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Abstract. The paper contains results of questionnaire investigation concerning the 
consciousness of the society of Pomeranian province on the subject of forestry and 
foresters in the management of forest ecosystems. The respondents have the 
awareness of numerous threats occurring in the profession of a forester, yet they 
have to execute their tasks to provide for the charter of economic forests as the way 
of a durable retaining of forest ecosystems.

WSTĘP
Funkcje pełnione przez las można zestawić w trzy podstawowe grupy: 

ochronne (ekologiczne), gospodarcze (produkcyjne) i pozaprodukcyjne, zwane też 
publicznymi bądź społecznymi. Udostępnianie lasu do zaspakajania potrzeb 
edukacyjnych społeczeństwa – nade wszystko edukacji ekologicznej – nabiera 
ostatnio szczególnego znaczenia. Wdrażanie w życie zasad zrównoważonego 
rozwoju, stanowiących warunek dla bezpiecznej egzystencji przyszłych pokoleń, 
wymaga kształtowania społeczeństwa świadomego, charakteryzującego się 
zdolnością do kreowania nowych wzorców postaw, przekonań, wartości, jak i 
tworzenia nowych zachowań przyjmujących jako priorytet dbałość o środowisko 
naturalne.

Las wykorzystywany jest do urzeczywistniania programów edukacji 
ekologicznej w aspekcie formalnym (edukacja szkolna od przedszkola po 
szkolnictwo wyższe, zawodowe, edukację osób dorosłych) i nieformalnym („nauka 
poprzez praktykę” realizowana przez organizacje społeczne, instytucje, zakłady 
pracy, organizatorów turystyki, media itp.). Niestety, przeprowadzona analiza 
oficjalnie obowiązujących programów szkolnych, realizowanych na wszelakich 
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poziomach edukacji formalnej (wyłączając szkoły leśne) wykazała, że tematyka 
gospodarki leśnej obecna jest w nich jedynie śladowo albo całkowicie jej brak 
(Poręba-Konopczyńska 2004). Jednocześnie obserwowany jest nieustanny wzrost 
roli edukacji nieformalnej, wynikający bezpośrednio z obecnego stopnia rozwoju 
cywilizacyjnego i technologicznego.

Lasami własności publicznej zarządzają leśnicy, którzy coraz częściej stają się 
adresatami niepochlebnych ocen i opinii swoich działań, także tych realizowanych 
zgodnie z zasadami „sztuki leśnej”. Na szczęście współczesny leśnik, będąc nie 
tylko gospodarzem lasu, ale również osobą współtworzącą programy edukacyjne, 
czy autorem własnych pomysłów realizowanych w ramach tzw. edukacji leśnej, 
może w sposób aktywny uczestniczyć w zwiększaniu poziomu wiedzy 
społeczeństwa na temat swojej pracy (Chrzanowski 2003, Kapuściński 2003).
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Ryc. 1. Zmiany liczebności obiektów wykorzystywanych w Lasach Państwowych do 
edukacji leśnej w latach 2004-2011 (OEP-L ośrodki edukacji przyrodniczo-leśnej, IEL – 
izby edukacji leśnej, LWE – leśne wiaty edukacyjne, LŚE – leśne ścieżki edukacyjne, 
PEL – punkty edukacji leśnej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów… 2005-2012

Ryc. 2. Uczestnictwo różnych grup wiekowych w edukacji leśnej w latach 2004-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów… 2005-2012
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Ryc. 3. Finansowanie działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w latach 2004-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów… 2005-2012

Zarządzenie nr 57 (2003) wprowadzające „Program edukacji leśnej 
społeczeństwa w nadleśnictwie” nadaje leśnej działalności edukacyjnej charakter 
planowy i zobowiązuje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (LP) do 
corocznej sprawozdawczości będącej źródłem danych do cyklicznie 
opracowywanego raportu (Raport… 2005-2012).

Lasy Państwowe, realizując cele edukacji leśnej, korzystały w 2011 r. z 6132 
różnego typu obiektów (Raport… 2012, ryc. 1). Było to 57 ośrodków edukacji 
przyrodniczo-leśnej, 247 izb edukacji leśnej, 509 leśnych wiat edukacyjnych 
(zielonych klas), 935 leśnych ścieżek edukacyjnych (dydaktycznych), 1649 
punktów (powierzchni) edukacji leśnej, 2742 innego rodzaju obiektów. Centrum 
Informacyjne LP wydaje dwa ogólnopolskie miesięczniki. „Głos Lasu”, kierowany 
głównie do osób zawodowo związanych z lasem i „Echa Leśne”, miesięcznik 
przyrodniczo-kulturalny publikowany z myślą o miłośnikach lasu i czytelnikach 
zainteresowanych tematyką leśną i ochroną przyrody.

Rokrocznie liczne rzesze osób w różnym wieku korzystają ze zróżnicowanej i 
bardzo bogatej oferty edukacyjnej przygotowywanej przez jednostki Lasów 
Państwowych (ryc. 2). Rozmach prowadzonej działalności pociąga za sobą 
ponoszenie znacznych obciążeń finansowych, które za lata 2004-2011 zamknęły się 
kwotą blisko 131 mln zł, z czego środki własne nadleśnictw wyniosły ok. 96 mln zł 
(ryc. 3). Fundusze wydatkowane na działalność edukacyjną Lasów Państwowych 
przeznaczane są m.in. na: tworzenie, utrzymanie i wyposażenie ośrodków edukacji 
w nadleśnictwach, izb leśnych, ścieżek dydaktycznych i innych obiektów edukacji; 
zakup materiałów i środków dydaktycznych do prowadzenia edukacji leśnej, w tym 
tablic, publikacji, sprzętu do obserwacji przyrody, sprzętu audiowizualnego; 
przygotowanie i druk własnych wydawnictw edukacyjnych – folderów, 
przewodników i map (Raport… 2009, Antczak 2003).

CEL, MATERIAŁ I METODY
Celem pracy była diagnoza świadomości społecznej na temat roli leśnictwa i 

leśniczego w gospodarowaniu ekosystemami leśnymi. Porównanie stanu wiedzy 

285



osób biorących udział w spotkaniach z leśnikami z grupą bez tego rodzaju 
doświadczeń dodatkowo umożliwiła ocenę skuteczności dotychczasowych działań 
z zakresu edukacji leśnej.

Badaniom ankietowym poddano grupę 528 mieszkańców województwa 
pomorskiego w różnym wieku, wykształceniu oraz z różnych środowisk (wiejskich, 
małych miast, aglomeracji miejskich) i grup zawodowych. Badania 
przeprowadzono wśród grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ogólnokształcących, studentów Wydziału Biologicznego, Biotechnologicznego 
oraz Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, studentów Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, pracowników socjalnych urzędów miejskich, 
rolników, emerytów, rencistów i sióstr z Zakonu Nazaretanek.

Respondenci poddani zostali szczegółowemu badaniu kwestionariuszowemu 
obejmującemu zagadnienia związane z leśnictwem, ochroną środowiska, edukacją 
leśną, botaniką oraz znajomością prasy leśnej. Wykorzystany kwestionariusz 
składał się z 22 pytań, w tym 18 typu zamkniętego. W konstrukcji odpowiedzi 
pięciu pytań wykorzystano skalę dyferencjału semantycznego, dającą ilościową 
ocenę wrażenia wywoływanego przez określony czynnik i umożliwiającego 
stworzenie struktury „wizerunku” poprzez pomiar siły uczuć (Szreder 2010). W 
odpowiedziach na dwa pytania skorzystano ze skali Likerta, stwarzającą możliwość 
uzyskania odpowiedzi dotyczącej stopnia akceptacji danego poglądu.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wybrane, najciekawsze rezultaty 
przeprowadzonych badań.

OBSZAR BADAŃ
Województwo pomorskie położone jest w północnej Polsce nad Morzem 

Bałtyckim – należy do grupy trzech województw nadmorskich. Powierzchnia 
2województwa to 18 239 km . Podzielone jest na 20 powiatów, w tym cztery miasta 

na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot) i 123 gminy, a w swoim 
obrębie zawiera 42 miasta oraz 2868 wsi. Linia brzegowa Morza Bałtyckiego razem 
z Zatoką Gdańską na terenie tego województwa liczy 316 km, co daje 60% linii 
brzegowej kraju. Województwo znajduje się w centrum krainy Pojezierzy 
Południowo-Bałtyckich, która rozciąga się od Meklemburgii po Litwę.

Pomorskie położone jest w dolnej zlewni Wisły. Inne cieki to: Łupawa, Słupia, 
Wieprza, Łeba oraz Reda. W obszarze województwa znajduje się 10 dużych jezior, 
których łączna powietrznia wynosi ponad 500 ha (Richling 2005).

Województwo pomorskie, ze wskaźnikiem lesistości 36%, należy do grupy 
trzech najbardziej zalesionych województw w kraju, plasując się tuż za 
województwem lubuskim (48,9%) oraz podkarpackim (37,0%). Największe, 
zwarte kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części województwa, wśród 
których wyróżniają się Bory Tucholskie, jako jeden z największych obszarów 
leśnych Europy.

W województwie pomorskim występuje bardzo rozbudowany system terenów 
chronionych: dwa parki narodowe (Słowiński i Borów Tucholskich), 7 parków 
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krajobrazowych w całości oraz 2 w części, 116 rezerwatów oraz 45 obszarów 
chronionego krajobrazu, które łącznie zajmują 33% powierzchni województwa, a 
także 2772 pomniki przyrody, 5 stanowisk dokumentacyjnych oraz 533 użytków 
ekologicznych (ryc. 4).

Drzewostany w województwie pomorskim składają się przede wszystkim z 
gatunków iglastych średnich i starszych klas wieku. Powierzchnia lasów w 
zarządzie Lasów Państwowych wynosi 570,8 tys. ha.

Województwo pomorskie zamieszkuje 2 194 000 osób, co stanowi 5,7% 
2

ludności Polski. Gęstość zaludnienia, 120 osób/km , jest nieco niższa od średniej 

Ryc. 4. Prawne formy ochrony środowiska przyrodniczego województwa pomorskiego
Źródło: GUGiK, System informacji o terenie województwa pomorskiego, zm.
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Ryc. 5. Średnia wielkość jednostki osadniczej na tle wielkości zaludnienia w gminach 
województwa pomorskiego
Źródło: GUGiK, System informacji o terenie województwa pomorskiego, zm.

2krajowej wynoszącej 122 osób/km . Na 100 mężczyzn zamieszkujących 
województwo przypada 106 kobiet. Pomorskie należy do grupy województw 
zurbanizowanych – odsetek ludności miejskiej wynosi 67,5% co sprawia, że 
zajmuje 4 miejsce w kraju. Ludność przed czterdziestym rokiem życia stanowi 60% 
całej populacji. Średnia długość życia kobiet wynosi 79 lat, a mężczyzn 70 lat 
(Rogacki 2007). Najwyższe zaludnienie charakteryzuje aglomerację Trójmiasta 
(ryc. 5).

WYNIKI BADAŃ
Badaniu ankietowemu poddano 528 osób, wśród których znalazło się 59% 

kobiet. Większość respondentów to uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, średnich oraz studenci w wieku do 24 lat (ryc. 6). W badanej grupie, 
oprócz uczniów i studentów, znalazły się osoby z różnych grup społecznych: od 

288



bezrobotnych, rzemieślników, handlowców poprzez nauczycieli i wykładowców 
uczelni po rencistów i emerytów. Badani charakteryzowali się zróżnicowanym 
poziomem wykształcenia (ryc. 7) i zamieszkiwali głównie miasta o liczbie 
mieszkańców 50-150 tys. oraz wsie (ryc. 8).

Jedno z pierwszych pytań w ankiecie dotyczyło pierwszego skojarzenia 
wiązanego przez badanych z pojęciem leśnika. Wybrane odpowiedzi na to pytanie 
zestawiono w tabelach od 1 do 6. Osoby sporadycznie przebywające w lesie, 
powyżej 45 roku życia, mieszkańcy wsi oraz z wykształceniem zawodowym 
częściej pozostawiały to pytanie bez odpowiedzi. Nie miały tego typu problemów 
osoby z wykształceniem wyższym, przebywające w lesie średnio dwa razy w 
miesiącu, w wieku 18-24 lat oraz mieszkające w średnich miastach.

Ryc. 6. Liczba ankietowanych wg płci w poszczególnych przedziałach wiekowych 
Źródło: Opracowanie własne.
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Najbardziej pozytywnie leśnik kojarzy się ankietowanym w wieku 35-44 lat, o 
wykształceniu zawodowym, pochodzącym ze średnich miast (50-150 tys. 
mieszkańców), przebywającym dosyć często w lesie (raz w tygodniu). Najmniej 
pozytywnych emocji leśnik wzbudza wśród mieszkańców małych miast (<50 tys. 
mieszkańców), powyżej 45 roku życia i sporadycznie odwiedzających lasy i co 
ciekawe, również pośród tych osób, które deklarowały znajomość z leśnikiem ze 
swojego najbliższego otoczenia.

56% respondentów kojarzy leśnika bardzo pozytywnie utożsamiając go z 
opiekunem lasu – strażnikiem jego bezpieczeństwa, albo łącząc z elementami 

Ryc. 8. Liczba ankietowanych wg płci i miejsca zamieszkania
Źródło: Opracowanie własne.

 

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

L
ic

z
b
a

re
s
p

o
n

d
e
n

tó
w

[%
]

Kobiety 27,9 23,6 31,2 17,3

Mężczyźni 31,8 21,0 29,9 17,3

Razem 29,5 22,5 30,7 17,3

Wieś <50 tys. 50 - 150 tys. >150 tys.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 2. Pierwsze skojarzenie ankietowanych ze słowem leśnik wg wykształcenia [%]

Źródło: Opracowanie własne.

przyrody (drzewa, rośliny, zwierzęta), czy też przywołując mile spędzone chwile na 
łonie natury, pełne spokoju i przywracające wewnętrzną harmonię (tab. 1). Na 
podkreślenie zasługuje również fakt, iż niektórzy ankietowani korelowali leśnika z 
profesjonalizmem, wysokimi kompetencjami oraz znaczną złożonością 
wykonywanej pracy. Zwracali na to uwagę głównie często odwiedzający las, 
posiadający wyższe wykształcenie, w wieku tuż po studiach (25-34 lata) i starsze – 
po 54 roku życia. Takich spostrzeżeń zupełnie nie wykazały najmłodsze badane 
osoby (<17 lat) i z wykształceniem zawodowym.

Około 17% respondentów zdradza swoje skojarzenia z leśnikiem, które 
sklasyfikowano jako obojętne (tab. 1). Najczęściej łączą oni leśnika z 
charakterystycznymi elementami garderoby: zielonym mundurem, kapeluszem, 
niekiedy strzelbą oraz miejscem zamieszkania – leśniczówką (mieszkańcy miast 
<50 tys., osoby po 54 roku życia, z wyższym wykształceniem). Do takich skojarzeń 
najrzadziej przyznają się mieszkańcy wsi, z wykształceniem zawodowym i w wieku 
35-44 lat.

Jedynie u około 10% badanych leśnik kojarzy się zdecydowanie negatywnie z 
pojęciami takimi jak: wyrąb lasu, mandaty, alkohol, niezadbany wygląd. Tego 
rodzaju negatywne skojarzenia mają głównie mieszkańcy małych miast (<50 tys. 
mieszkańców), osoby w wieku 45-54 lat i z wykształceniem podstawowym. 
Sporadycznie w niekorzystnym świetle leśnik kojarzony jest przez tych, którzy 
deklarowali dotychczasowe uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez 
leśników, posiadają wykształcenie zawodowe i zamieszkują największe miasta 
(pow. 150 tys.).
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Tab. 3. Skojarzenia pojęcia leśnik w zależności od wieku respondenta [%]

Generalnie w badaniach nie zauważono istotnego wpływu faktu uczestnictwa 
respondenta w zajęciach edukacji leśnej, bądź funkcjonowania leśnika lub innej 
osoby związanej z lasem, w otoczeniu ankietowanego, na rodzaj odpowiedzi 
udzielanej na to pytanie. Wyjątkiem jest tutaj dwukrotnie większy odsetek 
negatywnie kojarzących leśnika pośród tych osób, które w zajęciach z edukacji 
leśnej dotąd nie uczestniczyły (11,4% w stosunku do 5,3%).

W ramach badania uczestnicy poproszeni zostali o rozpoznanie na ilustracjach 
trzech powszechnie występujących w Polsce gatunków drzew: sosny zwyczajnej 
Pinus sylvestris L., brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth. i dębu 
szypułkowego Quercus robur L.

Najlepszą znajomością gatunków wykazała się grupa wiekowa 25 – 44 lat ze 
średnią skutecznością 91% (sosna 81%, brzoza 100%, dąb 94%), najgorzej poszło 
najstarszym uczestnikom badania. Ich średnia prawidłowych odpowiedzi to 80% 
(odpowiednio 70, 91 i 80%). Miejsce zamieszkania w małym stopniu wpływało na 
poprawność rozpoznawania gatunków drzew, jednakże nieco lepsi na tym tle 
okazali się mieszkańcy wsi (średnia skuteczność na poziomie 88%), w dalszej 
kolejności mieszkańcy mniejszych (86%) i największych miast 82%.

Wyniki identyfikacji gatunków drzew w zależności od poziomu wykształcenia 
pytanych wykazały, że najgorzej radzili sobie absolwenci szkół średnich (średnio 
76% skuteczności), podstawowych (81%) i zawodowych (87%), zaś najlepiej 
wypadli absolwenci szkół wyższych – 91% (odpowiednio 84, 96 i 92% 
skuteczność). Kobiety pod tym względem okazały się lepsze (78, 94 i 86% przy 
średniej 86%) od mężczyzn (72, 90 i 88 średnio 83). Fakt uczestnictwa w 

Źródło: Opracowanie własne.

>18   18-24  25-34  35-44  45-54  >54
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Tab. 5. Skojarzenia respondenta ze słowem leśnik wg miejsca zamieszkania [%]

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 4. Sposób kojarzenia leśnika w zależności od częstości przebywania respondenta
w lesie [%]

Źródło: Opracowanie własne.

<1 raz 
w mies.

>1 raz 
w tyg.

1 raz 
w tyg.

2 razy
w mies.

1 raz 
w mies.

<50 tys. 50-150 tys. >150 tys.

293



Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 6. Pierwsze skojarzenie ze słowem leśnik w zależności od wykonywania tego 
zawodu przez kogoś z otoczenia respondenta oraz uczestnictwa w zajęciach edukacji 
leśnej [%]

spotkaniach z leśnikami nie przełożył się na skuteczniejsze rozpoznawanie. Dosyć 
zaskakującym jest to, że najpospolitsza w Polsce sosna okazała się najtrudniej 
rozpoznawalnym gatunkiem. Najczęściej mylona była ze świerkiem i jodłą, a 
niektórzy, jako nazwę gatunkową, podawali terminy choinka, czy iglak.

Na pytanie o znajomość uwarunkowań, jakim należy sprostać, aby zostać 
leśnikiem 17% ankietowanych nie znało odpowiedzi. 78% wskazała na 
konieczność ukończenia studiów leśnych, a 7% zawód leśnika wiąże z 
obowiązkiem zostania myśliwym.

Na polskim rynku znajduje się szeroki wachlarz prasy przyrodniczo-leśnej. 
Czytelnikom proponowane są między innymi takie tytuły jak Łowiec Polski, Las 
Polski, Przegląd Leśniczy, Echa Leśne, Głos Lasu, Przyroda Polska. Spośród 
szerokiego asortymentu prasowego ta o tematyce leśnej nie jest często wybierana 
przez przeciętnego obywatela. Udzielone odpowiedzi wskazują na niewielki 
odsetek znających tytuły prasy fachowej. Najpowszechniejszym źródłem wiedzy 
na temat leśnictwa wśród respondentów okazały się popularna prasa, radio i 
telewizja (70%), prasa leśna (34%) oraz Internet (15%).

W kwestii konieczności stosowania zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w 
lasach panuje znaczna zgodność wśród ankietowanych (ryc. 9). Zdecydowanie za 
prowadzeniem tego typu zabiegów opowiedziało się 36% osób niebiorących i 47% 
osób uczestniczących dotąd w spotkaniach z leśnikami. Jak wynika z badań udział 
w zajęciach z edukacji leśnej zmniejsza grupę niezdecydowanych, zajmujących 
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neutralne stanowisko w tej kwestii z 14 do 12%, jak również całkowicie 
potępiających tego typu działalność z 6 do 4%.

Brak szerszej wiedzy i zrozumienia społeczeństwa dla zadań realizowanych 
przez leśników przekłada się na znaczny odsetek (13%) ankietowanych 
uważających, że obecność leśników w ekosystemach leśnych jest zbędna (ryc. 10). 
Co zastanawiające wśród osób, które uczestniczyły w spotkaniach z leśnikami jest 
ich jeszcze więcej (18%). Z ryc. 10 wynika także, że akcje organizowane przez 
leśników nie zmniejszają grona osób, które nie mają jeszcze wyrobionego zdania na 
ten temat, a jedynie 28% „przeszkolonych” uznało działalność leśnika za 
niezbędną. Świadczyć to może o niedoinformowaniu społeczeństwa o roli leśnika, 
jego zadaniach i celach realizowanych w ramach gospodarki leśnej. Wyniki 
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Ryc. 9. Siła odczuć osób uczestniczących i niebiorących dotąd udziału w spotkaniach z 
leśnikami względem stosowania zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 10. Stosunek respondentów do pomysłu zaprzestania działalności leśników w 
ekosystemach leśnych
Źródło: Opracowanie własne.
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odpowiedzi na to pytanie stoją w części w sprzeczności z rezultatami uzyskanymi w 
poprzednim. Najprawdopodobniej część z ankietowanych uznała, że w pytaniu 
drugim chodzić może o chronione zbiorowiska o charakterze naturalnym np. 
rezerwaty przyrody i stąd taki rozdźwięk w odpowiedziach.

56% osób, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach z edukacji leśnej uznała 
je za ciekawe, 34% za bardzo interesujące i zachęcające do dalszego zgłębiania 
tematu, a 15% oceniło je, jako nieciekawe, wręcz nudne.

PODSUMOWANIE
Prawidłowości strategii szkolnictwa i wychowania w XXI wieku sprowadzają 

się do tego, aby człowiek edukował się przez całe swoje życie, wiedział jak 
postępować, miał właściwy system wartości oraz by potrafił egzystować i 
współdziałać z innymi. Strategia ta obejmuje również edukację przyrodniczą, której 
ponadpodstawowym celem jest ekorozwój. Wcielanie w życie tego celu wymaga 
społecznej znajomości środowiska naturalnego, odczuwania szacunku do przyrody, 
kompetentnego prognozowania następstw wynikających z gospodarowania 
środowiskiem, wykluczania i odtrącania zagrożeń, naprawiania strat oraz 
kształtowania nowych, pozytywnych wariantów działania nie tylko dla pożytku 
przyrody, ale i godnego życia człowieka. Od człowieka zależy harmonijny rozwój, 
któremu tu i teraz oraz w czasach przyszłych powinno zależeć na opiece 
środowiska, w którym bytuje i działa. Poprawa w działaniu na rzecz ochrony 
środowiska wymaga powszechnej świadomości ekologicznej. Toteż w kształceniu 
środowiskowym nakłada się duży nacisk na (Mrowińska i Mrowiński 2003):
- rozwijanie etyki ekologicznej bazującej na humanitarnym stosunku do przyrody,
- dowiadywanie się o wartościach przyrody i kształtowaniu postaw niezbędnych do 

zrozumienia i diagnozowania wzajemnych interakcji między członkami 
społeczeństwa, ich kulturą a naturą,

- instruowanie społeczeństwa i jego dynamiczny udział w ochronie środowiska i w 
rozważnym gospodarowaniu zasobami natury,

- reformę rozporządzania środowiskiem i wzniecanie do odpowiednich rozwiązań 
w tej dziedzinie,

- zdobywanie energicznej stabilności między poziomem życia a jakością 
środowiska.

Wykorzystując edukację leśną, jako narzędzia kształtującego świadomość w 
społeczeństwie, należy dążyć do tego, aby ludność dysponując wiedzą przyrodniczą 
i wykształcając w sobie system wartości nawiązujący do lasu, zaakceptowało 
zasady racjonalnej gospodarki leśnej oraz czuło emocjonalną więź z pięknem lasu 
(Chołnik 2004).

Przyjęte „Kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach 
Państwowych”, jak również założenia „Polityki Leśnej Państwa” stawiają edukację 
leśną, jako jedno z podstawowych zadań wykonywanych przez Lasy Państwowe 
zmierzające do:
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- rozpowszechnienia w świadomości społeczeństwa wiedzy na temat 
funkcjonowania ekosystemów leśnych, jak również o wielozadaniowej i 
zrównoważonej działalności gospodarstwa leśnego,

- podniesienia poziomu rozwoju psychicznego społeczeństwa w sferze rozumnych 
postaw i odpowiedzialnego użytkowania wszelakich funkcji lasu,

- zwiększenia społecznego zaufania do aktywności zawodowej leśników.
W dobie mody na „eko” ludzie chcą pogłębiać wiedzę środowiskową, 

poznawać problemy i metody ochrony przyrody. 29% ankietowanych miało okazję 
brać udział w zajęciach z edukacji leśnej. Według danych publikowanych przez 
Lasy Państwowe w okresie od 2004 do 2011 roku w zajęciach z edukacji leśnej 
uczestniczyło blisko 15 mln osób. Spotkania z leśnikami odbywały się głównie z 
osobami w wieku 7-12 lat, brało w nich udział blisko 6,5 mln dzieci (44% ogółu 
uczestników). Osoby starsze mają ograniczone możliwości uczestnictwa w takich 
zajęciach, a wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w tej grupie społecznej 
wiedza o pracy leśników jest na poziomie niższym w porównaniu do innych grup 
wiekowych. Podejmowane przez leśników akcje, czy tylko potencjalne możliwości 
uruchamiania takowych, winny być mocno nagłaśniane w społeczeństwie, 
ponieważ wiele osób deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach edukacji leśnej. 
Stwierdzenie to uzasadnione jest m.in. tym, iż pomimo braku w kwestionariuszu 
badawczym pytania z tego zakresu, ankietowani odpowiadając na pytanie o 
uczestnictwo w zajęciach, obok odpowiedzi negatywnej dopisywali, że chcieliby 
mieć taką możliwość i chętnie z takiej sposobności skorzystaliby.

WNIOSKI
1. Preferowanie przez społeczeństwo popularnej prasy, radia i telewizji, jako 

podstawowego źródła informacji o świecie, wymusza postrzeganie tych mediów za 
jedne z głównych nośników przekazywania mu wiedzy leśnej przez polskich 
leśników, co nie umniejsza dotychczas wykorzystywanych w edukacji leśnej 
metod.

2. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu edukacji leśnej nie zawsze skutkuje 
osiągnięciem rezultatów pożądanych przez leśników. Jednakże w takich 
przypadkach zazwyczaj zmniejszeniu ulega grupa osób niemających wyrobionego 
zdania na dany temat.

3. Przy pokaźnych kwotach, rokrocznie wydatkowanych na cele edukacji 
leśnej, koniecznym wydaje się prowadzenie monitoringu skuteczności 
prowadzonych działań z tego zakresu, aby obniżyć dotychczasowy dosyć wysoki 
odsetek osób niezadowolonych z zajęć z leśnikami.
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wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach 
Państwowych

STRESZCZENIE
Las pełni wiele różnorodnych funkcji, które można podzielić na 3 podstawowe 

grupy: ochronne, gospodarcze oraz społeczne. Edukacja leśna społeczeństwa jest 
jednym z zadań realizowanych przez Lasy Państwowe mających na celu 
upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym, jak również szerzenie informacji o 
zasadach prowadzenia wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Dodatkowo działania te mają podnieść wiedzę społeczeństwa o zasadach 
racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu oraz 
budować zaufanie społeczeństwa do działalności zawodowej leśników. Lasy 
Państwowe do edukacji wykorzystują ponad 5,3 tys. różnorodnych obiektów. W 
2008 roku w zajęciach z edukacji leśnej uczestniczyło 2.117.581 osób, z czego 
blisko milion w wieku 7-12 lat.

Niniejsza praca zawiera wyniki ankietowego badania świadomości 
społeczeństwa województwa pomorskiego na temat roli leśnictwa i leśniczego w 
gospodarowaniu ekosystemami leśnymi. Województwo pomorskie o pow. 18.239 

2
km  zamieszkuje 2.194.000 osób (5,7% mieszkańców całego kraju). Położone jest 
w północnej Polsce nad Morzem Bałtyckim. Lesistość województwa kształtuje się 
na poziomie 36% i jest to jeden z najwyższych wskaźników w skali całego kraju.

W badaniach 528 osobowej grupy osób stwierdzono, że respondenci mają 
świadomość roli, jaką odgrywa leśnik w gospodarowaniu ekosystemami leśnymi. 
Jednakże niezbędnym jest kontynuowanie działań z zakresu edukacji leśnej, 
których głównym celem jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa o lasach i 
zwiększanie zaufania do pracy polskich leśników.

SUMMARY
Forests play varied roles which can be divided into three basic groups: 

protective, economic and social. The forest education of society is one of the tasks 
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realized through The State Forests National Forest Holding, aiming at disseminating 
knowledge in the society about forest environment, as well as propagating 
information about the principles of leading a versatile and sedate forest economy. 
Additionally, the workings aim at increasing the consciousness of society in the 
range of rational and responsible use of all functions of forests as well as building 
social confidence to the professional activity of the foresters. State forests use over 
5300 of varied objects for forest education. In 2008, 2117581 people participated in 
the forest education classes. The published data shows that people mainly at the age 
from seven to 12 took part in the meetings with foresters.

The paper contains the results of questionnaire investigation concerning the 
consciousness of the society of Pomeranian province on the subject of forestry and 
foresters in the management of forest ecosystems. The Pomeranian province is 
situated in the northern Poland at the Baltic Sea and is one of the three seaside 

2
provinces. It occupies the surface of 18239 km , 2194000 people settle the area what 
constitutes 5.7% of population of the whole country. The forestry of the Pomeranian 
province is going for around the level of 36% and it is one of the highest coefficients 
in the scale of the whole country.

The questionnaire investigations were conducted on a group of 528 persons. 
The respondents had the awareness of numerous threats occurring in the profession 
of a forester, yet they have to execute their tasks to provide for the charter of 
economic forests, as the way of a durable retaining of forest ecosystems.
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