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Akcja Polskiego Towarzystwa Leśnego na rzecz utworzenia 
ogólnokrajowego muzeum leśnictwa i drzewniciwa 

Мероприятие Польского Лесного Общества в пользу организации общепольского 

музея лесного хозяйства и деревообработки 

Action by the Polish Forest Society in favour of the creation of the Ntional Museum 

of Forestry and Wood Science 

W Sylwanie, nr 2 z 1965 r. ukazał się artykuł S. Smólskiego pt. „Mu- 
_zeum Leśnictwa i Drzewnictwa . Artykuł ten był jednym z ogniw 

akcji prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Leśne na rzecz utworze- 
nia ogólnokrajowego muzeum leśnictwa i drzewnictwa. 

Dużym krokiem w tym kierunku było wręczenie w dniu 22. VI. 

1964 r. Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego przez delegację 
Zarządu Głównego PTL memoriału uzasadniającego potrzebę powołania 

do życia takiego muzeum. W uzasadnieniu swego wystąpienia Zarząd 

Główny PTL podkreślił szkody, jakie z powodu braku takiego muzeum 
bonosi polskie leśnictwo i drzewnictwo. 

Z każdym rokiem powstają bowiem w naszym kraju coraz to nowe 
muzea, nieraz o bardzo wąskiej specjalności, które gromadzą i opraco- 

_Wują oraz przedstawiają społeczeństwu dorobek różnych dziedzin go- 
podarki i kultury narodowej. 

Wzrastające tendencje w tym kierunku, które obserwować można 

we wszystkich krajach świata, nie znalazły niestety dotychczas odpo- 

wiedniego wyrazu w poczynaniach polskiego leśnictwa. Było to zrozu- 

ee wobec ogromu zadań, związanych z powojenną odbudową kraju. 

ednakze dalsze odkładanie tej tak bardzo ważnej sprawy odbijać się 

ae w sposób coraz więcej niekorzystny dla pozycji i rangi leśnictwa 

„r zewnictwa w całokształcie gospodarki narodowej. Ponadto wielkie 

У ponosi nauka i kultura narodowa z powodu stałego zanikania 

ski Ch materiałów i obiektów, związanych z bogatym dorobkiem pol- 

. >Mlego leśnictwa. 

m Obywatel Minister, doceniając w pełni wagę zagadnienia 1 argu- 

nap NY wystąpienia PTL, powołał w celu dokładnego przestudiowania 

ale sprawy specjalną komisję, złożoną z przedstawicieli „Polskiego 

sy warzystwa Leśnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leś- 

риа 1 Drzewnictwa, Związku Zawodowego Pracowników Leśnych 

'zemystu Drzewnego, Ligi Ochrony Przyrody i Panstwowej Rady 

chrony Przyrody. Do zadan tej Komisji należało również zbadanie 
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powiązań tematycznych pomiędzy postulowanym przez Polskie To- 
warzystwo Leśne ogólnokrajowym muzeum a działem leśnictwa i drzew- 
nictwa istniejącym przy Muzeum Techniki NOT w Warszawie. Było to 
rzeczą wskazaną wobec projektu poważnego rozszerzenia tego działu 
w ramach rozbudowy Muzeum Techniki. 

Powołana przez Ministra komisja odbyła kilka zebrań i przeprowa- 
dziła wizje lokalne poddając całość sprawy wnikliwemu rozpatrzeniu. 
W wyniku przeprowadzonych badań i dyskusji nastąpiło całkowite 
uzgoć nienie stanowisk wszystkich organizacji biorących udział w pracy 
omisji. 

Ustalono, iż istnieje pilna potrzeba utworzenia ogólnokrajowego 
muzeum leśnictwa i drzewnictwa, jako samodzielnej placówki nauko- 
wo-dokumentacyjnej i oświatowo-propagandowej. Zgodzono sie row- 
nież, iż dalsze odkładanie tej sprawy połączone będzie z wybitną szko” 
dą dla nauki i gospodarki leśnej oraz dla roli społecznej i kulturalnej 
leśnictwa w naszym kraju. 

Komisja stwierdziła również potrzebę dalszego istnienia i rozwoju 
działu leśnictwa i drzewnictwa przy Muzeum Techniki NOT, jako re 
prezentanta tych dziedzin w całokształcie zagadnień postępu techniki 
ogólnokrajowej. Zadaniem tego działu będzie przedstawianie najnow- 
szych osiągnięć w dziedzinie postępu techniki w leśnictwie i drzew- 

nictwie oraz szerzenie politechnizacji i popularyzowania rozwoju me” 
chanizacji obu tych działów gospodarki narodowej. 

Natomiast celem ogólnokrajowego muzeum leśnictwa i drzewnictwa 

będzie gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentalnych oraz 
prowadzenie akcji upowszechniania całokształtu zagadnień związanych 
z lasami. W tym sensie muzeum leśnictwa i drzewnictwa było by rów 
nież stałym eksponentem polityki resortu wobec kraju i społeczeństwa: 

Wobec wspomnianego już ostatecznego uzgodnienia stanowisk 0! 

ganizacji i instytucji biorących udział w pracach komisji — Zarzą” 
Główny PTL postanowił przedłożyć ponownie Obywatelowi Ministrow — 

wniosek o powołanie do życia ogólnopolskiego muzeum leśnictwe: 

W dniu 28. XI. 1966 r. delegacja PIL została przyjęta przez Ministra 

LiPD i złożyła na Jego ręce następny memoriał w tej sprawie. 

Zarząd Główny zaznaczył w swym wystąpieniu m. in.: „Utworzenić 

muzeum leśnictwa i drzewnictwa w zakresie wyżej przedstawiony” 
wymagałoby powołania do życia w ramach resortu, samodzielnej JE" 
nostki naukowo-oświatowej, dysponującej odpowiednim arsenate” 

śrecdków działania, jak własny gmach z salami ekspozycji muzealnej: 
pracownie naukowe i konserwatorsko-plastyczne, archiwa 1 magazyny: 

Zdajemy sobie sprawę, iż takie rozwiązanie zagadnienia pociągne!o” 

by za sobą potrzebę uruchomienia poważnych środków finansowych 8 
leży zatem uważać je za postulat przyszłościowy i perspektywiczny: 
którego realizacja postępować będzie stopniowo. Natomiast uważam) 

za rzecz nie cierpiącą zwłoki przystąpienie już obecnie do realiza" 

wstępnego etapu organizacyjnego, tj. do gromadzenia i zabezpiecze” 

materiałów i obiektów, które z roku na rok ulegają zniszczeniu. o 

magałoby to utworzenia tymczasowych zbiornic, z których czerpał 
będą w przyszłości materiały do organizacji muzeum ogólnokrajowed 

Jeśli chodzi o lokalizację ogólnokrajowego muzeum, to naszy 
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zdaniem, kryterium do jej wyboru powinny stanowić dwa elementy, 
tj. możliwość stałego utrzymywania jak najbardziej wszechstronnego 
kontaktu ze społeczeństwem oraz łączności z placówkami naukowymi. 

Zadania zbiornic muzealnych, które równocześnie musiałyby prze- 
jąć tymczasowo część akcji ekspozycyjnych i propagandowych, można 
by powierzyć jednemu z parków narodowych np. Kampinoskiemu Par- 
kowi Narodowemu lub specjalnej zbiornicy powołanej do tych zadań 
w Pałacu w Krasiczynie (duży ruch turystyczny w kierunku Bieszcza- 
dów), bądź też zbiornicom powołanym przy poszczególnych OZLP. 

Uważamy również, iż byłoby rzeczą uzasadnioną powołanie specjal- 
nego pełnomocnika ministra dla kierowania całokształtem spraw zwią- 
zanych z organizacją muzeum leśnictwa i drzewnictwa. Pełnomocnik 
ten musiałby dysponować odpowiednimi kredytami i uprawnieniami 
do spełnienia powierzonego mu zadania. ' | 

_. Obywatel Minister ustosunkował się pozytywnie do wniosków PTL 
l przyrzekł życzliwie je rozpatrzyć.


