego. Przedszkolaki i uczniowie klas I–III szkół podstawowych prezentowali w ramach konkursu piosenki, inscenizacje i recytacje. Ponadto uczestniczyli w grach oraz zabawach edukacyjnych przygotowanych przez leśników
i strażaków.
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7 czerwca 2019 roku. Festyn edukacyjny Spotkanie z lasem. Plenerowa, otwarta impreza o charakterze cyklicznym. Propozycja dla osób chcących w aktywny
sposób zgłębiać tematykę leśną. Podczas festynu odbyły się pokazy rzemiosła
związanego z lasem: otrzymywania dziegciu, pracy pilarzy, rzeźby w drewnie,
a także warsztaty tworzenia papieru czerpanego i zdobienia drewna. Ponadto
przeprowadzono zabawy i konkursy, młodzi aktorzy zaprezentowali spektakle
ekologiczne.
W dniach 4–6 marca 2019 roku odbył się wyjazd edukacyjny do Krakowa
i Wieliczki pod ogólnym hasłem Skarby kultury i przyrody polskiej. W wyjeździe
udział wzięli pracownicy Działu Muzealnego, a także innych działów – łącznie 15
osób. Pierwszy dzień ograniczony został z przyczyn niezależnych od organizatora wyłącznie do transportu i zakwaterowania. Drugiego dnia zwiedzano: trasę
turystyczną, Kopalnię Soli w Wieliczce, Podziemia Rynku Głównego – Muzeum
Historii Krakowa, Galerię Sztuki Polskiej XIX w. oraz dodatkowo Muzeum Narodowe w Krakowie – galerię malarstwa. Trzeciego dnia zrealizowano planowaną na dzień pierwszy wizytę w Muzeum Przyrodniczym Zakładu Systematyki
i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W trakcie wyjazdu osiągnięto następujące cele:
• zapoznano się z nowymi eksponatami przyrodniczymi i artystycznymi;
• zapoznano się z innymi sposobami udostępniania ekspozycji (przewodnik,
samodzielne zwiedzanie, przewodnik specjalny);
• zapoznano się z odmiennymi sposobami prezentacji eksponatów;
• zapoznano się z odmiennymi sposobami organizacji ekspozycji muzealnej,
zwłaszcza w Muzeum Przyrodniczym.
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym był gospodarzem sympozjum organizowanego przez pracowników Uniwersytetu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. W dniu 29 listopada zespół badawczy zajmujący się nowoczesnymi archeologicznymi technikami
badawczymi przedstawił efekty trzyletniej działalności na terenie Puszczy Białowieskiej. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie uczestniczył w programie w zakresie kwerend archiwalnych w Polsce i w krajach ościennych. Materiały te były
wykorzystane przez naukowe zespoły badawcze, co w złożonym raporcie zostało
podkreślone. Ze strony Ośrodka w wydarzeniu uczestniczył Konrad Bul, autor
raportu z kwerendy, a także dr inż. Sergii Boiko, pracownik naukowy zajmujący
się obecnie tą tematyką.
W dniu 9 grudnia były pracownik Ośrodka, Jacek Frankowski, przygotował
autorską wystawę pt. Ludzie lasu. Jacek Frankowski – karykatury. Wystawa została zorganizowana przez Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w jego siedzibie. Była to znakomita okazja do spotkania z leśnikiem, artystą,
rysownikiem i filmowcem w jednej osobie. Ośrodek i Dział Muzealny reprezentował Konrad Bul.
Pracownicy Działu Muzealnego zajmowali się również zbieraniem materiałów, ich opracowywaniem i przygotowywaniem do publikacji. Poniżej przedstawiam wykaz tytułów.
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Ryc. 1. Otwarcie wystawy Parki narodowe USA w fotografii Dawida Jasiaka, 6 czerwca
2019 roku (fot. Archiwum OKL)
Fig. 1. Opening of the exhibition US National Parks in Dawid Jasiak’s photography, June
6, 2019 (photo by Archive of the OKL)

Ryc. 2. Otwarcie wystawy Liść – małe dzieło sztuki, 5 kwietnia 2019 roku (fot. J. Mróz)
Fig. 2. Opening of the exhibition Leaf – small work of art, April 5, 2019 (photo by J. Mróz)
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Ryc. 3. Konferencja naukowa Kulturowa wartość lasu, 23–24 maja 2019 roku (fot. N. Popiołek)
Fig. 3. Scientific conference Cultural value of the forest, May 23–24 2019 (photo by N. Popiołek)

Ryc. 4. Wystawa 200 lat munduru leśnego. Zdjęcie pracowników OKL ubranych w historyczne mundury wykonane 26 kwietnia 2009 roku na Polach Mokotowskich w Warszawie (fot. K. Bul)
Fig. 4. Exhibition titled 200 years of the forest uniform. Photo of OKL employees dressed
in historical uniforms taken on April 26, 2009 at Pola Mokotowskie in Warsaw (photo
by K. Bul)
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Dr inż. Sergii Boiko w ramach prac naukowych realizowanych w Dziale Muzealnym i OKL przygotował pod afiliacją OKL we współautorstwie z naukowcami z Olsztyna, Ukrainy i Japonii następujące publikacje:
1. Lakyda P., Myroniuk V., Bilous A., Boiko S., 2019. Określanie lesistości
Polesia Ukraińskiego na podstawie wyników klasyfikacji sezonowych obrazów
kompozytowych Landsat 8 OLI. „Sylwan”, 163(09).
2. Bielinis E., Łukowski A., Omelan A., Boiko S., Takayama N., Grebner
D.L., 2019, The Effect of Recreation in a Snow-Covered Forest Environment
on the Psychological Wellbeing of Young Adults: Randomized Controlled Study. „Forests”, 10(10), s. 827.
3. Bilous A., Matsala M., Radchenko V., Matiashuk R., Boyko S., Bilous
S., 2019, Coarse woody debris in mature oak stands of Ukraine: carbon stock
and decomposition features. „Forestry Ideas”, vol. 25, no 1(57), s. 196–219.
Artykuły do kwartalnika „Zagajnik”, czasopisma wydawanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie:
Joanna Kostka
• wszystkie artykuły z cyklu – Archiwum fotograficzne OKL,
• Nr 1(53)2019 – Kobiety w leśnictwie i drzewnictwie,
• Nr 2(54)2019 – Uboczne użytkowanie lasu,
• Nr 3(55)2019 – Lasy i leśnictwo egzotyczne,
• Nr 4(56)2019 – Odsłony zimowego lasu.
Józef Nadolny
• Nr 1(53)2019 – Tasak. Czyszczenie upraw i młodników,
• Nr 2(54)2019 – Pługi leśne z lat 60. XX wieku,
• Nr 3(55)2019 – Pilarki nowego świata. Pilarki napędzane siłą ludzką,
• Ukaże się w 2020 – Ciągnik jednoosiowy Dzik-2.
Konrad Bul
• Nr 4(56)2019 – „Zagajnik” – „Las i historia”, Konferencja naukowa,
• T. 18 – „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej” – Działalność muzealna
w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2018 roku,
• Nr 2(54) 2019 – „Zagajnik” – „Kulturowa wartość lasu”. Konferencja naukowa
• O mundurze leśnym. Informator wystawy,
• Informacje publikowane w Internecie o wystawach (11 tytułów),
• Informacje o wydarzeniach artystycznych i naukowych na strony internetowe
(4 tytuły).
Pozostałe prace wydawnicze
Przygotowano zestaw 10 informatorów wystaw. Działania polegały na wykonaniu makiet, stworzeniu lub korekcie tekstów, wykonaniu prac wydawniczych.
W tym przypadku pracował zespół składający się z plastyka, korektora i pracownika nadzorującego daną wystawę.
Prace muzealne – opracowywanie zbiorów
• opisy muzealiów technicznych – 77 obiektów,
• opisy muzealiów historycznych – 9 obiektów,
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opisy muzealiów artystycznych – 177 obiektów,
skanowanie fotografii z archiwum OKL – szt. 518 (od nr F-08084 do F-08538),
skanowanie fotografii w archiwaliach ML – szt. 3174 (ze 110 „teczek”),
wykonywanie opracowań zbiorów archiwalnych – 132 jednostki archiwalne,
przeniesienie na nośnik elektroniczny kart inwentarzowych 16 zespołów archiwalnych, łącznie wykonano i sprawdzono około 700 kart inwentarza kartkowego archiwalnego,
• opracowano zbiory archiwalne:
− luzy: 11 pozycji – 25 kart,
− zespoły (nowe): 3 pozycje – 55 kart,
− zespoły (uzupełnienia już istniejących): 47 kart.
Prace muzealne – prace koncepcyjne
• wykonanie scenariusza wystawy czasowej związanej z 200. rocznicą ustanowienia samodzielnej polskiej administracji państwowej w lasach na ziemiach
polskich;
• opracowanie scenariusza i wykonanie wystawy dotyczącej pracy tartaku
i jego wyposażenia;
• praca ciągła nad uzupełnianiem informacji zawartych w scenariuszu wystawy
Spotkanie z lasem – ochrona przyrody;
• prace przy programie badawczym dotyczącym historii użytkowania lasu
w rejonie Puszczy Białowieskiej na przestrzeni dziejów.
Pozostałe prace muzealne
• pracownia plastyczna wykonywała rysunki i ilustracje przeznaczone do różnych wydawnictw Ośrodka – łącznie 11 ilustracji;
• w ciągu roku przeprowadzono kwerendy zbiorów muzealnych i archiwalnych
na potrzeby zgłaszających się pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych lasów;
• prowadzono prace konserwatorskie zbiorów na ekspozycjach:
− czyszczenie eksponatów w gablotach (luty, marzec 2019);
− uzupełnianie środków ochronnych w gablotach z owadami;
− czyszczono obiekty na ekspozycjach w okresie (styczeń–marzec).
Prace przy wystawach stałych
Najważniejszym w roku 2019 tematem była przebudowa wystawy stałej z zakresu ochrony przyrody.
W oparciu o scenariusz, projekt i kosztorys w końcówce 2018 roku został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie
tego zadania. Pozytywna odpowiedź nadeszła wiosną, ale dopiero w czerwcu zostały przeprowadzone ostateczne negocjacje poprzedzające podpisanie umowy, co
nastąpiło we wrześniu 2019 roku. Od tego momentu można było przeprowadzić
procedury przetargowe. Ostatecznie umowa na realizację zadania została podpisana z wykonawcą w grudniu 2019 roku. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.
Innym zadaniem wykonanym w roku 2019 była budowa wystawy stałej
w szopie tartacznej. Z początkiem maja w oparciu o scenariusz i zebrane materiały została opracowana, wykonana i udostępniona turystom ekspozycja z maszyną traczną i elementami wyposażenia. Jej kształt, lokalizacja i wyposażenie
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umożliwia swobodne udostępnienie, a sam obiekt wymaga jedynie zdalnego
nadzoru.
DZIAŁALNOŚĆ MUZEALNA W OŚRODKU KULTURY LEŚNEJ
W GOŁUCHOWIE W 2019 ROKU

Streszczenie
W roku 2019 Dział Muzealny opracował i zrealizował jedną wystawę stałą, czternaście wystaw czasowych, w tym trzy poza siedzibą. Pracownicy działu przygotowali i zrealizowali dwie konferencje naukowe, które w sumie zgromadziły ponad czterdziestu pracowników naukowych z całego kraju i z wielu
ośrodków naukowych. Efektem tych działań jest ponad 40 artykułów, które już
są opublikowane lub czekają na publikację. Obecnie Ośrodek jest jedyną w kraju
instytucją, która zajmuje się publikowaniem wiedzy historycznej z zakresu historii lasu i leśnictwa.
Przedstawiciele działu aktywnie uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek. Zbierali, opracowywali i publikowali materiały z dziedziny swoich zainteresowań. W ciągu roku zrealizowano wszystkie postawione zadania z zakresu prac podstawowych Muzeum Leśnictwa oraz
przyjęto i oprowadzono 30 083 turystów i obsłużono ponad 2000 gości na spot
kaniach i wydarzeniach o charakterze masowym.
Słowa kluczowe: wystawa, konferencja, publikacja

MUSEUM ACTIVITY THE FOREST CULTURE CENTRE IN GOŁUCHÓW
IN 2019

Summary
In 2019, the Museum Department prepared one permanent exhibition and
fourteen temporary exhibitions, including three exhibitions off-site. Department
employees have prepared two scientific conferences, in which participated more
than forty researchers from all over the country and from many scientific centers.
The effect of these activities is over 40 articles that are already published or are
waiting to be published. At present, the Forest Culture Centre in Gołuchów is the
only institution in the country that organizes and publishes historical knowledge
in the field of forest and forestry history.
Representatives of Museum Department actively participated in all events organized by the Forest Culture Centre in Gołuchów. They collected, prepared and
published materials regarding their interests. During the year, all basic tasks of
the Forestry Museum were carried out. Annually Forestry Museum in Gołuchów
visited 30083 tourists and over 2000 guests of meetings and events.
Keywords: exhibition, conference, publication

