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I. WPROWADZENIE

Edukacja leœna spo³eczeñstwa jest jednym

z wa¿nych zadañ realizowanych przez Lasy Pañstwowe. Fakt ten wynika z przyjêtych w 1997 roku
za³o¿eñ "Polityki Leœnej Pañstwa" oraz "Kierunków rozwoju edukacji leœnej spo³eczeñstwa
w Lasach Pañstwowych" wprowadzonych zarz¹dzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych z 9 maja 2003 roku.
Edukacja leœna spo³eczeñstwa ma na celu:
upowszechnianie w spo³eczeñstwie wiedzy o œrodowisku leœnym oraz wielofunkcyjnej i zrównowa¿onej gospodarce leœnej, podnoszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich
funkcji lasu oraz budowanie zaufania spo³ecznego do dzia³alnoœci zawodowej leœników.
Wspomniane zarz¹dzenie nr 57 wprowadzi³o
do praktyki zawodowej Lasów Pañstwowych
dokument zatytu³owany "Program edukacji leœnej
spo³eczeñstwa w nadleœnictwie". Dokument ten,
obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2004 roku nadaje
dzia³alnoœci edukacyjnej charakter planowy.
Umo¿liwia tym samym sprawozdawczoœæ, która
jest podstaw¹ i Ÿród³em informacji niniejszego
opracowania - raportu. Raport wykonano na pod-

stawie sprawozdañ sporz¹dzonych w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych,
Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz informacji z Leœnego Banku Genów Kostrzyca.
Niniejszy "Raport" jest drugim tego typu opracowaniem, gdy¿ pierwsze zosta³o wykonane
w roku minionym (2005). W tegorocznym "Raporcie", po raz pierwszy zamieszczono zestawienie wydatków na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Lasów
Pañstwowych. Inne informacje i dane z dwóch
kolejnych lat 2004-2005, pozwalaj¹ na dokonanie porównañ i analiz, z których wynika jednoznacznie, ¿e nastêpuje dalszy, dynamiczny rozwój aktywnoœci edukacyjnej leœników. Zaznaczyæ
jednak trzeba, ¿e "Raport" nie jest rankingiem,
czy klasyfikacj¹ jednostek organizacyjnych Lasów Pañstwowych, ju¿ choæby dlatego, ¿e nie
stosuje siê oceny jakoœciowej dzia³añ edukacyjnych. Celem "Raportu" jest natomiast ukazanie
skali przedsiêwziêcia, sporych nak³adów finansowych, a przede wszystkim starañ, trudu i wysi³ku
kadr Lasów Pañstwowych oraz ich niew¹tpliwych,
choæ czêsto niewymiernych osi¹gniêæ na polu
edukacji ekologicznej, w tym szczególnie przyrodniczo-leœnej, spo³eczeñstwa polskiego.
Raport 2005
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DZIA£ALNOŒÆ
EDUKACYJNA
II.
LASÓW PAÑSTWOWYCH
W 2005 ROKU
1. Obiekty edukacji leœnej
W edukacji leœnej spo³eczeñstwa Lasy Pañstwowe
wykorzystuj¹ ponad 2,5 tys. ró¿norodnych obiektów
(TAB. 1). S¹ to oœrodki edukacji przyrodniczo-leœnej (25
obiektów) nowo wybudowane w ostatniej dekadzie, b¹dŸ
zaadaptowane do funkcji edukacyjnej, przede wszystkim
w nadleœnictwach na terenie leœnych kompleksów promocyjnych. S¹ to 202 izby edukacji leœnej, które funkcjonuj¹ zarówno jako pojedyncze pomieszczenie w siedzibie nadleœnictwa, leœnictwa lub dawnego budynku gospodarczego b¹dŸ jako osobny, czêsto drewniany obiekt
s³u¿¹cy edukacji. W ostatnich latach du¿¹ popularnoœæ
zyska³y wiaty edukacyjne. Jest ich obecnie 225 i tylko
w ostatnim roku liczba ta zwiêkszy³a siê o ponad 90. S¹
to obiekty budowane na wolnym powietrzu, drewniane
z ³awkami i sto³ami, zadaszone, przystosowane do prowadzenia zajêæ zazwyczaj dla jednej klasy.
Obiektem edukacji leœnej ciesz¹cym siê niezmiennie
najwiêkszym powodzeniem wœród odbiorców edukacji
przyrodniczej s¹ leœne œcie¿ki edukacyjne, zwane te¿
dydaktycznymi. S¹ to trasy o d³ugoœci zazwyczaj 3-4 km
wiod¹ce przez tereny leœne, z kilkoma, czasem kilkunastoma przystankami tematycznymi, o bardzo ró¿norod-

Wykres 1. Formy edukacji i frekwencja w 2005 roku
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nym zagospodarowaniu. Œcie¿ki edukacyjne w Lasach
Pañstwowych tworzone s¹ na wiêksz¹ skalê od 12 lat,
kiedy powo³ano pierwsze leœne kompleksy promocyjne.
Obecnie, praktycznie wszystkie nadleœnictwa LP maj¹
jedn¹, niekiedy wiêcej œcie¿ek dydaktycznych. Na koniec
2005 r. wykazano w sprawozdaniach ogó³em 688
œcie¿ek na ³¹czn¹ liczbê 428 nadleœnictw. Najwiêcej
œcie¿ek (œrednio 2 na jedno nadleœnictwo) funkcjonuje
w RDLP Krosno, Katowice, Gdañsk, Lublin i Zielona Góra
(TAB. 2).
W dzia³alnoœci edukacyjnej nadleœnictw powszechnie
wykorzystywane s¹ naturalne obiekty leœne, jak rezerwaty przyrody (blisko 320), u¿ytki ekologiczne, obiekty gospodarcze, jak szkó³ki leœne (ponad 100), drzewostany
nasienne, obiekty ma³ej retencji, czy parki i ogrody dendrologiczne (oko³o 60 obiektów). Preferencje, co do wykorzystania tych obiektów w edukacji leœnej spo³eczeñstwa w poszczególnych regionalnych dyrekcjach LP pokazano w TAB. 2.
W celu ujednolicenia terminologii w odniesieniu do
obiektów edukacyjnych opracowano w Lasach Pañstwowych ich uproszczon¹ standaryzacjê, która jest zawarta
w komentarzu do TAB. 1.

2. Formy edukacji leœnej
W dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych realizuje siê wiele form edukacji (Wykres 1). Najbardziej
po¿¹dana, ale jednoczeœnie wymagaj¹ca dla prowadz¹cego zajêcia jest "lekcja terenowa". Potrzebna jest tu nie
tylko wiedza merytoryczna, ale równie¿ umiejêtnoœci pedagogiczne. Lekcje prowadzone s¹ z wykorzystaniem "terenowych" obiektów edukacji leœnej, w tym najczêœciej
œcie¿ki dydaktycznej i wybranej powierzchni edukacyjnej, jak np. szkó³ki leœnej, drzewostanu nasiennego, czy
rezerwatu przyrody. Tego typu lekcji terenowych przeprowadzono w Lasach Pañstwowych w 2005 roku ponad 13,5
tys. i uczestniczy³o w nich blisko 485 tys. osób, a to jest
26% uczestników wszystkich form edukacji (TAB. 3).
Z danych liczbowych wynika, ¿e przeciêtne nadleœnictwo Lasów Pañstwowych w Polsce przeprowadzi³o w 2005
roku 32 lekcje terenowe (TAB. 4). Dane s¹ jednak zró¿nicowane regionalnie i najwiêcej takich zajêæ odnotowano
w nadleœnictwach RDLP Gdañsk, Olsztyn i Poznañ - po
45 oraz RDLP Toruñ - 44 lekcje na jedno nadleœnictwo
(Wykres 2). Frekwencja na zajêciach terenowych jest zazwyczaj zbli¿ona do liczebnoœci przeciêtnej klasy szkolnej, a jeszcze czêœciej zale¿y od pojemnoœci autobusu,
który dowozi dzieci i m³odzie¿ do nadleœnictwa i waha siê
w granicach od 31 do 41 osób. Za najbardziej efektywne,
gdy chodzi o skutek edukacyjny, nale¿y uznaæ grupy mniej
liczne, a takie odnotowano w nadleœnictwach RDLP
Gdañsk - œrednio 31 uczniów na ka¿dej lekcji terenowej
oraz w RDLP Szczecinek i Wroc³aw - po 33 uczniów. Imponuj¹co przedstawia siê sumaryczna liczba uczestników
zajêæ terenowych w ci¹gu ca³ego 2005 roku. A¿ 277 nadleœnictw (65%) przyjmowa³o na zajêciach terenowych,
³¹cznie ponad 1000 osób. Wœród uczestników zajêæ zdecydowane dominuj¹ uczniowie szkó³ podstawowych (Wykres 3), czyli przedzia³u wiekowego od 7 do 12 lat (52,6%).

Kolejn¹, wa¿n¹ form¹ edukacji leœnej s¹ zajêcia prowadzone przez leœników w szko³ach. Najczêœciej s¹ to
lekcje przyrody, œrodowiska, b¹dŸ biologii o tematyce leœnej, np. z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej lasu, ochrony przyrody, gospodarowania zasobami leœnymi Polski
i œwiata. Niekiedy, na lekcjach wychowawczych leœnicy
mówi¹ o tym jak zostaæ leœnikiem i na czym polega dzisiaj praca leœniczego. W skali ca³ego kraju leœnicy przeprowadzili w szko³ach blisko 5 tysiêcy lekcji (TAB. 5).
Najwiêcej w szko³ach podstawowych i gimnazjach.
Uczestniczy³o w nich ponad 220 tysiêcy uczniów i... przedszkolaków. Ta forma edukacji leœnej jest najbardziej popularna na terenie RDLP Poznañ i Zielona Góra. Leœnicy
z ka¿dego nadleœnictwa tych dyrekcji przeprowadzili
w szko³ach w 2005 r. przeciêtnie 18 lekcji, w RDLP Gdañsk
- 17 lekcji, przy œredniej krajowej - 12 lekcji (Wykres 4).
Czêœæ wyst¹pieñ i prelekcji leœników odbywa siê na
festynach, imprezach okolicznoœciowych, ale równie¿ na
forum samorz¹dowym, na zebraniach wiejskich, na spotkaniach towarzystw i ró¿nych organizacji spo³ecznych.
W 2005 r. wykazano 4 995 takich wyst¹pieñ, a uczestniczy³o w nich ponad 175 tys. osób (TAB. 6). Wœród s³uchaczy tej formy edukacji znacz¹cy udzia³ (22,3%) maj¹
osoby doros³e. Ka¿de nadleœnictwo w Polsce przygotowa³o i przeprowadzi³o œrednio 12 prelekcji poza szko³¹,
przy czym najwiêcej przypad³o na nadleœnictwa z RDLP
Warszawa - 22, Toruñ - 17 i £ódŸ - 16 (Wykres 5).
Konkursy plastyczne, literackie, w tym równie¿ wiedzy przyrodniczo-leœnej ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Dodatkowym magnesem przyci¹gaj¹cym uczestników tej formy edukacji s¹ nagrody
fundowane przez nadleœnictwa. S¹ to najczêœciej nagrody ksi¹¿kowe, ale czasem równie¿ grupowe wyjazdy
z leœnikiem na œcie¿kê dydaktyczn¹, zakoñczone zabaw¹-quizem przy ognisku. W 2005 roku nadleœnictwa prze-

Wykres 2. Zajêcia terenowe w nadleœnictwach w 2005 roku (wed³ug RDLP)
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prowadzi³y ³¹cznie 1 357 konkursów (TAB. 7), w których
udzia³ wziê³o ponad 151 tys. osób, g³ównie uczniów szkó³
podstawowych (58,3% uczestników). Z danych zawartych
w sprawozdaniach wynika, ¿e nadleœnictwa w kraju organizowa³y w ci¹gu roku od 2 do 5 konkursów, przy czym
najwiêcej ich odby³o siê w nadleœnictwach RDLP Gdañsk,
natomiast najwiêksz¹ frekwencj¹ cieszy³y siê konkursy
organizowane przez nadleœnictwa RDLP Warszawa, Toruñ, Gdañsk, Katowice i Olsztyn (Wykres 6).
Do masowych form edukacji leœnej z mocno akcentowanymi pierwiastkami wychowawczymi s¹ ró¿nego rodzaju akcje i imprezy okolicznoœciowe organizowane na
terenach leœnych. Wymieniæ tu mo¿na: Dzieñ Ziemi, Œwiêto Niezapominajki, Sprz¹tanie Œwiata (i lasu), Dni Lasu,
zimowe dokarmianie zwierz¹t, imprezy do¿ynkowe itp.
W 2005 r. nadleœnictwa organizowa³y, b¹dŸ wspó³organizowa³y ponad 2,4 tys. takich akcji i imprez, w których
uczestniczy³o ponad 523 tys. osób (TAB. 8), a to jest najwiêcej bo 28% frekwencji wszystkich form dzia³alnoœci
edukacyjnej Lasów Pañstwowych (Wykres 1). Przeciêtnie na jedno nadleœnictwo w kraju przypada³o szeœæ akcji, chocia¿ nadleœnictwa RDLP Bia³ystok mia³y ich œrednio po 10, a nadleœnictwa RDLP Szczecin - po 9.
Efektem konkursów plastycznych i fotograficznych
organizowanych przez jednostki Lasów Pañstwowych s¹
czêsto wystawy nagrodzonych prac. Ponadto nadleœnictwa i biura RDLP organizuj¹, b¹dŸ wypo¿yczaj¹ ró¿norodne wystawy udostêpniane póŸniej do zwiedzania spo³eczeñstwu. W 2005 r. kilka regionalnych dyrekcji LP obchodzi³o jubileusz 80-lecia istnienia i ten temat w wielu
miejscach prezentowany by³ na wystawach towarzysz¹cych obchodom regionalnym. Podkreœliæ warto, ¿e niektóre obiekty edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych, jak
np. 25 oœrodków edukacji - czêœæ pomieszczeñ przeznacza zwykle na wystawy sta³e (np. eksponatów i fotografii
przyrodniczych), a czêœæ miejsca na organizacjê wystaw
czasowych, tematycznych, okolicznoœciowych. £¹cznie,
w 2005 r. nadleœnictwa wykaza³y 338 wystaw, które odwiedzi³o blisko 310 tys. osób (TAB. 9). Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano na wystawach organizowanych na terenie RDLP Kraków i Katowice, a nastêpnie Olsztyn, Radom i Szczecin.
Pracownicy Lasów Pañstwowych wielokrotnie anga¿uj¹ siê w dzia³alnoœæ edukacyjn¹, któr¹ trudno zaliczyæ
do powy¿ej wyliczonych form. S¹ to np. konsultacje (równie¿ w terenie) i udostêpnianie materia³ów przy pisaniu
prac magisterskich, doktorskich, referatów, sprawozdañ,
raportów itp. W skali kraju s¹ to setki zdarzeñ i kilka tysiêcy osób uzyskuj¹cych kompetentn¹ informacjê od leœników. Kolejn¹ form¹ edukacji zaliczon¹ tu do form "Inne"
jest obs³uga w³asnych stoisk Lasów Pañstwowych na
imprezach targowych, du¿ych wystawach interdyscyplinarnych, festynach itp. (TAB. 10). Trudno w tym przypadku dok³adniej oceniæ frekwencjê i udzia³ grup wiekowych,
jak równie¿ faktyczne efekty edukacyjne. Imprezy takie
odwiedzane s¹ na ogó³ przez dziesi¹tki tysiêcy ludzi, np.
stoisko Lasów Pañstwowych na Festynie Archeologicznym w Biskupinie (Nadleœnictwo Go³¹bki, RDLP Toruñ)
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wed³ug szacunkowych danych, w ci¹gu szeœciu dni we
wrzeœniu 2005 roku, odwiedzi³o oko³o 90 tys. osób. Karty
wstêpu (zawieraj¹ce treœci edukacyjne) do rezerwatów
przyrody na terenie krakowskiej dyrekcji LP wykupi³o blisko 160 tys. osób. Arboretum w Sycowie (RDLP Poznañ)
zwiedzi³o ponad 17 tys. osób, zaœ arboretum w Wirtach
(RDLP Gdañsk) - ponad 14 tys. osób, leœniczówkê z Izb¹
Pamiêci E. Wiecherta w Nadleœnictwie Strza³owo (RDLP
Olsztyn) odwiedzi³o oko³o 10 tys. osób.

3. Wspó³praca w edukacji
Dzia³alnoœæ edukacyjna Lasów Pañstwowych w du¿ej
mierze opiera siê na wspó³pracy z podmiotami, dla których
edukacja jest zadaniem statutowym o pierwszorzêdnym
znaczeniu. S¹ to przede wszystkim szko³y wszystkich poziomów nauczania, ale równie¿ oœrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i parki krajobrazowe, domy kultury,
muzea, koœcio³y, czy w koñcu media: prasa radio i telewizja.
Szko³y i œrodowisko nauczycielskie s¹ naturalnym
partnerem w dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych. Oferta przygotowana przez nadleœnictwa trafia tu
na podatny grunt i wprost w zapotrzebowanie szkó³ realizuj¹cych edukacjê formaln¹, szczególnie w zakresie
przedmiotów przyrodniczych. W 2005 roku nadleœnictwa
wspó³pracowa³y z ponad 8 tysi¹cami szkó³ (TAB. 11), podejmuj¹c blisko 12 tys. wspólnych przedsiêwziêæ (konkursów, wycieczek do lasu, akcji sprz¹tania lasu, sadzenia drzewek itp.). Statystycznie, ka¿de nadleœnictwo
w kraju wspó³pracuje z 19 szko³ami (TAB. 12), przy czym
najwiêcej szkó³ dociera do nadleœnictw RDLP otaczaj¹cych du¿e aglomeracje miejskie: Warszawê - 37, Gdañsk
- 29, Katowice - 27, Poznañ - 24 i £ódŸ - 23 szko³y na
jedno nadleœnictwo (Wykres 7).
Z danych zamieszczonych w sprawozdaniach wynika
(TAB. 12), ¿e 164 nadleœnictwa wspó³pracuj¹ z oœrodkami edukacji ekologicznej i niemal, co drugie (196) z parkiem krajobrazowym lub narodowym. Wspó³praca kilku
nadleœnictw z jednym podmiotem przyczynia siê do rzeczywistego zwielokrotnienia efektów edukacyjnych. Sytuacja ta dotyczy równie¿ wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, do których zalicza siê miêdzy innymi tak
powszechnie znane, jak Komitet Ochrony Or³ów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, czy Klub Przyrodników.
Du¿e znaczenie w popularyzacji dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych maj¹ media: prasa, radio
i telewizja. "Wspólne przedsiêwziêcia" z mediami to przede
wszystkim komunikaty i artyku³y prasowe oraz programy
radiowe i telewizyjne. Leœnicy wspó³pracuj¹ z koœcio³ami. Najczêœciej s¹ to informacje i komunikaty podawane
przez duchowieñstwo - ksiê¿y, siostry zakonne, katechetów - o zagro¿eniach po¿arowych lasów, w tym o szkodliwoœci wypalania traw, ale równie¿ s¹ to spotkania z leœnikami przy okazji pozyskiwania stroiszu, czy œwi¹tecznej
"choinki". Piêkn¹ tradycj¹ jest równie¿ uczestnictwo osób
duchownych w leœnych uroczystoœciach rocznicowych,
czy poœwiêceniu nowych obiektów.

Wykres 3. Uczestnicy edukacji leœnej w 2005 roku wed³ug grup wiekowych

Wykres 4. Lekcje w szkole przeprowadzone przez pracowników Lasów Pañstwowych w 2005 roku (wed³ug RDLP)

Wykres 5. Prelekcje poza szko³¹ przeprowadzone przez pracowników Lasów Pañstwowych w 2005 roku (wed³ug RDLP)
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Wykres 6. Frekwencja w konkursach organizowanych przez Lasy Pañstwowe w 2005 roku (wed³ug RDLP)

Wykres 7. Wspó³praca Lasów Pañstwowych ze szko³ami w 2005 roku (wed³ug RDLP)

Wykres 8. Pracownicy Lasów Pañstwowych w edukacji leœnej w 2005 roku
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Stosunkowo du¿o podmiotów wykazano w sprawozdaniach w kategorii "Inne" (1 838) uzupe³niaj¹c informacj¹, ¿e chodzi tu przewa¿nie o wspomniane ju¿ koœcio³y,
a ponadto - jednostki samorz¹dowe, podmioty zagraniczne i Stra¿ Po¿arn¹.

4. Pracownicy Lasów Pañstwowych
w edukacji leœnej spo³eczeñstwa
Du¿a i widoczna obecnoœæ Lasów Pañstwowych
w nieformalnej edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa jest
mo¿liwa dziêki powszechnemu zaanga¿owaniu pracowników w tê dzia³alnoœæ. W 2005 roku 4 829 leœników jak¹œ czêœæ czasu swojej pracy poœwiêci³o na edukacjê
osób zainteresowanych lasem i leœnictwem, czy to na
terenie nadleœnictwa, na zaproszenie w szko³ach, urzêdach, czy w innych miejscach (TAB. 13). Z ankiet wype³nionych przez nadleœnictwa jeszcze w 2002 roku wynika³o, ¿e edukacja zajmuje leœnikom najczêœciej 3 do 5%
czasu pracy, bez pracowników oœrodków edukacji przyrodniczo-leœnej w leœnych kompleksach promocyjnych
(oko³o 20 osób w skali kraju), którzy na edukacjê poœwiêcaj¹ nawet 80% czasu pracy.
Lasy Pañstwowe w styczniu 2005 r. zatrudnia³y 22 951
pracowników, nie licz¹c 3 554 robotników sta³ych, którzy
zasadniczo w dzia³alnoœci edukacyjnej LP nie bior¹ udzia³u. Z zestawienia powy¿szych danych wynika, ¿e co pi¹ty
pracownik (21%) przeciêtnego nadleœnictwa anga¿uje siê
w tak¹ dzia³alnoœæ.
Z danych zamieszczonych w sprawozdaniach (Wykres 8)
wynika, ¿e najliczniejsz¹ grup¹ leœnych edukatorów, licz¹c¹ ³¹cznie 3 128 osób, s¹ leœniczowie i podleœniczowie oraz specjaliœci, referenci i pracownicy techniczni
nadleœnictw (788 osób). Sytuacja ta wynika wprost z przyjêtej zasady powszechnego zaanga¿owania pracowników
terenowych w dzia³alnoœæ edukacyjn¹, przynajmniej
w odniesieniu do szkó³ publicznych "przynale¿nych" terytorialnie do danego leœnictwa. Wysoki udzia³ leœniczych
i podleœniczych w realizacji zadañ edukacyjnych nadleœnictwa jest proporcjonalny do udzia³u tej grupy w strukturze zatrudnienia w LP (6 213 leœniczych w styczniu 2005 r.).
Godny uwagi i uznania jest fakt stosunkowo du¿ego zainteresowania i osobistego zaanga¿owania nadleœniczych, ich zastêpców i in¿ynierów nadzoru w dzia³ania
edukacyjne nadleœnictw (TAB. 14). Z natury rzeczy s¹ to
wyst¹pienia i spotkania sporadyczne i ukierunkowane na
grupy "bardziej wymagaj¹ce", niemniej œwiadczy o przyk³adaniu du¿ego znaczenia przez kadrê kierownicz¹ do
kontaktów ze spo³eczeñstwem.
Przeciêtnie 11 pracowników ka¿dego nadleœnictwa
w kraju anga¿uje siê w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa,
przy czym najwy¿sze dane odnotowano w nadleœnictwach RDLP Gdañsk - 19 pracowników i RDLP Zielona Góra - 16 pracowników ka¿dego nadleœnictwa
(Wykres 9).

5. Nadleœnictwo edukacyjne roku 2005
Z obliczeñ wykonanych w oparciu o dane zawarte
w sprawozdaniach z dzia³alnoœci edukacyjnej regionalnych dyrekcji LP wy³ania siê obraz przeciêtnego - pod
wzglêdem statystycznym - nadleœnictwa edukacyjnego
roku 2005. W edukacji leœnej takiego nadleœnictwa wykorzystywana jest przede wszystkim leœna œcie¿ka dydaktyczna, gdy¿ na ka¿de dwa nadleœnictwa w Polsce przypadaj¹ trzy œcie¿ki edukacyjne. Nadleœnictwa powszechnie
wykorzystuj¹ w edukacji obiekty gospodarki leœnej, np.
szkó³kê leœn¹, drzewostan nasienny, a jeszcze czêœciej
miejscowe formy ochrony przyrody, jak rezerwaty i u¿ytki
ekologiczne, ponadto ogrody i parki dendrologiczne.
Ju¿ blisko po³owa nadleœnictw (202) posiada w³asn¹
izbê leœn¹, równie¿ co drugie nadleœnictwo (225) wykorzystuje w swojej dzia³alnoœci wiaty edukacyjne nazywane czêsto zielonymi klasami.
W ró¿nych formach edukacji leœnej organizowanych
przez nadleœnictwo uczestniczy³o nieco ponad 4,3 tys.
osób. S¹ to przede wszystkim dzieci i m³odzie¿ szkolna
w wieku od 7 do 15 lat (64,1%). Uczestnicy edukacji najczêœciej korzystaj¹ z lekcji terenowych (np. na œcie¿ce
dydaktycznej) i uczestnicz¹ w akcjach organizowanych
na terenie nadleœnictwa, typu Sprz¹tanie lasu, Dzieñ Ziemi, Œwiêto Niezapominajki. Statystyczne nadleœnictwo
edukacyjne przeprowadzi³o w 2005 roku 32 lekcje (zajêcia) terenowe, w ka¿dej z nich uczestniczy³o œrednio nieco ponad 36 osób, a ³¹cznie 1 133. Pracownicy tego nadleœnictwa przygotowali 12 lekcji w szko³ach dla ³¹cznie
518 uczniów. Przeprowadzili te¿ 12 prelekcji poza szko³¹
(np. na forum samorz¹dowym, zebraniu wiejskim), w których uczestniczy³o ³¹cznie 410 osób.
Nadleœnictwo przygotowa³o trzy konkursy przyrodnicze (plastyczne, wiedzy przyrodniczej itp.), a w ka¿dym
z konkursów uczestniczy³o œrednio 353 osoby. Ponadto
by³o ono organizatorem lub wspó³organizatorem szeœciu
akcji i imprez okolicznoœciowych, jak Dzieñ Ziemi, Sprz¹tanie lasu, Œwiêto Niezapominajki, zimowe dokarmianie
zwierz¹t. Frekwencja by³a spora, w ka¿dej akcji uczestniczy³o 217 osób. Osiemdziesi¹t procent nadleœnictw przygotowa³o wystawê rysunków, obrazów, fotografii, eksponatów itp., któr¹ odwiedzi³o przeciêtnie 916 osób. W innych formach edukacji przyrodniczej organizowanej przez
nadleœnictwo (np. stoiska na targach, festynie, grzybobranie, konsultacje przy pisaniu pracy magisterskiej)
uczestniczy³o jeszcze ponad 1500 osób.
W dzia³alnoœci edukacyjnej statystyczne nadleœnictwo
wspó³pracuje z 19 szko³ami, z jedn¹ lub dwoma organizacjami pozarz¹dowymi (np. Komitetem Ochrony Or³ów,
Lig¹ Ochrony Przyrody). Co drugie z tych nadleœnictw
wspó³pracuje z parkiem krajobrazowym lub narodowym.
W celu promocji wiedzy o lesie nadleœnictwo najczêœciej
wspó³pracuje z pras¹ (z jednym lub dwoma tytu³ami), co
drugie z nadleœnictw modelowych wspó³pracowa³o te¿
w przygotowaniu audycji radiowej lub telewizyjnej. Tak
szerokie spektrum dzia³añ edukacyjnych jest mo¿liwe,
poniewa¿ jest w nich anga¿owanych (w ró¿nym stopniu)
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Wykres 9. Pracownicy Lasów Pañstwowych w edukacji leœnej w 2005 roku (wed³ug RDLP)

11 pracowników nadleœnictwa, w tym siedmiu leœniczych
(i podleœniczych) oraz dwóch specjalistów z biura nadleœnictwa. Poza tym w dzia³aniach edukacyjnych, co drugiego (niemal) nadleœnictwa w kraju uczestnicz¹ zarówno nadleœniczy, jego zastêpca, jak i in¿ynier nadzoru.

6. Regionalna dyrekcja Lasów
Pañstwowych w edukacji leœnej
Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych (RDLP)
w zakresie edukacji leœnej pe³ni¹ funkcjê doradcz¹, koordynuj¹c¹ i generalnie - wspieraj¹c¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ nadzorowanych nadleœnictw. W sprawozdawczoœci typowe dzia³ania RDLP s¹ zazwyczaj sumowane
z danymi z nadleœnictw, b¹dŸ - czêœciej - nies³usznie pomijane. W ka¿dej RDLP funkcjonuje koordynator edukacji leœnej, który wykonuje samodzielnie szereg zadañ edukacyjnych, jak kontakty ze szko³ami, przygotowywanie
(i g³oszenie) referatów, folderów, publikacji prasowych,
programów radiowych i telewizyjnych.
Na przyk³adzie biura RDLP we Wroc³awiu podano wybrane informacje o dzia³alnoœci edukacyjnej tej jednostki.
Oœmiu pracowników biura RDLP (na 65) uczestniczy
w dzia³aniach edukacyjnych - dwóch naczelników i szeœciu specjalistów z ró¿nych wydzia³ów. Przeprowadzili oni
w 2005 roku 4 lekcje terenowe, 48 lekcji w szkole i 15 prelekcji poza szko³¹ dla ³¹cznie 2,2 tys. osób, g³ównie uczniów
szkó³ podstawowych, ale tak¿e osób doros³ych. Zorganizowali wystawê, zajmowali siê udostêpnianiem materia³ów i udzielali konsultacji przy pisaniu prac, ³¹cznie 17
uczniom i studentom. ¯ywe by³y równie¿ kontakty z mediami a ich efektem 24 artyku³ów i notatek w prasie, 10
audycji i informacji radiowych, 19 programów i wzmianek
w telewizji. Biuro RDLP Wroc³aw wspó³pracuje w zakresie
edukacji leœnej z 39 szko³ami, dwoma oœrodkami edukacji
ekologicznej, trzema parkami narodowymi i szeœcioma
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krajobrazowymi, 10 organizacjami pozarz¹dowymi, oœmioma podmiotami na rynku mediów, a ponadto z podmiotami rz¹dowymi i samorz¹dowymi na terenie swojego dzia³ania. Podobn¹ aktywnoœæ wykazuj¹ pracownicy wszystkich regiomalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych w kraju.
W 2005 roku wzros³o znaczenie specjalistów ds. informacji i komunikacji spo³ecznej (rzeczników prasowych) na
szczeblu regionalnym, promuj¹cych za poœrednicywem
mediów inicjatywy edukacyjne Lasów Pañstwowych.

7. Inne jednostki Lasów Pañstwowych
w edukacji leœnej spo³eczeñstwa
Jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, takie
jak: Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie, czy Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy Lasów
Pañstwowych w Bedoniu prowadz¹ dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ nadleœnictwa i regionalne dyrekcje LP w edukacji
leœnej spo³eczeñstwa. Wlicza siê do tego przede wszystkim dzia³alnoœæ wydawnicz¹ (prasê leœn¹, foldery, informatory, gry dydaktyczne), audiowizualn¹ (nagrania audio, np. g³osy przyrody, filmy edukacyjne itp.) i informacyjno-promocyjn¹ (internet, konferencje, festyny).
7.1. Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
Jednostk¹ organizacyjn¹ Lasów Pañstwowych o szerokim spektrum dzia³añ edukacyjnych jest Oœrodek Kultury Leœnej (OKL) w Go³uchowie. Oferta edukacyjna kierowana jest do wszystkich grup wiekowych, do ka¿dego
turysty z kraju i zagranicy, odwiedzaj¹cych zabytkow¹
rezydencjê rodziny Czartoryskich w Go³uchowie, do dzieci
i m³odzie¿y przyje¿d¿aj¹cych w ramach wycieczek szkolnych specjalnie do Muzeum Leœnictwa, pokazowej zagrody zwierz¹t oraz na lekcje w zabytkowym parku dendrologicznym. Oœrodek organizuje równie¿ imprezy oko-

licznoœciowe kierowane do spo³ecznoœci lokalnej, warsztaty dla nauczycieli z regionu oraz szkolenia metodyczne
dla leœników.
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie posiada atrakcyjn¹ bazê turystyczn¹ i dydaktyczn¹. Placówka udostêpnia szerokiej publicznoœci zabytkowy park-arboretum, trzy
obiekty muzealne, bibliotekê z czytelni¹ oraz Pokazow¹
Zagrodê Zwierz¹t. Ponadto celom edukacyjnym s³u¿y
wystawa terenowa i wiata turystyczna. W obiektach muzealnych eksponowane s¹ cztery wystawy sta³e urz¹dzone w 28 izbach i kilka wystaw czasowych oferowanych
w 4 izbach. Dwie sale wystaw czasowych pe³ni¹ równie¿
funkcje sal seminaryjnych. Na wystawach sta³ych eksponowane s¹ cztery tematy: kulturotwórcza rola lasu, historia gospodarki leœnej w Polsce, przyrodnicze aspekty leœnictwa oraz technika leœna.
Oœrodek kieruje do spo³eczeñstwa bogat¹ ofertê edukacyjn¹ zarówno w postaci ró¿norodnoœci form edukacji,
metod jak i treœci. W dziale edukacji i informacji opracowane jest kilkadziesi¹t scenariuszy zajêæ dydaktycznych
dla ró¿nych grup wiekowych. Dzia³ ten prowadzi 15 form
edukacyjnych, w tym 12 aktywnych. S¹ to przede wszystkim prelekcje w salach wystawowych, wycieczki z przewodnikiem po Oœrodku, lekcje terenowe, lekcje muzealne, akcje, imprezy edukacyjne, konkursy, warsztaty dla
edukatorów, plenery artystyczne i koncerty muzyczne.
Dane na temat form edukacji leœnej realizowanej przez
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz frekwencjê
w 2005 roku zamieszczono w TABELI.
Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie cieszy siê du¿ym zainteresowaniem turystów. W 2005 roku wzros³a liczba zwiedzaj¹cych Muzeum Leœnictwa oraz pokazow¹
zagrodê zwierz¹t. £¹czna iloœæ odbiorców edukacji oferowanej przez Oœrodek wynosi³a w 2005 roku 115 272
osoby i w porównaniu do roku poprzedniego wzros³a o
ponad 16%. Wœród odwiedzaj¹cych Oœrodek w Go³uchowie najwiêcej jest osób doros³ych (35,7%), nastêpnie dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych (31,6%), dzieci do 7
roku ¿ycia (18,4%), m³odzie¿ gimnazjalna (10,1%) oraz
najmniej liczna - m³odzie¿ szkó³ œrednich (4,2%). Na sta-

³ym poziomie utrzymuje siê wspó³praca oœwiatowa Oœrodka z innymi podmiotami zajmuj¹cymi siê edukacj¹ ekologiczn¹ i komunikacj¹ spo³eczn¹. W 2005 roku Oœrodek
wspó³pracowa³ na polu edukacji przyrodniczej z 94 podmiotami, a liczba wspólnych zajêæ wynios³a 160. W dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Oœrodka Kultury Leœnej zaanga¿owanych jest 20 pracowników oraz sezonowo czterech studentów.
7.2. Leœny Bank Genów Kostrzyca
Program edukacyjny Leœnego Banku Genów Kostrzyca (RDLP Wroc³aw) adresowany jest g³ównie do m³odzie¿y
szkolnej i akademickiej, osób zrzeszonych w klubach
ekologicznych oraz do doros³ych. Tematykê i zakres zajêæ dostosowuje siê do wieku i wiedzy odwiedzaj¹cych.
Dla uczniów i nauczycieli szko³y podstawowej, gimnazjum
i szko³y œredniej jest to przede wszystkim: Prezentacja
podstawowych pojêæ z zakresu ekologii, œrodowiskotwórczej roli lasu oraz proekologicznej dzia³alnoœci Lasów Pañstwowych, natomiast dla studentów, pracowników nauki
i dzia³aczy ruchów ekologicznych - Kierunki dzia³ania Lasów Pañstwowych w zakresie ochrony œrodowiska i ratowania zagro¿onych ekosystemów leœnych.
W dzia³alnoœci edukacyjnej Leœnego Banku Genów wykorzystywane s¹: sala edukacyjna oraz do zwiedzania - laboratorium i ch³odnia w gmachu g³ównym, a ponadto pobliskie arboretum z wytyczonymi œcie¿kami edukacyjnymi
oraz hydrobotaniczna oczyszczalnia œcieków. Edukacja zajmuje siê jeden pracownik Banku, w przypadkach koniecznych wspierany przez pracowników z innych dzia³ów.
W 2005 roku w typowej edukacji leœnej prowadzonej
przez Bank Genów Kostrzyca uczestniczy³o 2 345 osób
w zorganizowanych grupach, w zdecydowanej wiêkszoœci dzieci i m³odzie¿y szkolnej z nauczycielami i opiekunami. Ponadto Bank odwiedzili goœcie z zagranicy i grupy rodzinne, w liczbie ponad 120 osób. Natomiast, w szkoleniach i zaawansowanej merytorycznie edukacji leœnej
(zawodowej) uczestniczy³o kilkanaœcie grup leœników
z ca³ego kraju, ³¹cznie ponad 800 osób.

Tabela. Formy edukacji leœnej realizowane w Oœrodku Kultury Leœnej w Go³uchowie i frekwencja w 2005 r.
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SYSTEM
SZKOLEÑ
III.
LIDERÓW EDUKACJI
w LASACH PAÑSTWOWYCH
W

celu prowadzenia skutecznej edukacji leœnej spo³eczeñstwa konieczne okaza³o siê przygotowania kadr liderów edukacji. Pracownicy Lasów Pañstwowych w toku
kszta³cenia zawodowego na poziomie œrednim (technikum leœnego) i wy¿szym (Wydzia³ów Leœnych) praktycznie nie otrzymywali dot¹d wiedzy, która by³aby wsparciem
w ich przysz³ej dzia³alnoœci edukacyjnej. Tylko w nielicznych przypadkach, dotycz¹cych na ogó³ nadleœnictw,
w których prowadzone s¹ praktyki zawodowe dla uczniów
œrednich szkó³ leœnych, pracownicy posiadaj¹ œwiadectwo ukoñczenia kursów pedagogicznych. W zwi¹zku
z powy¿szym, jeszcze w 2002 roku zaplanowano system
szkoleñ dla pracowników Lasów Pañstwowych - przysz³ych liderów edukacji leœnej spo³eczeñstwa, który obejmuje szkolenia na poziomach: krajowym, regionalnym
i podstawowym.

1. Szkolenia na szczeblu krajowym
W latach 2002-2005 odby³o siê szeœæ edycji warsztatów dla liderów edukacji leœnej na szczeblu krajowym.
W pierwszych dwóch latach ich czêstotliwoœæ by³a wiêksza i przeprowadzono cztery trzydniowe szkolenia w Jedlni, Pora¿ynie, Rogowie i Go³uchowie. Uczestniczy³o
w nich ka¿dorazowo oko³o 80 pracowników LP, z nadleœnictw Leœnych Kompleksów Promocyjnych i przedstawicieli regionalnych dyrekcji LP. W trakcie tych szkoleñ
zaprezentowano i przeæwiczono w formie warsztatowej
tematy o fundamentalnym znaczeniu dla praktycznej dzia³alnoœci edukacyjnej, m.in.:
- Zarz¹dzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego LP w sprawie prowadzenia edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych, w tym: Strategia edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych i Wytyczne do tworzenia programu edukacji
leœnej w nadleœnictwie,
- Edukacja leœna w szkolnych programach nauczania,
- Edukacja leœna ró¿nych grup wiekowych,
- Edukacja doros³ych,
- Metoda projektu w dzia³alnoœci edukacyjnej,
- Leœna œcie¿ka dydaktyczna (edukacyjna),
- Edukacja osób niepe³nosprawnych,
- Podstawy przygotowania dobrego szkolenia,
- Sztuka pisania i redagowania,
- Wspó³praca z samorz¹dami, parkami krajobrazowymi i organizacjami pozarz¹dowymi,
- Jak kszta³towaæ pozytywny wizerunek leœnika,
- Organizacja myœlenia o edukacji leœnej spo³eczeñstwa
- satysfakcje, b³êdy, szanse i zagro¿enia,
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-

Pozyskiwanie funduszy na dzia³alnoœæ edukacyjn¹,
Dzia³alnoœæ edukacyjna nadleœnictw wokó³ du¿ych
miast i aglomeracji.
W 2004 roku przeprowadzono jedno szkolenie o zasiêgu ogólnokrajowym dla liderów edukacji leœnej. Odby³o siê ono w Oœrodku Szkoleniowym w Puszczykowie
w marcu 2004 roku. Tematem wiod¹cym wyk³adów, prezentacji i warsztatów by³o - "Wykorzystanie internetu
w edukacji leœnej spo³eczeñstwa". Ponadto, w paŸdzierniku 2004 roku na terenie Leœnego Kompleksu Promocyjnego Bory Tucholskie odby³y siê trzydniowe warsztaty
dla koordynatorów edukacji leœnej na szczeblu RDLP. Przedyskutowano rolê, zadania i proponowane usytuowanie
koordynatora edukacji w strukturze regionalnej dyrekcji.
W maju 2005 roku odby³y siê warsztaty dla liderów
edukacji leœnej Lasów Pañstwowych w Malinówce (RDLP
Bia³ystok). Podczas warsztatów zaprezentowano pierwszy Raport z dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych
w 2004 roku oraz omówiono szerzej nastêpuj¹ce tematy:
Edukacja przyrodnicza na przyk³adzie wybranych krajów
Europy, Dom Lasu i Muzeum leœnictwa w Finlandii, Architektura i wyposa¿enie oœrodków edukacyjnych, Œcie¿ka
prze¿yæ leœnych, Organizacja edukacji ekologicznej
w Niemczech, Mo¿liwoœci finansowania dzia³alnoœci edukacyjnej LP ze œrodków UE.
W paŸdzierniku 2005 r. w Sêkocinie odby³o siê wspólne seminarium koordynatorów edukacji leœnej i rzeczników prasowych z regionalnych dyrekcji LP na temat mo¿liwoœci wspó³pracy w dziedzinie informacji i edukacji skierowanej do spo³eczeñstwa.

2. Szkolenia na szczeblu regionalnym (RDLP) i podstawowym
(nadleœnictwa)
Pocz¹wszy od 2004 roku po³o¿ono nacisk na prowadzenie szkoleñ regionalnych dla liderów edukacji i pracowników nadleœnictw zajmuj¹cych siê (nawet sporadycznie) edukacj¹ leœn¹ spo³eczeñstwa. W kilku przypadkach
z powodzeniem prowadzono równie¿ szkolenia na poziomie podstawowym, czyli w nadleœnictwach.
W 2005 roku przeprowadzono szkolenia regionalne
dla liderów edukacji leœnej w 10 regionalnych dyrekcjach
LP. Czêst¹ form¹ poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejêtnoœci edukacyjnych jest kilkudniowy wyjazd szkoleniowy na teren jednego z leœnych kompleksów promocyjnych i parku narodowego. Tê formê szkolenia przepro-

wadzono m.in. w RDLP Kraków (tematyka: Formy edukacji turystów w oparciu o doœwiadczenia pracowników
Tatrzañskiego Parku Narodowego), RDLP Krosno (tematyka: Oferta edukacyjna Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie"), RDLP Olsztyn (dwa szkolenia
regionalne, pierwsze na terenie LKP "Lasy Mazurskie"
w Nadleœnictwie Strza³owo oraz drugie, wyjazdowe na
terenie LKP "Puszcze Szczeciñskie"), RDLP Pi³a (dwa
szkolenia, pierwsze wyjazdowe na temat: Oferta edukacyjna LKP "Lasy Mazurskie" oraz drugie w formie 7-dniowego kursu pedagogicznego dla instruktorów i wyk³adowców oœrodków edukacji ekologicznej), RDLP Szczecin (wyjazd na teren LKP "Sudety Zachodnie i zapoznanie siê z ofert¹ edukacyjn¹ Karkonoskiego Parku Narodowego), RDLP Toruñ (szkolenie dla liderów edukacji na
terenie LKP "Bory Tucholskie" - tematyka: Obiekty edukacyjne, formy i metody edukacji przyrodniczej na poziomie nadleœnictwa).
Interesuj¹cy cykl szkoleñ, w ramach wspó³pracy polsko-holenderskiej, przeprowadzono w RDLP Radom. Tematami szkoleñ by³y: komunikacja i jej znaczenie w skutecznej edukacji, planowanie i realizacja terenowych zajêæ dydaktycznych, tworzenie scenariuszy zajêæ tereno-

wych dla ró¿nych grup wiekowych, cechy efektywnej grupy, zasady pracy w grupie i z grup¹, prezentacja doœwiadczeñ Nadleœnictwa Kozienice w prowadzeniu edukacji
leœnej. Ponadto, liderzy edukacji leœnej RDLP Radom
uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym na terenie LKP
"Lasy Birczañskie" i w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Szkolenie regionalne na temat "Podstawy autoprezentacji oraz skutecznego komunikowania w kontaktach
z nauczycielami oraz dzieæmi i m³odzie¿¹" odby³o siê na
terenie Nadleœnictwa ¯agañ w RDLP Zielona Góra. Uczestniczyli w nim liderzy edukacji z nadleœnictw zielonogórskich.
Szkolenia z zakresu edukacji leœnej spo³eczeñstwa na
szczeblu podstawowym, czyli nadleœnictwa, odbywa³y siê
zazwyczaj w ramach narad leœniczych. Liczba tych szkoleñ jest wci¹¿ zbyt ma³a w porównaniu z potrzebami. Tylko w nielicznych regionalnych dyrekcjach uda³o siê obj¹æ tymi szkoleniami wszystkich leœniczych i wybranych
pracowników biura nadzorowanych nadleœnictw. Pozytywnym przyk³adem jest RDLP Zielona Góra, gdzie
w sposób dobrze zaplanowany przeprowadzono szkolenia dla leœniczych z zakresu edukacji leœnej spo³eczeñstwa we wszystkich nadzorowanych nadleœnictwach.

PORADNIK
EDUKACJI
IV.
LEŒNEJ
P

odjêcie planowej dzia³alnoœci edukacyjnej przez
Lasy Pañstwowe poprzedzi³ i jest równolegle prowadzony - opisany powy¿ej - program szkoleñ przygotowuj¹cy
liderów edukacji w nadleœnictwach. Ponadto, realizowany jest program wydawniczy zeszytów z serii "Poradnik
edukacji leœnej". Pierwsze zeszyty tej serii, wydawanej
przez Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w nak³adzie 3 tys. egz., ukaza³y siê w 2002 roku, kolejne w
latach 2003-2005. Seria jest kontynuowana do wyczerpania najwa¿niejszych - z punktu widzenia edukacji leœnej - tematów. Do koñca 2005 roku ukaza³y siê nastêpuj¹ce zeszyty (podano te¿ nazwiska autorów):
1.Edukacja leœna. Stan obecny i perspektywy. - Ryszard
Kapuœciñski
2.Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leœnej
w nadleœnictwie. - Tadeusz Chrzanowski
3.Edukacja leœna w pracy leœniczego. - Tadeusz Chrzanowski
4.Tworzymy œcie¿kê edukacyjn¹ w nadleœnictwie.
- Andrzej Antczak
5.Treœci edukacji leœnej oraz ich realizacja. - Ilona Mrowiñska, Pawe³ Mrowiñski
6.Zarys strategii rozwoju edukacji leœnej spo³eczeñstwa
w Lasach Pañstwowych. - Barbara Czo³nik
7.Jak przeprowadziæ lekcjê w lesie? - Hanna Bêdkowska

8.Edukacja przyrodnicza osób niepe³nosprawnych. Leszek Skrêtkowicz
9.Jêzyk tablic informacyjnych. Zachêcaæ, czy odstraszaæ? - Joanna Gil-Œleboda
10.Las ma wiele funkcji. Zadania i materia³y metodyczne.
- Krystyna Becmer
11.Praca leœnika. Zadania i materia³y metodyczne. - Krystyna Becmer
12.Edukacja leœna ró¿nych grup wiekowych. Wskazówki
psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. - Barbara Czo³nik
13.Wartoœci i kompetencje w edukacji leœnej. - Barbara
Czo³nik
14.Wspó³praca leœnika i nauczyciela w edukacji leœnej.
- Arleta Porêba-Konopczyñska
15.Metody edukacji leœnej. - Ilona Mrowiñska, Pawe³ Mrowiñski
16.Ornitologia w edukacji leœnej m³odzie¿y - Norbert pokorski, Cezary Wójcik
17.Informacja i edukacja poprzez sieæ - Witold Ciechanowicz
18.Ochrona lasu w edukacji leœnej - Aleksander Sawczuk,
Maria Sawczuk
19.Wystawy w edukacji leœnej - Barbara Czo³nik
20.Historia lasów i leœnictwa w edukacji leœnej spo³eczeñstwa - Pawe³ Jerzy Górski
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ZESPÓ£
ZADANIOWY
V.
DS. EDUKACJI LEŒNEJ
D

yrektor Generalny Lasów Pañstwowych Zarz¹dzeniem nr 41 z 2002 roku powo³a³ Zespó³ zadaniowy ds.
wspomagania merytorycznego dzia³alnoœci w zakresie
edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych. W Zespole pracuje stale szeœciu leœników reprezentuj¹cych: nadleœnictwa (3 osoby), Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
(1 osoba), regionalne dyrekcje LP (1 osoba) i Dyrekcjê
Generaln¹ LP (1 osoba). W chwili powo³ania, do zadañ
Zespo³u nale¿a³o:
– zebranie informacji na temat funkcjonowania edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych oraz przedstawienie
oceny dotychczasowej dzia³alnoœci w tym zakresie,
– opracowanie propozycji kierunków rozwoju edukacji
leœnej w Lasach Pañstwowych oraz ujednolicenie zadañ w omawianym zakresie,

–

opracowanie projektu szkoleñ dla pracowników zajmuj¹cych siê edukacj¹ leœn¹ w nadleœnictwach,
– opracowanie koncepcji "Poradnika edukacji leœnej",
– doradztwo i opiniowanie projektów wydawnictw, programów edukacyjnych, œcie¿ek dydaktycznych, izb leœnych oraz udzielanie - w ramach wspomagania merytorycznego - odpowiedzi na zapytania (jednostek organizacyjnych LP) dotycz¹ce edukacji leœnej.
Wymienione zadania Zespó³ w wiêkszoœci ju¿ zrealizowa³, czêœæ z nich zaœ ma charakter ci¹g³y i te s¹ przedmiotem dyskusji na spotkaniach Zespo³u, po czym w formie ustaleñ przedk³adane do akceptacji na szczeblu Dyrekcji Generalnej Lasów Pañstwowych.

FINANSOWANIE
VI.
EDUKACJI LEŒNEJ
F

inansowanie edukacji leœnej w skali Lasów Pañstwowych nie by³o dot¹d przedmiotem szczegó³owej, odrêbnej sprawozdawczoœci i analizy. Dane te zebrano po raz
pierwszy za 2005 rok. Suma wydatków na dzia³alnoœæ
edukacyjn¹ Lasów Pañstwowych wynios³a w minionym
roku 16 596 tys. z³otych (TAB. 15). Wydatki te nie uwzglêdniaj¹ kosztów wynagrodzeñ pracowników LP zajmuj¹cych
siê edukacj¹.
Z puli œrodków wydatkowanych na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Lasów Pañstwowych w 2005 roku finansowano
przede wszystkim:
- tworzenie, utrzymanie i wyposa¿enie oœrodków edukacji w leœnych kompleksach promocyjnych, izb leœnych,
œcie¿ek dydaktycznych i innych obiektów edukacji,
- przygotowanie i druk w³asnych wydawnictw edukacyjnych: folderów, przewodników, map, w tym równie¿ serii
wydawniczej "Poradnik edukacji leœnej",
- zakup materia³ów i œrodków dydaktycznych do prowadzenia edukacji leœnej, w tym tablic, publikacji,
sprzêtu do obserwacji przyrody, sprzêtu audiowizualnego,
G³ównym Ÿród³em finansowania edukacji leœnej spo³eczeñstwa s¹ œrodki w³asne Lasów Pañstwowych, a mia-
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nowicie wydatki nadleœnictw i dotacje z funduszu leœnego (Wykres 10). Znacz¹ce wsparcie na cele edukacyjne
otrzymuj¹ Lasy Pañstwowe z Funduszy Ochrony Œrodowiska, g³ównie Wojewódzkich (5,78% wydatków). Zdecydowanie zbyt niski jest natomiast stopieñ dofinansowania ze strony bud¿etu pañstwa (w 2005 r. niewiele ponad 1 mln z³, przy wydatkach ogó³em 16,6 mln z³), pomimo prawnych gwarancji refundacji zawartych w ustawie
o lasach (art. 54).
Du¿e wydatki Lasów Pañstwowych na rzecz edukacji leœnej spo³eczeñstwa s¹ mo¿liwe w latach dobrej kondycji finansowej firmy. W 2005 r., który mo¿na uznaæ za
dobry, gdy chodzi o finanse Lasów Pañstwowych, œredni wydatek nadleœnictwa na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wyniós³ 38,8 tys. z³ (TAB. 15). Wydatki te s¹ jednak doœæ
znacznie zró¿nicowane na terenie kraju (Wykres 11)
i wynosz¹ od 20,4 tys. z³ (RDLP Kraków) do 148,3 tys. z³
(RDLP Warszawa). Wyj¹tkowo wysokie wydatki nadleœnictw na terenie RDLP Warszawa zwi¹zane s¹ z inwestycjami w dziedzinie edukacji na terenie nowo utworzonego w 2005 roku Leœnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie". Odliczaj¹c te jednorazowe nak³ady inwestycyjne, œredni koszt prowadzenia dzia³al-

noœci edukacyjnej nadleœnictw warszawskich wynosi
25 tys. i jest znacznie ni¿szy od œredniej krajowej w Lasach Pañstwowych.
Najwy¿sze koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹ ponosz¹ nadleœnictwa nale¿¹ce do leœnych kompleksów promocyjnych. Czêœæ z nich posiada ju¿ w³asne oœrodki edukacji, których utrzymanie i funkcjonowanie przek³ada siê na koszty na sta³e obci¹¿aj¹ce bud¿et jednostki.

W nieformalnej edukacji przyrodniczo-leœnej prowadzonej przez nadleœnictwa Lasów Pañstwowych w 2005
roku uczestniczy³o 1 866 tys. osób. Wydatki na tê sferê
dzia³alnoœci zamknê³y siê kwot¹ ogóln¹ 16 596 tys. z³,
co w przeliczeniu na jednego uczestnika edukacji daje
8,88 z³, z tego 7, 58 z³ pokry³y Lasy Pañstwowe, 64 grosze - Fundusze Ochrony Œrodowiska, 55 groszy - bud¿et pañstwa, natomiast 11 groszy pochodzi z innych
Ÿróde³.

Wykres 10. Wydatki ogó³em na edukacjê leœn¹ w Lasach Pañstwowych w 2005 roku (wed³ug Ÿróde³ finansowania)

Wykres 11. Wydatki na edukacjê leœn¹ w Lasach Pañstwowych w 2005 roku (wed³ug RDLP)
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VII. PODSUMOWANIE
1. Edukacja leœna spo³eczeñstwa jest jednym z wa¿nych zadañ realizowanych przez Lasy Pañstwowe.
Zarz¹dzenie nr 57 Dyrektora Generalnego LP z 2003 r.
wprowadzi³o obowi¹zek planowania i sprawozdawczoœci
w tym zakresie. Niniejszy Raport jest podsumowaniem
drugiego (2005) roku w planowej dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych.
2. W edukacji leœnej spo³eczeñstwa Lasy Pañstwowe
wykorzystuj¹ ponad 2,5 tys. ró¿norodnych obiektów w³asnych. S¹ to oœrodki edukacji przyrodniczo-leœnej (25
obiektów) oraz izby leœne (202). W ostatnich kilku latach
na popularnoœci zyskuj¹ "zielone klasy" przyjmuj¹ce na
ogó³ postaæ wiaty edukacyjnej, wybudowanej z drewna
na wolnym powietrzu. W 2005 r. 225 takich obiektów funkcjonowa³o na terenie nadleœnictw w ca³ym kraju. Obiektem edukacji leœnej ciesz¹cym siê niezmiennie najwiêkszym powodzeniem wœród odwiedzaj¹cych s¹ leœne
œcie¿ki edukacyjne, zwane te¿ dydaktycznymi. Na koniec
2005 r. funkcjonowa³o 688 œcie¿ek w 428 istniej¹cych
nadleœnictwach. W edukacji leœnej wykorzystuje siê równie¿ inne punkty i powierzchnie, jak: szkó³ki leœne, drzewostany nasienne, rezerwaty przyrody, u¿ytki ekologiczne itp. Liczba obiektów wykorzystywanych w edukacji
leœnej powiêkszy³a siê w ci¹gu ostatniego roku o ponad
27% (536 nowych obiektów).
3. W dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych
realizowanych jest wiele form edukacji leœnej spo³eczeñstwa. Najbardziej po¿¹dana, ale jednoczeœnie wymagaj¹ca dla prowadz¹cego jest "lekcja terenowa". Tego typu
zajêæ przeprowadzono w Lasach Pañstwowych w 2005
roku ponad 13,5 tys. i uczestniczy³o w nich blisko 485
tys. osób. Ponadto, leœnicy przeprowadzili blisko 5 tys.
lekcji w szko³ach i tyle¿ samo prelekcji poza szko³¹.
Organizowali konkursy, akcje i wystawy przyrodnicze.
We wszystkich wymienionych formach edukacji leœnej
uczestniczy³o blisko 1,87 mln osób. W stosunku do poprzedniego 2004 roku frekwencja ogó³em we wszystkich
formach edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych wzros³a
o blisko 400 tys. osób (27,1%).
4. Dzia³alnoœæ edukacyjna Lasów Pañstwowych
w du¿ej mierze opiera siê na wspó³pracy z podmiotami,
dla których edukacja jest zadaniem statutowym. S¹ to
przede wszystkim szko³y wszystkich poziomów nauczania, jak równie¿ oœrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, domy kultury, muzea, koœcio³y,
czy te¿ media: prasa radio i telewizja. Szko³y i œrodowisko nauczycielskie s¹ naturalnym partnerem w dzia³alnoœci edukacyjnej Lasów Pañstwowych. W 2005 roku nad-
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leœnictwa wspó³pracowa³y z 8 tysi¹cami szkó³, podejmuj¹c blisko 12 tys. wspólnych przedsiêwziêæ (konkursów,
wycieczek do lasu, akcji sprz¹tania lasu, sadzenia drzewek itp.). Stosunkowo du¿o podmiotów wspó³pracuj¹cych
wykazano w sprawozdaniach w kategorii "Inne" (1838)
uzupe³niaj¹c informacj¹, ¿e chodzi tu przewa¿nie o jednostki samorz¹dowe, koœcio³y, podmioty zagraniczne
i Stra¿ Po¿arn¹.
5. Du¿a i widoczna obecnoœæ Lasów Pañstwowych
w nieformalnej edukacji przyrodniczej spo³eczeñstwa jest
mo¿liwa dziêki powszechnemu zaanga¿owaniu pracowników w tê dzia³alnoœæ. W 2005 roku 4 829 leœników pewn¹
czêœæ czasu swojej pracy poœwiêca³o na edukacjê osób
zainteresowanych lasem i leœnictwem, czy to na terenie
nadleœnictwa, czy na zaproszenie w szko³ach, urzêdach
i w innych miejscach. Najliczniejsz¹ grup¹ edukatorów,
licz¹c¹ 3 128 osób, s¹ leœniczowie i podleœniczowie oraz
- na drugim miejscu - specjaliœci, referenci i pracownicy
techniczni nadleœnictw - 788 osób. Wysoki udzia³ leœniczych i podleœniczych w realizacji zadañ edukacyjnych
nadleœnictwa jest proporcjonalny do udzia³u tej grupy
w strukturze zatrudnienia w LP (6 213 leœniczych na pocz¹tku 2005 r.). Godny uwagi i uznania jest fakt stosunkowo du¿ego zainteresowania i osobistego zaanga¿owania nadleœniczych, ich zastêpców i in¿ynierów nadzoru
w dzia³ania edukacyjne nadleœnictw.
6. Regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych (RDLP)
w zakresie edukacji leœnej pe³ni¹ funkcjê doradcz¹, koordynuj¹c¹ i generalnie - wspieraj¹c¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ nadzorowanych nadleœnictw. W ka¿dej RDLP funkcjonuje koordynator edukacji leœnej, który wykonuje szereg "w³asnych" zadañ edukacyjnych, jak kontakty ze szko³ami, przygotowywanie (i g³oszenie) referatów, folderów,
publikacji prasowych, programów radiowych i telewizyjnych. Takie dzia³ania podejmuj¹ te¿ inni pracownicy biura RDLP.
Jednostki organizacyjne Lasów Pañstwowych, takie
jak: Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w Warszawie, czy Oœrodek Rozwojowo-Wdro¿eniowy Lasów
Pañstwowych w Bedoniu prowadz¹ dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ nadleœnictwa i regionalne dyrekcje LP w edukacji
leœnej spo³eczeñstwa. Jest to przede wszystkim dzia³alnoœæ wydawnicza (prasa leœna, foldery, informatory, gry
dydaktyczne), audiowizualna (nagrania audio, np. g³osy
przyrody, filmy edukacyjne itp.) i informacyjno-promocyjna (internet, konferencje, festyny). Bezpoœrednio w dzia³ania edukacyjne na rzecz spo³eczeñstwa zaanga¿owany jest Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie oraz Leœny
Bank Genów Kostrzyca.

7. W celu prowadzenia skutecznej edukacji leœnej
spo³eczeñstwa konieczne okaza³o siê przygotowania
kadr - liderów edukacji. W zwi¹zku z powy¿szym, jeszcze w 2002 roku zaplanowano system szkoleñ dla pracowników Lasów Pañstwowych - przysz³ych liderów
edukacji leœnej spo³eczeñstwa, który obejmuje szkolenia na poziomach: krajowym, regionalnym i podstawowym. W latach 2002-2005 odby³o siê szeœæ edycji
warsztatów dla liderów edukacji leœnej na szczeblu krajowym. Uczestniczy³o w nich ka¿dorazowo oko³o 80
pracowników Lasów Pañstwowych: z nadleœnictw leœnych kompleksów promocyjnych i przedstawicieli regionalnych dyrekcji LP. Pocz¹wszy do 2004 roku, po³o¿ono nacisk na prowadzenie szkoleñ regionalnych
dla liderów edukacji i pracowników nadleœnictw zajmuj¹cych siê (nawet sporadycznie) edukacj¹ leœn¹ spo³eczeñstwa. Regionalne dyrekcje LP przeprowadzi³y
szkolenia dla liderów edukacji z nadzorowanych nadleœnictw. W kilku przypadkach z powodzeniem prowadzono równie¿ szkolenia na poziomie podstawowym,
czyli w nadleœnictwach.
8. Od po³owy 2002 r. realizowany jest program wydawniczy zeszytów z serii "Poradnik edukacji leœnej".
Pierwsze zeszyty tej serii, wydawanej przez Centrum Informacyjne Lasów Pañstwowych w nak³adzie 3 tys. egz.,
ukaza³y siê w 2002 roku, kolejne w latach 2003-2005. Seria
jest kontynuowana do wyczerpania najwa¿niejszych -

z punktu widzenia edukacji leœnej - tematów. Do koñca
2005 roku ukaza³o siê 20 zeszytów.
9. Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych Zarz¹dzeniem nr 41 z 2002 roku powo³a³ Zespó³ zadaniowy ds.
wspomagania merytorycznego dzia³alnoœci w zakresie
edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych. W Zespole pracuje stale szeœciu leœników reprezentuj¹cych nadleœnictwa (3 osoby), Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie
(1 osoba), regionalne dyrekcje LP (1 osoba) i Dyrekcjê
Generaln¹ LP (1 osoba). Zespó³ wywi¹za³ siê z wiêkszoœci przypisanych mu w zarz¹dzeniu zadañ g³ównych, niektóre z nich, jak: organizacja merytoryczna szkoleñ, nabór nowych opracowañ do Poradnika edukacji leœnej,
przygotowywanie publikacji i referatów by³y kontynuowane w 2005 roku.
10. Wydatki na dzia³alnoœæ edukacyjn¹ Lasów Pañstwowych w 2005 roku zamknê³y siê kwot¹ oko³o 16,6
mln z³, daje to wartoœæ 38,8 tys. z³ na jedno nadleœnictwo.
Lasy Pañstwowe pokrywaj¹ koszty tej dzia³alnoœæ w wysokoœci 85,24%. Dofinansowanie edukacji przyrodniczoleœnej spo³eczeñstwa ze Ÿróde³ zewnêtrznych jest niskie
i w 2005 roku wynios³o: 7,16% ze œrodków Funduszy
Ochrony Œrodowiska, 6,23% ze œrodków bud¿etu pañstwa oraz 1,37% z innych Ÿróde³.
Warszawa, czerwiec 2006 roku
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TABELE
Tabele zawieraj¹ wy³¹cznie dane liczbowe
z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych (428 nadleœnictw).
Pominiêto natomiast dane zawarte w sprawozdaniu Oœrodka Kultury Leœnej w Go³uchowie
i w informacji Leœnego Banku Genów Kostrzyca.
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Tabela 1. Obiekty Lasów Pañstwowych wykorzystywane w edukacji leœnej (styczeñ 2006 r.)

Uwaga: praktycznie i zwyczajowo stosowana nazwa takiego Oœrodka ma drugorzêdne znaczenie. S¹ to np. takie nazwy jak: Oœrodek Edukacji Przyrodniczo-Leœnej,
Zielona Szko³a, Centrum Edukacji Ekologicznej, Kompleks
Edukacyjny itp.

1. Oœrodek edukacji leœnej – obiekt funkcjonuj¹cy ca³y
rok, w którym zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik merytoryczny – specjalista ds. edukacji leœnej. Obiekt
mog¹cy przyj¹æ 40 osób jednorazowo (ca³¹ klasê), posiadaj¹cy zaplecze dydaktyczne: biblioteczkê, salê dydaktyczn¹, œrodki i pomoce dydaktyczne, wystawy (eksponaty), sprzêt audio-video, sanitariaty. Mo¿e byæ wyposa¿ony dodatkowo w miejsca noclegowe, zaplecze kuchenne i inne œrodki s³u¿¹ce edukacji i przebywaj¹cym w oœrodku osobom.

W zwi¹zku z du¿ym zró¿nicowaniem w nazewnictwie
obiektów s³u¿¹cych edukacji leœnej spo³eczeñstwa w Lasach Pañstwowych, podczas konferencji koordynatorów
edukacji w Sêkocinie 10-12 paŸdziernika 2005 r. zaproponowano jednolit¹ klasyfikacjê, co powinno u³atwiæ m.in.
sprawozdawczoœæ. Konieczne by³y - i pewien kompromis,
i uproszczenie, mo¿liwe do zaakceptowania przez wiêkszoœæ, przy doœæ skomplikowanej rzeczywistoœci, w której – jak wiadomo – obiekty czêsto doœæ znacznie siê ró¿ni¹, choæ pe³ni¹ te same funkcje.
Ostatecznie przyjêto poni¿ej przedstawion¹ klasyfikacjê
obiektów edukacyjnych w Lasach Pañstwowych, do której nale¿y siê stosowaæ przy wype³nianiu tabeli pt. “Obiekty
edukacji leœnej w nadleœnictwie”

Obiekty edukacji leœnej w Lasach Pañstwowych –
STANDARYZACJA
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Uwaga: w powy¿szym standardzie nie okreœla siê liczby
osób mog¹cych jednoczeœnie przebywaæ w izbie. Optymalnym rozwi¹zaniem jest, gdy mieœci siê w niej przeciêtna klasa szkolna (20-30 osób) i mo¿na przeprowadziæ zajêcia. Jednak wiadomo, ¿e w Lasach Pañstwowych
funkcjonuje wiele “izb leœnych” (np. pokój w nadleœnictwie) o funkcjach g³ównie wystawienniczych, gdzie jednoczeœnie mo¿e przebywaæ mniejsza grupa osób. Ten
obiekt to te¿ izba edukacji leœnej.

3. Izba edukacji leœnej – ca³orocznie lub sezonowo funkcjonuj¹ce pomieszczenie edukacyjne w obiekcie zamkniêtym (jego czêœæ) lub samodzielnie. Daje mo¿liwoœæ przeprowadzenia zajêæ edukacyjnych z wykorzystaniem ró¿nych œrodków dydaktycznych, jak równie¿ zorganizowania wystaw i ekspozycji.

Uwaga: nie mo¿na tu zaliczaæ pojedynczych ma³ych wiat
turystycznych na kilka osób, budowanych zazwyczaj na
leœnych parkingach. Natomiast z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na
tu zaklasyfikowaæ – spotykan¹ w Lasach Pañstwowych –
grupê kilku wiat stoj¹cych obok siebie o pojemnoœci
³¹cznej ponad 20 osób i wybudowanej z przeznaczeniem
m.in. do edukacji. Na podstawie sprawozdañ z lat 20032005 mo¿na stwierdziæ, ¿e œrednia liczebnoœæ grupy dzieci
i m³odzie¿y szkolnej przybywaj¹cych na zajêcia terenowe wynosi 35-36 osób. Wynika st¹d, ¿e standardowa
pojemnoœæ wiaty budowanej na cele edukacji winna wynosiæ oko³o 40 miejsc lub mog³yby to byæ dwie s¹siaduj¹ce wiaty na 20 miejsc.

2. Leœna wiata edukacyjna – czêsto nazywana “zielon¹
klas¹”. Zadaszony obiekt na wolnym powietrzu, niekiedy
z a¿urowymi œcianami, wyposa¿ony w sto³y, ³awy i inne
urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹cy przeprowadzenie zajêæ edukacyjnych dla ca³ej klasy, mieszcz¹cy jednorazowo minimum 20-25 osób.

Na podstawie propozycji przedstawionych przez Paw³a
Mrowiñskiego (Zespó³ zadaniowy ds. edukacji leœnej),
spisa³ i komentarzem opatrzy³:
Tadeusz Chrzanowski
Toruñ, 9 stycznia 2006 r.

Uwaga: stosunkowo czêsto wykorzystywane s¹ w edukacji leœnej rezerwaty przyrody dopuszczone do zwiedzania przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Ponadto pewn¹ popularnoœæ zdoby³y ju¿ parki i ogrody dendrologiczne organizowane (równie¿ planowane do utworzenia) przez pracowników nadleœnictwa.
W “innych obiektach” mog¹ siê znaleŸæ ró¿ne specyficzne, lokalne obiekty, rzadziej spotykane w Lasach Pañstwowych, a wykorzystywane w edukacji leœnej. Generalnie “inne obiekty” nie s¹ zwi¹zane bezpoœrednio z
gospodark¹ leœn¹, najczêœciej zaœ z ochron¹ przyrody.

6. Inne obiekty wykorzystywane w edukacji leœnej

Uwaga: pod has³em “punkt edukacji leœnej” kryje siê wiele obiektów “naturalnych” obecnych na terenach nadzorowanych przez Lasy Pañstwowe. S¹ to zarówno punkty,
jak i wiêksze powierzchnie, które jednak oznakowaliœmy
(opisaliœmy na tablicy lub tablicach) w celu wykorzystywania w edukacji leœnej spo³eczeñstwa. Mog¹ to byæ:
szkó³ka leœna, drzewostan nasienny, uprawa leœna, remiza dla ptaków, obiekty ma³ej retencji itp., czyli obiekty
bezpoœrednio zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹.

5. Punkt edukacji leœnej – oznakowane miejsce w terenie przeznaczone do prowadzenia edukacji leœnej.

4. Leœna œcie¿ka dydaktyczna (nazywana te¿ edukacyjn¹) – wytyczona, oznakowana trasa w œrodowisku przyrodniczym, g³ównie leœnym, umo¿liwiaj¹ca zdobywanie
wiedzy i umiejêtnoœci samodzielnie lub z przewodnikiem.
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Tabela 2. Obiekty Lasów Pañstwowych wykorzystywane w edukacji leœnej spo³eczeñstwa w 2005 roku (wed³ug RDLP)

Tabela 3. Formy edukacji leœnej zrealizowane w Lasach Pañstwowych i frekwencja w 2005 roku (ogó³em)

Tabela 4. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Lekcje terenowe

Tabela 5. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Leœnik na lekcji w szkole

Tabela 6. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Prelekcje poza szko³¹

Tabela 7. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Konkursy

Tabela 8. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Akcje, imprezy okolicznoœciowe

Tabela 9. Formy edukacji leœnej realizowane w Lasach Pañstwowych w 2005 roku - Wystawy

Tabela 10. Formy edukacji leœnej
- Inne wydarzenia w 2005 roku

Tabela 11. Podmioty wspó³pracuj¹ce z Lasami Pañstwowymi w zakresie edukacji
przyrodniczej w 2005 roku

Tabela 13. Pracownicy Lasów Pañstwowych anga¿uj¹cy siê w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa
w 2005 roku

Tabela 12. Wspó³praca w edukacji leœnej (liczba podmiotów/liczba wspólnych imprez) w 2005 roku - wed³ug RDLP

Tabela 14. Pracownicy Lasów Pañstwowych anga¿uj¹cy siê w edukacjê leœn¹ spo³eczeñstwa w 2005 roku (wed³ug RDLP)

Tabela 15. Wydatki na edukacjê leœn¹ w Lasach Pañstwowych w 2005 roku, w tys. z³ (Ÿród³o: Wydzia³ Ochrony Lasu DGLP)

ADRESY DYREKCJI LASÓW PAÑSTWOWYCH
Dyrekcja Generalna Lasów Pañstwowych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel./fax (0-22) 825 85 56
www.lp.gov.pl
z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku
ul. Lipowa 51, 15-950 Bia³ystok, skr. poczt. 270,
tel. (0-85) 652 04 71, fax (0-85) 652 23 73

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Poznaniu
ul. Gajowa 10, 60-959 Poznañ,
tel. (0-61) 866 82 41, fax (0-61) 847 28 69

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Gdañsku
ul. ks. Rogaczewskiego 9-19, 80-804 Gdañsk,
tel. (0-58)321 22 00, fax (0-58) 302 11 25,

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom,
tel. (0-48) 362 81 71 do 77, fax (0-48) 364 37 78

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Katowicach
ul. Œw. Huberta 43/45, 40-952 Katowice-Brynów,
tel. (0-32)251 72 51 do 54, fax (0-32) 251 57 39, 251 50 26

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinie
ul. S³owackiego 2, 70-965 Szczecin,
tel. (0-91) 432 87 00, fax (0-91) 422 53 13

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Krakowie
ul. S³owackiego 17a, 31-159 Kraków,
tel. (0-12) 633 54 33, fax (0-12) 633 13 51

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek,
tel. (0-94) 374 21 11, fax (0-94) 374 27 29

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Kroœnie
ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno,
tel. (0-13) 436 44 39, 436 44 51; fax (0-13) 436 43 01, 436 24 57

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Toruniu
ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruñ,
tel. (0-56) 658 43 00, fax (0-56) 658 43 66

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Lublinie
ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin, skr. poczt. 170,
tel. (0-81) 532 70 31, fax (0-81) 532 49 47

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie
ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa,
tel. (0-22) 810 40 34, fax (0-22) 810 40 72

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w £odzi
ul. J. Matejki 16, 91-402 £ódŸ,
tel. (0-42) 631 79 00, fax (042) 631 79 82

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu
ul. Grunwaldzka 90, 50-357 Wroc³aw,
tel. (0-71) 377 17 00 do 15, fax (0-71) 328 24 01

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Olsztynie
ul. Koœciuszki 46/48, 10-959 Olsztyn,
tel. (0-89) 521 01 60, fax (0-89) 527 55 88

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra,
tel. (0-68) 325 44 51 do 59, fax (0-68) 325 36 30

z Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Pile
64-920 Pi³a-Kalina,
tel. (0-67) 212 48 44, fax (0-67) 212 64 78
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