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Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) od 125 lat angażuje się w rozwijanie i promowanie światowej współpracy w przestrzeni badań związanych
z leśnictwem i lasami, odgrywającymi istotną rolę w utrzymaniu życia na ziemi. Przyczynia się do rozwijania wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji
w kontekście obecnych i przyszłych globalnych wyzwań, dla dobra lasów i ludzi.
IUFRO założyli w 1892 roku przedstawiciele leśnych zakładów doświadczalnych z Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Dziś Unia skupia 650 organizacji członkowskich ze 126 państw. W dniach 18–22 września we Fryburgu Bryzgowijskim
odbył się jubileuszowy kongres IUFRO zatytułowany Łącząc lasy, naukę i ludzi.
W kongresie wzięło udział 2 tys. osób z 89 państw. Polskę reprezentowała
40-osobowa grupa pracowników naukowych z Instytutu Badawczego Leśnictwa
w Sękocinie Starym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, a także przedstawiciele Lasów
Państwowych.
Sesje tematyczne, posterowe i dialogowe odbywały się równocześnie w kilku
miejscach przez pięć kolejnych dni. W formie referatów i posterów przedstawiono ponad 1800 wyników badań naukowych. Pojawiły się nie tylko tematy
związane z klasycznymi badaniami, ale też nowatorskie, dotyczące zastosowań
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nowych technologii, wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością biologiczną, łagodzenia zmian klimatu, bioekeonomii, gatunków inwazyjnych i ekologii w tropikalnych częściach świata. Bogato prezentowany był obszar koncentrujący się na społecznych aspektach lasów, w tym poprawie jakości życia.
W sesji poświęconej zagadnieniom edukacyjnym zatytułowanej Edukacja
leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy, zorganizowanej i prowadzonej przez prof. dr. hab. Piotra Paschalisa-Jakubowicza ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przedstawiono dziesięć tematów odzwierciedlających problematykę polską, szwajcarską, czeską, niemiecką, a także doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych i w zakresie współpracy pomiędzy
uczelniami ze Szwajcarii i Singapuru. Polskie wystąpienia nosiły tytuły: Szkolnictwo wyższe w zakresie ergonomii – wartość dodana innowacyjnej edukacji studentów leśnictwa, Nieformalna edukacja środowiskowa w Polsce – cele, metody i treści
oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – ważnym ogniwem edukacji leśnej
polskiego społeczeństwa.
Pierwszy z referatów dotyczący zastosowań ergonomii w postępie technologii leśnej i innowacji z tego zakresu zaprezentował prof. dr hab. Janusz Sowa
z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Mówił on o rozwoju
badań w zakresie ergonomii i ich bezpośrednim wpływie na zastosowanie modyfikacji, doskonalenie maszyn i urządzeń wykorzystywanych i obsługiwanych
przez operatorów leśnych, w celu zmniejszenia uciążliwości pracy. W konsekwencji dokonanego postępu w tej dziedzinie wskazał na potrzeby należytej edukacji wśród przyszłych leśników.
Wyniki badania w zakresie nieformalnej edukacji przyrodniczej i leśnej,
w którym wykorzystano narzędzie do testowania jej jakości, przedstawiła mgr
Aleksandra Piasecka z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie. Narzędzie pozwalające na szczegółową samoocenę organizacji biorących
udział w badaniu i śledzenie przebiegu procesu edukacji w tych jednostkach
stanowiły listy kontrolne i podręcznik opracowany przez Szwajcarską Fundację Edukacji Ekologicznej (SUB) i Fundację SILVIVA. W badaniu ankietowym
przeprowadzonym w Polsce wzięły udział jednostki Lasów Państwowych, lasów
miejskich, parków narodowych oraz ośrodki edukacji przyrodniczej i leśnej
związane z innymi organizacjami oraz instytutami badawczymi. Analizowano
cele, metody i treści nauczania pod względem podobieństw i różnic. Badanie
miało również odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest skorygowanie działań, a jeżeli tak, to w jakich dziedzinach.
Referat zatytułowany Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – ważnym ogniwem edukacji leśnej polskiego społeczeństwa, przygotowany na tę okoliczność
przez dr inż. Barbarę Czołnik i mgr Alicję Antonowicz, przedstawiła druga
z wymienionych autorek. W wystąpieniu scharakteryzowała formy i metody nieformalnej edukacji realizowanej w Ośrodku. Podkreśliła ponadto jego dorobek
w ochronie dziedzictwa historycznego i kulturowego polskiego leśnictwa, a także
aktywność placówki w obszarze współpracy międzynarodowej, m.in. w zakresie
organizowanych konferencji, Międzynarodowego Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej oraz wydawania rocznika „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”.
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Wskazała też na prowadzone przez pracowników Ośrodka badania z zakresu
nieformalnej edukacji, podejmowane w skali kraju, regionu i w samym Ośrodku. Zrealizowane dotychczas prace dotyczyły kształtu i rozwoju edukacji społeczeństwa w Lasach Państwowych, czynników i mechanizmów dobrej współpracy
nadleśnictw z placówkami szkolnymi, efektywności nauczania w trakcie zajęć
prowadzonych w Ośrodku, a także zawartości treści leśnych w podręcznikach
szkolnych dopuszczonych do realizacji w polskich programach nauczania przyrody, biologii i geografii.
W omawianej sesji prof. dr Hans Heinimann, reprezentujący Future Resilient
Systems z Singapuru, akcentował zmianę paradygmatu nauczania, który przekłada się na pomniejszenie znaczenia tradycyjnego sposobu kształcenia w zakresie
dziedzin leśnych i jednocześnie wymaga rozwoju organizacyjnego uczelni, sprzyjającego pomyślnemu wdrożeniu nowych programów nauczania odchodzących
od tradycyjnego podejścia edukacyjnego, stawiającego nacisk na przekazywanie
i egzekwowanie treści, na rzecz podejścia opierającego się na wynikach w postaci nabytych umiejętności i postaw. Doświadczeniami związanymi z wdrażaniem
nowej strategii edukacyjnej na Wydziale Leśnictwa i Nauk o Drewnie Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze dzielił się prof. Jiři Remes. Z kolei
funkcjonowanie krajowej sieci edukacji klimatycznej w Stanach Zjednoczonych
Ameryki prezentował dr Wiliam Hubbard z Uniwersytetu Georgia. Referaty
odnosiły się też do potrzeby podnoszenia kwalifikacji w zarządzaniu terenami
zielonymi w miastach i ich otoczeniu w kontekście postępującego procesu urbanizacyjnego Europy, które wymagają specyficznej wiedzy oraz zdolności łagodzenia niekiedy sprzecznych interesów; wyników badań podstaw podejmowania
decyzji w procesie doboru drzew o najbardziej pożądanych właściwościach; roli
nauk matematycznych i statystycznych w nowoczesnych programach nauczania
leśnictwa, które umożliwiają absolwentom znalezienie zatrudnienia poza sektorem, tj. w administracji, biznesie i doradztwie w zakresie polityki.
Tematyka edukacyjna realizowana w ramach Dywizji 6 Międzynarodowej
Unii Leśnych Organizacji Badawczych była omawiana łącznie w 14 sesjach, poświęconych między innymi monitorowaniu relacji społeczeństwo – las; roli turystyki i rekreacji w lasach zrównoważonych i ich wpływu na poprawę jakości
życia; roli nauk społecznych w leśnictwie oraz społecznego wymiaru ochrony
dzikiej przyrody. Poza sesjami naukowymi miały miejsce sesje dialogowe, podczas których spotykali się naukowcy dziedzin leśnych i innych pokrewnych dyscyplin z różnych stron świata, politycy, przedstawiciele biznesu, decydenci oraz
inne zainteresowane strony. Dyskusje oscylowały wokół 17 celów zrównoważonego rozwoju, ich wdrażania i realizacji z perspektywy leśnictwa, a także sposobów skutecznego komunikowania i edukacji.
Jubileuszowemu kongresowi towarzyszyło sadzenie pamiątkowego drzewa
oraz otwarcie okolicznościowej wystawy poświęconej historii IUFRO. Następny
Kongres odbędzie się w 2019 roku w Brazylii.
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KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ UNII LEŚNYCH ORGANIZACJI
BADAWCZYCH W 125-LECIE JEJ POWSTANIA

S t r e s z c z e ni e
W dniach 18–22 września 2017 roku we Fryburgu Bryzgowijskim odbył się
Kongres Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych – IUFRO,
zorganizowany w 125-lecie jej powstania. Celem Kongresu zatytułowanego Łącząc lasy, naukę i ludzi było stworzenie platformy wymiany wiedzy naukowej
w zakresie tematów związanych z leśnictwem. W sesji naukowej Edukacja leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy zaprezentowano działalność
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Słowa kluczowe: IUFRO, kongres, edukacja leśna, Fryburg Bryzgowijski, Ośrodek Kultury Leśnej

INTERNATIONAL UNION OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS,
125TH ANNIVERSARY CONGRESS

Summary
Congress of the International Union of Forest Research Organizations I UFRO
in the 125th anniversary of its foundation took place on 18–22 September 2017
in Freiburg. The aim of the Congress entitled Interconnecting Forests, Science and
People was to provide a platform for the exchange of scientific knowledge across
the full range of forest-related topics. In the scientific session entitled Forest education – the consequences of interaction: innovation and curricula, the activity of
the Forest Culture Centre in Gołuchów was presented.
Keywords: IUFRO, congress, forest education, Freiburg, Forest Culture Centre
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Ryc. 1. Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, organizator sesji Edukacja leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy (fot. A. Antonowicz)
Fig. 1. Prof. Ph.D. Piotr Paschalis-Jakubowicz, organizer of the scientific session Forest
education – the consequences of interaction: innovation and curricula (photo by A.
Antonowicz)

Ryc. 2. Alicja Antonowicz prezentująca edukacyjną działalność Ośrodka Kultury Leśnej
(fot. A. Piasecka)
Fig. 2. Alicja Antonowicz during the presentation of the educational activity of the Forest
Culture Centre (photo by A. Piasecka)
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Ryc. 3. Gala z okazji 125-lecia IUFRO (fot. A. Antonowicz)
Fig. 3. Gala on the occasion of the 125th anniversary of IUFRO (photo by A. Antonowicz)

Ryc. 4. Budynek Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim, w którym odbyła się sesja Edukacja leśna – konsekwencje interakcji: innowacje i programy
(fot. A. Antonowicz)
Fig. 4. University of Freiburg, where the scientific sessions Forest education – the consequences of interaction: innovation and curricula had been held (photo by A. Antonowicz)

