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Jubileusz Wyższej Szkoły Leśnictwa i Drzewnictwa 
w Zwoleniu 

Юбилей Высшей Школы Лесного хозяйства и древесиноведения в Зволеню 

Jubilee of the Higher School of Forestry and Wood Engineering in Zvolen 

W dniach 13—15 września 1977 r. w Wyższej Szkole Leśnictwa i Drze- 
wnictwa w Zwoleniu odbyły się uroczystości i sesja naukowa z oka- 

zji 170-lecia wyższego szkolnictwa leśnego w Czechosłowacji i 25-lecia 
powstania tej uczelni. W uroczystościach wzięli udział rektorzy i przed- 
stawiciele uczelni z Czechosłowacji i z zagranicy, liczni pracownicy nau- 
kowi oraz przedstawiciele najwyższych władz republikańskich i krajo- 
wych, pracownicy administracji leśnej i przemysłu drzewnego. Uczelnie 
polskie reprezentowali rektorzy Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr 
Zwoliński i Akademii Rolniczej w Krakowie prof. dr Wojta- 
szek, dziekani Wydziałów Leśnych i Technologii Drewna oraz kilku pro- 
fesorów i docentów z tych wydziałów, ogółem 16 osób. 

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 13 września w teatrze im. Ta- 
jowskiego w Zwoleniu, w czasie których zasłużoną uczelnię odznaczono 
orderem Sztandaru Pracy, odczytano list gratulacyjny od prezydenta Cze- 
chosłowacji, tow. Gustava Husaka oraz wręczono wiele innych odznaczeń, 
medali i dyplomów od instytucji naukowych i gospodarczych. Wysokimi 
odznaczeniami państwowymi udekorowano wielu zasłużonych pracowni- 
ków uczelni. Rektor prof. dr A. Priesol wręczył osobom i instytucjom 
zasłużonym dla uczelni zwoleńskiej pamiątkowe „złote” medale. Uroczy- 
stości zakończyły się złożeniem wieńców na cmentarzu żołnierzy radzie- 
ckich i rumuńskich poległych w ciężkich bojach o wyzwolenie Zwolenia. 

1. Konferencja naukowa 

131 14 września 1977 r. w ramach uroczystości jubileuszowych odby- 
ła się konferencja naukowa pod nazwą „Zvolen 1977”. Celem jej było: 
1) spotkanie pracowników gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego z za- 
granicy i z Czechosłowacji dla wymiany najnowszych osiągnięć wiedzy 
i praktyki, 2) przyspieszenie przekazywania osiągnięć teoretycznych do 
praktyki, 3) poszukiwanie dróg i sposobów przyspieszenia wspólnego roz- 
wiązywania najważniejszych problemów leśnictwa i drzewnictwa, szcze- 
gólnie w zakresie zintegrowanego i kompleksowego wykorzystania dre- 
wna. 

Obrady odbywały się w sekcjach: 

A — leśnictwo | 
A; — biologiczna — 18 referatów, w tym 3 zagraniczne, 

4* 
51



| A, — technologiczno-ekonomiczna — 22 (5), 

As — urzadzania lasu (sekcja IUFRO) — 20 (7), 
B — drzewnictwo 

B, — podstawowych badan drewna — 25 (3), 
B, — technologii i ekonomiki drzewnictwa — 37 (7), 

C — marksizmu-leninizmu — 18 (2). 

W sekcji biologicznej przeważała tematyka związana z praktyką ho- 
dowli lasów w Czechosłowacji, w szczególności lasów mieszanych ze 
świerkiem, bukiem i dębem. Kilka referatów związanych było z teore- 
tycznymi zagadnieniami selekcji i dynamiki rozwoju drzewostanów. 

W sekcji techniczno-ekonomicznej przeważała tematyka dotycząca or- 
ganizacji i technologii pozyskiwania drewna. Dość szeroko były też refe- 
rowane zagadnienia teoretyczne, takie jak systemy cen, skutki rekreacyj- 
nego wykorzystania lasu, optymalizacja układu człowiek-maszyna-las, 
integracja gospodarstwa leśnego i przemysłu drzewnego. Interesujący był 
przykładowo referat prof. A. Staafa (Szwecja) na temat wpływu samo- 
chodowych środków transportu na glebę leśną i drzewostan. 

Bardzo interesująca była tematyka sekcji IUFRO. Referowano tu wy- 
niki badań związanych z określaniem okresu produkcji, wielkości wy- 
dzieleń, metod pomiaru przyrostu, szacowania i pomiaru rosnącego za- 
pasu oraz urządzeń i systemów do mechanizacji prac urządzeniowych. 
Ciekawe propozycje wysunął prof. H. Kurth (Tharandt) na temat sto- 
sowania modeli symulacyjnych dla określania zasad zagospodarowania 
lasu. 

W sekcji badań drewna omawiane były zarówno teoretyczne zagad- 
nienia związane ze składem chemicznym jak i strukturą fizyczną drewna 
i jego właściwościami reologicznymi, w zasadzie zajmowano się fizyką 
i chemią drewna, wydaje się, w sensie dość tradycyjnym. Na wysokim 
poziomie teoretycznym były niektóre referaty z zakresu fizyki drewna. 

W sekcji techniczno-ekonomicznej drzewnictwa przeważała tematyka 
związana z suszeniem drewna i materiałów drzewnych oraz z dynamiką 
wody w drewnie. Część referatów zajmowała się sprawami technologii 
i obróbki drewna i wyrobu materiałów aglomerowanych drewnopochod- 
nych. Kilku autorów omawiało metody i sposoby kompleksowego wyko- 
rzystania drewna w ramach integracji technologicznej i ekonomicznej 
pełnego przerobu drewna. Również i w tej sekcji były omawiane meto- 
dy optymalizacji i modelowania procesów produkcyjnych w przemyśle 
drzewnym. . | 

Z punktu widzenia pedagogiki bardzo interesujące były zagadnienia 
referowane w sekcji marksizmu-leninizmu. Przedstawiono tu wiele refe- 
ratów omawiających cele i metody wychowywania socjalistycznego w ra- 
mach równolegle prowadzonego kształcenia zawodowego. Liczne referaty 

czechosłowackie wskazują, że kładzie się tam wielki nacisk na wycho- 

wanie społeczne studentów. Wydaje się jednak, że są to ciągle jeszcze 
poszukiwania i pedagogika szkoły wyższej jeszcze nie doszła do tych re- 
zultatów, jakie ma pedagogika szkoły Średniej, i to zarówno w krajach 
kapitalistycznych jak i socjalistycznych. 

Oceniając całościowo wyniki należy stwierdzić, że konferencja była 
ciekawa i pożyteczna i osiągnęła sporo z postawionych sobie celów. 
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Skróty referatów były przygotowane na konferencję w specjalnym 
wydawnictwie. Obecnie przygotowywane jest pełne wydanie referatów. 
Na pewno będzie można znaleźć w nim wiele interesujących i cennych in- 
formacji. 

Biorący udział w konferencji przedstawiciele polskich uczelni wygło- 
sili następujące referaty: 

1. Prof. dr hab. K. Urbański: Badania niektórych cech pocho- 
dzeniowych sosny. 

2. Prof. dr hab. R. Luterek: Nawożenie mineralne a szkodliwa 
entomofauna leśna. 

3. Prof. dr hab. E. Kamiński: Integracja gospodarki leśnej 
1 przemysłu drzewnego. 

4. Prof. dr B. Zabielski: Całkowity przyrost i struktura klas wie- 
ku jako środek do planowego wzrostu produkcji drewna w nadleśnictwie 
doświadczalnym Laski. 

o. Prof. dr hab. J. Meixner: Z badan nad podwójną grubością 
kory drzew na wysokości pierśnicy w drzewostanach sosnowych. 

6. Prof. dr hab. Z. Adamski: Zmiany w ligninie i drewnie sosny 
pod wpływem grzybów wywołujących siniznę. 

T. Prof. dr hab. J. Raczkowski: Odporność zmodyfikowanego po- 
lisitrolenu drewna buka przeciwko korozji atmosferycznej. 

8. Prof. dr hab. B Gonet: Badania nad pochłanianiem wody przez 
surowce drzewne. 

9. Prof. dr hab. F. Krzysik: Produkcja płyt z kory odpadowej. 
10. Prof. dr,hab. M. Ławniczak: Produkcja i zastosowanie ligno- 

meru w Polsce. 
11. Doc. dr E. Kołowski: Problemy modernizacji procesu wycho- 

wawczego w szkolnictwie leśnym. 
Konferencja zakończyła się jednodniową wycieczką naukową do 

kilku obiektów leśnych oraz zakładów przemysłu drzewnego, gdzie uczest- 
nicy zapoznani byli z praktycznymi problemami gospodarki leśnej i drze- 
wnej w Słowacji. 

2. Rozwój wyższego szkolnictwa leśnego w Czechosłowacji 

Początki wyższego szkolnictwa leśnego na ziemiach Czechosłowacji 
sięgają 1770 r., kiedy to w Akademii Górniczej w Bańskiej Szczawnicy, 
założonej w 1737 r., wprowadzono na pierwszych trzech latach studiów 
wykłady z leśnictwa. 

Jednak dopiero w 1807 r. został tam utworzony samodzielny Wydział 
Leśny. Kierownikiem jego był dr Henrik Wilkens, pierwszy profesor 
teoretycznej i praktycznej nauki leśnictwa. Utworzenie Wydziału Leśne- 
go w 1807 r. w Bańskiej Szczawnicy przyjmuje się za początek wyższego 
szkolnictwa leśnego nie tylko na ziemiach Czechosłowacji, ale w ogóle 
w świecie. Dalsze wyższe szkoły i akademie leśne powstały: w 1813 r. 
w Petersburgu i w Mariabrunn, w 1816 r. w Tharandcie, w 1830 r. 

w Eberswalde, w 1884 r. w Nancy i we Lwowie. 
Studia leśne w Bańskiej Szczawnicy trwały początkowo dwa lata, a od 

1811 r. — trzy lata, i obejmowały wszystkie przedmioty podstawowe jak 
matematyka, kartografia leśna, mechanika, budownictwo, mineralogia, bo- 
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tanika, zoologia, fizyka, doświadczalnictwo leśne, technologia drewna i ło- 

wiectwo. Z przedmiotów ściśle zawodowych wykładano hodowlę lasu, 

która obejmowała również dendrometrię, urządzanie i taksację oraz użyt- 

kowanie lasu z nauką o drewnie i jego użyciu, rybactwem, pszczelar- 

stwem i hodowlą zwierzyny. Wykładano prawo ogólne i leśne. Duży na- 

cisk był położony na praktyczne zajęcia terenowe. W 1846 r. nastąpiła 

reorganizacja i powstała Akademia Górnictwa i Leśnictwa, która z kolei 

w 1904 r. została przekształcona w Wyższą Szkołę Górniczą i Leśną. 

Uczelnia ta przetrwała do 1918 r., kiedy to na skutek rozpadu monarchii 

austro-węgierskiej została przeniesiona do Szopronu. | 

W Czechosłowacji studia leśne zostały utworzone w 1919 r. w Wyż- 

szej Szkole Technicznej w Pradze i w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie. 

W 1952 r. Wydział Leśny w Pradze został przyłączony do Wyższej Szko- 

ły Rolniczej. Z wydziału tego wyszli znani profesorowie: Matyas, 

Pfeffer, Korf, Balaban, Ciżek, Douda, Kostroń, Me- 
zera i inni. | 

W 1962 r. Wydział Leśny w Pradze został zlikwidowany i na jego 
miejscu pozostał tylko nowo utworzony Leśny Zakład Naukowy (Vede- 

cky lesnicky ustav), który prowadzi studia podyplomowe i badania leśne. 

Studia leśne w Pradze ukończyło w latach międzywojennych 674, a w la- 

tach 1945—1962 — 890 absolwentów. 

Wydział Leśny w Brnie w latach 1920—1939 ukończyło 505, a w okre- 
sie 1945—1976 — 2536 absolwentów. Znanymi profesorami tej uczelni są: 
Bayer, Śkatula, Artner, Doleżal, Polak, Beneś, Cermak, 

Ćihal Dejmal, Piśkula, Ruprych, Vyskot i inni. 

3. Rozwój Wyższej Szkoły Leśnictwa i Drzewnictwa w Zwoleniu 

W 1937 r. utworzony został na Słowacji w Koszycach przy Wyższej 
Szkole Technicznej Wydział Leśny. W związku z tragicznymi dla Słowa- 

cji zmianami politycznymi wydział ten wkrótce został ewakuowany do 

Preszowa, a następnie do Martina i zlikwidowany. W 1939 r. został utwo- 
rzony Wydział Leśny w Wyższej Szkole Technicznej w Bratysławie. 
Istniał on do 1945 r. Uczelnię tę.ukończyło 107 absolwentów. 

Po wyzwoleniu kraju z rąk faszystów utworzona została w 1946 r. 

Wyższa Szkoła Rolnictwa i Leśnictwa w Koszycach. Rozwój gospodarki 

leśnej i przemysłu drzewnego oraz rozwój nauk leśnych i drzewnych 

spowodowały, że w 1949 r. na Wydziale Leśnym tej uczelni utworzono 

samodzielny oddział drzewnictwa, a cały Wydział nazwano Wydziałem 

Inżynierii Leśnictwa i Drzewnictwa. Szybki rozwój gospodarki narodo- 

wej w Słowacji spowodował, że zaistniała dalsza potrzeba ulepszenia 

i przyspieszenia kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów 

leśnych i drzewnych. Uczelnię w Koszycach zlikwidowano, przenosząc 

Wydział Inżynierii Rolnej do nowo utworzonej Wyższej Szkoły Rolni- 

czej w Nitrze, a dla potrzeb leśnictwa i drzewnictwa utworzono w 1952 r. 

Wyższą Szkołę Leśnictwa i Drzewnictwa (Vysoka Skola Lesnicka a Dró- 
varska) w Zwoleniu. Uczelnia ta kształci wysoko kwalifikowane kadry 

dla wszystkich działów gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego całej 

Czechosłowacji. Tak więc obecnie w tym kraju działają dwa wydziały le- 

śne — w Zwoleniu i Brnie, oraz jeden wydział drzewnictwa w Zwoleniu. 
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Obecnie (1977 r.) Wyższa Szkoła Leśnictwa i Drzewnictwa w Zwole- 
niu obejmuje następujące jednostki organizacyjne: 

a) Wydział Leśny (Lesnicka Fakulta), 
b) Wydział Drzewnictwa (Drevśrska Fakulta), 
c) Zakład marksizmu-leninizmu (Ustav marxizmu-leninizmu), 
d) Zakłady badawcze 

Naukowo-badawczy Zakład Drzewnictwa (Vedecko-vyskumny 
ustav drevarsky), 
Naukowo-badawczy Zakład Leśnictwa (Vedecko-vyskumny ustar 
lesnicky), 

e) Jednostki pomocnicze 
Lasy Szkolne (Skolsky lesny podnik 

VSLD) w Zwoleniu. 
Arboretum Borova hora, 
Pracownie i laboratoria, 
Zakład Techniki Obliczeniowej (Ustav vypottowej techniky), 
Domy studenckie i stołówki. 

Po przeniesieniu do Zwolenia uczelnia została ulokowana w budynku 
byłego gimnazjum oraz w nowo wybudowanym gmachu, gdzie umiesz- 
czono rektorat i niektóre katedry. Później wybudowano pomieszczenia 
dla Zakładu Wychowania Fizycznego oraz dom studencki ze stołówką. 
W ostatnich latach został wybudowany nowoczesny duży gmach, w któ- 
rym mieszczą się liczne i dobrze wyposażone laboratoria i Zakład Tech- 
niki Obliczeniowej. Przed dwoma laty przystąpiono do budowy komplek- 
su nowoczesnych pomieszczeń na sale wykładowe, laboratoria poszcze- 
gólnych katedr i dla rektoratu. Budowa ta dzięki poparciu władz ma być 
zakończona w tej pięciolatce kosztem 120 mln koron. Zapewni to uczelni 
doskonałe warunki do pracy pedagogicznej i badawczej. 

Uczelnia prowadzi studia dzienne, zaoczne i podyplomowe na obu wy- 
działach. Poza działalnością pedagogiczną uczelnia prowadzi szerokie ba- 
dania naukowe w obu zakresach. 

Na uczelni studiuje obecnie około 1600 osób (tab. 11. 

  

  

  

  

Tabela 1 

Liczba studentów VSLD w Zweleniu w 1976/1977 r. 

. . Wydziały 
Lp. Rodzaj studiów — - 

leśnictwa drzewnictwa Razem 

1 dzienne 486 714 1200 
2 zaoczne 132 164 296 

3 podyplomowe | 74 23 97 

ogółem 692 843 1593 
  

Do 1977 r. Wydział Leśnictwa ukończyło 2265 osób, w tym 209 na 
studiach zaocznych i 159 kobiet. Wydział Drzewnictwa ukończyło 1583 
osób, w tym 158 na studiach zaocznych i 248 kobiet. Liczba absolwen- 
tów zagranicznych wynosi 95 osób (LDR Korei 8, ZSRR 8, Wietnam 44, 
Kenia 1, Mongolia 30, Polska 4). Studia podyplomowe ukończyło na obu 
wydziałach 466 inżynierów. 
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Badania w zakresie leśnictwa dotyczą głównie teoretycznych podstaw 
hodowli lasu w górskich obszarach Karpat i podnoszenia ich produktyw- 
ności, ochrony lasu i środowiska leśnego, mechanizacji i wykorzystania 
techniki obliczeniowej, biometrii, ekonomii i urządzania lasu, socjologii 
1 ergonomii. Na Wydziale Drzewnictwa są prowadzone prace w zakresie 
badania drewna, technologii obróbki i przerobu drewna, energetyki i eko- 
nomiki przemysłu drzewnego. Najważniejszy kierunek badań obu Wy- 
działów — to kompleksowe wykorzystanie drewna. 

Dla realizacji zadań pedagogicznych i badawczych uczelnia dysponuje 
następującą kadrą: 

00 profesorów i docentów, 
129 asystentów i starszych asystentów, 
313 pracowników technicznych i administracyjnych, 
18 pracowników zakładów badawczych, 
83 pracowników domów studenckich i stołówek, 

269 pracowników Szkolnych Lasów Doświadczalnych. 
69 nauczycieli akademickich (tj. 37,5%) ma stopnie kandydata nauk 

(CSc) i doktora nauk (Dr Sc).1 Od początku istnienia uczelni stopień kan- 
dydata nauk uzyskało 327 nauczycieli akademickich, a stopień doktora 
nauk — 37. 

Obecnie rektorem Wyższej Szkoły Leśnictwa i Drzewnictwa (VŚLD) 
w Zwoleniu jest prof. inż. Adolf Priesol, Dr Sc, kierownik Katedry 
Urządzania Lasu. 

4. Wydział Leśny VSLD w Zwoleniu 
Wraz z rozwojem nauk leśnych doskonalił się plan studiów, programy 

i organizacja Wydziału. Prace nad udoskonaleniem planu studiów były 
prowadzone wspólnie z Wydziałem Leśnym w Brnie i przy współpracy 
z resortem leśnictwa. Punktem wyjścia w tej działalności było określe- 
nie profilu absolwenta, uwzględniającego współczesne i przyszłe potrze- 
by gospodarki leśnej kraju. Przyjęto zasadę, że absolwent powinien być 
przygotowany do pracy w każdej dziedzinie leśnictwa. Specjalizacja po- 
winna dokonywać się w pracy zawodowej i na odpowiednich studiach 
podyplomowych. 

Studia trwają 9 semestrów.? Struktura grup przedmiotów jest nastę- 
pująca: przedmioty społeczne — 31,6% czasu studiów, ogólne — 7,6%, 
przedmioty zawodowe podstawowe — 33,1%, przedmioty zawodowe 
szczególne — 14,8%, przedmioty do wyboru — 2,7%, inne i przygoto- 
wanie do pracy dyplomowej — 10,2%. Wykłady stanowią 39%, ćwicze- 
nia laboratoryjne — 33%, a terenowe — 28%. Specjalne znaczenie mają 
przedmioty do wyboru, gdyż są one początkiem przyszłej specjalizacji. 
Jest ich pięć grup: hodowlano-produkcyjna, ochrony lasu i środowiska, 
użytkowania lasu, ekonomiczna i inżynierii leśnej. Bardziej szczegółowy 
plan studiów podano w tab. 2. 

1 Stopień kandydata nauk (CSc) odpowiada polskiemu stopniowi doktora, a sto- 

pień doktora nauk — stopniowi doktora habilitowanego. Symbole tych stopni pisze 

się w Czechosłowacji po nazwisku. Dr przed nazwiskiem oznacza tzw. małego dok- 

tora, w przybliżeniu — naszego magistra. 

* Podobnie jak w Polsce. 
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Plan studiów na Wydziale Leśnictwa w Zwoleniu Tabela 2 
  

Liczba godzin na latach 
  

  

  

Lp. Przedmioty ogółem | | | у | д | 4 | ; 

l Nauki społeczne 87 87 

2 Matematyka 135 135 

3 Chemia i biochemia 98 98 

4 Botanika ogólna 75 75 

5 Botanika leśna 86 86 

6  Greologia 72 72 

7 Zoologia z entomologia 75 75 

8 Fizyka 60 60 

9  Bioklimatologia 72 72 

10 Ergonomia 45 45 

11 Rysunek techn. i geom. wykreślna 42 42 

12 Język rosyjski 58 58 

13 Wychowanie fizyczne 212 58 106 25 23 

14 Ekonomia polityczna 100 100 

15  Dendrologia 96 96 

16 Podstawy maszyznoznawstwa 60 60 

17 Mechanika techniczna 52 52 

18 Podstawy cybernetyki i programowania 81 81 

19 Geodezja z fotogrametrią 168 168 

20  Gleboznawstwo z mikrobiologią 104 104 

21  Fitocenologia z typologią 92 92 

22 Statystyka matematyczna 65 65 

23 Łowiectwo 76 76 

24 Prawo i socjologia 74 48 26 

25 Język nie słowiański 50 50 

26 Filozofia marksistowska 75 75 

27 Selekcja i odnawianie lasu 153 153 

28 Urządzenia mechaniczne w leśnictwie 131 131 

29  Dendrometria 100 100 

30 Nauka o drewnie 47 47 

31 Inżynieria leśna 403 160 81 162 

32 Ekonomika leśnictwa i zarządzanie 265 64 36 165 

33 Ochrona lasu i fitopatologia 249 84 165 

34 Ochrona i kształtowanie środowiska 189 108 81 

35 Zabudowa potoków górskich 68 68 

36 Komunizm naukowy 69 69 
37 Hodowla lasu 192 192 
38 Urządzanie lasu 197 197 
39 Informatyka socjalno-ekonomiczna 24 24 

40 Użytkowanie lasu 108 108 
41 Transport leśny 114 114 
42 Leśnictwo światowe 18 18 
43 Przysposobienie wojskowe 511 175 175 161 

44 Przedmioty do wyboru 124 48 16 

5172 963 1273 1190 1218 528 
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IDużo wysiłku i starań wkłada się w udoskonalenie metod pedagogicz-. 
nych i wychowania spotecznego. 

Prowadzone są również studia zaoczne dla pracujących. 
Silnie rozwijane są studia podyplomowe, prowadzone od 1962 r. Do 

tej pory zostały zrealizowane następujące ich rodzaje: ekonomika i urzą- 
dzanie gospodarstwa leśnego (4 turnusy), urządzanie lasu (5), inżynieria 
leśna (3), hodowla lasu (1), użytkowanie lasu (5), kształtowanie i ochrona 
środowiska (1). Zajęcia na tych studiach prowadzą doświadczeni pracow- 
nicy naukowi i praktycy. Studia podyplomowe zajmują 270—300 godzin 
i trwają trzy semestry oraz obejmują 6 do 8 zawodowych dyscyplin. Koń- 
czą się egzaminem i obroną pracy, zwykle typu projektowego, dotyczą- 
cego zazwyczaj zakresu pracy zawodowej uczestnika studiów. 

Dotychczas studia podyplomowe ukończyło 521 uczestników. Prze- 
ciętny wiek uczestników wynosił 38 lat, a okres pracy zawodowej 12,5 
roku. 

Resort leśnictwa przykłada dużą wagę do studiów podyplomowych 
i dlatego przewiduje się ich poszerzenie o nowe specjalizacje: hodowla 
i ochrona lasu, pozyskiwanie drewna, budowa dróg leśnych i zabudowa 
potoków. 

‚ Rozwój Wydziału Leśnego obrazują liczby studentów. W roku akade- 
mickim 1976/1977 było studentów studiów stacjonarnych 486, zaocznych 
132 i podyplomowych 74, razem 692. Przeciętnie rocznie kończy studia 
dzienne 85, a zaoczne 10 absolwentów. | 

Kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału w 1976/1977 r. składała się 
z 1l profesorów, 17 docentów i 36 asystentów i starszych asystentów. Po- 
nadto było 41 pracowników badawczych i 45 techniczno-administracyj- 
nych. O rozwoju Wydziału świadczy to, że w 1952 r. było tylko 2 pro- 
iesorów, 1 docent, 25 asystentów i 26 pracowników pomocniczych. 

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są katedry. Było ich na po- 
czątku cztery, obecnie jest ich dziesięć. Są to następujące katedry: 

1. botaniki i fitocenologii — kierownik doc. dr inż. Dusan Ran- 
duska (przedmioty — botanika ogólna, botanika leśna, fitocenologia 
leśna, typologia); 

<. gleboznawstwa i geologii (prof. inż. Rudolf Saly Dr Sc — geo- 
logia, bioklimatologia, gleboznawstwo z mikrobiologią); 

3. ochrony lasu (prof. inż. Miroslav Stolina CSc — zoologia z en- 
tomologią, łowiectwo, melioracje leśne, fitopatologia i ochrona lasu); 

4. geodezji i fotogrametrii (prof. inż. Pavel Wiśńovsky — geo- 
dezja i fotogrametria); 

5. hodowli lasu (doc. inż. Śtefan Korpel CSc — selekcja i odno- 
wienie lasu, pielęgnowanie lasu, dendrologia); 

6. budownictwa leśnego (prof. inż. Śtefan Makovnik — mecha- 
nika techniczna, budowle leśne, zabudowa dzikich potoków, budownictwo 
dróg, leśne melioracje techniczne); 

1. użytkowania lasu i mechanizacji (prof. dr inż. Eugen Ronay 
DrSc — technologia, ergonomia, pozyskiwanie drewna, transport leśny, 
maszynoznawstwo leśne, urządzenia mechaniczne w leśnictwie); 

8. urządzania lasu (prof. inż. Adolf Priesol DrSc — statystyka 
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matematyczna, dendrometria, podstawy cybernetyki i programowanie, 
urządzanie lasu); 

9. ekonomiki leśnictwa (prof. inż. Eligius Hromada CSc — eko- 
nomika gospodarstwa leśnego, zarządzanie, informatyka, prawo i socjo- 
logia); 

10. wychowania fizycznego (dr Jan Michalec CSo). 
Kierownikiem Leśnego Zakładu Naukowo-Badawczego jest prof. inż. 

Stefan Śmelko DrSc. Zakład koordynuje badania prowadzone przez 
poszczególne katedry. 

5. Iasy Szkolne w Zwoleniu 

Obejmują 8042 ha, w tym 243 ha jest objętych stałymi badaniami. 
Pozyskanie drewna wynosi 42,4 tys. m3, w tym 26,7 tys. m3 liściastych. 
Lasy są dość dobrze zagospodarowane i udostępnione. Gęstość dróg 
o utwardzonej nawierzchni wynosi 6,73 mb/ha, ziemnych 26,84 mb/ha. 

Najważniejszym zadaniem tych lasów jest zapewnienie możliwości 
kształcenia praktycznego studentów Wydziału Leśnego oraz prowadzenia 
badań. W lasach tych badania prowadzi również Instytut Badawczy Leś. 
nictwa (Vyskumy ustav lesniho hospodarstva) w Zwoleniu. 

6. Wydział Drzewnictwa 

Jest to jedyny tego rodzaju wydział w Czechosłowacji. Powstał w 1949 
roku jako jeden z pierwszych w Europie. Studia na tym Wydziale trwają 
10 semestrów i przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich dzia- 
łach przemysłu drzewnego. Podobnie jak na studiach leśnych studia maja 
charakter ogólny i dają szeroką podbudowę do specjalizacji, która nastę- 
puje w czasie pracy w zawodzie i na studiach podyplomowych. Na stu- 
diach dokonuje się jednak pewnego ukierunkowania w postaci grup przed- 
miotów do wyboru na trzecim, czwartym i piątym roku. Na te wybrane 
przedmioty przeznacza się jednak niewiele godzin. Ponadto jest niewiel- 
ką liczba przedmiotów fakultatywnych, nie wykazywana w godzinach 
Planu Studiów. Zajęcia planowe trwają 9 semestrów, dziesiąty semestr 
przeznaczony jest na ostateczne opracowanie pracy dyplomowej i na eg- 
zamin dyplomowy. Szczegółowy Plan Studiów podano w tab. 3. 

Studia zaoczne trwają 6 lat i w zasadzie realizują taki sam program 
jak studia dzienne. Obejmują one około 1200 planowych godzin. Ponadto 
są prowadzone 6-semestralne studia zaoczne dla nauczycieli przedmiotów 
zawodowych w szkołach zawodowych przemysłu drzewnego. Studia po- 
dyplomowe trwają 4 semestry i obejmują 164 godzin wykładów oraz 13! 
godzin ćwiczeń. Studia podyplomowe w Wydziale Drzewnictwa są jed- 
nak realizowane w stosunkowo małym zakresie, zarówno co do ich ro- 
dzaju jak i liczby uczestników. 

Kadra pedagogiczna Wydziału składa się z 8 profesorów, 17 docen- 
tów i 58 asystentów. Wśród nich jest jeden doktor nauk (DrSc) i 29 kan- 
dydat6w nauk (CSc). Poza tym jest 27 pracowników pomocniczych. 
W 1976/1977 r. na Wydziale studiowało ogółem 843 studentów, w tym 23 
z zagranicy. Rocznie studia w zakresie drzewnictwa kończy około 120 ab- 
solwentów. Stopień kandydata nauk w zakresie drzewnictwa uzyskało 
ogółem 73 osób. 
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Plan studiów na Wydziale Drzewnictwa w Zwoleniu 

Liczba godzin na latach 

Tabela 3 

  

  

  

Гр. Przedmioty ogółem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

1 Nauki społeczne 90 90 

2 Matematyka 300 225 75 

3 Chemia analityczna i fizyczna 90 90 

4 Geometria 75 75 

5 Fizyka 120 120 

6 Chemia organiczna i chemia drewna 120 60 60 

7 Mechanika techniczna 60 60 

8  Kreślenia techniczne 30 30 

9 Propedeutyka drzewnictwa 30 30 

10 Język rosyjski 60 60 

11 Wychowanie fizyczne 173 60 60 29 24 

12 Ekonomia polityczna 120 120 

13 Elektrotechnika 75 75 = 

14 Nauka o drewnie 210 135 75 

15 Statyka i wytrzymałość 60 60 

16 Hydraulika i pneumatyka 45 45 

17 Części maszyn 120 45 75 

18 Komputery i metody programowania 105 105 

19 Chemia i materiały pomocnicze 

w przemyśle drzewnym 180 60 120 

20 Język nie słowiański 60 60 

21 Filozofia marksistowska 90 90 

22 Energetyka i technika cieplna 90 90 

23 Teoria obróbki drewna 60 60 

24 Maszyny przemysłu drzewnego 170 92 78 

25  Hydrotechniczna obróbka i ochrona drewna 90 90 

26 Zarządzanie i organizacja przem. drzewnego 118 28 90 

27 Rachunek operacyjny 45 45 

28 Technologia tartacznictwa 140 62 78 

29 Konstrukcje drzewne 140 62 78 

30 Przedmioty do wyboru 105 42 24 39 

31 Przysposobienie wojskowe 472 232° 240 

32 Komunizm naukowy 90 90 

33 Metody numeryczne 48 48 

34 Technologia sklejek 60 60 

35 Technologia płyt 66 66 

36 Chemiczny przerób drewna 66 66 

37 Mechanizacja transportu 

w przemyśle drzewnym 72 12 

38 Ekonomika przemysłu drzewnego 144 48 96 

39 Technologia wyrobów drzewnych 144 48 96 

40 Technologia powłok 52 52 

41 Systemy automatyki 109 109 

42 Projektowanie zakładów 

przemysłu drzewnego 58 58 

4536 900 900 1182 1110 
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Na Wydziale są następujące katedry: 
1. matematyki i geometrii wykreślnej — prof. dr C. Palej — ma- 

tematyka, geometria, kreślenia techniczne, metody numeryczne; 
2. fizyki i elektrotechniki — doc. inz. J. Lendvay CSc; 
3. nauki o drewnie — doc. inż. F. Krutel CSc — nauka o drewnie 

i jego przerobie; 
4. chemii — doc. inż. I Melcer CSc — chemia i biochemia, che- 

mia fizyczna i analityczna, chemia drewna; 
0. maszynoznawstwa i techniki cieplnej — prof. inż. M. Sivak CSc 

—- kreślenia techniczne, mechanika techniczna, części maszyn, hydrauli- 
ka i pneumatyka, statyka i wytrzymałość materiałów, energetyka i tech- 
nika cieplna; 

6. maszyn przemysłu drzewnego i automatyki — prof. inż. L. Mi- 
kolaśik CSc — teoria obróbki drewna, maszyny przemysłu drzewne- 
go, mechanizacja transportu wewnętrznego, automatyka w przemyśle 
drzewnym; 

7. chemicznej technologii drewna — doc. inż. A. Polatik CSc — 
chemia i zastosowanie materiałów pomocniczych, materiały aglomerowa- 
ne, powierzchniowa obróbka drewna, chemiczny przerób drewna; 

8. mechanicznej technologii drewna — prof. inz. J. Palovié 
DrSc — hydrotermiczna obróbka i ochrona drewna, technologia tartacz- 
nictwa, technologia sklejek i materiałów klejonych; 

9. ekonomiki i zarządzania w przemyśle drzewnym — prof. inż. 
У. Sprock — organizacja i zarządzanie, ekonomika, programowanie 
1 maszyny liczące, analiza operacyjna, propedeutyka przemysłu drzewne- 
go, projektowanie zakładów; ; 

10. architektury mebli i wyrob6w drzewnych — doc. inz. E. Sulan 
CSc'— konstrukcja i technologia wyrobów drzewnych; 

11. języków obcych — doc. dr O. Hréka; 
12. przysposobienia wojskowego — ppłk dypl. J. Polak; 
13. oddział światowego leśnictwa i drzewnictwa — doc. inż. J. Bo- 

rota CSc. | 
Kierownikiem naukowo-badawczego zakładu  drzewiarstwa jest 

doc. inz. J. Klein. Podobnie jak na Wydziale Leśnictwa zakład ten ko- 
ordynuje prace badawcze prowadzone w katedrach. Badania obejmują 
zagadnienia właściwości i struktury drewna, jego technologii, gospodarki 
materiałowej i energetyki w przemyśle drzewnym. Wydział bierze udział 
w badaniach problemu ,„Kompleksowe wykorzystanie drewna”, które są 
prowadzone w ramach RWPG i koordynowane przez Instytut Badawczy 
Drzewnictwa w Bratysławie. 

Dziekanem Wydziału jest doc. inż. Frantisek Krutel CSc, kierow- 
nik Katedry nauki o drewnie. 

* * * 

Polskie Wydziały Leśne i Technologii Drewna utrzymują żywe kon- 
takty z odpowiednimi uczelniami Czechosłowacji. Dokonywana jest wy- 
miana wakacyjnych praktyk studenckich, jest dość liczna wymiana pra- 
cowników naukowych, są prowadzone wspólnie niektóre tematy badawcze 
(SGGW-AR ze Zwoleniem). Wydział Leśny w Poznaniu ma zawartą umo- 
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wę o bezpośredniej współpracy z Wyższą Szkołą Leśnictwa i Drzewnictwa 
w Zwoleniu, a SGGW-AR z Wyższą Szkołą Rolniczą w Pradze. W ramach 
tej umowy Wydział Leśny utrzymuje bardzo żywe i korzystne kontakty 
z Naukowym Zakładem Leśnym tej uczelni znajdującym się w Kostelcu 
k. Pragi. Dokonywane są wymiany wykładowców, a planuje się częścio- 
wo wspólne prowadzenie studiów podyplomowych z technizacji leśnictwa 
(wymiana niektórych wykładowców i odbywanie części ćwiczeń tereno- 
wych). Ta współpraca stale jest pogłębiana i przynosi obopólne korzyści. 

Z okazji omówionego tutaj jubileuszu Wyższej Szkoły Leśnictwa 
i Drzewnictwa w Zwoleniu życzymy naszym przyjaciołom  leśnikom 
i drzewiarzom Słowacji, dalszych sukcesów i osiągnięć. 

Edward Kamiński 

28 lutego br. odbyła się w SGGW — AR uroczysta dekoracja odzna- 
czeniami państwowymi grona pracowników SGGW — AR szczególnie za- 
służonych w pracy społeczno-politycznej. Orderem Sztandaru Pracy 
JI klasy udekorowany został dziekan Wydziału Leśnego SGGW — AR 
prof. dr hab. Edward Kamiński, wieloletni członek naszego Komitetu 

Redakcyjnego. Z okazji zaszczytnego wyróżnienia składamy Profesorowi 
serdeczne gratulacje wraz z życzeniami pomyślności w pracy zawodowej 
i życiu osobistym. 

Komitet Redakcyjny 
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