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50-LECIE ZAK£ADU MECHANIZACJI
LEŒNICTWA SZKO£Y G£ÓWNEJ

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
W 2007 roku mija 50 lat funkcjonowania Zak³adu

Mechanizacji Leœnictwa w Szkole G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Rozwój szkolnictwa wy¿szego w
zakresie leœnictwa by³ przyczyn¹ wydzielenia dyscypliny
naukowej, „której celem bêdzie technika prac leœnych oraz
maszyny i narzêdzia stosowane w leœnictwie, ich budowa,
u¿ytkowanie i obs³ugiwanie” [1]. Dyscyplina ta zosta³a
powo³ana pod nazw¹ mechanizacja prac leœnych. Istnienie tak
okreœlonego zakresu wiedzy wymaga³o stworzenia na uczelni
odpowiedniej jednostki naukowej odpowiedzialnej za
kszta³cenie. W grudniu 1957 r. Senat SGGW powo³a³ do ¿ycia
Zak³ad Mechanizacji Prac Leœnych w ramach Katedry
U¿ytkowania Lasu i mianowa³ kierownikiem tego Zak³adu
doktora nauk technicznych Mieczys³awa Botwina. By³a to
pierwsza jednostka naukowa o takim profilu w polskim
szkolnictwie wy¿szym.
W historii rozwoju Zak³adu mo¿na wyró¿niæ siedem okresów:
1957 - 1965 Zak³ad dzia³a w ramach Katedry U¿ytkowania

Lasu;
1965 - 1970 Zak³ad wchodzi w sk³ad Katedry In¿ynierii

Leœnej;
1970 - 1975 Zak³ad jest w³¹czony do Instytutu Maszyn i

Urz¹dzeñ Leœnych i Drzewnych Wydzia³u
Technologii Drewna;

1975 - 1978 pod now¹ nazw¹ Zak³ad Mechaniki i Eksplo-
atacji Maszyn stanowi jednostkê miêdzywy-
dzia³ow¹;

1978 - 1986 pod nazw¹ Zak³ad Mechaniki i Mechanizacji
Leœnictwa dzia³a w ramach Instytutu Mechani-
zacji Rolnictwa i Leœnictwa Wydzia³u Techniki
Rolniczej i Leœnej;

1986 - 1999 pod nazw¹ Zak³ad Mechanizacji Leœnictwa jest
samodzieln¹ jednostk¹ Wydzia³u Techniki
Rolniczej i Leœnej;

od 1.01.2000 Zak³ad Mechanizacji Leœnictwa funkcjonuje w
ramach Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych
Wydzia³u In¿ynierii Produkcji.

W ci¹gu 50 lat swojej historii, mimo stosunkowo licznych
zmian organizacyjnych, kierownicy Zak³adu zmieniali siê
rzadko, by³o ich tylko czterech:
w latach 1957-1977 prof. dr hab. Mieczys³aw Botwin,
w latach 1977-2000 prof. dr hab. Jerzy Wiêsik,
w latach 2001-2005 dr in¿. Roman Koz³owski
od 2005 roku dr in¿. Witold Zychowicz.

Od pocz¹tku istnienia Zak³ad prowadzi³ dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹ i naukow¹. W pierwszych latach zajêcia
prowadzono dla studentów Wydzia³u Leœnego. Od momentu
powo³ania Wydzia³u Techniki Rolniczej i Leœnej coraz wiêksza
czêœæ zajêæ prowadzona jest na tym Wydziale w ramach
kierunku Technika Rolnicza i Leœna na specjalnoœci
Mechanizacja Leœnictwa (obecna nazwa: In¿ynieria i
Informatyka w Leœnictwie), a od 2001 roku tak¿e na kierunku
Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji.

W swojej dzia³alnoœci naukowej pracownicy Zak³adu
podejmowali zagadnienia z ca³ego zakresu dyscypliny

mechanizacji prac leœnych. Do szczególnie wartych
przypomnienia osi¹gniêæ konstrukcyjnych i naukowych nale¿y
zaliczyæ:
– wieloletnie, kompleksowe badania pilarek o napêdzie

spalinowym (posiadana przez Zak³ad unikalna w skali kraju
hamownia ma³ych silników spalinowych zapewnia obecnie
szerokie mo¿liwoœci badawcze);

– badania oporów i uszkodzeñ drewna przy jego
bezwiórowym ciêciu;

– badania procesu skrawania drewna pi³ami ¿³obikowymi;
– opracowanie konstrukcji: korowarki m³oteczkowej,

przegubowego ci¹gnika o napêdzie na obie osie na bazie
ci¹gnika Ursus C-330, ram do oprysku drewna
sk³adowanego na myg³ach, g³owicy procesorowej SMYK
zawieszanej za poœrednictwem ¿urawia hydraulicznego na
ci¹gniku rolniczym, chwytaka hydraulicznego i
myg³ownicy do ci¹gników rolniczych;

– opracowanie i wdro¿enie konstrukcji: œlimakowej frezarki
glebowej, g³owic œcinkowych N-5 i ND-600 montowanych
odpowiednio na ci¹gnikach rolniczych i ³adowarce £-34;

– opracowanie modeli komputerowych s³u¿¹cych do
racjonalizacji organizacji i technologii pracy maszyn
leœnych, w ró¿norodnych warunkach leœnych i
gospodarczych.
W dniach 19 i 20 wrzeœnia 2007 roku odby³a siê ogólno-

polska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leœni-
ctwie polskim” zorganizowana z okazji 50-lecia Zak³adu
Mechanizacji Leœnictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie (rys. 1, 2).

Na konferencji wyg³oszono 28 referatów podzielonych na
cztery grupy tematyczne: Badania maszyn leœnych,
Organizacja i technologia pozyskania drewna, Mechanizacja
hodowli lasu oraz Ekonomiczne aspekty mechanizacji prac
leœnych. Zagadnieniami, którym w tak szeroko nakreœlonej
tematyce poœwiêcono najwiêcej referatów by³y: badania
eksploatacyjne i ergonomiczne przenoœnych pilarek spalino-
wych, badania wp³ywu maszyn na œrodowisko leœne (glebê i
drzewa w ró¿nych fazach rozwoju) oraz technologia i organi-
zacja pozyskania surowca drzewnego na cele energetyczne, w
tym przede wszystkim pozosta³oœci zrêbowych.

W konferencji wziêli udzia³ przedstawiciele wszystkich
znacz¹cych oœrodków naukowych w Polsce: Wydzia³u
In¿ynierii Produkcji i Wydzia³u Leœnego SGGW w Warszawie,
Wydzia³u Leœnego i Wydzia³u Technologii Drewna Akademii
Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydzia³u
Leœnego Akademii Rolniczej im. Hugona Ko³³¹taja w
Krakowie, Instytutu Badawczego Leœnictwa w Warszawie,
Katedry Techniki Rolniczej i Leœnej Wydzia³u Mechanicznego
Politechniki Opolskiej, Przemys³owego Instytutu Maszyn
Rolniczych w Poznaniu oraz Oœrodka Rozwojowo-
Wdro¿eniowego Lasów Pañstwowych w Bedoniu. Wœród
goœci Konferencji byli tak¿e emerytowani pracownicy Zak³adu
Mechanizacji Leœnictwa, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Lasów Pañstwowych. S³uchaczami referatów
by³a grupa doktorantów i studentów Wydzia³u In¿ynierii
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w czerwcu

2008 roku.

Nastêpna konferencja, pod nazw¹ „Tendencje i problemy

techniki leœnej w warunkach leœnictwa wielofunkcyjnego”,

zostanie zorganizowana przez Katedrê Prac LeœnychAkademii

Rolniczej im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Rys. 3. Spotkanie towarzyskie przy ognisku
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Rys. 1. Wyst¹pienie Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych mgr in¿. Andrzeja Matysiaka Patrona
Konferencji

Produkcji SGGW. W konferencji wziêli udzia³
dotychczasowi kierownicy Zak³adu Mechanizacji
Leœnictwa, oprócz nie¿yj¹cego za³o¿yciela prof. dra hab.
Mieczys³awa Botwina. Liczba uczestników konferencji
przekroczy³a 100 osób.

W pierwszym dniu konferencji odby³o siê spotkanie
towarzyskie przy ognisku, które by³o okazj¹ do mniej
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formalnej wymiany doœwiadczeñ i pogl¹dów (rys. 3). W czasie tego
spotkania oraz drugiego dnia podczas zakoñczenia wiele osób
wyrazi³o pogl¹d, ¿e konferencja spe³ni³a swoje zadanie,
potwierdzaj¹c koniecznoœæ spotkañ naukowców i praktyków
dzia³aj¹cych w szeroko pojêtej dziedzinie techniki i technologii prac
leœnych.

Rys. 2. Uczestnicy Konferencji podczas sesji plenarnej


