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Dnia 18 maja 2004 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu doktora honoris
causa Uniwersytetu Technicznego w Zvoleniu prof. dr hab. Włodzimierzowi Prą-
dzyńskiemu. Wyróżnienie za pracę naukowo-pedagogiczną przyznano na wniosek
Rady Naukowej Wydziału Technologii Drewna, a zatwierdzony został uchwałą
Rady Naukowej (Senatu) Uniwersytetu Technicznego w Zvoleniu z dnia 9 grudnia
2003.
Promotor, dr h.c. prof. Marián Babiak, CSc., w swojej laudacji podkreślił osią-

gnięcia prof. dr hab. Włodzimierza Prądzyńskiego w zakresie chemii drewna, che-
micznej technologii drewna oraz efektywnego wykorzystania surowca drzewnego.
W dorobku Profesora znajduje się ponad 200 pozycji, spośród których opubliko-
wane zostały 164 prace naukowe. Na szczególną uwagę zasługują prace z zakresu
zmian w układzie ligninocelulozowym w wyniku działania ultradźwięków. Wiele
opracowań związanych z tą tematyką powstało we współpracy z prof. Ing. Dusa-
nem Chovancem. Prof. Marián Babiak wspomniał ponadto o efektywnej współ-
pracy z prof. Ing. Frantǐskiem Kačikiem, CSc., z Katedry Chemicznej Technologii
Drewna oraz prof. Jurajem Ladomerskim CSc., z Katedry Inżynierii Środowiska.
Promotor podkreślił zasługi prof. W. Prądzyńskiego nie tylko w dziedzinie ba-
dań naukowych, ale również aktywowania studentów, czego efektem jest twórcza
i owocna działalność Kół Naukowych obydwu Uczelni. Co więcej, jako Dziekan
Wydziału, był inicjatorem podpisania umów o wzajemnej współpracy pomiędzy
Wydziałami na lata 1991-1993 z dziekanem Marianem Babiakiem oraz kolejnych



100

na lata 1994-1996 z dziekanem Mikulasem Šupinem i 2000-2002 z dziekanem Anto-
nem Osvaldem. Również w bieżącym roku – 2004 – podpisana została z dziekanem
Stefanem Barčikiem umowa przedłużająca współpracę między Wydziałami.
Na zakończenie promotor przypomniał o wyróżnieniach, jakie uzyskał prof.

dr hab. Włodzimierz Prądzyński, będących efektem owocnej współpracy między
Wydziałami:
1999 rok – Dyplom DF TU Zvolen „Za rozvoj švoč na drevárskej fakulte”
2002 rok – medal i dyplom jubileuszowy za rozwój nauki na Wydziale Techno-

logii Drewna w Zvoleniu.


