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Otwarcie Domu Pamięci 
Walki i Męczeństwa 

Leśników i Drzewiarzy Polskich 
w Spale (21 września 1983 r.) 

We wrześniu 1982 г. został odsłonięty w Spale (woj. piotrkowskie) 
Pomnik Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich po- 

ległych w okresie II wojny światowej (patrz ,Las Polski” nr 9/1982, 
„Sylwan” nr 8/1983). Stanął też wówczas obok Pomnika drewniany 
budynek (w stanie surowym zamkniętym), przeznaczony. na związany 
z Pomnikiem dom pamięci. 

Przez rok jaki upłynął od tych pamiętnych wydarzeń trwały we 
wspomnianym budynku intensywne prace budowlane i wykończeniowe, 
prowadzone staraniem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Łodzi 
i oto w dniu 21 września 1983 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Pa- 
mięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich, połączone 
z posiedzeniem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. 

Uroczystość ta została zorganizowana wspólnym staraniem Polskiego 
Towarzystwa Leśnego i OZLP w Łodzi, a przybyli na nią przedstawiciele 
władz państwowych i politycznych, m.in.: minister LiPD — mgr inż. 
W. Kozłowski, wojewoda piotrkowski — W. Stefański, przed- 
stawiciele władz wojewódzkich PZPR, SD i ZSL oraz Urzędów Woje- 
wódzkich z województw: piotrkowskiego, łódzkiego, sieradzkiego i skier- 
niewickiego, dyrektor Departamentu Leśnictwa MLiPD — mgr inż. 
A. Nowakowski, członkowie kolegium Lasów Państwowych z na- 
czelnym dyrektorem — mgr inż. R. Dzialukiem, przedstawiciele Za- 
rządów Głównych PTL i ZBoWiD oraz gospodarze gminy Inowłódz, na 
terenie której leży Spała. 

Uroczyste posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, 
z udziałem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, członków kolegium 
LP i innych zaproszonych gości, odbyło się w Centralnym Ośrodku Przy- 
gotowań Olimpijskich w Spale. Zagaił je przewodniczący Zarządu Głów- 
nego PTL — prof. dr hab. A. Szujecki, który powitał dostojnych 
gości. Następnie przewodniczący Społecznego Komitetu — prof. F. Bud- 
niak złożył sprawozdanie z działalności Komitetu. Przedstawił on długo- 
letnie starania leśników zmierzające do budowy Pomnika oraz wielki 
wysiłek i ofiarność pracowników leśnictwa i drzewnictwa, który dopro- 
wadził do powstania w Spale zespołu obiektów (Pomnik i Dom Pamięci), 
upamiętniających walkę i męczeństwo leśników i drzewiarzy oraz ich 
rodzin w latach II wojny światowej. 
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Izba pamięci 

Fot. T. Szymaniak 

W dalszym ciągu swego wystąpienia prof. Budniak mówił o prze- 
znaczeniu Domu Pamięci w Spale, którym ma być stworzenie bazy his- 
toriotwórczej dla zagadnień związanych z udziałem leśników i drzewia- 
rzy w walkach wyzwoleńczych i niepodległościowych w różnych okresach 
dziejów Polski. W związku z tym działalność ta powinna obejmować: 

— gromadzenie i należyte zabezpieczenie wszelkich dokumentów 
i materiałów dotyczących udziału leśników i drzewiarzy w ruchach wy- 
zwolenczych i niepodległościowych; 

— gromadzenie pamiątek związanych z walkami i działalnością kon- 

spiracyjną leśników i drzewiarzy; 
— gromadzenie zbiorów bibliotecznych tematycznie wiążących się 

z charakterem obiektu; 
— eksponowanie gromadzonych dokumentów, zdjęć, pamiątek i in- 

nych materiałów; 
— organizowanie odczytów, prelekcji i wykładów zgodnych z oma- 

wianą tematyką, a także udostępnianie zbiorów i ekspozycji dla celów 
historycznych, naukowych, literackich i popularyzatorskich; 

— inne poczynania służące celom dydaktycznym i wychowawczym 
wobec młodzieży, a zwłaszcza młodej kadry leśników. 
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Plany działalności Domu Pamięci, jak również zakres ekspozycji, 
powinny być opiniowane przez Radę Konsultacyjną, powołaną przez mi- 
nistra leśnictwa i przemysłu drzewnego, której działalność zostanie okreś- 
lona w regulaminie. Powołanie Rady Konsultacyjnej zakończyłoby dzia- 
łalność Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, który dotychczas starał 
się tę rolę spełniać. 

W czasie uroczystego posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika wręczono również odznaczenia i dyplomy osobom i instytucjom, 
które przyczyniły się do powstania tego obiektu, jak również leśnikom 
kombatantom. M.in. obecny przewodniczący Koła ZBoWiD przy OZLP 
w Łodzi — mgr inż. W. Eichelkraut otrzymał resortową odznakę 
„Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, a OZLP w Łodzi oraz 
członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika: mgr inż. J. Ber- 
gier, mgr inż. Z. Godlewski, K. Kazimierski i doc. dr hab. 
I. Partyka otrzymali odznaki ,,Za zasługi dla województwa piotrkow- 
skiego”. OZLP w Łodzi uhonorowano również odznaką „Za zasługi dla 
ZBoWiD”. 

Następnie uczestnicy tej uroczystości udali się pod Pomnik Walki | 
i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich, gdzie byli licznie zgro- 
madzeni leśnicy kombatanci z terenu OZLP w Łodzi oraz mieszkańcy 
Spały. Pod Pomnikiem złożono wiązanki kwiatów, po czym nastąpiło 
otwarcie Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy 
Polskich. Przecięcia wstęgi dokonał minister W. Kozłowski w towa- 
rzystwie I sekretarza KW PZPR w Piotrkowie Tryb. S. Kolasy, wo- 
jewody W. Stefańskiego i przedstawiciela ZBoWiD — K. Kazi- 
mierskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosili: minister W. 
Kozłowski, I sekretarz KW PZPR — S.Kolasa oraz przedstawi- 
ciele Kół ZBoWiD: przy MLiPD — dr inż. W.Lipko i przy OZLP 
w Łodzi — inż. W. Jaskulski. 

Minister W. Kozłowski powiedział m.in., że obiekt w Spale po- 
winen przypominać o tych wszystkich leśnikach, którzy oddali Ojczyźnie 
swe życie. Powinien ten obiekt mówić do wszystkich: tych, którzy chcą 
Polski silnej, socjalistycznej i tych, co jeszcze szukają swego miejsca 
w obecnej rzeczywistości. Minster Kozłowski wyraził przekonaine, że 
przejawem działalności tego obiektu powinien być II krajowy zlot kom- 
batantów — leśników i drzewiarzy; mógłby on się odbywać w 1984 r. — 
w 40 rocznicę powstania Polski Ludowej. 

Bardzo pozytywnie ocenił w swym wystąpieniu trud budowy Pom- 
nika i Domu Pamięci S. Kolasa. Stwierdził, że leśnicy i drzewiarze 
doskonale pojęli prawdę, iż naród, który nie dba o historię — umiera. 
Wyraził nadzieję, że obiekt ten dobrze będzie służył obecnym i przy- 
szłym pokoleniom pracowników leśnictwa i drzewnictwa z całego kraju. 

Pełne uczucia, wzruszające przemówienie wygłosił inż. W. Jaskul- 
ski. W imieniu kombatantów leśników i drzewiarzy podziękował wszyst- 
kim, którzy przyczynili się do budowy tego obiektu, jak również za- 
apelował do wszystkich leśników i drzewiarzy oraz rodzin i osób naj- 
bliższych poległych i pomordowanych, o przekazywanie do Domu Pa- 
mięci pamiątek z okresu wojny 1939—1945, zwłaszcza pamiątek związa- 
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nych ze środowiskiem leśnym oraz działalnością żołnierską leśników 
1 drzewiarzy. 

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy zwiedzili nowo otwarty 
Dom Pamięci. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 190 m2 i składa się 
na nią kilka pomieszczeń. 

Ekspozycja stała mieści się w najbliższej wejścia sali parterowej 
dużej. Obejmuje ona symbole walki zbrojnej i ruchu oporu leśników 
1 drzewiarzy, jak sztandary, urny z ziemią z pól bitewnych, a także do- 
kumenty i pamiątki dotyczące osób, których śmierć żołnierska lub mę- 
czeńska stanowi przykład męstwa i ofiarności. Dominują tu obecnie fo- 
tografie z obszernymi niekiedy podpisami oraz wykazy poległych i po- 
mordowanych leśników i drzewiarzy oraz członków ich rodzin z terenu 
działania OZLP w Łodzi. Zakłada się rozszerzenie tej ekspozycji o dane 
z innych terenów, wykazami represjonowanych osad leśnych, planszami 
terenów walk itp. 

W mniejszej sali parterowej umieszczona jest ekspozycja zmienna, 
która aktualnie przedstawia warunki obozowania oddziałów partyzanckich 
w lesie. Są to w większości autentyczne zdjęcia. Uzupełniają je fotogra- 
my obrazujące działalność kół ZBoWiD w zakresie upamiętnienia walki 
leśników i drzewiarzy w poszczególnych okręgach. 

Dolna sala, tzw. kominkowa, spełniać ma rolę sali wykładowej i w 
związku z tym została odpowiednio wyposażona w rzutnik z ekranem 
1 mangetofon. Prof. Budniak przekazał tu swego autorstwa zestaw 
kilkudziesięciu przezroczy, wykonanych z autentycznych zdjęć, wraz 
z godzinnym komentarzem słowno-muzycznym nagranym na taśmie ma- 
gnetofonowej pt. „Droga walki z Przysposobienia Wojskowego Leśników 
do batalionu ,,„Las” 74 pp АК”. | 

Pomieszczenia na piętrze Domu Pamięci przeznaczone są: z jednej 
strony budynku — na pracownię i miejsce przechowywania dokumentów 
1 tematycznego zbioru bibliotecznego, a z drugiej strony — na mieszka- 
nie służbowe dla kustosza. 

Projekt ekspozycji w Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników 
1 Drzewiarzy Polskich w Spale został opracowany przez artystę plastyka 
Stefana Lisowskiego, natomiast zrealizował go, pełniący od paru 
miesięcy funkcję kustosza, Mieczysław Lisowski, były partyzant, 
a obecnie ppłk rez. lotnictwa, rzeźbiarz amator, jeden z laureatów kon- 
kursu na Pomnik Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich 
w Spale. 

Zbudowanie Domu Pamięci oraz jego wyposażenie w pierwszy zestaw 
sprzętów zostało wykonane staraniem i w przeważającej części na koszt 
OZLP w Łodzi, natomiast wystawione eksponaty, dokumenty i materiały 
zostały dostarczone przez Koło ZBoWiD przy OZLP w Łodzi. Należy 
podkreślić pełne zaangażowanie w tej sprawie zarówno kierownictwa 
OZPL, jak i kolejnych przewodniczących oraz aktywistów Koła ZBoWiD. 

Bohdan Szymański 
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