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Las jako element środowiska przyrodniczego ma istotny kontekst społeczny, wyrażony 
nie tylko określonymi formami jego użytkowania, ale także sferą pozamaterialną. Wśród 
społecznych wymiarów lasu należy wymienić m.in. dostęp do zasobów surowca drzewnego i 
regulacje w tym zakresie (prawne i zwyczajowe); ochrona lasu i różnorodności biologicznej w 
lasach; wartości, normy i postawy społeczne wobec lasu; społeczne funkcje lasu (rekreacyjne, 
kulturowe, estetyczne itp.); zarządzanie zasobami leśnymi (synergie, konflikty i kolizje); las 
jako przedmiot zainteresowań grup społecznych (społeczności lokalne; organizacje 
pozarządowe; partycypacja społeczna); las w edukacji formalnej i nieformalnej. Badania 
dotyczące społecznego znaczenia lasu są prowadzone od dawna, w szczególności w Stanach 
Zjednoczonych oraz w Skandynawii. W Polsce prowadzono do tej pory przede wszystkim 
badania dotyczące problemów ochrony przyrody w lasach i konfliktów społecznych w 
zarządzaniu zasobami leśnymi. Szczególnym obiektem zainteresowania była Puszcza 
Białowieska, gdzie analizowano długotrwały konflikt wokół definicji i sposobów ochrony lasu 
angażujący wiele grup społecznych na różnych poziomach podejmowania decyzji i w 
zmieniającym się otoczeniu prawnym. Choć polskie badania społecznego znaczenia lasu są 
– jak dotychczas – wycinkowe, nauki społeczne mają potencjalnie do zaoferowania wiele 
istotnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych.  
 
Celem konferencji jest dokonanie przeglądu istniejących badań i istniejącej wiedzy na temat 
społecznego znaczenia lasu, a także zaproponowanie nowych perspektyw badawczych. Służyć 
to ma zarówno celom poznawczym jak i praktycznym, związanym z zarządzaniem lasami. Na 
powyższe zaproszenie odpowiedziało grono pracowników naukowych wywodzących się z 
różnych środowisk akademickich z terenu całego kraju. Tematyka wystąpień jest bardzo 
urozmaicona, gwarantuje szerokie spojrzenie na zaproponowane zagadnienie. Organizatorzy 
przewidują 4 sesje tematyczne na których zostaną przedstawione 24 referaty. 
 
 

  



Program konferencji 

 

17 października 2018 (środa) 

20.00: Spotkanie Sekcji Socjologii Środowiska PTS (otwarte) 
 

18 października 2018 (czwartek) 

9.00-9.10: Otwarcie konferencji, przywitanie - dr inż. Benedykt Roźmiarek, Dyrektor 
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie 

9.10-9.20: Otwarcie konferencji, przywitanie - prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Sesja nr 1. Moderator: Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz 

9.20-9.45: Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak: „Jak dzisiaj najefektywniej 

chronić przyrodę? - studium Natura 2000” 

9.45-10.10: Dr Małgorzata Blicharska: „Na co leśnictwu nauki społeczne?” 

10.10-
10.35: 

Dr Agata Konczal: „Antropologia lasu. Refleksje z badań nad rolą leśników w 

kształtowaniu wizji przyrody w Polsce” 

10.35-
11.00: 

Przerwa kawowa 

Sesja nr 2. Moderator: Prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak 

11.00-
11.20: 

Dr hab. D. Rancew-Sikora: „Lasy z perspektywy strategii komunikacyjnych i 

władzy” 

11.20-
11.40: 

Dr K. Niedziałkowski: „Legitymacja społeczna systemu certyfikacji drewna 
FSC na przykładzie Białorusi i Polski” 

11.40-
12.00: 

I. Bojadżijewa: „Lasy i leśnictwo przy Okrągłym Stole. Próba problematyzacji” 

12.00-
12.20: 

M. Krokowska-Paluszak: „Las i leśnicy w oczach społeczeństwa” – co wpływa 

na wizerunek Lasów Państwowych i leśników” 

12.20-
12.40: 

Dr P. Pawliszak: „Co jest cenne w Puszczy Białowieskiej i co/kto zagraża jej 

unikalnym wartościom? Analiza narracyjna dyskursu leśników i ekologów” 

12.40-
13.00:  

Dr A. Wójcik: „Rola kolektywnego narcyzmu w promowaniu podstaw 
antyśrodowiskowych – przypadek Puszczy Białowieskiej” 

13.00-
14.00: 

Obiad 

14.00-
15.30: 

Zwiedzanie ekspozycji Ośrodka Kultury Leśnej (1/2) 



Sesja nr 3. Moderator: Dr hab. Dorota Rancew-Sikora 

15.30-
15.50: 

Dr hab. P. Matczak: „Czy jesteśmy cwaniakami, gdy mówimy o przyrodzie? 

Przypadek drzew na terenach prywatnych” 

15.50-
16.10: 

R. Putkowska-Smoter: „Przyroda czy przyrody? Las, park i drzewo w mieście” 

16.10-
16.30: 

Dr A. Peisert: „Lasy miejskie jako przedmiot działań strażniczych 

dzielnicowych ruchów obywatelskich”  

16.30-
16.50: 

M. Mielewczyk: „Świadczenia ekosystemowe drzew i krzewów, a potrzeby 

mieszkańców – perspektywa porównawcza na podstawie badań 

etnograficznych” 

16.50-

17.10:  

Dr K. Iwińska: „Perception of forest values among nature guides – a case 
study from Chitwan National Park, Nepal” 

17.10-
17.30: 

Ks. dr A. Wysocki: „Środowisko przyrodnicze jako mechanizm generatywny 
życia społecznego na przykładzie zmian w wybranych parafiach” 

17.30-
17.50: 

Dr M. Strzelecka: „Sprawiedliwość społeczna w kontekście konfliktów Natura 

2000 – Fraser 3” 

18.30: Kolacja i dyskusje nieformalne 

 

19 października 2018 (piątek) 

8.30-9.30: Śniadanie 

9.30-10.30: Zwiedzanie ekspozycji Ośrodka Kultury Leśnej (2/2) 

Sesja nr 4. Moderator: Dr hab. Piotr Matczak 

10.40- 
11.00: 

K. Mączka: „Jak daleko spada jabłko od jabłoni? Ekspercka analiza świadczeń 

ekosystemowych i ich zasięgu zapewnianych przez drzewa” 

11.00-
11.20: 

M.D. Boćkowski: „Zastosowanie koncepcji usług ekosystemowych w 

tworzeniu i rozszerzaniu obszarów chronionych – wstępne założenia 

teoretyczne dla Turnickiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego” 

11.20-
11.40: 

P. Wysocka: „Geoankieta - narzędzie pozwalające na badanie świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie świadczeń dostarczanych przez drzewa i 

krzew”  

11.40-
12.00: 

M. Fronia: „Rola lasu i środowiska przyrodniczego w koncepcji gospodarki o 

obiegu zamkniętym” 



12.00-
12.20: 

D. Paniotova, „Psychologiczne czynniki pośredniczące pomiędzy percepcją 

zagrożenia środowiskowego związanego ze zmianą klimatu a zachowaniem 

prośrodowiskowym” 

12.20-
12.40: 

A. Snopek: „Tablice edukacyjne w lasach i na obszarach chronionych – 

problemy oceny skuteczności” 

12.40-
13.00: 

 

 

13.00-
13.20: 

 

Adam Choryński, Iwona Pińskwar, Dariusz Graczyk: „Zagrożenia naturalne: 

konsekwencje dla społeczności lokalnych oraz podejmowane działania w 

wybranych wielkopolskich gminach” 

Dr W. Puchalski: „Percepcja krajobrazu leśnego jako złożonego systemu 

ekologiczno-społecznego: paradygmat dla zrównoważonego 

gospodarowania, badań i edukacji” 

13.20-
13.30: 

Zamknięcie konferencji 

13.30: Obiad  

 
 
 
 
W konferencji można wziąć udział w charakterze słuchacza, koszt udziału w konferencji 

to kwota 400,00 złotych. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 października 2018 r. Karty 
zgłoszenia należy kierować do p. Konrada Bula – email: konrad.bul@okl.lasy.gov.pl i/lub do 
Joanny Tusznio, email:  joanna.tusznio@uj.edu.pl. 

 

 

Dojazd 
 

Głuchów położony jest pomiędzy Kaliszem a Pleszewem, na trasie nr 12 do Poznania. 
Dojazd samochodem: adres do nawigacji to 63-300 Gołuchów, ul. Borowskiego 2. Dojazd 
koleją: dojazd pociągiem do Kalisza, a następnie (a) przy stacji PKP znajduje się przystanek 
pleszewskich linii autobusowych – należy wybrać autobus do Pleszewa przez Gołuchów, bilety 
dostępne u kierowcy; (b) obok stacji PKP jest dworzec PKS – wszystkie autobusy w kierunku 
do Poznania i Pleszewa zatrzymują się również w Gołuchowie. Taksówka spod dworca 
kolejowego w Kaliszu do Gołuchowa (ok 15 kilometrów) kosztuje ok. 70 zł  
 
Biuro recepcyjne znajduje się w obiekcie edukacyjno-konferencyjnym  pod wskazanym wyżej 
adresem. Biuro czynne 17 października w godzinach 18-22; 18 października w godzinach 7.30-
18.00, 19 października w godzinach 7.30-14.00. 
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