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Przedmowa

Rok Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa rozpoczęliśmy 8 kwiet-
nia 2015 r. upamiętnieniem 75. rocznicy śmierci Jana Teodora Hausbrandta, który 
był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu. Przedstawiciele rodziny zmar-
łego, byli i obecni pracownicy Instytutu, członkowie Rady Naukowej, przedstawi-
ciele związków zawodowych, Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych oraz wielu współpracujących instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem 
pierwszego dyrektora Instytutu w Sękocinie Starym. Przedtem odmówiono modlitwę 
za pracowników Instytutu poległych i zamordowanych podczas II wojny światowej. 
Następnie przypomniano życie i twórczość dyrektora oraz zaprezentowano wystawę 
pamiątek związanych z Janem Teodorem Hausbrandtem i początkami Instytutu w la-
tach 1930–1939. W roku jubileuszowym został wykonany przez prof. Kazimierza 
Rykowskiego „Medal im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnic-
twa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych”, który w przyszłości będzie wręczany raz 
do roku, a po raz pierwszy tego aktu dokonano podczas uroczystości jubileuszowych.

Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchody Jubileuszu było odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej twórcę białowieskiej placówki Instytutu, prof. dr. hab. Jana 
Jerzego Karpińskiego. Uroczystości z udziałem władz samorządowych, przedstawi-
cieli Białowieskiego Parku Narodowego, jednostek naukowych z Białowieży i Tech-
nikum Leśnego, pracowników Instytutu, rodziny profesora i Jego współpracowników 
odbyły się w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży dnia 15 kwietnia 2015 r. 
W tym właśnie roku mija 50. rocznica śmierci profesora. Po odsłonięciu tablicy, 
w nowo otwartej sali imienia prof. Jana Jerzego Karpińskiego odbyła się konferencja, 
podczas której wspominano Jego życie i twórczość. W trakcie uroczystości zebrani 
goście mogli wysłuchać laureatki konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości 
profesora Karpińskiego. Po uroczystościach przez miesiąc była otwarta w Zakładzie 
Lasów Naturalnych w Białowieży wystawa publikacji, zdjęć, dokumentów i pamiątek 
związanych z działalnością profesora Jana J. Karpińskiego, którą później prezentowa-
no w Białowieskim Parku Narodowym.

Główne uroczystości Jubileuszu 85-lecia Instytutu miały miejsce w dniu 
17 czerwca 2015 r. Rozpoczęto je tradycyjnie uroczystą mszą świętą w intencji pra-
cowników Instytutu i ich rodzin celebrowaną przez bp. Edwarda Janiaka, Krajowego 
Duszpasterza Leśników, w kościele parafialnym p.w. Świętej Faustyny w Sękocinie 
Starym. Po mszy przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rady Naukowej Instytu-
tu oddali hołd założycielowi i pierwszemu dyrektorowi Instytutu, Janowi Teodorowi 
Hausbrandtowi poprzez złożenie kwiatów pod Jego pomnikiem.
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Zasadniczym punktem Jubileuszu było uroczyste posiedzenie Rady Naukowej 
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym z udziałem byłych i obecnych 
pracowników Instytutu oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Po otwarciu po-
siedzenia przez dyrektora Instytutu i przewodniczącego Rady Naukowej, nastąpiło 
odczytanie przez prof. Tomasza Boreckiego listu Prezydenta RP i postanowienia do-
tyczącego przyznania odznaczeń pracownikom IBL.

Wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Instytutu doko-
nał minister środowiska Maciej Grabowski, po czym nastąpiło wręczenie Kordelasów 
Leśnika przez Janusza Zaleskiego – zastępcę dyrektora generalnego Lasów Państwo-
wych ds. gospodarki leśnej. Po raz pierwszy medal im. Jana Teodora Hausbrandta 
Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych, jako dowód 
uznania i podziękowania za wybitny wkład w rozwój nauk leśnych oraz Instytutu 
Badawczego Leśnictwa, otrzymał prof. dr hab. Andrzej Klocek. 

Instytut otrzymał szczególne wyróżnienia za swoje osiągnięcia: „Medal Pro Bono 
Silvae – dla dobra lasów” – przyznany przez Polskie Towarzystwo Leśne za wybit-
ny wkład Instytutu w rozwój leśnictwa i lasów polskich oraz promowanie wiedzy 
z tej dziedziny; Medal Joseph’a Dekret’a Matejovie – najwyższe wyróżnienie Naro-
dowego Centrum Leśnego w Zwoleniu na Słowacji za trwały wkład IBL-u w rozwój 
leśnictwa; Medal Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; „Zielony Laur” przyznany  
IBL-owi przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” za wybitne zasługi dla ochrony 
środowiska.

Następnie do społeczności Instytutu Badawczego Leśnictwa zwrócili się zaprosze-
ni goście, wygłaszające okolicznościowe adresy i życzenia. Posiedzenie zakończył re-
ferat o historii Instytutu oraz jego dokonaniach i perspektywach dalszego rozwoju. Po 
uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej wykonano pamiątkowe zdjęcie jej uczestni-
ków. W drugiej części uroczystości prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, przewodniczący 
Rady Naukowej IBL w latach 1991–2007, wygłosił wykład jubileuszowy pt. „Powo-
łanie do pracy naukowej w leśnictwie”. Po wykładzie uczestnicy mieli okazję obej-
rzeć premierę filmu zrealizowanego przez IBL pt. „Od roku 1930. Instytut Badawczy  
Leśnictwa”, następnie uroczystość uświetnił kwartet smyczkowy ARTE. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym posiłkiem.

Następny dzień Jubileuszu Instytutu upłynął uczestnikom w naukowej atmosfe-
rze na międzynarodowej konferencji pt. „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”. 
Zaproszeni goście z kluczowych leśnych organizacji międzynarodowych, tj. Euro-
pejskiego Instytutu Leśnego (EFI), Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji 
Badawczych (IUFRO), Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych, wydziałów leśnych oraz IBL, wygłosili referaty, które stały się inspiracją 
do ożywionej dyskusji. W trakcie konferencji odbyła się sesja posterowa dotycząca 
najnowszych wyników badań uzyskanych przez pracowników Instytutu.

Mamy zaszczyt przekazać Państwu relację z uroczystości z okazji 85-lecia Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa w postaci tej kroniki oraz płyty DVD z materiałami jubi-
leuszowymi. Kronika jest wydawnictwem wieńczącym Jubileusz Instytutu. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości w dniach 17–18 czerwca 2015 roku otrzymali ponadto nastę-
pujące pozycje książkowe:

 � „Rozwój i osiągnięcia Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 2006–2014”,



 � „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”,
 � „Placówka Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży”.

Galeria fotografii, wydawnictwa jubileuszowe, referaty z konferencji, listy gratu-
lacyjne i relacje filmowe, znajdują się również na specjalnie w tym celu utworzonej 
stronie internetowej pod adresem www.jubileusz.ibles.pl. 

W trakcie obchodów Jubileuszu nastąpiło otwarcie wystawy „IBL na kartach hi-
storii”, która do końca roku jubileuszowego jest udostępniona do zwiedzania i cieszy 
się dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych.

Wyrażamy nadzieję, że przekazane Państwu wydawnictwa okolicznościowe oraz 
filmy, pozwolą na powrócenie pamięcią do tych spędzonych w przyjaznej atmosferze 
chwil, ważnych dla pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Na koniec społeczność Instytutu pragnie wyrazić raz jeszcze wdzięczność Do-
stojnym Gościom za wspólne świętowanie Jubileuszu 85-lecia IBL i przekazanie z tej 
okazji życzeń i gratulacji. Wszystkie te miłe dla nas słowa dają nam istotny impuls do 
dalszej wytężonej pracy na rzecz rozwoju leśnictwa oraz ochrony lasów wraz z całym 
ich bogactwem.

                                                                 Dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa
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1. ZapocZątkowanie obchodów JubileuSZu 85-lecia 
inStytutu badawcZego leśnictwa

1.1. Uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy śmierci  
Jana Teodora Hausbrandta

W dniu 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sęko-
cinie Starym odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 75. rocznicy śmierci 
pierwszego dyrektora Instytutu Jana Teodora Hausbrandta (1895–1940), zamordowa-
nego przez NKWD w Katyniu.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał dyrektor Instytutu Badawczego Le-
śnictwa dr hab. Janusz Czerepko, który powiedział m.in.: Zebraliśmy się dzisiaj wokół 
pomnika Jana Teodora Hausbrandta, żeby uczcić 75. rocznicę Jego śmierci, a także 
upamiętnić pracowników Instytutu, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach II woj-
ny światowej. Dziękuję za przybycie i serdecznie witam przybyłych Gości. Witam też 
wszystkich tu obecnych, w tym pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa i dzię-
kuję za tak liczne przybycie.

Szanowni Państwo, we wrześniu 1939 roku Polska została napadnięta przez są-
siednie państwa: Niemcy i Związek Sowiecki. Zaczęła się II wojna światowa. Pra-
cownicy Instytutu Badawczego Lasów Państwowych wzięli czynny udział w obronie 
Ojczyzny.

Jan Teodor Hausbrandt na własną prośbę został zmobilizowany jako oficer 36. 
Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Po wejściu Sowietów, trafił do niewoli i zna-
lazł się w obozie w Kozielsku. W kwietniu 1940 roku, wraz z innymi polskimi ofi-
cerami, został przewieziony do Katynia i zamordowany przez NKWD. Według do-
stępnych informacji miało to miejsce w dniach 4–9 kwietnia 1940 roku, dokładnej 
daty śmierci nie ustalono. Zginął w wieku 45 lat, pozostawiając żonę i syna. W cza-
sach komunistycznych nie mogliśmy o tym mówić prawdy, dziś naszym obowiąz-
kiem jest pamiętać o ludziach, którzy walczyli i ginęli za wolność i niepodległość  
Ojczyzny.

Chociaż zginęli, jednak moralnie to oni są dzisiaj zwycięzcami, oddajmy Im cześć. 
Proszę o minutę ciszy. Proszę również o modlitwę za świętej pamięci Jana Teodo-

ra Hausbrandta, za pracowników Instytutu zamordowanych przez NKWD na Wscho-
dzie w roku 1940 oraz pracowników Instytutu, którzy zginęli z rąk okupantów w czasie 
II wojny światowej.

Modlitwę poprowadzili: ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński – duszpasterz leśników 
Mazowsza wraz z księdzem Dariuszem Bartoszewiczem – proboszczem Parafii p.w. 
Świętej Faustyny w Sękocinie.

Następnie odbyło się składanie kwiatów pod pomnikiem Jana Teodora Hausbrandta 
przez przedstawicieli rodziny, zaproszonych gości oraz przedstawicieli Rady Naukowej 
IBL, dyrekcji Instytutu, organizacji związkowych i Rady Pracowników.
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Kwiaty złożyli:
 � Pani Ewa Hausbrandt, prawnuczka Jana Teodora Hausbrandta – studentka Wy-

działu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,
 � dr Stanisław Gorczyca – wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, 

w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 � przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: dr Maria Zachwatowicz – dyrektor 

Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody oraz dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba 
– zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody wraz z mgr. 
inż. Mirosławem Markowskim – dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodo-
wego,

 � przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: mgr inż. Michał 
Magnuszewski i mgr inż. Adam Biernat oraz zastępca nadleśniczego Nadle-
śnictwa Chojnów – mgr inż. Stanisław Turowski,

 � Prezydium Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa obecnej kaden-
cji: prof. dr hab. Tomasz Borecki – przewodniczący Rady, dr hab. Wojciech 
Grodzki – wiceprzewodniczący i dr hab. Iwona Skrzecz – sekretarz Rady,

 � delegacja honorowych członków Rady Naukowej IBL i emerytowanych pra-
cowników IBL w składzie: prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski, dr Stanisław 
Dunikowski, mgr inż. Jadwiga Fonder i mgr Hanna Piotrowska,

 � delegacja Instytutu Badawczego Leśnictwa: dr hab. Janusz Czerepko – dyrek-
tor, prof. dr hab. Jacek Hilszczański i dr inż. Piotr Gołos – zastępcy dyrektora, 
prof. dr hab. Andrzej Szujecki i prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – byli prze-
wodniczący Rady Naukowej IBL oraz były dyrektor Instytutu prof. dr hab. 
Andrzej Klocek, a także byli zastępcy dyrektora IBL – prof. dr hab. Barbara 
Głowacka i dr hab. Ryszard Szczygieł,

 � delegacja Rady Pracowników oraz związków zawodowych w IBL: dr inż.  
Tomasz Jabłoński – przewodniczący Rady Pracowników, inż. Marek Sybilski 
– przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IBL i dr inż. 
Andrzej Boczoń – przewodniczący Związku Leśników Polskich w IBL,

 � dr hab. Rafał Paluch – kierownik Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży,
 � przedstawiciele Liceum im. Mikołaja Reja w Warszawie, szkoły, którą ukoń-

czył Jan Teodor Hausbrandt: mgr Jerzy Dzik – wicedyrektor oraz przedstawi-
ciel Rady Pedagogicznej – mgr Wiesława Papadomichelaki. 

Po złożeniu kwiatów uczestnicy uroczystości przeszli do sali konferencyjnej 
Instytutu, gdzie dyrektor Instytutu dr hab. Janusz Czerepko w referacie okoliczno-
ściowym następująco zaprezentował sylwetkę i życie zawodowe Jana Teodora Haus-
brandta: Jan Teodor Hausbrandt – pierwszy dyrektor i organizator Instytutu był osobą 
holistycznie pojmującą naukę i praktykę leśną, o czym świadczy różnorodność kie-
runków badawczych podjętych w krótkim okresie jednej dekady pracy Instytutu. Jan 
Teodor Hausbrandt, to też wielki patriota, o czym świadczą następujące Jego słowa 
skierowane do leśników w 20 rocznicę odzyskania niepodległości opublikowane w li-
stopadzie 1938 r. w „Lesie Polskim”:

„Nam, leśnikom przypada w udziale to szczęście ogromne, że możemy w pracy 
naszej patrzyć bezpośrednio w oblicze Ojczyzny.
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Uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy śmierci Jana T. Hausbrandta rozpoczął dyrektor Janusz 
Czerepko

Modlitwę za śp. J.T. Hausbrandta oraz za pracowników Instytutu, którzy zginęli w czasie II wojny 
światowej poprowadzili: ks. Wiktor Ojrzyński – Duszpasterz Leśników Mazowsza i ks. Dariusz 
Bartoszewicz – proboszcz miejscowej Parafii pw. Świętej Faustyny w Sękocinie.
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Ewa Hausbrandt, prawnuczka 
J.T. Hausbrandta składa kwiaty 
pod pomnikiem Jana Teodora 
Hausbrandta

Kwiaty pod pomnikiem Jana Teodora Hausbrandta złożyli:
Stanisław Gorczyca – senator Rzeczypospolitej Polskiej



13

Maria 
Zachwatowicz (od 

prawej) i Anna 
Żornaczuk-Łuba  

– przedstawicielki 
Ministerstwa 
Środowiska 

oraz Mirosław 
Markowski – 

Kampinoski Park 
Narodowy 

Adam Biernat 
(od lewej) 

i Michał 
Magnuszewski – 

przedstawiciele 
Dyrekcji 

Generalnej Lasów 
Państwowych 

oraz Stanisław 
Turowski 

(w środku) – 
Nadleśnictwo 

Chojnów 

Iwona Skrzecz 
(od lewej), 

Tomasz Borecki 
i Wojciech 
Grodzki – 

Prezydium Rady 
Naukowej IBL 
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Hanna Piotrowska 
(od lewej), 
Stanisław 
Dunikowski, 
Jadwiga 
Fonder i Alojzy 
Kowalkowski 
– delegacja 
emerytowanych 
pracowników IBL

Jacek Hilszczański 
(od lewej), Janusz 
Czerepko, Piotr 
Gołos, Ryszard 
Szczygieł, 
Andrzej Klocek 
(niewidoczny), 
Barbara 
Głowacka, 
Andrzej Grzywacz 
i Andrzej 
Szujecki – obecni 
i byli członkowie 
dyrekcji 
i przewodniczący 
Rady Naukowej 
IBL 

Andrzej Boczoń 
(od lewej), Marek 
Sybilski i Tomasz 
Jabłoński – 
delegacja Rady 
Pracowników 
oraz związków 
zawodowych 
w IBL
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Rafał Paluch – kierownik Zakładu Lasów Naturalnych IBL

Jerzy Dzik i Wiesława Papadomichelaki 
– przedstawiciele Liceum im. Mikołaja 

Reja w Warszawie – szkoły, którą 
ukończył Jan T. Hausbrandt
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Janusz Czerepko 
przedstawia 
sylwetkę Jana 
T. Hausbrandta – 
wybitnego leśnika 
i organizatora 
leśnych prac 
badawczych

Uczestnicy 
spotkania 
poświęconego 
pamięci Jana 
T. Hausbrandta
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Uczestnicy 
spotkania 

poświęconego
pamięci Jana T. 

Hausbrandta

Wystawa 
dokumentów 

i pamiątek 
związanych 

z działalnością 
Jana T. 

Hausbrandta
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Wystawa dokumentów 
i pamiątek związanych 
z działalnością  
Jana T. Hausbrandta
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Wystawa 
dokumentów 

i pamiątek 
związanych 

z działalnością 
Jana T. 

Hausbrandta
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Odziewamy ją królewskim płaszczem lasów, kształtujemy jej piękno, staramy się 
dać przemówić całemu bogactwu jej twórczych mocy.

A ona darzy nas czarem swojej przyrody.”
Słowa te są tak ważne i aktualne, że stały się mottem jubileuszowym, bo w tym 

roku Instytut obchodzi 85-lecie swojego istnienia, a jednocześnie nasze spotkanie jest 
pierwszym wydarzeniem wpisującym się w Jubileusz Instytutu Badawczego Leśnic-
twa.

Jan Teodor Hausbrandt urodził się 18 stycznia 1895 roku w domu przy ulicy Ziel-
nej 23 w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej, osiadłej w Polsce na początku XVII 
wieku, a w Warszawie od XIX wieku. Ojciec, Wiktor Jan Benedykt był adwokatem, 
matka – Jadwiga Aleksandra z domu Werner, po śmierci męża w 1904 roku, samotnie 
wychowywała czwórkę dzieci – Helenę, Jadwigę, Jana i Stefana. Jan kształcił się 
początkowo w domu, co w tamtym czasie było powszechne, potem podjął naukę w ów-
czesnym Gimnazjum Filologicznym im. Mikołaja Reja w Warszawie. W gimnazjum 
redagował międzyszkolne tajne pismo „Wici” i działał w organizacji młodzieżowej 
„Zarzewie”. Przypomnę, że były to czasy zaboru rosyjskiego. W 1915 roku zdał ma-
turę eksternistycznie i wstąpił na Wydział Budowy Maszyn Politechniki w Warszawie.

W 1917 roku podjął naukę na Wyższych Kursach Leśnych organizowanych przez 
Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych w Warszawie. Był to początek Jego za-
interesowań leśnictwem. Studia rozpoczął w 1919 roku na Wydziale Leśnym SGGW.

Był wzorowym studentem. Wszystkie przedmioty w toku studiów zaliczał celująco. 
Studia ukończył w roku 1922. Już w trakcie studiów interesował się pracą nauko-
wą, gdy pracował jako asystent prof. Ryszarda Biehlera w Zakładzie Hodowli Lasu, 
a nawet przez jakiś czas zastępował go na stanowisku kierownika Zakładu. Opraco-
wywał redakcyjnie i technicznie skrypty z wykładów „Urządzanie lasu” Władysława 
Jedlińskiego i „Gleboznawstwo” Tadeusza Woyny. Aktywnie działał w organizacjach 
studenckich i samopomocowych.

20 lutego 1920 roku w Warszawie, w wieku 24 lat poślubił Stanisławę z domu 
Berka.

Bezpośrednio po studiach Jan Teodor Hausbrandt podjął pracę w Nadleśnictwie 
Inturskie, a dwa lata później w Nadleśnictwie Orańskie – w Wileńskiej Dyrekcji La-
sów Państwowych. Dał się poznać jako znakomity fachowiec i organizator, a także 
urzędnik. Zyskał uznanie przełożonych oraz szacunek u podwładnych i miejscowej 
ludności, którą „umiał jednać dla państwowości polskiej” (cytat z opinii na temat 
pracy J. T. Hausbrandta).

Następnie, w roku 1924 Jan T. Hausbrandt zostaje mianowany administratorem 
lasów doświadczalnych SGGW w Rogowie. W roku 1928 dyrektor Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie, Adam Loret mianuje go nadleśniczym Nadleśnictwa Gro-
dzisko (okolice Kłobucka pod Częstochową) i kierownikiem Szkoły dla Leśniczych 
w Zagórzu. Praca Jana T. Hausbrandta była oceniana jako bardzo dobra.

W maju 1930 roku minister rolnictwa Leon Janta Połczyński – ówczesny minister 
właściwy do spraw leśnictwa, zlecił Hausbrandtowi wyjazd do leśnych stacji doświad-
czalnych w kilku krajach Europy. Hausbrandt odwiedził te stacje już jako kierownik 
Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych – w okresie od 15 września do 30 
października 1930 r. Ostatecznie wybrał się do Pragi, Marianbrunn (obecnie dzielni-
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ca Wiednia), Zurychu, Fryburga Badeńskiego, Monachium, Tharandtu, Eberswalde 
i Springforbi (okolice Kopenhagi, Dania). Znał też zakład badawczy w Nancy (Fran-
cja), gdyż wcześniej odbył tam stypendium naukowe fundowane przez rząd francuski.

W czerwcu 1930 r. otrzymał stanowisko mianowanego Radcy Leśnictwa w szó-
stym stopniu służbowym w Dyrekcji Lasów Państwowych (DLP) w Warszawie, z zada-
niem sfinalizowania w formie organizacyjnej doświadczalnictwa leśnego.

Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych (ZDLP) powstał 10 lipca 1930 roku 
w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa i znalazł się w strukturze Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie, kierowanej wówczas przez Adama Loreta. Po miesiącu 
od utworzenia Zakładu, w dniu 12 sierpnia, obowiązki kierownika Zakładu przejął 
Jan Teodor Hausbrandt. Został nim w 8 lat po ukończeniu studiów, mając zaledwie 
35 lat.

Dyrektor Hausbrandt aktywnie uczestniczył w życiu naukowym. Na XIV Zjeź-
dzie Przyrodników i Lekarzy, zwanym też pierwszym Polskim Naukowym Zjazdem 
Leśniczym, Jan T. Hausbrandt wygłosił referat pt. „Zadania i organizacja Zakła-
du Doświadczalnego Lasów Państwowych”. Referaty wygłosili również z ZDLP:  
O. Borzemski, A. Dąbrowski, W. Gano, J. Kostyrko, M. Nunberg, H. Orłoś i T. Włoczewski.  
Już w tamtym czasie, na samym początku funkcjonowania ZDLP, troską dyrektora 
była popularyzacja wiedzy leśnej i promocja osiągnięć pracowników Zakładu.

Celem, który przyświecał ówczesnemu kierownikowi ZDLP było także nawiązy-
wanie współpracy międzynarodowej. W roku 1932 Jan T. Hausbrandt uczestniczył 
w VIII Kongresie Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych – IUFRO 
w Nancy (Francja).

Kolejnym ważnym punktem w karierze zawodowej Jana Teodora Hausbrandta 
było przekształcenie z Jego inicjatywy Zakładu w Instytut Badawczy w strukturach 
Dyrekcji Naczelnej LP (Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 
20 marca 1934 r.). Tym samym ranga jednostki wzrosła, a Jan T. Hausbrandt został 
dyrektorem tegoż Instytutu. Jednocześnie w wyniku rozbudowy DNLP w Warszawie 
Instytut zyskał pomieszczenia w nowym skrzydle budynku. Znacznie poprawiły się wa-
runki lokalowe, co umożliwiło dyrektorowi Hausbrandtowi poszerzenie zakresu badań 
i zwiększenie zatrudnienia. Do Instytutu Badawczego Lasów Państwowych (IBLP) 
przyjmowani byli kandydaci, którzy odbyli praktykę terenową w administracji leśnej 
i mieli zamiłowanie do pracy badawczej. Warunkiem koniecznym była też znajomość 
przynajmniej jednego języka obcego. W przedwojennym IBLP pracowali ludzie mło-
dzi. Kadrę kierowniczą stanowili 30-latkowie, pozostali pracownicy to 20-latkowie. 
W 1934 r. pracowało na stałe 19 osób, w roku 1939 już 80. IBLP zatrudniał też każde-
go roku kilkudziesięciu współpracowników.

W połowie lat trzydziestych rozpoczęto zbieranie informacji o zagrożeniach fi-
topatologicznych z użyciem kart diagnostycznych – monitoring fitopatologiczny (rok 
1935 i później). Działalność w tym zakresie była też określana mianem „pogotowia 
ochrony lasu”.

Kolejnym zadaniem IBLP były prace nad restytucją gatunków zagrożonych. 
W Białowieży powstało laboratorium biologiczne IBLP. Uczestniczyło ono w resty-
tucji żubra – symbolu ochrony przyrody w Polsce, w badaniach związanych z ho-
dowlą konika polskiego, zajmowało się też sprawami łowiectwa (łowieckie pogoto-
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wie weterynaryjne). Następny ważny fakt w ochronie przyrody, to próby restytucji 
niedźwiedzia brunatnego w Puszczy Białowieskiej. Restytucja odbywała się według 
metody współcześnie nazywanej „born to be free” (albo „born to be wild”). Naj-
liczniejszy Oddział Użytkowania Lasu, kierowany początkowo przez Andrzeja Dą-
browskiego, następnie przez Jana Wolskiego, był ważny z punktu widzenia celu, 
jakim była odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych, gdzie leśnictwo odgry-
wało istotną rolę. Oddział dzielił się na cztery pracownie oraz laboratorium przy 
zakładach drzewnych w Bydgoszczy. Jedną z tych jednostek był Oddział Żywicowa-
nia, kierowany przez Feliksa Jezierskiego, autora pierwszego polskiego podręcz-
nika żywicowania, wydanego w 1938 r. Utworzone zostały w tamtym czasie stacje 
doświadczalne w Nadleśnictwie Leszczydół i następnie w Nadleśnictwie Nurzec, 
gdzie funkcjonowała sekcja organizacji prac zrębowych. Powszechne były również 
terenowe wycieczki pracowników IBLP na powierzchnie doświadczalne. Istotnym 
elementem rozwoju IBLP była współpraca z odbudowującymi się kolejami państwo-
wymi – tak ważnym wówczas środkiem lokomocji i transportu w odradzającym się 
państwie polskim. Dział Użytkowania Lasu współpracował z PKP m.in. w nasycalni 
podkładów w Rawie Ruskiej.

Dbałość o zbiory biblioteczne i prace nad bibliografią leśną, to kolejne ważne 
zadania IBLP. Kierownikiem Biblioteki Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych był 
Włodzimierz Gano. W roku 1935 stałą wymianę wydawnictw biblioteka prowadziła 
z 68 zagranicznymi instytucjami badawczymi i z 17 krajowymi (ze sprawozdania 
z działalności IBLP za rok 1934/35 autorstwa J. T. Hausbrandta). Do 1939 r. opu-
blikowano 90 pozycji w pięciu seriach wydawniczych: Seria A – Rozprawy i spra-
wozdania, Seria B – Wydawnictwa pomocnicze i techniczno-gospodarcze, Seria C 
– Ulotki i wydawnictwa popularne, Seria D – Podręczniki, Seria E – Materiały 
z ochrony przyrody. Wydano także tablice poglądowe: „Najgroźniejsze choroby 
drzew leśnych” (barwna) i „Sadzenie sosny w szparę” (jednobarwna) oraz „Kata-
log działowy Biblioteki Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych”. W tamtym czasie 
rozwijała się intensywna współpraca z uczelniami wyższymi. Wielu renomowanych 
naukowców (profesorów uczelni polskich) pracowało na rzecz IBLP nieodpłatnie, 
m.in. prof. Tadeusz Vetulani z Uniwersytetu Poznańskiego – biolog i zootechnik (ini-
cjator hodowli konika polskiego – Białowieża, rok 1937), Józef Kostyrko, Jan J. 
Karpiński oraz Tadeusz Ślusarski – kierownik Laboratorium Biologicznego w Bia-
łowieży. Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju było określenie przyrodniczych pod-
staw produkcji leśnej i tu badania były związane z regionalizacją przyrodniczo-
-leśną.

Bardzo istotna była dla dyrektora Hausbrandta promocja badań naukowych 
i lasu. Przykładem innowacyjności w tym zakresie był jeżdżący po kraju tzw. pociąg 
wystawa prezentujący m.in. osiągnięcia badawcze pracowników IBLP. Wyniki badań 
IBLP publikowane były w popularnej i fachowej prasie m.in. w „Echach Leśnych” 
w rubryce zatytułowanej „Z Lasów Państwowych”.

W 1932 roku Jan T. Hausbrandt uczestniczył w zjeździe IUFRO w Nancy. IBLP 
stał się członkiem IUFRO w roku 1935. IX Kongres IUFRO odbył się w Budapeszcie 
w roku 1936. Pracownicy IBLP przygotowali 6 referatów na to wydarzenie. W skład 
Komisji nasiennictwa i ras drzew leśnych IUFRO wszedł Stanisław Tyszkiewicz, 
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a w wyniku prac tej Komisji założono później w wielu krajach powierzchnie porów-
nawcze sosny i świerka. Kongres IUFRO odbywał się w dniach 25 sierpnia – 8 wrze-
śnia, a od 10 do 14 września odbył się w Budapeszcie i Sopron – II Światowy Kongres 
Leśny. Delegacja polska liczyła 30 osób (w tym J. T. Hausbrandt), przedstawiła 15 re-
feratów, w tym 3 referaty z IBLP.

Instytut podejmował wielodyscyplinarne badania dotyczące rybactwa, zielar-
stwa, gospodarki połoninowej oraz historii leśnictwa. IBLP planował pod koniec lat 
30-stych zakup samolotu RWD-13, by szybciej i łatwiej pokonywać duże odległości do 
powierzchni badawczych.

Nakłady na badania w IBLP zwiększyły się w ciągu pięciu lat (1934–1939) 
z 200 tys. zł do 1 mln zł. Dyrektor Hausbrandt doceniał pracę i premiował zaangażo-
wanie pracowników. Zachowany dokument z marca 1939 podpisany przez dyrektora 
Adama Loreta – wymienia 57 nazwisk nagrodzonych pracowników.

Dyrektor J. Czerepko przedstawił również najważniejsze daty i wydarzenia z ży-
cia Jana T. Hausbrandta, które świadczą o Jego patriotycznej postawie:

 � Rok 1915 – J. T. Hausbrandt wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, w któ-
rej powierzono mu zadania podoficera funkcyjnego. Ukończył tajną podcho-
rążówkę. Działał w konspiracji używając pseudonimów: Andrzej Zbarski, Jan 
Zbarski, Jan Krzyżak, Roch Kowalski.

 � Rok 1918 – ochotniczo wstąpił do wojska i wziął udział w obronie Lwowa, za 
co później otrzymał odznakę „Orląt” i Krzyż Walecznych.

 � Listopad 1919 r. – wstąpił do „Baonu Warszawskiego” i wziął udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej.

 � Sierpień 1939 r. – pomimo zwolnienia z wojska ze względu na stan zdrowia, na 
własną prośbę został zmobilizowany jako oficer do 36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej.

 � Wrzesień 1939 r. – trafił do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie 
w Kozielsku. Lista wywozowa NKWD z Kozielska do Katynia – pod numerem 
55. zawiera pisane cyrylicą nazwisko Hausbrandt Jan Wiktorowicz – 1895 r. 
Listy ekshumacyjne z roku 1943 zawierają zapis pod poz. 027 – „Hausbrandt 
J. zamieszkały Reja 5–6, wizytówki, karty szczepień”.

 � W latach 1939–1945 IBLP poniósł ogromne straty wojenne. W przeddzień woj-
ny Instytut przygotowywał się do ewakuacji. Jej docelowym miejscem miała 
być Białowieża. Jednak już w lipcu i sierpniu 1939 r. wielu pracowników IBLP 
zostało powołanych na ćwiczenia wojskowe lub zmobilizowanych (m.in. Jan 
T. Hausbrandt, Józef Kostyrko, Władysław Płoński, Feliks Jezierski, Henryk 
Orłoś).

 � W pierwszych dniach września (5 i 6) ewakuowała się Dyrekcja Naczelna La-
sów Państwowych, bez pozostawienia dyrektyw dla Instytutu. W czasie oblęże-
nia Warszawy częściowo został zniszczony lokal IBLP. Po zajęciu stolicy przez 
Niemców, budynek przejęły niemieckie urzędy leśne.

 � Sprzęt techniczny, materiały naukowe i księgozbiór zostały w końcu 1939 
i w 1940 r. wywiezione do Eberswalde i Tharandtu w Niemczech. Część księ-
gozbioru przewieziono do niemieckich urzędów leśnych i działającej przy nich 
placówki badawczej w Krakowie.
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Najbardziej dotkliwą stratą były jednak straty w ludziach IBLP. Za Ojczyznę od-
dali życie:

 � Józef Aleksandrowicz, Marian Klein, Lucjan Stańczyk, Tomasz Ślusarski – po-
legli we wrześniu 1939.

 � Jan T. Hausbrandt, Szczepan Łuczak, Tadeusz Nowicki – zamordowani przez 
NKWD w Katyniu w 1940.

 � Dobrosław Wolny – zamordowany przez NKWD w Starobielsku w 1940.
 � Bolesław Kaczor – zmarł w obozie jenieckim w Dobiegniewie w 1942.
 � Romuald Białas, Feliks Jungowicz – zamordowani przez Niemców w Au-

schwitz-Birkenau.
 � Stanisław Gierczyński – rozstrzelany przez Niemców w lutym 1944.
 � Kazimierz Dackiewicz – zamordowany przez Niemców w więzieniu w Pułtusku, 

1944.
 � Ludwik Sikorski – powieszony przez Niemców w lipcu 1944.
 � Marian Bugno, Stanisław Chyczewski, Stanisław Dymza – polegli w czasie po-

wstania warszawskiego.
 � Eleonora Głębocka – zamordowana przez Niemców w obozie w Ravensbrück.
 � Feliks Jezierski – po powstaniu warszawskim, zamordowany przez Niemców 

w obozie Mauthausen.
 � Juliusz Frydrychewicz – zginął w 1945 na barce zatopionej przez Niemców 

w pobliżu Lubeki.
Pamięć o tych osobach uczczono już w 1959 roku, kiedy to ufundowano tablicę 

poświęconą pracownikom, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Tablica ta obec-
nie znajduje się w holu budynku B. W roku 2006 przez ówczesnego ministra środowi-
ska prof. Jana Szyszko, dyrektora IBL – prof. Andrzeja Klocka, honorowego członka 
Rady Naukowej IBL – dr Stanisława Dunikowskiego i Jana Hausbrandta – wnuka 
pierwszego dyrektora Instytutu, został odsłonięty w Sękocinie pomnik ku czci pierw-
szego dyrektora Instytutu, przed którym dziś po raz kolejny mogliśmy oddać hołd Jego 
pamięci.

Ważnym dziś aktem oddania pamięci pierwszemu dyrektorowi Instytutu jest usta-
nowienie medalu Jego imienia, który w tym roku będzie wręczany po raz pierwszy 
osobie, która zasłużyła się dla rozwoju nauk leśnych.

Jaki dorobek pozostawił po sobie Jan Teodor Hausbrandt? Oprócz spraw związa-
nych z zarządzaniem Instytutem, zajmował się także pracą naukową, redakcyjną i pu-
blicystyczną. Był autorem 30 publikacji dotyczących normowania produkcji w lesie, 
zalesiania nieużytków i fenologii. Był członkiem Rady Ochrony Przyrody i Komisji 
Planu Regionalnego Okręgu Warszawskiego.

Niezwykłość jego życia polegała na rzetelnej i realizowanej z twórczą pasją pracy 
– podejmowaniu przedsięwzięć, które przyniosły efekty tak znaczne, że niekiedy trud-
no uwierzyć, iż mogą być wynikiem pracy jednego człowieka. Człowieka charakte-
ryzowanego przez bliskich, przyjaciół i podwładnych jako serdecznego, uprzejmego, 
stanowczego, niepozbawionego poczucia humoru i osobistego uroku.

Dzięki jego pracy Instytut osiągnął stabilność organizacyjną i zyskał doborową 
kadrę oraz wysoką pozycję naukową w kraju i za granicą. W dużym stopniu ułatwiło 
to reaktywowanie IBLP natychmiast po wojnie.
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Za swoje zasługi dla kraju J. T. Hausbrandt został odznaczony Krzyżem Niepod-
ległości i Orderem Polonia Restituta V klasy oraz Krzyżem Walecznych i odznaką 
„Orlęta” za udział w walkach w obronie Ojczyzny.

Był wielkim patriotą, co wynika chociażby z tekstu opublikowanego w 1938 roku 
„W rocznicę zwycięstwa” na łamach „Lasu Polskiego”. Oto cytat: „Walka o wolność 
ojczyzny nie jest walką, która może się kiedykolwiek zakończyć. Walczyć będziemy 
musieli ciągle, z pokolenia na pokolenie. Chodzi o to, żebyśmy zawsze walczyli zwy-
cięsko.” Słowa te pozwalają zrozumieć postawę życiową Jana Teodora Hausbrandta 
i jego umiłowanie Ojczyzny.

Często przy okazji uroczystości upamiętniających pomordowanych na Wscho-
dzie przytacza się cytat z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza: „Jeśli zapomnę 
o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie.”

Naszym obowiązkiem jest pamiętać i pamięć tę pielęgnować.
Po wysłuchaniu referatu dyrektora uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę prac 

i pamiątek związanych z Janem Teodorem Hausbrandtem – pierwszym dyrektorem 
Instytutu, przygotowaną przez pracowników Informacji Naukowej i Promocji.

1.2. Uroczystości związane z upamiętnieniem profesora Jana Jerzego 
Karpińskiego – twórcy białowieskiej placówki IBL

Ważnym wydarzeniem w roku jubileuszowym było odsłonięcie w dniu 15 kwiet-
nia 2015 r. tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci profesora Jana Jerzego Karpiń-
skiego. Tablica zaprojektowana przez prof. Kazimierza Rykowskiego i odlana przez 
Marka Moderau, została umieszczona na gmachu Zakładu Lasów Naturalnych IBL 
w Parku Dyrekcyjnym w Białowieży. Na tablicy znajduje się napis „Jan Jerzy Kar-
piński 1896–1965. Wybitny Profesor, Leśnik, Ekolog. Twórca białowieskiej placówki 
Instytutu Badawczego Leśnictwa”.

W uroczystości odsłonięcia wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele urzę-
dów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektor Państwowego Par-
ku Narodowego „Puszcza Białowieska” z Białorusi, reprezentanci Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz puszczańskich nadleśnictw, a także 
przedstawiciele białowieskich instytucji, szkół i organizacji pozarządowych. Uroczy-
stość uświetnili swoją obecnością wnuk prof. Karpińskiego – Przemysław Szczęsny 
oraz prawnuczka – Magdalena Szczepańska. Obecni byli też emerytowani pracowni-
cy, pamiętający profesora J. J. Karpińskiego – dr Stanisław Dunikowski i długoletni 
kierownik ZLN w Białowieży – prof. Aleksander W. Sokołowski.

Dyrektor Instytutu dr hab. Janusz Czerepko, otwierając uroczystość powiedział:
Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj przed siedzibą białowieskiej placówki 

Instytutu Badawczego Leśnictwa, żeby odsłonić tablicę poświęconą pamięci profe-
sora Jana Jerzego Karpińskiego. W tym roku mija 50. rocznica Jego śmierci, jak 
również blisko 85 lat, odkąd powołano białowieską placówkę Instytutu, ówczesne-
go Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych. Uroczystość dzisiejsza wpisuje 
się w obchody Jubileuszu Instytutu Badawczego Leśnictwa, gdyż to w tym roku mija 
85 lat od jego utworzenia.



26

Dziś w nowej sali konferencyjnej postaramy się przybliżyć Państwu życie i twór-
czość prof. Jana Jerzego Karpińskiego:

 � wybitnego naukowca,
 � kierownika, a następnie dyrektora Parku Narodowego w Białowieży,
 � popularyzatora wiedzy przyrodniczej,
 � twórcy przedwojennej Szkoły dla leśniczych w Białowieży, jej kierownika i na-

uczyciela,
 � organizatora turystyki na terenie Puszczy Białowieskiej,
 � autora 200 publikacji naukowych, z czego połowa dotyczy Puszczy Białowie-

skiej, autora przewodników, książek popularyzujących wiedzę przyrodniczą, 
wierszy, wspaniałych fotografii,

 � człowieka wielu talentów i ogromnej pracowitości,
 � długoletniego pracownika Instytutu Badawczego Leśnictwa, twórcy białowie-

skiej Filii Instytutu w Białowieży.
Dziękuję za przybycie i serdecznie witam dostojnych Gości.
Spotykamy się w Białowieży – miejscu dla niego szczególnym, miejscu, z którym 

związany był przez osiemnaście lat. Wydaje się, że to niedużo w 69-letnim życiu pro-
fesora, ale były to lata Jego owocnej i wytężonej pracy.

I chociaż od czasu wyjazdu z Białowieży w roku 1952 pojawił się tu zaledwie 
jeden raz, przy okazji konferencji naukowej, to pamięć o nim wśród mieszkańców jest 
wciąż żywa.

Jego sylwetkę przypominają przewodnicy białowiescy.
Każdy, kto zwiedza obszar ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego ma 

okazję obejrzeć pamiątkową tablicę poświęconą profesorowi przy wejściu do rezer-
watu.

Jego imieniem nazwany jest też Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN i oddział 
PTTK w Białowieży.

Dzisiaj Instytut Badawczy Leśnictwa dołącza się do tego upamiętnienia, Instytut, 
z którym profesor był związany współpracą przez ponad 30 lat. Imieniem profesora 
Jana Jerzego Karpińskiego nazwaliśmy nową salę konferencyjną znajdującą się na 
piętrze budynku, przed którym stoimy – Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Biało-
wieży. Chcemy też uroczyście odsłonić tablicę Jemu poświęconą i wmurowaną przy 
wejściu do Zakładu.

Proszę o wprowadzenie pocztu sztandarowego i odegranie sygnału myśliwskiego.
O udział w odsłonięciu tablicy, uprzejmie proszę wnuka profesora Karpińskiego, 

Pana Przemysława Szczęsnego.
Zapraszam Szanownych Państwa, którzy chcieliby oddać hołd Panu profesorowi 

o składanie kwiatów pod pamiątkową tablicą. Zapraszam Państwa również do udzia-
łu w II części, konferencji naukowej poświęconej życiu, działalności naukowej, po-
pularyzatorskiej, edukacyjnej i organizacyjnej profesora Karpińskiego, która będzie 
miała miejsce w sali Jego imienia na I piętrze budynku Instytutu.

Odsłonięciu tablicy pamiątkowej, którego dokonali dr hab. J. Czerepko i wnuk 
prof. Karpińskiego – P. Szczęsny, towarzyszył sztandar IBL oraz sygnały myśliwskie 
wykonane przez sygnalistów z Technikum Leśnego w Białowieży.
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Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu otwiera 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej pamięci prof. Jana J. Karpińskiego

Poczet 
sztandarowy IBL 

(od prawej):  
Marta Siebyła, 

Łukasz Kuberski,  
Hanna Szmidla

Sygnaliści z Technikum Leśnego w Białowieży 
wykonują sygnały myśliwskie
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Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci 
profesora Jana Jerzego Karpińskiego

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali 
wnuk prof. Jana J. Karpińskiego Przemysław 
Szczęsny (z lewej) i Janusz Czerepko

Uczestnicy 
uroczystości – 
pierwszy z lewej 
Przemysław 
Szczęsny, 
trzecia z lewej 
prawnuczka 
Profesora, 
Magdalena 
Szczepańska



29

Uczestnicy 
uroczystości
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Następnie w nowej sali konferencyjnej Zakładu Lasów Naturalnych rozpoczęła 
się konferencja naukowa poświęcona życiu i dokonaniom prof. J. J. Karpińskiego.

Referat wprowadzający na temat życia i działalności naukowej prof. Jana  
Jerzego Karpińskiego wygłosił prof. Jerzy M. Gutowski, który opisując Jego dzie-
ciństwo, edukację szkolną i rodzinę, m.in. powiedział: Urodził się 12 kwietnia 
1896 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Rodzicami jego byli: Józef Karpiński, który 
w młodości służył 20 lat w armii carskiej, a później był poborcą podatkowym (został 
pochowany w Białowieży), i Julianna z domu Łebek. Do szkoły początkowej oraz do 
Państwowego Gimnazjum Męskiego (do 7 klasy włącznie) uczęszczał w Piotrkowie 
Trybunalskim. Trzeba dodać, że były to szkoły rosyjskie, gdyż w owym czasie Pol-
ska pozostawała pod zaborami. Ósmą klasę ukończył i maturę otrzymał w Kałudze 
(Rosja). Po uzyskaniu matury, w 1915 r. wstąpił w Piotrogrodzie (obecnie Sankt 
Petersburg) do Instytutu Leśnego, który ukończył w roku 1919 r. Tam poznał i po-
ślubił Annę Domaszewicz, Polkę, która studiowała matematykę w szkole żeńskiej 
dla panien. Państwo Jan Jerzy i Anna Karpińscy mieli dwie córki: Teresę i Zofię. 
W 1919 r. dostał się wraz z żoną do kraju, uciekając przez zieloną granicę do Fin-
landii, a stamtąd drogą morską do Polski. Z uwagi na kłopoty zdrowotne nie służył 
w wojsku – miał kategorię C.

Był miłośnikiem muzyki poważnej, w szczególności opery oraz wielbicielem bale-
tu. Podczas pobytu w Piotrogrodzie, w czasie studiów, chodził na koncerty F. I. Sza-
lapina. Bilet na taki koncert kosztował 5 rubli, co równało się kosztowi wynajęcia 
stancji na cały miesiąc. Przykład ten świadczy o randze, jaką J. J. Karpiński nadawał 
muzyce w swoim życiu. Później, w Polsce, bardzo często słuchał radia, gdzie regular-
nie o 20.00 w programie I emitowano koncerty chopinowskie − nikt wtedy nie mógł 
mu przeszkadzać.

Lubił ciszę i spokój, doceniał czyste powietrze. Nie tolerował hałaśliwej muzyki, 
wrzasków, zabaw i pijackich śpiewów na terenie Parku Pałacowego (zabytkowy park 
w stylu angielskim, będący częścią Białowieskiego Parku Narodowego). Nie pozwa-
lał na wjazd na teren Parku samochodami i motocyklami, a nawet rowerami. Chciał, 
aby ten cenny obiekt przyrodniczy, związany silnie z rozwojem społeczno-kulturalnym 
Białowieży, był miejscem bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Bia-
łowieży i turystów.

W domu panowała dobra, rodzinna atmosfera, co w znacznej mierze można było 
zawdzięczać spokojnej, zrównoważonej postawie J. J. Karpińskiego oraz jego autory-
tetowi. Miał on szczególną cierpliwość i zrozumienie dla swoich wnucząt, a zwłaszcza 
dla Przemysława, z którym od najmłodszych lat spędzał dużo czasu, zabierał go na 
wycieczki, na wczasy (Ojców, Pieniny), tłumaczył, wyjaśniał, kształtował miłość do 
przyrody. Pomagał mu w rozwinięciu zamiłowania do historii, literatury pięknej, fo-
tografowania, filatelistyki, prenumerował wybrane czasopisma, kupował książki. Był 
dla niego życzliwym, dyskretnym i delikatnym mecenasem.

Jan Jerzy Karpiński był również poetą. Napisał około 100 wierszy o tematyce 
przyrodniczej, z których tylko niewielka część została opublikowana w „Echach Le-
śnych”. Do niektórych z nich Feliks Nowowiejski skomponował muzykę.

Nawiązując do pracy prof. J. J. Karpińskiego w Lasach Państwowych, a następnie 
w Instytucie, prof. J. M. Gutowski powiedział m.in.: po powrocie z Rosji w 1919 r. 
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otrzymał pracę w służbie Lasów Państwowych, gdzie pozostawał aż do wybuchu 
II wojny światowej.

W 1928 r. został służbowo przeniesiony do Puszczy Białowieskiej. Podczas pobytu 
w Białowieży mieszkał od 1929 r. w tzw. Domu Zarządu, drewnianym, jednokondygna-
cyjnym budynku z końca XIX w., położonym na terenie Parku Pałacowego. W domu 
tym, oprócz jego mieszkania, mieściła się też kancelaria. Jan J. Karpiński mieszkał 
tam zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu. Pracę twórczą re-
alizował w swoim mieszkaniu, mało wychodząc z domu, pracując od świtu do nocy. 
Cechował się wielką pracowitością. Jego polecenia zwykle przekazywał podwładnym 
pracownikom Stanisław Borowski, późniejszy doktor – prawa ręka profesora – rów-
nież człowiek pracowity i dokładny w działaniu. Sam J. J. Karpiński z załogą IBLP 
kontaktował się rzadko.

Na początku września 1939 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski, 
aby uniknąć wywiezienia w głąb Rosji, J. J. Karpiński wraz z rodziną wyjechał nie-
postrzeżenie z Białowieży do Wilna, a stamtąd do krewnych żony w pow. Kiejdany 
– obecnie Kédainiai – centralna Litwa. W końcu 1944 r., kiedy front wojny przesunął 
się na zachód, powrócił do Polski i od 1945 r. pełnił obowiązki dyrektora Parku Na-
rodowego i kierownika Oddziału (Filii) IBL w Białowieży.

Okres białowieski był najbardziej twórczym w życiu J. J. Karpińskiego. Obok licz-
nych osiągnięć naukowych, tu rozwinęły się jego zdolności jako fotografika, edukato-
ra, popularyzatora wiedzy o lesie, twórcy i organizatora turystyki przyrodniczej oraz 
sprawnego menedżera, potrafiącego zarządzać w trudnych warunkach historycznych 
dwiema instytucjami jednocześnie (Białowieski Park Narodowy oraz placówka Insty-
tutu Badawczego Leśnictwa). Na początku swego pobytu w Białowieży (do 1939 r.) 
J. J. Karpiński zajmował się restytucją żubra, niedźwiedzia, konika polskiego typu 
tarpan oraz łosia. W okresie przedwojennym brał udział w polowaniach, także tych 
reprezentacyjnych, które były organizowane w Puszczy Białowieskiej dla różnych do-
stojnych gości, czyniąc zadość panującym zwyczajom. Po wojnie już nie polował, 
gdyż wolał bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym.

W odróżnieniu od dobrej współpracy z dyrekcją IBL, po II wojnie światowej 
współpraca z Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku nie układała się najle-
piej… Jan J. Karpiński zarządzał sprawiedliwie, ale twardą ręką, wymagał od pra-
cowników dyscypliny, rzetelnej pracy i poszanowania majątku narodowego. Dbał 
o dobro powierzonej mu pod opiekę przyrody. Nie było to przychylnie odbierane przez 
niektórych mieszkańców, działaczy partyjnych czy urzędników zdemoralizowanych 
okupacją rosyjską i niemiecką oraz wojną. Niektóre decyzje J. J. Karpińskiego (np. 
rozebranie w 1946 r. dwóch mostów na rzece Hwoźnej, aby zakończyć przejazdy fur-
manek przez Park Narodowy, co wiązało się z kradzieżami drewna, kłusownictwem 
oraz zaśmiecaniem lasu przewożonym przez furmanów sianem) przysporzyły mu jaw-
nych i ukrytych wrogów, którzy wykorzystywali swoje wpływy w ówczesnych władzach 
wojskowych, partyjnych i rządowych, aby mu szkodzić. W okresie powojennym spoty-
kały Go dodatkowe utrudnienia, gdyż nie zapisał się do Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, co było normą w owym czasie na kierowniczych stanowiskach. Ciągłe 
donosy, pogróżki (łącznie z grożeniem bronią), nękanie pismami, komisjami itp. spo-
wodowały, że J. J. Karpiński zwracał się wielokrotnie do zwierzchnich władz o prze-
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niesienie z Białowieży do innej miejscowości. Te prośby, ponawiane co jakiś czas, 
zostały spełnione w 1952 r., kiedy to J. J. Karpiński został w trybie nagłym odwołany 
ze stanowiska dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego i kierownika Filii IBL.

Po opuszczeniu Puszczy Białowieskiej, w atmosferze rozgoryczenia i krzywdy, nie 
chciał już nigdy wracać do Białowieży. Przyjechał dopiero w 1958 r. na posiedzenie 
Komitetu Nauk Leśnych oraz na krótko w sierpniu i w październiku 1959 r.

Okres warszawski rozpoczął się w życiu J. J. Karpińskiego w dniu 1.06.1952 r., 
w związku z przeniesieniem Go decyzją ministra leśnictwa na stanowisko samodziel-
nego pracownika nauki w Zakładzie Bioekologii IBL. W tym okresie profesor realizo-
wał swoje tematy badawcze głównie w Górach Świętokrzyskich. Wyjeżdżał też w cza-
sie wakacji do Ojcowskiego Parku Narodowego i w Pieniny, gdzie prowadził badania 
entomologiczne, fotografował przyrodę oraz zbierał materiały do swoich publikacji 
naukowych i książek popularnonaukowych.

Znany był jako człowiek o ogromnej wiedzy, przy tym bardzo sumienny, termino-
wy i bardzo samodzielny. Do końca działalności w IBL swoje sprawozdania badawcze 
pisał sam na maszynie, podczas gdy normą w owym czasie było zatrudnianie do tego 
maszynistek. Wykonywał też własnoręcznie wiele rysunków do swoich książek (doty-
czy to całego okresu działalności twórczej).

Pod koniec życia coraz częściej odczuwał różne dolegliwości zdrowotne […]. Być 
może stresy, jakie przeżywał w okresie powojennym (1944−1952), w związku z […] 
pracą w Białowieży, nadwyrężyły jego odporność i spowodowały różne choroby. Uni-
kał leków, gdyż jak mawiał, „nie chciał truć się chemią”. W 1965 r. znalazł się w szpi-
talu. […] Wkrótce miał obchodzić jubileusz 50-lecia pracy naukowej. Niestety, stan 
zdrowia profesora znów się pogorszył, trafił ponownie do szpitala i nie mógł wziąć 
udziału w uroczystościach jubileuszowych, […] zmarł 17 listopada 1965 r. […]. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 20 listopada 1965 r. 

Prof. J. M. Gutowski przechodząc do omówienia rozwoju i dorobku naukowe-
go prof. J. J. Karpińskiego stwierdził: Zainteresowania naukowe w dziedzinie bio-
logii owadów J. J. Karpiński odkrył w sobie bardzo wcześnie […]. Wiadomo, że już 
w pierwszej klasie gimnazjum posiadał pokaźny zbiór owadów. W tym okresie odbył 
dwie wyprawy eksploracyjno-poznawcze, organizowane przez kuratorium warszaw-
skie: pierwszą na Syberię i do Japonii (1913 r.) oraz drugą na Kaukaz, do Uzbekistanu 
(Buchara), Kazachstanu (Turkiestan) i Tuwy (1914 r.). W trakcie tych wypraw był ku-
stoszem zbiorów przyrodniczych. Wybuch pierwszej wojny światowej w czasie drugiej 
wyprawy spowodował, że J. J. Karpiński nie wrócił już do Piotrkowa Trybunalskiego, 
ale udał się do Kaługi, gdzie kontynuował naukę. Podczas studiów w Instytucie Le-
śnym w Piotrogrodzie, dał się poznać jako świetny znawca owadów. Został przyjęty 
do pracy w katedrze entomologii […]. Za pracę w charakterze asystenta otrzymywał 
wysokie stypendium, które pozwalało mu na utrzymanie się, a nawet uczestniczenie 
w życiu kulturalnym. Po powrocie do kraju w 1919 r. rozwijał swoje umiejętności 
dydaktyczne, ucząc przyszłych leśników w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Za-
górzu, a później w Białowieży. W Puszczy Białowieskiej uzyskał większe możliwości 
pracy naukowo-badawczej, gdyż podlegał bezpośrednio Zakładowi Badawczemu La-
sów Państwowych (późniejszy Instytut Badawczy Leśnictwa) i mógł rozwijać zaintere-
sowania entomologiczne oraz ekologiczne. Profesor zorganizował wtedy bardzo sze-
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rokie, zespołowe, interdyscyplinarne badania nad funkcjonowaniem biocenozy lasu 
Białowieskiego Parku Narodowego.

Po przeniesieniu się do Instytutu w Warszawie, rozpoczął badania w Święto-
krzyskim Parku Narodowym, co zaowocowało wieloma odkryciami i cennymi pu-
blikacjami.

Do ważniejszych wydarzeń w Jego rozwoju naukowym należą:
 � 12.02.1926 r. – nostryfikacja dyplomu uzyskanego w Rosji na Wydziale Leśnym 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (inżynier leśnik) – na 
podstawie uchwały Rady Wydziału Leśnego SGGW z dn. 10.12.1925 r.

 � 7.06.1933 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych na Politechnice 
Lwowskiej na podstawie rozprawy pt. „Fauna korników puszczy Białowieskiej 
na tle występujących w puszczy typów drzewostanów” i egzaminów złożonych 
z odznaczeniem. Promotorem tej pracy był prof. inż. Aleksander Kozikowski.

 � 18.10.1947 r. – zatwierdzenie przez ministra oświaty habilitacji uzyskanej 
21.02.1947 r. na Wydziale Przyrodniczym UMCS. Podstawą była rozprawa pt. 
„Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (Ips typogra-
phus L. i Ips duplicatus Sahlb.) w lesie pierwotnym”, a jej promotorem – prof. 
dr Konstanty Strawiński.

 � 29.01.1955 r. – uchwała Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników 
Nauki o przyznaniu tytułu profesora nadzwyczajnego. Przewód kwalifikacyj-
ny został przeprowadzony w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Warszawie; 
recenzentami działalności i dorobku naukowego J. J. Karpińskiego byli: prof. 
M. Nunberg z SGGW w Warszawie i prof. J. Mikulski z UMK w Toruniu.

 � 29.10.1959 r. – przyznanie tytułu profesora zwyczajnego przez Centralną Ko-
misję Kwalifikacyjną dla Pracowników Nauki.

W działalności naukowej J. J. Karpińskiego można wyróżnić trzy główne kierun-
ki. Pierwszy to praca w dziedzinie entomologii leśnej. Z tego zakresu opublikował 
kilkadziesiąt prac, w tym szczególnie wartościowych dotyczących korników. Jako 
znawca korników uzyskał sławę europejską. Największe znaczenie naukowe mają: 
„Geograficzne rozsiedlenie korników na ziemiach polskich i kwestja dwu zasiągów 
świerka w świetle badań ipidologicznych” (Karpiński 1932), „Fauna korników pusz-
czy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów” (Karpiński 
1933), „Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (Ips typogra-
phus L. i Ips duplicatus Sahlb.) w lesie pierwotnym” (Karpiński 1935), „Korniki ziem 
Polski” (Karpiński, Strawiński 1948).

Drugim kierunkiem działalności badawczej profesora była ekologia lasu, rozwi-
jana szczególnie mocno w okresie powojennym. Podsumowaniem tych prac jest syn-
tetyczna rozprawa pt. „Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej” (Karpiński 
1949).

Trzeci kierunek – ochrona przyrody – znajduje swój wyraz w wielu jego publika-
cjach, zwłaszcza popularnonaukowych, ale także w pozostałej jego działalności – od-
czytach, prelekcjach, pogadankach, wystawach fotograficznych i filmach.

W podsumowaniu prof. J. M. Gutowski powiedział m.in.: Jan J. Karpiński był 
uczonym niezwykle wszechstronnym. Był pionierem terenowych, zespołowych badań 
ekologicznych w lasach, które rozpoczął w okresie powojennym na niespotykaną do-
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tąd skalę. Posiadał, dzięki swoim badaniom i studiom literatury, ogromną wiedzę o le-
sie, jego funkcjonowaniu, zależnościach między organizmami, dynamice biocenoz. 
Opublikował blisko 200 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym prawie 100 
dotyczących Puszczy Białowieskiej. Około 70 publikacji to oryginalne prace twórcze. 
Pozostałe mają inny charakter, wśród nich jest wiele książek popularnonaukowych.

Po 1952 r., jako samodzielny pracownik naukowy, występował w licznych prze-
wodach doktorskich i habilitacyjnych w roli promotora lub recenzenta. Brał czynny 
udział w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach i kongresach, wygłaszając 
referaty, prezentując swoje slajdy i filmy przyrodnicze. Znał dobrze język rosyjski, ale 
posługiwał się również niemieckim, francuskim, litewskim i czeskim.

Profesor wielce się zasłużył dla popularyzacji wiedzy o przyrodzie Polski. Opu-
blikował wiele książek popularnonaukowych przeznaczonych głównie dla młodzie-
ży (np. „Wycieczka do puszczy”, „Nietoperze”, „Do Łysogór”, „Malowane liście”, 
„W Dolinie Orlich Gniazd”, „Z puszcz i lasów”, „W Pieninach”), a także dla dzieci 
(„Jeż i spółka”, „Taaakie dziwy”). Najbardziej dojrzałe, najcenniejsze z tego cyklu 
dzieła to: „W prastarej puszczy”, „W krainie dziwów Jean Henri Fabre’a”, „Dzieci 
słońca i dzieci mroku”. Książki te napisane są z dużym talentem, potrafią zaciekawić, 
przyciągnąć czytelnika. Dzięki nim wielu ludzi, zwłaszcza młodych, poznało piękno 
polskiej przyrody, pokochało las, dostrzegło złożoność otaczającego świata.

W dalszym ciągu konferencji głos zabrali:
 � dr inż. Czesław Okołów – wieloletni dyrektor Białowieskiego Parku Narodo-

wego, który przedstawił zasługi prof. J. J. Karpińskiego, jako organizatora tu-
rystyki przyrodniczej,

 � mgr inż. Mariusz Tokajuk – wicedyrektor Technikum Leśnego w Białowieży, 
który omówił działalność edukacyjną prof. J. J. Karpińskiego na podstawie 
prezentacji przygotowanej przez mgr Annę Kulbacką – dyrektora tego Tech-
nikum,

 � mgr inż. Andrzej Keczyński z Białowieskiego Parku Narodowego, który przed-
stawił pokaz zdjęć wykonanych przez prof. J. J. Karpińskiego,

 � mgr inż. Tomasz Zygmont z Informacji Naukowej i Promocji IBL, który zapre-
zentował film z wypowiedziami osób pamiętających prof. J. J. Karpińskiego 
oraz filmy archiwalne przedstawiające Puszczę Białowieską.

Następnie:
 � dr inż. Stanisław Dunikowski – wieloletni kierownik Zakładu Ekologii 

i Ochrony Środowiska IBL, prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski – kierow-
nik placówki IBL w Białowieży w latach 1962–2002 i mgr inż. Przemysław 
Szczęsny – wnuk prof. J. J. Karpińskiego podzielili się swoimi wspomnieniami 
o profesorze,

 � Aleksandra Świć z Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnych w Białowieży – 
laureatka przeprowadzonego 25 kwietnia konkursu recytatorskiego poświęco-
nego twórczości J. J. Karpińskiego, przedstawiła fragmenty z książki „Wy-
cieczka do puszczy”,

 � mgr Lidia Bańka odczytała najcelniejsze myśli prof. J. J. Karpińskiego, wybra-
ne z jego dorobku publikacyjnego.
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Nowa sala konferencyjna w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL w Białowieży

Janusz Czerepko otwiera konferencję naukową 
poświęconą życiu, działalności naukowej, 
popularyzatorskiej, edukacyjnej i organizacyjnej 
prof. Jana J. Karpińskiego

Jerzy M. Gutowski wygłasza referat 
wprowadzający 
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Czesław Okołów przedstawia zasługi prof. Jana 
J. Karpińskiego jako organizatora turystyki 
przyrodniczej

Mariusz Tokajuk omawia działalność 
edukacyjną prof. Jana J. Karpińskiego

Andrzej 
Keczyński 
przedstawia 
osiągnięcia 
prof. Jana J. 
Karpińskiego jako 
fotografa przyrody 
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Stanisław 
Dunikowski, 

Aleksander 
Sokołowski 

i Przemysław 
Szczęsny 

wspominają 
prof. Jana J. 

Karpińskiego
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Tomasz Zygmont 
prezentuje 
okolicznościowy 
film

Aleksandra Świć recytuje fragmenty z książki 
„Wycieczka do puszczy”

Lidia Bańka odczytuje godne zapamiętania 
myśli prof. Jana J. Karpińskiego, wybrane z jego 
dorobku publikacyjnego 
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Uczestnicy 
konferencji 
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Podsumowania konferencji dokonał dyrektor Instytutu dr hab. J. Czerepko, który 
powiedział m.in.: Bardzo dziękuję wszystkim Gościom za udział w dzisiejszej uroczy-
stości poświęconej życiu i działalności profesora Jana Jerzego Karpińskiego.

Serdeczne dziękuję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, za 
współfinansowanie wydania publikacji o placówce IBL w Białowieży, jak i nadleśnic-
twom Białowieża, Browsk, Hajnówka, Żednia, Bielsk i Nurzec.

Jestem wdzięczny pracownikom Białowieskiego Parku Narodowego za pomoc 
w przygotowaniu wystawy. Dziękuję Dyrekcji BPN, jak i osobom, które służyły nam 
swoją wiedzą, materiałami i zdjęciami, Dziękuję Panu dr. inż. Czesławowi Okołowo-
wi – wieloletniemu dyrektorowi BPN, jak i pracownikom Parku: mgr. inż. Mateuszowi 
Szymurze, mgr. inż. Andrzejowi Keczyńskiemu, Piotrowi Bajko.

Składam serdeczne podziękowania uczniom, pracownikom oraz dyrekcji Techni-
kum Leśnego w Białowieży, za współorganizowanie konkursu recytatorskiego poezji 
i prozy prof. Jana Karpińskiego oraz za okazaną pomoc w organizacji dzisiejszych 
uroczystości. Szczególne podziękowania kieruję do sygnalistów za oprawę muzyczną 
uroczystości.

Serdecznie dziękuję mgr. inż. Przemysławowi Szczęsnemu – wnukowi profesora 
Karpińskiego – za wypożyczenie licznych, bardzo cennych pamiątek po swoim dziad-
ku, jak i za pomoc w ustalaniu faktów do przygotowanej biografii profesora.

Dziękuję pracownikom Informacji Naukowej i Promocji IBL za wszelkie trudy 
poniesione w związku z przygotowaniem do druku książki o Zakładzie Lasów Natu-
ralnych, a zwłaszcza Pani mgr inż. Grażynie Szujeckiej, Panu mgr. inż. Tomaszowi 
Zygmontowi i mgr. inż. Arturowi Sawickiemu.

Panu Tomaszowi Zygmontowi dziękuję również za przygotowanie filmu uświet-
niającego naszą uroczystość, jak i przygotowywaną relację filmową z naszej uroczy-
stości.

Pani prof. Iwonie Skrzecz składam serdeczne podziękowania za koordynację prac 
związanych z przygotowaniem wystawy, a w szczególności dziękuję serdecznie Panu 
Wojciechowi Janiszewskiemu z Zakładu Ochrony Lasu IBL w Sękocinie za wielkie 
zaangażowanie i entuzjazm w tworzeniu tejże wystawy.

Serdecznie dziękuję wszystkim autorom referatów i wystąpień, które z przyjemno-
ścią mogliśmy wysłuchać i obejrzeć.

Na koniec chciałbym podziękować pracownikom Zakładu Lasów Naturalnych 
w Białowieży za przygotowanie wszystkich elementów składających się na dzisiejsze 
uroczystości.

Następnie dyrektor zaprosił zebranych na wystawę publikacji, zdjęć, dokumen-
tów i pamiątek związanych z Janem J. Karpińskim, przygotowaną przez J. M. Gutow-
skiego, W. Janiszewskiego i T. Zygmonta.

Wystawa pt. „Profesor Jan Jerzy Karpiński – wszechstronny badacz, organizator 
turystyki przyrodniczej i edukator” obejmuje 18 tablic o formacie A0, przedstawia-
jących informacje o Jego życiu i działalności, wielkoformatowe zdjęcia wykonane 
w Puszczy Białowieskiej przez profesora, liczne publikacje naukowe i popularnonau-
kowe (spośród ok. 200, które napisał), grafiki, unikatowe dokumenty, odznaczenia, 
korespondencję (rękopisy), używane przez Niego aparaty fotograficzne, maszynę do 



pisania, mikroskop, itp. Wystawa była eksponowana w Zakładzie Lasów Naturalnych 
IBL do 16 maja, a następnie w okresie od 3 lipca do 3 sierpnia 2015 r. była udo-
stępniona zwiedzającym w Białowieskim Parku Narodowym. Wersję elektroniczną 
tej wystawy można obejrzeć na stronie internetowej IBL: www.ibles.pl/web/guest/
wydarzenia.

W 2015 r. ukazała się publikacja poświęcona białowieskiej placówce Instytutu 
oraz profesorowi J. J. Karpińskiemu (Gutowski J. M., Malzahn E., Zin E. Placówka 
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sęko-
cin Stary, 360 ss.). Książka, poza wiadomościami o Zakładzie Lasów Naturalnych 
IBL w Białowieży, wprowadza obszerny wątek poświęcony profesorowi i jest bogato 
ilustrowana zdjęciami historycznymi, głównie Jego autorstwa. 
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Zaproszenie na wystawę publikacji, dokumentów i pamiątek związanych z działalnością prof. 
Jana J. Karpińskiego 
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Wystawa 
publikacji, 

dokumentów 
i pamiątek 

związanych 
z działalnością 

prof. Jana J. 
Karpińskiego
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Wystawa 
publikacji, 
dokumentów 
i pamiątek 
związanych 
z działalnością 
prof. Jana J. 
Karpińskiego 
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Wystawa 
publikacji, 

dokumentów 
i pamiątek 

związanych 
z działalnością 

prof. Jana J. 
Karpińskiego
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Wystawa 
publikacji, 
dokumentów 
i pamiątek 
związanych 
z działalnością 
prof. Jana J. 
Karpińskiego 
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2. obchody JubileuSZu 85-lecia inStytutu badawcZego 
leśnictwa w dniu 17 cZerwca 2015 r.

2.1. Msza święta w intencji pracowników Instytutu i ich rodzin

Obchody Jubileuszu 85-lecia IBL rozpoczęła msza święta, koncelebrowana 
w kościele p.w. Świętej Faustyny w Sękocinie Starym przez ks. bp. Edwarda Ja-
niaka – dotychczasowego Krajowego Duszpasterza Leśników, ks. dr. Dariusza Bar-
toszewicza – proboszcza sękocińskiej parafii, ks. Wiktora Ojrzyńskiego – duszpa-
sterza warszawskich leśników oraz ks. Krzysztofa Duchnowskiego – kapelana ks. 
bp. E. Janiaka. Przed rozpoczęciem liturgii dyrektor IBL, dr hab. Janusz Czerepko, 
powitał księdza biskupa i księży koncelebransów i poprosił o odprawienie mszy 
świętej.

Podczas homilii ks. bp. Edward Janiak nawiązał do postaci świętego Brata Alber-
ta Chmielowskiego, którego wspomnienie liturgiczne przypadło na dzień obchodów 
Jubileuszu IBL. Brat Albert, przed rozpoczęciem działalności malarskiej, a potem 
zakonnej, był studentem Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach, utworzonego na 
bazie Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Jego życie – 
jeszcze jako Adama Chmielowskiego – było zatem na pewnym etapie związane ze 
środowiskiem naukowym i leśnym. W tym okresie włączył się w działalność konspi-
racyjną, a następnie – w 1863 r. – przyłączył się do powstania styczniowego, w któ-
rym został ciężko ranny. Dalsze lata życia Adama Chmielowskiego poświęcone były 
malarstwu, a przede wszystkim – po wstąpieniu w 1880 r. do Zakonu Jezuitów – opie-
ce nad ubogimi i bezdomnymi (jako Brat Albert).

W modlitwie wiernych, odczytywanej przez pracowników Instytutu, uczestnicy 
mszy świętej modlili się m.in. za wszystkich chrześcijan, aby codzienną pracą zdo-
bywali świętość zgodną ze swoim powołaniem i przyczyniali się do udoskonalania 
świata, oraz za pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, aby nieprzerwanie 
mogli realizować swoją misję wzbogacania wiedzy potrzebnej do prowadzenia go-
spodarki w polskich lasach, a także umieli przezwyciężać wszelkie niebezpieczeń-
stwa podziałów, a budowali jedność i zwartość Rodziny Leśnej. Pracownicy IBL 
wręczyli również dary ołtarza – chleb i wino oraz naczynia liturgiczne dla parafii 
w Sękocinie Starym. 

Na zakończenie mszy świętej ks. Dariusz Bartoszewicz podziękował uczestni-
kom za udział w liturgii oraz złożone dary, a także zachęcił do odwiedzania i mo-
dlitwy w kościele p.w. Świętej Faustyny w Sękocinie Starym, będącym miejscem 
otwartym dla wszystkich ludzi.

Po mszy przedstawiciele dyrekcji Instytutu, Ministerstwa Środowiska i Rady Na-
ukowej złożyli kwiaty pod pomnikiem pierwszego dyrektora Jana T. Hausbrandta.
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Poczet sztandarowy Instytutu, od lewej: Marta 
Siebyła, Hanna Szmidla, Marcin Sołtan

Wprowadzenie sztandaru IBL

Janusz Czerepko wita uczestników mszy św. Lektor Władysław Kantorowicz 
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Andżelika Kruszewska śpiewa psalm 
responsoryjny 

Anna Głowacka-Mońko podczas śpiewu przed 
ewangelią

Ks. bp Edward Janiak wygłasza homilię Koncelebra, od lewej ks. Wiktor Ojrzyński,  
ks. bp Edward Janiak, ks. Dariusz Bartoszewicz



50

Uczestnicy  
mszy św.
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Uczestnicy  
mszy św.

Modlitwa 
wiernych, od 
lewej: Anna 
Głowacka-

Mońko, Andżelika 
Kruszewska, 

Grzegorz 
Zajączkowski, 

Tadeusz Zachara, 
Jan Łukaszewicz, 

Mirosław 
Kwiatkowski, 

Leszek Kluziński

Zespół 
Sygnalistów 
Myśliwskich 

AKTEON
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Procesja z darami, od lewej: Piotr Gołos, Janusz 
Czerepko, Jacek Hilszczański

Procesja z darami, dary składają: Joanna 
Długołęcka i Marek Jabłoński

Ks. bp Edward Janiak Ks. Dariusz Bartoszewicz dziękuje za wspólną 
modlitwę
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Pod pomnikiem 
Jana T. 

Hausbrandta 
– pierwszego 

dyrektora 
Instytutu wieniec 

złożyli  
(od prawej): 

Stanisław 
Gorczyca – 

wiceprzewodni-
czący Senackiej 

Komisji 
Środowiska, 

Tomasz Borecki 
– przewodniczący 

Rady Naukowej 
IBL, Janusz 
Czerepko – 

dyrektor IBL 
i Piotr Otawski 
– wiceminister 

środowiska

Poczet 
sztandarowy IBL, 

(od prawej) 
Hanna Szmidla, 
Marcin Sołtan, 
Marta Siebyła
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2.2. Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego 
Leśnictwa 

Główne uroczystości, zorganizowane w obszernym namiocie rozstawionym na 
terenie Instytutu w Sękocinie Starym, prowadził red. Maciej Orłoś, wnuk prof. Hen-
ryka Orłosia, wybitnego fitopatologa, kierownika Zakładu Fitopatologii w Instytucie 
w latach 1933–1970. Wewnątrz namiotu, przed posiedzeniem Rady, wyświetlana była 
prezentacja, składająca się z archiwalnych i współczesnych fotografii pracowników 
Instytutu podczas prac laboratoryjnych i terenowych, konferencji, seminariów i in-
nych spotkań organizowanych przez IBL.

Po odegraniu hejnału przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Studen-
tów i Absolwentów Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie i zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy Instytutu, dyrektor IBL 
dr hab. Janusz Czerepko powitał dostojnych gości, członków Rady Naukowej i pra-
cowników przybyłych na uroczystości:

Witam Państwa serdecznie na uroczystości Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa. W imieniu dyrekcji Instytutu, Rady Naukowej oraz całej społeczno-
ści IBL pragnę skierować pełne serdeczności słowa powitania i podziękować Państwu 
za tak liczne przybycie.

Uroczyście witam:
 � Stanisława Gorczycę – przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska,
 � Macieja Grabowskiego – ministra środowiska.

Serdecznie witam:
 � wiceministra Piotra Otawskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Środo-

wiska, Głównego Konserwatora Przyrody, który nadzoruje Instytut Badawczy 
Leśnictwa,

 � Tomasza Boreckiego – doradcę Prezydenta RP, przewodniczącego Rady Na-
ukowej IBL.

Serdecznie witam:
 � Jego Ekscelencję księdza Edwarda Janiaka – biskupa Diecezji Kaliskiej,
 � księdza Wiktora Ojrzyńskiego – duszpasterza leśników warszawskich,
 � księdza Dariusza Bartoszewicza – proboszcza Parafii p.w. Świętej Faustyny 

w Sękocinie.
Mam zaszczyt powitać:
 � Marię Zachwatowicz – dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyro-

dy wraz z zastępcą – Anną Żornaczuk-Łubą,
 � Ninę Dobrzyńską – zastępcę dyrektora generalnego Ministerstwa Środowiska.

Uroczyście witam kierownictwo Lasów Państwowych, w tym:
 � Janusza Zaleskiego – zastępcę dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej 

oraz naczelników wydziałów DGLP:
 � Aldonę Perlińską – naczelnika Wydziału Ochrony Lasu,
 � Annę Pikus – naczelnika Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu,
 � Krzysztofa Rostka – naczelnika Wydziału Gospodarki Leśnej.

Serdecznie witam:
 � Michała Kiełsznię – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.



55

Uroczyste 
posiedzenie 

Rady Naukowej 
IBL w dniu 

17.06.2015 r.

Poczet 
sztandarowy 
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Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu wita uczestników

Prowadzący uroczyste spotkanie Maciej Orłoś i Tomasz Borecki
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Serdecznie witam byłych wiceministrów w Ministerstwie Środowiska:
 � profesorów Andrzeja Grzywacza i Andrzeja Szujeckiego – wieloletnich prze-

wodniczących Rady Naukowej IBL.
Serdecznie witam:
 � Michała Kulińskiego – przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Serdecznie witam:
 � profesora Leszka Rafalskiego – przewodniczącego Rady Głównej Instytutów 

Badawczych.
Serdecznie witam przedstawicieli uczelni wyższych w kraju:
z Politechniki Białostockiej:
 � Sławomira Bakiera – dziekana Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce,

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
 � księdza profesora Stanisława Dziekońskiego – rektora UKSW,

z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 � Stanisława Małka – prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynaro-

dowej,
 � Stanisława Orła – dziekana Wydziału Leśnego,

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
 � Romana Gornowicza – prorektora ds. kadr i rozwoju,
 � Piotra Łakomego – dziekana Wydziału Leśnego,

z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 � Krzysztofa Młynarczyka – dziekana Wydziału Ochrony Środowiska,

z Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:
 � Zbigniewa Rau’a – pełnomocnika rektora UŁ ds. Filii w Tomaszowie Mazo-

wieckim,
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:
 � Jana Niemca – prorektora ds. nauki,
 � Henryka Żyburę – dziekana Wydziału Leśnego,

ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:
 � Ryszarda Dąbrowę – rektora komendanta.

Szczególnie serdecznie witam Gości zagranicznych:
 � Marca Palahí – dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI),
 � Alexandra Bucka – dyrektora Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Ba-

dawczych (IUFRO),
 � Klausa von Wilperta z Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii 

we Fryburgu, Niemcy,
 � Risto Päivinena – wieloletniego dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego 

(EFI),
 � Alexandra I. Kovalevicha – dyrektora Instytutu Leśnictwa Białoruskiej Akade-

mii Nauk, Białoruś,
 � Michaela Egidiusa Luthardta – dyrektora Krajowego Centrum Kompetencyj-

nego ds. Lasów w Eberswalde (LFE), Niemcy,
 � Marka Turčani – dziekana Wydziału Leśnego Czeskiego Uniwersytetu Nauk 

o Życiu, Czechy,
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 � Stefana Pankę z Krajowego Centrum Kompetencyjnego ds. Lasów w Eber-
swalde (LFE), Niemcy,

 � Gerharda Oestena z Uniwersytetu we Fryburgu, Niemcy,
 � Tomasa Bucha – dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z Narodowego 

Centrum Leśnego (NLC), Słowacja,
 � Petra Zahradnika z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa, Czechy.

Witam serdecznie dyrektorów i przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytutów ba-
dawczych:
 � Jana Skowronka – dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

w Katowicach,
 � Roberta Władysława Bauera – dyrektora Instytutu Geodezji i Kartografii 

w Warszawie,
 � Andrzeja Jeske – zastępcę dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych z In-

stytutu Ochrony Środowiska w Warszawie,
z Instytutu Lotnictwa w Warszawie:
 � Witolda Wiśniowskiego – dyrektora,
 � Romana Domańskiego – przewodniczącego Rady Naukowej,

z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie:
 � Romana Smółkę – kierownika Instytutu,
 � Marię Stacewicz – zastępcę dyrektora,

z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu:
 � Władysława Strykowskiego – dyrektora,
 � Ewę Ratajczak – zastępcę dyrektora oraz członka RN IBL, 
 � Teresę Doroszewską – zastępcę dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gle-

boznawstwa w Puławach,
 � Jerzego Puchalskiego – dyrektora Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii 

Nauk w Powsinie,
 � Jerzego Raczko – dyrektora Zakładu Doświadczalnego Instytutu Chemii Fi-

zycznej PAN.
Witam:
 � Janusza Dawidziuka i Stanisława Zajączkowskiego – dyrektorów Biura Urzą-

dzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Bożydara Neroja – szefa produkcji,
 � Ryszarda Dzialuka – dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego,
 � Mariusza Turczyka i Sławomira Trzaskowskiego – dyrektorów Centrum Infor-

macyjnego Lasów Państwowych,
 � Benedykta Roźmiarka – dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
 � Tomasza Modlińskiego – dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego La-

sów Państwowych w Bedoniu,
 � Piotra Smiatacza – dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych,
 � Piotra Paschalisa-Jakubowicza – przewodniczącego Zarządu Głównego SI-

TLiD,
 � Ryszarda Kapuścińskiego – przewodniczącego Ligi Ochrony Przyrody,
 � Marka Gromca – przewodniczącego Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego,
 � Krzysztofa Zarębę – prezesa Polskiej Izby Gospodarczej,
 � Jana Kubiaka ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych.
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Witam dyrektorów i zastępców dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwo-
wych:
 � Ryszarda Ziemblickiego – dyrektora RDLP w Białymstoku,
 � Jerzego Fijasa – zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Gdańsku,
 � Kazimierza Szablę – dyrektora RDLP w Katowicach,
 � Grzegorza Lenarta – zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Lublinie,
 � Edwarda Janusza – dyrektora RDLP w Łodzi,
 � Małgorzatę Błyskun – dyrektora RDLP w Olsztynie,
 � Tomasza Sota – dyrektora RDLP w Radomiu,
 � Witolda Kossa – dyrektora RDLP w Szczecinie,
 � Romana Dobrzyńskiego – zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w To-

runiu,
 � Konrada Grzybowskiego – dyrektora RDLP w Warszawie,
 � Marka Kmiecika – zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP we Wrocła-

wiu,
 � Leszka Banacha – dyrektora RDLP w Zielonej Górze,

a także witam dyrektorów i przedstawicieli parków narodowych:
 � Mirosława Stepaniuka – dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, 
 � Romana Skąpskiego – dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego,
 � Mirosława Markowskiego – dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego,
 � Andrzeja Raja – dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego,
 � Krzysztofa Kanasa – zastępcę dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego,
 � Jacka Łozińskiego – dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego,
 � Arletę Siarkiewicz-Horszowską – dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Serdecznie witam przedstawicieli stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym:
 � Henryka Pargiełę – przewodniczącego Ruchu Obrony Lasów Polskich,
 � Zbigniewa Kuszlewicza z Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych 

Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”,
 � Bronisława Sasina – przewodniczącego Związku Leśników Polskich.

Witam serdecznie Ewę Hausbrandt – wnuczkę Jana Teodora Hausbrandta.
Witam serdecznie przedstawicieli prasy.
Serdecznie witam przedstawicieli byłego kierownictwa naszego Instytutu, jego 
Rady Naukowej oraz byłych pracowników IBL, honorowych członków Rady Na-
ukowej, członków Rady Naukowej.
Witam serdecznie i gorąco pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Proszę wybaczyć, że nie mogłem Państwa wszystkich powitać z imienia i nazwi-
ska, chciałbym gremialnie powitać Wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uro-
czystości.
Następnie przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Tomasz Borecki, po po-

witaniu zebranych i przedstawieniu programu posiedzenia Rady, odczytał list od Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, honorowego patrona 
Jubileuszu:

Szanowni Państwo! Lasy stanowią jeden z najważniejszych elementów dziedzic-
twa przyrodniczego naszej Ojczyzny. Są one skarbem i wspólnym dobrem Polaków. 
Uświadamiają nam potęgę przyrody, jej znaczenie dla naszego życia, ale też naszą od-
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powiedzialność za to, co zostawiamy po sobie następnym pokoleniom. Rozwój gospo-
darczy i techniczny, rosnące możliwości i potrzeby człowieka sprawiły, że konieczne 
stało się wypracowanie i wdrożenie naukowych metod użytkowania i ochrony lasów.

Świadomość tego towarzyszyła środowisku polskich przyrodoznawców od pierw-
szych lat odrodzonej Rzeczypospolitej. Stąd też w 1930 roku powołano Zakład Do-
świadczalny Lasów Państwowych, którego bezpośrednim kontynuatorem jest Instytut 
Badawczy Leśnictwa. Z okazji obchodzonego Jubileuszu wszystkim osobom zaanga-
żowanym w jego prace pragnę złożyć serdeczne gratulacje.

Na przestrzeni 85 lat działalności Instytutu jego pracownicy podejmowali liczne 
zagadnienia dotyczące polskiego leśnictwa, a które wynikały ze zmian ekonomicznych 
i zmian ustrojowych naszego kraju. Zgromadzony olbrzymi zasób wiedzy i metod, czego 
widomym znakiem jest największy w tej części Europy księgozbiór naukowy i nowocze-
śnie wyposażone certyfikowane laboratoria, to bezcenny rezultat wysiłków kilku pokoleń 
uczonych. Państwa osiągnięcia, oddanie sprawom polskiego leśnictwa, aktywność i in-
nowacyjność budzą głęboki szacunek i są źródłem międzynarodowej renomy Instytutu.

Doceniam, że imponujący dorobek badawczy i potencjał placówki na co dzień 
służą zachowaniu i rozwojowi polskich lasów. Uważam to za gwarancję przyszłej 
pomyślności działań, jakie podejmą władze i instytucje naszego państwa na rzecz 
właściwej polityki leśnej. Zrównoważone użytkowanie, pielęgnacja i ochrona lasów, 
upowszechnianie znajomości przyrody i edukacja ekologiczna – we wszystkich tych 
dziedzinach Polska może się pochwalić znaczącymi osiągnięciami. I jest to w dużej 
mierze Państwa zasługą, za co z serca Państwu dzisiaj dziękuję.

Gratulując dotychczasowych dokonań, chciałbym wyrazić przekonanie, że ten ka-
pitał pozwoli także sprostać wyzwaniom, jakie czekają nas w przyszłości. Zachodzące 
procesy cywilizacyjne, oprócz dobrodziejstw, bywają również powodem problemów, 
które dotykają świata natury, a których rozwiązanie wymaga podstaw badawczych 
i wiedzy naukowej.

Jestem przekonany, że w takich sytuacjach polskie leśnictwo zawsze znajdować 
będzie mocne oparcie w Instytucie i jego pracownikach. Pozdrawiam! Bronisław Ko-
morowski.

W dalszej części posiedzenia minister środowiska Maciej H. Grabowski wręczył 
zasłużonym pracownikom Instytutu odznaczenia państwowe i resortowe.

Krzyże Zasługi przyznane decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
otrzymali:

 � dr hab. Dorota Hilszczańska Złoty Krzyż Zasługi
 � mgr inż. Grażyna Głuch  Srebrny Krzyż Zasługi
 � dr inż. Alicja Sowińska  Brązowy Krzyż Zasługi

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:
 � mgr inż. Wojciech Duda
 � dr hab. Wojciech Grodzki
 � Wojciech Janiszewski
 � Leszek Kruczek
 � mgr Ewa Lewandowska
 � Małgorzata Lissy
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 � Danuta Smyklińska
 � mgr inż. Magda Stasiak

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali:
 � dr inż. Wojciech Gil
 � mgr inż. Joanna Szewczykiewicz 
 � mgr inż. Anna Tylman

Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wycho-
wania otrzymali:

 � mgr inż. Artur Sawicki
 � prof. dr hab. Zbigniew Sierota

Odznaki honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymali:
 � dr hab. Wojciech Grodzki
 � Wojciech Janiszewski
 � Alina Klimczyk
 � mgr inż. Mirosław Kwiatkowski
 � prof. dr hab. Elżbieta Malzahn
 � dr inż. Józef Piwnicki
 � dr inż. Józef Wójcik

Prestiżowe odznaczenie Lasów Państwowych – Kordelas Leśnika Polskiego – za 
szczególne zasługi dla leśnictwa wręczył dr inż. Janusz Zaleski, zastępca dyrektora 
generalnego LP ds. gospodarki leśnej. Otrzymali je:

 � dr inż. Stanisław Dunikowski
 � dr inż. Wojciech Gil
 � dr hab. Wojciech Grodzki
 � dr inż. Jan Łukaszewicz
 � mgr inż. Jerzy Wawrzoniak
 � dr inż. Tadeusz Zachara

Wyjątkowo podniosłym momentem było wręczenie, po raz pierwszy w historii 
Instytutu, Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa 
za zasługi dla rozwoju nauk leśnych. Kapituła w 2015 r. przyznała go prof. dr. hab. 
Andrzejowi Klockowi, wieloletniemu dyrektorowi Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
Medal jest dowodem uznania i podziękowania za osobisty, wybitny wkład profesora 
nie tylko w rozwój nauk leśnych, ale również w rozwój Instytutu Badawczego Leśnic-
twa. Medal w imieniu Kapituły wręczyli prof. dr hab. Tomasz Borecki oraz dr hab. 
Janusz Czerepko.

W dalszej części uroczystości wręczono medale i wyróżnienie dla Instytutu Ba-
dawczego Leśnictwa:

 � „Medal Pro Bono Silvae – dla dobra lasów” – przyznany przez Polskie Towarzy-
stwo Leśne za wybitny wkład Instytutu w rozwój leśnictwa i lasów polskich oraz 
promowanie wiedzy z tej dziedziny. Medal wręczył prof. dr hab. Andrzej Grzy-
wacz – przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 � Medal „Jozef Dekret – Matejovie, Zachovat’ Lesy Potomstvu” – najwyższe 
wyróżnienie Narodowego Centrum Leśnego i Instytutu Badawczego Leśnic-
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twa w Zwoleniu na Słowacji, za trwały wkład IBL w rozwój leśnictwa. Medal 
wręczył Tomasz Bucha – dyrektor Narodowego Centrum Leśnego i Instytutu 
Badawczego Leśnictwa w Zwoleniu.

 � Medal Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przyznany IBL na wniosek rektora-
-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Ryszarda Dąbrowy. Medal 
wręczył rektor-komendant nadbryg. Ryszard Dąbrowa.

 � Nagroda „Zielony Laur” przyznana IBL przez Polską Izbę Gospodarczą „Eko-
rozwój” za wybitne zasługi dla ochrony środowiska. Medal wręczyli: dr hab. 
Marek Gromiec – przewodniczący Kapituły Nagrody „Zielony Laur” i prof. 
dr hab. Krzysztof Zaręba – prezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Następnie przedstawiciel prezydenta i minister środowiska Maciej H. Grabowski 
złożył gratulacje wszystkim odznaczonym, a dr hab. Dorota Hilszczańska podzięko-
wała w imieniu uhonorowanych osób: Szanowni Państwo, wielki to dla mnie honor 
i zaszczyt móc podziękować w swoim imieniu oraz wszystkich nagrodzonych za doce-
nienie naszej pracy. Te odznaczenia są również nagrodą dla naszych nauczycieli, na-
szych przyjaciół, koleżanek i kolegów oraz naszych bliskich. W takich jak ta chwilach 
zapomina się o wszystkich trudnościach i cytując poetę: „oto rzucają nam czerwce 
bukiety na serce i skrzydła nam rosną u ramion”. Serdecznie gratuluję wszystkim 
nagrodzonym. Dziękuję bardzo.

Podczas uroczystości jubileuszowych uhonorowano również dr. Risto Päivinena 
– pierwszego dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnictwa (EFI – European Forest 
Institute) w latach 1993–2013, za jego wkład w rozwój EFI oraz rozwój współpracy 
międzynarodowej. Aktu wręczenia podziękowania od członków EFI dokonali dzie-
kani wydziałów leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie oraz dyrektorzy Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu 
i Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Następnie dyrektor Instytutu dr hab. Janusz Czerepko podziękował w imieniu 
społeczności Instytutu za wszystkie otrzymane wyróżnienia i przedstawił zebranym 
85-letnią historię Instytutu oraz dorobek naukowy jego pracowników: Szanowni Pań-
stwo, mam zaszczyt przedstawić Państwu historię Instytutu Badawczego Leśnictwa 
oraz dorobek naukowy jego pracowników. Chciałbym zaznaczyć, że ze względu na 
ograniczony czas, jak i informacje historyczne prezentowane w filmie jubileuszowym, 
wydawnictwach okolicznościowych oraz na wystawie „IBL na kartach historii”, moje 
wystąpienie ograniczę do scharakteryzowania najważniejszych okresów w rozwoju 
Instytutu.

W roku 1930 minister rolnictwa w dniu 10 lipca w drodze rozporządzenia po-
wołuje Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych (ZDLP) podległy Dyrekcji La-
sów Państwowych w Warszawie. Zakład ten działał na prawach nadleśnictwa i miał 
upoważnienie do prowadzenia swojej działalności badawczo-rozwojowej na terenie 
całej Polski. Na dyrektora nowo powstałego Zakładu, Adam Loret, ówczesny dyrektor 
Lasów Państwowych powołuje Jana Teodora Hausbrandta, który pełni tę funkcję do 
rozpoczęcia II wojny światowej, podczas której zostaje zamordowany w pierwszych 
dniach kwietnia 1940 roku.

W dniu 20 marca 1934 roku Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych 
w ramach zmian statutu organizacyjnego Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, 
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ZDLP zostaje przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, podległy 
bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu Lasów Państwowych.

W 85-letniej historii Instytutu funkcję dyrektora pełniło dziesięciu moich po-
przedników: Jan Teodor Hausbrandt (1930–1939), Franciszek Krzysik (1944–1945), 
Dezydery Szymkiewicz (1945–1948), Stanisław Schabiński (1948–1949), Maksymi-
lian Kreutzinger (1949–1962), Edward Kamiński (1962–1965), Bolesław Saczuk 
(1965–1974), Zygmunt Patalas (1974–1990), Andrzej Klocek (1990–2008), Tomasz 
Zawiła-Niedźwiecki (2008–2013). Dziś chcę im oddać cześć i w sposób szczególny 
podziękować za wkład pracy, jaki włożyli w rozwój Instytutu. Szczególnie dziękuję 
obecnemu wśród nas Panu prof. Andrzejowi Klockowi, pod którego kierunkiem przez 
18 lat Instytut tak intensywnie rozwinął się naukowo i rozbudował swoją infrastruktu-
rę laboratoryjno-badawczą. To, co dziś mogą Państwo podziwiać w Sękocinie, zosta-
ło zrealizowane głównie w okresie, kiedy funkcję dyrektora sprawował Pan profesor 
Andrzej Klocek. Serdecznie dziękuję również Panu prof. dr. hab. Tomaszowi Zawile-
-Niedźwieckiemu – mojemu poprzednikowi, który istotnie przyczynił się do rozwoju 
współpracy międzynarodowej Instytutu z wieloma jednostkami naukowymi.

Gorące słowa wdzięczności składam przewodniczącym Rady Naukowej Instytu-
tu za ich wsparcie i zaangażowanie w rozwój naukowy pracowników Instytutu i po-
dejmowanie inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom nauk leśnych. Radzie 
Naukowej IBL przewodniczyli kolejno profesorowie: Jerzy Grochowski (1952–1957), 
Marian Nunberg (1958–1973) oraz obecni wśród nas: Andrzej Szujecki (1973–1991), 
Andrzej Grzywacz (1991–2007) oraz przewodniczący obecnej kadencji Rady – Pan 
prof. Tomasz Borecki.

Instytut zmieniał swoje siedziby w wyniku reorganizacji jak i zawieruchy wojen-
nej, począwszy od przedwojennych lokalizacji – przy ulicy Reja, a następnie przy ul. 
Wawelskiej. Powojenne siedziby Instytutu znajdowały się w: Lublinie, Łodzi, Krako-
wie i ponownie w Warszawie przy Wawelskiej, a następnie w gmachu przy ul. Nowo-
opaczewskiej (obecnie Bitwy Warszawskiej 1920 r.) i w Sękocinie, gdzie początki bu-
dowy zaplecza naukowego sięgają lat 60. XX wieku. W początkowym okresie rozwoju 
Instytutu, jako Zakładu Doświadczalnego Lasów Państwowych i następnie Instytutu 
Badawczego Lasów Państwowych, kształtowała się struktura organizacyjna Instytu-
tu jak i dbałość ówczesnego dyrektora Jana Teodora Hausbrandta o infrastrukturę. 
W tamtym krótkim czasie, jaki dany był powstającemu Instytutowi, bo obejmującym 
zaledwie 9 lat (1930–1939), pracownicy Instytutu stworzyli podstawy ochrony przy-
rody w Polsce, a Instytut sprawował nadzór nad parkami i rezerwatami przyrody. 
Nowatorskim kierunkiem badań była restytucja żubra, niedźwiedzia i konika polskie-
go w Puszczy Białowieskiej. Od samego początku misją Instytutu była popularyzacja 
wiedzy przyrodniczej, prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej. Wśród 
wielu osiągnięć z tego okresu należy wymienić opracowanie zasad oceny nasion 
drzew leśnych, metod prognozy urodzaju nasion oraz regionalizacji nasiennej. Kie-
rownikiem Stacji Oceny Nasion był wówczas Stanisław Tyszkiewicz. Kwestiami no-
watorskiej na owe czasy ochrony przyrody oraz waloryzacji przyrodniczej zajmował 
się Dział Rezerwatów kierowany przez Józefa Kostyrko, a w Białowieży rozwijała się 
współpraca z Janem Jerzym Karpińskim – wieloletnim dyrektorem Parku Narodowe-
go w Białowieży oraz powojennym twórcą i pierwszym kierownikiem placówki IBL 
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w Białowieży. W tym czasie w Zakładzie Lasów Doświadczalnych rozpoczęto bada-
nia nad metodami prognozowania oraz ograniczania występowania wyrządzających 
szkody w gospodarce leśnej owadów i patogenów drzew leśnych. Pracami z zakresu 
ochrony lasu, owadoznawstwa oraz mykologii i zwalczania chorób leśnych kierowali 
Marian Nunberg i Henryk Orłoś. Odpowiedzią na rosnący popyt na drewno w związ-
ku z odbudową Państwa był rozwój metod użytkowania lasu i technologii obróbki 
drewna. Zajmował się tym Dział Użytkowania Lasu i Technologii Drewna pod kie-
runkiem Jana Wolskiego. Dział Użytkowania Lasu i Technologii Drewna istniał od 
momentu powstania ZDLP, a rozrósł się pod koniec lat 30., do największego w IBLP 
zakładu zatrudniającego ¼ ówczesnej załogi. Pod koniec lat 30. powstał Oddział Ży-
wicowania, zajmujący się szeroko ubocznym użytkowaniem lasu. Intensywnie współ-
pracowano z Polskimi Kolejami Państwowymi przy badaniach dotyczących impre-
gnacji podkładów kolejowych. Istotne z punktu widzenia rozwoju odradzającego się 
kraju były badania nad zasobami pozyskania cennej wówczas dla przemysłu żywicy 
oraz opracowaniem metod jej pozyskania. Pracami z zakresu żywicowania kiero-
wał Feliks Jezierski. Tadeusz Włoczewski podejmował badania z zakresu siedlisko-
znawstwa oraz regionalizacji przyrodniczo-leśnej. Ważnym elementem wspierającym 
planowanie urządzeniowe były prace nad produkcyjnością lasu, których wynikiem 
było opracowanie tablic zasobności drzewostanów i tablic sortymentowych w Dziale 
Urządzania Lasu pod kierunkiem Tadeusza Płońskiego. Prowadzono także badania 
z zakresu gospodarki rybackiej, połoninowej, torfowej, zielarstwa, historii leśnictwa. 
Wydawnictwa i Biblioteka DNLP była jednym z oddziałów Instytutu.

Wielu naukowców współpracowało z IBLP, pracownicy Instytutu byli aktywni pod 
względem udziału w konferencjach i sympozjach naukowych. Oto kilka przykładów: 
zebranie w sprawie konika polskiego – Białowieża 1937 (wspierane przez Wojsko 
Polskie), współpraca z SGGW dotycząca gospodarki wodnej – 1938, współpraca ze 
Słowacją w sprawie Parku Narodowego w Pieninach – 1934, Kongres IUFRO w Bu-
dapeszcie – 1936, Zjazdy Lekarzy i Przyrodników Polskich. Niezwykle dynamiczny 
rozwój IBLP brutalnie przerywa II wojna światowa. Instytut ponosi ogromne straty 
osobowe i materialne. Jedna czwarta załogi Instytutu ginie w czasie działań wojen-
nych, w obozach, jak i powstaniu warszawskim. Sprzęt i księgozbiory oraz budynki 
Instytutu zostały zniszczone blisko w 100%.

Jeszcze w okresie wojny w roku 1944 reaktywowała swoją działalność Naczelna 
Dyrekcja Lasów Państwowych, a przy niej Instytut Badawczy Lasów Państwowych. 
Tym samym do Instytutu mogli powracać wszyscy pracownicy, którzy przeżyli wojnę.

Przełom lat 40. i 50. to gradacje owadów i tym samym akcje zwalczania szkodni-
ków owadzich w lasach ziem zachodnich w nowych granicach Polski. Instytut podlega 
Ministerstwu Leśnictwa, a następnie Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go. Główny wysiłek intelektualny Instytutu skierowany był na intensyfikację produkcji 
drewna, ubocznego użytkowania lasu oraz ochrony i zalesiania lasów.

Intensywny rozwój laboratoriów i gromadzenie zbiorów przyrodniczych rozpo-
częły się w latach 60. i 70. XX wieku. W tym czasie opracowano podstawy typologii 
leśnej i regionalizacji przyrodniczo-leśnej, zasady gospodarowania w drzewostanach 
nasiennych oraz tworzenia upraw pochodnych. W zakresie hodowli lasu opraco-
wano zasady trzebieży selekcyjnej, a w Białowieży intensywnie rozwinięto badania 
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fitosocjologiczne. Rozpoczęto prace nad przyczynami powstawania pożarów oraz 
metodami ich ograniczania i monitoringu. Opracowano preparaty ograniczające wy-
stępowanie owadów – insektycydy, zarówno do ochrony drewna, jako surowca, jak 
i aparatu asymilacyjnego. W związku z zapotrzebowaniem praktyki leśnej, rozpoczęto 
intensywne badania nad mechanizacją prac leśnych, w ramach których zaprojekto-
wano szereg urządzeń, m.in. pług leśny IBL-56, pogłębiacz Matusza. Od roku 1974 
IBL jest powtórnie w strukturach LP – do roku 1990. W tym czasie następuje rozbu-
dowa stacji badawczej w Sękocinie, powstaje duży Zakład Lasów Doświadczalnych 
w Janowie Lubelskim, który funkcjonuje do 1981 roku. Ponadto Instytut prowadzi 
doświadczalnictwo z zakresu wydajności pracy, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Prace z zakresu zwiększenia produkcyjności lasu w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku są przedmiotem wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. W Pucznie-
wie uruchomione zostaje duże i kosztowne przedsięwzięcie związane z nawożeniem 
lasu, selekcją, nauką o przyroście, jak i plantacjami drzew szybko rosnących.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Instytucie nastąpiły duże zmiany organi-
zacyjne, a funkcje organu nadzorującego przejął minister ochrony środowiska, zaso-
bów naturalnych i leśnictwa. Uległy zmianie zasady finansowania nauki, odchodzono 
od programów wieloletnich i węzłowych, centralnie sterowanych programów resor-
towo-branżowych. Liczba komórek naukowych Instytutu uległa zmniejszeniu blisko 
dwukrotnie i tym samym dostosowano zakres działalności do potrzeb praktyki leśnej, 
gdzie głównym zleceniodawcą badań nadal były Lasy Państwowe. Zmiany ustrojowe 
w Polsce wpłynęły na rozwój badań z zakresu polityki leśnej i ekonomiki leśnictwa. 
Tym samym Instytutu stawał się ważnym ośrodkiem w Europie w zakresie współpracy 
międzynarodowej, szczególnie z krajami Unii Europejskiej. Instytut Badawczy Leśnic-
twa był współzałożycielem EFI – Europejskiego Instytutu Leśnego, a jego pracownicy 
pełnią dziś ważne funkcje w jego organach doradczych. Jeszcze przed akcesem do 
Unii Europejskiej, IBL rozpoczął prace w ramach projektu pod nazwą Centrum Do-
skonałości Proforest realizowanego w latach 2003–2006. Intensywnie uczestniczymy 
w pracach komisji problemowych ds. leśnictwa w FAO. W roku 2000 następuje otwar-
cie odnowionego budynku C, a w 2006 budynku B. Tym samym Instytut zmienia swoją 
siedzibę z Warszawy na Sękocin.

Chciałbym pokrótce przybliżyć Państwu dane dotyczące Instytutu w okresie ostat-
niej dekady, które odzwierciedlają jego rozwój i osiągnięcia. Obecnie siedziba Insty-
tutu mieści się w Sękocinie, a jednostki terenowe funkcjonują w Białowieży i Krako-
wie. Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje 6 zakładów naukowych (Ekologii 
Lasu, Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Lasów Górskich, Lasów Naturalnych, 
Ochrony Lasu, Zarządzania Zasobami Leśnymi) i trzy laboratoria (Chemii Środo-
wiska Przyrodniczego, Biologii Molekularnej, Ochrony Przeciwpożarowej Lasu), 
a w części administracyjno-ekonomicznej funkcjonują cztery działy (Sekretariat, In-
formacja Naukowa i Promocja, Księgowość, Administracja).

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i dorad-
czym Instytutu. W kadencji 2012–2016 reprezentuje ją 36 członków, w tym: 24 pracow-
ników IBL i 12 osób spoza IBL. W tym miejscu chcę serdecznie podziękować za wsparcie 
przy opiniowaniu i angażowanie się członków Rady w sprawy dotyczących kierunków 
badań naukowych, finansów Instytutu, jak i rozwoju naukowego pracowników.
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W ciągu 85 lat w Instytucie pracowało 1571 osób. Najwięcej Instytut zatrudniał 
w latach 70. i 80., kiedy znajdował się w strukturach Lasów Państwowych. W okresie 
ostatnich 10 lat pracuje w Instytucie 200–250 osób. W ciągu ostatnich 50 lat rośnie 
udział pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowych – od 25% w roku 
1974 do 43% w roku 2014.

Obecnie struktura zatrudnienia pracowników Instytutu według stanowisk przed-
stawia się następująco: asystenci – 8%, adiunkci – 23%, profesorowie nadzwyczajni 
ze stopniem dr. hab. – 7%, profesorowie nadzwyczajni i zwyczajni z tytułem profesora 
– 5%. Ponadto w zakładach i laboratoriach Instytutu istotną grupę stanowią pracow-
nicy inżynieryjno-techniczni, którzy stanowią 29% zatrudnionych. Pracownicy ob-
sługi, administracyjno-ekonomiczni, dokumentaliści dyplomowani reprezentują 28% 
załogi Instytutu.

W wyniku podejmowania coraz częściej badań interdyscyplinarnych przez In-
stytut, rośnie udział osób zatrudnionych posiadających wykształcenie inne niż leśne. 
Wykształceniem leśnym szczyci się nadal największa grupa pracowników (68%), ko-
lejne grupy specjalistów to osoby z wykształceniem wyższym uzyskanym na kierunku 
biologia – 15%, 4% ochrona środowiska, 3% geografia, 2% rolnictwo, 2% chemia 
i pozostałe 6%.

Biorąc pod uwagę rozwój naukowy pracowników Instytutu, w ciągu ostatnich 
10 lat stopień doktora uzyskały 32 osoby, doktora habilitowanego – 20 osób, tytuł pro-
fesora – 4 osoby. Ważna inicjatywa Instytutu, która przyczynia się do rozwoju kadry 
naukowej w kraju z zakresu leśnictwa, ale też jest istotna dla pracowników Instytutu 
ze względu na możliwość promocji i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów, 
to Niestacjonarne Studia Doktoranckie. Uruchomiono je w 2002 r., a ukończyło je 
dotąd 70 absolwentów. Spośród tej liczby, 46 absolwentów to pracownicy Lasów Pań-
stwowych. Do chwili obecnej 25 osób uzyskało stopień doktora nauk leśnych, a kilka 
kolejnych obron przewidzianych jest w najbliższym okresie. Obecna, piąta edycja, 
liczy 28 studentów. Kolejną wspólną inicjatywą Instytutu i Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej są studia podyplomowe z zakresu „Ochrony przeciwpożarowej lasu”, które 
są organizowane od 2014 roku. Obecnie trwa ich druga edycja.

Przechodząc do kolejnego punktu wystąpienia, działalności naukowej, należy za-
znaczyć, że Instytut w ciągu ostatnich 10. lat realizował rocznie przeciętnie 140 zadań 
badawczych, a były też lata (2006, 2008), kiedy tych zadań było ponad 160. Biorąc 
pod uwagę średni udział przychodów ze sprzedaży prac naukowo-badawczych według 
głównych zleceniodawców w latach 2005–2014, największe przychody, na poziomie 
64%, stanowią projekty zlecane przez Lasy Państwowe, następnie Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (17%), zleceniodawców zagranicznych i fundusze struk-
turalne (9%), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (4%), 
Ministerstwo Środowiska (2%), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2%), po-
zostałych zleceniodawców (2%). Udział przychodów z prac zleconych przez Dyrekcję 
Generalną Lasów Państwowych w przychodach IBL ogółem wynosił w okresie ostat-
nich pięciu lat od 38% w roku 2010 do 57% w roku 2013.

W latach 2005–2015 Instytut podpisał 14 umów o dwustronnej współpracy z in-
stytucjami z 12 krajów, zorganizował lub współorganizował 29 konferencji i 18 se-
minariów krajowych oraz 23 konferencje i 20 seminariów międzynarodowych. W tym 
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samym czasie IBL brał i bierze udział w 22 Akcjach COST, 28 projektach finanso-
wanych ze środków zagranicznych w ramach: Programów Ramowych, instrumentu 
finansowego LIFE+, Funduszy Strukturalnych, Leonardo da Vinci, INTERREG IVC, 
Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz dofinansowania celowego na podsta-
wie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Forest Focus. Średnio pięć staży zagra-
nicznych rocznie ma miejsce w IBL, a w ostatniej dekadzie odwiedzali nas stażyści 
z 18 krajów, głownie Europy, ale też Azji. Rocznie 100 pracowników IBL wyjeżdża 
do 52 krajów, a do Instytutu przyjeżdża 40 gości z 32 krajów wszystkich kontynentów. 
Wymiana osobowa w Instytucie rośnie i to zarówno za sprawą krótkich wyjazdów, ale 
też staży realizowanych, zarówno z funduszy zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ta 
aktywność powinna procentować w przyszłości podejmowaniem wspólnych projektów 
badawczych, szczególnie finansowanych ze środków zagranicznych.

Wiedza ekspercka Instytutu jest ceniona, czego wyrazem jest udział pracowników 
w gremiach krajowych i zagranicznych. I tak w latach 2005–2014 pracownicy Insty-
tutu brali udział w następujących rodzajach gremiów zagranicznych: Akcje COST 
(22), Grupy ekspertów (27), instytucje i organizacje międzynarodowe (9), organy do-
radcze KE (7), rady naukowe jednostek naukowych (3), stowarzyszenia, fundacje, 
sieci naukowe, programy (27). Łącznie w organach doradczych organizacji między-
narodowych uczestniczy 95 pracowników. Nie mniej ważny jest też udział naszych 
pracowników w gremiach krajowych skupiających ekspertów w Polskiej Akademii 
Nauk, komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism naukowych i in-
nych organizacjach naukowych, radach, towarzystwach, komisjach i zespołach. Łącz-
nie ponad 200 osób z Instytutu sprawowało funkcje doradcze w krajowych organach 
opiniodawczo-doradczych w latach 2005–2014.

Przez 85 lat powstało 4035 raportów z prac naukowo-badawczych oraz 5051 
publikacji, czyli rocznie IBL publikował blisko 60 artykułów i 50 dokumentacji nauko-
wych. Przeciętnie jeden pracownik naukowy uzyskał w 2014 roku 11,65 pkt według 
listy czasopism MNiSW. Rośnie w ostatniej dekadzie liczba publikacji z afiliacją IBL 
w czasopismach, zarówno z listy A jak i B MNiSW, z 0,7 do blisko 0,9 artykułu na 
jednego pracownika naukowego. Szczególnie obiecujący jest trzykrotny wzrost wskaź-
nika wpływu (Impact Factor), jaki przeciętnie uzyskał pracownik naukowy Instytu-
tu za publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach listy A MNiSW. 
Tym samym aktywność pracowników naukowych pod względem publikacji w czasopi-
smach o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych przez bazę wiedzy Web of Science 
sprawiła, że indeks h, odzwierciedlający zarówno liczbę publikacji jak i przeciętną 
liczbę cytowań każdej publikacji, wynosi obecnie 25, a rocznie artykuły z bazy Web 
of Science są cytowane 73 razy, co łącznie daje blisko 3 tys. przytaczanych badań 
pracowników IBL.

Biblioteka IBL gromadzi publikacje naukowe od ponad 80 lat, tworzą one jeden 
z największych zbiorów bibliotecznych o tematyce leśnej w tej części Europy. Obej-
muje on: 

 � 50 tysięcy książek,
 � 1700 tytułów czasopism.

Obecnie prenumerata obejmuje 63 tytuły czasopism zagranicznych i 115 tytułów 
czasopism polskich, a czytelnię rocznie odwiedza ponad tysiąc użytkowników. Infor-
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macje o zbiorach Biblioteki dostępne są poprzez system BazLas zawierający około 
170 tys. rekordów. Instytut prowadzi działalność edukacyjną, bierze udział w Festi-
walu Nauki, Dniu Ziemi, Dniach SGGW i innych wydarzeniach. Działalność wydaw-
nicza Instytutu obejmuje następujące pozycje:

 � Leśne Prace Badawcze,
 � Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry,
 � Nowości Piśmiennictwa Leśnego,
 � Notatnik Naukowy,
 � Z Leśnego Świata,
 � Rozprawy i monografie,
 � inne wydawnictwa okazjonalne.

Będziemy zaszczyceni, jeśli Państwo przyjmą od nas te trzy ostatnie publikacje 
z okazji Jubileuszu, a jest to kolejne wydanie kroniki Instytutu podsumowujące jego 
działalność w latach 2006–2014, teksty referatów w języku polskim i angielskim z ju-
trzejszej konferencji pt. „Wyzwania i szanse XXI wieku” oraz geneza i działalność 
placówki Instytutu w Białowieży.

Omawiając działalność Instytutu na przestrzeni ostatnich lat jestem zobo-
wiązany wspomnieć o inicjatywie Pana prof. Andrzeja Klocka, którą jest Zimowa 
Szkoła Leśna przy IBL. Otwartość organizowanej przez Instytut wraz z Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych Zimowej Szkoły Leśnej na nowe idee i koncep-
cje oraz metody rozwiązań szeroko rozumianych problemów leśnictwa, sprzyjają 
jej rozwojowi. Świadczy o tym chociażby stały wzrost uczestników Szkoły: od 140 
osób w 2009 r. do 305 osób w 2015 r. Jest to zapewne wynikiem trafności doboru 
tematyki dotychczasowych sesji przez Radę Programową Zimowej Szkoły Leśnej. 
Za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Zimowej Szkoły Leśnej oraz osiągnię-
te sukcesy merytoryczne składam wszystkim członkom Rady Programowej wyrazy 
serdecznej wdzięczności.

 � Konkludując dotychczasową działalność Instytutu, nie sposób oprzeć się spoj-
rzeniu w przyszłość. Postrzegamy ją w sposób następujący:

 � Doskonalimy współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy nauką a praktyką 
oraz wdrażamy wyniki naszych badań do praktyki leśnej.

 � Dostosowujemy strategię Instytutu do zmieniających się warunków otoczenia 
uwzględniając jego potrzeby w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej 
i przemysłu drzewnego, pamiętając jednocześnie o potrzebach społecznych.

 � Rozwijamy współodpowiedzialność każdego pracownika za rozwój Instytutu, 
stwarzając możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji poprzez we-
wnętrzne konsultacje.

 � Doskonalimy nasze umiejętności poprzez dokształcanie w zakresie metodologii 
badań, wykorzystania nowoczesnych technik i narzędzi badawczych oraz za-
stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji i promocji badań.

 � Rozwijamy metody komunikacji i zarządzania w Instytucie, które będą przyja-
zne dla pracowników oraz współpracujących podmiotów i jednocześnie będą 
zapewniały dobrą kondycję ekonomiczną Instytutu.

 � Doskonalimy organizację pracy umożliwiającą rozwój indywidualnych umie-
jętności pracowników poprzez pracę w zespołach interdyscyplinarnych.
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 � Odważnie zabieramy głos i wyrażamy opinię w kwestiach najistotniejszych 
problemów leśnictwa i ochrony środowiska, bazując na wynikach najnowszych 
badań.

 � Chcemy, by IBL nadal aktywnie uczestniczył w wymianie myśli oraz idei w za-
kresie leśnictwa w świecie poprzez:
– wymianę osobową,
– dzielenie się doświadczeniem i infrastrukturą badawczą,
– tworzenie konsorcjów przy aplikacji o nowe projekty badawcze,
– organizowanie wydarzeń dotyczących kluczowych problemów leśnictwa,
– promowanie wyników badań z zakresu nauk leśnych wspólnie z naszymi 

partnerami,
– rozwój aktywności publikacyjnej w czasopismach krajowych i zagranicz-

nych.
Szanowni Państwo, nie jest możliwe w tak krótkim wystąpieniu zawrzeć wszystkie 

ważne wydarzenia i osiągnięcia pracowników Instytutu. Szczególne słowa wdzięcz-
ności kieruję do byłych pracowników, którzy pozwolili obecnym tu pracownikom na 
możliwość kontynuowania pracy na rzecz rozwoju Instytutu. Reasumując to wystą-
pienie, pragnę w imieniu Społeczności Instytutu serdecznie podziękować za te gorące 
słowa gratulacji od naszych Gości i Współpracowników. Serdecznie dziękuję Wysokiej 
Radzie Naukowej za jej wsparcie i inspirację do realizacji badań naukowych. Koń-
cząc, serdeczne wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich pracowników za ich trud 
i poświęcenie włożone w pracę na rzecz rozwoju Instytutu.

Dziękuję za uwagę.
W dalszej części spotkania prowadzący Maciej Orłoś poinformował, że następ-

nym punktem będą wystąpienia gości i poprosił o zabranie głosu ministra środowiska 
Macieja Grabowskiego, który powiedział m.in.: Szanowni Państwo, Instytut Badaw-
czy Leśnictwa prowadzi swoje prace już 85 lat. Są to zarówno prace naukowe, jak 
i prace rozwojowe. Chciałbym podkreślić, że są to badania, które nie tylko pozwalają 
lepiej poznać zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, ale również 
prace, które pomagają określić metody i zasady wszechstronnego i zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów leśnych i ich ochrony. Dorobek IBL wpisuje się w kształto-
wanie współczesnego polskiego leśnictwa, które jest o tyle cenne i w pewnym sensie 
wyjątkowe, że w sposób harmonijny łączy różne funkcje. Jest to rzecz najtrudniejsza, 
ale też dająca najwięcej satysfakcji. Pan dyrektor wspomniał, że nie tylko funkcja 
produkcyjna jest tu istotna, ale również funkcje związane z ochroną przyrody i jej 
bioróżnorodności, funkcje związane z udostępnianiem lasu (społeczne). Istotne jest 
również to, że IBL przyczynia się do tego, że nasze lasy podejmują nowe wyzwania, 
które pojawiają się w trakcie zmian gospodarczych, społecznych i przyrodniczych. 
W tej chwili trwa dyskusja nad zmianami klimatu – las jest ważnym aspektem tych 
dyskusji, jest postrzegany, jako czynnik, który gazy cieplarniane kumuluje.

Przygotowałem sobie parę tez, związanych z historią IBL, ale nie będę konkurował 
z prezentacją Pana dyrektora, która bardziej precyzyjnie i dogłębnie to przedstawia. 
Myślę, że musimy pamiętać o tym – a w IBL się o tym pamięta, że oczekiwania społecz-
ne i gospodarcze wobec lasów będą w przyszłości jeszcze większe i stąd rola Instytutu, 
aby tę wielofunkcyjność lasów dostrzegać w swojej pracy. Chciałbym podkreślić jesz-
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Do księgi pamiątkowej wpisują się: Biskup Edward Janiak

Gerhard Oesten Marek Turčani
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Do księgi pamiątkowej wpisują się: Ryszard Kapuściński

Henryk Żybura Lech Płotkowski
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Minister środowiska Maciej H. Grabowski odznaczył (od prawej): Dorotę Hilszczańską Złotym 
Krzyżem Zasługi, Grażynę Głuch – Srebrnym Krzyżem Zasługi i Alicję Sowińską – Brązowym 
Krzyżem Zasługi

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę minister środowiska Maciej H. Grabowski odznaczył 
(od prawej): Wojciecha Dudę, Wojciecha Janiszewskiego, Leszka Kruczka, Ewę Lewandowską, 
Małgorzatę Lissy, Danutę Smyklińską i Magdę Stasiak
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Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę minister środowiska Maciej H. Grabowski odznaczył 
(od prawej): Wojciecha Gila, Joannę Szewczykiewicz i Annę Tylman 

Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,  
z rąk ministra środowiska Macieja H. Grabowskiego otrzymali (od prawej): Artur Sawicki 
i Zbigniew Sierota
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Odznaki honorowe za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej z rąk ministra 
środowiska Macieja H. Grabowskiego otrzymali (od prawej): Wojciech Janiszewski, Alina 
Klimczyk, Mirosław Kwiatkowski, Elżbieta Malzahn, Józef Piwnicki i Józef Wójcik

Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej (pierwszy z lewej), 
wręczył odznaczenie Lasów Państwowych za szczególne zasługi dla leśnictwa – Kordelas Leśnika 
Polskiego następującym osobom (od prawej): Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi 
Gilowi, Janowi Łukaszewiczowi, Jerzemu Wawrzoniakowi i Tadeuszowi Zacharze
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Tomasz Borecki – Przewodniczący Rady Naukowej oraz Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu 
wręczają Medal im. Jana Teodora HausbrandtaAndrzejowi Klockowi (pierwszy z prawej)

Medal im. Jana Teodora Hausbrandta zaprojektowany przez Kazimierza Rykowskiego
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Dorota Hilszczańska składa podziękowania w imieniu odznaczonych osób 

Janusz Czerepko – dyrektor IBL otrzymuje „Medal Pro Bono Silvae – dla dobra lasów” – przyznany 
Instytutowi przez Polskie Towarzystwo Leśne. Medal wręczył Andrzej Grzywacz – prezes Zarządu 
Głównego PTL.



80

Tomasz Bucha – dyrektor Narodowego Centrum Leśnego i Instytutu Badawczego Leśnictwa 
w Zwoleniu (z prawej) wręczył Januszowi Czerepko Medal „Jozef Dekret – Matejovie,
Zachovat’ Lesy Potomstvu” za wkład IBL w rozwój leśnictwa

Janusz Czerepko – dyrektor IBL prezentuje Medal Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przyznany 
Instytutowi przez rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Ryszarda Dąbrowę 
(z prawej) 
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Medal „Pro Bono Silvae”
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Medal „Jozef Dekret 
– Matejovie, Zachovat’ 
Lesy Potomstvu”

Medal Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej

Janusz Czerepko – dyrektor IBL prezentuje przyznaną Instytutowi Nagrodę „Zielony Laur” 
Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”. Nagrodę wręczyli Marek Gromiec – przewodniczący 
Kapituły Nagrody „Zielony Laur” (pierwszy z prawej) i Krzysztof Zaręba – prezes PIGE
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Nagroda „Zielony Laur”
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Nagroda „Zielony Laur”
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Risto Päivinen – pierwszy dyrektor 
Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) w latach 
1993-2013 otrzymał podziękowania za wkład 
w rozwój współpracy międzynarodowej

Aktu wręczenia podziękowania dokonał Janusz 
Czerepko – dyrektor IBL

Podziękowania złożyli również: (od lewej): Władysław Strykowski – dyrektor ITD w Poznaniu, 
Stanisław Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego UR w Krakowie, Piotr Łakomy – dziekan Wydziału 
Leśnego UP w Poznaniu
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Janusz Czerepko 
– dyrektor IBL 
przedstawia 
historię Instytutu 
i dorobek jego 
pracowników
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Gratulacje 
i życzenia na 

ręce dyrektora 
Instytutu 

Badawczego 
Leśnictwa 

przekazali: 
Tomasz Borecki 

– przewodniczący 
Rady Naukowej 

IBL

Maciej Grabowski – minister środowiska Janusz Zaleski – zastępca dyrektora generalnego 
LP ds. gospodarki leśnej
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Leszek Rafalski – 
przewodniczący 
Rady Głównej 
Instytutów 
Badawczych

Władysław 
Strykowski oraz 
Ewa Ratajczak 
w imieniu 
Instytutu 
Technologii 
Drewna w 
Poznaniu

W imieniu 
wydziałów 
leśnych szkół 
wyższych 
(od prawej): 
Roman 
Gornowicz, 
Piotr Łakomy, 
Stanisław Małek, 
Stanisław Orzeł, 
Jan Niemiec oraz 
Henryk Żybura

Gratulacje 
i życzenia na ręce  
dyrektora 
Instytutu 
Badawczego 
Leśnictwa 
przekazali:
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Janusz Dawidziuk 
(z prawej) i Adam 

Szempliński 
w imieniu Biura 
Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej

Bronisław 
Sasin – 

przewodniczący 
Związku 

Leśników 
Polskich

Alexander Buck 
– w imieniu 

Międzynarodowej 
Unii Leśnych 

Organizacji 
Badawczych 

(IUFRO)

Gratulacje 
i życzenia na ręce  

dyrektora 
Instytutu 

Badawczego 
Leśnictwa 

przekazali:
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Marc Palahí – w imieniu Europejskiego 
Instytutu Leśnego (EFI) 

Risto Päivinen – wieloletni dyrektor EFI

Alexaksander 
I. Kovalevich – 
dyrektor Instytutu 
Leśnictwa 
Białoruskiej 
Akademii Nauk, 
Białoruś

Gratulacje i życzenia na ręce dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa przekazali:
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Petr Zahradnik w imieniu Instytutu Badawczego 
Leśnictwa i Łowiectwa, Czechy

Kazimierz Szabla – dyrektor RDLP 
w Katowicach

Dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów regionalnych dyrekcji LP, od prawej: Małgorzata Błyskun  
– RDLP w Olsztynie, Edward Janusz – RDLP w Łodzi, Marek Kmiecik – RDLP we Wrocławiu, 
Roman Dobrzyński – RDLP w Toruniu, Marek Masłowski oraz Ewa Majewska z RDLP 
w Białymstoku, Witold Koss – RDLP w Szczecinie, Leszek Banach – RDLP w Zielonej Górze

Gratulacje i życzenia na ręce dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa przekazali:
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Jerzy Puchalski – 
dyrektor Ogrodu 
Botanicznego 
PAN w Powsinie

Michael Egidius 
Luthardt 
(z prawej) – 
Krajowe Centrum 
Kompetencyjne 
ds. Lasów w 
Eberswalde (LFE) 
Niemcy oraz 
Stefan Panka 
z LFE

Krzysztof 
Młynarczyk 
– w imieniu 
Wydziału Ochrony 
Środowiska 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego 
w Olsztynie

Gratulacje 
i życzenia na ręce  
dyrektora 
Instytutu 
Badawczego 
Leśnictwa 
przekazali:
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Sławomir Bakier – w imieniu Zamiejscowego 
Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki 
Białostockiej

Klaus von Wilpert – w imieniu  Instytutu 
Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii 
we Fryburgu, Niemcy

W imieniu parków narodowych (od  prawej): Mirosław Stepaniuk z Białowieskiego 
Parku Narodowego, Jacek Łoziński z Wigierskiego Parku Narodowego, Krzysztof Kanas 
z Wielkopolskiego Parku Narodowego, Łukasz Tyburski z Kampinoskiego Parku Narodowego

Gratulacje i życzenia na ręce dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa przekazali:
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Ksiądz biskup  
Edward Janiak

Kazimierz Orłoś, syn 
Henryka Orłosia, jednego 
ze współzałożycieli 
Instytutu Badawczego 
Leśnictwa

Andrzej Grzywacz 
wygłosił wykład 
„Powołanie do pracy 
naukowej w leśnictwie”

Gratulacje i życzenia na 
ręce dyrektora Instytutu 
Badawczego Leśnictwa 
przekazali:
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Koncert muzyki 
kameralnej 

kwartetu 
smyczkowego 

ARTE 
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Hala Stacji 
Produkcji 
Doświadczalnej 
udekorowana na 
wspólny obiad
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Wspólny obiad 
w hali Stacji 

Produkcji 
Doświadczalnej
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Wspólny obiad 
w hali Stacji 
Produkcji 
Doświadczalnej



99

Wspólny obiad 
w hali Stacji 

Produkcji 
Doświadczalnej
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w hali Stacji 
Produkcji 
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Wspólny obiad 
w hali Stacji 

Produkcji 
Doświadczalnej
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Wspólny obiad 
w hali Stacji 
Produkcji 
Doświadczalnej
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Uczestnicy 
uroczystości



116

Uczestnicy 
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Uczestnicy uroczystości



123

cze jeden aspekt, który jest dla mnie bardzo istotny. Mianowicie – określenie potrzeb 
w zakresie wielofunkcyjności lasu można realizować wyłącznie w aspekcie podejścia 
holistycznego, wielosektorowego i w szerszej debacie publicznej – wówczas efekty 
będą dostateczne. Tego też życzę Instytutowi, aby znalazł tę równowagę w zmienia-
jącym się świecie i aby otwierał się na głosy płynące z zewnątrz. Jeszcze raz składam 
najserdeczniejsze życzenia Instytutowi, jego Pracownikom i Dyrekcji. Dziękuję bardzo.

Po przemówieniu ministra głos zabrał Janusz Zaleski – zastępca dyrektora ge-
neralnego LP ds. gospodarki leśnej: Panie Ministrze, Panie Dyrektorze, Szanowni 
Państwo, Koledzy, Przyjaciele, chciałem przekazać panu dyrektorowi list dyrektora 
Lasów Państwowych, pana Adama Wasiaka, w którym dziękuje on za współpracę 
i wyraża wielki szacunek dla dorobku naukowego Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
Chciałbym też powiedzieć, że historia Instytutu to również historia Lasów Państwo-
wych i nie tylko dlatego, że byliśmy wielokrotnie częścią jednej organizacji, nie tylko 
dlatego, że wiążą nas ze sobą więzi współpracy, znajomości i przyjaźni, ale także 
dlatego, że nauka wyposaża leśnika w instrument do codziennego działania. Chociaż 
czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, to jesienne poszukiwania szkodników sosny, 
zasady hodowli lasu, sposoby taksacji lasu, ochrona przeciwpożarowa nie istniałyby 
bez nauki i Instytutu Badawczego Leśnictwa. Natura daje nam warsztat do pracy, ale 
to nauka daje nam instrumenty. Mamy nadzieję, że dobrze się tymi instrumentami 
posługujemy, że są one dobrze przez naukę przygotowane. Nie dotyczy to tylko bieżą-
cych spraw, ale przecież nauka daje nam podstawy do podejmowania ważnych decyzji 
merytorycznych, a nawet politycznych. Bo jak inaczej powiedzieć, kiedy w latach 80. 
toczyła się w Instytucie dyskusja o ekologizacji lasu i leśnictwa, której skutki i decy-
zje trwają do dzisiaj. Obecnie mamy kwestię Narodowego Programu Leśnego, który 
w IBL jest szeroko dyskutowany i przygotowywany i mamy nadzieję, ze po raz pierw-
szy w Polsce taki program powstanie. To bardzo ważna rola Instytutu, ważna rola 
nauki i bez jej wsparcia nie byłoby Lasów Państwowych i tej dobrej sytuacji, którą od-
notowujemy w leśnictwie od lat. Nie muszę dodawać, że tak dobra sytuacja przekłada 
się również na nie najgorszą sytuację Instytutu Badawczego Leśnictwa i oby tak dalej 
było. Panie Dyrektorze, drodzy przyjaciele z Instytutu Badawczego Leśnictwa – życzę 
Wam w imieniu dyrektora generalnego, wszystkich polskich leśników, moim własnym 
i polskich lasów, żebyście tak jak do tej pory pięknie wypełniali ten obowiązek pro-
wadzenia badań naukowych i uzbrajania leśnictwa na dalszą trudną drogę. Dziękuję 
bardzo! Darz Bór!

Następnie gratulacje i życzenia na ręce dyrektora Instytutu Badawczego Leśnic-
twa przekazali kolejno m.in.:

 � Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 � Władysław Strykowski – dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu 

oraz Ewa Ratajczak – zastępca dyrektora oraz członek RN IBL.
W imieniu wydziałów leśnych: 
 � Roman Gornowicz – prorektor ds. kadr i rozwoju Uniwersytetu Przyrodnicze-

go w Poznaniu oraz Piotr Łakomy – dziekan Wydziału Leśnego,
 � Stanisław Małek – prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodo-

wej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Stani-
sław Orzeł – dziekan Wydziału Leśnego,
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 � Jan Niemiec – prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
oraz Henryk Żybura – dziekan Wydziału Leśnego.

 � Janusz Dawidziuk i Adam Szempliński – dyrektorzy Biura Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej,

 � Bronisław Sasin – przewodniczący Związku Leśników Polskich,
 � Marc Palahí – dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI) oraz Alexan-

der Buck – dyrektor Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych 
(IUFRO),

 � Petr Zahradnik z Instytutu Badawczego Leśnictwa i Łowiectwa, Czechy,
 � Risto Päivinen – wieloletni dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (EFI),
 � Alexander I. Kovalevich– dyrektor Instytutu Leśnictwa Białoruskiej Akademii 

Nauk, Białoruś.
W imieniu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych:
 � Kazimierz Szabla – dyrektor RDLP w Katowicach,
 � Małgorzata Błyskun – dyrektor RDLP w Olsztynie,
 � Edward Janusz – dyrektor RDLP w Łodzi,
 � Marek Kmiecik – zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP we Wrocła-

wiu,
 � Marek Masłowski – zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Białym-

stoku oraz Ewa Majewska z RDLP w Białymstoku,
 � Roman Dobrzyński – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Toruniu,
 � Witold Koss – dyrektor RDLP w Szczecinie,
 � Leszek Banach – dyrektor RDLP w Zielonej Górze,
 � Grzegorz Lenart – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Lublinie,
 � Jerzy Puchalski – dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk 

w Powsinie,
 � Michael Egidius Luthardt – dyrektor Krajowego Centrum Kompetencyjnego 

ds. Lasów w Eberswalde (LFE) Niemcy oraz Stefan Panka z LFE,
 � Sławomir Bakier – dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce 

Politechniki Białostockiej,
 � Krzysztof Młynarczyk – dziekan Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 � Klaus von Wilpert – z Instytutu Badawczego Leśnictwa Badenii-Wirtembergii 

we Fryburgu, Niemcy.
W imieniu parków narodowych:
 � Mirosław Stepaniuk – dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,
 � Jacek Łoziński – dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego,
 � Krzysztof Kanas – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
 � Łukasz Tyburski z Kampinoskiego Parku Narodowego,
 � Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego,

oraz
 � Jego Ekscelencja ksiądz Edward Janiak – biskup Diecezji Kaliskiej,
 � Kazimierz Orłoś, syn Henryka Orłosia, jednego ze współzałożycieli Instytutu 

Badawczego Leśnictwa.



125

Wręczone i nadesłane listy gratulacyjne i adresy zostały zamieszczone na dal-
szych stronach.

Na zakończenie oficjalnej części posiedzenia Rady Naukowej, prof. dr hab. An-
drzej Grzywacz, wieloletni przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Leśnego oraz przewodniczący Rady Naukowej IBL w latach 1991–2007, wygło-
sił wykład jubileuszowy pt. „Powołanie do pracy naukowej w leśnictwie”:

Powołanie – to skłonność, zdolność, zamiłowanie do czegoś, to także przeświad-
czenie o tym, że pewne drogi życiowe, zawody, profesje są dla danej osoby najwła-
ściwsze. Mówimy o kimś, że jest naukowcem z powołania, albo myślimy o samym 
sobie, że mamy powołanie do pracy naukowej.

Pracownik naukowy, badacz, uczony powinien starać się stale kroczyć „drogą do 
mądrości”. Powinien dążyć do ponadprzeciętności, do wybitności, do stawania się 
coraz lepszym, zabiegać o coraz głębszą i rozleglejszą wiedzę i umiejętności, apli-
kować o ambitne i oryginalne projekty i tematy badawcze. Natomiast w działalności 
dydaktycznej powinien dążyć do stałej aktualizacji przekazywanych treści kształcenia, 
doskonalenia i unowocześniania metod przekazu, wysokiego poziomu prowadzonych 
wykładów i ćwiczeń, a w relacjach ze studentami i doktorantami powinien opierać się 
o teorię i praktykę wiedzy edukacyjnej i pedagogicznej, nie wspominając o życzliwo-
ści i pomocniczości.

W wielu zawodach, funkcjach społecznych często wystarczy być tylko – dobrym. 
Leśniczy, kolejarz, urzędnik pocztowy, księgowy – powinien być kompetentny, posia-
dać pewien poziom umiejętności i wiedzy – stale uzupełnianej, nie wymaga się od 
niego więcej. W nauce to nigdy nie wystarcza, tu trzeba być stale lepszym.

Wieloletni wysiłek włożony w pracę naukową nie może być dokonywany dla umi-
łowania sławy, dla tzw. kariery, a dla stałego doskonalenia się w służbie nauki i dla 
dobra kraju. Leśnicy często powtarzają, że należy pracować, być aktywnym dla dobra 
polskich lasów i ochrony ojczystej przyrody, zgodnie ze starą dewizą Towarzystwa 
Leśnego „pro bono silvae” (dla dobra lasu), co oznacza w odniesieniu do pracownika 
naukowego „dla dobra nauk leśnych”.

Kroczyć należy tą drogą mądrze i w pokorze, w najlepszym, szerokim sensie tych 
pojęć. Jedną z przeszkód bywa tu przeciętność i banalność, czasami przedstawio-
na pod postacią równości społecznej, poprawności politycznej, potrzeby zgodności 
z głównym nurtem poglądów na różne dziedziny wiedzy naukowej i obszarów życia. 
Przeciwstawianie się nierozsądnym poglądom, przeciętności, banalności, a nawet 
występującej niekiedy głupocie, wymaga odwagi, tak jak odwagi w głoszeniu wła-
snych ocen i opinii, gdyż niektóre kręgi społeczeństwa, w tym środowiska naukowe 
i zawodowe uważają, że kto nie jest taki jak oni, kto nie myśli tak samo jak wszyscy, 
jak „należy”, ten bywa eliminowany, niezaliczony do „swoich”. Czasami płaci się 
wysoką cenę za przeciwstawianie się „koalicji przeciętności”, tworzącej się niefor-
malnie w niektórych kręgach i środowiskach. Powiedzieć zgodnie z prawdą, że propo-
nowany grant, temat badawczy jest banalny, poniżej standardów przyjętych w danej 
dyscyplinie naukowej, że doktorat czy habilitacja są słabe, bardzo przeciętne, a nawet 
złe – wymaga odwagi i bardzo często zupełnie towarzysko i naukowo nie opłaca się. 
Każdy z nas, ja również, może przytoczyć wiele przykładów w tym względzie, wziętych 
ze swego środowiska uczelnianego czy instytutowego.
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W powołaniu do pracy naukowej jest niezmienny imperatyw – stałego doskonale-
nia się, bycie bardzo dobrym, a nawet najlepszym w swojej dziedzinie, specjalności, 
problematyce. Trzeba być lepszym od samego siebie z przedwczoraj, sprzed roku, czy 
lat pięciu. Być tylko przeciętnym, średnim, niezłym, oznacza nie osiągnąć prawdziwe-
go sukcesu naukowego.

Końcowym etapem procesu badawczego nie może być dokumentacja, sprawozda-
nie, co niekiedy się zdarza, musi nim być opublikowanie wyników pracy w czasopi-
smach naukowych, podręcznikach i książkach. Od momentu opublikowania efektów 
własnych dociekań, ich treści stają się własnością publiczną, elementem ogólnej wie-
dzy naukowej, którą może posługiwać się i wykorzystywać każdy. Oznacza to, że efekty 
twórczości naukowej są jednocześnie osobistym dorobkiem i dobrem twórcy, ale także 
dobrem wspólnym, ogólnospołecznym. Z tego powodu pracownika nauki, badacza, 
obowiązują nie tylko zasady etyki ogólnoludzkiej, co w szczególności przestrzeganie 
zasad dobrych obyczajów w nauce, przede wszystkim prawdomówność i bezintere-
sowność. Tylko po opublikowaniu, udostępnieniu badań także metodami elektronicz-
nymi, zamówione badania i ekspertyzy dostają się do praktyki leśnej i mogą być ewen-
tualnie wykorzystane i wdrożone w gospodarstwie leśnym.

Wiedza naukowa cechuje się wieloma szczególnymi zasadami i walorami, wyróż-
niającymi ją wśród innych pozanaukowych form aktywności intelektualnej człowieka. 
Wiedza naukowa powinna posiadać wysoki stopień prawdziwości i obiektywizmu; wy-
soki poziom ścisłości i pełną informację o metodach do jej dochodzenia; sprawdzal-
ność; powinna być potwierdzona i zatwierdzona (przyjęta) przez społeczność nauko-
wą, to jest specjalistów z danej dziedziny nauki, czyli posiadać konfirmację; wymaga 
stosowania określonych procedur wykazujących ewentualną fałszywość zdań, twier-
dzeń i opinii (falsyfikację); ma posiadać wysoką zdolność do wyjaśniania i przewidy-
wania przebiegu opisywanych zjawisk i zdarzeń; zdolność do formułowania nowych 
hipotez i prawd (płodność heurystyczną) oraz inne cechy i zasady szczegółowe, wła-
ściwe dla poszczególnych, różnorodnych dyscyplin i specjalności wiedzy naukowej, 
w naszym wypadku z zakresu nauk leśnych.

Badania naukowe muszą podlegać wypracowanym oraz uznanym cechom i za-
sadom poznania naukowego, które nazywamy kryteriami naukowości. Do najważ-
niejszych kryteriów tego typu należą: krytyczny racjonalizm (poprawne metodycznie 
eksperymenty i rozumowanie, poprzedzone analizą dotychczasowego stanu wiedzy 
w danym zakresie); postępowanie badawcze zgodne z przyjętymi lub nowymi, ory-
ginalnymi metodami naukowymi; twórczy, odkrywczy charakter rezultatów poznania 
naukowego (innowacyjność, oryginalność dorobku, wnoszącego nowe treści i war-
tości do zastanego stanu wiedzy); stosowanie języka naukowego (pozwalającego na 
ścisłe, jednoznaczne opisywanie metod badawczych i wyników poznania); dostatecz-
ne uzasadnienie (czyli przyjmowanie tylko twierdzeń posiadających wysoki stopień 
prawdopodobieństwa) spójność zbioru twierdzeń (logiczne powiązanie z całym sys-
temem nauk, uporządkowany zbiór twierdzeń); krytycyzm w stosunku do istniejącego 
stanu wiedzy, do autorytetów, instytucji i placówek naukowych, głoszonych tez i fak-
tów; opublikowanie wyników badań (w celu umożliwienia ich wykorzystywania przez 
innych oraz dla oceny i kontroli przez środowisko naukowe danej dziedziny nauki); 
bezstronność i obiektywizm w ocenie dokonań naukowych, niezależnie od miejsca, 
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czasu i ich autora. Istotnym kryterium naukowości jest funkcjonowanie badań i ich re-
zultatów w społeczności pracowników nauki, która akceptuje wyniki pracy naukowej, 
ocenia, selekcjonuje, syntezuje, uznaje, które z wyników wchodzą do skarbnicy wiedzy 
w danym czasie rozwoju cywilizacyjnego. Kryteria naukowości pozwalają odróżnić 
wiedzę naukową od tzw. wiedzy potocznej.

Jeżeli tak wysokie wymagania należy spełnić w pracy naukowej, to nasze instytu-
cje i placówki naukowe, powinny zapewnić odpowiednie bodźce do wytężonej aktyw-
ności i stałego doskonalenia się, przebycia trudnej i długotrwałej drogi od asysten-
ta, doktoranta po najwyższe mistrzostwo naukowe. Od zawsze praca w instytucjach 
nauki była elitarna i hierarchiczna, wiodąca przez kolejne stopnie i tytuły naukowe, 
członkostwa w wybieralnych towarzystwach naukowych i różnego typu akademiach, 
nagrody, wyróżnienia, odznaczenia państwowe, doktoraty honoris causa, a w niektó-
rych dziedzinach nauki bardzo wysokie, finansowe nagrody międzynarodowe, w tym 
nagrody Nobla. Imperatyw, nakaz wzmożonej aktywności naukowej nigdy się nie 
kończy, ta „drabina” w zasadzie nie ma szczebla końcowego. Do końca życia, nie 
tylko do emerytury, pracownik naukowy jest pod presją oczekiwań kolegów z danej 
specjalności naukowej, z danej branży oraz szerszych kręgów zawodowych i społecz-
nych. Nieustannie będzie oceniany, obserwowany, stawiany wobec nowych wyzwań. 
Dobrze oddają to powiedzenia „nie ma odpoczynku na szczytach” lub „noblesse ob-
lige” (szlachectwo obowiązuje), w tym przypadku nie szlachectwo rodowe a naukowe. 
Wobec tego nie można, nie wypada przygotować publikacji gorszej od poprzedniej, 
podjąć się badań mniej znaczących, wygłosić wykład bez nowych informacji i prze-
myśleń, rutynowo „przegadać” wystąpienie na sesji naukowej, podczas szkoleń dla 
praktyki leśnej.

Praca naukowa w naszym kraju właściwie nigdy nie należała do dobrze płatnej, 
obecnie charakteryzuje się również niewysokimi płacami, w szczególności tam, gdzie 
uzależnione są od wysokości dotacji budżetowych. Coraz trudniej, wobec wzrastają-
cej konkurencji krajowej i międzynarodowej, uzyskać grant, finanse na prowadzenie 
badań, opublikować artykuł w prestiżowym czasopiśmie posiadającym wysoki Impact 
Factor, zapewniającym wysoką cytowalność i współczynnik Hirscha. Coraz częściej 
zanika zwyczaj wypłacania honorariów za publikacje w czasopismach naukowych, 
a nawet za większe objętościowo opracowania i monografie, rozdziały w książkach, 
wręcz odwrotnie trzeba za opublikowanie pracy zapłacić wydawnictwu. Udział w po-
pularyzacji wiedzy, w edukacji leśnej społeczeństwa, wystąpienia w radio, telewizji, 
środkach masowego przekazu, festiwalach nauki jest niepłatny. Nie znam innych śro-
dowisk i kręgów zawodowych, gdzie oczekuje się w tak dużym stopniu pracy i aktyw-
ności o charakterze społecznym, bez ekwiwalentu finansowego.

Dlatego w pracy naukowej tak ważne i potrzebne jest poczucie uznania. Takie 
uznanie ma wiele poziomów i form. Należy rozpoczynać od uznania własnego, doty-
czącego osobistej twórczości i dokonań naukowych, od przeświadczenia, że moja dro-
ga naukowa prowadzi we właściwym kierunku, ma perspektywy rozwoju. Następnie, 
potrzebne jest uznanie innych, kolegów z danej specjalności, dyscypliny oraz szersze 
uznanie w instytucie, uczelni, uznanie w nauce. Dobrze, gdy po jakimś czasie uzysku-
jemy uznanie praktyki leśnej, pracowników Lasów Państwowych z powodu naszych 
publikacji, innowacji, wynalazków, głoszonych poglądów i opinii, przekazywanych 
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treści w trakcie spotkań roboczych, szkoleń, sesji i konferencji naukowych, uznania 
nas za autorytet w leśnictwie.

Najwyższa forma uznania – to uznanie w społeczeństwie, wśród szerszych kręgów 
obywateli, osiąga się to poprzez popularyzację wiedzy, edukację leśną, wystąpienie 
w środkach masowego przekazu, audycje radiowe i telewizyjne, gdy często i w sposób 
przystępny, ciekawy przekazuje się wiedzę o lesie i leśnictwie. To w naukach leśnych 
bardzo rzadki przypadek szerokiego uznania społecznego, gdyż ta gałąź wiedzy nie 
należy do bardzo medialnych. Nie mówimy tu o uznaniu w sensie zwyczajnej popular-
ności, gdyż bywają „telewizyjni profesorowie”, „celebryci nauki”, felietoniści i blo-
gerzy z tytułami profesorskimi, osiągający „sukcesy bez osiągnięć”.

Praca naukowa, w szczególności praca naukowa z rzeczywistymi sukcesami, to 
mówiąc potocznie „trudny kawałek chleba” wiążący się często z dużymi wyrzecze-
niami i ograniczeniami w życiu rodzinnym i towarzyskim. Do jej podjęcia należy się 
w specjalny sposób przygotowywać, od samego początku drogi naukowej, nie wystar-
czy przekonanie o pasji badawczej, mniemanie, że posiadamy powołanie do twórczej 
pracy naukowej. Gdy tymczasem w moim osobistym przekonaniu zbyt małą uwagę 
przykładamy do przygotowania młodych pracowników nauki, do kształtowania wy-
obraźni i intuicji w badaniach, a to one są podstawą wszelkiej twórczości i aktywności 
naukowej i artystycznej. Dotyczy to również umiejętności emocjonalnych, poznaw-
czych i społecznych, związanych z inteligencją emocjonalną. Intuicję rozumiem tu 
jako trudną do wyjaśnienia zdolność do kreowania wizji, zdolność do przeczuwania, 
przewidywania, rozpoznawania, jako akt pozaintelektualnego i pozazmysłowego po-
znania. Wyobraźnia to zdolność do tworzenia i przywoływania wyobrażeń. Już Ary-
stoteles podawał zasady, za pomocą których wyobraźnia łączy ze sobą wyobrażenia, 
poprzez podobieństwo, kontrast, styczność, silne przeżycia emocjonalne. Okazuje się, 
że można te zdolności i talenty kształtować, wzmacniać, rozpoznawać, np. poprzez: 
udział w debatach, twórczych dyskusjach, interesowanie się bardzo różnorodnymi 
dziedzinami nauki i życia społecznego; stosowanie metod relaksacji, medytacji, ak-
tywnego wypoczynku; uczestnictwo w spotkaniach intelektualnych, akademickich, 
spektaklach kulturalnych; poszukiwanie towarzystwa osób twórczych, o ciekawej oso-
bowości, dużym doświadczeniu; staranie się o udział w pracach interdyscyplinarnych 
i multidyscyplinarnych zespołów badawczych, a na poziomie wydziału, instytutu czy 
też i uczelni o tworzenie takich struktur.

Dla doktorantów i młodych pracowników nauki należy organizować zajęcia i spo-
tkania z udziałem uznanych specjalistów, przedstawiających swoje metody i procedury 
dojścia do sukcesów naukowych, ale i trudności, kłopoty. Namawiać do lektur rozwija-
jących umiejętności poznawcze, organizować zajęcia z umiejętności budowania nowo-
czesnych testów sprawdzających wiedzę i kompetencje studentów, o nowych metodach 
i technikach badawczych, nowej aparaturze i sprzęcie laboratoryjnym, a co najważ-
niejsze o przygotowaniu i kierowaniu projektami badawczymi. W moim mniemaniu, 
współcześnie ważny jest udział młodych pracowników nauki w różnych formach prze-
konywania społeczeństwa i władz różnych szczebli, o potrzebie prowadzenia badań 
naukowych, w tym własnych i zespołu, z którym się współpracuje oraz o pozytywnym 
wkładzie nauki w rozwój i dobrobyt kraju. Mam wrażenie, że młodzi pracownicy na-
uki zbyt mało wiedzą, a co za tym idzie, zbyt mało są aktywni w zdobywaniu funduszy 
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z Unii Europejskiej np. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Ho-
rizon 2020, programu TEAMING, Regionalnych Programach Operacyjnych, a także 
z polskich funduszy np. II konkursu NCBiR Program strategiczny „Środowisko Natu-
ralne, Rolnictwo, i Leśnictwo” – Biostrateg, Lasów Państwowych, NFOŚiGW i wielu 
innych. Doktorantom potrzebne jest stałe doskonalenie języka angielskiego, umiejętno-
ści wykorzystywania najnowszych programów komputerowych i innych urządzeń elek-
tronicznych, zdobywania informacji naukowych, wiedzy o naukometrycznych ocenach 
pracownika naukowego i parametryzacji placówek badawczych – słowem potrzebne 
jest zorganizowane wspomaganie pracy i sposobów poruszania się w coraz bardziej 
komplikującym się, konkurencyjnym świecie nauki, w dotrzymywaniu poziomu najlep-
szym instytucjom naukowym krajowym i zagranicznym.

Tak się składa z racji pełnionych różnych funkcji w organizacji nauki, że od dłuż-
szego już czasu biorę udział w ocenach stanu nauk leśnych i prognozowania zadań 
dla badań leśnych. Niestety już od lat powtarza się ta sama opinia, że nauki leśne nie 
są dostatecznie doceniane przez państwo i resort nauki, są one słabo finansowane, 
nie ma od dłuższego czasu rozwoju kadrowego leśnych placówek badawczych. Na-
wet możemy mówić o pewnym paradoksie, że mimo wzrostu w ostatnich dziesięciole-
ciach powierzchni leśnej kraju, wzrostu zasobności drzewostanów i pozyskania drew-
na, znacznego rozwoju aktywności Lasów Państwowych w zakresie edukacji leśnej 
społeczeństwa, turystycznego zagospodarowania lasów, obszarowej, indywidualnej 
i gatunkowej ochrony przyrody, wzrostu poziomu wykształcenia kadr leśnych, ilości 
kształconych studentów – nie ma wzrostu kadr naukowych leśnictwa, podobna od lat 
jest liczba tzw. samodzielnych pracowników nauki (profesorów i doktorów habilito-
wanych), uczestników studiów doktoranckich, corocznie uzyskiwanych nowych stopni 
i tytułów naukowych w dziedzinie nauk leśnych. Poprawiła się tylko znacznie sytuacja 
lokalowa w podstawowych placówkach badawczych leśnictwa.

Przygotowując to opracowanie, raz jeszcze sięgnąłem do publikacji z zakresu po-
ruszanej tu problematyki. Dziesięć lat temu, na Jubileusz 75–lecia Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa przygotowaliśmy z prof. Andrzejem Klockiem wystąpienie „Proble-
my nauk leśnych” (opublikowane w „Quo vadis, forestry?”), gdzie omówiono dość 
szczegółowo empiryzm nauk leśnych i ich interdyscyplinarność, ówczesny stan ka-
drowy, system organizacyjny i finansowanie nauki, próby wytyczania zadań dla nauk 
leśnych – z pewnym niepokojem a nawet rozżaleniem stwierdzam, że niewiele nowego 
do zawartych tam treści można by dodać. Cały czas aktualna jest potrzeba wygene-
rowania dużego projektu badawczego, obejmującego wykorzystanie potencjału na-
ukowego całego środowiska naukowców – leśników, o zachowaniu trwałości lasów 
i ciągłości ich funkcji w służbie rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Świadom ogromu dokonań naukowych i aplikacyjnych Instytutu Badawczego Le-
śnictwa w okresie 80 lat jego działalności, ale także trudu przyszłej pracy badaw-
czej, wysiłków intelektualnych i organizacyjnych, wszystkich pracowników Instytutu 
– życzę bardzo serdecznie tak potrzebnego zdrowia, pasji, nie zrażania się kłopotami 
i niepowodzeniami w prowadzeniu eksperymentów i doświadczeń laboratoryjnych 
związanych nierozłącznie z poszukiwaniami naukowymi, słowem życzę, w szczegól-
ności młodym pracownikom, pomyślności i sukcesów w ich pracy dla dobra polskich 
lasów i ojczystej przyrody. Darz Bór.
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Po przerwie, w trakcie której wykonano wspólne zdjęcie uczestników uroczysto-
ści, zebrani goście i pracownicy obejrzeli film „Od roku 1930. Instytut Badawczy Le-
śnictwa”, autorstwa mgr. inż. Tomasza Zygmonta, przedstawiający przed- i powojen-
ną działalność Instytutu oraz wysłuchali koncertu muzyki kameralnej w wykonaniu 
żeńskiego kwartetu smyczkowego ARTE w składzie: Marta Grott – I skrzypce, Mag-
dalena Dąbek-Kaniuga – II skrzypce, Marta Więcławska-Tkaczyk – altówka i Kinga 
Bacik – wiolonczela. 

Na zakończenie oficjalnej części pierwszego dnia uroczystości dyrektor Instytu-
tu dr hab. Janusz Czerepko podziękował zebranym: Szanowni Państwo, serdecznie 
dziękuję w imieniu pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa za wszystkie wy-
powiedzi, adresy, nadesłane życzenia, gratulacje i ciepłe słowa, które są wyrazem 
wielkiej życzliwości dla naszego Instytutu za jego wkład w rozwiązywanie problemów 
gospodarki leśnej i ochrony środowiska. Sukcesy te są możliwe tylko dzięki kooperacji 
pracowników IBL z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Badania, 
ale też i funkcjonowanie Instytutu nie byłoby możliwe w każdej sferze jego aktywności, 
bez merytorycznego i finansowego wsparcia IBL przez nadzorujące go Ministerstwo 
Środowiska, jak i od początku współtworzące i do dziś kluczowe wsparcie ze stro-
ny praktyki leśnej oferowane przez Lasy Państwowe. Jak mieli Państwo okazję się 
przekonać, zakres współpracy i liczba instytucji/partnerów stale wzrasta i to napawa 
nas optymizmem. IBL staje się platformą do wymiany myśli i doświadczeń między 
nauką i praktyką. Jutro będziemy mieli okazję być świadkami prezentacji i dyskusji 
o nurtujących nas wszystkich „Wyzwaniach i szansach leśnictwa XXI wieku” podczas 
konferencji międzynarodowej, na którą raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszam.

Dzisiejszy dzień obchodów Jubileuszu kończy uroczysty obiad i spotkanie ple-
nerowe tu w Sękocinie. Obiad będzie serwowany w pobliskiej hali, która zwana jest 
historycznie Stacją Produkcji Doświadczalnej, czy też halą maszyn i powstała w na 
początku lat 60-tych ubiegłego wieku. Wiele narządzi służących do przygotowania 
gleby, stosowanych w hodowli i szkółkarstwie jak i przy pozyskaniu drewna, było 
w tej hali konstruowanych, a część z nich znajduje zastosowanie do dnia dzisiejszego. 
Tak jak zmieniają się cele leśnictwa i funkcje lasu, tak i ta hala zmienia na Państwa 
oczach swoje przeznaczenie. Obecnie jest ona w fazie przebudowy na Centrum Konfe-
rencyjno-Wystawiennicze. Na ścianach hali mogą Państwo podziwiać zarówno zdję-
cia historyczne tego obiektu, jak i plansze przedstawiające projekt jego rozbudowy.

Po obiedzie, przed rozpoczęciem części plenerowej o godzinie 17.30, serdecznie 
zapraszam wszystkich naszych Gości i pracowników do zwiedzania wystawy „IBL na 
kartach historii”, która jest w holu budynku głównego IBL na parterze. Po zapoznaniu 
się z wystawą, pragnę Państwa zachęcić, aby odwiedzili Salę kolumnową w głównym 
budynku IBL (poziom -1), gdzie pracownicy Instytutu pragną Państwu przedstawić na 
posterach osiągnięcia naukowe naszego Instytutu z ostatnich 10 lat. Przygotowana 
sesja posterowa będzie stanowiła jeden z punktów jutrzejszej konferencji naukowej.

Wszystkim pracownikom Instytutu będzie bardzo miło, jeśli Państwo znajdą 
w czasie Jubileuszu kilka chwil, aby poznać i zwiedzić obiekty oraz teren Instytutu. 
Żałujemy, że nie możemy Państwa zabrać też do naszych placówek w Krakowie i Bia-
łowieży, ale w imieniu pracujących tam osób również i tam serdecznie zapraszamy po 
Jubileuszu. 
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Gratulacje i życzenia dla Instytutu Badawczego Leśnictwa
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Głęboko wierzymy, że zabiorą Państwo od nas jak najlepsze wrażenia i będą 
wracali przy kolejnych nadarzających się okazjach, tj. konferencjach, seminariach 
i wszelkich innych spotkaniach naukowych organizowanych przez Instytut.

W IBL jest taki dobry zwyczaj, że organizatorzy jubileuszy proszą o specjalny 
wpis Gości do księgi pamiątkowej. Jest ona wyłożona w recepcji i będzie nam bardzo 
miło, jeśli Państwo zostawią w niej słowo pisane, które uwieczni Jubileusz IBL dla 
przyszłych pokoleń. 

Same uroczystości oraz ich przebieg zapewne byłyby niemożliwe do zrealizowa-
nia, gdyby nie zaangażowanie pracowników Instytutu, za co w tym miejscu chciałbym 
serdecznie wszystkim podziękować. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Komi-
tetu Organizacyjnego, który od samego początku powstania idei obchodów Jubileuszu 
85-lecia Instytutu z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem nie szczędził czasu i wy-
siłku oraz inwencji w jego organizacji.

Serdecznie zapraszam Państwa na obiad.
Uroczystości jubileuszowej i następnie mniej oficjalnym spotkaniom i rozmo-

wom sprzyjała piękna letnia pogoda, a spotkanie plenerowe z tańcami i przy grillu 
trwało do późnej nocy.
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3. MiędZynarodowa konferencJa naukowa „wyZwania 
i SZanSe leśnictwa XXi wieku” – 18 cZerwca 2015 r. 

Międzynarodową Konferencję Naukową „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wie-
ku” otworzył dr hab. Janusz Czerepko – dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
W ramach konferencji odbyły się 3 sesje referatowe oraz sesja posterowa, podczas 
której pracownicy naukowi Instytutu na 53 posterach przedstawili wyniki swoich in-
terdyscyplinarnych badań.

Wygłoszone referaty zostały opublikowane i rozdane uczestnikom uroczystości 
jako materiały jubileuszowe. Są one dostępne na stronie internetowej Jubileuszu pod 
adresem http://www.jubileusz.ibles.pl/dokumenty/Wyzwania_pl.pdf (w języku pol-
skim) oraz http://jubileusz.ibles.pl/dokumenty/Wyzwania_en.pdf (w języku angiel-
skim).

I sesję pt. „Polityka leśna” poprowadzili (z lewej) Risto Päivinen (Europejski 
Instytut Leśnictwa – EFI) i Wiesław Krzewina (Dyrekcja Generalna Lasów Państwo-
wych). Wygłoszono następujące referaty:

 � Kierunki rozwoju polityki leśnej państwa – Piotr Otawski (Ministerstwo Śro-
dowiska),

 � Badania w strategii rozwoju Lasów Państwowych – Adam Wasiak i Wiesław 
Krzewina (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych),

Moderatorzy 
I sesji 
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 � Rola krajowych programów leśnych w kształtowaniu polityki leśnej XXI wie-
ku – Alexander Buck, Helga Pülzl, Ewald Rametsteiner (Międzynarodowa 
Unia Leśnych Organizacji Badawczych – IUFRO).

Risto Päivinen (EFI) otwierając dyskusję zadał 
pytanie dotyczące referatu Piotra Otawskiego: Na 
poziomie Unii Europejskiej nie istnieje polityka le-
śna, jedynie pewne regulacje mające wpływ na po-
lityki krajowe w tym zakresie. Jaki jest polski punkt 
widzenia w tej kwestii – czy takie regulacje mogą być 
szkodliwe czy pożyteczne? Czy Polska ma jakieś do-
świadczenie w tej kwestii?

W odpowiedzi na pytanie, Piotr Otawski stwier-
dził, że: oczywiście istnieje wiele regulacji, które 
mają wpływ na nasze leśnictwo, np. realizacja zapi-
sów dyrektyw „siedliskowej” i „ptasiej” – to duże 
wyzwania dla tego sektora. Powstaje tu jednak py-
tanie o rolę leśnictwa w ogóle – w jakim zakresie 
ma ono opierać się na ekonomii i gdzie powinna być 

równowaga między rozmaitymi funkcjami pełnionymi przez las. Można też wskazać 
pewne możliwości dla leśnictwa, wynikające z prawa unijnego, nie zawsze wykorzy-
stywane w zakresie, w jakim moglibyśmy. Pierwsze są związane z polityką rolną – 
pewne fundusze unijne mogą być wykorzystane w leśnictwie, np. w leśnictwie pry-
watnym. Wciąż nie znamy konsekwencji dla leśnictwa uzgodnień w zakresie polityki 
klimatycznej, a tu również są możliwości finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do 
funkcji niezwiązanych z produkcją. Świadomość społeczna wagi funkcji pozaproduk-
cyjnych stale rośnie.

Alojzy Kowalkowski (Instytut Badawczy Le-
śnictwa) zadał pytanie nawiązujące do wygłoszo-
nych podczas sesji referatów: W referacie ministra 
Piotra Otawskiego zawarto założenie, że nastąpi 
stały wzrost popytu na drewno. W drugim referacie, 
dyrektora Wiesława Krzewiny, mówiono o trwałości 
lasów, ciągłości ich funkcji i zrównoważeniu ekosys-
temów leśnych. Z kolei Alexander Buck stwierdził, 
że istnieją istotne interakcje w systemie las – gleba 
– woda. W referatach obu polskich kolegów nie zna-
lazły się kwestie związane z wodą i glebą. Jak długo 
można eksploatować las, aby mógł dalej funkcjo-
nować w związku z rosnącym, ogromnym zapotrze-
bowaniem na wodę i elementy odżywcze, które są 
ograniczone i w przyszłości, w związku ze zmianami 
klimatu, mogą być ograniczone jeszcze bardziej?

Risto Päivinen

Alojzy Kowalkowski
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Piotr Otawski podtrzymał swoją tezę dotyczącą 
tendencji zapotrzebowania na drewno, nie widząc 
czynników, które mogłyby ją zmienić w rozpozna-
walnej przyszłości: Decydują o tym: wzrost liczby 
ludności, popyt na drewno różnych sortymentów, 
wzrastające zapotrzebowanie rynków azjatyckich na 
ten surowiec. Oczywiście będą następowały wahania 
wynikające ze zmian koniunkturalnych, co nie zna-
czy, że pojawią się jakieś czynniki zwrotu i nie ma 
w tej chwili podstaw do ich prognozowania. Kwestie 
związane z wodą czy z glebą, są tymi, które wpisują 
się w funkcje środowiskowe lasu. Należy odpowie-
dzieć sobie, np. w toku debaty publicznej, jak te funk-
cje mają być rozłożone i wyceniane.

Alojzy Kowalkowski zwrócił uwagę, że: te dwa 
czynniki – woda i gleba są ograniczone i kształtowane przez dynamikę rozwojową 
ekosystemów leśnych. Zapotrzebowanie na wodę będzie bardzo wzrastało, przy za-
łożeniu zwiększenia rocznego pozyskania drewna o 6 mln m3, a w dziesięcioleciu 
o 60 mln m3. Wiadomo, że w Polsce środkowej i północnej główne areały lasów 
występują na ubogich, piaszczystych glebach o ograniczonym zapasie składników 
odżywczych. Są nawet takie obszary w Borach Tucholskich, gdzie już współcześnie 
bez stosowania zabiegów nawożeniowych będzie maleć bioprodukcja. Niezbędne 
jest zatem stworzenie podstaw do planowania produkcji lasów poprzez określenie, 
czy będą wystarczające zasoby wody i elementów odżywczych, które zagwarantują 
realizację tego planu.

Alexander Buck (IUFRO) stwierdził, że: naszą 
rolą w ramach formułowanych narodowych progra-
mów leśnych jest debata na temat funkcji, zwłaszcza 
konfliktowych, i ich priorytetyzacja. Wyniki takiej 
debaty należy uwzględnić w planowaniu przestrzen-
nym, również na poziomie międzynarodowym, aby 
jak najlepiej spełniać oczekiwania społeczeństwa 
w stosunku do leśnictwa. Pilna jest dyskusja doty-
cząca innowacyjnych rozwiązań w zakresie bardziej 
efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów, 
przykładem może być dyskutowane ostatnio w Au-
strii zagadnienie proporcji użycia biomasy do celów 
bioenergetycznych i do produkcji papieru.

Janusz Czerepko (Instytut Badawczy Leśnictwa) 
w nawiązaniu do referatu Alexandra Bucka poddał 
pod dyskusję: kwestię przyszłości wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, polityki leśnej 
i innowacji w leśnictwie. W debacie na ten temat należy brać pod uwagę organi-

 Alexander Buck 

Piotr Otawski 
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zacje leśne i ekonomiczne, które mają wpływ na politykę. W IBL trwają prace nad 
opracowaniem Narodowego Programu Leśnego. Do dyskusji zostało zaproszonych 
kilka tysięcy różnych podmiotów, reprezentujących różne środowiska. Oddźwięk na 
zaproszenie nie był imponujący. Jakie są europejskie doświadczenia w tym zakresie?

Alexander Buck odpowiedział, że: na przykładzie doświadczeń austriackich naj-
cenniejsze dla efektywności procesu jest danie możliwości wypowiedzi wszystkim za-
interesowanym. Należy mieć holistyczne podejście, nie koncentrować się na jednym 
aspekcie oraz mieć pewność, że jakiś partykularny interes nie zdominował dyskusji. 
W Austrii i kilku innych krajach europejskich przyniosło to pozytywny skutek.

Janusz Dawidziuk (Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej) zadał Piotrowi Otawskiemu py-
tanie dotyczące debaty publicznej toczącej się przy 
okazji prac nad Narodowym Programem Leśnym. 
Jej problemem jest fakt, że organizacje ekologiczne 
mające wpływ na określanie zadań ze strony ochro-
ny przyrody, nie bardzo w tym procesie uczestniczą. 
Jak wobec tego zorganizować taką debatę, aby była 
efektywna?

Piotr Otawski przyznał, że: odpowiedź na to py-
tanie nie jest łatwa. Zgodził się z oceną, że forum Na-
rodowego Programu Leśnego jest zbyt synkretyczne, 
a dyskusja prowadzona jest w gronie osób związa-
nych z problemem bezpośrednio – zarządzających 
lasami, nadzorujących zarządzających lasami oraz 
środowisk naukowych związanych z lasami. Aby de-
bata była skuteczna i pełna, to powinna sięgać także 
innych środowisk, nie tylko ekologicznych, ale także 
innych podmiotów, bardziej pośrednio związanych 
z funkcjami lasu i nimi zainteresowanych. Organiza-
cja takiej dyskusji to przede wszystkim rola polityków 
i wydaje się, ze w tym punkcie jest sporo do zrobie-
nia. Minister zachęcił środowiska związane z lasami 
do przystępowania do takiej debaty, ale nie na z góry 
upatrzonych pozycjach. Wydaje się zatem, że aby to 
forum było szersze i efektywne, potrzebne są dwie 
rzeczy – większe zaangażowanie polityków i zaprze-
stanie dyskusji nad prywatyzacją lasów, bo to temat 
zastępczy i nikt takich pomysłów nie ma.

Wiesław Krzewina (Dyrekcja Generalna La-
sów Państwowych) w uzupełnieniu wypowiedzi 
ministra dodał, że: niezbędne jest również odważne 

Janusz Dawidziuk 

Wiesław Krzewina
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postawienie takiego celu, aby skutecznie zacząć waloryzować te pozaprodukcyjne 
funkcje lasu, których domagają się podmioty zewnętrzne – nie tylko organizacje po-
zarządowe, ale również samorządy. Jeżeli uda się zwaloryzować i uzyskać decyzję 
o poniesieniu kosztów realizacji takich funkcji, to z pewnością będzie łatwiej też 
o tym rozmawiać. W tym roku na zaproszenie DGLP do spotkania i poruszenia naj-
trudniejszych spraw odpowiedziało kilkadziesiąt podmiotów, w tym NGO’sy, także 
te, które dotychczas zajmowały drugą stronę barykady. Widać już pierwsze pozytyw-
ne efekty podjętych działań.

Lidia Sukovata (Instytut Badawczy Leśnictwa) 
odniosła się do referatu Wiesława Krzewiny, w któ-
rym stwierdzono, że jednym ze strategicznych kie-
runków działań lasów jest zwiększenie odporności 
drzewostanów i finansowanie badań w tym zakre-
sie. Zadała pytanie: Czy jeżeli strategia LP bardziej 
koncentruje się na uzyskaniu natychmiastowych 
wyników i wdrożeniu ich do praktyki, to czy LP są 
gotowe do ponoszenia kosztów również na badania 
dotyczące odporności drzewostanów na zagrożenia 
biotyczne, z tym, że nie uzyskają natychmiastowego 
efektu?

Wiesław Krzewina w odpowiedzi stwierdził, 
że: Lasy Państwowe muszą połączyć dwa kierunki 
działań w zakresie badań. Oczywiście LP potrzebują 
szybkich rozwiązań doraźnych problemów oraz zagadnień bardzo pilnych, które naro-
sły w dłuższym okresie (jak konflikt pomiędzy celami gospodarki leśnej a łowiectwem), 
ale z drugiej strony chcą też sięgać dalej w przyszłość niż 10-letni okres planowania 
urządzeniowego. I tak na przykład w kontekście zmian klimatycznych badania powin-
ny objąć potencjalne pojawianie się nowych zagrożeń. Przykładem może być sytuacja 
z regionu Gór Izerskich, gdzie obszary poklęskowe odnowiono z olbrzymim udziałem 
(33%) modrzewia i pojawił się kornik modrzewiowiec – gatunek, który wcześniej na-
wet nie był monitorowany. Teraz stał się poważnym zagrożeniem.

Janusz Dawidziuk zadał pytanie Alexandrowi Buckowi: 27 krajów Unii opra-
cowało już narodowe programy leśne, w Polsce trudniejsze jest zorganizowanie 
takiej debaty publicznej w relacji leśnictwo i organizacje ekologiczne. Czy moż-
na wymienić przykłady państw, w których taka debata była dobrze zorganizowana 
i efektywna?

Aleksander Buck odniósł się ponownie do przykładu Austrii, gdzie teraz rozpo-
częła się druga runda takiego procesu: Za kluczowe dla powodzenia należy uznać 
poparcie ze strony Ministerstwa. W przypadku lasu, ekosystemu o długim okresie 
rozwoju, niezbędna jest długofalowa polityka w tym zakresie. Inny taki przykład to 
Finlandia.

Lidia Sukovata 
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II sesję pt. „Badania leśne” poprowadzili Michael Egidius Luthardt (z lewej) 
(Krajowe Centrum Kompetencyjne ds. Lasów – LFE) i Piotr Otawski (Ministerstwo 
Środowiska). Wygłoszono następujące referaty:

 � Badania lasów w Europie podstawą biogospodarki – Marc Palahí (Europejski 
Instytut Leśny – EFI),

 � Zarządzanie ryzykiem w leśnictwie XXI wieku – Klaus von Wilpert (Instytut 
Badawczy Leśnictwa Badenii-Wirtembergii we Fryburgu),

 � Problemy badawcze nauk leśnych XXI wieku – Jacek Hilszczański (Instytut 
Badawczy Leśnictwa).

Kazimierz Zajączkowski (Instytut Badawczy 
Leśnictwa) odniósł się w dyskusji do referatu Jac-
ka Hilszczańskiego w kwestii plantacji topolowych: 
W Polsce nie zdały one egzaminu, ponieważ je źle 
prowadzono. Zapomniano, że plantacje są bardziej 
podobne do upraw rolniczych niż leśnych i nie można 
było zmusić leśników, żeby stosowali np. intensyw-
ną uprawę gleby. Ponadto w latach, kiedy zakłada-
no u nas plantacje, nie było sprawdzonych odmian. 
Można tu podać przykład – w IBL w Sękocinie była 
kolekcja topól licząca 400 kultywarów, a na po-
wierzchniach badawczych stwierdzono, że tylko 
6 z nich nadaje się do uprawy w naszych warunkach. 
W tamtym czasie tylko jedną odmianę z tych prze-
testowanych uprawiano. Każda odmiana topoli ma 
inny charakter wzrostu i inne wymagania siedlisko-

we. Odmiany te różnią się często bardziej niż buk od dębu.
W naszym leśnictwie nie stosowano zaleceń uprawy plantacyjnej topól, które są 

znane w Europie, natomiast te wszystkie zdobycze są dzisiaj wykorzystywane w plan-

Moderatorzy 
II sesji

Kazimierz Zajączkowski 
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tacjach przemysłowych na cele celulozowo–papiernicze. Na przykład, zakład papier-
niczy w Kwidzynie, który sprowadzał odmiany topoli z Włoch, Francji i innych krajów 
stwierdził w pierwszych próbach, że najlepsze są te, które uprawiano w Polsce.

Lidia Sukovata poparła postulat z referatu Klausa von Wilperta odnośnie do ko-
nieczności walki z zakwaszeniem gleb leśnych: Nie tylko z punktu widzenia produkcji, 
ale też z punktu widzenia odporności lasu na szkodniki i choroby; w walce z nimi można 
wykorzystać metody biologiczne, np. grzyby lub nicienie, które są bardziej efektywne 
w mniej kwaśnych glebach. W kwestii roślin transgenicznych, L. Sukovata podkreśliła, 
że powinniśmy dowiedzieć się więcej na ten temat i wykorzystać tę wiedzę, np. w selekcji 
drzew leśnych, w taki sposób, żeby zmieszać pochodzenia o różnym stopniu odporności 
na różne zagrożenia i w ten sposób kształtować zróżnicowane drzewostany. Nie chodzi 
o to, żeby były to monokultury pod względem odporności, bo szkodniki potrafią się do 
tego dostosować. Powinniśmy przywiązywać do tego 
aspektu więcej uwagi w przyszłych badaniach, m.in. 
po to, aby unikać stosowania fungicydów i insektycy-
dów. Lasy Państwowe mogą być liderem w zakresie 
badań nad stosowaniem metod biologicznych w walce 
z zagrożeniami środowiska leśnego.

Klaus von Wilpert (Instytut Badawczy Leśnic-
twa Badenii-Wirtembergii) podkreślił, że: przeciw-
działanie zakwaszeniu gleby należy wykonywać od-
powiedzialnie – bez szkody dla środowiska. W tym 
celu wykorzystuje się powoli uwalniające się środki, 
jak dolomit, popiół drzewny, węglany – chodzi o to, 
aby nie wyrządzić szkody żyjącej w glebie faunie, 
drobnoustrojom i grzybom. Oczywiście związki my-
koryzowe po wapnowaniu zmieniają się, ale w dal-
szej kolejności powstają nowe, bardziej stabilne, 
a ryzyko chorób drzew zmniejsza się.

Jacek Hilszczański dodał, że: nie jest zwolen-
nikiem roślin transgenicznych, ale mają one te za-
letę, że efekt ich zastosowania jest natychmiastowy, 
w przeciwieństwie do trwającej latami selekcji. Ten 
czynnik będzie decydował o wykorzystaniu roślin 
transgenicznych.

Janusz Czerepko zabierając głos w dyskusji 
podziękował prelegentom za: referaty poruszające 
niezwykle istotne zagadnienia i wyzwania stojące 
przed leśnictwem. Słowa podziękowania skierował 
do dyrektora Europejskiego Instytutu Leśnego – EFI, 
Marca Palahí. EFI pełni od początku bardzo ważną 

Klaus von Wilpert

Jacek Hilszczański
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funkcję koordynatora badań, łączy interesy ponad 130 stowarzyszonych organizacji. 
Z referatu dyrektora EFI wynika rosnąca rola bioekonomiki w polityce Unii Europej-
skiej. W Polsce zainteresowanie tą dziedziną dopiero się rozwija i wymaga utworze-
nia platformy badawczej, współpracy instytucji reprezentujących często bardzo różne 
specjalności. Dyrektor IBL zapytał prelegenta o opinię, czy taka platforma powinna 
być formalna, czy nieformalna. Na przykład w Szwajcarii przyjęto drogę formalną, 
łącząc kilka instytutów badawczych w jedną jednostkę.

Marc Palahí (EFI) przyznał, że: w ostatnich la-
tach rysuje się tendencja do łączenia instytutów. 
Przykładem może być Norwegia, Francja czy Fin-
landia, gdzie dotychczasowy Instytut Badań Leśnych 
METLA jest od niedawna częścią większej, wielody-
scyplinarnej jednostki – LUKE. W krajach nordyc-
kich leśnictwo jest bardzo ważne, ale są kraje gdzie 
leśnictwo nie jest tak eksponowane, co w przypadku 
formalnego połączenia wielu instytutów mogłoby do-
prowadzić do osłabienia badań leśnych. Niezbyt wy-
soka aktualnie pozycja leśnictwa w Instytucie LUKE 
jest ryzykowna – należy łączyć wysiłki, aby uczynić 
ten sektor badawczy bardziej konkurencyjnym. Inny 
poziom to kształtowanie międzynarodowych jedno-
stek badawczych o większej masie krytycznej, pozwa-
lającej skutecznie konkurować na światowym rynku 

badawczym. Jest to jednak trudniejsze, ale możliwe, zwłaszcza w przypadku krajów 
o podobnej specyfice leśnictwa – przykładem może być takie porozumienie zawarte 
między krajami śródziemnomorskimi – Hiszpanią, Włochami i Francją. Unia Euro-
pejska jest otwarta na takie próby.

Ireneusz Olejarski (Instytut Badawczy Leśnic-
twa) nawiązał do dyskusji nad wykorzystaniem po-
piołów i biomasy do nawożenia lasu: Coraz więcej 
w Polsce powstaje popiołów z biomasy, ale nie ma 
żadnych regulacji odnośnie do ich stosowania. Jest 
to problem szerszy – dotyczy również składowania. 
W krajach takich jak Niemcy, Szwecja, odpady są 
składowane w minimalnych ilościach, a w większo-
ści są utylizowane. W Szwecji zauważono problem 
nadmiaru tego rodzaju odpadów i sfinansowano 
olbrzymi projekt badawczy o budżecie 10 mln euro, 
w wyniku którego opracowano możliwości utylizacji 
popiołów z biomasy, nie tylko w leśnictwie, ale też 
w budownictwie i innych gałęziach gospodarki. Wy-
daje się, że w Polsce istnieje również potrzeba roz-
wiązania tego problemu.

Marc Palahí

Ireneusz Olejarski
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W związku z powyższym I. Olejarski skierował pytanie do Klausa von Wilperta: 
Jak to jest w Niemczech zorganizowane, jakie ilości popiołów trafiają do lasów?

Pytanie to zostało uzupełnione przez Piotra Otawskiego: Ponieważ popioły są 
odpadem, to muszą być regulacje dotyczące dysponowania nimi. Jakie są przepisy 
w Niemczech w tym zakresie?

Klaus von Wilpert odpowiadając wyjaśnił, że: popiół na ogół nie jest takim groź-
nym odpadem, który musi być składowany w specjalny sposób, co kosztuje i wymaga 
miejsca. W Niemczech istnieją przepisy dotyczące nawożenia, określające na jakich 
siedliskach i jakiego rodzaju popioły mogą trafiać do lasu. Produkowane w elektrow-
niach popioły z ciężkimi metalami muszą być składowane bądź wykorzystywane jako 
materiał budowlany – na przykład do budowy nawierzchni drogowych. Tak jest rów-
nież na przykład w krajach nordyckich i w Austrii. Popioły nieskażone można z powo-
dzeniem wykorzystać w lesie. Jest tutaj nawet pewna rywalizacja między rolnictwem 
i leśnictwem.

Piotr Otawski zapytał dodatkowo: Czy w Niemczech źródłem popiołów stosowa-
nych w nawożeniu lasu są odpady z elektrowni, które wykorzystają wyłącznie bioma-
sę, czy także z opierających się na węglu. W Polsce to jest sytuacja normalna – bio-
masa to tylko ok. 10% surowca, opieramy się głównie na węglu.

Klaus von Wilpert przypomniał, że: popioły ze spalania węgla, zwłaszcza brunat-
nego, zwierają siarczany. W Niemczech do nawożenia w lasach wykorzystywane są 
wyłącznie popioły pochodzące z spalania drewna.

Ireneusz Olejarski w uzupełnieniu dodał, że: Instytut Badawczy Leśnictwa zaj-
muje się tym problemem od lat i również stoi na stanowisku, że tylko popioły czyste 
można wykorzystać do nawożenia w lasach. Wyraził nadzieję, że takie badania będą 
w przyszłości finansowane.

III sesję pt. „Aktualne problemy nauk leśnych” poprowadzili Marek Turčani (Wy-
dział Leśny Czeskiego Uniwersytetu Nauk o Życiu) (z lewej) i Stanisław Zając (Insty-
tut Badawczy Leśnictwa). Wygłoszono następujące referaty:

Moderatorzy 
III sesji
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 � Zintegrowany system zarządzania górskimi obsza-
rami leśnymi – Krystyna Przybylska, Stanisław Orzeł, 
Jan Banaś, Stanisław Zięba, Leszek Bujoczek (Uni-
wersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie),
 � Biomasa leśna jako źródło bioenergii i istotny 

składnik ekosystemu leśnego – Roman Gornowicz, 
Stanisław Gałązka, Robert Kuźmiński, Hanna Kwa-
śna, Andrzej Łabędzki, Piotr Łakomy, Zenon Pilarek, 
Krzysztof Polowy (Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu),
 � Nauka i edukacja szansą leśnictwa XXI wieku – 

Arkadiusz Gruchała (Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie).

Stanisław Zając (Instytut Badawczy Leśnictwa) 
w dyskusji po referacie wygłoszonym przez Krysty-
nę Przybylską (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) 
podkreślił, że: wystąpienie dotyczyło nowoczesnego 
kierunku badań, który powinien być rozwijany. Do 
tej pory kładziono nacisk na planowanie urządzenio-
we, to była podstawa. Teraz to planowanie jest wzbo-
gacone o ekonomiczną część, ale do tego dochodzi 
również planowanie przestrzenne, które uwzględ-
nia aspekt społeczny i właśnie wtedy można mówić 
o zrównoważonej gospodarce.

Szymon Jastrzębowski (Instytut Badawczy Le-
śnictwa) zadał pytania odnoszące się do referatu wy-
głoszonego przez Romana Gornowicza: Po pierwsze, 
z czego wynikają różnice pomiędzy stratą biomasy 
świeżo pozyskanej i przeschniętej w dwóch prezento-
wanych systemach – pozyskaniu na zrębie i wywozie 
forwarderem do drogi wywozowej. Czy załadowywa-
ne na forwarder gałęzie wypadają i dlatego mniejsza 
jest wydajność w porównaniu do balotowania? Czy 
są badania wskazujące, ile węgla jest zakumulowa-
nego w tych pozostałościach pozrębowych?

Roman Gornowicz (Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu) odpowiedział, że: tzw. pakieciarka to 
bardzo specjalistyczna maszyna wymyślona do po-
zyskania pozostałości pozrębowych i jest bardzo wy-
dajna. Natomiast forwarder jest przewidziany przede 
wszystkim do zrywki drewna, a przy okazji zbiera ga-
łęzie. Chwytak forwardera nie jest przystosowany do 

Krystyna Przybylska

Stanisław Zając

Roman Gornowicz
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tego (takie chwytaki już opracowano, ale w Polsce nie są wykorzystywane). Stąd więc 
wynikają różnice. Z drugiej strony można postawić też pytanie – z czego wynikają róż-
nice między pierwszym a trzecim wariantem, którym jest zrębkowanie na powierzchni. 
Otóż mamy w nim do czynienia z jednym załadunkiem – na powierzchni i drugim – do 
zrębkowania. Więc surowiec jest dwa razy przerzucany i z tego względu, większa część 
resztek pozrębowych pozostaje na powierzchni. Jeśli chodzi natomiast o badania węgla, 
większość tych badań była finansowana przez Lasy Państwowe, już od lat 80. ubiegłego 
wieku. Bez wsparcia Lasów Państwowych, takich wyników byśmy nie mieli.

Ireneusz Olejarski zabrał głos w dyskusji na temat nawożenia: Na terenie Niemiec 
badania monitoringowe wykazały, że w głębszych poziomach gleb (jest to synteza 
20-letnich badań) wody są zakwaszone i poprzez zabiegi nawożeniowe poprawia się 
jakość tych wód. Jeśli chodzi o popioły, to w IBL opracowywane są metody, jak je 
stosować w lesie. Popiół ma 13 pH i nie można go stosować bezpośrednio w lesie, 
wymaga on granulacji, przetworzenia, ale może to być naturalny nawóz, odpowiedni 
dla terenów zdegradowanych.

Roman Gornowicz wyraził przekonanie, że: z nawożeniem w lasach należy być 
ostrożnym. Na przykład w latach 80. ubiegłego wieku Czesi w Górach Izerskich nawo-
zili dolomitem swoje lasy, a Polacy, pewnie ze względów ekonomicznych, nie. Dzisiaj, 
gdybyśmy zrobili badania, okazałoby się, że dużych różnic w glebie nie ma pomiędzy 
terenami nawożonymi i nienawożonymi.

Ireneusz Olejarski w odpowiedzi zwrócił uwagę, że: po polskiej stronie w Sude-
tach było przeprowadzane wapnowanie na powierzchni ok. 1000 ha. Po 15 latach 
(nawożenie wykonano w 1987 roku) badania wykazały, że zawartość magnezu i wap-
nia były zwiększone w porównaniu do warunków kontrolnych. Czesi stosowali różne 
dawki, w Polsce było zrównoważone nawożenie – 2 t/ha. Miało ono pozytywny skutek. 
Jeśli chodzi o temat wapnowania, to na terenie Niemiec stosowano wapnowanie przy 
inicjowaniu odnowienia naturalnego jodły i dawało to bardzo dobre wyniki.

Janusz Czerepko zabierając głos w dyskusji za-
uważył, że: zgodnie z wnioskiem z referatu prof. Gor-
nowicza, na siedliskach bardzo ubogich nie należy 
pozyskiwać biomasy, podczas gdy zgodnie z zasada-
mi postępowania na obszarach Natura 2000, w od-
niesieniu do borów suchych wskazywany jest korzyst-
ny wpływ pozyskania biomasy na ich zachowanie. 
Jeśli chcemy mieć bory suche, a ich jest bardzo już 
niewiele, to pozyskanie biomasy zapobiegające pod-
niesieniu się żyzności siedliska, może być receptą na 
ich utrzymanie.

Szymon Jastrzębowski odnosząc się do referatu 
wygłoszonego przez Arkadiusza Gruchałę (Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) 
wyraził następującą refleksję: moja 7-letnia córka, Szymon Jastrzębowski
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jako córka leśnika, wprawia często w konsternację swoich nauczycieli przyrody, 
z czego wynika, że wiedza w zakresie przyrodniczym jest bardzo różna również 
u nauczycieli. Inwestując w edukację dzieci i młodzieży, w pewnym stopniu ryzyku-
jemy, bo nie wiemy, jakie będą możliwości kreowania rzeczywistości przez te osoby 
w przyszłości. Lasy Państwowe, jako główny prowadzący edukację leśną, zaniedbują  
edukację dorosłych, która jest trudniejsza, ale to ci właśnie dorośli decydują tu 
i teraz.

Arkadiusz Gruchała (Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie) zgodził się z przed-
mówcą, że: edukacja jest nakierowana głównie na 
młodszych, ale LP podejmują już także akcje skiero-
wane do dorosłych, często zatrudniając aktorów. To 
oczywiście jest dylemat, kogo należy edukować, ale 
trzeba wierzyć, że wśród tych młodych ludzi mamy 
również przyszłego prezydenta, premiera czy mini-
stra środowiska, który będzie decydował o ważnych 
kwestiach. Jeśli chodzi o edukację nauczycieli, moż-
na tu podać kilka innych przykładów potwierdzają-
cych wniosek, że LP powinny bardziej zaangażować 
się w edukację tej grupy zawodowej.

Szymon Jastrzębowski zauważył, że: na popar-
cie wyrażonego w referacie poglądu, że po studiach 

leśnych niekoniecznie trzeba być leśnikiem w Lasach Państwowych, osoby, które stu-
diowały z nim na wydziale leśnym, dzisiaj zajmują często odpowiedzialne stanowiska 
w innych branżach – podał tu przykłady menadżera klubu sportowego i głównego 
analityka giełdy finansowej. Potwierdza to wysoką jakość studiów leśnych.

Arkadiusz Gruchała dodał, że: studia leśne to 
kierunek, na którym młody człowiek jest silnie kształ-
towany. W toku studiów studenci muszą wykonać 
ponad 400 sprawozdań, często we współpracy z in-
nymi. To rozwija młodych ludzi, dla których zadania 
w pracy są „kolejnymi sprawozdaniami”, które mu-
szą wykonać.

Podsumowania konferencji dokonał dyrektor 
Instytutu Badawczego Leśnictwa, Janusz Czerepko. 
Podkreślił, że: w trakcie konferencji jubileuszowej 
słuchacze mieli okazję zapoznać się z wizją leśnic-
twa przyszłości i wyzwaniami, jakie przed nim stoją. 
Lasy w Polsce zajmują 30% powierzchni, w Europie 
średnio 33%. Lesistość stale rośnie, niekiedy kosztem 
innych ekosystemów, np. łąk, których udział maleje. 

Arkadiusz Gruchała

Janusz Czerepko
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Trudno dzisiaj powiedzieć, jakie funkcje lasu będą miały znaczenie w perspektywie 
100 lat, a leśnicy działają w takiej właśnie perspektywie. Dziś dyskutujemy o bio-
ekonomii, leśnictwo nabiera znaczenia w kwestii energii odnawialnej i to też jest 
wizja przyszłości. Nie należy zapominać, że las to miejsce życia 60% gatunków na 
Ziemi, że wciąż to także źródło energii i pożywienia w krajach słabiej rozwiniętych. 
Las daje ekologiczne surowce, począwszy od drewna, poprzez surowce ubocznego 
użytkowania, kończąc na zwierzynie. I to są funkcje, które dalej będą rozwijane. Las 
jest ekosystemem wrażliwym na zmiany klimatyczne, organizmem, który adaptuje się 
wiele lat – zmiany klimatyczne mogą być bardzo drastyczne i są dla nauki leśnej du-
żym wyzwaniem.

Należy podkreślić, że współczesne nauki leśne są wielodyscyplinarne. W Insty-
tucie Badawczym Leśnictwa 30% pracowników nie ma dziś wykształcenia leśnego, 
a jeszcze 30 lat temu 90% osób tu pracujących miało wykształcenie leśne. Podobnie 
jest na uczelniach, Horyzont 2020 to również przede wszystkim interdyscyplinarność. 
Stawianie na innowacyjność w leśnictwie wymaga zaangażowania dwustronnego – 
leśnictwa w rozwój innych nauk i innych nauk w rozwój leśnictwa. Oczekiwania prak-
tyki leśnej wskazują na potrzebę kontynuowania badań, które są predykcją wpływu 
zmian klimatycznych na lasy. Coraz bardziej oczekujemy rozwiązań praktycznych, 
wskazań, jakie funkcje powinniśmy rozwijać, na jakie gatunki postawić w pespekty-
wie 100 lat. Polska perspektywa pozyskania drewna w najbliższym czasie to 45 mln 
m3. Oczywiście wynika z przyrostu, w Polsce pozyskujemy 50–60% tego przyrostu, 
a np. w Szwecji 80–90%. Być może jednak już za 20 lat będą inne funkcje, oprócz 
produkcyjnej, które też będą dawały zyski. Las ma możliwość usług ekosystemowych 
w bardzo szerokim zakresie, co też było podkreślane w referatach dotyczących lasów 
górskich. Kolejna kwestia podnoszona w referatach to postawienie na odnawialne 
źródła energii i rzeczywiście w tym kierunku ogłaszane są kolejne konkursy naukowe. 
Powinniśmy zatem wzmóc badania, jeśli chodzi o wykorzystanie tych źródeł, oczywi-
ście mając na uwadze zachowanie trwałości lasu. Są u nas duże możliwości zaanga-
żowania w tę dziedzinę gospodarki leśnej, także prywatnej.

Leśnictwo współczesne potrzebuje integracji międzysektorowej, ale również na-
uki leśne – współdziałania w rozmaitych gremiach (np. w EFI, IUFRO), przy przygo-
towywaniu publikacji. Powinniśmy się integrować, opracowywać plany działań w tym 
zakresie – w grudniu tego roku IBL organizuje panel dyskusyjny na ten temat.

Na zakończenie dyrektor podziękował, w imieniu pracowników IBL, wszystkim 
uczestnikom konferencji, w tym prowadzącym sesję, wygłaszającym referaty i zabie-
rającym aktywnie głos w dyskusji oraz Komitetowi Organizacyjnemu. Łącznie z pra-
cownikami IBL, w uroczystościach jubileuszowych wzięło udział blisko 400 osób. 
Podkreślił, że najważniejsze stwierdzenia z obrad konferencji oraz wypowiedzi w ra-
mach dyskusji będą opublikowane w kronice Jubileuszu. Ponadto referaty, łącznie 
z prezentacjami, zostaną za zgodą autorów umieszczone na stronie www poświęconej 
Jubileuszowi 85-lecia Instytutu. Dyrektor również zaprosił na Jubileusz 90-lecia IBL, 
który będzie miał miejsce za 5 lat.
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