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Ryciny 1-5. Strona internetowa www.lasy-i-ludzie.pl prezentuje relacje w porządku alfabetycznym (z możliwością sortowania i filtrowania), a także dużo materiałów dodatkowych 

Figures 1-5. Archive website - www.lasy-i-ludzie.pl is a presentation of relations in alphabetical order (sort and filter functions available), contains also many additional materials 

Archiwum Leśnej Historii Mówionej 

The Forest Oral History Archive 

Zygmont T. 

Informacja Naukowa i Promocja
 

Scientific Information and Promotion 

T.Zygmont@ibles.waw.pl 

Projekt 

Project 

Pierwszy (pilotażowy) projekt historii mówionej w le-

śnictwie i ochronie przyrody dotyczył ochrony lasów     

i przyrody Puszczy Białowieskiej. Jego celem było za-

pisanie w formie nagrań filmowych relacji świadków hi-

storii - emerytowanych pracowników leśnictwa, nauki, 

ochrony przyrody. Od początku planowano udostępnie-

nie nagranych relacji biograficzno-narracyjnych. 

Wyniki 

Results 

Powstało Archiwum Leśnej Historii Mówionej. Cały ma-

teriał zapisany został na dyskach twardych w formie pli-

ków FullHD. Do udostępnienia przygotowano 71 płyt 

DVD, z których mogą korzystać naukowcy i edukatorzy. 

Opracowane zostały wytyczne realizacji projektów  

historii mówionej - do wykorzystania na szczeblu lokal-

nym i regionalnym administracji Lasów Państwowych. 

Autorzy i wykonawcy 

Authors and contributors 

Oprócz głównego autora - Tomasza Zygmonta, w pra-

cach uczestniczyli m.in.: Grażyna Szujecka, Andrzej 

Antczak, Robert Wyszyński, Karolina Witowska, Maciej 

Swoboda, Marek Geszprych, Artur Sawicki. Nagrania 

zrealizowały ekipy: Wytwórni Filmowej „Grochowska-

83”, Leśnego Studia Filmowego ORWLP w Bedoniu 

oraz filmowcy niezależni.  

Foto 1-5. Nagrania odbywały się w mieszkaniach, spotkania podsumowujące w salach ośrodków edukacyjnych nadleśnictw, zasób udostępniono na płytach DVD w Bibliotece IBL 

Photo 1-5. Recordings took place in private flats of talkers, summarize meetings were organised in educational centres and in offices of forest divisions, all recordings are on DVD in IBL Library 

Realizacja 

Realisation 

Relacje zbierane były w latach 2012-2013. Większość 

sesji odbywała się na terenie nadleśnictw: Białowieża, 

Browsk i Hajnówka, pozostałe zrealizowano w Białym-

stoku, Warszawie i Sękocinie Starym. Nagrano rozmo-

wy z 55 osobami podczas 70 spotkań. Zebrano ponad 

177 godzin materiału. Fragmenty nagrań umieszczono 

w YouTube i na stronie www.lasy-i-ludzie.pl 
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