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SPRAWOZDANIE 

SEMINARIUM „LAS I ZDROWIE” 

W dniu 21 listopada w budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu odbyło się 

seminarium pt. „Las i zdrowie” organizowane przez Oddział Wielkopolski Polskiego 

Towarzystwa Leśnego. Partnerami organizacyjnymi był Wydział Leśny Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Patronat honorowy nad seminarium objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mgr 

Adam Wasiak oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. 

Grzegorz Skrzypczak, z kolei patronat medialny Radio Merkury Poznań.  

Seminarium składało się z dwóch bloków. Pierwszy z nich dotyczył lasu, jako 

źródła zagrożeń dla zdrowia, a referaty w tym bloku obejmowały choroby i dolegliwości 

jakich można się nabawić przebywając w środowisku leśnym (np. alergie, choroby 

pasożytnicze, borelioza) oraz sposoby ograniczające takie zagrożenia. Przedstawiono także 

problematykę zatruć grzybami, prezentując różnice pomiędzy podobnymi do siebie 

gatunkami jadalnymi i trującymi. Drugi blok tematyczny obejmował rolę lasu, jako 

dobrodziejstwa dla zdrowia. Eksponowano korzystną rolę środowiska leśnego w leczeniu 

stresu i chorób cywilizacyjnych, konieczną aktywność fizyczną na łonie przyrody oraz 

sposoby zagospodarowania lasu dla takich potrzeb. Ponadto przybliżono znaczenie roślin 

zielarskich, a także omówiono walory zdrowotne dziczyzny.   

Referaty przygotowało 18 ekspertów reprezentujących 14 placówek naukowych, 

dzięki czemu słuchacze mogli zapoznać się z różnorodnym spojrzeniem, innym 

postrzeganiem tego samego problemu. Wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „Las i 

zdrowie” wydaną przez Oddział Wielkopolski PTL oraz materiały przygotowane przez 

sponsora – Centrum Badań DNA. Z bardzo licznych komentarzy, jakie spływały do 

organizatorów po zakończeniu seminarium można wysnuć wniosek, że było to spotkanie 

niezmiernie potrzebne, wnoszące szereg nowych informacji do wiedzy potocznej.  
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Wg listy złożonych podpisów/pobranych publikacji w wydarzeniu wzięły 

udział 92 osoby, w tym 34 pracowników LP. 

W związku z organizacją seminarium: 

− przygotowano i wydrukowano stosowne zaproszenia, 

− wydano publikację „Las i zdrowie”,  

− przygotowano odpowiednią stronę do zgłoszenia uczestnictwa, migawki z logo 

patronów honorowych i patrona medialnego, organizatorów, partnerów, sponsora 

– Centrum Badań DNA, ustawiono roll’upy z logo organizatorów, partnerów, 

sponsora – Centrum Badań DNA, 
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tekst: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, Piotr Szyszko 

zdjęcia: Piotr Szyszko 
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