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Część I

Działalność PTMTS

1.

Władze PTMTS w 2019 roku

Do marca 2019 Zarząd Główny PTMTS działał w składzie wybranym na XXXVIII kadencję
podczas poprzedniego Zjazdu Delegatów w Supraślu w 2017 roku:
przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz generalny
skarbnik
z-ca sekretarza generalnego
z-ca skarbnika
członkowie zarządu
z-cy członków zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
prof. dr hab. inż. Witold Elsner
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ

Na XXXVIII Zjeździe Delegatów, Będlewo, 21-22 marca 2019 r., wybrano władze PTMTS
na XXXIX kadencję (2019-2021), 7 członków i 2 zatępców członków.
Po ukonstytuowaniu Zarząd Główny PTMTS od marca 2019 roku działał w składzie:
Prezydium ZG PTMTS:
przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz generalny
skarbnik
z-ca sekretarza generalnego
z-ca skarbnika

–
–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
prof. dr hab. inż. Witold Elsner
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG

Zastępcy członków ZG PTMTS:
– prof. dr hab. inż. Janusz Badur – pełnomocnik do współpracy z przemysłem
– dr hab. inż. Roman Starosta
W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS. W styczniu 2019 roku w Oddziałach PTMTS odbyły się Walne Zgromadzenia, na których wybrano nowe
władze Oddziałów na XXXIX kadencję (2019-2020).
W 2019 roku działały one w składzie:
Oddział Białostocki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB
hab. inż. Robert Uścinowicz
inż. Anna Falkowska
inż. Adam Tomczyk
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Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH
hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
inż. Jerzy Kopeć
inż. Andrzej Urbaś

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. UTP
prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy
dr inż. Tomasz Janiak
dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. UTP
dr inż. Maria Olejniczak
dr inż. Robert Kostek

–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz
dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz
dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk
dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz

Oddział Bydgoski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
z-ca skarbnika
członek zarządu
Oddział Częstochowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

Oddział Gdański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–

z-ca członków zarządu

dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG
dr inż. Łukasz Smakosz
dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński
dr hab. inż. Victor Eremeev, prof. PG

Oddział Gliwicki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ
dr inż. Grzegorz Gembalczyk
prof. dr hab. inż. Antoni John
dr hab. inż. Tomasz Trawiński

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Izabela Krzysztoﬁk
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
dr inż. Piotr Łagowski
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Oddział Kielecki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
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Oddział Koszaliński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
dr hab. inż. Bogdan Wilczyński, prof. PK
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK
dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Kinga Nalepka
dr inż. Agata Nawrocka
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH

–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ
dr inż. Łukasz Domagalski
dr inż. Jakub Marczak
prof. dr hab. inż. Andrzej Stefański

–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr

Oddział Krakowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

Oddział Lubelski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

hab. inż. Sylwester Samborski, prof. PL
hab. inż. Jarosław Latalski
inż. Zoﬁa Szmit
hab. inż. Rafał Rusinek, prof. PL
hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. PL

Oddział Łódzki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Olsztyński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
inż. Seweryn Lipiński
Michał Duda
inż. Wojciech Miąskowski
inż. Paweł Pietkiewicz

Oddział Opolski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
z-cy członków zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO
dr inż. Michał Böhm
mgr inż. Anna Kulesa
dr inż. Andrzej Kurek
dr inż. Marta Kurek
dr inż. Mateusz Kowalski
dr inż. Łukasz Blacha
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Oddział Poznański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr

hab. inż. Roman Starosta
hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
inż. Agnieszka Fraska
Tomasz Walczak
inż. Jakub K. Grabski
hab. inż. Michał Guminiak

–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr

inż. Piotr Gierlak
inż. Łukasz Święch
hab. inż. Andrzej Burchardt, prof. PRz
inż. Magdalena Muszyńska
hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka
dr hab. inż. Andrzej Bodnar, prof. ZUT
dr inż. Paweł Grudziński
dr hab. inż. Grzegorz Szwengier, prof. ZUT
dr hab. inż. Marcin Chodźko

–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr

Oddział Rzeszowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Szczeciński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Warszawski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT
inż. Tadeusz Szymczak
hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. PW
hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
hab. inż. Leszek Baranowski, prof. WAT
inż. Wiesław Krzymień

Oddział Wrocławski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
z-cy członka zarządu

–
–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
prof. dr hab. inż. Czesław Machelski
dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. PWr
dr inż. Grzegorz Lesiuk
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr inż. Kamila Jarczewska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Myślecki

Oddział Zielonogórski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Jacek Korentz, prof UZ
dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ
dr inż. Gerard Bryś
dr inż. Joanna Kaliszuk

Główna Komisja Rewizyjna
Do marca 2019 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie wybranym na XXXVIII
kadencję podczas poprzedniego Zjazdu Delegatów w Supraślu w 2017 roku:
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13

przewodniczący
wiceprzewodnicząca GKR
członkowie GKR

–
–
–
–
–
–

z-cy członków GKR:

prof. dr inż. Roman Jankowiak
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska
dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
dr inż. Zdzisław Pawlak

Na XXXVIII Zjeździe Delegatów, Będlewo, 21-22 marca 2019 r., wybrano Główną Komisję
Rewizyjną PTMTS na XXXIX kadencję (2019-2021) w składzie:
przewodnicząca
wiceprzewodnicząca GKR
członkowie GKR

–
–
–
–
–

z-ca członków GKR:

prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
dr hab. inż. Bazyli Krupicz
dr hab. inż. Damian Gąsiorek

W skład Komisji Rewizyjnych w Oddziałach w 2019 roku wchodzili:
Oddział Białostocki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Jarosław Szusta
dr inż. Łukasz Derpeński
dr inż. Piotr Grześ

Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH
dr hab. inż. Andrzej Sucheta, prof. ATH
dr inż. Krzysztof Augustynek

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
dr inż. Adam Lipski
dr inż. Adam Grabowski
dr inż. Mariusz Kukliński

przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz
dr inż. Wojciech Tutak
dr inż. Leszek Sowa

Oddział Gdański
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG
dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. PG

Oddział Gliwicki
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Jarosław Brodny
dr inż. Mariola Jureczko
prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Oddział Kielecki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr Jakub Takosoglu
dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz, prof. PŚk
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

Oddział Bydgoski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-ca członka KR
Oddział Częstochowski
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Oddział Koszaliński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
dr inż. Marek Nowakowski
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PK

Oddział Krakowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Młyniec
dr inż. Łukasz Bednarski

Oddział Lubelski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Tomasz Kaźmir
dr inż. Marek Borowiec
dr inż. Marcin Bocheński

Oddział Łódzki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
dr inż. Jacek Świniarski
dr inż. Andrzej Żeligowski

–
–
–
–

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
dr inż. Wiesław Komar
prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski
prof. dr hab. inż. Marek Markowski

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO
dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO
dr inż. Grzegorz Robak
dr inż. Robert Owsiński
mgr inż. Agnieszka Łagoda

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

Oddział Rzeszowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Stanisław Noga
dr inż. Krzysztof Kurc
prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki

Oddział Szczeciński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Konrad Konowalski
dr inż. Tomasz Okulik
dr inż. Rafał Grzejda

Oddział Warszawski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Barbara Kozłowska
dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW
dr inż. Krzysztof Rogowski

Oddział Olsztyński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-ca członka KR
Oddział Opolski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-cy członka KR
Oddział Poznański
przewodnicząca KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

inż. Magdalena Mierzwiczak
hab. inż. Zdzisław Pawlak
inż. Paweł Fritzkowski
inż. Magdalena Łasecka-Plura
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Oddział Wrocławski
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

doc. dr inż. Roman Szmigielski
dr inż. Michał Barcikowski
dr hab. inż. Stanisław Żukowski, prof. PWr

Oddział Zielonogórski
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
dr inż. Elżbieta Grochowska
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz

2.

Członkowie Towarzystwa

Na koniec 2019 roku Towarzystwo liczyło 1045 członków zrzeszonych w 19 Oddziałach,
w tym 30 członków honorowych. Ponadto do Towarzystwa należy 4 członków wspierających.
Liczbę członków zrzeszonych w poszczególnych Oddziałach podano w rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 1.

3.
3.1.

Działalność organizacyjna

Zebrania organów statutowych Towarzystwa

• Zebrania plenarne ZG PTMTS – odbyło się 5 zebrań plenarnych Zarządu Głównego:
14 lutego, 20 marca, 25 kwietnia, 17 października i 12 grudnia.
• Zebrania Prezydium ZG PTMTS – odbyło się 5 zebrań prezydium: 14 lutego,
25 kwietnia, 17 października, 7 listopada i 12 grudnia.
• Zebrania Zarządów Oddziałów – w Oddziałach Towarzystwa odbyłyo się 65 zebrań
organizacyjnych (wyszczególnienie podano w rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 1).

3.2.

Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 14 lutego:
➢ przyjął Regulamin Zjazdu Delegatów PTMTS,
➢ powołał Ewę Koisar na redaktora Biuletynu PTMTS, 2018,
➢ zaakceptował wszystkie kandydatury zgłoszone przez Oddziały do złotej i srebrnej
odznaki PTMTS.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 20 marca w Będlewie:
➢ przyjął Regulamin Zjazdu Delegatów PTMTS, zmiana w stosunku do zatwierdzonego
poprzednio dotyczyła podejmowanych uchwał,
➢ zatwierdził Bilans Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za rok
2018 (uchwała nr 1/XXXVIII/2019).
• Uchwały i postanowienia XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS, 21-23 marca są opublikowane w protokole ze zjazadu – rozdział II Biuletynu.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 25 kwietnia:
➢ podjął uchwałę (2/XXXIX/2019) w sprawie udzielenia pełnomocnictw przewodniczącym oddziałów w brzmieniu:
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§1
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej udziela
przewodniczącym oddziałów PTMTS pełnomocnictwa do wyrażania na piśmie woli
zarządu oddziału w sprawach:
1) zakładania, likwidowania i przekształcania kont bankowych w celu deponowania
środków oddziału pochodzących ze źródeł wymienionych w § 45 Statutu PTMTS,
2) dysponowania środkami ﬁnansowymi oddziału, zgodnie z prawem, Statutem oraz
innymi przepisami wewnętrznymi PTMTS,
3) zawierania z osobami ﬁzycznymi i prawnymi umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem umów o pracę, dotyczących działalności statutowej PTMTS prowadzonej
przez oddział.
§2
Pełnomocnictwo nie obejmuje:
1) nabywania na rzecz PTMTS majątku nieruchomego,
2) występowania o kredyty na rzecz PTMTS oraz lokowania środków na rachunkach
podwyższonego ryzyka.
§3
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia pełnienia przez osobę upełnomocnioną
funkcji przewodniczącego zarządu oddziału.
➢ podjął uchwałę (3/XXXIX/2019) w sprawie ogłoszenia konkursu na zorganizowanie
V Polskiego Kongresu Mechaniki w brzmieniu:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na podstawie § 9 pkt 2 Statutu PTMTS oraz Regulaminu Stałego Komitetu Kongresowego,
ogłasza konkurs na zorganizowanie we wrześniu 2023 roku V Polskiego Kongresu
Mechaniki jako międzynarodowego forum prezentacji i dyskusji oryginalnych prac
naukowych z zakresu szeroko pojętej mechaniki wraz z zagadnieniami interdyscyplinarnymi.
Treść ogłoszenia stanowi poniższy załącznik do niniejszej uchwały.
Ogłoszenie konkursu na zorganizowanie V Polskiego Kongresu Mechaniki
w 2023 roku
Na podstawie Regulaminu Stałego Komitetu Kongresowego Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ogłasza konkurs na zorganizowanie we wrześniu 2023 roku V Polskiego Kongresu Mechaniki jako międzynarodowego
forum prezentacji i dyskusji oryginalnych prac naukowych z zakresu szeroko pojętej
mechaniki wraz z zagadnieniami interdyscyplinarnymi.
1. Do konkursu mogą zgłaszać się polskie ośrodki naukowe (uczelnie, instytuty badawcze, grupy tych instytucji) mające znaczny dorobek w zakresie tematyki Kongresu oraz dysponujące odpowiednim potencjałem organizacyjnym.
2. Zgłoszenie powinno zawierać propozycje:
∗ miejsca i terminu Kongresu,
∗ instytucji organizującej lub instytucji współorganizujących Kongres,
∗ kandydata na Przewodniczącego Kongresu (wybitna postać z obszaru mechaniki w Polsce),
∗ kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,
∗ sposobu publikowania referatów po Kongresie,
∗ szacunkowej wysokości opłaty pobieranej od uczestnika.

3. Działalność organizacyjna
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3. V Polski Kongres Mechaniki może być zorganizowany wspólnie z kolejną, przypadającą w roku 2023, międzynarodową Konferencją 25th International Conference
on Computer Methods in Mechanics, jako PCM-CMM-2023, podobnie jak Kongresy trzeci (2015 w Gdańsku) i czwarty (2019 w Krakowie).
4. Zgłoszenia należy kierować do Biura PTMTS na adres poczty elektronicznej:
biuro@ptmts.org.pl w terminie do 31 maja 2019 r.
5. Decyzję w sprawie powierzenia organizacji V Polskiego Kongresu Mechaniki podejmie Stały Komitet Kongresowy i ogłosi podczas trwania PCM-CMM-2019
w Krakowie.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 17 października:
➢ podjął uchwałę (4/XXXIX/2019) w sprawie przeznaczenia środków z 1% podatku na
OPP za rok 2018 w brzmieniu:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, na podstawie § 3, ust. 2, § 8 oraz § 28, ust. 1, p. 10) Statutu PTMTS, przeznacza środki
uzyskane z wpłat z 1% podatku za rok 218 w roku 2019 w kwocie 3095,10 zł na
ﬁnansowanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2019.
➢ podjął uchwałę (5/XXXIX/2019) w sprawie powołania Redaktora Biuletynu PTMTS
w brzmieniu:
Zarząd Główny PTMTS, na podstawie § 28 ust. 1, p. 16 Statutu PTMTS, postanawia
co następuje.
§1
Powołuje się pana Romana Starostę na Redaktora Biuletynu PTMTS, na okres do
końca kadencji PTMTS 2019-2021.
§2
Zadania Redaktora Biuletynu PTMTS obejmują:
1) nadzorowanie i koordynowanie procesu wydawniczego prowadzonego przez Biuro
PTMTS,
2) pełnienie funkcji redaktora merytorycznego działu Biuletynu pt. „Polska mechanika”,
3) współdziałanie z Zarządem Głównym i z zarządami oddziałów w sprawie inicjatyw dotyczących treści działu „Polska mechanika”,
4) zgłaszanie wniosków dotyczących wydawania i treści Biuletynu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
➢ przyjął do konsultacji propozycje uchwał dotyczących zasad obejmowania patronatem imprez naukowych oraz zasad współdziałania z innymi organizacjami naukowymi.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 12 grudnia:
➢ na podstawie § 28 ust. 1, p. 12 Statutu podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej na rok 2020 w wysokości 80,00 zł (uchwała 6/XXXIX/2019),
➢ podjął uchwałę (7/XXXIX/2019) w sprawie zasad udzielania patronatu PTMTS
o treści:
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Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(PTMTS), na podstawie § 3 ust. 2 oraz § 8 Statutu PTMTS, ustala następujące
zasady udzielania przez Towarzystwo patronatu wydarzeniom organizowanym przez
podmioty zewnętrzne.
§1
Celem udzielania patronatu PTMTS jest wspieranie autorytetem Towarzystwa i promowanie wydarzeń naukowych, dydaktycznych lub technicznych organizowanych
przez podmioty zewnętrzne wykonujące zadania zbieżne z działalnością PTMTS.
§2
Wydarzeniami, którym udzielany jest patronat PTMTS, mogą być konferencje, sympozja, seminaria, warsztaty naukowe, sesje historyczne oraz działania dokumentujące
i upamiętniające wybitne postacie mechaniki w Polsce i ich osiągnięcia.
§3
PTMTS udziela patronatu wydarzeniom i przedsięwzięciom niekomercyjnym.
§4
1. W imieniu PTMTS patronatu udziela Zarząd Główny w trybie uchwały, na wniosek zainteresowanego podmiotu zewnętrznego.
2. Wniosek o patronat PTMTS powinien być przekazany do Biura PTMTS co najmniej 4 miesiące przed terminem wydarzenia.
§5
1. Udzielenie wydarzeniu patronatu PTMTS oznacza udział przedstawiciela Zarządu Głównego w spotkaniu otwierającym wydarzenie.
2. Udzielenie patronatu nie może pociągać za sobą kosztów ponoszonych przez
PTMTS na organizację wydarzenia lub udział uczestników.
§6
PTMTS udziela patronatu jednorazowo, ale patronat może być powtarzany.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
➢ na podstawie § 3 ust. 2 oraz § 8 Statutu PTMTS oraz uchwały 7/XXXIX/2019 (§ 4,
p. 1) na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Jacka Korentza
objął patronatem XII Konferencję Naukową Konstrukcje Zespolone 2020, organizowaną przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu
Zielonogórskiego (uchwała nr 8/XXXIX/2019),
➢ po dyskusji nad treścią proponowanej uchwały o kosztach pośrednich postanowił przekazać ją do dalszych konsultacji z oddziałami,
➢ podjął uchwałę (9/XXXIX/2019) w sprawie zasad współpracy PTMTS z podmiotami
zewnętrznymi o treści:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(PTMTS), na podstawie § 7, § 8 oraz § 9, p. 10 Statutu PTMTS, ustala następujące
zasady nawiązywania i prowadzenia współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
§1
1. PTMTS nawiązuje współpracę z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi
w celu wspólnego podejmowania, wspierania i realizacji działań odpowiadających
celowi statutowemu PTMTS.
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2. PTMTS współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia Towarzystwu właściwej obsługi ﬁnansowej i prawnej.
§2
Partnerami zewnętrznymi PTMTS we współpracy określonej w § 1 ust. 1 mogą być:
1) krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe lub techniczne o podobnych celach,
tematyce i formach działania,
2) komitety PAN w obszarze tematycznym mechaniki, budowy maszyn, inżynierii
materiałowej, inżynierii lądowej, automatyki i robotyki etc.
3) uczelnie lub ich wydziały,
4) instytuty naukowe,
5) przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe,
6) ﬁrmy zainteresowane wynikami badań w zakresie mechaniki oraz ich wdrażaniem,
7) inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wdrażaniem innowacji lub upamiętnianiem wybitnych postaci mechaniki w Polsce oraz
ich osiągnięć.
§3
Działania w ramach współpracy PTMTS z podmiotami określonymi w § 2 obejmują:
1) wspólne organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych, w tym
Polskiego Kongresu Mechaniki,
2) wspólne publikacje dokumentujące historię mechaniki i upamiętniające wybitne
postacie mechaniki w Polsce oraz ich osiągnięcia,
3) organizowanie wykładów i odczytów na potrzeby partnerów,
4) wspólne wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla środowisk podmiotów partnerskich,
5) patronaty udzielane przez PTMTS wydarzeniom naukowym i technicznym,
w tym konferencjom młodych uczonych i działaniom studenckiego ruchu naukowego,
6) inne działania niekomercyjne o charakterze naukowym, technicznym, dydaktycznym, historycznym lub społecznym.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
➢ podjął uchwałę (10/XXXIX/2019) w sprawie wprowadzenia opłat za publikowanie
prac w kwartalniku JTAM o treści:
Zarząd Główny PTMTS, na podstawie § 28 ust. 1, p. 12 Statutu PTMTS, w związku
z brakiem możliwości uzyskania dotacji budżetowej na wydawanie czasopisma Journal
of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) w roku 2020, postanawia co następuje.
§1
Zarząd Główny wprowadza od dnia 1.01.2020 r. opłatę w wysokości 500 euro (słownie:
pięćset euro) za publikowanie w JTAM artykułów naukowych spełniających wymagania merytoryczne i techniczne czasopisma, po zakończeniu procesu recenzowania
i przyjęciu do druku.
§2
1. Wniesienie opłaty jest warunkiem przystąpienia do prac edytorskich.
2. Opłaty nie dotyczą prac zgłoszonych do opublikowania poprzez system komputerowy JTAM przed dniem 1.01.2020 r.
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§3
Zarząd Główny zobowiązuje Redakcję JTAM do utrzymania dotychczasowych standardów edytorskich.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4.
4.1.

Działalność naukowa

Zebrania naukowe

Najbardziej popularną formą działalności naukowej Towarzystwa jest organizowanie zebrań
naukowych. Poniżej podajemy wykaz referatów wygłoszonych na zebraniach w poszczególnych
Oddziałach.
Oddział Białostocki
• zebranie wyjazdowe z 31 referatami (8-9 II, 30 uczestników)
– Michał Kuciej – Konstytucja dla nauki – stopień doktora i kształcenie doktorantów
– Piotr Sebestianiuk – Zagadnienie kontaktowe dla kompozytu mikroperiodycznego
z uwarstwieniem nachylonym pod kątem do brzegu
– Katarzyna Topczewska – Analityczne modelowanie rozkładów temperatury i naprężeń
termicznych w elementach ciernych układu hamulcowego z uwzględnieniem przebiegu
czasowego mocy tarcia
– Adam Adamowicz – Technologia druku FDM w budowie kompozytowych samolotów
bezzałogowych
– Jakub Augustyniak – Wpływ średnicy dyszy oraz wydatku powietrza na charakter
przepływu pęcherzy gazowych w cieczy
– Adam Bajkowski – Trójwymiarowe zagadnienie nagrzewania jednorodnego podłoża
z pokryciem gradientowym
– Agnieszka Dardzińska-Głębocka – Action rules as a useful tool in selected neurological
disorders diagnosis
– Łukasz Derpeński – Ductile fracture of elements under elevated temperature
– Michał Doroszko – Numeryczne modelowanie ściskania porowatych spieków stali 316L
w zakresie dużych odkształceń
– Paweł Dzienis – Kryterium naprzemiennego odrywania się pęcherzy gazowych
– Kazimierz Dzierżek – Problemy podczas konstruowania łazików marsjańskich
– Anna Falkowska – Wpływ parametrów technologicznych na właściwości wytrzymałościowe i trwałość zmęczeniową polimerów otrzymywanych za pomocą druku 3D
– Iwona Gruszczyńska – Zastosowanie zmodyﬁkowanej metody RQA do analizy struktur
przepływu dwufazowego
– Piotr Grześ – Wyznaczenie maksymalnej temperatury tarczy podczas hamowania wielokrotnego
– Hubert Grzybowski – Niestabilność przepływów dwufazowych w mikrokanałach
– Oleksandr Jewtuszenko – Zagadnienia cieplne tarcia dla FGM materiału
– Michał Kuciej – Analityczne, numeryczne i eksperymentalne oszacowanie rozkładów
temperatury w elementach ciernych
– Roman Kulchytskyy – Kwasi-ustalone zagadnienia przewodnictwa ciepła dla ośrodka
z pokryciem wielowarstwowym
– Romuald Mosdorf – Fraktalna natura przepływów dwufazowych
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– Ewa Mrozek – Interferometria laserowa z automatyczną analizą obrazu
– Oleksii Nosko – Temperature at a microscopic sliding contact: hyperbolic heat conduction vs. classical parabolic heat conduction
– Dariusz Perkowski – On thermal analysis of periodic composite coatings for a homogeneous conductive layer
– Gabriela Rafałko – Metoda identyﬁkacji struktur przepływu dwufazowego
– Marek Romanowicz – Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia laminatów kątowych w dwuosiowym stanie naprężenia
– Izabela Senderacka – Wybrane modele transferu technologii w województwie podlaskim
– Heorhiy Sulym – Modelowanie nieliniowego oddziaływanie kontaktowego ciał stałych
– Jarosław Szusta – Modelowanie kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w warunkach
podwyższonej temperatury
– Wojciech Tarasiuk – Badania intensywności generacji cząstek zużycia w kontakcie
ślizgowym
– Adam Tomczyk – Wpływ dynamicznej rekrystalizacji na właściwości stopu 224T3
– Robert Uścinowicz – Identyﬁkacja kierunkowych właściwości sprężysto-plastycznych
blachy bimetalicznej Al/Cu
– Małgorzata Zdrodowska – Action rules as a useful tool in selected neurological disorders diagnosis
Oddział Bielsko-Bialski
• mgr Adam Jabłoński – Dobór strategii sterowania ruchami roboczymi wybranych maszyn
transportowych (27 II, 30 uczestników)
• dr Tomasz Zgraja – O spirali logarytmicznej, Archimedesie przełomu wieków XVII i XVIII
i ojcu ﬁzyki matematycznej (3 IV, 20 uczestników)
• dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH – Grafy, przekładnie, teatr – z okazji 40 lat
pracy referenta (18 XII, 10 uczestników)
Oddział Bydgoski
• dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. UTP (UTP Bydgoszcz) – Projektowanie i badanie
wybranych urządzeń pneumatycznych (5 II, 21 uczestników)
• dr inż. Bogdan Landowski (UTP Bydgoszcz) – Przykład zastosowania procesów semi-Markowa do modelowania procesów eksploatacji obiektów technicznych (16 IV, 13 uczestników)
• mgr inż. Krystian Rosiński (PUH LEM-BUD Toruń) – Modelowanie cienkościennych układów płytowych w ujęciu makroelementowym (18 VI, 20 uczestników)
• dr inż. Jarosław Gajewski (UTP Bydgoszcz) – Zastosowanie metody elementów skończonych w pracy naukowo-technicznej inżyniera (17 XII, 17 uczestników)
Oddział Częstochowski
• dr inż. Andrzej Nowakowski (Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie) – Czynniki
decydujące o właściwościach skał w kontekście badań laboratoryjnych (28 II, 24 uczestników)
• dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz – Inżynierski system wspomagania endoprotezoplastyki stawu biodrowego (16 V, 14 uczestników)
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• dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. PCz – Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego
(23 V, 16 uczestników)
• zebranie z 6 referatami (1 VI, 15 uczestników)
– mgr inż. Mateusz Matuszewski – Modelowanie trójwymiarowego pola temperatury
w wybranych procesach spawalniczych stopów metali nieżelaznych
– mgr inż. Michał Osadnik – Drgania nieliniowe układu smukłego częściowo rozciąganego
– mgr inż. Michał Sączek – Sposoby zrównoleglenia programu obliczeniowego wykorzystującego metody aproksymacji wysokich rzędów
– mgr inż. Piotr Sikora – Analiza procesu obróbki kół zębatych z tworzyw sztucznych po
obróbce cieplnej
– mgr inż. Katarzyna Kaczyńska – Badania procesu kalcynacji wysokoglinowych surowców ilastych
– mgr inż. Aleksandra Cieplińska – Badania zmian właściwości ﬁzyko-chemicznych odpadowych, wapniowych suspensji wodnych, poddanych aktywacji mechanicznej w technologii mokrego odsiarczania spalin
• prof. J.M. Floryan (Department of Mechanical Engineering, The University of Western
Ontario, London, Ontario) – On the structured convection (27 VI, 17 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Przybył, prof. PCz – Zaawansowane systemy sterowania urządzeń
mechatronicznych (24 X, 20 uczestników)
• dr Daniel Floryan (University of Wisconsin-Madison) – Hydromechanics and optimization
of fast and eﬃcient swimming (7 XI, 21 uczestników)
• dr inż. Maciej Ginalski (SYMKOM) – Wdrożenie replik numerycznych w procesie sterowania i kontroli – wykorzystanie programu ANSYS w modelowaniu kotłów ﬂuidalnych
i wymienników ciepła (5 XII, 21 uczestników)
Oddział Gdański
• dr Neil Ashton (University of Oxford) – Application of high-ﬁdelity CFD methods for
Formula 1 overtaking analysis (27 II, 25 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (25 X, 15 uczestników)
– mgr inż. Magdalena Szczęch (PG) – Projekt konstrukcji przenośnego stojaka o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 100 kN
– mgr inż. Bartosz Borzeszkowski (PG) – Analiza odwrotna w identyﬁkacji parametrów
nieliniowych modeli materiałowych biomembran
• dr Aurélie Bellemans (Centre de Recherche Aéro-Thermo-Mécanique Université Libre
de Bruxelles) – Reduced kinetics models for atmospheric re-entry applications (18 XI,
30 uczestników)
Oddział Gliwicki
• mgr inż. Wojciech Danek (PŚ) – Wpływ parametrów masowych słupa oświetleniowego na
wartość współczynników bezpieczeństwa biernego pojazdów w trakcie zderzenia (30 VIII,
16 uczestników)
• mgr inż. Sebastian Sławski (PŚ) – Wpływ materiałów i struktury na własności mechaniczne
kompozytowej osłony energochłonnej (27 XI, 21 uczestników)
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Oddział Kielecki
• prof. Magdala Balonis (University of California Los Angeles, USA) – New strategies to
engineer construction materials which exhibit extended service life (1 VII, 15 uczestników)
• Alessandro Tarchini (MathWorks) – Nauczanie z MATLABem (5 XII, 15 uczestników)
Oddział Koszaliński
• dr hab. inż. Bogdan Wilczyński, prof. PK – Metody blokowania i spowalniania rozwoju
pęknięć zmęczeniowych (3 XII, 6 uczestników)
Oddział Krakowski
• prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Nowe spojrzenie na lepkoplastyczność generowaną
mikropasmami ścinania (8 V, 14 uczestników)
• prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak – Propozycje zastosowania zasady superpozycji
w projektowaniu struktur architektonicznych (14 XI, 12 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Winnicki – Analiza numeryczna wybranych zagadnień mechaniki betonu (12 XII, 19 uczestników)
Oddział Lubelski
• prof. Emil Manoach (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Mechanics) – Couette
gas microﬂow with an elastic obstacle (23 I, 11 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (8 II, 20 uczestników)
– mgr inż. Patryk Różyło (PL) – Stateczność i stany graniczne ściskanych cienkościennych proﬁli kompozytowych
– mgr inż. Jarosław Gawryluk (PL) – Wirujące struktury kompozytowe o sterowalnych
właściwościach mechanicznych
• zebranie z 2 referatami (12 II, 17 uczestników)
– mgr inż. Jakub Rzeczkowski (PL) – A study on the inﬂuence of mechanical couplings
in composite laminates on the strain energy release rate and the front shape of delamination
– prof. Daniele Fanteria (University of Pisa) – Research activities on aerospace structures and materials at the University of Pisa
• prof. Paolo Sebastiano Valvo (University of Pisa) – A physically consistent virtual crack
closure technique for mixed-mode fracture problems (18 VI, 37 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (20 VI, 16 uczestników)
– dr inż. Michał Pieńko (PL) – Dobór kryteriów oceny nośności węzłów rusztowań budowlanych
– dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska (PL) – Analiza działania wiatru na układ
budynek-rusztowanie
Oddział Łódzki
• dr hab. inż. Jacek Szafran (PŁ) – Wpływ rodzaju skratowania w konstrukcjach wieżowych
na ich pracę pod obciążeniem niszczącym (16 I, 16 uczestników)
• mgr inż. Anna Litawska (PŁ) – Dynamika cienkich mikro-periodycznych powłok walcowych
– rozszerzona wersja modelowania tolerancyjnego (23 I, 13 uczestników)
• dr inż. Jacek Świniarski (PŁ) – Modelowanie zespoleń złamań żuchwy w obrębie wyrostka
kłykciowego (4 III, 15 uczestników)
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• zebranie z 2 referatami (5 IV, 14 uczestników)
– mgr inż. Monika Kamocka (PŁ) – Stateczność cienkościennych słupów z materiału
typu FML z uwzględnieniem delaminacji
– mgr inż. Paweł Czapski (PŁ) – Wpływ naprężeń resztkowych powstających w procesie
produkcji laminatu na nośność i stateczność cienkościennych konstrukcji kompozytowych
• dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak (PŁ) – On the heat
conduction in micro-periodic laminate: uncertainty of material properties (8 V, 13 uczestników)
• mgr inż. Adrian Gliszczyński (PŁ) – Barely visible impact damages of GFRP laminate
proﬁles – An experimental study (3 VI, 14 uczestników)
Oddział Olsztyński
• Waldemar Dudda – O wytężeniu Burzyńskiego podczas obciążenia termomechanicznego
łopatki turbiny (12 VI, 11 uczestników)
Oddział Opolski
• dr inż. Henryk Achtelik (KMiPKM PO) – Drgania swobodne układu mechanicznego. Przypadek szczególny (9 I, 22 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (16 I, 18 uczestników)
– dr inż. Marta Kurek (KMiPKM PO) – Szacowanie trwałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem kąta orientacji
płaszczyzny krytycznej
– mgr inż. Fabian Żok (Spółka AS, Opole) – Właściwości zmęczeniowe złączy spawanych
wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości
• dr inż. Michał Böhm (KMiPKM PO) – Badania elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem widm obciążeń określonych dla różnego stanu wzbudzenia morza wg modelu Piersona-Moskowitza (23 I, 19 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Konieczny (doktorant, KMiPKM PO) – Wytężenie płyt osłabionych
nieciągłością geometryczną (6 II, 17 uczestników)
• mgr inż. Karolina Łagoda (PWr) – Analiza mechanizmu dekohezji i ocena integralności
materiałów kompozytowych na osnowie termoplastycznej (20 II, 19 uczestników)
• dr Jan Papuga (Czech Technical University in Prague) – The eﬀect of phase shift in high-cycle multiaxial fatigue (27 II, 21 uczestników)
• dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO (KMiPKM PO) – Nowe możliwości realizacji badań
naukowych w obszarze inżynierii mechanicznej (6 III, 17 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (20 III, 16 uczestników)
– dr inż. Michał Böhm (KMiPKM PO) – Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych w dziedzinie częstotliwości z uwzględnieniem zaburzeń stacjonarności oraz rozkładu normalnego procesu losowego
– dr inż. Mateusz Kowalski (KMiPKM PO) – Naprężenia własne w hybrydowych łącznikach strukturalnych
• mgr inż. Amadeusz Kurek (KMiPKM PO) – Badanie trwałości zmęczeniowej łączników
spawalniczych i platerów otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego (27 III, 16 uczestników)
• dr inż. Andrzej Kurek (KMiPKM PO) – Charakterystyki zmęczeniowe materiału przy różnych stanach obciążenia (3 IV, 17 uczestników)

4. Działalność naukowa

• dr inż. Zbigniew Marciniak (KMiPKM PO) – Szacowanie trwałości metalowych materiałów konstrukcyjnych w jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia przy sterowaniu siłą
i parametrem energetycznym (10 IV, 19 uczestników)
• dr inż. Henryk Achtelik (KMiPKM PO) – Wytężenie perforowanych płyt platerowanych
obciążonych osiowosymetrycznie (8 V, 17 uczestników)
• dr hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. PO (KMiPKM PO) – Badania i symulacje numeryczne wzrostu pęknięć zmęczeniowych w stalowo-aluminiowym złączu spawanym (15 V,
18 uczestników)
• mgr inż. Agnieszka Łagoda (KMiPKM PO) – Analiza wytrzymałościowa wybranych połączeń w protetyce stomatologicznej (22 V, 19 uczestników)
• mgr inż. Arkadiusz Bednarz (PRz) – Numeryczno-eksperymentalna analiza naprężeń oraz
trwałości zmęczeniowej łopatek z uszkodzeniami w zakresie drgań rezonansowych (12 VI,
17 uczestników)
• ing. Adam Kaavský (Technical University of Košice) – Informacja o pracach naukowych
realizowanych w ramach doktoratu oraz stażu na PO (9 X, 21 uczestników)
• dr inż. Zbigniew Marciniak (KMiPKM PO) – Badania zmęczeniowe materiałów z kontrolowaną amplitudą parametru energetycznego (23 X, 17 uczestników)
• dr inż. Łukasz Blacha (KMiPKM PO) – Estymacja parametrów rozkładu prawdopodobieństwa zniszczenia w warunkach obciążenia dwuetapowego na podstawie rozkładu stopnia
uszkodzenia zmęczeniowego (6 XI, 20 uczestników)
• dr inż. Henryk Achtelik (KMiPKM PO) – Wytężenie zginanych przekrojów elementów
konstrukcyjnych wykonanych z tworzywa nieliniowo-sprężystego (13 XI, 22 uczestników)
• mgr inż. Wojciech Nosko (doktorant, KMiPKM PO) – Wybrane zagadnienia z konstrukcji
lekkich wahaczy motocyklowych (20 XI, 20 uczestników)
• mgr inż. Laura Pałys (doktorant, KMiPKM PO) – Modelowanie pracy zaworu hydraulicznego (27 XI, 25 uczestników)
• mgr inż. Ewelina Böhm (doktorant, KMiPKM PO) – Model kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych z uwzględnieniem sekwencji cykli obciążeń (4 XII, 20 uczestników)
Oddział Poznański
• mgr inż. Nejc Novak (Uniwersytet w Mariborze) – Auxetic metamaterials research at the
University of Maribor (24 IV, 21 uczestników)
• prof. Chih-Yung Huang (National Tsing Hua University, NTHU, Taiwan) – The development and applications of molecule-based pressure/temperature sensors in multidisciplinary
engineering research (25 XI, 13 uczestników)
• prof. Lidiia Nazarenko (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) – Energy equivalent
inhomogeneity approach and its application to analysis of random composites with interphases (16 XII, 32 uczestników)
Oddział Rzeszowski
• dr inż. Piotr Gierlak – Synteza sterowania ruchem robota manipulacyjnego w interakcji
z otoczeniem (23 I, 14 uczestników)
• mgr inż. Wincenty Skwarek – Kinetyka współpracujących robotów kołowych (20 III,
13 uczestników)
• dr inż. Michał Czarnecki – Seminar one – Preliminary multidisciplinary design and optimization (22 III, 12 uczestników)
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• dr inż. Łukasz Święch – Experimental and numerical studies of the post-critical states of
deformation of low proﬁle, triangular grid stiﬀened plate subjected to shear (5 IV, 12 uczestników)
• dr inż. Dariusz Szybicki – Aplikacyjne ujęcie zagadnienia sterowania robotami w obróbce
skrawaniem (17 IV, 13 uczestników)
• mgr inż. Radosław Kołodziejczyk – Introduction to aeroelasticity – divergence (8 V,
12 uczestników)
• dr inż. Marcin Szuster – Eksperymentalna ewaluacja zastosowania teorii gier różniczkowych
w sterowaniu robotem kołowym (22 V, 14 uczestników)
• mgr inż. Daniel Lichoń – Application of the optimization methods in aircraft design (27 V,
12 uczestników)
• dr inż. Arkadiusz Bednarz – An example of the ﬂuid structure interaction (5 VI, 12 uczestników)
• dr inż. Jacek Tutak – Innowacyjne rozwiązania w urządzeniach mechatronicznych wspomagających rehabilitację osób po udarach mózgu (19 VI, 14 uczestników)
• mgr inż. Michał Kuźniar – Energy distribution for electric, hybrid and distributed propulsion (19 VI, 12 uczestników)
• mgr inż. Jakub Wiech – Weryﬁkacja metod sterowania rojem robotów – badania w ramach
europejskiego programu TERRINet (23 X, 14 uczestników)
• mgr inż. Paweł Penar – Teoria gier różniczkowych w sterowaniu mobilnym robotem kołowym (20 XI, 14 uczestników)
• mgr inż. Grzegorz Bomba – System ekspercki wspierający produkcję korpusów przekładni
ADT silnika PW1000G (18 XII, 14 uczestników)
Oddział Szczeciński
• mgr inż. Karol Miądlicki (ITM ZUT) – Interfejsy wizyjne i rozszerzona rzeczywistość w sterowaniu żurawiami przeładunkowymi (19 III, 38 uczestników)
• mgr inż. Marcin Jasiewicz (ITM ZUT) – Analityczno-doświadczalna synteza modelu właściwości dynamicznych obrabiarki w predykcji stabilności obróbki (10 IX, 36 uczestników)
• mgr inż. Paweł Dunaj (ITM ZUT) – Modelowanie właściwości dynamicznych stalowopolimerobetonowych korpusów maszyn technologicznych (20 IX, 32 uczestników)
Oddział Warszawski
• prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski – Jak działalność naukowa na polu mechaniki wspiera
działalność inżynierską (i nie tylko) (23 V, 16 uczestników)
• dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska – Referat wspomnieniowy o prof. Wojciechu Nowackim
w 10 rocznicę jego śmierci (21 XI, 21 uczestników)
Oddział Wrocławski
• prof. Wojciech Błażejewski – Renesans drewna jako materiału konstrukcyjnego (5 VII,
10 uczestników)
• prof. Rogério J. Marczak (Brazylia) – Overview of ongoing activities of the Applied Mechanics Research Group at UFRGS/Brazil (18 X, 11 uczestników)
• prof. Hryhoriy Nykyforchyn – In-service degradation of structural steels: regularities, evaluation and simulation (13 XI, 19 uczestników)
• prof. Wojciech Błażejewski – Pomiary i monitorowanie konstrukcji za pomocą czujników
światłowodowych (20 XII, 10 uczestników)
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Oddział Zielonogórski
• mgr inż. Anna Kucharczyk – Wpływ otuliny zbrojenia na niesprężyste wyboczenie prętów
zbrojeniowych (20 III, 17 uczestników)

4.2.

IV Polski Kongres Mechaniki i 23 Międzynarodowa Konferencja Metod
Komputerowych Mechaniki
4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on
Computer Methods in Mechanics
PCM-CMM, Kraków 2019

Idea organizacji Polskiego Kongresu Mechaniki, łączącego wiele środowisk naukowych, badaczy i inżynierów z różnych uczelni, wydziałów, ośrodków i instytutów, powstała w 2005 roku
w gronie członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Pierwszy kongres został zorganizowany w 2007 roku, a w roku 2013 organizacja Polskiego Kongresu Mechaniki
została wpisana do zadań statutowych Towarzystwa.
Wspólne spotkanie naukowe stanowi doskonałe forum do prezentacji, dyskusji i rozpowszechniania nowych osiągnięć i pomysłów odnoszących się do podstaw teoretycznych, a także praktycznych zastosowań mechaniki.

Fot. 1. Rok 2018 – porozumienie w sprawie organizacji IV Kongresu. Od lewej: prof. Z. Kowalewski –
ówczesny przewodniczący PTMTS, prof. J. Kazior – rektor Politechniki Krakowskiej, prof. J. Sładek –
dziekan Wydziału Mechanicznego PK, prof. J. Rojek – przewodniczący PTMKM, prof. B. Skoczeń –
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PCM-CMM 2019
(Fot. Jan Zych – Aktualności PK)

Nawiązujący do znakomitej tradycji polskiej mechaniki teoretycznej i stosowanej Kongres stał
się jednym z największych międzynarodowych zjazdów naukowców reprezentujących tę dyscyplinę wiedzy i gromadzi co 4 lata około 500-600 specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi
zagadnieniami mechaniki i ﬁzyki.
Polski Kongres Mechaniki organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Ostatni IV Kongres, tak jak i III, został zorganizowany przy
współpracy z Polskim Towarzystwem Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM) i połączony
z 23 Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki. Od I Kongresu współorganizatorem jest również Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk (KM PAN). Nad przygotowaniami kolejnych Kongresów czuwa Stały Komitet Kongresowy (SKK), na czele którego stoi
przewodniczący PTMTS.
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IV Polski Kongres Mechaniki i 23 Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych
Mechaniki zostały zorganizowane w dniach od 8 do 12 września 2019 r. w Krakowie. Zostały
objęte:
• Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy
• Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa
• Patronatem Wojewody Małopolskiego
Bezpośrednią pieczę nad przygotowaniami i organizacją Kongresu sprawowało środowisko
naukowe Krakowa, z którym współpracowały w zakresie nadzorczym, doradczym i rzeczowym
następujące jednostki:
• Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
• Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
• Politechnika Krakowska
• Akademia Górniczo-Hutnicza
• Uniwersytet Jagielloński
• Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
• Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
• Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk
• Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
• Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk
Jako miejsce obrad wybrano Auditorium Maximum, nowoczesny obiekt konferencyjno-dydaktyczny, który mieści sale o zróżnicowanej powierzchni i funkcjonalności, między innymi:
3 aule, salę wystawową, seminaryjną, salę amﬁteatralną na 1200 osób. Ze względu na wysoką liczbę zgłoszonych sesji tematycznych część prezentacji została wygłoszona w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Ceremonię otwarcia Kongresu, fot. 2, rozpoczął przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. Błażej Skoczeń, który w serdecznych słowach przywitał przybyłych gości i uczestników
konferencji. Następnie głos zabrał przewodniczący Kongresu prof. Michał Kleiber, który scharakteryzował zakres tematyczny Kongresu, zwracając uwagę na to, jak szeroką dyscypliną jest
mechanika. Stwierdził również, że mechanika jest jednym z kluczowo ważnych obszarów badawczych o olbrzymim potencjale dla gospodarki, a organizowany co cztery lata Kongres ma
ogromne znaczenie dla polskiej mechaniki w zakresie wymiany myśli naukowej i integracji środowiska naukowego mechaników.
Przemówienie wygłosił Prezydent RP Andrzej Duda, który podkreślił znaczenie powiązań
pomiędzy polską nauką a rodzimym przemysłem. Zwrócił też uwagę na zaangażowanie inżynierów i naukowców w starania służące pomnażaniu polskiego potencjału i transferowi wiedzy do
gospodarki.
Po prezydencie głos zabrał Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław
Gowin, przedstawiając sukcesy i wyzwania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaakcentował
szczególną wagę rozwoju najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz oparcia gospodarki
na dokonaniach polskich naukowców.
W imieniu władz Krakowa przemówienie wygłosił zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
Jerzy Muzyk.
Ceremonię otwarcia zakończyła uroczystość wręczenia przyznawanego przez PTMKM Medalu im. prof. O.C. Zienkiewicza. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali:
• prof. Tomasz Lewiński w kategorii Medal za całokształt działalności,
• prof. Jerzy Pamin w kategorii Medal za całokształt działalności,
• prof. Thomas J.R. Hughes w kategorii Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych w Polsce.
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(a) Przemówienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

(b) Przemówienie Premiera i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

(c) Przemówienie przewodniczącego Kongresu
prof. Michała Kleibera

(d) Rektorzy i przedstawiciele władz
państwowych

Fot. 2. Ceremonia otwarcia Kongresu

W Kongresie uczestniczyło 550 naukowców z 28 krajów świata: Austrii, Bułgarii, Kanady,
Chin, Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Iranu, Izraela, Włoch, Japonii, Kazachstanu, Kuwejtu, Łotwy, Litwy, Luxemburga, Malezji, Polski, Rosji, Hiszpanii, Szwajcarii,
Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA.
Zgłoszono 440 prezentacji, w tym:
•
•
•
•

12 wykładów plenarnych,
20 wykładów kluczowych,
350 referatów,
58 posterów.

Odbyło się 12 równoległych sesji (9 w Auditorium Maximum oraz 3 w AGH), a do prowadzenia obrad zaproszono 115 prowadzących.
Zakres tematyczny Kongresu był niezwykle bogaty i zróżnicowany. Można zaryzykować
stwierdzenie, że zasadniczo w całości pokrywał problematykę naukowo-badawczą mechaniki i metod komputerowych w mechanice, ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzonych aktualnie
z uwypukleniem nowych trendów w nauce.
Kongres miał podobną strukturę jak Międzynarodowy Kongres Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (ICTAM) i składał się z 4 sesji tematycznych (TS) i 22 minisympozjów (MS):
• TS1. Solid mechanics
• TS2. Fluid mechanics
• TS3. Solid/Fluid interaction
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TS4. Computational mechanics
MS01. Adaptive Methods, Higher Order Approximation, and Error Control
MS03. Composite Structures – Modelling, Testing and Manufacturing
MS04. Concrete and Concrete Structures – Modelling and Testing
MS05. Creativity and Innovation in Structural Design
MS06. Design, Optimization and Virtual Prototyping of Lightweight Structures in Land
Vehicles and Aircrafts
MS07. Direct Methods: Methodological Progress and Engineering Applications
MS08. Discrete Material Modelling at Various Scales
MS09. Inﬂuence of Vibrations on the Environment
MS10. Mechanisms, Machines and Robots – Theory and Applications
MS11. Mesh Reduction Methods
MS12. Modelling and Simulation of Multiphase Flows
MS13. Multiscale Modelling of Materials and Structures
MS14. Non-Conventional Methods for Solid Mechanics (NMSM)
MS15. Novel Euler-Lagrange Approaches for Coupling Fluid-Dynamics and Granular
Media
MS16. Numerical Heat and Mass Transfer
MS17. Numerical Modelling of Rocks and Soils
MS18. Particle Accelerators and Thermonuclear Fusion Reactors
MS19. Safety Aspects Under Dynamic Loadings: Numerical Design and Experiment
MS20. Stability and Bifurcations in Machinery
MS21. Stochastic Mechanics
MS22. Thin Liquid Films
MS23. Thin-Walled Structures – Analysis and Application

Zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli:
1. Leszek Demkowicz, fot. 3a (University of Texas at Austin, USA) – Progress report on the
DPG method
2. Fionn Dunne (Imperial College London, Wielka Brytania) – Microstructurally – sensitive
fatigue crack nucleation and growth: dislocation conﬁgurational energy and crystal plasticity
approaches
3. Thomas J.R. Hughes (University of Texas at Austin, USA) – The isogeometric approach
to analysis
4. Tomasz Lewiński (Politechnika Warszawska, Polska) – Least weight structures and least
compliant bodies. Optimal layout problems and recovery of underlying microstructure
5. Shaker Meguid (University of Toronto, Kanada) – Multiscale modeling of multifunctional
nanocomposites: opportunities and challenges
6. Andreas Menzel (Technical University Dortmund, Niemcy) – Electro-viscoelasticity of dielectric elastomers experiment, modelling and simulation
7. Bernd R. Noack (LIMSI, Paris-Saclay, Francja; TU Berlin, TU Braunschweig, Niemcy) –
Turbulence control – better, faster and easier with machine learning
8. Jerzy Pamin (Politechnika Krakowska, Polska) – Numerical simulation of material instabilities
9. Henryk Petryk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Polska) – On microstructural length scales in single crystals
10. Franz G. Rammerstorfer (Technical University of Vienna, Austria) – Some oddities in plate
and shell buckling
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11. Meir Shillor (Oakland University, USA) – Recent results on dynamic contact, friction, heat
exchange, and debonding
12. Marek Stankiewicz, fot. 3b (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – Synchrotron Solaris – large
research infrastructure and its mechanical challenges

(a) Prof. Leszek Demkowicz z dr Ireną
Jaworską z PK

(b) Prof. Marek Stankiewicz w towarzystwie
przewodniczącego Polskiej Sekcji GAMM prof.
Mieczysława Kuczmy

Fot. 3. Wykładowcy plenarni

W skład Komitetów: Naukowego, Organizacyjnego i Honorowego Kongresu weszli m.in.:
• prof. Michał Kleiber – przewodniczący Kongresu, Polska Akademia Nauk
• prof. Włodzimierz Kurnik – wiceprzewodniczący Kongresu, przewodniczący PTMTS i Stałego Komitetu Kongresu, Politechnika Warszawska
• Prof. Witold Gutkowski – przewodniczący Komitetu Honorowego Kongresu, Polska Akademia Nauk
• prof. Tadeusz Burczyński – przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
• prof. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu, Politechnika
Krakowska
• prof. Zbigniew Kowalewski – wiceprzewodniczący Kongresu, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
• prof. Jerzy Rojek – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Z kolei Międzynarodowy Komitet Naukowy zasiliło 32 profesorów w osobach: Olivier
Allix (Francja), Holm Altenbach (Niemcy), Jorge Ambrosio (Portugalia), Nadine Aubry
(USA), Frederic Barlat (Korea), Rene de Borst (Holandia), Jiun-Shyan Chen (USA), Leszek
Demkowicz (USA), Fionn Dunne (Wielka Brytania), Marc Geers (Holandia), Thomas J.R.
Hughes (USA), Francois Jouve (Francja), Rimantas Kacianauskas (Litwa), Reinhold Kienzler
(Niemcy), Tadeusz Kurtyka (Szwajcaria), Pierre Ladeveze (Francja), Giulio Maier (Włochy),
Herert Mang (Austria), Shaker Meguid (Kanada), Andreas Menzel (Niemcy), Nobutada Ohno
(Japonia), Manolis Papadrakakis (Grecja), Ekkehard Ramm (Niemcy), Franz Rammerstorfer
(Austria), Bernhard Schreﬂer (Włochy), Meir Shillor (USA), Joao Antonio Teixeira de Freitas
(Portugalia), Hisaaki Tobushi (Japonia), Viggo Tvergaard (Dania), Wolfgang Wall (Niemcy),
Dieter Weichert (Niemcy), Peter Wriggers (Niemcy).
Obowiązki Komitetu Naukowego sprawowało 91 profesorów w osobach: Krzysztof Arczewski
(Warszawa), Jan Awrejcewicz (Łódź), Janusz Badur (Gdańsk), Czesław Bajer (Warszawa),
Jerzy Bajkowski (Warszawa), Stefan Berczyński (Szczecin) Wojciech Blajer (Radom), Bartłomiej
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Fot. 4. Od lewej: prof. Włodzimierz Kurnik – wiceprzewodniczący IV Kongresu, przewodniczący
PTMTS i SKK, prof. Błażej Skoczeń – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu

Błachowski (Warszawa), Adam Borkowski (Warszawa), Ryszard Buczkowski (Szczecin), Tadeusz
Burczyński (Warszawa), Witold Cecot (Kraków), Tadeusz Chmielniak (Gliwice), Wojciech
Cholewa (Gliwice), Jacek Chróścielewski (Gdańsk), Czesław Cichoń (Kielce), Paweł Dłużewski
(Warszawa), Piotr Doerﬀer (Gdańsk), Stanisław Drobniak (Częstochowa), Witold Elsner
(Częstochowa), Janusz Frączek (Warszawa), Dariusz Gawin (Łódź), Józef Gawlik (Kraków),
Wojciech Gilewski (Warszawa), Jarosław Górski (Gdańsk), Zbigniew Gronostajski (Wrocław),
Jan Holnicki-Szulc (Warszawa), Wojciech Kacalak (Koszalin), Jerzy Kaleta (Wrocław),
Krzysztof Kaliński (Gdańsk), Tomasz Kapitaniak (Łódź), Bolesław Karwat (Kraków), Jan
Kiciński (Gdańsk), Marian Klasztorny (Warszawa), Michał Kleiber (Warszawa), Paweł
Kłosowski (Gdańsk), Zbigniew Kołakowski (Łódź), Piotr Konderla (Wrocław), Janusz Kowal
(Kraków), Katarzyna Kowalczyk-Gajewska (Warszawa), Tomasz Kowalewski (Warszawa),
Zbigniew Kowalewski (Warszawa), Ireneusz Kreja (Gdańsk), Tomasz Krzyżyński (Koszalin),
Tomasz Kubiak (Łódź), Anna Kucaba-Piętal (Rzeszów), Mieczysław Kuczma (Poznań),
Włodzimierz Kurnik (Warszawa), Tomasz Lewiński (Warszawa), Tadeusz Łagoda (Opole),
Tomasz Łodygowski (Poznań), Krzysztof Magnucki (Poznań), Ewa Majchrzak (Gliwice),
Jerzy Małachowski (Warszawa), Adam Mazurkiewicz (Radom), Jerzy Merkisz (Poznań),
Arkadiusz Mężyk (Gliwice), Wiesław Nagórko (Warszawa), Tadeusz Niezgoda (Warszawa),
Wiesław Ostachowicz (Gdańsk), Jerzy Pamin (Kraków), Ryszard Parkitny (Częstochowa),
Przemysław Perlikowski (Łódź), Henryk Petryk (Warszawa), Ryszard Pęcherski (Warszawa),
Wojciech Pietraszkiewicz (Gdańsk), Maciej Pietrzyk (Kraków), Jerzy Podgórski (Lublin),
Jecek Pozorski (Gdańsk), Jacek Przybylski (Częstochowa), Paweł Pyrzanowski (Warszawa),
Stanisław Radkowski (Warszawa), Wojciech Radomski (Warszawa), Jerzy Rojek (Warszawa),
Magdalena Rucka (Gdańsk), Eugeniusz Rusiński (Wrocław), Andrzej Seweryn (Białystok),
Błażej Skoczeń (Kraków), Jerzy Sładek (Kraków), Andrzej Cezary Stefański (Łódź), Marek
Stankiewicz (Kraków), Stanisław Stupkiewicz (Warszawa), Wojciech Sumelka (Poznań), Józef
Szala (Bydgoszcz), Andrzej Jacek Tejchman (Gdańsk), Tadeusz Uhl (Kraków), Jerzy Warmiński
(Lublin), Zbigniew Wesołowski (Warszawa), Krzysztof Wilde (Gdańsk), Leonard Ziemiański
(Rzeszów).
W trakcie trwania Kongresu przeprowadzono Konkurs im. Profesora Jana Szmeltera organizowany przez Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki na najlepszy referat
prezentowany przez młodego pracownika nauki. Komisja Konkursowa obradująca pod przewodnictwem prof. Waldemara Rachowicza przyznała trzy nagrody. Otrzymali je:
1. Nicola A. Nodargi z University of Rome Tor Vergata za pracę Limit analysis of drymasonry block assemblages with non-associative frictional joints,
2. Tomasz Schlieter z Politechniki Śląskiej za pracę Structural multiobjevtive optimization of
aerofoils by means of diﬀerential evolution and elements of game theory,
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3. Witold Ogierman z Politechniki Śląskiej za pracę Computationally eﬃcient homogenization
for modelling of nonlinear composites with inhomogeneous reinforcement distribution.
Wyróżniona została również praca pani Pauliny Świątkiewicz z Politechniki Łódzkiej pt. Equilibrium FE model for Kirchhoﬀ ’s plate.
W trakcie Kongresu w Krakowie na zebraniu 11 września 2019 r. Stały Komitet Kongresowy
pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Kurnika rozstrzygnął konkurs ogłoszony 25 kwietnia
br. i zorganizowanie V Polskiego Kongresu Mechaniki postanowił powierzyć ośrodkowi śląskiemu,
reprezentowanemu w konkursie przez Oddział Gliwicki PTMTS.
Kongres został dopełniony wydarzeniami o charakterze towarzyskim. Wymienić tu należy:
kolację zapoznawczą w przeddzień rozpoczęcia obrad, koncert muzyki klasycznej w Bazylice
Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu (fot. 5a), wycieczkę po Krakowie, wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris oraz uroczystą kolację kończącą
Kongres w Ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie (fot. 5b).

(a) Koncert muzyki klasycznej w Bazylice
Franciszkanów

(b) Uroczysta kolacja wieńcząca Kongres

Fot. 5. Wydarzenia towarzyskie

Do ﬁnansowego wsparcia Kongresu przyłączyły się trzy ﬁrmy, mianowicie:
1. SHIM-POL A.M. Borzymowski,
2. Quantum Design Europe,
3. SHM System Sp. z o.o.
Jednostronicowe streszczenia wszystkich zgłoszonych do prezentacji referatów zostały udostępnione na stronie WWW Kongresu oraz w specjalnie przygotowanej na potrzeby tego wydarzenia mobilnej aplikacji. Ponadto autorom wygłoszonych prac stworzono możliwości opublikowania rozszerzonych wersji referatów w monograﬁi konferencyjnej wydanej przez AIP Conference
Proceedings lub renomowanych czasopismach, tj. Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
Archives of Mechanics, Computer Assisted Methods in Engineering and Science oraz Engineering
Transactions.
W skład lokalnego Komitetu Organizacyjnego Kongresu (fot. 6) weszli przedstawicie dwóch
uczelni: Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej: Jan Bielski (PK), Witold Cecot
(PK), Grzegorz Cieplok (AGH), Jacek Cieślik (AGH, sekretarz), Piotr Cupiał (AGH), Piotr
Czubak (AGH), Marek Kozień (PK), Janusz Kowal (AGH), Wojciech Lisowski (AGH), Andrzej
Młyniec (AGH), Kinga Nalepka (AGH), Jerzy Pamin (PK), Wacław Reczek (PK, sekretarz),
Błażej Skoczeń (PK, przewodniczący), Anna Stręk (PK) i Jakub Tabina (PK, sekretarz).
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(a) Od lewej: P. Czubak, M. Kozień, A. Młyniec,
W. Cecot, J. Cieślik, W. Reczek, A. Stręk,
J. Pamin, K. Nalepka, B. Skoczeń

(b) Od lewej: W. Lisowski, G. Cieplok, M. Cieplok

Fot. 6. Komitet Organizacyjny

Obsługę techniczną Kongresu powierzono Biuru Kongresów JORDAN, Kraków ul. Sobieskiego 22/2.
IV Polski Kongres Mechaniki i 23 Międzynarodowa Konferencja Metod
Komputerowych Mechaniki były ﬁnansowane w ramach umowy 744/P-DUN/2019
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.
Błażej Skoczeń
Grzegorz Cieplok

4.3.

Konferencje, sympozja, seminaria i sesje organizowane
i współorganizowane przez PTMTS

Stałą formą działalności Towarzystwa jest organizowanie lub współorganizowanie konferencji,
sympozjów i seminarów naukowych, zarówno doﬁnansowanych z MNiSW, jak i organizowanych
ze środków własnych. Poniżej ich wykaz. Sprawozdania w dalszej części Biuletynu.
4.3.1.

Konferencje doﬁnansowane w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę1

Oddział Gliwicki
• 58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 23-27 II
Oddział Poznański
• XIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” Będlewo, 20-23 III

1
W ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę ﬁnansowane były 3 zadania statutowe PTMTS. Opisany wcześniej
IV Polski Kongres Mechaniki oraz dwie konferencje.
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4.3.2.

Konferencje, sympozja, seminaria i sesje ﬁnansowane i współﬁnansowane ze
środków własnych

Oddział Białostocki
• X Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
The 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
Augustów, 2-6 VI
Oddział Bielsko-Bialski
• IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI
wieku”
Bielsko-Biała 6 XII
Oddział Gliwicki
• Advances in Applied Mechanics &
Majówka młodych biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Ustroń, 17-19 maja
• 16 Międzynarodowa Konferencja „Multidisciplinary Aspects of Production Engineering – MAPE 2019”
Serock, 4-7 IX
Oddział Kielecki
• II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny – KLiK’2019
The 2nd Aviation and Space Congress
Cedzyna koło Kielc, 18-20 IX
Oddział Olsztyński
• Międzynarodowa Noc Muzeów w Olsztynie
Olsztyn, 18 V
• XX Urodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 1 VI
• 7th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 26-29 IX
• Wariacje z nauką
Olsztyn, 2-3 VI
Oddział Opolski
• XXXII Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”
Polanica-Zdrój, 27-31 I
• XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
Hucisko, 16-19 IX
Oddział Poznański
• Konferencja Naukowa VibDiag
Poznań, 17 X
• Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych
Poznań, 19-21 IX
• Konferencja Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 25-26 X
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4.4.

Patronaty nad konferencjami

• Oddział Krakowski PTMTS objął patronatem XX Konferencję Naukową Wibroakustyki i Wibrotechniki oraz XV Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyki w Systemach Technicznych WIBROTECH 2019 zorganizowane w Zawierciu w dniach 14-15 listopada 2019 r.
Organizatorami konferencji była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki oraz Politechnika
Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn. W konferencji wzięło udział 68 uczestników i wygłoszonych zostało 50 referatów.
• Oddział Olsztyński PTMTS obją patronatem IV Szkołę Inżynierii Systemów Biotechnicznych, ktora odbyła się w Nowej Kaletce w dniach 18-21 września. Zorganizowana została przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; 18 uczestników, 6 wykładów, 7 referatów.

4.5.
4.5.1.

Sprawozdania z konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych
XXXII Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”,
XXXII KN PRMR 2019
Polanica Zdrój, 27-31 stycznia

W dniach 27-31 stycznia 2019 r. pod znakiem zmian odbyła się XXXII Konferencja Naukowa
„Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”.
Po blisko 30 latach spotkań w Zakopanem uczestnicy konferencji spotkali się w nowym malowniczym miejscu – w hotelu Polanica Resort & SPA w Polanicy-Zdroju. Organizatorem tego
wydarzenia była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn działająca przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej przy wsparciu Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego oraz Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Patronatem honorowym konferencję objął JM Rektor Politechniki Opolskiej
– prof. Marek Tukiendorf oraz Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN prof. Janusz
Kowal.
Nowoczesność – redukcja kosztów – bezpieczeństwo – badania – wdrożenia – rozwój, ten zestaw haseł towarzyszył konferencji. 6 referatów plenarnych, 36 prezentacji, 22 plakaty, 6 przedstawicieli przemysłu i aż 94(!) uczestników – tak w liczbach można opisać konferencję PRMR
2019.
Tuż po uroczystym otwarciu konferencji przez wieloletniego Przewodniczącego Komitetu
Naukowego prof. Jana Szlagowskiego zaprezentowano pierwsze w Polsce Centrum Projektowe Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich, które otwarte zostało po wielu latach
starań na Politechnice Opolskiej i którego dyrektorem została prof. Anna Król. Konferencja
obﬁtowała w prezentacje osiągnięć naukowych między innymi z zakresu trwałości zmęczeniowej
elementów maszyn, eksploatacji, projektowania i diagnostyki maszyn roboczych, a także była
okazją do wymiany doświadczeń podczas towarzyskich spotkań.
Konferencja skupiła przedstawicieli środowiska nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy.
W trakcie konferencji swoimi osiągnięciami badawczymi podzielili się naukowcy z University
of Waterloo, Chemnitz University of Technology, Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Śląskiej, Opolskiej, Gdańskiej, Poznańskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, PWSZ w Krośnie, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR, Uniwersytetu
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Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ITG Komag Gliwice. Wymiar praktyczny konferencji podkreślony został udziałem przedstawicieli przemysłu, wśród których należy wymienić
ﬁrmy General Electric, Kelvion, Lenso, ArcerolMittal, Spółka AS czy KGHM Polska Miedź S.A.
Swoim patronatem i wsparciem sponsorskim konferencję wsparły takie instytucje jak: Centrum
Projektowe Fraunhofera przy PO, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Przegląd Mechaniczny, Kruszywa, Explomet, RAWAG, EthosEnergy. Każda z wymienionych jednostek dzięki
swemu udziałowi przyczyniła się do niebywałego sukcesu tejże konferencji. Dzięki szerokiemu
udziałowi reprezentantów ﬁrm spełnione zostało w pełni zadanie integracji środowisk naukowego i przemysłowego.

Z uwagi na czas szeroko pojętych zmian w szkolnictwie wyższym i nauce nie mogło obyć
się bez sesji poświęconej właśnie nowej, zwanej Konstytucją dla Nauki – Ustawie 2.0. W jej
trakcie przedstawiciele uczelni mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami we
wdrażaniu przepisów nowej ustawy.
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż podczas konferencji w Polanicy, w trakcie posiedzenia
jej Komitetu Naukowego, któremu od wielu już lat przewodniczy prof. Jan Szlagowski, zapadły
przełomowe decyzje. Na nowego przewodniczącego Komitet jednogłośnie wybrał prof. Tade-
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usza Łagodę z Politechniki Opolskiej. Zdecydowano również, że organizację kolejnej konferencji
warto powierzyć ponownie tej samej uczelni. Tym samym na głównego organizatora XXXIII
Konferencji Naukowej PRMR 2020 została powołana Politechnika Opolska. Podczas zakończenia konferencji następca ustępującego przewodniczącego przekazał na ręce prof. Szlagowskiego
wyrazy uznania i podziękowania. Następnie prof. Andrzej Typiak z Wojskowej Akademii Technicznej odczytał podziękowania przesłane prof. Janowi Szlagowskiemu, na wieść o zakończeniu
przewodnictwa Komitetowi Naukowemu Konferencji, przez Dziekana Wydziału Mechanicznego
tejże Uczelni. Konferencja była po raz kolejny okazją do złożenia podziękowań osobom, które
wniosły szczególny wkład w jej rozwój. Osoby te zostały uhonorowane okolicznościowymi medalami oraz dyplomami. Szczególne podziewania skierowane zostały także w stronę młodych
naukowców. Wyróżniono również autorów najlepszych plakatów sesji plakatowej.
W podsumowaniu stwierdzić należy, że coroczne duże zaangażowanie środowiska przemysłowego przekonuje o tym, że wymiar praktyczny konferencji nie traci na znaczeniu. Atmosfera
panująca podczas konferencji, wysoki poziom merytoryczny, jej różnorodność, szereg nowości
sprawiają, że mimo upływu tak wielu lat duch konferencji nie znika, przeciwnie – siła młodych
naukowców, którzy przy wsparciu swych doświadczonych mentorów uświetniają to wydarzenie,
daje wizję kolejnych efektywnych lat pełnych innowacji, potencjału i podkreślania znaczenia
nauki w rozwoju gospodarczym.
Anna Kulesa
Tadeusz Łagoda
4.5.2.

58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 23-27 lutego

58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” odbył się w dniach 23-27 lutego 2019 roku.
Corocznym miejscem spotkania przedstawicieli środowiska naukowego zajmującego się szeroko
pojęta mechaniką był hotel „Jaskółka” w Ustroniu. Organizacją zajmował się Oddział Gliwicki
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wspomagany przez pracowników
Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Instytucjami wspierającymi konferencję były: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, MESco sp. z o.o., EC Test Systems sp. z o.o.

Uroczyste otwarcie 58. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”

Komitet naukowy sympozjonu tworzyło 25 naukowców z różnych ośrodków naukowych,
z przewodniczącym profesorem Eugeniuszem Świtońskim, natomiast członkami Komitetu
Organizacyjnego byli pracownicy Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki
Śląskiej.
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W komunikatach zapraszających na konferencję zachęcano do zgłaszania prac dotyczących
modelowania zjawisk mechanicznych, metod modelowania, projektowania optymalnego i sterowania związanego zarówno z maszynami, konstrukcjami, materiałami, procesami technologicznymi, jak i organizmami żywymi z uwzględnieniem zagadnień interdyscyplinarnych, w których
zjawiska mechaniczne mają decydujące znaczenie (np. procesy cieplne, przepływowe, biomechaniczne itp.).
W sympozjonie wzięło udział 132 uczestników z 22 ośrodków naukowych, w tym m.in. z Instytutu Lotnictwa, z Politechnik Poznańskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej,
z Wojskowej Akademii Technicznej i z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Podczas obrad przedstawiono 88 prac – 48 w formie prezentacji i 40 w formie plakatów. Szczegółowy
wykaz tematyczny przygotowanych prac wygląda następująco:
• mechanika ciał stałych, modelowanie, eksperyment – 36
• mechatronika, sterowanie, optymalizacja – 14
• metody komputerowe w mechanice – 12
• modelowanie procesów cieplnych i przepływowych – 6
• zagadnienia interdyscyplinarne, biomechanika – 5
• mechanika w lotnictwie – 5
• inne – 10

W trakcie rozmów kuluarowych

Sympozjon rozpoczął się w sobotę, 23 lutego, sesją plenarną. Jej program był następujący:
• Krzysztof Dragan (ITWL) – Nowoczesne metody diagnozowania kompozytowych konstrukcji lotniczych
• Piotr Brzeski (PŁ) – Modelowanie dynamiczne dzwonów
• Jerzy Rojek (IPPT PAN) – Wieloskalowe modelowanie procesów spiekania proszków
• Mariusz Hetmańczyk (PŚ) – Diagnoza i predykcja stanu eksploatacyjnego mechatronicznych
układów napędowych na podstawie modelu przyczynowo-skutkowego opartego na grafach
skierowanych
Tego samego dnia uczestnicy sympozjonu wzięli udział w uroczystej kolacji, która była świetnym pretekstem do mniej oﬁcjalnych rozmów i spacyﬁkowania stresu wywołanego występowaniem przed konferencyjną społecznością.
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Następnego dnia, 24 lutego, miały miejsce sesje panelowe. Odbyło się także spotkanie członków sekcji mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz warsztaty
zorganizowane przez EC Test Systems. Tego samego dnia wysłuchano podczas sesji wieczornej,
mającej zwykle bardziej nieformalny charakter, dwóch wystąpień:
• Artur Tomasik (Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze) – Wpływ lotnisk regionalnych na
rozwój społeczno-gospodarczy kraju na przykładzie Katowice Airport
• Józef Wrona (WAT) – NATO-wski system przewidywania przejezdności platform lądowych
po bezdrożach
W poniedziałek, 25 lutego, uczestnicy przedstawiali swoje prace podczas sesji plakatowej
i panelowej. Można także było wziąć udział w warsztatach naukowych dotyczących zaawansowanego generowania siatki MES (organizator: ANSYS SpaceClaim i Workbench). Dodatkową
atrakcją tego wieczoru był kulig. Na szczęście pogoda była tego dnia iście zimowa i kulig udał
się znakomicie.
Podsumowanie obrad i oﬁcjalne zakończenie sympozjonu miało miejsce w środę, 27 lutego.
Prace przygotowane na sympozjon i przysłane w formie artykułu do redakcji czasopisma
Modelowanie Inżynierskie mogą być opublikowane w kwartalniku po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.
Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Ewa Opoka
Zdjęcia: Paweł Bachorz

4.5.3.

XIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, XIII NKRM
Będlewo, 20-23 marca

W dniach 20-23 marca 2019 roku w Będlewie odbyła się XIII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, którą zorganizował Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wraz z Zarządem Głównym, pod patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej, Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz
Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Ogółem w konferencji uczestniczyło
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110 osób. Program konferencji objął: 25 referatów, 13 plakatów i referat specjalny o życiu i twórczości prof. Zbigniewa Kączkowskiego. Referat plenarny pt. „Modelowanie analityczne zginania belek z uwzględnieniem efektu ścinania” przedstawił prof. Krzysztof Magnucki. W ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń (PDF do pobrania pod adresem: http://www.ptmts.put.poznan.pl/images/konferencja/NKRM streszczenia.PDF). Tematyka konferencji obejmowała badania w obszarze szeroko pojętej mechaniki teoretycznej i stosowanej, w tym mechanikę ośrodków ciągłych, zagadnienia zmęczeniowe, termodynamikę, metody
numeryczne i analityczne w mechanice, zagadnienia stateczności i drgań oraz biomechanikę.
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Miejscem obrad był zespół pałacowy w Będlewie, który jest ośrodkiem badawczo-konferencyjnym stanowiącym część Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Piękne
otoczenie, niepowtarzalny klimat pałacu, wyposażenie audiowizualne sali obrad i dobre warunki hotelowe sprzyjały pozytywnej atmosferze i wypoczynkowi. Konferencja przyczyniła się do
poszerzenia wiedzy uczestników oraz pogłębienia więzi koleżeńskich i nawiązania nowych kontaktów. Oprócz części naukowej, zorganizowano wycieczkę do Pałacu Raczyńskich w Rogalinie.
Wydarzenie zostało ocenione przez wielu uczestników bardzo pozytywnie. Pod adresem
https://chmura.put.poznan.pl/index.php/s/78Cl1MhBVK0YCTL dostępne są zdjęcia z obrad,
Zjazdu Delegatów PTMTS oraz wycieczki do Rogalina.
Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 744/P-DUN/2019 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Roman Starosta
4.5.4.

Advances in Applied Biomechanics &
Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Wisła, 17-19 maja

W dniach od 17 do 19 maja 2019 r. w Hotelu „Stok” w Wiśle odbyły się dwie Konferencje
Naukowe: „Advances in Applied Biomechanics” oraz „Majówka Młodych Biomechaników im.
prof. Dagmary Tejszerskiej”.
Konferencje zostały zorganizowane przez Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki
Śląskiej, Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
Katedry i Kliniki Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polskiego Towarzystwa
Leczenia Twarzy i Czaszki.
Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:
• JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk,
• JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki,
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając,
• JM Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz
Szczurek.
W Konferencjach wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce, takie jak: Politechnika Śląska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska,
Opolska, Wrocławska, Gdańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego
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w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Inżynierii
Dentystycznej.
Tegoroczne konferencje uświetnili również goście z ośrodków zagranicznych: prof. João
Manuel R.S. Tavares (University of Porto, Portugalia) oraz dr Mehran Moazen (University
College London, Wielka Brytania).
Konferencja „Advances in Applied Biomechanics” została zainaugurowana przez prof. Marka
Gzika – przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Grzegorza Jurasa – prorektora ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. Tomasza
Bieleckiego – kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, prof. Jerzego
Małachowskiego – dziekana Wydziału Mechanicznego Woskowej Akademii Technicznej, prof.
Dawida Larysza – prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki, a także prof.
Ewę Majchrzak – kierownika Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej, prof. Eugeniusza Świtońskiego – honorowego członka Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a także prof. Bogdana Bacika z Katedry
Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Inauguracja Konferencji „Advances in Applied Biomechanics”

Po rozpoczęciu konferencji odbyła się sesja plenarna, podczas której referaty wygłoszone
zostały następujące referaty:
• prof. João Manuel R.S. Tavares (University of Porto) – Computational analysis of biomedical images,
• dr Mehran Moazen (University College London) – Biomechanics of calvarial growth of the
skull.
Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w zebraniu Sekcji Biomechaniki Komitetu
Mechaniki Polskiej Akademii Nauk pt. „Kwantyﬁkacja kontroli postawy ciała człowieka”. Zebraniu przewodniczyli: prof. E. Majchrzak i prof. M. Gzik. Podczas zebrania przedstawiono dwa
referaty:
• dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach) –
Posturograﬁa – redundancja danych vs. brak norm klinicznych,
• dr hab. inż. Jacek Jurkojć, prof. PŚ (Politechnika Śląska) – Wykorzystanie analiz prowadzonych w dziedzinie częstotliwości w badaniach zdolności utrzymywania równowagi ciała
przez człowieka.
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W ramach konferencji „Advances in Applied Biomechanics” odbyło się 5 sesji (w tym jedna
plakatowa), w czasie których swoje prace prezentowali pracownicy naukowi. Podczas konferencji
odbyły się również dwie sesje specjalne.
W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja „Badania naukowe dla potrzeb poprawy
bezpieczeństwa sił zbrojnych – stan aktualny i wyzwania”, przewodniczący sesji: prof. A. Mężyk,
gen. dyw. G. Gierelak, prof. J. Małachowski.

Sesja specjalna „Badania naukowe dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa sił zbrojnych”

W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• gen. dyw. prof. dr hab. n.med. Grzegorz Gielerak (Wojskowy Instytut Medyczny) – Badania naukowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Do kogo należy przyszłość?
• gen. bryg. Sławomir Drumowicz, mgr Piotr Orłowski (Dowództwo Komponentu Wojsk
Specjalnych) – Geostrategiczne wyzwania dla wojsk specjalnych,
• dr inż. Grzegorz Sławiński (Wojskowa Akademia Techniczna) – Zastosowanie metod numerycznych mechaniki w badaniach rozwiązań konstrukcyjnych zwiększających bezpieczeństwo
żołnierzy w pojazdach opancerzonych,
• dr inż. Tomasz Klekiel (Uniwersytet Zielonogórski) – Ocena skutków oddziaływania obciążeń impulsowych na wybrane elementy układu ruchu człowieka,
• dr hab. inż. Artur Iluk, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) – Podatność i inercja a bezpieczeństwo bierne w pojazdach wojskowych,
• płk dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. PWr (Politechnika Wrocławska) – Analiza odporności balistycznej wybranych hełmów wojskowych w odniesieniu do normy NIJ standard
0106.01 (Modiﬁed) poziomu IIIA.
oraz w drugim dniu konferencji Sesja Specjalna na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince
– sesja pod patronatem Polskiego Związku Narcarskiego.
W ramach konferencji „Advances in Applied Biomechanics” oraz „Majówki Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej” odbyły się warsztaty tematyczne pt. „Biomechaniczne wspomaganie treningu oporowego”. Warsztaty poprowadziła dr Paulina Szyszka z Akademii
Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej.
Ogółem podczas obu konferencji przedstawiono 72 prace z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.
Referaty przedstawione w ramach konferencji zostaną opublikowane w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics oraz Aktualne Problemy Biomechaniki. Zakończeniem
oﬁcjalnej części konferencji było sobotnie spotkanie integracyjne.
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Warsztaty tematyczne pt. „Biomechaniczne wspomaganie treningu oporowego”

Obrady w czasie sesji konferencji
„Advances in Applied Biomechanics”

Studencka sesja plakatowa podczas
„Majówki Młodych Biomechaników
im. prof. Dagmary Tejszerskiej”

Agata Guzik-Kopyto

4.5.5.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Nocy Muzeów
Olsztyn, 18 maja

W dniu 18 maja 2019 roku odbyła się w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie impreza promująca naukę, w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów. Impreza została zorganizowana przez
Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Była to już piąta edycja tego wydarzenia. Koordynatorem działań był dr hab.
inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM. W ramach wydarzenia przeprowadzono:
•
•
•
•
•
•

demonstrację działania kamery termowizyjnej,
demonstrację działania maszyny wytrzymałościowej,
demonstrację działania drukarki 3D,
demonstrację działania skanera 3D,
pokaz wybranych bezinwazyjnych metod badania materiałów niemetalicznych,
cykl eksperymentów z zakresu ﬁzyki,
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• pokaz wybranych materiałów i technologii,
• projekcję ﬁlmu o Wydziale Nauk Technicznych.

W promocję nauki zaangażowanych było 18 pracowników i doktorantów Wydziału Nauk
Technicznych UWM w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy dostali oﬁcjalne podziękowania w formie
dyplomów.
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Oprócz pracowników i studentów WNT UWM, w pokazach uczestniczyło kilku regionalnych
hobbystów. Największym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja zabytkowego sprzętu fonograﬁcznego.
Pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno licznych gości, jak i mediów. Szacuje
się, że od godziny 19:00 do 24:00 Muzeum Nowoczesności odwiedziło prawie 700 osób (jednak
znacznie mniej niż w latach poprzednich). Informacje o akcji ukazały się w lokalnej telewizji oraz
radiu, a także w kilku portalach informacyjnych.
Wojciech Sobieski

4.5.6.

XX Urodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 1 czerwca

W dniu 1 czerwca 2019 roku odbyła się – w Parku Centralnym w Olsztynie – impreza promująca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) z okazji XX-lecia jego utworzenia. Uniwersytet
powstał 1 czerwca 1999 roku poprzez połączenie kilku wcześniej istniejących w Olsztynie szkół
wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego
Instytutu Teologicznego. W ramach promocji przedstawiane były liczne pokazy i demonstracje,
prezentujące charakter poszczególnych 17 Wydziałów UWM. Opisywane wydarzenie było jednym z wielu, jakie w ramach jubileuszu zaplanowano pomiędzy 24 maja a 15 czerwca 2019 r.
W lokalnych mediach znaleźć można dziesiątki zapowiedzi lub relacji z tych uroczystości. Przygotowywana jest również relacja w postaci ﬁlmu.

Plakat promujący jubileusz XX Urodzin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W obchody jubileuszowe włączył się również Oddział Olsztyński PTMTS. Z tej okazji przygotowano zestaw kilkunastu eksperymentów, głównie z zakresu mechaniki płynów. W promocji uczestniczył przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego, dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof.
UWM, wraz z grupą dziesięciu studentów Wydziału Nauk Technicznych (z kierunków Mechanika
i budowa maszyn oraz Mechatronika). Pokazy odbyły się w Muzeum Nowoczesności, zlokalizowanym w Parku Centralnym, i trwały od godz. 14:00 do 18:00. Promocja miała charakter masowy,
przez co Park Centralny odwiedziły tysiące osób.
Lista studentów biorących udział w prezentacjach: Aleksandra Trzcińska, Justyna
Szczepańska, Igor Dybich, Magdalena Kosewska, Katarzyna Kulesz, Szymon Suszko, Diana
Chartuniewicz, Bartosz Duda, Sebastian Fojutowski, Michał Izdebski.
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Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego PTMTS wraz z grupą studentów
biorących udział w pokazach

Wojciech Sobieski
4.5.7.

The 10th International Symposium on Mechanics of Materials
and Structures
Augustów, 2-6 czerwca

Począwszy od 2001 roku Oddział w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii
Nauk oraz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej organizują
cyklicznie (co dwa lata) Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji. Należy zwrócić uwagę, że sympozjum objęte było honorowym patronatem Komitetu Mechaniki
Polskiej Akademii Nauk. Miejscem konferencji pozostaje nieprzerwanie Hotel Oﬁcerski Yacht
Club RP „Paciﬁc” w Augustowie, zaś samo Sympozjum na trwałe wpisało się do kalendarza
imprez naukowych.
W dniach 2-6 czerwca odbyło się X już Sympozjum. Na tegoroczne nadesłano 80 prac dotyczących metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych, wykorzystywanych w ramach
ogólnie pojętej mechaniki materiałów. Prace te stanowią swoisty przegląd tematyki badawczej
oraz osiągnięć naukowych większości ośrodków akademickich w Polsce, a także ośrodków zagranicznych. W Sympozjum wzięło udział około 65 uczestników, w tym goście z zagranicy.
Wygłoszono 26 referatów w ramach 7 sesji plenarnych oraz 36 zaprezentowano w ramach sesji
plakatowych. Wśród referatów na szczególną uwagę zasługują referaty zaproszone:
• Zbigniew L. Kowalewski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) – Damage
analysis of materials using hybrid methodology,
• Krzysztof J. Kurzydłowski (Politechnika Białostocka) – Multi length scale approach to the
modern aluminium alloys used in automotive industry.
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Zorganizowane w ciągu ostatnich 18 lat sympozja w Augustowie sprzyjały wymianie doświadczeń, doskonaleniu metod i technik badawczych oraz przyczyniły się do rozwoju wiedzy
w zakresie szeroko rozumianej mechaniki materiałów. Pobyt w hotelu położonym nad samym
brzegiem Jeziora Białego, w bliskim sąsiedztwie Puszczy Augustowskiej, będącej oazą ciszy i spokoju, sprzyjał zarówno pracy, jak i wypoczynkowi, a program sympozjum przyczynił się do
pogłębienia wiedzy, nawiązania kontaktów osobistych i umocnienia więzi koleżeńskich.
Michał Kuciej
4.5.8.

7th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 26-29 sierpnia

W dniach 26-29 sierpnia odbyła się we Wdzydzach Kiszewskich krajowa konferencja naukowa pt.: 7th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”. Konferencja zorganizowana
została wspólnie przez:
• Zakład Konwersji Energii Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
• Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
• Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur, Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki PAN w Warszawie.
Honorowym patronatem konferencję objął Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu
Maszyn Przepływowych, prof. Marcin Lackowski. Sponsorem konferencji był Stalbet Projekt
z Braniewa.
• Skład Komitetu Naukowego:
◦ prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie (przewodniczący)
◦ prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
◦ prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
◦ prof. dr hab. inż. Krzysztof Jesionek – Politechnika Wrocławska
◦ prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie
◦ prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni – Politechnika Śląska
◦ prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
◦ dr hab. inż. Zdzisław Nowak – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
◦ dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
◦ dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• Skład Komitetu Organizacyjnego:
◦ prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
(przewodniczący)
◦ prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN w Warszawie
◦ dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
◦ dr inż. Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Na konferencję zaproszono 30 uczestników z 6 krajowych ośrodków naukowych oraz z 3 ﬁrm:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Energa S.A., Rolls Royce.
W ramach konferencji odbyło się 5 sesji naukowych oraz dwa panele dyskusyjne w ramach
tzw. laboratoriów na żaglówkach. W pierwszej sesji znaczący nacisk położono na zjawiska związane z oddziaływaniami cieplno-mechanicznymi i nową miarą wytężenia materiału zaproponowaną przez Burzyńskiego w kontekście oddziaływań płyn-ciało stałe. Niniejsze zagadnienie było

50

Część I – Działalność PTMTS

przedstawione w sposób szeroki, bowiem odnosiło się zarówno do podejścia eksperymentalnego
z zastosowaniem najnowszych technik pomiarowych, jak i teoretycznego, szczegółowo rozpatrującego kryteria energetyczne jako miarę wytężenia.
Druga sesja odniosła się zarówno do zagadnień momentum-FSI, jak i thermal-FSI w przypadkach dotyczących intensyﬁkacji chłodzenia turbin gazowych, przepływów nadkrytycznych
nad drgającą płytką oraz kawitacji kłębiastej. Ważnym elementem niniejszej sesji było ujęcie
głównych motywacji aplikacyjnych do rozwijania niniejszych zagadnień, które płyną z obecnie
prowadzonych działań w Krajowym Systemie Energetycznym, a mianowicie: współpraca konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej z trudnoprognozowalnymi farmami wiatrowymi.
Trzecia sesja umożliwiła przedstawienie problematyki zjawisk zachodzących na powierzchniach międzyfazowych, czy to gaz-ciecz, czy to gaz-ciało stałe, wraz z odniesieniem do nowoczesnych technik modelowania (SPH) i odtwarzania pełnej struktury międzyfazowej (przy użyciu
szczegółowego 3D modelu geometrycznego obszaru przestrzeni porowej).
Czwarta sesja poświęcona była wzajemnemu oddziaływaniu ciał stałych przy implementacji
wytężenia Burzyńskiego do materiału ulegającego uplastycznieniu. Zwrócono również uwagę
na złoża ziarniste, które mogą być traktowane jako ośrodek z dominacją oddziaływań FSI.
W niniejszych zagadnieniach istotną rolę odgrywają narzędzia numeryczne, które mają pomóc
w określaniu najmniejszej objętości reprezentatywnej kontinuum oraz umożliwić zamodelowanie
złożonych procesów na powierzchniach międzyfazowych.
Ostatnia, zamykająca konferencje sesja piąta poświęcona była zagadnieniom różnych skal: od
nanopręta podlegającego modom Eulera, poprzez modelowanie zjawisk termo-lepko-chemicznych
w produkcji koksu, przepływy powietrza przez ﬂet i oddziałujący z powietrzem pręt w podejściu
Arbitrary Lagrangean-Eulerian, aż po systemy wielkoskalowe przeznaczone do magazynowania
energii mechanicznej w układach CAES.
Zatem w kolejnych sesjach, w tradycyjny już sposób, pojawiały się zagadnienia oddziaływania
płynu z ciałem stałym w różnych środowiskach, gdzie FSI odgrywa miej lub bardziej znaczącą
rolę.
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Konferencji towarzyszyła interesująca oprawa muzyczna, a mianowicie koncert na ﬂecie poprzecznym, w trakcie którego Sylwia Wrzesień zagrała 3 utwory: Franz Schubert – Serenade,
Benjamin Godart – Allegretto z Suite de trois morceaux op. 116; Jules Demersseman – Koncert
ﬂetowy op. 82 nr 6. Dodatkowo uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania koncertu na
trzech zabytkowych patefonach odtwarzających oryginalne płyty z początku XX wieku. Do tej
niezwykłej historii uczestników konferencji wprowadził pan Roman Olszowiec z PGE GiEK S.A.
El. Bełchatów.
Paweł Ziółkowski

4.5.9.

16 Międzynarodowa Konferencja
„Multidisciplinary Aspects of Production Engineering – MAPE 2019”
Serock, 4-7 IX

W dniach 4-7 września w Green Park Conference Center w Serocku, odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Multidisciplinary Aspects of Production Engineering – MAPE 2019”.
Konferencja organizowana jest przez Katedrę Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej. Partnerem organizacyjnym konferencji w roku 2019 było Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Oddział w Gliwicach oraz Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat Honorowy na Konferencją objęła Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT.

Na Konferencję wpłynęło łącznie 71 referatów, z których 61 zostało opublikowanych w wieloautorskiej monograﬁi pod takim samym tytułem jak konferencja. Monograﬁa została wydana
przez Wydawnictwo SCIENDO (Walter De Gruyter). Monograﬁa została zgłoszona do indeksacji
w bazach Clarivate Analytics (dawniej Thomson Routers) w ramach Web of Science – Conference Proceedings Citation Index oraz SCOPUS. 10 referatów zostało opublikowanych w Zeszytach
Naukowych „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji” (t. 8, z. 2), których wydawcą jest
PA NOVA S.A. w Gliwicach.
Autorzy monograﬁi są zawodowo związani z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi
w takich krajach jak: USA, Niemcy, Hiszpania, Turcja, Iran, Rosja, Ukraina, Czechy, Słowacja.
W trakcie trwania konferencji na siedmiu sesjach zostało wygłoszonych 71 referatów. Po raz
jubileuszowy, dziesiąty, odbyła się sesja Studenckich Kół Naukowych, która weszła na stałe do
programu Konferencji. Właśnie referaty z tej sesji zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych
„Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”.
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Liczba zgłoszonych artykułów świadczy o zainteresowaniu poruszaną problematyką, jak
i o coraz szerszym gronie osób zaangażowanych w rozwój dyscypliny nauki, jaką jest Inżynieria
produkcji.
Konferencja pozwoliła wszystkim uczestnikom na przedstawienie swoich doświadczeń, wyników badań i podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianego wspomagania w inżynierii
produkcji. Była to również znakomita okazja do wymiany poglądów, reﬂeksji, a także doświadczeń i przemyśleń.
Zgodnie z przyjętą zasadą, jeden dzień Konferencji był dniem relaksu – zwiedzano Warszawę.
W zgodnej opinii uczestników konferencji stwierdzono, że konferencja była pożytecznym
forum naukowego i praktycznego upowszechniania problemów związanych ze wspomaganiem
w inżynierii produkcji – postanowiono zorganizować w roku 2020 kolejną XVII Konferencję
„MAPE 2020”. Odbędzie się ona w dniach 8-11.09.2020 w Hotelu Verde Montana w Kudowie
Zdroju.
W roku 2020 referaty konferencyjne zostaną opublikowane w recenzowanej wieloautorskiej
monograﬁi, gdzie każdy z autorów rozdziału otrzymuje 20 pkt. Ponadto monograﬁa (wzorem poprzednich lat) zostanie zgłoszona do indeksacji w bazach Clarivate Analytics (dawniej Thomson
Routers) w ramach Web of Science – Conference Proceedings Citation Index oraz SCOPUS.
Witold Biały

4.5.10.

XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, XVII KKMP 2019
Hucisko, 16-19 IX

W dniach 16-19 września 2019 r. odbyła się XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania.
Organizatorami konferencji byli Politechnika Opolska oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem:
Ś.P. Rektora Politechniki Opolskiej – prof. Marka Tukiendorfa, Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk – prof. Janusza Kowala oraz Przewodniczącego Komitetu
Mechaniki Polskiej Akademii Nauk – prof. Tadeusza Burczyńskiego. Patronat nad konferencją
objął również Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Na miejsce konferencji wybrany został
znajdujący się z dala od zgiełku miasta, w otoczeniu natury ośrodek Orle Gniazdo w Hucisku.
W konferencji udział wzięło 56 uczestników z 15 ośrodków akademickich, 14 krajowych i jednego zagranicznego. Był to Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Swoją obecnością
konferencję o czynnik praktyczny wzbogaciły ﬁrmy takie jak: Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET, KELVION, LENSO, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG.
Wykład inauguracyjny wygłosił pan Zygmunt Szulc – współwłaściciel ﬁrmy Explomet. Wykład
miał charakter przemysłowy i przyciągnął rzeszę słuchaczy. W trakcie konferencji wygłoszono
42 referaty, w tym 3 plenarne. Dodatkowym elementem wniesionym do programu konferencji
przez przemysł było szkolenie przeprowadzone przez ﬁrmę LENSO, dotyczące wykorzystania
systemu do pomiaru deformacji ARAMIS i pakietu oprogramowania GOM Correlate pod kątem
pomiarów w mechanice pękania.
Ważnym elementem konferencji stało się zebranie Polskiej Grupy Mechaniki Pękania, podczas którego po wyrównanym głosowaniu wybrano przewodniczącego Polskiej Grupy Mechaniki
Pękania na kolejną kadencję. Zaszczyt ten przypadł naszemu prorektorowi ds. badań i rozwoju – prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Łagodzie, który zastąpi na tym stanowisku panią prof. dr
hab. Dorotę Kocańdę z Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas posiedzenia wybrano także
gospodarza kolejnej z cyklu konferencji – Politechnikę Wrocławską.
W trakcie konferencji uczestnicy, oprócz dzielenia się ciekawymi wynikami badań oraz nawiązywania naukowych kontaktów, mieli okazję poznać kawałek historii związanej z tzw. Szlakiem
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Orlich Gniazd, czyli średniowiecznych zamków i warowni, uznawanych za kolebkę polskiej kultury.
W prace komitetu organizacyjnego konferencji pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Tadeusza Łagody zaangażowani byli: dr inż. Marta Kurek – sekretarz ds. organizacyjnych, dr inż.
Andrzej Kurek – sekretarz ds. informatycznych, oraz pozostali członkowie – dr hab. inż. Grzegorz
Robak, mgr inż. Anna Kulesa, mgr inż. Karolina Głowacka, mgr inż. Anna Pieloch. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja nie tylko wzbogaciła uczestników o nową wiedzę w zakresie
mechaniki pękania, ale pozwoliła także na wytchnienie wśród zieleni, dzięki któremu powrócili
do codziennych obowiązków naukowych i zawodowych z nową energią.
Anna Kulesa
Tadeusz Łagoda
4.5.11.

II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny – KLiK’2019
The 2nd Aviation and Space Congress
Cedzyna koło Kielc, 18-20 IX

II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny – KLiK’2019 został zorganizowany przez Politechnikę
Świętokrzyską (Katedrę Technik Komputerowych i Uzbrojenia), Politechnikę Rzeszowską im.
Ignacego Łukasiewicza oraz Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej w dniach 18-20 września 2019 roku w Cedzynie koło Kielc. Kongres ma charakter
cykliczny i jest każdorazowo organizowany w różnych ośrodkach.
Głównym celem przyświecającym Kongresowi jest integracja środowiska naukowego i technicznego związanego z szeroko pojętym lotnictwem i kosmonautyką, a także wymiana doświadczeń dotyczących zarówno rozwoju lotnictwa i kosmonautyki, jak i techniki rakietowej w XXI
wieku. Można to odnieść do następujących dyscyplin w świetle Ustawy 2.0:
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• inżynieria mechaniczna (obiekty latające – samoloty, śmigłowce, bezzałogowce, np. drony
latające, lądowe i wodne, rakiety – projektowanie, budowa, badania, eksploatacja, optymalizacja procesów wytwarzania);
• inżynieria lądowa i transport (infrastruktura naziemna – lotniska, lądowiska, place startowe, logistyka dowozu obiektów i materiałów);
• inżynieria materiałowa (nowe materiały – kompozyty, druk 3D – badania);
• inżynieria chemiczna (energonosiciele – paliwa i smary).
W kongresie uczestniczyły 102 osoby z różnych ośrodków naukowo-badawczych, ﬁrm oraz instytucji, w tym 9 uczestników z zagranicy. Obrady odbywały się w 15 sesjach, w tym: 12 o charakterze plenarnym, 2 plakatowych i jednej specjalnej poświęconej przyszłości polskiego przemysłu
lotniczego, w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele świata polityki i biznesu. Wygłoszono 94 referaty.
Maksymalnie 2-stronicowe streszczenia wszystkich zgłoszonych na kongres referatów opublikowano w materiałach konferencyjnych. Wygłoszone referaty zostały rekomendowane przez
Komitet Naukowy Kongresu do opublikowania w czasopismach: Proceedings of the Institution
of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering; Journal of Theoretical and
Applied Mechanics; Aviation (czasopismo wydawane przez Vilnius Gediminas Technical University – VGTU) oraz w monograﬁi wydawanej przez Politechnikę Świętokrzyską.
W skład Komitetu Honorowego Kongresu weszli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Poseł na Sejm RP
JM Rektor PŚk
JM Rektor PRz
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
Prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej
Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
Właściciel Firmy Infonet
Główny Konstruktor Firmy Spartaqs

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Andrzej Bętkowski
Michał Cieślak
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski
Michał Szaniawski
Łukasz Wilczyński
Dariusz Werschner
Zbigniew Działowski (Prezes)
Sławomir Huczała

Komitet Naukowy działał w składzie: Zbigniew Koruba (Kielce) – przewodniczący, Tomasz
Rogalski (Rzeszów) – wiceprzewodniczący, Mirosław Adamski (Dęblin), Włodzimierz Adamski
(Mielec), Jan Awrejcewicz (Łódź), Włodzimierz Balicki (Warszawa), Leszek Baranowski
(Warszawa), Sergii Boichenko (Kijów), Vladimir Brusov (Moskwa), Rafał Chatys (Kielce), Peter
Chudy (Brno), Janusz Ćwiklak (Dęblin), Zbigniew Dziopa (Kielce), Józef Gacek (Warszawa),
Jerzy Garus (Gdynia), Andriej Goncharenko (Kijów), Zdobysław Goraj (Warszawa), Jan
Gruszecki (Rzeszów), Norbert Grzesik (Dęblin), Florian Holzapfel (Monachium), Stanisław
Kachel (Warszawa), Zygmunt Kitowski (Gdynia), Martinsh Kleinhofs (Ryga), Henryk
Kopecki (Rzeszów), Grzegorz Kowaleczko (Warszawa), Mirosław Kowalski (Warszawa),
Edyta Ładyżyńska-Kozdraś (Warszawa), Andrzej Krzysiak (Warszawa), Izabela Krzysztoﬁk
(Kielce), Eduardas Lasauskas (Wilno), Dmitrij Lebiediev (Kijów), Zbigniew Leciejewski
(Warszawa), Leszek Loroch (Warszawa), Jerzy Manerowski (Warszawa), Mirosław Nowakowski
(Warszawa), Marek Orkisz (Rzeszów), Vitali Pavelko (Ryga), Antonin Pistek (Brno), Darius
Rudinskas (Wilno), Bogdan Sapiński (Kraków), Krzysztof Sibilski (Warszawa), Grzegorz Socha
(Warszawa), Iwona Stanisławska (Warszawa), Jonas Stankunas (Wilno), Krzysztof Szafran
(Warszawa), Cezary Szczepański (Warszawa), Ryszard Szczepanik (Warszawa), Kazimierz
Szumański (Warszawa), Andrzej Tomczyk (Rzeszów), Aleksandrs Urbahs (Ryga), Vittorio
Di Vito (Capua), Ryszard Woźniak (Warszawa), Bogdan Żak (Gdynia), Andrzej Żyluk
(Warszawa).
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Do przygotowania i sprawnego przebiegu kongresu powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Izabela Krzysztoﬁk (przewodnicząca), Jacek Pieniążek (zastępca przewodniczącej), Marta
Grzyb, Damian Kordos, Marzena Mięsikowska, Rafał Pawlikowski (sekretarz), Konrad Stefański,
Piotr Szmidt, Piotr Wygonik.
Kongres został wzbogacony o część poznawczo-turystyczną – uczestnicy mieli możliwość
zwiedzenia Muzeum Narodowego mieszczącego się w Pałacu Biskupów w Kielcach.
Kolejny, III Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny odbędzie się w 2021 r. w Warszawie. Organizatorzy żywią nadzieję, że będzie on cieszył się niemalejącym zainteresowaniem oraz spełni
oczekiwania jego uczestników.
Izabela Krzysztoﬁk
4.5.12.

Konferencja Naukowa VIBDIAG 2019
Poznań, 17 X

W Poznaniu 17 października odbyła się Konferencja Naukowa VIBDIAG 2019. Konferencja
objęta została patronatem:
• Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – dr. hab. inż.
Olafa Ciszaka,
• Sekcji Architektury, Ochrony Środowiska i Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej
Akademii Nauk.
Uczestniczyły w niej 62 osoby (na 73 zgłoszone), wygłoszono 71 referatów (w tym 2 plenarne),
zaprezentowano 60 plakatów. Organizatorami byli:
• Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej,
• Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej,
• Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz prezentacja osiągnięć i wyników badań
przez uczestników. Tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji i środowiska. Nowatorska forma konferencji polegała na prezentacji prac w ramach sesji plakatowej oraz dyskusji przy posterach
poprzedzonej krótkimi wystąpieniami autorów. Konferencję uświetniły 2 referaty plenarne wygłoszone przez: prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego z Instytutu Podstaw Budowy Maszyn
Politechniki Warszawskiej nt. Pół wieku wibroakustyki w Polsce – i co dalej? oraz prof. dr. hab.
inż. Stanisława Radkowskiego i inż. Macieja Słomczyńskiego z Instytutu Pojazdów Politechniki
Warszawskiej nt. Wykorzystanie informacji diagnostycznej w zadaniu rekonﬁguracji systemów
dynamicznych.
Agnieszka Fraska
Roman Starosta
4.5.13.

38 Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych
Polskich Uczelni Technicznych
Poznań, 19-21 IX
W dniach 19-21 września odbyła się 38 Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych
Polskich Uczelni Technicznych organizowana przez Oddział Poznański PTMTS.
Pierwszego dnia po oﬁcjalnym otwarciu konferencji i prezentacji jednostek, goście mieli okazję
zwiedzić laboratoria: Techniki Laserowej, Robotyki, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji,
Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej. Dnia 20 września, po pierwszej sesji plenarnej, odbyła
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się wycieczka do ﬁrmy Solaris Bus & Coach S.A., a następnie dziekani spotkali się w restauracji
„Bamberka” na drugiej sesji plenarnej. Ostatniego dnia pobytu zaplanowano zwiedzanie Poznania.
Zdjęcia ze zjazdu są dostępne pod adresem: https://www.dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/98899
Agnieszka Fraska
Roman Starosta
4.5.14.

Konferencja Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 25-26 X

W dniach 25-26 października w Centrum Wykładowym PP odbyła się organizowana przy
współudziale Oddziału Poznańskiego PTMTS Konferencja Inżynierii Biomedycznej. Była to
już IV edycja projektu organizowanego przez studentów kierunku Inżynieria biomedyczna dla
studentów, przedstawicieli świata nauki, medycyny i biznesu. W tym roku w konferencji wzięło
udział ponad 400 studentów z 26 uczelni reprezentujących 13 miast z całej Polski. Konferencja
transmitowana była „na żywo”, a podczas panelu dyskusyjnego publiczność zgromadzona na
sali i internauci mieli możliwość zadawania pytań prelegentom. W programie uwzględniono pięć
bloków tematycznych:
• szybkie prototypowanie w medycynie,
• bioinżynieria w sporcie,
• obrazowanie medyczne,
• sztuczne narządy,
• inżynieria biomedyczna w przemyśle
oraz projekty studenckie. Każdy blok tematyczny rozpoczynał się wykładem wprowadzającym
i kończył panelem dyskusyjnym.
Tematyka wykładów była następująca: Czy sport i nowoczesne technologie idą w parze?
O diagnostyce sportowej w dobie XXI wieku (dr n. kf. Monika Grygorowicz – ﬁzjoterapeutka,
trenerka przygotowania motorycznego, adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Zespołu Nauk o Sporcie w Rehasport
Clinic), Czy radiolog powinien obawiać się utraty pracy? O technologiach, które zmieniają współczesną diagnostykę obrazową (mgr inż. Bartłomiej Lubiatowski z ﬁrmy RSQ Technologies), Szybkie prototypowanie w medycynie (mgr inż. Magdalena Przychodniak – redaktor naczelna portalu
Centrum Druku 3D w CD3D sp. z o.o., menager projektu w CD3D Medical i współtwórczyni otwartego klastra pierwszej polskiej komercyjnej biodrukarki 3D), Moje drogi do serca (dr
hab. n. med. Zbigniew Nawrat – prof. Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi i adiunkt w Katedrze Bioﬁzyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)
oraz Biodrukowanie 3D bionicznej trzustki – ﬁkcja czy rzeczywistość? (dr hab. n. med. Michał
Wszoła – chirurg i transplantolog. wraz z Fundacją Badań i Rozwoju Nauki oraz Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym pracuje nad biodrukowaniem 3D trzuski).
W ramach bloku projekty studenckie, studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów, walcząc o nagrody ufundowane przez Politechnikę Poznańską oraz Santander Universidades. Nowością podczas tej edycji konferencji były warsztaty dla studentów, organizowane m.in.
przez ﬁrmy z branży medycznej. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty na temat: Funkcjonalność
łóżka szpitalnego vs. certyﬁkacja z zakresu normy 60601-2-52 (ﬁrma Arjo Polska) oraz Ręka 3D
– przygotowanie projektu, wykonanie, montaż i dopasowanie do odbiorcy. Zalety i wady Ręki 3D
(lek. med. Krzysztof Grandys).
W drugim dniu konferencji można było uczestniczyć w szkoleniach: Modelowanie narzędzi
medycznych w systemie Catia V5 (ﬁrma BBRAUN), USG, Termograﬁa Medyczna, Dermatoskopia, czyli przykłady metod obrazowania w medycynie, a także przykłady rozwiązań technicznych
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w Inżynierii Biomedycznej (mgr. inż. Wojciech Karwowski oraz Projekt & Ergonomia – lift up
– unieś to (ﬁrma Arjo Polska).
Zdjęcia z imprezy i szczegółowy program są dostępne pod adresami:
http://www.dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/99770, http://bioinzynieria.net/
Agnieszka Fraska
Roman Starosta

4.5.15.

IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów
„Inżynier XXI wieku”
Bielsko-Biała, 6 XII

W dniu 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (WBMiI) Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ATH
– dr hab. inż. Tomasz Knefel, prof. ATH, oraz Dziekan WBMiI – dr hab. inż. Jacek Nowakowski,
prof. ATH. Tegoroczna edycja konferencji była objęta Honorowym Patronatem:
• Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina,
• Polskiej Akademii Nauk – Komitetu Budowy Maszyn oraz Komitetu Inżynierii Produkcji,
• Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof.
ATH.
Współorganizatorami konferencji byli: SIMP Oddział w Bielsku-Białej oraz PTMTS Oddział
w Bielsku-Białej. Głównym celem konferencji była prezentacja prac naukowych, projektowych
oraz badawczych wykonanych przez studentów podczas zajęć w kołach naukowych lub w ramach
prac dyplomowych. Zakres tematyczny obejmował szeroko rozumiane zagadnienia z mechaniki
i budowy maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji i informatyki.
Najważniejszym punktem programu konferencji była sesja plakatowa, podczas której studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentowali swoje prace. Większość z nich miała
charakter interdyscyplinarny i wymagała od uczestników wykazania się znajomością zagadnień
z mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji, jak i programowania.
Tak jak co roku w konferencji wzięli udział także przedstawiciele przemysłu, dlatego możliwe było osiągnięcie najważniejszego celu, tj. wywołania interdyscyplinarnej dyskusji na temat zaprezentowanych prac oraz zainteresowanie ich zaproponowanymi rozwiązaniami. Udział
w konferencji wzięło około 20 ﬁrm. Głównie były to ﬁrmy działające w mieście Bielsko-Biała
lub w najbliższej okolicy. Przedstawiciele niektórych z nich wygłosili referaty, wiele z nich uruchomiło okolicznościowe stanowiska, prezentując zakres produkcji, innowacyjne rozwiązania oraz
przedstawiając możliwości pracy. Przeprowadzono szkolenia oraz odbyły się warsztaty.
Obrady były prowadzone w trzech sekcjach zaadresowanych do osób zainteresowanych budową maszyn, technologiami wytwarzania, projektowaniem i mechatroniką, automatyką, sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych oraz
przemysłowych.
Ogólnie do udziału w konferencji zgłoszono 138 prac, z czego 110 uzyskało pozytywne recenzje
i dopuszczono je do publikacji lub prezentacji podczas sesji plakatowej (posterowej). W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli studenci, doktoranci oraz uczniowie z uczelni w Polsce,
na Ukrainie, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Część prac zgłosili studenci obecni na ATH w ramach
programów wymiany (w tym ERASMUS), np. z Jordanii.

58

Część I – Działalność PTMTS

Zdjęcia z sesji plakatowej oraz efekty prac dyplomowych

Zdjęcie uczestników konferencji na jej zakończenie

Równocześnie z wykładami zorganizowano konkurs na najlepszą pracę. Podczas konferencji
organizatorzy wręczyli 12 nagród przygotowanych przez WBMiI i Komitet Organizacyjny Konferencji oraz nagrody ﬁrmy ASTOR. Nagradzano prace z trzech głównych zakresów konferencji
oraz za prace utylitarne z zakresu automatyki.
Pełną informację o konferencji można znaleźć na stronie Oddziału:
https://ptmts.ath.bielsko.pl/?p=445.
Wydano 3 tomy materiałów konferencyjnych. W Komitecie Naukowym konferencji działało
kilku członków Oddziału PTMTS, m.in. przewodniczący Oddziału. Edytorami tomu drugiego
byli dr Jacek Rysiński oraz prof. ATH Stanisław Zawiślak.
Stanisław Zawiślak
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4.6.
4.6.1.

Konkursy organizowane i współorganizowane przez PTMTS
Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji. Uchwalona
15 stycznia 2007 r. na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego.
Regulamin Nagrody im. Witolda Nowackiego opublikowany został w poprzednich Biuletynach PTMTS, dostępny jest również na stronie www.ptmts.org.pl w zakładce konkursy.
W 2019 roku postanowieniem Kapituły Nagrody laureatem został prof. Paweł Kłosowski
z Politechniki Gdańskiej za cykl badań oraz zrealizowanych projektów dotyczących przekryć
wykonanych z tkanin technicznych.

4.6.2.

Konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę
magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej

Oddział Gdański PTMTS organizuje coroczne konkursy im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego
na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej.
Komisja Konkursu Dyplomowego im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę magisterską ukończoną w 2018 roku w jednej z uczelni technicznych w województwie pomorskim
wyłoniona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTMTS w składzie: dr hab. inż. Jarosław Górski – przewodniczący Komisji, dr inż. Wojciech Puch – członek, dr inż. Marek Augustyniak –
członek zebrała się 10 czerwca 2019 roku. Komisja postanowiła przyznać:
• nagrodę za dyplom magisterski i związaną z tym nagrodę pieniężną 1000 zł za pracę: mgr
inż. Magdalena Szczęch (WOiO) – Projekt konstrukcji przenośnego stojaka o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 100 kN, opiekun: dr inż. Wojciech Puch
• dodatkowo wyróżnić dwa dyplomy magisterskie (bez nagród pieniężnych) za prace:
– mgr inż. Bartosz Borzeszkowski (WILiŚ) – Analiza odwrotna w identyﬁkacji parametrów nieliniowych modeli materiałowych biomembran, opiekunowie: dr hab. inż.
Izabela Lubowiecka, prof. PG, prof. Roger Andrew Sauer, Ph.D., RWTH Aachen
University
– mgr inż. Kaja Ferenc (WILiŚ) – Projekt silosu stalowego o średnicy 4 m z uwzględnieniem obciążenia wybuchem pyłów, opiekun: dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG.
Do Konkursu zgłoszono 8 prac.
Główną nagrodę wręczono laureatce w dniu 30 września 2019 roku w trakcie Wydziałowej
Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Wręczenie nagród pozostałym laureatom wyróżnionym w konkursie im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego odbyło się 4 października 2019 roku w trakcie Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

4.6.3.

Konkurs budowy mostów z papieru „WyKOMBinuj mOst 2019”

W dniach 24-26 kwietnia 2019 r. na Politechnice Gdańskiej po raz XII odbył się konkurs
„wyKOMBinuj mOst”. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu przęsła
mostowego z wykorzystaniem papieru i kleju. W konkursie uczestniczyły drużyny z całej Polski.
Wydarzenie kierowane było do studentów uczelni technicznych oraz uczniów szkół średnich,
którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce. Konstrukcje oceniano według
różnych kryteriów. Główną kategorią konkursową był stosunek nośności do masy konstrukcji.
Oceniano również dokładność wstępnego szacowania masy i nośności projektowanego przęsła.
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W trakcie konkursu odbyła się studencka konferencja budowlana pod nazwą KOMBOferencja.
Szczegółowe informacje na temat Koła można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
http://wilis.pg.edu.pl/kombo.

4.6.4.

Patronat Oddziału Gdańskiego PTMTS nad studenckim kołem
naukowym FOREVER YOUNG

Celem Koła Naukowego „FOREVER YOUNG” jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy
ogólnej i specjalistycznej studentów Politechniki Gdańskiej, a także rozwijanie ich zainteresowań
i umiejętności z zakresu mechaniki (statyki oraz dynamiki) konstrukcji, wytrzymałości materiałów, modelowania i symulacji komputerowych oraz diagnostyki konstrukcji.
SKN FOREVER YOUNG wspierane jest zarówno ﬁnansowo, jak i merytorycznie przez Oddział Gdański PTMTS.
W roku akademickim 2019 opiekunami Koła Naukowego byli dr inż. Krzysztof Żerdzicki i dr
inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski, pracownicy Katedry Mechaniki Budowli przy WILiŚ PG.
W roku 2019 Koło Naukowe zorganizowało, jak co roku, dwa konkursy: SCREW IT
i MECHANI-CUP.
Pierwszy z konkursów SCREW IT polegał na projektowaniu i wykonaniu optymalnego złącza śrubowego. Tytularnym Sponsorem Konkursu była Firma CONSTRACO S.A. i Oddział
Gdański PTMTS. Zadaniem uczestników konkursu – dwuosobowych drużyn – było projektowanie zakładkowego złącza śrubowego o jednej płaszczyźnie ścięcia dwóch płaskowników stalowych.
Oceniano relację nośności połączenia do „kosztów” projektowanego złącza, ze względu na stan
graniczny nośność. Zespoły samodzielnie montowały złącza, by następnie poddać je próbie jednoosiowego rozciągania ze stałą prędkością przemieszczenia, aż do całkowitego zniszczenia.
Konkurs drugi MECHANI-CUP to konkurs z zakresu mechaniki ogólnej i mechaniki budowli.
Najlepsi uczestnicy, wyłonieni na podstawie zadań eliminacyjnych wydawanych w ciągu semestru, stanęli w szranki mechanicznego ﬁnału wzorowanego na programie „Jeden z Dziesięciu”.
Szczegółowe informacje na temat Koła można znaleźć na stronie internetowej pod adresem
https://wilis.pg.edu.pl/katedra-mechaniki-budowli/kolo-naukowe-kmb

5.
5.1.

Działalność wydawnicza

Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

W Radzie Naukowej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
w 2019 r. zasiadali:
Przewodniczący

–

prof. Michał Kleiber

Członkowie Rady:
prof. Jorge A.C. Ambrosió (Portugalia)
prof. Angel Baltov (Bułgaria)
prof. Romesh C. Batra (USA)
prof. Alain Combescure (Francja)
prof. Jüri Engelbrecht (Estonia)
prof. Witold Gutkowski
prof. Józef Kubik
prof. Zenon Mróz
prof. Ryszard Parkitny

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Ekkehard Ramm (Niemcy)
Eugeniusz Świtoński
Hisaaki Tobushi (Japonia)
Andrzej Tylikowski
Dieter Weichert (Niemcy)
Jose E. Wesfreid (Francja)
Józef Wojnarowski
Joseph Zarka (Francja)
Vladimir Zeman (Czechy)

5. Działalność wydawnicza
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Komitet Redakcyjny kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
działał w składzie:
Redaktor Naczelny
Redaktorzy działowi

Redaktor techniczny
Redaktor językowy
Sekretarz

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Włodzimierz Kurnik
prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik
dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
prof. Krzysztof Dems
prof. Witold Elsner
prof. Eric Florentin
dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW
prof. Oleksandr Jewtuszenko
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN
prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Tomasz Krzyżyński
prof. Stanisław Kukla
prof. Tomasz Łodygowski
prof. Ewa Majchrzak
prof. Wiesław Nagórko
prof. Janusz Narkiewicz
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
prof. Błażej Skoczeń
prof. Andrzej Styczek
dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. PW
prof. Utz von Wagner (Niemcy)
prof. Jerzy Warmiński
mgr Ewa Koisar
prof. Piotr Przybyłowicz
mgr Elżbieta Wilanowska

Kwartalnik JTAM ukazuje się terminowo; wszystkie zeszyty JTAM ukazały się zgodnie z kalendarzem wydawniczym: 1/2019 w styczniu, 2/2019 w kwietniu, 3/2019 w lipcu, 4/2019 w październiku; razem 121 ark. wydawniczych.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics został kolejny odnotowany na liście Impact
Factor (opublikowanej w roku 2019):
J THEOR APP MECH-POL

IF 2018=0.771

5-letni współczynnik Impact Factor
J THEOR APP MECH-POL

5-Years IF=0.965

Współczynnik IF czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics
w latach 2009-2019
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W „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Journal of Theoretical and Applied Mechanics
ma 40 pkt.
W JTAM publikowane są wyłącznie oryginalne prace naukowe – teoretyczne i doświadczalne
– z zakresu mechaniki i jej zastosowań, przede wszystkim w technice, ale także w biologii,
geologii i medycynie oraz prace przeglądowe. Wszystkie artykuły są recenzowane. W roku 2019
opublikowano 94 artykuły (121 ark. wydawniczych), co stanowi ok. 30% zgłaszanych do redakcji
prac. W ostatnich latach napływa około 350 artykułów rocznie, z czego 299 zostało poddanych
procesowi redakcyjnemu.
Zakupiony w 2018 r. dostęp do Editorial System (nowoczesny system do przetwarzania i obiegu prac naukowych online) i Journals System (system elektronicznej publikacji czasopism naukowych – strona www) działa dobrze, jest nadal dostosowywany do potrzeb redakcji. Autorzy i czytelnicy zyskali nowe narzędzia, takie jak: żywe linki do pozycji literatury, możliwość
współdzielenia informacji o artykule poprzez e-mail, link do artykułu oraz integrację z mediami społecznościowymi, statystyki oglądalności artykułów, możliwość znajdowania podobnych
artykułów.
Redakcja stosuje ogólnie przyjęte standardy – licencje Creative Commons (BY-NC), zaporę
ghostwriting, deklaracje autorów o oryginalności ich tekstów. Od marca 2016 Redakcja korzysta
także z programu iThenticate, dzięki któremu można określić procentowy stopień podobieństwa
nadsyłanych artykułów do wcześniej opublikowanych tekstów i zmniejszyć ryzyko przyjęcia do
druku plagiatów lub autoplagiatów.
Czasopismo działa na zasadzie Open Access: na stronie internetowej dostępne są wszystkie
numery kwartalnika od początku, tj. od 1963 roku, do aktualnego zeszytu.

W 2019 roku wydawanie kwartalnika naukowego Journal of Theoretical
and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, było ﬁnansowane w ramach umowy
631/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
W listopadzie okazało się, że nie ma możliwości o ubieganie się o środki z Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na wydawanie czasopisma w roku 2020. Na zebraniu plenarnym Zarządu Głównego 12 XII podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za publikowanie prac
w kwartalniku JTAM (uchwała 10/XXXIX/2019). Opłata wynosi 500 € za artykuł.

5.2.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2018

W lutym 2019 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2018 w formacie A4, str. 114, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ewa
Koisar.
Przypominamy, że w 2018 roku zostały zdigitalizowane pierwsze wydania Biuletynu PTMTS
z lat 1959-1963. Są one, jak i wszystkie następne numery aż do bieżącego dostępne na stronie
internetowej Towarzystwa pod adresem http://ptmts.org.pl/biuletyn/.

5.3.

Modelowanie Inżynierskie

W 2019 roku ukazały się trzy zeszyty czasopisma Modelowanie Inżynierskie wydawanego
przez Oddział Gliwicki PTMTS:
• t. 38, z. 69 – 11 artykułów, 76 stron,

6. Współpraca z MNiSW

• t. 39, z. 70 – 10 artykułów, 76 stron,
• t. 40, z. 71 – 12 artykułów, 86 stron.
Redaktor naczelny – Arkadiusz Mężyk. Publikowane referaty pozostają ogólnie dostępne na
stronie internetowej czasopisma (www.kms.polsl.pl/mi/).
Łącznie wydano 151 arkuszy wydawniczych w wydawnictwach ciągłych.

5.4.

Wydawnictwa zwarte

Oddział PTMTS w Białymstoku wydał materiały pokonferencyjne: 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, Augustow, June 2-6, 2019, Conference Proceedings.
Oddział Bydgoski opublikował recenzowane artykuły, prezentowane na międzynarodowej sesji Applied Mechanics (ISSAM 2018) w Bydgoszczy (25.XI.2018), w materiałach konferencyjnych
pt. X International Conference on Applied Mechanics w wydawnictwie AIP Conference Proceedings, (2019) USA. Artykuły te indeksowane są m.in. w: Web of Science, Scopus, Inspec i dostępne są on line w wersji open-access pod adresem: https://aip.scitation.org/toc/apc/2077/1.

6.

Współpraca Towarzystwa z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Towarzystwo realizuje swoje zadania statutowe dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu swoich członków, ale np. wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics czy organizacja niektórych konferencji byłaby prawie niemożliwa, gdyby nie środki pozyskiwane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W lutym w biurze ZG sporządzono raporty (merytoryczne i ﬁnansowe) z zadań doﬁnansowanych przez MNiSW w 2018 roku. Raporty dotyczyły 2 umów zawartych w 2018 roku. Raporty są
sporządzane na podstawie materiałów przysłanych przez organizatorów danej imprezy naukowej.
MNiSW na podstawie raportu wydaje decyzję o rozliczeniu przekazanych środków. W przypadku
braku pozytywnej decyzji przyznane środki trzeba zwrócić do Ministerstwa.
Pierwsza umowa, której dotyczyły raporty obejmowała 3 zadania wydawnicze:
1) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet,
2) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
3) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – wdrożenie procedur zabezpieczających
oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń.
Druga umowa, której dotyczyły raporty, obejmowała 4 zadania w kategorii upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych
konferencji naukowych. Były to:
1) 57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVIII 2018 (Zarząd Główny),
3) 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems (Oddział Poznański),
4) VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność” (Oddział Bydgoski).
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Razem w 2019 roku sporządzono raporty z 7 zadań.
W kwietniu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę na wydawanie kwartalnika Journal
of Theoretical and Applied Mechanics (w 2019 roku MNiSW doﬁnansowywało wydawanie czasopism).
Umowa została podpisana w maju.
W maju otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę na 3 zadania:
1) 58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XIII Konferencję „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” NKRM 2018 (Oddział Poznański),
3) IV Polski Kongres Mechaniki oraz 23. Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych Mechaniki, PCM-CMM-2019 (Oddział Krakowski).
Umowa została podpisana w lipcu.
W grudniu zostały do MNiSW złożone dwa wnioski na zadania w ramach projektu Doskonała
Nauka, w module „Wsparcie konferencji naukowych”:
1) 29th Conference on Vibrations in Physical Systems, VIBSYS2020 (Oddział Poznański),
2) 19th International Conference on Experimantal Mechanics, 19th ICEM 2020 (Zarząd
Główny).
W tym roku nie ogłoszono projektu dotyczącego wydawania czasopim.

7.

Współpraca Towarzystwa z GAMM

W dniu 9 września 2019 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się zebranie Polskiej Sekcji GAMM. W zebraniu uczestniczyło 19 członków i 7 sympatyków Sekcji. Przewodniczący PS GAMM przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji i m.in.
wskazał, że ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy o wzajemności między GAMM a Polskim Towarzystwem Matematycznym (PTM) w kwietniu 2019 roku. Przewodniczący Sekcji zaproponował, aby ustanowić zastępcę przewodniczącego Sekcji i aby na tę funkcję wybrać matematyka, kierując się naczelną ideą GAMM wspierania współpracy między naukowcami, których
obszarem badawczym jest szeroko rozumiana mechanika a tymi, którzy koncentrują się na matematyce. Dr hab. Michał Wojtylak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PTM, został
wybrany zastępcą przewodniczącego Sekcji. Dyskusja, którą prowadził przewodniczący zebrania prof. Tadeusz Burczyński, dotyczyła bieżących i przyszłych działań członków Sekcji oraz
roli Sekcji w umacnianiu współpracy między PTMTS i GAMM. Członkowie PS GAMM byli
między innymi współorganizatorami minisympozjów we współpracy z naukowcami z Niemiec:
Modelling, Simulation, and Testing of Cementitious Composities (organizatorzy: M. Kuczma,
P. Wriggers i in.), WCCM 2018, Nowy York, 22-27.07.2018; Composite Structures – Modelling, Testing and Manufacturing (organizatorzy: L. Kroll, M. Kuczma, A. Denisiewicz i inni)
oraz Concrete and Concrete Structures – Modelling and Testing (organizatorzy: M. Kaliske,
M. Kuczma, H.A. Mang, A. Winnicki i in.), PCM-CMM 2019, Kraków, 8-12.09.2019; jak również międzynarodowej konferencji 10th German-Greek-Polish Symposium Recent Advances in
Mechanics (organizatorzy: T. Łodygowski, S. Hartmann, R. Kienzler, W. Kurnik, O. Mahrenholtz, W. Sumelka i in.), Będlewo, 15-18.09.2019. Prof. Tomasz Krzyżyński wskazał na współpracę polsko-niemiecką w ramach cyklicznej konferencji German-Polish Workshop on Dynamical
Problems in Mechanical Systems, która ostatnio odbyła się w Hamburgu w pierwszych dniach
września 2019 roku.

8. Podsumowanie
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Odnosząc się do przyszłych działań Sekcji, przewodniczący Sekcji przedstawił pomysł organizowania kursów dotyczących aktualnych zagadnień badawczych mechaniki, metod komputerowych i matematyki stosowanej. Zaproponował zorganizowanie w Poznaniu w 2021 r. kursu na
temat matematycznych aspektów aproksymacji MES, który poprowadziłby prof. Leszek Demkowicz z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, USA. Poinformował również o złożonej propozycji
Zarządu GAMM, aby zorganizować w Poznaniu konferencję GAMM Annual Meeting w 2025
roku. Wyrażając poparcie dla zorganizowania konferencji GAMM, prof. Włodzimierz Kurnik
zwrócił uwagę, że współpraca z GAMM istnieje od bardzo dawna i na wcześniejszych konferencjach GAMM, np. w Getyndze, grupa z Polski była najliczniejszą grupą spoza Niemiec.
Zadowolenie z reaktywowania Polskiej Sekcji GAMM wyraził także prof. Michał Kleiber, który
pozytywnie ocenił dotychczasowe działania i poparł zamierzenia Sekcji.
Zwiększa się liczba członków Polskiej Sekcji GAMM (obecnie prawie 40). Dalsze informacje dotyczące PS GAMM można znaleźć na stronie internetowej Sekcji, pod adresem
www.psgamm.put.poznan.pl
Mieczysław Kuczma
Przewodniczący PS GAMM

8.

Podsumowanie

Towarzystwo kontynuowało działalność statutową, organizując różne imprezy naukowe,
m.in.: zebrania, seminaria, konferencje, sympozja i warsztaty. Mimo ograniczonych środków ﬁnansowych Towarzystwo zorganizowało wszystkie zaplanowane imprezy naukowe.
W wydawnictwach ciągłych – kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Biuletyn PTMTS, Rok 2016 oraz Modelowanie Inżynierskie – wydano 151 arkuszy wydawniczych.
W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę doﬁnansowało wydawanie kwartalnika JTAM oraz 3 konferencje.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2020 roku. W ramach projektu Doskonała
Nauka, w module „Wsparcie konferencji naukowych” złożono wnioski na 2 zadania (to maksymalna liczba zadań w module).
Zarząd Główny i Oddziały realizowały zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej: dla członków
Towarzystwa uwzględniano zniżki w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez PTMTS, starano się zwiększyć ściągalność składek członkowskich, Oddziały
rozpowszechniały informację o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz PTMTS jako
OPP.
Podsumowując, w 2019 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd
Główny i Zarządy Oddziałów.
Towarzystwo realizuje zadania statutowe dzięki społecznemu zaangażowaniu swoich członków.
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Tabela 1
Liczba członków w Oddziałach, zebrania organizacyjne i zebrania naukowe
Liczba
członków
47
20
56
72
75
100
43
27
90
40
51
20
33
72
28
44
141
64
22
1045

Oddział
Białostocki
Bielsko-Bialski
Bydgoski
Częstochowski
Gdański
Gliwicki
Kielecki
Koszaliński
Krakowski
Lubelski
Łódzki
Olsztyński
Opolski
Poznański
Rzeszowski
Szczeciński
Warszawski
Wrocławski
Zielonogórski
Razem

9.

Zebrania
organizacyjne
4
3
4
4
4
4
4
2
4
5
2
2
3
4
2
3
5
3
3
65

Zebrania
naukowe
1
3
4
8
4
2
2
1
3
5
6
1
22
3
14
3
2
4
1
89

Liczba
referatów
31
3
4
13
4
2
2
1
3
8
7
1
24
3
14
3
2
4
1
130

Liczba
uczestników
30
60
71
148
70
37
30
6
45
101
85
11
417
66
182
106
37
50
17
1569

Informacje, aktualności i zapowiedzi

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2018 na rzecz naszej
organizacji, serdecznie dziękujemy.
Uzyskane środki zostały uchwałą Zarządu Głownego przeznaczane na wydawanie Biuletynu
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

*****
W 2020 roku zapraszamy na konferencje:
• XXXIII Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych
Szklarska Poręba, 12-16 stycznia
• 59. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 22-26 lutego
http://www.goptmts.pl/sympozjon/
• XIX Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, ML-XIX 2020
Kazimierz Dolny, 25-28 maja

9. Informacje, aktualności i zapowiedzi

• 3rd Workshop on Porous Media
Olsztyn, 25-27 czerwca
• 19th International Conference on Experimental Mechanics, ICEM 2020
Kraków, 5-9 lipca
• 29th Conference on Vibrations in Physical Systems
Poznań, 14-16 października
Zapraszamy również do udziału w konkursach naukowych organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
http://ptmts.org.pl/nagrody-i-konkursy/
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XXXVIII Zjazd Delegatów
PTMTS

1. ZDJĘCIA Z XXXVIII ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS
Będlewo, 21-22 marca 2019 r.
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1. Zdjęcia z XXXVIIII Zjazdu Delegatów PTMTS

Podziękowania dla ustępującego przewodniczącego Zbigniewa Kowalewskiego
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1. Zdjęcia z XXXVIIII Zjazdu Delegatów PTMTS
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Pięciu przewodniczących PTMTS. Od lewej: Andrzej Tylikowski (XXV kadencja), Józef Kubik
(XXXI i XXXII kadencja), Eugeniusz Świtoński (XXIX i XXX kadencja), Włodzimierz Kurnik (nowo
wybrany przewodniczący), Zbigniew Kowalewski (ustępujący przewodniczący)

2. PROTOKÓŁ Z XXXVIII ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS
Będlewo, 21-22 marca 2019 r.1
Przybyłych na XXXVIII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej powitał przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski.
W swoim wystąpieniu przypomniał skład Zarządu Głównego i przewodniczących oddziałów w XXXVIII kadencji (2017-2019), zaznaczając zmiany, jakie zaszły po ostatnich wyborach
w oddziałach. Podkreślił, że liczba członków PTMTS ciągle wzrasta. Przypomniał najważniejsze wydarzenia ostatniej kadencji – Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który odbył się w Pułtusku
w dniach 6-7 czerwca 2018 r. z okazji jubileuszu 60-lecia powstania PTMTS oraz zakończenie renowacji grobowca Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera w Krakowie, wymieniając listę
instytucji sponsorujących. Wspomniał najważniejsze zadania statutowe Towarzystwa – wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics oraz organizowanie Polskiego
Kongresu Mechaniki (następny ma odbyć się w Krakowie 8-12.09.2019). Serdecznie podziękował
koleżankom z biura PTMTS za ich pracę i ogromny wkład w sprawne działanie biura.
W imieniu ustępującego Zarządu Głównego PTMTS zwrócił się do wszystkich członków
Towarzystwa z apelem kontynuowania i intensyﬁkowania wszystkich dotychczasowych działań,
które służą rozwojowi mechaniki, jej rozpowszechnianiu i popularyzacji, a także o indywidualną
i zespołową troskę, aby te działania były na należytym poziomie.
Na zakończenie złożył wszystkim uczestnikom Zjazdu życzenia szczęścia, dobrego zdrowia,
wielu sukcesów tak w życiu zawodowym, jak i osobistym, a przede wszystkim moc zadowolenia i satysfakcji z dokonań uzyskiwanych w ramach szeroko pojętej dyscypliny mechanika, jak
również z działalności w PTMTS przyczyniającej się do jej dalszego rozwoju.
Obecni na Zjeździe delegaci i członkowie honorowi minutą ciszy uczcili pamięć członków
Towarzystwa zmarłych w trakcie kadencji.
Z szeregów naszego Towarzystwa odeszli:
Dr. inż. Henryk Chrostowski – Oddział Wrocławski
Prof. Andrzej Ambrozik – Oddział Kielecki
Prof. Tadeusz Nieszporek – Oddział Częstochowski
Prof. Lech Tomski – Oddział Częstochowski
Prof. Zdzisław Mrugalski – Oddział Warszawski
Dr inż. Adam Krzyżanowski – Oddział Warszawski
Prof. Lech Solarz – Oddział Warszawski
Prof. Eugeniusz Bielewicz – Oddział Gdański
Prof. Bolesław Mazurkiewicz – członek honorowy PTMTS, Oddział Gdański
Prof. Bogdan Tadeusz Maruszewski – Oddział Poznański
Prof. Henryk Mikołajczak – członek honorowy PTMTS, Oddział Poznański
Prof. Karol Grudziński – członek honorowy PTMTS, Oddział Szczeciński
Prof. Roman Bogacz – członek honorowy PTMTS, Oddział Warszawski
Prof. Zbigniew Kączkowski – członek honorowy PTMTS, Oddział Warszawski
Prof. Wiesław Żylski – Oddział Rzeszowski
Prof. Adam Bolt – Oddział Gdański
1

Podpisany protokół z XXXVIII ZD PTMTS znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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*****
Zgodnie z porządkiem obrad XXXVIII Zjazdu Delegatów dostarczonym wszystkim uprawnionym do głosowania, przewodniczący PTMTS zaproponował wybór władz Zjazdu.
• Wybory władz Zjazdu i komisji zjazdowych
Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
Przewodniczącym Zjazdu został Mieczysław Kuczma.
Do Prezydium Zjazdu weszli: Tadeusz Łagoda (wiceprzewodniczący Zjazdu) oraz Barbara
Kozłowska i Tadeusz Szymczak (sekretarze Zjazdu).
Wybór jednomyślny
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Grzegorz Gembalczyk, Magdalena Łasecka-Plura,
Łukasz Smakosz (przewodniczący).
Wybór jednomyślny
Komisja Wyborcza: Dawid Cekus, Czesław Machelski, Bogdan Wilczyński (przewodniczący).
Wybór jednomyślny
Komisja Uchwał i Wniosków: Janusz Lipiński, Wojciech Sobieski, Robert Zalewski
(przewodniczący).
Wybór jednomyślny
• Stwierdzenie prawomocności XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdził:
Zjazd jest prawomocny (załącznik nr 1)2 ; uprawnionych do głosowania: 111 osób, obecnych na Zjeździe 82 osoby, w tym 8 członków honorowych i 74 delegatów (ze 103) wybranych
na Walnych Zgromadzeniach w oddziałach – lista obecności (załącznik nr 2).
Zgodnie z § 24 Statutu PTMTS uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
***
Wszyscy uprawnieni do głosowania otrzymali Biuletyn PTMTS, Rok 2017 (w nim opublikowano m.in. – protokół z XXXVII Zjazdu Delegatów, Supraśl 2017, sprawozdanie z działalności
PTMTS w 2017 r.), Biuletyn PTMTS, Rok 2018 (w nim m.in. sprawozdanie z działalności
PTMTS w XXXVIII kadencji) oraz sprawozdania ﬁnansowe za 2017 i 2018 rok.
***
• Przyjęcie protokołu z XXXVII Zjazdu Delegatów, Supraśl 2017
Zjazd przyjął jednomyślnie protokół z obrad XXXVII Zjazdu Delegatów.
***
2

W Biuletynie pubikujemy tylko wyciągi z protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – pełne, podpisane
wersje załączników 1, 5a-5d – znajdują się w biurze ZG PTMTS.
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• Sprawozdanie sekretarza generalnego
Sekretarz generalny PTMTS Witold Elsner przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa.
Zaprezentował oddziały PTMTS, mówiąc o tym, że powstawały one w różnych latach. Oddział Olsztyński wymieniony został jako najmłodszy. Przypomniał liczbę członków PTMTS
w latach 2012-2018, wskazując liczby: 970 członków w 2012 r., 986 członków w 2013 r., 974
członków w 2014 r., 978 członków w 2015 r., 962 członków w 2016 r., 1000 członków 2017 r.,
1008 członków w 2018 r.
Przedstawił cele statutowe Towarzystwa, tj.: krzewienie i promowanie rozwoju mechaniki
teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Wymienił
sposoby ich realizacji: organizowanie konferencji, zebrań, seminariów i kursów oraz wydawanie
kwartalnika naukowego. Wspomniał o konkursach dla młodych adeptów nauki.
Omówił działalność organizacyjną Zarządu Głównego. W liczbach została ona przedstawiona
następująco: 8 zebrań Prezydium, 10 zebrań plenarnych Zarządu Głównego. Przedstawił liczbę
zebrań naukowych na przestrzeni ostatnich kilku lat: 101 w 2012 r., 81 w 2013 r., 91 w 2014 r.,
125 w 2015 r., 94 w 2016 r., 108 w 2017 r., 107 w 2018 r. W trakcie ostatniej kadencji odbyło się
215 zebrań naukowych, w których wzięło udział 4086 osób i wygłoszono 240 referatów. Podał
informację o organizowanych przez PTMTS wydarzeniach naukowych – w ostatniej kadencji
odbyło się 21 konferencji i sympozjów organizowanych i współorganizowanych przez PTMTS,
następnych 7 zostało objętych patronatem PTMTS, odbyły się 4 warsztaty i rozstrzygnięto
10 konkursów naukowych.
Przedstawił dane bibliometryczne kwartalnika JTAM, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
współczynnik wpływu IF 0.783 w 2015 r. oraz jego pięcioletnią wartość 0.974. Podkreślił, że na
przestrzeni ostatnich kilku lat wartość współczynnika IF przejawia tendencję wzrostową. W wypowiedzi znalazła się również informacja o liczbie arkuszy wydawniczych Biuletynu PTMTS:
9.5 arkusza w 2017 r. i 14 arkuszy w 2018 r. oraz periodyku Modelowanie Inżynierskie (Oddział
Gliwicki): 34 arkusze (2017 r.) i 41 arkuszy (2018 r.). Przedstawił również pozostałą działalność
wydawniczą PTMTS – wydawnictwa zwarte, w tym m.in.: jubileuszową księgę 60 lat Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (rok 2018, red. Wiesław Nagórko) oraz
Mechanikę w Lotnictwie, ML-XVIII 2018 (rok 2018, pokonferencyjna dwutomowa monograﬁa).
W swojej prezentacji sekretarz generalny przedstawił także wybrane szczegóły Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS w Pułtusku, który odbył się w dniach 6-7 czerwca 2018 r. oraz
podał informacje o zakończonej w 2017 roku renowacji grobowca Profesora Maksymiliana Tytusa
Hubera w Krakowie i związanych z tym wydarzeniem uroczystościach.
Do wartych podkreślenia wydarzeń ostatniej kadencji W. Elsner zaliczył najważniejsze konferencje z obszaru szeroko rozumianej mechaniki, w tym m.in. XVIII Konferencję „Mechanika
w lotnictwie”, 57 Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, 15 Symposium Solid and Structures.
Mają one duży wpływ na upowszechnianie mechaniki i pozwalają na wymianę myśli między
specjalistami z różnych ośrodków naukowych. Przekazał również informacje o konkursach naukowych – cyklicznych oraz okazjonalnych, organizowanych przez PTMTS. Zwrócił uwagę na
wagę tego rodzaju wydarzeń naukowych, szczególnie w odniesieniu do młodych adeptów nauki,
którzy coraz częściej biorą w nich udział.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia Witold Elsner przekazał informacje o reaktywacji
w czerwcu 2018 r. Polskiej Sekcji GAMM i wynikającej z tego współpracy krajowego środowiska
naukowego mechaników z jego odpowiednikiem w Niemczech. Poinformował, że podczas zebrania
w Pułtusku w czerwcu 2018r., przewodniczącym Polskiej Sekcji GAMM został wybrany profesor
Mieczysław Kuczma, a sekretarzem dr Magdalena Łasecka-Plura.
Na zakończenie sekretarz generalny Witold Elsner podziękował Zarządowi Głównemu i oddziałom za współpracę.
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• Sprawozdanie ﬁnansowe
Sprawozdanie z działalności ﬁnansowej Towarzystwa, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2018 r., dostarczone delegatom przed Zjazdem, omówił skarbnik PTMTS Paweł Kłosowski. Dodatkowo poinformował o trudnościach ﬁnansowych Towarzystwa, wyrażanych
brakiem istotnych oszczędności na rachunku bankowym Zarządu Głównego. Zwrócił się z apelem o podjęcie działań do poprawy kondycji ﬁnansowej Zarządu Głównego poprzez wsparcie
ﬁnansowe z oddziałów oraz przekazywanie przez członków Towarzystwa 1% wpłaty w ramach
składanych rocznych rozliczeń podatkowych. Przedstawił stan konta i lokat PTMTS. Poinformował o złożeniu do MNiSW raportów ﬁnansowych.
• Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący GKR Roman Jankowiak odczytał protokół (załącznik nr 3) z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej, podsumowujący działalność naukową i wydawniczą PTMTS
oraz stan ﬁnansowy Towarzystwa. Podał informacje o poprawnym wykonaniu przez oddziały
zadań statutowych oraz wypełnianiu ustaleń przyjętych na XXXVII Zjeździe Delegatów zorganizowanym w Supraślu w 2017 r. Przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi, wyrażając jednocześnie uznanie dla jego działalności. Na zakończenie podziękował
za pracę w GKR.
• Dyskusja nad sprawozdaniami
W uzupełnieniu i dyskusji nad sprawozdaniami udział wzięli:
➢ Janusz Badur – zasygnalizował konieczność wnikliwszej obserwacji rynku wydawniczego
mechaniki, gdyż również w naszym kraju powstają bardzo wartościowe publikacje i niekoniecznie w dużych ośrodkach naukowych. Jako przykład podał ośrodek Bydgoski.
➢ Maria Kotełko – zwróciła się w imieniu GKR z prośbą do Komisji Rewizyjnych oddziałów
o wykorzystywanie obowiązujących szablonów dokumentów, co ułatwia późniejszą pracę
przy sporządzaniu sprawozdania GKR. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdań.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli sprawozdania.
• Udzielenie absolutorium ustępującemu władzom PTMTS
Na podstawie przedstawionych sprawozdań ZG i GKR, zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Przewodniczący Zjazdu Mieczysław Kuczma złożył gratulacje przewodniczącemu Zbigniewowi Kowalewskiemu i przekazał podziękowania całemu Zarządowi Głównemu oraz paniom z biura
PTMTS – Ewie Koisar i Elżbiecie Wilanowskiej za duże zaangażowanie w prace Towarzystwa.
Profesor Zbigniew Kowalewski podziękował obecnym. Podkreślił, że uzyskany wynik jest zasługą wielu członków Towarzystwa, a praca w tak znamienitym zespole była dużą przyjemnością.
*****
• Zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego PTMTS
Przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów i wyboru przewodniczącego PTMTS, przewodniczący Zjazdu M. Kuczma przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Zjazdu wybory władz
są tajne, bezpośrednie i następują spośród zgłoszonych kandydatów, w obecności co najmniej
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połowy uprawnionych do głosowania. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
W przypadku nieobecności kandydata, konieczna jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.
Zgłoszenie kandydata do władz Towarzystwa należy złożyć w formie pisemnej w Komisji Wyborczej. Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest sprawdzić, czy osoba zgłaszająca jest uprawniona
do zgłoszenia kandydatury i czy zgłoszony kandydat spełnia warunki do kandydowania podane
w Statucie PTMTS i Regulaminie Zjazdu.
Komisja Wyborcza podała, że na przewodniczącego PTMTS zgłoszono jedną
kandydaturę – profesora Włodzimierza Kurnika. Kandydat wyraził zgodę.
*****
• Przyznanie godności członka honorowego PTMTS
W trakcie Zjazdu przedstawiono kandydatury poniższych osób do nadania godności członka honorowego Towarzystwa (zatwierdzone przez zebranie plenarne ZG w oparciu o wnioski
oddziałów). Są to:
prof. Stanisław Drobniak (Oddział Częstochowski)
prof. Zenon Mróz (Oddział Warszawski)
prof. Lech Dietrich (Oddział Warszawski)
Sylwetki kandydatów przedstawili kolejno: Andrzej Bogusławski z Oddziału Częstochowskiego oraz Jacek Janiszewski i Zbigniew Kowalewski z Oddziału Warszawskiego.
Po każdej prezentacji przeprowadzono głosowania jawne.
XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS nadał godność Członka Honorowego
PTMTS wszystkim nominowanym.
*****
• Wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki teoretycznej i Stosowanej”
Przewodniczący Kapituły Odznaki Józef Kubik odczytał postanowienie Kapituły podjęte
w wyniku głosowania, które odbyło się w formie elektronicznej w dniach 28 lutego – 1 marca
2019 r.
Jednomyślną decyzją członków Kapituły:
Złotą Odznaką wyróżnieni zostali: Tadeusz Łagoda – O. Opolski, Krzysztof Sibilski –
O. Warszawski;
Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali: Wojciech Błażejewski – O. Wrocławski, Michał Böhm
– O. Opolski, Aleksander Karolczuk – O. Opolski, Wiesław Krzemień – O. Warszawski, Czesław Machelski – O.Wrocławski, Adam Niesłony – O. Opolski, Piotr Pełka – O. Częstochowski,
Grzegorz Socha – O. Warszawski.
Osobom wyróżnionym, obecnym na Zjeździe Delegatom, Odznaki wręczył ustępujący przewodniczący PTMTS Zbigniew Kowalewski. Podziękował laureatom, życząc im dalszych dokonań
i zadowolenia z aktywności w PTMTS.
• Wybór Kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”
Delegaci uznali, że Kapituła wypełnia dobrze swoje obowiązki i powinna pozostać w niezmienionym składzie:
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Józef Kubik – przewodniczący
Stanisław Drobniak
Arkadiusz Mężyk
Wiesław Nagórko
Wojciech Pietraszkiewicz
Adam Podhorecki
Andrzej Seweryn
Gwidon Szefer
Eugeniusz Świtoński
Ponieważ jednak jej skład, ze względu na odejście prof. Zbigniewa Kączkowskiego uległ
zmniejszeniu, przewodniczący Kapituły zaproponował, by uzupełnić skład do granicznej liczby 10 osób i zgłosił kandydaturę Zbigniewa Kowalewskiego na członka Kapituły.
Na członka Kapituły w drodze głosowania jednomyślnie wybrany został Zbigniew
Kowalewski.
*****
• Ogłoszenie laureata Nagrody Olszaka
Przewodniczący Jury Nagrody Andrzej Tylikowski poinformował, że nagroda nie została
przyznana, ponieważ nie zgłoszono żadnego wniosku.
• Wystąpienie redaktora naczelnego JTAM
Redaktor naczelny kwartalnika JTAM Włodzimierz Kurnik scharakteryzował periodyk
JTAM i wymienił skład Kolegium Redakcyjnego, które pełni kluczową rolę w utrzymaniu wysokiej jakości publikowanych w kwartalniku prac naukowych. Wyraził potrzebę współpracy z profesjonalnym wydawnictwem, które z użyciem odpowiednich technik i metod sprawowałoby „opiekę” nad kwartalnikiem.
• Wystąpienie redaktora Biuletynu PTMTS
Tegoroczny redaktor Biuletynu Ewa Koisar zwróciła się z prośbą do oddziałów PTMTS
o nadsyłanie, poza sprawozdaniami, ciekawych materiałów – informacji o członkach Towarzystwa, jubileuszach, seminariach, a także wspomnień.
• Stan przygotowań do IV Polskiego Kongresu Mechaniki
Grzegorz Cieplok poinformował o zrealizowaniu zadań niezbędnych do zorganizowania
IV Polskiego Kongresu Mechaniki. Wymienił między innymi: rozstrzygnięcie przetargu na obsługę konferencji, wybór miejsca Kongresu, zakup domen internetowych oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej. Poinformował o objęciu IV Polskiego Kongresu Mechaniki patronatem
honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz utworzeniu komitetu honorowego składającego się z 20 rektorów polskich uczelni wyższych. Zaznaczył, że miasto Kraków
w dniach odbywania się Kongresu zapewni dla jego uczestników bezpłatny transport środkami
komunikacji miejskiej. Zapowiedział udział 12 znamienitych gości z zagranicy mających status
prelegentów wiodących. Przedstawił termin przesyłania artykułów oraz wysokość wpłat i termin
ich wnoszenia.
W dyskusji zebrani zwrócili się z prośbą o przesunięcie terminu końcowego wnoszenia opłaty
konferencyjnej o dwa tygodnie. Zasygnalizowano, że przyjęcie artykułu na Kongres jest w większości ośrodków naukowych podstawą do wnoszenia opłaty konferencyjnej.
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• Współpraca z GAMM
Przewodniczący Polskiej Sekcji GAMM Mieczysław Kuczma przedstawił szczegóły współpracy z GAMM oraz podał informacje o Sekcji. Podkreślił, że GAMM jest organizacją międzynarodową, a polscy naukowcy cieszą się w niej uznaniem i zajmują dobrą pozycję. Sekcja liczy
obecnie 32 osoby. Podziękował sekretarz Sekcji Magdalenie Łaseckiej-Plura za wykonanie strony internetowej Sekcji. Zaprosił do wstępowania do Polskiej Sekcji GAMM, wskazując na dużą
aktywność i atrakcyjność programu tej organizacji.
*****

Zmiany w Statucie PTMTS
Ryszard Parkitny – przewodniczący powołanej przez Zarząd Główny Komisji Statutowej,
w skład której wchodzili również Witold Elsner i Paweł Kłosowski – przedstawił proponowane zmiany w Statucie PTMTS. Statut musi być zgodny z aktualnie obowiązującym Prawem
o Stowarzyszeniach. Podkreślił, że proponowane zmiany zostały skonsultowane z prawnikiem.
W trakcie prezentacji na bieżąco omawiano każdą proponowaną zmianę.
Wszyscy delegaci otrzymali propozycje zmian w materiałach zjazdowych.
Wśród proponowanych zmian znajdowały się m.in.: przedłużenie kadencji do trzech lat, możliwość uzupełnienia na wypadek losowy składu Zarządu Głównego drogą kooptacji, ustalenie
minimalnej liczby zebrań Zarządu Głównego w roku (2 spotkania) oraz określenie roli zastępców
członków Zarządu Głównego (aktywni, nieaktywni), ustalenie liczby osób we władzach oddziałów.
W dyskusji nad zmianami w Statucie brali udział delegaci: Paweł Kłosowski, Ryszard Parkitny, Czesław Szymczak, Tadeusz Łagoda, Mieczysław Kuczma, Bogdan Posiadała, Ewa Koisar,
Radosław Mania, Maria Kotełko, Włodzimierz Kurnik, Witold Elsner, Wojciech Sobieski, Zbigniew Kowalewski.
W dyskusji przeprowadzono szczegółową analizę każdej proponowanej zmiany w Statucie,
dopracowywano treść poszczególnych paragrafów. Dotyczyło to zmian zarówno proponowanych
przez członków PTMTS, jak również wprowadzonych przez prawnika.
Dyskusja nad zmianami trwała również w kuluarach. Głosowanie przeniesiono na drugi dzień
Zjazdu, kiedy to jeszcze po krótkiej dyskusji wypracowano ostateczną treść zmian.
Przewodniczący Zjazdu Mieczysław Kuczma poddał pod głosowanie proponowane zmiany
w Statucie PTMTS.
Zgromadzeni na XXXVIII Zjeździe PTMTS delegaci w głosowaniu jawnym (głosowało 68 osób) przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęli uzgodnione poprawki do Statutu PTMTS (nowa wersja Statutu PTMTS – załącznik nr 4 protokołu
jest rozdziałem III Biuletynu).
*****

Wybory władz PTMTS
• Wystąpienia kandydatów na przewodniczącego PTMTS
Kandydat na Przewodniczącego PTMTS – Włodzimierz Kurnik – podziękował za zaufanie,
którym obdarzyli go zebrani, a następnie wygłosił exposé, w którym przedstawił najważniejsze
kierunki przyszłej działalności Towarzystwa:
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a) ze względu na słaby stan ﬁnansowy Zarządu Głównego i Biura PTMTS przekazanie Zarządowi Głównemu upoważnienia do gospodarowania mieniem PTMTS oraz jednorazowe
wsparcie ﬁnansowe ZG przez oddziały,
b) dbanie o wizerunek i dobre imię PTMTS,
c) rozwijanie i utrzymanie na wysokim poziomie stałych form działalności Towarzystwa
(kwartalnik JTAM, Polski Kongres Mechaniki)
d) podtrzymanie znaczenia organizowanych przez PTMTS konferencji, seminariów oraz szkoleń,
e) angażowanie się w pozyskiwanie dla PTMTS nowych członków,
f) dążenie do umiędzynarodowienia kwartalnika JTAM oraz nawiązania współpracy z podobnymi zagranicznymi Towarzystwami naukowymi,
g) utrzymanie stabilizacji ﬁnansowej Towarzystwa.
Wyciąg z protokołu Komisji
uprawnionych do głosowania
oddano głosów
głosów ważnych
głosów za wyborem
głosów przeciwnych

Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5a)
88
85
84
83
1

Przewodniczącym PTMTS na XXXIX kadencję wybrany został Włodzimierz
Kurnik.
***
• Wybory Zarządu Głównego PTMTS
Zarząd przedstawił propozycję, aby – jak w upływającej kadencji – wybrać 8 członków Zarządu. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto tę propozycję.
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów na członków ZG PTMTS:
Janusz Badur – O. Gdański
Tomasz Krzyżyński – O. Koszaliński
Grzegorz Cieplok – O. Krakowski
Marcin Kujawa – O. Gdański
Witold Elsner – O. Częstochowski
Przemysław Litewka – O. Poznański
Sławomir Kciuk – O. Gliwicki
Tadeusz Łagoda – O. Opolski
Paweł Kłosowski – O. Gdański
Radosław Mania – O. Łódzki
Zbigniew Kowalewski – O. Warszawski
Roman Starosta – O. Poznański
Wyciąg z protokołu Komisji
uprawnionych do głosowania
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5b)
88
75
74
1

Członkami Zarządu Głównego na XXXIX kadencję wybrani zostali (w nawiasie
liczba głosów „za” ):
1. Janusz Badur (51)
5. Tomasz Krzyżyński (41)
2. Witold Elsner (63)
6. Marcin Kujawa (39)
3. Sławomir Kciuk (38)
7. Tadeusz Łagoda (49)
4. Zbigniew Kowalewski (63)
8. Roman Starosta (48)
Przewodniczący PTMTS Włodzimierz Kurnik, zaproponował przyporządkowywanie funkcji
administracyjnych członkom ZG na podstawie liczby punktów uzyskanych przez nich w głosowaniu.
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• Wybory przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła dwie kandydatury: Marię Kotełko, Monikę Wągrowską.
Kandydatki wyraziły zgodę.
Wyciąg z protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5c)
uprawnionych do głosowania 88
oddano głosów
68
głosów ważnych
68
głosów nieważnych
0
Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXIX kadencję została Maria
Kotełko.
• Ustalenie liczebności Głównej Komisji Rewizyjnej
Pod głosowanie poddano utrzymanie dotychczasowej liczebności Komisji Rewizyjnej.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli utrzymanie obecnie obowiązującej liczebności Komisji Rewizyjnej.
• Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do GKR:
1. Robert Jankowski – O. Gdański
2. Wiesława Piekarska – O. Częstochowski
3. Damian Gąsiorek – O. Gliwicki
4. Bazyli Krupicz – O. Białostocki
Kandydaci wyrazili zgodę.
Wyciąg z protokołu Komisji
uprawnionych do głosowania
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5d)
88
59
59
0

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXIX kadencję zostali:
1. Wiesława Piekarska – O. Częstochowski
2. Robert Jankowski – O. Gdański
3. Bazyli Krupicz – O. Białostocki
Zastępcą członka Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXIX kadencję został:
• Damian Gąsiorek – O. Gliwicki
*****

Dyskusja nad przyszłością konferencji NKRM oraz wybór oddziału, który
zorganizuje następną konferencję i Zjazd
W dyskusji podkreślano wysoki poziom naukowy obecnej konferencji i konieczność jej kontynuowania oraz że połączenie takiej konferencji ze Zjazdem Delegatów PTMTS jest bardzo dobrą
tradycją.
Zorganizowanie następnej konferencji Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki oraz Zjazdu zadeklarował w imieniu Oddziału Gliwickiego Eugeniusz Świtoński. Zaapelował też o promocję
członków PTMTS do Rady Doskonałości Naukowej.
*****
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Uchwały i wolne wnioski XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Bogdan Wilczyński poinformował, że do Komisji wpłynęły 3 projekty uchwał. Są to:
1. Projekt uchwały zgłoszony przez Włodzimierza Kurnika w sprawie zapewnienia stałej
płynności ﬁnansowania Towarzystwa.
2. Robert Jankowski oraz Grzegorz Cieplok przedłożyli (niezależnie) wnioski o podjęcie działań zmierzających do podniesienia pozycji punktowej kwartalnika JTAM na liście czasopism punktowanych Ministerstwa. Na ich podstawie Komisja Uchwał i Wniosków sformułowała jeden wniosek.
Ad. 1. Delegaci po krótkiej dyskusji przystąpili do głosowania nad pierwszą uchwałą składającą
się z dwóch punktów.
Uchwała XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS w sprawie zapewnienia stałej
płynności ﬁnansowania Towarzystwa
Zjazd Delegatów, na podstawie § 22 ust. 1 i § 23 punkt 1 Statutu PTMTS, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia stałej płynności ﬁnansowej Towarzystwa oraz stworzenia właściwych
warunków do prowadzenia jego działalności statutowej, postanawia
1) zobowiązać wszystkie zarządy oddziałów do jednorazowego przekazania Zarządowi Głównemu 10% środków ﬁnansowych będących w ich dyspozycji, według stanu oszczędności
na dzień 22 marca 2019 r., w celu pokrycia stałych zobowiązań Zarządu w okresie od
01.04.2019 do 31.12.2019, związanych z prowadzeniem Biura PTMTS oraz obsługi administracyjnej kwartalnika JTAM,
2) upoważnić Zarząd Główny PTMTS – do czasu wejścia w życie znowelizowanego w dniu
21.03.2019 Statutu Towarzystwa – do opracowania i wdrożenia zasad gospodarowania mieniem PTMTS.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie.
Ad. 2.
W wyniku dyskusji postanowiono sformułować, a następnie wypracowano stanowisko, które
powinno być przez Zarząd Główny przekazane do odpowiednich komisji w MNiSW.
Stanowisko XXXVIII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej w sprawie ewaluacji czasopism naukowych
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, obradujący
w Będlewie w dniu 22 marca 2019 r., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Głównego,
w części dotyczącej organu naukowego Towarzystwa, którym jest kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), wyraża następujące stanowisko.
Biorąc pod uwagę historię (ciągłe, regularne wydawanie od roku 1963), poziom naukowy,
sposób kwaliﬁkowania artykułów, standard open access, ochronę antyplagiatową (crosscheck),
bieżące wskaźniki bibliometryczne, międzynarodowy komitet naukowy oraz kolegium redakcyjne,
obecność w międzynarodowych bazach czasopism naukowych, a także rozpoznawalność w kraju
i za granicą, Zjazd wyraża opinię, że czasopismo JTAM powinno uzyskać wartość punktową,
w ramach prowadzonej ewaluacji, nie mniejszą niż 100 punktów. Byłoby to adekwatne do rangi,
walorów, standardów i światowej renomy czasopisma oraz promowałoby polską markę wydawniczą.
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*****
Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że zostały wyczerpane wszystkie punkty porządku obrad XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS.
Nowy przewodniczący PTMTS, prof. Włodzimierz Kurnik złożył podziękowania wszystkim Delegatom i przybyłym członkom honorowym za obecność i aktywne uczestnictwo w Zjeździe
i konferencji, przewodniczącemu i zastępcy przewodniczącego Zjazdu, sekretarzom Zjazdu oraz
pracującym w czasie obrad Zjazdu Komisjom za sprawne i kompetentne czuwanie nad realizowaniem porządku obrad, Paniom z biura ZG za przygotowanie organizacyjne XXXVIII Zjazdu
Delegatów PTMTS.
Przewodniczący Zjazdu, prof. Mieczysław Kuczma dziękując Delegatom, Prezydium Zjazdu oraz Gospodarzom i wszystkim uczestnikom Zjazdu, ogłosił zamknięcie
obrad XXXVIII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej.
*****
Po wyborach odbyły się zebrania konstytuujące nowo wybranego Zarządu i Głównej
Komisji Rewizyjnej.
Spośród wybranych członków ZG wyłoniono prezydium.
Skład Zarządu Głównego na XXXIX kadencję:
Prezydium ZG PTMTS:
przewodniczący
– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
wiceprzewodniczący
– prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
wiceprzewodniczący
– prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
sekretarz generalny
– prof. dr hab. inż. Witold Elsner
zastępca sekretarza generalnego – prof dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
skarbnik
– dr hab. inż. Sławomir Kciuk
zastępca skarbnika
– dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG
Zastępcy członków ZG PTMTS:
– prof. dr hab. inż. Janusz Badur – pełnomocnik do współpracy z przemysłem
– dr hab. inż. Roman Starosta
Główna Komisja Rewizyjna
przewodnicząca GKR
–
wiceprzewodnicząca GKR –
członek GKR
–
członek GKR
–
zastępca członka GKR
–

PTMTS ukonstytuowała się następująco:
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
dr hab. inż. Bazyli Krupicz
dr hab. inż. Damian Gąsiorek

*****
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XXXVIII Zjazdowi Delegatów PTMTS towarzyszyła XIII Konferencja Nowe kierunki rozwoju mechaniki. Konferencję przygotował Oddział Poznański PTMTS. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTMTS dr hab. inż. Roman Starosta.
Na konferencji wygłoszono 4 referaty plenarne i 17 sekcyjnych, przedstawiono 12 prezentacji
plakatowych.
Sekretarze
XXXVIII Zjazdu Delegatów

Przewodniczący
XXXVIII Zjazdu Delegatów

dr inż. Tadeusz Szymczak

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

dr hab. inż. Barbara Kozłowska

2. Protokół z XXXVIII Zjazdu Delegatów PTMTS
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Załącznik nr 23

Delegaci na XXXVIII Zjazd PTMTS
20-23 marca 2019 r., Będlewo
(przy wybranych zastępcach delagatów brak numeru mandatu)
Mandat
CH-1
CH-2
CH-3
CH-4
CH-5
CH-6
CH-7
CH-8
CH-9
CH-10
CH-11
CH-12
CH-13
CH-14
CH-15
CH-16
CH-17
CH-18
CH-19
CH-19
CH-19
CH-19
CH-19
D-1
D-2
D-3
D-4
D-1
D-5
D-6

3

Imię i nazwisko
Członkowie Honorowi
Józef Wojnarowski
Witold Gutkowski
Wojciech Pietraszkiewicz
Gwidon Szefer
Czesław Cempel
Eugeniusz Świtoński
Zbigniew Wesołowski
Eugeniusz Dembicki
Józef Kubik
Józef Szala
Edmund Wittbrodt
Michał Kleiber
Janusz Lipiński
Czesław Szymczak
Paweł Śniady
Piotr Konderla
Wiesław Nagórko
Wiesław Ostachowicz
Ryszard Parkitny
Andrzej Garstecki
Roman Jankowiak
Ewa Koisar
Andrzej Tylikowski
Oddział Białostocki
Andrzej Seweryn
Bazyli Krupicz
Michał Kuciej
Robert Uścinowicz
Adam Tomczyk
Oddział Bielsko-Bialski
Stanisław Zawiślak
Andrzej Harlecki
Andrzej Urbaś
Krzysztof Augustynek

Lista z podpisami Delegatów znajduje się w biurze ZG PTMTS.

Podpis

obecny

obecny
obecny
obecny

obecny
obecna
obecny

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
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Oddział Bydgoski
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16
D-17
D-18
D-19

D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27

D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-39

Jerzy Sawicki
Tomasz Piątkowski
Maria Olejniczak
Tomasz Janiak
Robert Kostek
Mariusz Kukliński
Oddział Częstochowski
Andrzej Bogusławski
Bogdan Posiadała
Wiesława Piekarska
Witold Elsner
Artur Tyliszczak
Jacek Przybylski
Dawid Cekus
Piotr Pełka
Sebastian Uzny
Oddział Gdański
Jarosław Górski
Robert Jankowski
Krzysztof Kaliński
Paweł Kłosowski
Marcin Kujawa
Krzysztof Lipiński
Jacek Pozorski
Łukasz Smakosz
Jerzy Głuch
Oddział Gliwicki
Arkadiusz Mężyk
Sławomir Duda
Damian Gąsiorek
Sławomir Kciuk
Grzegorz Gembalczyk
Marek Gzik
Jarosław Brodny
Robert Michnik
Tomasz Trawiński
Marcin Szczygieł
Oddział Kielecki
Izabela Krzysztoﬁk
Zbigniew Koruba

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny

obecny
obecny
obecna
obecny
obecny

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecna
obecny
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D-40
D-41
D-42
D-43
D-44

D-45
D-46
D-47
D-48
D-49
D-50
D-51
D-52

D-53
D-54
D-55
D-56
D-57
D-58
D-56
D-59
D-60

D-61
D-62
D-63
D-64
D-65
D-66

91

Dariusz Bojczuk
Rafał Chatys
Oddział Koszaliński
Tomasz Krzyżyński
Krzysztof Cichocki
Bogdan Wilczyński
Łukasz Bohdal
Tomasz Królikowski
Oddział Krakowski
Grzegorz Ciepllok
Ryszard Pęcherski
Andrzej Winnicki
Kinga Nalepka
Oddział Lubelski
Sylwester Samborski
Jarosław Latalski
Krzysztof Kęcik
Jerzy Podgórski
Rafał Rusinek
Jarosław Bęc
Oddział Łódzki
Jarosław Jędrysiak
Zbigniew Kołakowski
Maria Kotełko
Janusz Lipiński
Radosław Mania
Andrzej Stefański
Piotr Ostrowski
Oddział Olsztyński
Wojciech Sobieski
Janusz Badur
Ireneusz Białobrzewski
Seweryn Lipiński
Oddział Opolski
Tadeusz Łagoda
Adam Niesłony
Marta Kurek
Michał Böhm
Oddział Poznański
Mieczysław Kuczma
Przemysław Litewka

obecny
obecny
obecny

obecny
obecny

obecny
obecny
obecny

obecna
członek honorowt CH-21
obecny
obecny
obecny
obecny

obecny
obecny
obecna
obecny
obecny
obecny
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D-67
D-68
D-69
D-70
D-71

D-72
D-73
D-74
D-75
D-76
D-77
D-78
D-79
D-80
D-81
D-82
D-83
D-84
D-85
D-86
D-87
D-88
D-89
D-90
D-91
D-92
D-93
D-94
D-95
D-96
D-97
D-98
D-99
D-100
D-101

Ryszard Dzięcielak
Roman Starosta
Michał Guminiak
Magdalena Łasecka-Plura
Tomasz Walczak
Paweł Fritzkowski
Magdalena Mierzwiczak
Oddział Rzeszowski
Piotr Gierlak
Andrzej Burghardt
Magdalena Muszyńska
Oddział Szczeciński
Paweł Grudziński
Tomasz Okulik
Kamil Urbanowicz
Mariusz Leus
Marcin Hoﬀmann
Oddział Warszawski
Jacek Janiszewski
Tadeusz Szymczak
Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Leszek Baranowski
Wiesław Krzymień
Piotr Przybyłowicz
Monika Wągrowska
Włodzimierz Kurnik
Zbigniew Kowalewski
Barbara Kozłowska
Krzysztof Sibilski
Marian Jeż
Cezary Szczepański
Robert Zalewski
Tomasz Libura
Oddział Wrocławski
Piotr Konderla
Wojciech Błażejewski
Krzysztof Jesionek
Czesław Machelski
Halina Konderla
Grzegorz Lesiuk
Roman Jankowiak

obecny
obecny
obecny
obecna
obecny

obecny
obecny

obecny
obecny

obecny
obecny
obecna
obecny
obecny
obecny
obecna
obecny
obecny
obecna
obecny

obecny
obecny
członek honorowy CH-16
obecny
obecny
obecna
członek honorowy CH-21
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D-102
D-103

Kamila Jarczewska
Paulina Mayer
Oddział Zielonogórski
Jacek Korentz
Volodymyr Sakharov
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Załącznik nr 34

Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
z kontroli oceny działalności Towarzystwa w okresie XXXVIII kadencji (2017-2018)
Warszawa, 15 marca 2019 r.
Główna Komisja Rewizyjna została wybrana na XXXVIII kadencję w składzie:
Przewodniczący
– prof. dr inż. Roman Jankowiak
Wiceprzewodnicząca
– dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
Członkowie Komisji
– prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
– prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska
Zastępcy członków Komisji – dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
– dr inż. Zdzisław Pawlak
Komisja w składzie:
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Członkowie Komisji

–
–
–
–

prof. dr inż. Roman Jankowiak
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska

przeprowadziła w dniu 15.03.2019 r. kontrolę działalności Towarzystwa w okresie XXXVIII kadencji.
W trakcie upływającej kadencji Przewodniczący GKR uczestniczył z głosem doradczym
w niektórych posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
W czasie trwania XXXVIII kadencji Towarzystwa GKR zbierała się dwukrotnie: po raz
pierwszy 17 maja 2018 r., aby dokonać kontroli za rok 2017, oraz 14 marca 2019 r., aby dokonać
kontroli za rok 2018 i ocenić działalność Towarzystwa w całej XXXVIII kadencji (od 1.01.2017
do 31.12.2018 r.).
Dokumenty stanowiące podstawę oceny:
1. biuletyny Biuletyn PTMTS, Rok 2017 i Biuletyn PTMTS, Rok 2018 przedstawiające działalność Towarzystwa w czasie kadencji 2017-2018,
2. sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w XXXVIII kadencji,
3. sprawozdania ﬁnansowe PTMTS za lata 2018 i 2019,
4. protokoły Komisji Rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa za lata 2017 i 2018,
5. Dokumenty ﬁnansowe Towarzystwa.

1.
1.1.

Działalność Towarzystwa w XXXVIII kadencji

Działalność rzeczowa

W trakcie kadencji na zebraniach plenarnych Zarząd Główny podejmował uchwały, które są
opublikowane w Biuletynie PTMTS, Rok 2017 i w Biuletynie PTMTS, Rok 2018.
Statutowe cele Towarzystwa, koncentrujące się na rozwoju mechaniki, były realizowane poprzez organizowanie zebrań i konferencji naukowych, sesji i seminariów, kursów oraz konkursów
naukowych, a także poprzez działalność wydawniczą. Mimo ograniczonych środków ﬁnansowych
Towarzystwo w czasie kadencji zorganizowało wszystkie zaplanowane imprezy naukowe.
Zorganizowano łącznie:
4

Podpisany protokół Głównej Komisji Rewizyjnej znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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• 215 zebrań naukowych,
• 35 konferencji i sympozjonów naukowych,
• 4 warsztaty naukowe.
Bardzo ważną formą działalności były wydawnictwa. Zarząd Główny PTMTS kontynuował
i zapewniał wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
i roczników Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
W okresie sprawozdawczym ukazało się 8 zeszytów kwartalnika i 2 roczniki biuletynu.
Kontynuowano współpracę ze środowiskami naukowymi z innych krajów. Na zebraniach naukowych, w konferencjach, sympozjach, seminariach i sesjach zorganizowanych przez Towarzystwo udział wzięło wielu gości zagranicznych.

1.2.

Działalność organizacyjna

W trakcie kadencji odbyło się 8 zebrań Prezydium Zarządu Głównego i 10 zebrań plenarnych
Zarządu Głównego.
Ogólna liczba członków Towarzystwa na koniec kadencji wynosiła 1008, w tym: 28 członków
honorowych, zrzeszonych w 19 Oddziałach oraz 4 członków wspierających. W okresie sprawozdawczym odbyło się 131 zebrań organizacyjnych oraz 215 zebrań naukowych.
Zarząd Główny powierzył organizację XXXVIII Zjazdu Delegatów połączonego z XIII Konferencją „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” Oddziałowi Poznańskiemu i ustalił termin na 20-23
marca 2019 r. Zjazd odbędzie się w Będlewie koło Poznania.
Zarząd Główny przyjął listę osób nominowanych do Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla
PTMTS oraz przyjął wnioski o nadanie godności członka honorowego PTMTS zgłoszone przez
Oddziały.

1.3.

Działalność ﬁnansowa

Towarzystwo w okresie sprawozdawczym czerpało swoje fundusze ze składek członkowskich,
dotacji MNSW, wpłat wynikających z przynależności PTMTS do OPP (1%), opłat konferencyjnych, działalności wydawniczej oraz odsetek bankowych.
Struktura wpływów i wydatków oraz bilans końcowy działalności ﬁnansowej Towarzystwa
zawarty jest w sprawozdaniu ﬁnansowym ZG za lata 2017 i 2018, opracowanym przez Biuro Rachunkowe ESTIM. Prowadzenie działalności administracyjno-ﬁnansowej w Oddziałach odbywa
się społecznie.
GKR skontrolowała działalność ﬁnansową Towarzystwa i stwierdziła, że wydatki były celowe
i rzetelnie udokumentowane. Stwierdza także, że liczby podane w sprawozdaniu ﬁnansowym są
zgodne z odpowiednimi zapisami w dokumentach ﬁnansowo-bankowych. Za staranne gospodarowanie dostępnymi środkami ﬁnansowymi Towarzystwa GKR wyraża uznanie dla pracy skarbnika
ZG, jak również dla koleżanek i kolegów odpowiedzialnych za działalność ﬁnansową w Oddziałach.
Główna Komisja Rewizyjna PTMTS nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań
ﬁnansowych ZG oraz bilansów ﬁnansowych za XXXVIII kadencję.

2.

Ocena działalności

Główna Komisja Rewizyjna po dokonaniu szczegółowego przeglądu działalności Towarzystwa
w mijającej kadencji stwierdza, że Zarząd Główny i Oddziały wypełniały zadania statutowe
Towarzystwa, podejmowały działania zmierzające do realizacji wniosków przyjętych na XXXVII
Zjeździe Delegatów.
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Do ważnych działań Towarzystwa należy zaliczyć:
• przygotowanie przez Zarząd Główny wspólnie z Oddziałem Poznańskim XIII Konferencji
„Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki” i XXXVIII Zjazdu Delegatów,
• prowadzenie prac związanych z organizacją IV Polskiego Kongresu Mechaniki połączonego
z 23 Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki, PCM-CMM-2019,
• zorganizowanie w 2018 roku Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów z okazji
60-lecia PTMTS, który odbył się w Pułtusku,
• zakończenie renowacji grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Krakowie,
• aktywność Oddziałów PTMTS w organizacji zebrań naukowych i konferencji,
• kontynuowanie działalności wydawniczej kwartalnika JTAM (Journal of Theoretical and
Applied Mechanics) i Biuletynu PTMTS w 2017 i 2018 r.,
• działania Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma JTAM podejmowane w celu podnoszenia jego rangi naukowej. Efektem tych działań było rozszerzenie Komitetu
Redakcyjnego i uzyskanie przez czasopismo Journal of Theoretical and Applied Mechanics współczynnika Impact Factor IF=0.783 i po raz szósty tzw. 5-letniego współczynnika
Impact Factor: 5-Years IF=0.974,
• reaktywowanie Sekcji Polskiej GAMM,
• udział wybitnych uczonych z dziedziny mechaniki w konferencjach i sympozjach organizowanych przez PTMTS,
• utrzymywanie współpracy z ośrodkami i naukowcami zagranicznymi,
• kontynuowanie przez Zarząd Główny działań w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS.

3.

Wnioski końcowe

W wyniku analizy działalności Towarzystwa w okresie 2017-2018r, GKR zaleca Zarządowi
Głównemu oraz Oddziałom w kolejnej kadencji 2019-2020:
• dalsze przekazywanie części wpływów ze składek członkowskich i z organizowanych pod
szyldem Towarzystwa imprez na prace prowadzone przez biuro Zarządu Głównego,
• dalsze rozpowszechnianie przez Przewodniczących Oddziałów informacji o możliwości przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz PTMTS jako Organizacji Pożytku Publicznego,
• podjęcie skutecznych starań w celu zwiększenia liczby członków i ciekawych zebrań naukowych w Oddziałach PTMTS,
• kontynuację działań w celu uzyskiwania funduszy z MNSW na działalność statutową
PTMTS.
Biorąc pod uwagę całokształt działalności Towarzystwa w mijającej kadencji,
zgodnie ze Statutem § 32, Główna Komisja Rewizyjna przedkłada XXXVIII Zjazdowi Delegatów wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PTMTS.
Jednocześnie GKR wyraża swoje uznanie przewodniczącemu PTMTS prof. Zbigniewowi Kowalewskiemu, wszystkim członkom Zarządu Głównego, paniom pracującym w biurze ZG, Radzie
Redakcyjnej i Kolegium Redakcyjnemu JTAM i Biuletynu PTMTS oraz Komisjom Konkursowym za działalność, za troskę o dobre imię i za dalszy rozwój Towarzystwa.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTMTS
prof. dr inż. Roman Jankowiak
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska

Część III

Statut PTMTS

1. STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
uchwalony na XXXVIII Zjeździe Delegatów, Będlewo 20191

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
w skrócie PTMTS lub Towarzystwo.
§2
Terenem działalności PTMTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
1. PTMTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego
prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
2. PTMTS jest organizacją pożytku publicznego.
§4
PTMTS może powoływać terenowe jednostki organizacyjne zwane dalej Oddziałami.
§5
PTMTS używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem określającym nazwę, siedzibę oraz
jednostkę organizacyjną Towarzystwa.
§6
PTMTS opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§7
PTMTS może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych o podobnych celach działania.
Rozdział II
Cel i sposoby jego realizacji
§8
Celem PTMTS jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej,
współdziałanie w jej rozpowszechnianiu, a także kultywowanie tradycji i upamiętnianie wybitnych postaci mechaniki w Polsce oraz ich osiągnięć.
1

Statut został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 4 października 2019 r.
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§9
PTMTS realizuje swój cel między innymi przez:
1) organizowanie zebrań naukowych, odczytów, seminariów,
2) organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki,
3) organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń naukowych,
4) organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych,
5) wydawanie czasopisma naukowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics
(JTAM),
6) wydawanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(Biuletyn PTMTS),
7) prowadzenie innej działalności wydawniczej (np. wydawnictw konferencyjnych i pokonferencyjnych),
8) inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania,
programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych w praktyce,
9) wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,
10) współpracę ze stowarzyszeniami lub innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi
o tych samych lub podobnych celach działania.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie PTMTS dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających (indywidualnych i zbiorowych),
3) członków honorowych.
§ 11
Członkami zwyczajnymi PTMTS mogą zostać osoby pracujące naukowo w zakresie mechaniki
teoretycznej i stosowanej oraz nauk pokrewnych, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.
§ 12
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału PTMTS na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
2. Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością
co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.
§ 13
Członkowie PTMTS należą organizacyjnie do jednego z Oddziałów.
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§ 14
Członkowie zwyczajni PTMTS mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz PTMTS,
2) brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych
imprezach organizowanych przez PTMTS,
3) otrzymywać ulgę w opłatach za udział w konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez PTMTS.
§ 15
Członkowie zwyczajni PTMTS mają obowiązek:
1) aktywnej pracy badawczej w obszarze zainteresowania Towarzystwa,
2) brania czynnego udziału w pracach PTMTS oraz popierania tych prac w zakresie
określonym celami PTMTS,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej.
§ 16
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub ﬁzyczne, zainteresowane rozwojem
mechaniki teoretycznej i stosowanej i nauk pokrewnych oraz wdrażaniem wyników badań.
2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich przedstawicieli w odpowiednich Oddziałach.
3. Członków wspierających PTMTS przyjmuje Zarząd Główny lub – na mocy upoważnienia
Zarządu Głównego – Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji. Uchwała Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia członka wspierającego zapada
większością co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego płacenia składki w zadeklarowanej
wysokości.
§ 17
1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju
mechaniki lub dla rozwoju PTMTS.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
PTMTS.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składki.
§ 18
1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z PTMTS zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi
Oddziału,
2) skreślenia za niepłacenie przez okres 2 lat składki członkowskiej, pomimo pisemnego
upomnienia,
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3) wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału za popełnienie czynu nielicującego z godnością członka PTMTS lub działania na szkodę Towarzystwa, a także w przypadku
skazania go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych.
2. Członek skreślony za nieopłacanie składki członkowskiej może zostać ponownie przyjęty
pod warunkiem opłacenia składki za okres zalegania.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego
w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uprawnienie to nie
dotyczy przypadku wykluczenia członka w związku ze skazaniem go na dodatkową karę
utraty praw publicznych.
§ 19
Członkostwo członków wspierających i honorowych ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa,
3) utraty osobowości prawnej członka wspierającego lub zaniechania przez niego działalności na rzecz Towarzystwa.
§ 20
1. W uznaniu zasług dla PTMTS jego członkom zwyczajnym lub wspierającym przyznawana jest Złota lub Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej”.
2. Odznakę przyznaje, powoływana przez Zjazd, Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” na wnioski zarządów oddziałów.
Rozdział IV
Władze PTMTS
§ 21
1. Władzami PTMTS są:
1) Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej PTMTS.
2. Kadencja wszystkich władz PTMTS trwa trzy lata.
3. Uchwały wszystkich władz PTMTS, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. W przypadku równej liczby głosów należy przeprowadzić ponowne głosowanie, które w razie potrzeby może być poprzedzone dyskusją. W przypadku ponownego
uzyskania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarządów Oddziałów i Komisji Rewizyjnych Oddziałów nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności w związku
z pełnioną funkcją.
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§ 22
1. Najwyższą władzą PTMTS jest Zjazd Delegatów – zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata.
§ 23
Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i ﬁnansowej PTMTS,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz
przyjmowanie protokołu Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – uchwały o udzieleniu
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) wybór przewodniczącego, 6 członków Zarządu Głównego, tworzących Prezydium Zarządu Głównego, oraz 3 zastępców członków Zarządu Głównego,
5) wybór przewodniczącego, 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 1 zastępcy
członka Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarządu Głównego,
7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu się PTMTS,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do kompetencji innych władz
PTMTS,
9) uchwalanie zmian Regulaminu Obrad Zjazdu Delegatów,
10) dokonywanie zmian w składzie Kapituły Złotej lub Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” oraz uchwalanie zmian
regulaminu jej nadawania.
§ 24
1. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem stanowiącym biorą udział:
1) delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziałów według klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny,
2) członkowie honorowi w liczbie obejmującej wyłącznie przybyłych na Zjazd.
2. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem doradczym udział biorą:
1) członkowie ustępującego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli
nie zostali wybrani delegatami,
2) goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
3. Zjazd Delegatów obraduje zgodnie z Regulaminem Obrad Zjazdu Delegatów.
§ 25
Datę, miejsce i porządek obrad zwyczajnego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Główny i zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
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§ 26
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS jest zwoływany w drodze uchwały przez Zarząd
Główny w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których został zwołany.
§ 27
1. Zarząd Główny składa się z 7-osobowego Prezydium wybranego przez Zjazd Delegatów
oraz z przewodniczących Zarządów Oddziałów.
2. Funkcję przewodniczącego PTMTS ta sama osoba może pełnić kolejno najwyżej przez dwie
kadencje.
3. Przewodniczący PTMTS nie może pełnić żadnych funkcji we władzach Oddziału.
§ 28
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie PTMTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością PTMTS zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Zjazdu Delegatów,
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań ﬁnansowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, komisji problemowych stałych i okresowych
oraz nadzorowanie ich działalności,
6) zawieszanie Zarządu Oddziału w razie niewypełniania obowiązków statutowych,
7) występowanie z wnioskami do Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
8) zgłaszanie kandydatów do Złotej i Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” na wniosek Zarządów Oddziałów lub
z własnej inicjatywy,
9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
PTMTS oraz o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
10) zarządzanie majątkiem i funduszami PTMTS,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach sporów powstałych pomiędzy członkami PTMTS w związku z ich przynależnością do Towarzystwa,
12) ustalanie zasad gospodarowania mieniem, w tym wysokości rocznej składki członkowskiej,
13) określenie regulaminu zwoływania i odbywania zebrań Zarządu Głównego, Zarządów
Oddziałów, a także posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego prowadzonych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz sposobu dokumentowania obrad
i wyników głosowania,
14) w razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy
w składzie do trzech osób, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu
Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

1. Statut PTMTS

105

15) podejmowanie decyzji wynikających z pełnienia przez PTMTS roli wydawcy kwartalnika naukowego JTAM, w tym uchwalanie regulaminu, powoływanie Redaktora
Naczelnego kwartalnika JTAM, ustalanie składu Rady Naukowej oraz powoływanie
redaktorów działowych,
16) powoływanie Redaktora Biuletynu PTMTS,
17) podejmowanie decyzji wynikających z pełnienia przez PTMTS roli głównego organizatora Polskiego Kongresu Mechaniki, w tym powoływanie Stałego Komitetu Kongresowego (SKK), koordynującego prace związane z organizacją Kongresu.
2. Zebrania bezpośrednie Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
Pozostałe zebrania mogą być prowadzone na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego PTMTS lub jednego z wiceprzewodniczących.
4. Jeżeli skład Prezydium Zarządu Głównego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu następuje w drodze kooptacji, spośród zastępców członków
Zarządu Głównego, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
§ 29
W skład 7-osobowego Prezydium Zarządu Głównego wchodzi przewodniczący PTMTS jako
przewodniczący Prezydium, dwóch wiceprzewodniczących PTMTS, sekretarz generalny i jego
zastępca oraz skarbnik i jego zastępca. Wszystkie funkcje w Prezydium powierzane są w trybie
konstytuowania się Zarządu Głównego.
§ 30
1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy przygotowywanie zebrań, uchwał
i stanowisk Zarządu Głównego oraz podejmowanie bieżących decyzji zarządczych w sprawach niewymagających uchwał pełnego składu Zarządu.
2. Bieżące decyzje Prezydium Zarządu Głównego są podejmowane zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego PTMTS
lub jednego z wiceprzewodniczących.
3. Dla ważności pism dotyczących działalności PTMTS – z wyłączeniem spraw, o których
mowa w § 46 – wymagany jest podpis przewodniczącego PTMTS lub jednego z wiceprzewodniczących.
4. Posiedzenia bezpośrednie Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pozostałe
posiedzenia mogą być prowadzone na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.
2. Jeżeli skład Głównej Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
jego uzupełnienie następuje w drodze kooptacji zastępcy członka Głównej Komisji Rewizyjnej, której dokonują pozostali członkowie Komisji.
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§ 32
1. Do kompetencji i szczegółowego zakresu obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należą:
1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień,
3) występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
2. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać
udział w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium, z głosem doradczym.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
PTMTS.
Rozdział V
Oddziały PTMTS
§ 33
1. Oddziały PTMTS powstają – na podstawie uchwały Zarządu Głównego – w miejscowości,
w której mieszka lub pracuje co najmniej 10 członków PTMTS.
2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.
§ 34
Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 35
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata,
nie później niż dwa miesiące przed terminem Zjazdu Delegatów PTMTS.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd
Oddziału z jego własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału i obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 36
W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
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§ 37
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, natomiast w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 38
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie wytycznych działalności Oddziału na podstawie postanowień Statutu
i uchwał władz PTMTS,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, przyjmowanie protokołu Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału – absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
3) określenie liczby osób we władzach Oddziału,
4) wybieranie przewodniczącego, 3-5 członków Zarządu Oddziału oraz 1-2 zastępców
członków Zarządu Oddziału,
5) wybieranie 3 członków oraz 1 zastępcy członka Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6) wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów PTMTS.
§ 39
1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego i 3 do 5 członków, spośród których, na
pierwszym zebraniu Zarządu, wybiera się wiceprzewodniczącego oraz sekretarza i skarbnika.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) realizacja celów statutowych PTMTS na terenie działalności Oddziału,
2) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami na terenie działalności Oddziału,
3) zarządzanie majątkiem PTMTS, oddanym przez Zarząd Główny w administrację
Oddziałowi z prawem zawierania umów,
4) opracowywanie sprawozdań ogólnych i ﬁnansowych oraz preliminarzy budżetowych
Oddziału,
5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, Zarządu Głównego
i Zjazdu Delegatów PTMTS,
6) utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i składanie mu sprawozdań,
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,
8) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
9) wysuwanie kandydatów do nadania członkostwa honorowego PTMTS, jak również
wnioskowanie o pozbawienie członkostwa honorowego Towarzystwa w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
10) wnioskowanie do Kapituły Odznak o nadanie Złotej lub Srebrnej Odznaki „Zasłużony
dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” za pośrednictwem
Zarządu Głównego,
11) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, z upoważnienia Zarządu Głównego.

108

Część III – Statut PTMTS

§ 40
1. Zebrania bezpośrednie Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pozostałe zebrania mogą być prowadzone na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
2. Jeżeli skład Zarządu Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie następuje w drodze kooptacji, spośród zastępców członków Zarządu Oddziału,
której dokonują pozostali członkowie Zarządu Oddziału.
§ 41
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, jego uzupełnienie następuje w drodze kooptacji zastępcy członka Komisji Rewizyjnej
Oddziału, której dokonują pozostali członkowie Komisji.
§ 42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Oddziału pod względem celowości
merytorycznej, legalności wydatkowania funduszy, zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz PTMTS,
2) przeprowadzanie raz na rok szczegółowej kontroli działalności Oddziału,
3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
4) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału protokołu i uwag do
sprawozdań Zarządu Oddziału, jak również wniosków dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium.
§ 43
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału
z głosem doradczym.
Rozdział VI
Majątek PTMTS
§ 44
Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości i fundusze.
§ 45
Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z majątku Towarzystwa,
4) dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa prowadzonych na podstawie uzyskanych zezwoleń,
5) przychody z oﬁarności publicznej.
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§ 46
Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy przewodniczącego PTMTS lub jednego z wiceprzewodniczących oraz skarbnika lub jego zastępcy.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się PTMTS
§ 47
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.
§ 48
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PTMTS Zjazd Delegatów podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część IV

Członkowie PTMTS

1. NOMINACJE I ODZNACZENIA
Doktorat honoris causa Politechniki Opolskiej
dla profesora Eugeniusza Świtońskiego
Profesor Eugeniusz Świtoński z Oddziału Gliwickiego, członek honorowy PTMTS, został
uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Opolskiej. Uroczystość, która została
zorganizowana w ramach Święta Politechniki Opolskiej i była połączona z promocjami doktorskimi, odbyła się 8 maja. Profesor już po raz szósty został uhonorowany najwyższą godnością
akademicką.
Prof. Eugeniusz Świtoński od lat współpracuje z Politechniką Opolską. Jego mentorem był
rektor tej uczelni w latach 1975-1981 – prof. Oswald Mateja.
W uroczystości wzięli licznie udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej na czele z rektorem
prof. Arkadiuszem Mężykiem, a także m.in. rektorzy, prorektorzy i naukowcy wielu polskich
uczelni oraz społeczność akademicka Politechniki Opolskiej.
Możliwość osobistego uczestniczenia w tej podniosłej uroczystości jest dla mnie, wychowanka
Pana Profesora, niezwykle ważna. Profesor, wykształciwszy kilka pokoleń naukowców, stał się dla
nas niekwestionowanym autorytetem i wielokrotnie pomagał nam podejmować życiowe decyzje,
decydujące o ścieżce naszej kariery zawodowej – powiedział podczas uroczystości prof. Arkadiusz
Mężyk.

(Tekst i zdjęcie: Aktualności Uczelniane Politechniki Śląskiej, 9 maja 2019 r.
https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/ListaWiadomosci.aspx)

*****
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Nominacje profesorskie członków PTMTS
W 2019 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:
• 2 kwietnia
Piotr Fedeliński z Oddziału Gliwickiego
Jerzy Małachowski z Oddziału Warszawskiego
• 27 maja
Przemysław Perlikowski z Oddziału Łódzkiego
• 12 grudnia
Anna Kucaba-Piętal z Oddziału Rzeszowskiego
Bartosz Powałka z Oddziału Szczecińskiego
Dariusz Skibicki z Oddziału Bydgoskiego
Tomasz Szolc z Oddziału Warszawskiego

2. JUBILEUSZE

2.1.

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Wojciecha Pietraszkiewicza

W dniu 23 stycznia Pan Profesor dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz obchodził swój jubileusz z okazji 80. urodzin.

Pan prof. Wojciech Pietraszkiewicz jest znanym i cenionym naukowcem w dziedzinie teorii
powłok. Specjalnością Profesora są badania z zakresu nieliniowej teorii cienkich powłok sprężystych. Publikacje prof. Wojciecha Pietraszkiewicza dotyczą również: liniowej teorii powłok,
kinematyki ośrodków Cosserat, kinematyki odkształcalnego ośrodka ciągłego, skończonych obrotów w mechanice konstrukcji, nieliniowych przejść fazowych w powłokach, grupy symetrii
materiałowej, ogólnej termodynamiki powłok, wyboczenia powłok oraz różniczkowej geometrii
powierzchni.
Wyniki pracy prof. W. Pietraszkiewicza zostały między innymi opublikowane w 5 monograﬁach, 4 podręcznikach, 143 oryginalnych artykułach w czasopismach i książkach, zaprezentowane
w 170 wystąpieniach podczas spotkań naukowych i w większości opublikowane w materiałach
konferencyjnych. Profesor jest redaktorem 15 woluminów prac zebranych i promotorem 11 rozpraw doktorskich.
Prof. Wojciech Pietraszkiewicz jest laureatem licznych nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia badawcze, trzykrotnie otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Nauk (1975, 1979, 1982),
otrzymał też nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2002), a od roku 2005 jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W roku 2011 otrzymał
prestiżową nagrodę prof. Wei-Zhang Chiena na ICCES’11 w Nanjing (Chiny) za swój znaczący
wkład w rozwój teorii powłok.
Drogi Jubilacie!
Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i 56-lecia członkostwa w Polskim Towarzystwie Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za znaczące
osiągnięcia naukowe.
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Niech ten jubileusz będzie okazją do złożenia Panu Profesorowi życzenia zdrowia i satysfakcji
z pracy zarówno własnej, jak i swoich wychowanków.
W imieniu Oddziału Gdańskiego PTMTS
Przewodniczący Oddziału
Marcin Kujawa

2.2.

40-lecie pracy zawodowej dr. hab. inż. Stanisława Zawiślaka, prof. ATH

Stanisław Zawiślak urodził się w Bydgoszczy. W latach 1974-1979 studiował w Politechnice
Śląskiej. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny kierunek „Podstawowe Problemy Techniki”. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu modelowania układów mechanicznych grafami
był prof. Józef Wojnarowski. Rezultaty opisane w dyplomie zostały opublikowane w publikacji:
Józef Wojnarowski, Stanisław Zawiślak: „O klasach 2 drzew w syntezie dyskretnych układów
mechanicznych” opublikowanej w czasopiśmie Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
t. 20, z 1-2 (1982). Jego nauczycielem mechaniki był prof. Bohdan Skalmierski. W 1979 rozpoczął pracę jako asystent na Politechnice Śląskiej. W latach 1983-1985 pracował w Instytucie
Metali Nieżelaznych w Gliwicach w Dziale Automatyki, w Pracowni Informatyki, gdzie współuczestniczył w opracowaniu systemu komputerowego do statystycznej analizy wyników badań
naukowych. W latach 1985-1991 pracował na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W tym okresie pracował naukowo pod kierunkiem prof. Józefa Szali, głównie w zakresie problemów związanych ze zmęczeniem materiałów i konstrukcji. Tematyka doktoratu była
multi-dyscyplinarna – opracowano metodę symulacji do generowania zmiennych losowych z zastosowaniem procedur typu Monte Carlo. Tę metodę użyto do wyznaczania rozkładów trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych. Poprawność wyników sprawdzono w oparciu
o ogromne repozytorium danych wyników eksperymentalnych z laboratorium UPT (certyﬁkowane). Doktorat został obroniony 7 listopada 1990 roku w Politechnice Gdańskiej na Wydziale
Mechanicznym. Powstała cała seria publikacji omawiająca wyniki doktoratu. Od roku 1991-2001
pracował w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a po przekształceniu w ATH, czyli Akademię Techniczno-Humanistyczną pracuje nadal na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.
W roku 1992 przez 3 miesiące pracował (II etat) w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Reduktorów i Motoreduktorów REDOR w Bielsku-Białej. Pracował w dziale Kontroli Jakości. Odbył
dwa krótkie staże zagraniczne: w 1992 (1 miesiąc, czerwiec) oraz w 1993 (1 miesiąc, wrzesień)
w University of Strathclyde w Glasgow w Szkocji. Kwaliﬁkacje podnosił na licznych kursach,
m.in. takich jak: Szkoła „Computer methods for machine dynamics”, Jabłona, październik 1986,
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„Computer-aided design by means of AutoCAD – object-oriented design and data bases”, prowadzony przez Authorized Center AutoCAD w Katowice w roku 1995. Habilitację z zakresu
modelowania układów mechanicznych grafami i ich optymalizacji uzyskał w roku 2011. Od roku
2012 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W ostatnich latach pracuje w Katedrze
Informatyki i Automatyki. Opublikował około 120 prac naukowych, w tym m.in. modelowanie
i obliczenia przekładni planetarnych różnymi typami grafów. Jako współpromotor zagraniczny
wypromował 3 doktorów na Uniwersytecie Technicznym im. Satpajewa w Almaty w Kazachstanie. Rozprawy napisano w języku rosyjskim. Był edytorem 2 książek w wydawnictwie Springer
i dwóch materiałów konferencyjnych dla konferencji organizowanych na ATH w Bielsku-Białej.
Książka Graph-based modelling in engineering została zaliczona do „top 25% najczęściej ściąganych” ze stron Springera. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych,
m.in. GAMM w Zurichu, Augsburgu, Dreźnie i Gdańsku, Światowych Kongresach IFToMM
w Besançon i Krakowie. W ramach programu ERASMUS prowadził wykłady m.in. na Politechnice Wiedeńskiej, Uniwersytecie Erlangen-Nuremberg, Uniwersytecie im. Henri Poincaré
w Nancy we Francji, Politechnice UPC w Barcelonie, Uniwersytetach w Vigo oraz Kadyksie,
a także w Lappenrancie (poziom doktorski) oraz wielu innych w 13 krajach. Gościnne wykłady
na specjalne zaproszenia wygłosił w RWTH Aachen, TU Darmstadt, na uniwersytetach w Marburgu, Duisburgu-Essen, Tampere w Finlandii, Budapeszcie czy na Politechnice w Timisoarze.
Jest członkiem SIMP, PTMTS oraz Stowarzyszeniu PK TMM. Był przez kilka lat sekretarzem
PK TMM, a obecnie jest przewodniczącym Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej. Jest członkiem
dwóch agend (komisji i komitetu) IFToMM. Jego hobby to nauka języków obcych (angielski, rosyjski, niemiecki i hiszpański) oraz recenzje książek o wybitnych kobietach w nauce, które można
przeczytać na stronie internetowej Oddziału PTMTS w Bielsku-Białej. Niektóre publikowane są
w wersji papierowej w gazecie uczelnianej ATH „Margines”.
Stanisław Zawiślak

2.3.

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Eugeniusza Dembickiego

W dniu 6 grudnia odbyła się Jubileuszowa Sesja Politechniki Gdańskiej z okazji 90. urodzin
prof. dra hab. inż. Eugeniusza Dembickiego.

Profesor Eugeniusz Dembicki to niezwykle ważna i zasłużona postać dla polskiej geotechniki,
zaangażowana w rozwój nauki i szeroko pojętej działalności inżynierskiej zarówno w kraju, jak
i za granicą.
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Profesor jest autorem i współautorem ponad 650 publikacji, w tym 25 książek na temat mechaniki gruntów, budownictwa morskiego, fundamentowania i geotechniki. Swoją wszechstronną wiedzę teoretyczną wykorzystywał w praktycznej działalności inżynierskiej jako konsultant,
autor i współautor kilkuset ekspertyz i koncepcji rozwiązań poświęconych ogólne pojętej geotechnice, zarówno w kraju jak i za granicą, pełniąc zwykle nadzór naukowy nad prawidłową
realizacją przedsięwzięć.
W dowód uznania za swoją działalność prof. E. Dembicki otrzymał szereg krajowych i zagranicznych odznaczeń i nagród, w tym: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Krzyże:
Kawalerski (1974), Oﬁcerski (1993) i Komandorski (1999) Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Kawalera (1982) i Komandora (1986) Francuskich Palm Akademickich oraz Kawalera (1986)
i Oﬁcera (2005) Francuskiej Legii Honorowej, a także odznaczenie Oﬁcera Narodowego Orderu
Zasługi Republiki Francuskiej (1996) czy Nagrodę Naukową Maxa Plancka (1991). Za szczególne
zasługi i wybitne osiągnięcia prof. Dembicki uzyskał także cztery tytuły doktora honoris causa:
Uniwersytetu J. Fouriera w Grenoble (1986), Politechniki Wrocławskiej (1999), Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2002) oraz Politechniki Łódzkiej (2008).
Czcigodny Jubilacie!
Z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin, 66-lecia pracy zawodowej i 55-lecia członkostwa w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej składamy najserdeczniejsze gratulacje
i wyrazy uznania za dotychczasowy wkład pracy i znaczące osiągnięcia zawodowe, zarówno inżynierskie jak i naukowo-dydaktyczne.
Niech ten podwójny jubileusz będzie także miłą okazją do złożenia Panu Profesorowi życzenia
zdrowia i poczucia satysfakcji z dokonań i sukcesów zarówno własnych, jak i swoich wychowanków
i następców, oraz oczywiście życzenia wielu kolejnych pięknych jubileuszy.
W imieniu Oddziału Gdańskiego PTMTS
Przewodniczący Oddziału
Marcin Kujawa
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3.1.

Doktor Bogdan Zastempowski

(5.08.1946-16.02.2019)

Dr inż. Bogdan Zastempowski urodził się 5 sierpnia 1946 roku w Bydgoszczy w rodzinie rzemieślniczej. Po ukończeniu nauki w Technikum Mechanicznym nr 1 w Bydgoszczy podjął studia
wyższe zawodowe w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, a następnie studia magisterskie w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Studia te ukończył w 1974 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie obrabiarek,
narzędzi i technologii budowy maszyn.
W 1969 roku rozpoczął pracę zawodową. Początkowo w Kujawskich Zakładach Napraw Samochodów w Solcu Kujawskim, gdzie pracował na stanowisku kierownika kontroli jakości, szefa
produkcji oraz kierownika jednostki badawczej, by od 1975 roku na ponad 44 lata związać się
zawodowo z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego
w Bydgoszczy (do 1995 roku Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny).
Pracując już na Uniwersytecie, w 1982 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Praca doktorska pt. „Badania przepływu oleju przez dławik śrubowy” była tematycznie związana z zainteresowaniami
naukowymi dr. inż. Bogdana Zastempowskiego, które realizował przez cały okres swojej pracy
zawodowej na UTP. Kluczowe osiągniecia naukowe doktora związane były z projektowaniem i budową elementów i układów hydraulicznych, analizą wpływu struktury układów hydraulicznych
na sprawność, mechaniką płynów, a w szczególności z zagadnieniami przepływowymi w instalacjach i wymianą ciepła, jak również modelowaniem matematycznym układów mechanicznych
i łożyskowaniem hydrostatycznym maszyn.
Owocem jego pracy były patenty, wdrożenia, publikacje naukowe i wiele nieopublikowanych
prac w formie raportów z badań, dokumentacji technicznych i obliczeń modelowych.
Jako szeroko znany na terenie kraju specjalista w zakresie napędu i sterowania hydraulicznego
i pneumatycznego dr inż. Bogdan Zastempowski aktywnie uczestniczył w życiu wielu instytucji
naukowych, m.in. SIMP i PTMTS.
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Pomimo przejścia na emeryturę był dalej aktywny zawodowo, prowadząc wykłady i prace
dyplomowe z zakresu hydrauliki i pneumatyki oraz sterowania napędami hydraulicznymi i pneumatycznymi. Podjął także równocześnie pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi.
Był wzorowym, kochającym mężem, ojcem, teściem i dziadkiem, a wolny czas poświęcał swojej pasji, którą był brydż sportowy. Był wieloletnim członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku
Brydża Sportowego oraz uzyskał tytuł sportowy mistrza krajowego. Wielokrotnie był zwycięzcą
krajowych turniejów brydżowych.
Zmarł nagle 16 lutego 2019 roku. W zmarłym straciliśmy cennego pracownika naukowego,
dydaktyka oraz zapalonego brydżystę.
Marcin Zastępowski
Jerzy Sawicki

3.2.

Dr hab. inż. Bronisław Siołkowski

(3.09.1929-14.03.2019)

Dr hab. inż. Bronisław Siołkowski, emerytowany prof. ATR, urodził się 3 września 1929 r.
na kresach wschodnich ówczesnej Polski. Po krótkim beztroskim dzieciństwie przeszedł czas
przyspieszonego kursu dorosłości, jaki wymusiła II wojna światowa. Po wojnie kontynuował
edukację na poziomie średnim w bydgoskim Technikum Elektryczno-Mechanicznym. W 1952
rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Maszynowym. Po studiach w 1957 r.
rozpoczął pracę zawodową w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn „Makrum” w charakterze
konstruktora. W tym też czasie został członkiem Stowarzyszenia SIMP. Równocześnie w latach
1959-1962 pracował na pół etatu w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, gdzie zaproponowano mu
przejście na pełen etat. Od 1962 r. podjął pracę w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, na stanowisku starszego asystenta, prowadząc ćwiczenia z mechaniki technicznej i termodynamiki.
Swoją karierę zawodową kontynuował w ramach Wyższej Szkoły Inżynierskiej, a następnie Akademii Techniczno-Rolniczej, na Wydziale Mechanicznym. Kolejne stopnie naukowe Bronisław
Siołkowski zdobywał w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – doktorat w 1972 r. oraz
habilitację na Politechnice Krakowskiej w 1987 r. W trakcie pracy w ATR w latach 1975-1981
sprawował przez dwie kadencje funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego.
Ponownie został powołany na stanowisko prodziekana ds. dydaktycznych w latach 1988-1990
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oraz ds. naukowych w latach 1996-1999. Od 1992 r. kierował Katedrą Mechaniki Stosowanej.
Oprócz pracy naukowo-dydaktycznej przez kilka kadencji był członkiem senatu uczelni i przez
12 lat przewodniczył Oddziałowi Bydgoskiemu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej. Pracę zawodową zakończył w 1999 r., przechodząc na zasłużoną emeryturę, jednak
jeszcze przez 10 lat prowadził wykłady z wybranych zagadnień mechaniki technicznej i dynamiki
maszyn na studiach magisterskich. Dorobek naukowy Bronisława Siołkowskiego obejmował 120
różnych publikacji, w tym 10 rozpraw, skryptów i podręczników oraz 5 patentów.
Bronisław Siołkowski, popularny wśród studentów „Siołek”, był chyba lubiany jako wykładowca, zawsze przygotowany, chociaż zapamiętany jako ten, u którego obecność na wykładach
była rzeczą obowiązkową. Zapamiętywał świetnie twarze studentów i jeśli ktoś „nierozpoznawany” pojawił się na egzaminie, to jego los był niepewny. Miał niecodzienne metody na kolokwiach
i w pierwszym terminie zdawało niewielu, jednak szansę na zdanie egzaminu dawał wielokrotnie.
Wychował i wykształcił kilka pokoleń inżynierów mechaników.
W czasie wolnym lubił podróże, wędrówki po górach, spływy kajakowe, a w wieku starszym
był wielbicielem pracy w ogródku działkowym.
Był człowiekiem bardzo cierpliwym i życzliwym dla innych, serdecznym tatą, dziadkiem
i pradziadkiem. Odszedł 14 marca 2019 r. po krótkiej chorobie w wieku 89 lat.
Joanna Siołkowska
Jerzy Sawicki

3.3.

Profesor Eugeniusz Rusiński

(12.11.1949-27.05.2019)

Ze smutkiem i głębokim żalem, na zawsze pożegnaliśmy wieloletniego członka naszego Towarzystwa Pana prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Rusińskiego (zm. 27.05.2019 r.).
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński (1949-2019) był wybitnym uczonym polskim. W roku
1975 uzyskał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej tytuł magistra inżyniera mechanika. W roku 1980 obronił doktorat na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej,
a w 1990 roku Rada tej samej jednostki naukowej nadała Mu stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W roku 1996 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Śp. prof. Eugeniusz
Rusiński poza działalnością naukowo-dydaktyczną pełnił wiele istotnych funkcji kierowniczych
na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1986-1989 był kierownikiem Zespołu Badawczego Pojazdów Samochodowych, a następnie od 1990 do 1993 roku kierował Ogólnoinstytutowym Labo-
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ratorium Komputerowym w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W 1994 roku został
wybrany kierownikiem Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD). W latach
1995-1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie od 2000 do 2005 roku dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W 2002 roku otrzymał tytuł profesora Europäischer
Ingenieurpädagoge. W latach 2005-2008 piastował urząd dziekana Wydziału Mechanicznego,
a w latach 2008-2016 był prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką. W roku
2014 otrzymał stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia. Ostatnio kierował Katedrą Konstrukcji i Badań Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Brał
aktywny udział w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych takich jak: Komitet
Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej,
Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP).
Za swoją działalność naukową, badawczą, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Otrzymał m.in.: Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów (1999, 2003,
2006, 2011, 2015), Wicemistrza Techniki Zagłębia Miedziowego za rozwiązanie nt. „Samojezdny
wóz wiercący niski – typu: Face Master 1.5” (2003), Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej Docendo Discimus (2009), Nagrodę Zespołową I stopnia Wrocławskiej Rady FSNT NOT
(2009, 2014). Profesor Eugeniusz Rusiński posiadał następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Honorową Odznakę Zasłużony Pracownik FAMAGO S.A., Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni
Węgla Brunatnego Turów S.A.” oraz Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni Węgla Brunatnego
Adamów S.A.”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Zasłużony Dla Elektrowni Turów”, Medal z Okazji 60-lecia Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A., Medal 60-lecia
Instytutu, Zasłużony dla Instytutu Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Poltegor-Instytut, Medal
100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu, Medal Zasłużony dla Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej, Odznakę Honorową Zasłużony dla Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Złoty Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź
S.A. Oddział Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, Medal 40-lecia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów.
Michał Stosiak

3.4.

Profesor Witold Gutkowski

Z żalem dowiedzieliśmy się, że w dn. 18 listopada odszedł od nas na zawsze prof. dr hab.inż.
Witold Gutkowski, czł. rzeczywisty PAN.
Witold Gutkowski urodził się 13 września 1928 r. w Warszawie. W czasie okupacji był harcerzem w Szarych Szeregach. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. W sierpniu 1944 został
kapralem AK. Traﬁł do niewoli. Po uwolnieniu zaciągnął się do II Korpusu. Po wielu perypetiach ukończył prowadzone „przy wojsku” Kursy Maturalne (tzw. małą maturę uzyskał przed
Powstaniem). Został zdemobilizowany w Anglii i po pewnym czasie powrócił do kraju w grudniu
1947 roku. Studia podjął w Szkole Inżynierskiej imienia H. Wawelberga i S. Rotwanda. Będąc
studentem, rozpoczął prace nauczyciela akademickiego (jako zastępca asystenta) w Katedrze
Mechaniki.
Inżynierem został 16 lutego 1952 roku. W tym czasie Szkoła Wawelberga została wcielona do
Politechniki. Dalsze studia kontynuował na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym. Wkrótce
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(13.09.1928-18.11.2019)

jednak przeniósł się na Wydział Lotniczy (w przyszłości po połączeniu tych wydziałów utworzono
Wydział Mechaniczny Energetyczny i Lotnictwa, MEiL, Politechniki Warszawskiej). Studiując,
ponownie został asystentem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji profesora
Zbigniewa Brzoski. Uczestniczył w rozwiązywaniu ważnych zagadnień inżynierskich. Między
innymi pracował przy nowatorskim wówczas projekcie samonośnej karoserii autobusu SAN H01,
obliczeniach wytrzymałościowych struktur tramwaju szybkobieżnego i wagonu kolejowego oraz
projekcie żurawia później produkowanego przez Zakłady im. Waryńskiego. W tamtym czasie
szczególnie istotne było zredukowanie modelu obliczeniowego do postaci umożliwiającej rachunki
przy użyciu – co najwyżej - prymitywnych narzędzi w rodzaju elektrycznych arytmometrów.
Sformułowane opisy i sporządzone algorytmy były istotnym postępem w modelowaniu naprężeń
w złożonych strukturach cienkościennych.
Przez pół roku był stypendystą Uniwersytetu MGU im. Łomonosowa w Moskwie, gdzie w katedrze profesora A.A. Iliuszyna (powszechnie znana jest książka A.A. Iliuszyna i W.S. Lenskiego
Wytrzymałość materiałów) prowadził prace związane z doktoratem.
Po powrocie do Warszawy i obronie doktoratu (24 maja 1961 r.) przeniósł się na Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów do Katedry Mechaniki prof. Franciszka Janika. (Wiadomo, że Profesor Brzoska sugerował swym doktorom przenosiny. Tak było również w przypadku
W. Szczepińskiego, H. Frąckiewicza i J. Stupnickiego. Później wszyscy zostali członkami Polskiej Akademii Nauk). Kolejnym miejscem pracy W. Gutkowskiego był Instytut Podstawowych
Problemów Techniki (IPPT) PAN. Tam się habilitował i został profesorem (nadzwyczajnym
w roku 1972, zwyczajnym cztery lata później). Członkiem korespondentem PAN został wybrany
w roku 1976, a członkiem rzeczywistym w roku 1991. Pełnił wiele rozmaitych funkcji związanych
z kierowaniem badaniami naukowymi: był zastępcą Sekretarza IV Wydziału Nauk Technicznych
PAN (1972-1980), wicedyrektorem IPPT PAN ds. naukowych, trzykrotnie Przewodniczącym
Komitetu Mechaniki PAN (1987-1995; 2007-2010). W latach 2010-2019 był Honorowym Przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN. Był przewodniczącym rozmaitych Rad i Komitetów.
Uczestniczył w pracach wielu międzynarodowych ciał naukowych, których był członkiem. Najważniejsze z nich to General Assembly IUTAM (gdzie reprezentował Polskę), Executive Board
of International Association for Shell and Spatial Structures, IASS Committiees, European Academy of Science i The American Association for the Advancement of Science. W 2004 r. był
Przewodniczącym International Congress of Theoretical and Applied Mechanics – ICTAM 2004
w Warszawie. Kongres odbył się w Politechnice Warszawskiej, co miało znaczenie dla promocji
uczelni. Profesor Gutkowski spowodował przyznanie nam zaszczytu organizacji tego kongresu
i był jego głównym organizatorem. Był również Przewodniczącym I Kongresu Mechaniki Polskiej, który odbył się w Politechnice Warszawskiej w roku 2006.
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Był członkiem rozmaitych rad redakcyjnych. Wykładał na uniwersytetach w wielu krajach.
Pomimo rozmaitych obowiązków organizacyjnych, nieustannej pracy naukowej i opieki nad młodymi pracownikami prof. W. Gutkowski podejmował spektakularne prace inżynierskie. Ważnym
elementem tej działalności było badanie awarii masztu radiowego w Gąbinie. Problem wyjaśnienia mechanizmów tej katastrofy był złożonym zagadnieniem mechaniki konstrukcji i mechaniki
zniszczenia. Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych, w tym kilku książek wydanych w kraju i za granicą. Tematyka twórczości naukowej prof. Gutkowskiego obejmuje statykę
i stateczność konstrukcji prętowych i powłokowych, metody obliczeniowe właściwe dla takich
struktur, zagadnienia optymalnego sterowania, optymalnego projektowania i optymalnego wyboru oraz kilka innych ważnych klas zagadnień, m.in. badanie skutków imperfekcji rozmaitych
struktur. Posiada Krzyże: Oﬁcerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Warszawski Krzyż
Powstańczy, Krzyża Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami (za Powstanie Warszawskie) i jest
Zasłużony dla Warszawy.
Prof. W. Gutkowski opublikował książkę: Witold Gutkowski, Życie w ciekawych czasach.
O wojnie i Powstaniu Warszawskim, o życiu w PRL, o 21 ICTAM, o przygodzie z IPN i szorstko
o polskiej nauce. Biblioteka Reﬂeksji Naukowej Nauka – Społeczeństwo – Życie, Wyd. IPPT PAN,
Warszawa 2018, ISBN 978-83-65550-16-3, w której w syntetyczny sposób opisał swoje bogate
życie.
Książka ukazała się tuż przed Jego jubileuszem 90-lecia, który odbył się w IPPT PAN 28
września 2018 r..
Profesor Witold Gutkowski pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek kochający naukę, życzliwy dla współpracowników, zaangażowany do końca swoich dni w promowaniu
i organizacji badań naukowych.
Cześć Jego pamięci!
Tadeusz Burczyński

3.5.

Śp. Kazimierz Zawiślak

(22.10.1924-23.11.2019)

Kazimierz Zawiślak urodził się w dniu 22.10.1924 roku w Sokolnikach koło Lwowa w rodzinie
wielodzietnej jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Sokolnikach, która mieściła się obok kościoła paraﬁalnego w którym był ministrantem. Sokolniki

3. Pożegnania

(założone w 1397 roku) to do dziś gmina przylegająca do granic miasta Lwowa. Dziś jeździ tam
miejski autobus. Dalsze lata szkolne spędził we Lwowie, kończąc edukację z dyplomem maturalnym w Średniej Szkole Technicznej, która działała także w pewnej formie podczas okupacji
niemieckiej. Część młodzieży uczestniczyła dodatkowo w tzw. tajnych kompletach. Pracował też
w ﬁrmach remontowych torów kolejowych. Uczył się języków obcych – rosyjskiego i niemieckiego.
Podczas II wojny światowej działał w szeregach AK. Po zakończeniu wojny przeniósł się do
Krakowa. W 1952 roku ukończył studia w Politechnice Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra
inżyniera. Okresowo pracował już w czasie studiów w biurach kreślarskich. W Krakowie spotkał
swoją przyszłą żonę Alicję, wówczas studentkę medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którą
wychowywał 3 synów.
W latach 1952-1963 pracował w przemyśle, pełniąc szereg kierowniczych funkcji. Od roku
1952 był zatrudniony w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, a następnie w latach
1953-1963 w Bydgoskiej Fabryce Sygnałów Kolejowych „BELMA”, gdzie był szefem produkcji
specjalnej. Firma wysyłała go na wznowione targi maszynowe w Lipsku. Informatory o produkcji maszyn w DDR otrzymywał pocztą przez wiele lat. Do Bydgoszczy został skierowany na
podstawie tzw. nakazu pracy. Miasto Bydgoszcz przypadło do gustu obojgu małżonkom. Byli
w nim zakochani.
W 1954 roku podjął pracę w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy, początkowo
prowadząc zajęcia z rysunku technicznego i geometrii wykreślnej w ramach godzin zleconych,
a następnie po przekształceniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierską
(w 1963 roku) na pełny etat.
Z działalnością naukowo-badawczą na uczelni był związany aż do momentu przejścia na
emeryturę. Jako nauczyciel akademicki był wychowawcą wielu pokoleń absolwentów dzisiejszego
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Był promotorem wielu prac dyplomowych, dając się poznać jako człowiek bardzo życzliwy dla studentów, ale zarazem wymagający. Był współautorem (razem z dr inż. Witoldem Łosiem) podręcznika/skryptu pt. Materiały
do zajęć z geometrii wykreślnej, który był wydawany/wznawiany kilkukrotnie.
Poza działalnością dydaktyczną śp. Kazimierz Zawiślak prowadził od 1955 roku aktywną
działalność społeczną w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich, pełniąc prestiżowe
funkcje od przewodniczącego Zarządu Koła do prezesa Zarządu Oddziału SIMP (w Bydgoszczy)
w latach 1998-2002. W uznaniu szczególnych cech osobowych w roku 1998 powołany został do
składu sądu koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym SIMP w Warszawie. Opracowywał w zespole
nową wersję regulaminu tego ciała. Za zasługi w działalności stowarzyszeniowej uzyskał srebrną
i złotą odznakę SIMP i NOT oraz godność Członka Honorowego SIMP. Był także członkiem
PTMTS.
Drugim obszarem działalności społecznej było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich. Bardzo chętnie słuchał wygłaszanych prelekcji, jak i sam wielokrotnie
przygotowywał wykłady o swoim ukochanym Lwowie oraz o wybitnych osobach związanych
z tym miastem oraz z kresami.
Żywił do tego miasta lat dziecinnych wielki sentyment. Gdy w sierpniu 2019 syn Stanisław
wyjechał na kilka dni do Lwowa, śp. Kazimierz z trudnością i żalem przyjął fakt, że stan zdrowia
uniemożliwia mu wybranie się kolejny raz w taką podróż, a po powrocie syna wielokrotnie kazał
sobie pokazywać zdjęcia i dopytywał o kolejne szczegóły.
Przez wiele lat uprawiał z pasją działkę, produkty przechowywał przetworzone w słoikach.
Wszystkie przetwory przygotowywał samodzielnie. To, co przyrządzał, było niezwykle smaczne.
Może ruch na działce był tajemnicą jego długowieczności.
Był człowiekiem bardzo wrażliwym na innych ludzi, bo nigdy nie przechodził obojętnie obok
osób proszących o wsparcie.
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Za swojego życia został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1971 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1990 r.), medalem za szczególne zasługi dla województwa bydgoskiego (1983 r.) oraz medalem Prezydenta Bydgoszczy (2004 r.). Już samo zgłaszanie go do tychże
odznaczeń świadczy o uznaniu, jakim cieszył się we wszystkich środowiskach, w których działał.
Stanisław Zawiślak
Jerzy Sawicki

Część V

Polska mechanika

1. PROFESOR ANDRZEJ GARSTECKI
Wywiad przeprowadzony z Profesorem 25 listopada 2019 roku.
Rozmawiają Zbigniew Pozorski i Jacek Ścigałło

Z.P.: Zechce Pan Profesor opisać swoją młodość i edukację?
Profesor: Przede wszystkim proponuję, byśmy do siebie zwracali się per ty, bo przecież od
wielu lat jesteśmy bliskimi przyjaciółmi i tak zawsze rozmawiamy. Inna forma byłaby sztuczna.
Powracając do pytania, wyjaśnię, że w dniu wybuchu wojny 1.09.1939 r. byłem 3-letnim dzieckiem. Wojnę przeżyłem w Poznaniu z rodzicami i starszym ode mnie o 1,5 roku bratem oraz
drugim bratem, urodzonym w 1943 r. Wojnę przeżyliśmy dzięki wielkiej rozwadze i staraniom

rodziców. Rodzice zadbali nawet o zorganizowanie nam konspiracyjnej nauki. To pozwoliło mi
zaraz po wojnie uzyskać zaliczenie wiedzy trzech pierwszych klas szkoły podstawowej i kontynuować naukę od czwartej klasy. Wtedy należałem do najmłodszych uczniów. Dodam, że na
studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej przyjęto mnie, gdy nie miałem jeszcze
17. lat. Swój młody wiek odczuwałem czasem jako dyskomfort, np. gdy nie kwaliﬁkowałem się
wiekowo do harcerstwa czy zawodów sportowych wraz z przyjaciółmi ze szkoły lub klubu. Wspomnę, że pracę zawodową rozpocząłem zaraz po studiach, gdy koledzy na ogół wykorzystywali
ten czas na ostatnie dłuższe wakacje. Bezzwłocznie po trzech latach pracy na stanowisku inżyniera budowy zdałem egzaminy i uzyskałem uprawnienia budowlane w zakresie projektowania,
wykonawstwa i nadzoru konstrukcji budowlanych. Byłem w Poznaniu najmłodszym magistrem
inżynierem z pełnymi uprawnieniami. Wtedy nastąpiło spowolnienie mojego rozwoju, w związku
z kontuzją ortopedyczną i kilkuletnim leczeniem szpitalnym.
Z.P.: Czy były szczególne powody Twojego wyboru uczelni i kierunku studiów?
Profesor: Wybór był naturalny, bez zastanawiania się. Moje uzdolnienia były typowo ukierunkowane na przedmioty ścisłe: matematyka, ﬁzyka, chemia, logika, astronomia. (Tak, te dwa
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ostatnie przedmioty wchodziły wtedy do edukacji licealnej). Politechnika była zaraz po Akademii Medycznej najbardziej prestiżową uczelnią w Poznaniu. Wreszcie, co miało duże znaczenie,
mój ojciec był cenionym w Poznaniu inżynierem budownictwa i o budownictwie dużo się rozmawiało w naszym domu. Poza tym dwaj moi bliscy przyjaciele wybrali ten sam wydział. Chyba
wystarczy powodów.
J.Ś.: Wspomniałeś o swym ojcu. Jest w Poznaniu ulica Maksymiliana Garsteckiego. To właśnie Twój ojciec? Musiał mieć zasługi dla miasta.
Profesor: Może zacytuję wyrywek ze strony 68 książki To był też mój Poznań autorstwa prof.
Władysława Czarneckiego, bardzo znanego architekta i kronikarza miasta, który w latach 192529 był architektem miejskim, a więc kompetentnym świadkiem tamtych wydarzeń. Cytowany
fragment dotyczy ostatnich miesięcy przygotowań miasta do Powszechnej Wystawy Krajowej
PeWuKa, zaplanowanej na wiosnę 1929 r.
„Długotrwałe mrozy pokrzyżowały wszystkie ustalone w związku z PeWuKą harmonogramy. Wielu robót zupełnie nie można było prowadzić, inne też uległy zwłoce. Od połowy
marca do połowy maja zostały zaledwie dwa miesiące, w których należało nadrobić zaległości i wykonać wszystkie prace, aby zdążyć na termin otwarcia wystawy. Dokonywano
wtedy istnych cudów i bohaterskich wyczynów, godnych przekazania potomności choćby
w formie opisów i wspomnień świadków tych dni. To było coś imponującego i wspaniałego
zarazem.
Jako jeden z przykładów posłużyć może budowa domu mieszkalnego PKO na rogu ulic
Grunwaldzkiej i Roosevelta z kinem «Bałtyk». Prace budowlane prowadzono w czasie największych mrozów, dzięki czemu gmach oddano jeszcze przed wyznaczonym terminem. Był
to sukces zawodowy inż. Maksymiliana Garsteckiego oparty na odważnym i nowatorskim
pomyśle. Budowa tego stosunkowo dużego i skomplikowanego obiektu trwała 6 miesięcy, pomimo że nie stosowano w owym czasie dzisiejszych maszyn przyspieszających pracę
i środków chemicznych niwelujących działanie mrozu. Przedsiębiorstwo M. Garsteckiego
należało do najsprawniejszych w Poznaniu. Oprócz kilku pawilonów na PWK wybudowało
też kościół Zmartwychwstańców na Wildzie w ciągu trzech miesięcy. W okresie PWK zatrudniało 300 do 800 pracowników, w zależności od nasilenia robót, natomiast cały personel
administracyjny liczył 3 do 5 osób. Działalność zawodowa i społeczna M. Garsteckiego jako
jednego z tych, którzy «dosłownie»budowali Poznań, doprasza się solidnego biograﬁcznego
opracowania.”
Dodam, że przedsiębiorstwo Maksymiliana Garsteckiego wybudowało jako wykonawca generalny także wiele innych obiektów. Wymienię tylko kilka: Gmach Administracyjny PKOPrudental o nowatorskiej spawanej konstrukcji stalowej zaprojektowanej przez Stefana Bryłę
i Wenczysława Poniża w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej, Bazylika Księży Misjonarzy w Bydgoszczy na ok. 5000 osób, szpital Przemienia Pańskiego w Poznaniu ul. Długa, szpitale ss. Elżbietanek w Lesznie i w Sierakowie, gimnazjum wraz z internatem ss. Sacré Ceur w Polskiej Wsi,
Kościół NMP Marii w Puszczykowie. Jako szef i właściciel dużej ﬁrmy mój ojciec bardzo dbał
o swych pracowników. Szacunek ten był odwzajemniany. Ojciec mój był czynnym Powstańcem
Wielkopolskim. Był także zawodnikiem, a później wieloletnim działaczem Klubu Wioślarskiego
KW-04, utworzonego w 1904, rywalizującego z klubem Germania, co miało swoje znaczenie patriotyczne podczas zaborów. Był działaczem Korporacji Budowniczych Poznania Strzecha, a po
1945 r. jej przewodniczącym. Opisem innych zasług ojca nie chcę już zanudzać. Stwierdzę tylko,
że ojciec przerasta mnie wielokrotnie pod każdym względem.

1. Profesor Andrzej Garstecki

J.Ś.: Rzeczywiście to robi wrażenie. Może masz innych krewnych tamtego pokolenia wartych
wzmianki?
Profesor: Mój stryj Czesław Garstecki, ur. w 1896 r., młodszy od mojego ojca o 8 lat,
również był Powstańcem Wielkopolskim. W 1919 r. wstąpił do Seminarium Duchownego, święcenia odebrał w 1923 r. Po trzech latach wikariatu w Inowrocławiu, w 1926 r. został skierowany
jako duszpasterz emigrantów do Francji. Tam w Lens był proboszczem i został sekretarzem
generalnym kościelnych towarzystw polskich. W skład tych towarzystw wchodziło Zjednoczenie
Polskich Towarzystw Katolickich o liczbie członków dochodzącej do 20 tysięcy. Jako Sekretarz
Generalny organizował tworzenie i prowadzenie wydawnictw polonijnych i wykazał wiele inicjatyw reprezentowania spraw Polaków przed władzami francuskimi. Zdobył wielkie uznanie tam
i w Polsce. W 1934 roku wrócił do kraju, co odnotował Dziennik Bydgoski w listopadzie 1934 r.
W dniu 1.01.1936 r. został proboszczem paraﬁi św. Stanisława Kostki w Poznaniu. W 1940 r.
został deportowany do Generalnej Guberni. Po wojnie powrócił jako proboszcz do Poznania na
Winiary. Zmarł w 1953 roku. Mimo upływu 66 lat paraﬁanie żywo wspominają jego posługę
kapłańską. W trudnych czasach powojennych służył pomocą ubogim i chorym. Był całkowicie
oddany paraﬁanom w ich codziennych radościach i trudnościach. Pamięć, jaką o nim zachowują,
najlepiej świadczy, jak dobry może być prawdziwy Kapłan.
Mój wujek Mieczysław Przyborski (mąż mojej cioci Kazimiery Garsteckiej) był przedwojennym oﬁcerem Wojska Polskiego. W czasie okupacji miał wysokie stanowisko w AK. Po wojnie
aresztowany przez UB i skazany w słynnym procesie oﬁcerów AK. Męczony w więzieniu stracił zdrowie. Wyszedł na wolność schorowany, zmarł w 1957 r. Spoczywa na Powązkach w alei
zasłużonych.
Mój stryj Wincenty Garstecki prowadził przed i po wojnie aptekę w Sierakowie. W maju
2020 r. będzie uroczystość stulecia tej apteki. Był Powstańcem Wielkopolskim.
Z.P.: Przyszła pora, byś coś powiedział o swojej pracy naukowej.
Profesor: Pracę podjąłem w Katedrze Mechaniki Budowli Politechniki Poznańskiej. Niestety
po 6 miesiącach pracy uległem kontuzji ortopedycznej. Nie była groźna, więc się nie przejmowałem, ale wyniknęły komplikacje i leczenie trwało – nie wchodząc w szczegóły – około sześciu
lat. Wyjątkowo dużo życzliwości okazał mi Dziekan Wydziału Budownictwa prof. W. Jankowski
i p.o. kierownika katedry Mechaniki Budowli dr inż. Stanisław Stanisławski. Powrót do zdrowia zawdzięczam lekarzom Kliniki Ortopedycznej kierowanej przez prof. Wiktora Degę. Mieli
ogromną wiedzę i oddanie siebie dla pacjentów. Szczególną wdzięczność zachowuję dla dr. Lecha
Polakowskiego, profesorów Jerzego Króla, Hieronima Strzyżewskiego, Andrzeja Nowakowskiego,
Romana Ratomskiego, a w ostatnim okresie mych kontuzji narciarskich dla prof. Leszka Romanowskiego. Dużo zawdzięczam także wspaniałemu pielęgniarzowi oddziałowemu Eugeniuszowi
Kobyleckiemu.
Powrócę do wspomnień dotyczących aktywności naukowej w kręgu mych koleżanek i kolegów.
Kilka osób w mojej grupie wiekowej i przed doktoratem zbierało się, by z własnej inicjatywy
studiować pewne, niestety dość przypadkowo wybierane, zagadnienia matematyki i mechaniki.
Przełom nastąpił, gdy z inicjatywy prof. W. Derskiego zapraszani byli do Politechniki Poznańskiej kolejno najwybitniejsi naukowcy krajowi z IPPT PAN, z Politechnik Krakowskiej i Wrocławskiej. Wygłaszali wykłady w cyklach jednodniowych lub rozłożonych na kilka spotkań. Ich
bezinteresowne poświęcenie jest nie do przecenienia. Dało młodym pracownikom szansę rozwoju
naukowego, bo okres lat 60. i 70. nie był przez młodych pracowników postrzegany jako łatwy.
Część kierowników jednostek naukowych i osób aspirujących do tych stanowisk prowadziło ze
sobą walkę o stanowiska, próbując wciągać w to swych podwładnych i wykorzystując wpływy
partyjne.
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Dla mojego rozwoju bardzo ważne były dwa wydarzenia. Pierwszym był czteromiesięczny
staż naukowy w IPPT w 1973 r. pod kierunkiem prof. Zenona Mroza. Zostałem wprowadzony w zagadnienia optymalizacji konstrukcji. Moją wiedzę pogłębiły późniejsze wykłady prof.
Z. Mroza i prof. G. Szefera, zorganizowane w PP. Podkreślę, że w latach 70. i 80. ubiegłego
wieku było duże zainteresowanie możliwością wykorzystania optymalizacji w projektowaniu. Powierzono mi zorganizowanie sympozjum pt. „Sens i nonsens optymalizacji”, Błażejewko 1977.
Tytuł był znamienny, bowiem wątpiono wtedy w możliwość inżynierskiego zastosowania optymalizacji. Podstawowe metody numeryczne wykorzystywały warunki Kuhna-Tuckera i gradienty
największego wzrostu (lub spadku) funkcji. Te metody numeryczne nie były efektywne w problemach optymalizacji z wieloma ograniczeniami. Dołączyłem do zespołu prof. Mroza i prof. Demsa
w rozwijaniu metod analizy wrażliwości, głównie za pomocą zmiennych sprzężonych (ang. adjoint
variable method). Moje zainteresowania skupiłem głównie na zagadnieniach konstrukcji z dystorsjami. W jednej ze wspólnych prac z Z. Mrozem wyprowadziliśmy uogólnione twierdzenie
Mayzela uwzględniające równocześnie dystorsje odkształceniowe i naprężeniowe. Twierdzenie to
uwzględniają różne typy naprężeń wstępnych, np. powstających podczas wzmacniania konstrukcji. Szereg innych problemów analizy konstrukcji, optymalizacji i identyﬁkacji podejmowaliśmy
w ramach programów węzłowych i rozpraw doktorskich o tematyce powiązanej z optymalnym
wzmacnianiem konstrukcji pod obciążeniem. Drugim ważnym dla mnie wydarzeniem było zaproszenie mnie przez prof. A. Sawczuka w roku 1981 do członkostwa w Sekcji Mechaniki Konstrukcji
KILiW PAN, co dało mi możliwość kontaktów z czołowymi badaczami w kraju. Członkiem Sekcji
jestem do dziś, wiceprzewodniczącym od 1991, a przewodniczącym byłem w latach 2007-2015.
Z.P.: Czy dużo trudu by Cię kosztowało wymienienie Twych doktorantów?
Profesor: Spróbuję podać w kolejności. Podam także datę obrony, a jeżeli pamiętam, także
datę zatwierdzenia przez Radę Wydziału.
1. Adam Glema – Optymalne wzmacnianie nieliniowych konstrukcji prętowych w stanie
wstępnych naprężeń, 11/12/1992,
2. Jacek Ścigałło – Krzywe graniczne przekrojów żelbetowych i ich wykorzystanie w optymalnym projektowaniu, 24.11.1995,
3. Katarzyna Rzeszut – Analiza oraz optymalne projektowanie cienkościennych konstrukcji
metalowych z uwzględnieniem imperfekcji, 13.12.2002,
4. Zbigniew Pozorski – Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji obciążonych dynamicznie, RW 5.03.2004,
5. Krzysztof Ziopaja – Identyﬁkacja defektów konstrukcji za pomocą transformacji falkowej
wyników eksperymentu termicznego, obrona 3.12.2008, RW 19.12.2008,
6. Anna Knitter-Piątkowska – Wykorzystanie transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach obciążonych statycznie i dynamicznie, RW 18.12.2009,
7. Marcin Chybiński – Nośność i stateczność cienkościennych prętów stalowych z lokalnymi
elementami usztywniającymi, RW 6.05.2011,
8. Monika Chuda-Kowalska – Metodyka eksperymentalnych badań trójwarstwowych płyt
z cienkimi okładzinami, 9.09.2011, RW 23.09.2011,
9. Robert Studziński – Optymalizacja i analiza wrażliwości płyt warstwowych z miękkim rdzeniem, 26.04.2013.
Korzystając z tej okazji, chciałbym wszystkim ww. koleżankom i kolegom podziękować za
współpracę przy realizacji tych badań i redakcji rozpraw. Dała mi wielką satysfakcję i sprawiała
przyjemność. Dużo się też od was nauczyłem, brałem przykład z waszej pracowitości i solidności. Współpraca z wami to był los szczęścia dla mnie. Proszę mi wybaczyć wszelkie moje
niedociągnięcia.

1. Profesor Andrzej Garstecki

J.Ś.: Masz chyba też niezły dorobek w opracowywaniu recenzji wniosków o awans naukowy?
Profesor: Rzeczywiście uzbierało się ich trochę, co pewnie nie jest specjalną moją zasługą,
ale efektem wielu lat aktywności naukowej. Powiem tu, że podczas studiowania materiałów
załączanych do wniosków, przeżywam każdą recenzję jako wyraźną więź z autorem pracy. Dlatego
wnikliwe opracowywanie recenzji jest jakby wchodzeniem w świat badań i osobowości kandydatki
(kandydata). Dlatego jest uczące, bo zmusza do głębszego przemyślenia, a nawet przeżywania, niż
zwykłe czytanie publikacji. Podaję statystykę: ogółem byłem recenzentem w 65 postępowaniach
o nadanie stopni i tytułów naukowych, w tym 21 doktora nauk technicznych, 23 habilitacyjnych,
wydałem 18 opinii o tytuł profesora i 3 opinie dla Senatu Politechniki Poznańskiej o tytuł doktora
honoris causa (prof. M. Kleiber, prof. H. Mang, prof. Z. Mróz); raz występowałem jako laudator
w postępowaniu o tytuł doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej (prof. P. Wriggers).
Z.P.: Mógłbyś jeszcze wspomnieć o Twych ciekawszych dziełach inżynierskich?
Profesor: Nie będę już gadułą. Wymienię tylko trzy, które zapadły mi w pamięci. Część
z nich realizowałem wspólnie z wami:
• 1973-1974 r., Stanisław Jakimowicz, A. Garstecki – Projekt konstrukcji stalowej wysokiego
budynku dla ﬁrmy Wiepofama, lokalizacja Poznań, ul. Dąbrowskiego. Wysokość nad ziemią
55 m (16 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne). Był to wówczas najwyższy budynek
w Poznaniu. Zastosowano zmodyﬁkowany sposób usztywnienia rygli przed zwichrzeniem,
wyłącznie przez płyty stropowe ukryte w wysokości żeber.
• 1999 r., J. Kampioni, J. Ścigałło, A. Garstecki – Ekspertyza nt. możliwości przebudowy
11-kondygnacyjnego biurowca „Jedynka Projekt” w Poznaniu, ul. Bystra 7. Przebudowa
obejmowała daleko idące zmiany konstrukcji, m.in. usunięcie pewnych słupów nośnych
w holu parteru i usunięcie pewnych podłużnych ścian działowych, usztywniających budynek, które zastąpiono innym systemem usztywnienia. Konsultacje przy projekcie konstrukcji. Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie na najlepszy w Wielkopolsce projekt
i realizację w roku 2000.
• 1999 r., Z. Pozorski, J. Ścigałło, A. Garstecki – Opracowanie koncepcji i projektu
techniczno-roboczego fundamentu pod wieloczynnościową obrabiarkę korpusów silników
okrętowych dla Zakładów im. H. Cegielskiego. Masa części przesuwnych maszyny i obrabianego korpusu 560 ton. Długość fundamentu 48 m. Bardzo wysokie wymagania dotyczące
przemieszczeń statycznych i dynamicznych.
Z.P.: Czy były takie sprawy, które sprawiły Ci dużą satysfakcję?
Profesor: Satysfakcję sprawiło mi współorganizowanie z wieloma moimi przyjaciółmi Szkół
Letnich adresowanych głównie do młodych pracowników naukowych z całego kraju. Ich tematykę staraliśmy się tak dobierać, by wykłady wprowadzały słuchaczy w nowoczesną problematykę
badawczą. Pamiętam, ile korzyści sam wynosiłem, uczestnicząc w Szkołach Letnich organizowanych przez prof. Z. Waszczyszyna i prof. Z. Mroza. Kierując Sekcją Mechaniki Konstrukcji
i Materiałów KILiW PAN, starałem się naśladować te dobre wzorce.
J.Ś.: Chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie naszej rozmowy?
Profesor: Chciałbym skorzystać z okazji, by podziękować wszystkim koleżankom i kolegom
w Politechnice Poznańskiej, w kraju i za granicą, którzy obdarzyli mnie przyjaźnią, i prosić ich
o wybaczenie mi mych błędów.
Z.P. i J.Ś.: Dziękujemy za rozmowę.
Profesor: Dziękuję.
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Artykuł poświęcony jest polskiej myśli konstrukcyjnej budowy lokomotyw parowych w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej. Przedstawione zostały wszystkie
konstrukcje normalnotorowych parowozów liniowych budowanych dla Polskich Kolei Państwowych i przemysłu, a także wybrane, najważniejsze konstrukcje parowozów wąskotorowych, które pełniły służbę na kolejach dojazdowych PKP, kolejach prywatnych użytku
publicznego oraz przemysłowych, głównie cukrowniczych i leśnych. Przedstawiono również
główne fabryki i biura konstrukcyjne, w których powstawały parowozy wraz z ich dokumentacjami projektowymi. Na uwagę zasługują sylwetki wybitnych polskich konstruktorów
lokomotyw. Polscy inżynierowie-projektanci wprowadzali własne rozwiązania konstrukcyjne,
a także modyﬁkowali rozwiązania już stosowane. Polska szkoła budowy parowozów, bo taką
nazwę można z całą pewnością przyporządkować lokomotywom zaprojektowanym i zbudowanym w Polsce, zasługuje na poczesne miejsce w historii światowej techniki kolejnictwa
XX wieku.

Wprowadzenie
Historia kolei na ziemiach polskich, eksploatowanego taboru, budowli inżynierskich stosowanych w budownictwie kolejowym, to tematy podejmowane przez wielu autorów. Na szczególną
uwagę zasługuje praca A. Paszke, M. Jerczyńskiego i S.M. Koziarskiego pt. 150 lat Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej [1] wydana przez Centralną Dyrekcję Kolei Państwowych z okazji
obchodów 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Autorzy przedstawili historię powstania i eksploatacji pierwszej polskiej kolei użytku publicznego. Mimo że normalnotorową Kolej Warszawsko-Wiedeńską otwarto do ruchu publicznego w roku 1845, uważana jest ona przez historyków za
kolej polską z racji polskiego zarządu spółki, polskiego kapitału koniecznego do utworzenia Towarzystwa Akcyjnego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, uzyskania kredytów w Banku
Polskim działającym na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego niezbędnych do budowy linii
kolejowej (wykup gruntów, zakup materiałów budowlanych, wynagrodzenia dla projektantów,
konstruktorów i robotników) oraz zakupu taboru.
M. Jerczyński, T. Roszak w pracy pt. Szlakiem łódzkiej kolei [2], wydanej w roku 2007 przez
Wydawnictwo Księży Młyn, szczegółowo opisali łódzki węzeł kolejowy, a w szczególności historię Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej, będącej odnogą Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, która
wiodła z Koluszek do Łodzi.
Temat historii poznańskiego węzła kolejowego podjęli R. Kroma i J. Sosiński [3], którzy
przedstawili w pracy pt. Poznański węzeł kolejowy wczoraj i dziś [3], wydanej nakładem przedsiębiorstwa Cegielski-Poznań S.A. w roku 2008.
Bogatą dokumentację zdjęciową trakcji parowej na polskiej kolei drugiej połowy XX wieku
przedstawił T. Roszak w albumie pt. Parowozy w fotograﬁi Tomasza Roszaka [4] (Wydawnictwo
Muza, 1993 r.). W albumie autor umieścił wiele unikalnych fotograﬁi przedstawiających parowozy normalnotorowe i wąskotorowe w pracy liniowej, manewrowej, w parowozowni i warsztacie

2. Historia polskich konstrukcji lokomotyw parowych

naprawczym. Na uwagę zasługują unikalne zdjęcia wąskotorowego parowozu typu „HF” pracującego jeszcze na przełomie lat 1980/81 w służbie Cukrowni Leśmierz.
Nakładem Wydawnictwa Komunikacji i Łączności (WKŁ) w roku 1987 ukazała się praca
B. Pokropińskiego pt. Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej dla PKP i przemysłu [5].
Autor przedstawił w niej wszystkie konstrukcje parowozów normalnotorowych zbudowane w fabrykach krajowych i zagranicznych (w pierwszych latach istnienia niepodległej Polski liniowe
parowozy normalnotorowe zamawiano w renomowanych fabrykach zagranicznych, niemieckich
lub belgijskich) przeznaczone do pracy na kolejach państwowych oraz w przemyśle. Kontynuacją
tej publikacji jest praca tego samego autora pt. Parowozy normalnotorowe produkcji polskiej [6],
która ukazała się również nakładem WKŁ. Praca zawiera wiele uzupełnień, m.in. o archiwalny
materiał zdjęciowy oraz wykazy i przebiegi służb opisanych maszyn. B. Pokropiński jest także
autorem opracowania zwartego pt. Koleje wąskotorowe PKP [7] wydanego przez WKŁ w roku
1980, a także cyklu monograﬁi poświęconych kolejom wąskotorowych aglomeracji warszawskiej
opisujących koleje: marecką [8], wilanowską [9], grójecką [10] i jabłonowską [11]. Bardzo interesującą pozycją dla miłośników kolei wąskotorowych jest praca w formie rozszerzonej broszury
pt. Kujawskie Koleje Dojazdowe [12] także autorstwa B. Pokropińskiego. Autor przedstawił
w niej narodziny, eksploatacje oraz schyłek pracy jednej z największych sieci kolei wąskotorowych w Polsce. W roku 1994, kiedy ukazała się ta publikacja, koleje wąskotorowe na Kujawach
będące zarówno w gestii PKP i cukrowni wykonywały jeszcze normalną pracę przewozową, choć
był już zauważalny duży regres i stopniowe wygaszanie przewozów osobowych jak i towarowych.
W roku 2016 ukazała się kolejna publikacja tego autora [13] opisująca wszystkie konstrukcje parowozów wąskotorowych wykonanych w kraju na potrzeby polskich kolei wąskotorowych użytku
publicznego oraz przemysłowych i maszyn, które zostały zamówione przez zagranicznych odbiorców. B. Pokropiński opracował wiele publikacji z zakresu historii i techniki kolejnictwa, również
tych nie wymienionych w spisie bibliograﬁi.
Biograﬁę wybitnego polskiego konstruktora parowozów, profesora Antoniego Xiężopolskiego
opracował i przedstawił Z. Tucholski w pracy naukowej zatytułowanej „Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw”. Autor w sposób kompleksowy podjął temat
ścieżki zawodowej i naukowej tego wybitnego uczonego i specjalisty, jednego z nestorów polskich
konstruktorów taboru kolejowego.
Wielu innych autorów podejmowało temat historii taboru kolejowego lub wybranych linii
kolejowych, tak użytku publicznego jak i przemysłowych. Po krótkotrwałym renesansie trakcji
parowej na początku lat 80 spowodowanej kryzysem paliwowym, pod koniec dekady nastąpił
zmierzch kolei parowej. Ostatnie maszyny normalnotorowe dożywały swoich dni, prowadząc pociągi na lokalnych szlakach. Pewnym ewenementem była planowa eksploatacja parowozów na
kolejach wąskotorowych, takich jak koleje średzka, gnieźnieńska, opalenicka i koleje kujawskie
w węźle krośniewickim. Dlatego w środowiskach osób zainteresowanych historią kolei zrodził
się pomysł cyklicznych spotkań na poszczególnych kolejach wąskotorowych. Tak powstał cykl
spotkań i podróży wąskim torem pod nazwą „Nostalgia za parą”, zorganizowany przez Poznański Klub Modelarzy Kolejowych (PKMK). Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w roku
1987 na kolei gnieźnieńskiej, wchodzącej wtedy w skład Kujawskich Kolei Dojazdowych. Następne spotkania odbyły się na kolejach jarocińskiej (1988), średzkiej (1989), śmigielskiej (1990),
opalenickiej (1991), gnieźnieńskiej (1993), kaliskiej (1995), sieci kolei pomorskich (1995), a spotkania na sieci kolei kujawskich powtórzono w roku 1997 i 2000. Przy okazji spotkań z lat
1989-1991, nakładem PKMK ukazywały się broszury autorstwa M. Matuszewskiego, w których
autor w zwięzły i ciekawy sposób przedstawiał historię danej linii wąskotorowej oraz eksploatowanego na niej taboru. Przykładem takiej publikacji jest opracowanie poświęcone Średzkiej
Kolei Powiatowej [15].
Historię kolei na ziemiach polskich podejmowali autorzy publikujący na łamach kwartalnika
wydawanego przez Poznański Klub Modelarzy Kolejowych początkowo pod nazwą Parowozik,
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a później Świat Kolei. Innym ważnym periodykiem poświęconym tej tematyce, ze szczególnym
uwzględnieniem kolei wąskotorowych jest kwartalnik Stalowe Szlaki. Seria bardzo ciekawych
artykułów dotyczących historii taboru, urządzeń kolejowych, a także linii kolejowych, w tym
kolei wąskotorowych, ukazywała się od roku 2000 na łamach periodyku Koleje Małe i Duże.
Bardzo interesującą pracę poświęconą wąskotorowym kolejom powiatów gnieźnieńskiego
i wrzesińskiego przedstawił M. Torzewski [16]. W publikacji zatytułowanej Gnieźnieńska i wrzesińska koleje wąskotorowe autor przedstawił m.in. zestawienie wąskotorowych parowozów zamówionych w polskich fabrykach przez zarządy tych kolei w dwudziestoleciu międzywojennym.
Koleje te odegrały również swoją ważną rolę podczas Powstania Wielkopolskiego.
Dzieje kolei wąskotorowych na Górnym Śląsku opisał z wielką szczegółowością K. Soida
w obszernej monograﬁi pt. Koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku, tom I [17]. Autor w swej pracy
przedstawił genezę budowy i dalszej eksploatacji, aż do końca lat 90. ubiegłego stulecia, kolei
wąskotorowych o różnych szerokościach toru, w tym tych należących do zakładów przemysłowych
jak i tych, które prowadziły ruch towarowy i osobowy na rozległej wąskotorowej sieci o prześwicie
toru 785 mm. Swoją pracę K. Soida poszerzył o archiwalną dokumentację zdjęciową [18]. Warto
przypomnieć, że koleje wąskotorowe na Górnym Śląsku były pierwszymi kolejami wąskotorowymi
powstałymi na terenie obecnych ziem polskich.
Innym bardzo ciekawym tematycznie opracowaniem monograﬁcznym jest książka pt. Kolej
Transwersalna [19] autorstwa R. Stankiewicza i E. Wieczorka. Autorzy w wyjątkowo bogaty sposób przedstawili dzieje słynnej linii kolejowej łączącej m.in. Kraków z odległym Stanisławowem
położonym obecnie na Ukrainie. Częścią tej historycznej linii jest jedna z najpiękniejszych tras
kolejowych, która łączy Chabówkę z Nowym Sączem.
Na łamach periodyku Koleje Małe i Duże [20] ukazał się bardzo ciekawy artykuł autorstwa
T. Suchorolskiego dotyczący historii powstania i eksploatacji polskiego parowozu pośpiesznego
serii Pm36. Na uwagę zasługuje dokumentacja fotograﬁczna pochodząca ze zbiorów autora.
Unikalną, historyczną publikacją naukową jest dzieło zatytułowane Budowa i obliczanie
części parowozów [21] autorstwa Wilhelma Mozera, profesora Politechniki Lwowskiej. Książka
została wydana w roku 1935 we Lwowie nakładem Zakładów Graﬁcznych S.A. Książnica-Atlas.
Zawiera 155 rysunków poglądowych i konstrukcyjnych, a całość stanowi prawdziwy niezbędnik
przyszłego inżyniera konstruktora parowozów.
Nie sposób przedstawić wszystkich publikacji związanych z tematyką historii kolei polskich
i pracującego na nich taboru kolejowego. W spisie literatury znajdują się główne pozycje wykorzystane przy opracowaniu niniejszego artykułu. Na szczególną uwagę zasługują prace B. Pokropińskiego [5÷13], publikacja Z. Tucholskiego [14] oraz praca zbiorowa pod redakcją D. Kellera
opisująca dzieje kolei w Polsce [22]. Wiele informacji o eksploatowanym taborze znajduje się na
stronach internetowych organizacji pozarządowych, takich jak np. Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei z siedzibą w Skierniewicach, Towarzystwo Przyjaciół Kolei Średzkiej „Bana” i innych. Organizacje te zajmują się ochroną zabytków kultury technicznej związanej z kolejnictwem,
prowadzą renowacje zabytkowego taboru, a nawet są operatorami planowego sezonowego ruchu
pociągów turystycznych i specjalnych (przykładem może być Średzka Kolej Powiatowa). Działalność takich organizacji związana jest przede wszystkim z aktywnością jej członków, najczęściej
wolontariuszy, jak również z przychylnym odbiorem tego typu działań w lokalnych strukturach
samorządowych.
Ochrona zabytków techniki kolejowej to nie tylko ochrona i konserwacja taboru. Należy tu
pamiętać o zabytkowych maszynach i urządzeniach technicznych, które stanowią wyposażenie
warsztatów naprawczych i parowozowni. Często naprawę parowozu można przeprowadzić jedynie
przy wykorzystaniu takich urządzeń. Jeszcze innym, bardzo ważnym czynnikiem jest kadra osobowa, która należycie potraﬁ dbać o powierzony jej opiece zabytkowy tabor. Właściwa obsługa
i eksploatacja parowozu nie jest możliwa bez posiadania odpowiedniej wiedzy. Należy pamiętać,
że tabor historyczny wymaga szczególnej uwagi przy czynnej eksploatacji, a każda z pozoru drob-
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na usterka w porę nie usunięta, może doprowadzić do poważnych konsekwencji, do awarii kotła
parowozowego włącznie. Ochrona zabytków kultury technicznej to wciąż trudny i wymagający
temat, któremu poświęcane jest na szczęście coraz więcej miejsca w przestrzeni publicznej.

1.

Wstęp

Odrodzona po 123 latach niewoli Polska stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim była
konieczność zbudowania spójnego systemu transportowego. Wiodącą rolę odgrywał tutaj transport kolejowy, praktycznie bezkonkurencyjny. Należy pamiętać, że odziedziczyliśmy po zaborcach trzy zupełnie odrębne systemy komunikacji kolejowej. Przed wybuchem Wielkiej Wojny
na ziemiach polskich należących do zaboru pruskiego funkcjonowały linie kolejowe normalnotorowe (szerokość toru 1435 mm) przynależne do kolei państwowych oraz prywatnych, zwykle
powiatowych. Oprócz nich istniały lokalne koleje wąskotorowe o różnych szerokościach toru, np.
Schrodaer Kreisbahn (Średzka Kolej Powiatowa) o szerokości toru 1000 mm (taką szerokość toru
przyjęto jako znormalizowaną dla kolei wąskotorowych budowanych w państwie niemieckim),
Zniner Kreisbahn (Żnińska Kolej Powiatowa) o szerokości toru 600 mm, Opalenizaer Kleinbahn
(Kolej Opalenicka) o szerokości toru 750 mm, a także koleje krotoszyńska, wrocławska i bogatyńska, których szerokość toru wynosiła 750 mm. Często oprócz powiatów w skład spółek będących
właścicielami kolei wchodziły okoliczne zakłady przemysłowe, np. cukrownie. Sieć kolejowa w zaborze pruskim charakteryzowała się dużą gęstością linii i bardzo spójnym systemem transportu,
do czego przyczyniły się ustawy Sejmu Pruskiego z końca XIX wieku o kolejach lokalnych. Tabor
kolejowy był bardzo zróżnicowany, charakteryzował się jednak dużą uniﬁkacją. Niemieccy konstruktorzy preferowali rozwiązania proste i niezawodne, tak aby parowóz mógł odbyć naprawę
bieżącą nawet w lokalnym warsztacie. W budowie lokomotyw parowych dominowała tzw. szkoła
inżyniera Roberta Garbego, konstruktora wielu nowoczesnych parowozów normalnotorowych,
m.in. słynnego parowozu P8, który zrobił karierę praktycznie w całej Europie Zachodniej i Środkowej na sieciach kolei normalnotorowych, a na PKP nosił oznaczenie serii Ok1. Parowozy te,
wyposażone już w przegrzewacz pary systemu inżyniera Wilhelma Schmidta były wyjątkowo
długowieczne. Ostatnie maszyny tej serii pracujące na PKP wygaszono pod koniec lat 70.
Na obszarach zajętych przez Cesarstwo Austro-Węgierskie funkcjonowała dość zwarta sieć
linii kolejowych normalno- i wąskotorowych. Należy tu nadmienić, że na kolejach cesarsko-królewskich, na liniach dwutorowych prowadzono ruch lewostronny, tym samym stanowisko
maszynisty ulokowane było po lewej stronie kotła parowozu.
Austriacka szkoła budowy lokomotyw zdominowana była przez konstrukcje inżyniera Karla Gölsdorfa, preferującego tzw. silnik parowy sprzężony, w którym para najpierw traﬁała do
cylindra wysokiego ciśnienia, a po wykonaniu w nim pracy kierowana była do cylindra niskiego ciśnienia. Sprzężony silnik parowy pracował znacznie ekonomiczniej od klasycznego silnika
o pojedynczym rozprężaniu pary (zwanego bliźniaczym dla silnika dwucylindrowego). Przykładem typowych parowozów wywodzących się ze szkoły konstrukcyjnej inżyniera Karla Gölsdorfa
są maszyny pośpieszne serii 210 i 310, które pracowały na sieci PKP pod oznaczeniem odpowiednio Pn11 i Pn12. Jednak nie zawsze zastosowanie silnika sprzężonego przekładało się na
ekonomiczniejszą eksploatację całego parowozu, z uwagi na znacznie bardziej skomplikowaną
budowę takiego silnika.
Na terenach należących do zaboru rosyjskiego funkcjonowały koleje prowadzące przewozy
dalekobieżne o rozstawie szyn zwanym szerokim, tzn. szerokość toru wynosiła 1524 mm. Były
to: Kolej Nadwiślańska, Kolej Warszawsko-Terespolska, Warszawsko-Petersburska, a także Kolej Kaliska, będąca pod zarządem normalnotorowej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Oprócz nich
funkcjonowały również koleje wąskotorowe, głównie o szerokości toru 750 mm. Taką szerokość
toru przyjęto jako znormalizowaną dla kolei wąskotorowych budowanych w Cesarstwie Rosyjskim, choć wyjątkowo koleje wąskotorowe aglomeracji warszawskiej posiadały szerokości 800 mm
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(Kolej Wilanowska, Kolej Dojazdowa Marecka, Kolej Jabłonowska) oraz 1000 mm (Kolej Grójecka). Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe (ŁWEKD), obsługujące podmiejskie
przewozy osobowe i towarowe, posiadały szerokość 1000 mm. Koleje te prowadziły ruch trakcją
parową w początkowych latach swojego istnienia na liniach podmiejskich ze Zgierza do Ozorkowa oraz z Łodzi do Tuszyna i Kruszowa. Sieć połączeń kolejowych pod zaborem rosyjskim była
stosunkowo rzadka. Wynikało to ze strategii obronnej Imperium Rosyjskiego, która zakładała
jak największe utrudnienia w transporcie dla potencjalnego przeciwnika. Strategia ta okazała się
błędna. Rosyjscy planiści nie docenili sprawności niemieckich wojsk kolejowych, które w krótkim czasie, wykorzystując m.in. istniejące lokalne linie wąskotorowe (np. koleje cukrownicze na
Kujawach) i budując nowe linie wąsko- i normalnotorowe stworzyły sieć kolei przyfrontowych,
skutecznie zaopatrując swoje wojska na froncie wschodnim.
Rosyjska szkoła budowy parowozów to przede wszystkim konstrukcje zaprojektowane pod
kierunkiem wybitnych inżynierów Nikołaja Pietrowa i Nikołaja Szczukina. Wiele konstrukcji
wzorowano na maszynach niemieckich, np. ﬁrmy Hanomag czy Schwartzkopﬀ. W rosyjskich
biurach konstrukcyjnych i fabrykach swoją praktykę zawodową zaczynali utalentowani polscy
konstruktorzy, których sylwetki zostaną przedstawione w dalszych rozdziałach niniejszej pracy,
m.in. Wacław Łopuszyński, współprojektant jednej z najliczniejszej serii parowozów w wymiarze
światowym, a mianowicie maszyn towarowych serii „E” produkowanych dla kolei rosyjskich.
W odrodzonym państwie polskim polska rodzima szkoła budowy parowozów tworzyła się od
podstaw. W okresie początkowym wzorowano się na konstrukcjach niemieckich i austriackich.
Przykładem parowozu produkcji polskiej, w którego budowie zastosowano wzorce austriackie,
jest lokomotywa towarowa serii Tr21. Z kolei przykładem parowozu wzorowanego na konstrukcji
niemieckiej (pruskiej serii G12) jest lokomotywa Ty23.
Niniejsza praca stanowi ogólny zarys sylwetek najznakomitszych polskich konstruktorów oraz
przegląd najważniejszych konstrukcji polskiego przemysłu parowozowego. Praca dedykowana jest
wszystkim, którzy interesują się historią kolei i techniką.

2.
2.1.

Polscy konstruktorzy taboru kolejowego

Gustaw Bryling (1871-1961)

Gustaw Bryling rozpoczął swoją karierę inżyniera-konstruktora w carskiej Rosji, pracując na
Kolei Władykaukaskiej. W niepodległej Polsce został kierownikiem Biura Technicznego fabryki Hipolit Cegielski S.A. w Poznaniu (HCP). Kierował projektami konstrukcyjnym pierwszego
polskiego parowozu – tendrzaka osobowego serii OKl27 [34], ciężkiego parowozu pośpiesznego
oznaczonego serią Pu29, a także ciężkiego tendrzaka towarowego o układzie osi 1-6-2 zamówionego w poznańskiej fabryce przez koleje bułgarskie. W latach 1945-1947 pełnił funkcję dyrektora Centralnego Biura Konstrukcyjnego mieszczącego się w Poznaniu. Inżynier Gustaw Bryling
zmarł w 1961 roku w Poznaniu i spoczął na Cmentarzu Junikowskim.

2.2.

Albert Czeczott (1873-1955)

Urodzony w 1873 roku w Petersburgu inżynier Albert Czeczott pobierał nauki w carskiej
Rosji. W roku 1897 ukończył Instytut Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, gdzie otrzymał
posadę asystenta profesora Jurija Łomonosowa. Jego głównymi zainteresowaniami zawodowymi
i naukowymi była budowa i eksploatacja parowozów. W roku otrzymał stanowisko głównego
konstruktora Zakładów Putiłowskich w Petersburgu, a w roku 1914 profesurę w petersburskim
Instytucie Dróg Komunikacji [28]. Po powrocie w roku 1923 do niepodległej Polski został zatrudniony na stanowisku radcy w Departamencie Mechanicznym Ministerstwa Komunikacji. Profesor
Albert Czeczott opracował autorską metodę badawczą własności trakcyjnych parowozów tzw.
„metodę podwójnej trakcji” [20], a także wykonał projekty wagonów pomiarowych do badań
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trakcyjnych lokomotyw parowych. Profesor Czeczott wprowadził do badań tzw. parowozy oporowe, które przez sprężanie powietrza w cylindrach wytwarzały sztuczny opór dla lokomotywy
trakcyjnej. Nadzorował również próby porównawcze dwóch polskich eksperymentalnych parowozów pośpiesznych serii Pm36 i badał wpływ zastosowania otuliny aerodynamicznej na jednym
z nich. Okres II wojny światowej do końca trwania Powstania Warszawskiego profesor Czeczott
spędził w Warszawie. Po 1945 roku uczony został zatrudniony w nowopowstałym Ministerstwie
Komunikacji, gdzie utworzył Samodzielny Referat Doświadczalny i stanął na jego czele. Prowadził badania właściwości trakcyjnych prawie wszystkich parowozów normalnotorowych. Profesor
Albert Czeczott zmarł w 1955 roku i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

2.3.

Wacław Marian Łopuszyński (1856-1929)

Wacław Marian Łopuszyński urodził się w Tykocinie niedaleko Białegostoku w roku 1856.
Nauki gimnazjalne pobierał w Łomży, a po zdaniu egzaminów końcowych został przyjęty do
Petersburskiego Instytutu Komunikacji, który ukończył w roku 1878 i uzyskał tytuł inżyniera.
Następnie pracował jako inżynier mechanik na wielu kolejach carskiej Rosji, m.in. został naczelnikiem służby mechanicznej na Kolei Władykaukaskiej [29]. Inżynier Łopuszyński był współprojektantem wielu rosyjskich parowozów, w tym maszyny pośpiesznej w układzie osi 2-3-1, którą
zaprezentowano na paryskiej wystawie światowej w 1900 roku, parowozów oznaczonych seriami
C, Je oraz Ł (inicjał nazwiska konstruktora), a także parowozu towarowego oznaczonego serią E
i produkowanego dla kolei rosyjskich. Parowozy te stworzyły serie najliczniej produkowanych
maszyn w wymiarze światowym. Po przewrocie bolszewickim w Rosji, udało się inżynierowi
Łopuszyńskiemu wrócić w roku 1920 do kształtującego się nowego państwa polskiego. Wkrótce
jako jeden z inżynierów-konstruktorów chrzanowskiej fabryki lokomotyw rozpoczął pracę nad
pierwszym polskim ciężkim parowozem towarowym, oznaczonym na PKP serią Ty23. Prowadził
z ramienia Ministerstwa Kolei nadzór nad przy budowie parowozów serii Tr21 i Ty23 w fabrykach
niemieckich i belgijskich. Krótko po swoim powrocie do Polski inżynier Łopuszyński nakładem
Ministerstwa Kolei wydał pracę pt. Niektóre dane i uwagi w kwestji wyznaczenia norm możliwego obciążenia towarowych parowozów [22] (pisownia oryginalna), będącą bogatym źródłem
wiedzy dla przyszłych kadr inżynierskich. Inżynier Łopuszański jako wybitny specjalista wszedł
również w skład Rady Technicznej przy Ministrze Kolei powołanej w roku 1925. Opracował także
wiele założeń konstrukcyjnych pierwszego parowozu zaprojektowanego i zbudowanego w całości w kraju – tendrzaka osobowego serii OKl27. Inżynier Łopuszyński był nestorem polskich
konstruktorów taboru kolejowego. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Murowanej Goślinie
niedaleko Poznania, gdzie zmarł w 1929 roku i spoczął na miejscowym cmentarzu [29].

2.4.

Franciszek Tatara (1902-1984)

Franciszek Tatara urodził się w roku 1902. Później, już jako absolwent Politechniki Lwowskiej
związał swoje życie zawodowe z Poznaniem. W roku 1933 inżynier Tatara opracował i opatentował urządzenie służące do wyrównywania ciśnienia w cylindrach silników parowych. Pracował
od 1951 roku w poznańskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej, gdzie w roku 1956 utworzono dzięki jego staraniom Katedrę Budowy Taboru Kolejowego. Inżynier Tatara pracował przez wiele
lat w Politechnice Poznańskiej, gdzie obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk technicznych.
Był wielkim pasjonatem nauki i techniki [30]. Profesor Franciszek Tatara zmarł w 1984 roku
w Poznaniu i spoczął na Cmentarzu Junikowskim.

2.5.

Wiktor Wysłouch (1905-1981)

Wiktor Wysłouch herbu Odyniec pochodził z zasłużonego dla Rzeczypospolitej rodu polsko-litewskiego. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, a następnie związał
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się zawodowo w zakładami Hipolit Cegielski S.A. w Poznaniu (HCP) [33]. W okresie swojej
pracy konstruktora taboru kolejowego inżynier Wysłouch zgłosił i zarejestrował 17 patentów,
m.in. stawidła zaworowego swojego systemu. Był również autorem licznych publikacji naukowo-technicznych. W czwartym dniu II wojny światowej podczas ewakuacji zakładu „HCP” , którą
kierował, został ciężko ranny w nalocie bombowym w okolicach Słupcy. Inżynier Wysłouch okres
wojenny spędził w Gostyninie. Po wojnie w 1954 roku wrócił do Poznania i ponownie podjął
pracę w zakładach „HCP” . Zmarł w 1981 roku w Poznaniu, gdzie spoczął na Cmentarzu
Górczyńskim.

2.6.

Antoni Zachariasz Xiężopolski (1861-1951)

Antoni Zachariasz Xiężopolski urodził się w1861 roku w Wieliszewie k. Warszawy. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Łowiczu rozpoczął studia w Petersburskim Instytucie Technologicznym. Następnie pracował na wielu kolejach carskiej Rosji, gdzie zajmował się projektowaniem
taboru kolejowego. W uznaniu wiedzy i zdolności inżyniera Xiężopolskiego, powierzano mu kierownicze stanowiska w największych zakładach produkcyjnych taboru kolejowego w ówczesnym
Imperium Rosyjskim [14]. Po wybuchu Wielkiej Wojny otrzymał wysokie stanowisko kierownicze w Zakładach Putiłowskich w Piotrogrodzie. Po powrocie do niepodległej Polski podjął
pracę na Politechnice Warszawskiej, gdzie utworzył Katedrę Budowy Lokomotyw, którą kierował. Nominację profesorską otrzymał z rąk Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w roku
1922. Podczas swojej pracy naukowo-dydaktycznej profesor Xiężopolski odkrył talent techniczny
przyszłego znakomitego konstruktora parowozów Kazimierza Zembrzuskiego, który został jego
uczniem i następcą na uczelni. Profesor Xiężopolski jako ekspert z ramienia Ministerstwa Komunikacji ustalał niezbędne założenia konstrukcyjne, które służyły do opracowania dokumentacji
technicznej parowozów budowanych w kraju, m.in. maszyn serii Pt31, OKz32, a także Pm36.
W roku 1935 profesor Xiężopolski odszedł na emeryturę, a katedrę powierzył w ręce swojego
ucznia profesora Kazimierza Zembrzuskiego. Podczas II wojny światowej przebywał w Warszawie, skąd po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony. Po zakończeniu działań
wojennych powrócił do pracy zawodowej jako doradca i konsultant, m.in. opiniował konstrukcję
ostatniego polskiego parowozu budowanego dla PKP serii Ty51. Profesor Antoni Xiężopolski
zmarł w roku 1951 w Warszawie i spoczął na Cmentarzu Powązkowskim.

2.7.

Kazimierz Zembrzuski (1905-1981)

Kazimierz Zembrzuski urodził się w miejscowości Głębokie k. Włodawy w 1905 roku. Po
ukończeniu gimnazjum w Siedlcach i uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów politechnicznych ujawnił się
jego talent naukowca i przyszłego konstruktora. Jego mentorem był profesor Antoni Xiężopolski. Po ukończeniu studiów w 1929 roku jako wyróżniający się absolwent Kazimierz Zembrzuski
został zatrudniony w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów, gdzie pracował jako
konstruktor, a od 1930 roku podjął pracę konstruktora w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce
w Chrzanowie, gdzie jako kierownik Biura Konstrukcyjnego opracował wraz ze swoim zespołem
dokumentację techniczną znakomitego parowozu pośpiesznego oznaczonego na PKP serią Pt31
[35]. Parowóz ten okazał się wybitnie udaną konstrukcją, która w pełni ukazała talent młodego
inżyniera. Podczas swojej pracy w chrzanowskiej fabryce Kazimierz Zembrzuski opracowywał
dokumentację projektową parowozu dla kolei egipskich, a następnie opracował dokumentację
pierwszego polskiego parowozu pośpiesznego dużych prędkości z otuliną aerodynamiczną, oznaczonego na PKP serią Pm36. Po odejściu na emeryturę profesora Antoniego Xiężopolskiego,
Kazimierz Zembrzuski otrzymał posadę profesora na Politechnice Warszawskiej. Okres II wojny światowej do końca Powstania Warszawskiego profesor Zembrzuski spędził w Warszawie. Po
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zakończeniu wojny poświęcił się pracy organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej na nowopowstałej Politechnice Łódzkiej, gdzie sprawował m.in. funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego.
W 1948 roku profesor Zembrzuski powrócił do Warszawy aby podjąć pracę w Katedrze Budowy Lokomotyw, której został kierownikiem. Całą dalszą pracę zawodową profesor Zembrzuski
związał z Politechniką Warszawską [35]. Zmarł w 1981 roku i został pochowany na warszawskim
Cmentarzu Powązkowskim.

3.

Polscy producenci taboru kolejowego

W odrodzonej Polsce rozpoczęły działalność trzy wiodące zakłady produkcyjne taboru trakcyjnego. W maju 1919 roku zatwierdzono statut spółki pod nazwą „Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A.”, przy czym niebawem podpisano kontrakt rządowy na budowę w przeciągu 10 lat
około tysiąca lokomotyw. Fabryka lokomotyw miała powstać od podstaw, a zlokalizowano ją
w Chrzanowie. Ponieważ spółka musiała wywiązać się z umowy z rządem, to pierwsze parowozy,
aby nie tracić czasu, zbudowane zostały za granicą, w fabrykach niemieckich (parowozy serii
Ok22 i Ty23) i belgijskich (parowozy serii Tr21 i Ty23). Po dziesięciu latach nazwa spółki uległą
zmianie i odtąd fabryka nosiła nazwę „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. Zakłady
w Chrzanowie” (skrót telegraﬁczny: FABLOK). Podczas II wojny światowej fabryka stała się
ﬁlią niemieckiej fabryki parowozów „Henschel und Sohn” z siedzibą w Kassel i funkcjonowała
pod nazwą „Oberschlesische Lokomotivwerke A.G. Krenau O/S” (skrót OBERLOK) [6]. Po
zakończeniu II wojny światowej fabryka początkowo działała pod nazwą „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce”, a od 1951 otrzymała nazwę „Fabryka Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego”.
Produkcję parowozów zakończono w 1963 roku, a w wytwórstwie taboru zakład przestawił się
całkowicie na produkcję lokomotyw spalinowych małych i średnich mocy (m.in. bardzo udanych
lokomotyw manewrowych typu fabrycznego Ls800E oznaczonych na PKP serią SM42).
W Poznaniu działały założone w 1846 roku „Zakłady Mechaniczne Hipolita Cegielskiego”.
Hipolit Cegielski, wielki polski patriota, uczony i działacz społeczny, współpracownik i przyjaciel innego wielkiego Wielkopolanina Karola Marcinkowskiego, otworzył początkowo pod nazwą
„Handel Żelaza” sklep z narzędziami rolniczymi, zlokalizowany w budynku Hotelu Bazar. Dzięki talentom organizacyjnym i pracowitości właściciela, ta mała ﬁrma zaczęła się dynamicznie
rozwijać i wkrótce przekształciła się w fabrykę maszyn i narzędzi rolniczych, która od 1860 roku
zaczęła produkować lokomobile parowe. Po śmierci Hipolita Cegielskiego kierownictwo zakładu
przeszło w ręce jego przyjaciela Władysława Bentkowskiego, a następnie w ręce syna Stefana Cegielskiego, który zmienił nazwę fabryki na „Fabryka Machin i Urządzeń Rolniczych H. Cegielski
w Poznaniu”. W roku 1889 zakład został przekształcony w spółkę akcyjną i dalej działała pod
nazwą „H. Cegielski Towarzystwo Akcyjne w Poznaniu” (skrót telegraﬁczny: HCP). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakład początkowo produkował wagony towarowe, a od 1923
roku zawarł z rządem umowę na wyprodukowanie i dostarczenie 1040 parowozów na potrzeby
Polskich Kolei Państwowych [6]. Pierwszymi parowozami wyprodukowanymi przez poznańską
fabrykę były parowozy serii Ty23. Lokomotywy te wyprodukowano we współpracy z belgijską
fabryką „John Cockerill”. Podczas II wojny światowej zakład funkcjonował pod nazwą „Deutchen Waﬀen und Munitionswerke – DWM” i rozpoczął produkcję na potrzeby wojenne Niemiec,
w tym budowę parowozów. Od roku 1945 fabryka nosiła nazwę „Zakłądy Metalowe H. Cegielski
Poznań”, a w latach 1953-1956 „Zakłady Przemysłu Metalowego im. J. Stalina. Przedsiębiorstwo
Państwowe Wyodrębnione”. Fabryka „HCP” produkowała parowozy na potrzeby krajowe oraz
na eksport do 1958 [6], a następnie zmieniła proﬁl na budowę spalinowych silników okrętowych
oraz lokomotyw spalinowych i elektrycznych.
Równolegle do fabryki chrzanowskiej rozpoczęła działalność „Warszawska Spółka Akcyjna
Budowy Parowozów” w Warszawie (skrót telegraﬁczny: LOKOMOT; najczęściej używany skrót:
WSABP). Fabryka została założona przez udziałowców, takich jak Ziemski Bank Kredytowy
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i Polski Bank Przemysłowy z siedzibą we Lwowie oraz inżyniera Zygmunta Sochackiego [6]. Kotlarnię i odlewnię nowopowstały zakład otrzymał po istniejących wcześniej fabrykach „Borman
i Szwede” oraz „J. Borkowski” [6]. Wyposażenie nowej fabryki w postaci obrabiarek i innych
koniecznych urządzeń wytwórczych zostało zakupione w Austrii i Niemczech. Polska fabryka
podjęła również współpracę z austriacką wytwórnią lokomotyw „Wiener Neustadt”, skąd sprowadzano części i podzespoły konieczne do budowy parowozów oznaczonych na PKP serią Tr12.
Wielki kryzys ekonomiczny z lat 1929-1931 wymusił sprzedaż fabryki „Spółce Akcyjnej Wielkich
Pieców i Zakładów Ostrowieckich” w Ostrowcu Świętokrzyskim, która dotychczasową WSABP
przekształciła w ﬁlię pod nazwą „Wytwórnia Parowozów Zakładów Ostrowieckich – Oddział
w Warszawie”. Od tego momentu warszawski zakład zmienił proﬁl produkcji na zamówienia
wojskowe oraz wytwarzał kotły parowozowe. Wyprodukował również w małej liczbie parowozy
wąskotorowe, wagony motorowe oraz małe wąskotorowe lokomotywy spalinowe [5].
Każdy zakład produkcyjny umieszczał na parowozach tabliczki ﬁrmowe, które informowały
o pełnej nazwie fabryki, roku produkcji i numerze fabrycznym. Tabliczki te montowano najczęściej po obu stronach kołpaka zbieralnika pary. Przed II wojną światową tabliczki miały okazały
wygląd i wykonywane były zwykle z mosiądzu. Po wojnie wygląd tabliczek uproszczono i wykonywano je ze stopów metali lekkich [6], choć w pierwszych egzemplarzach parowozów serii Ty45
montowano jeszcze tabliczki mosiężne.

4.

Budowa parowozu

Lokomotywa parowa składa się z zasadniczych części. Są to: ostoja, kocioł parowy, silnik
parowy, czołownice, elementy jezdne i elementy przeniesienia napędu.
Ostoja parowozu jest wykonana z belek stalowych (ostoja belkowa) lub z grubej blachy stalowej (ostoja blachownicowa zwana też blachową). Do ostoi przymocowane są zestawy kołowe.
Parowóz może mieć ostoję wewnętrzną, wtedy napędowe zestawy kołowe są bezpośrednio widoczne lub zewnętrzną, gdzie zestawy kołowe są częściowo zasłonięte, a napęd przenoszony jest na
osie za pomocą tzw. korb Halla. Parowozy z ostoją wewnętrzną stanowiły znakomitą większość
maszyn normalnotorowych pracujących na PKP, a przykładem parowozu z ostoją zewnętrzną
może być wąskotorowa lokomotywa niemieckich kolei wojskowych z czasów I wojny światowej
typu HF (skrót od „Heeresfeldbahnlokomotive”, czyli lokomotywa wojskowych kolei polowych)
na tor 600 mm. Po zakończeniu Wielkiej Wojny maszyny typu HF znalazły pracę na kolejach
wąskotorowych PKP oraz kolejach leśnych i cukrowniczych.
Sercem parowozu jest kocioł parowy, który składa się ze stojaka i walczaka wraz z dymnicą.
W stojaku umieszczone jest palenisko ze skrzynią ogniową, pod którą znajduje się popielnik.
W klasycznych kotłach skrzynię ogniową mocowano do płaszcza stojaka za pomocą prętów zwanych zespórkami. Przed II wojną światową skrzynie ogniowe palenisk wykonywano ze stopu
miedzi. Podczas wojny miedź stanowiła cenny materiał wojenny, więc pozyskiwano ją również
przez wymianę skrzyń miedzianych i zastępowanie ich stalowymi. Po II wojnie światowej skrzynie ogniowe wykonywano jako stalowe. Powierzchnia rusztu palenisk liniowych parowozów normalnotorowych miała około 4 m2 . Przykładowo powierzchnia rusztu parowozu serii Pt47 liczyła
około 4,5 m2 , a powierzchnia ogrzewalna kotła około 239 m2 . Kotły parowozów wykonywano jako
klasyczne, wodnorurkowe, płomienicowo-płomieniówkowe. Większe rury ogniowe to płomienice,
a mniejsze to płomieniówki. Rury ogniowe prowadzone przez całą długość walczaka znajdują
ujście w dymnicy. Wewnątrz rur ogniowych umieszczany był przegrzewacz pary, który nadawał parze nasyconej temperaturę około 300◦ C, co znacznie podwyższyło sprawność parowozu.
Pierwszym powszechnie stosowanym przegrzewaczem pary był aparat systemu inż. Schmidta.
W celu uproszenia budowy kotła, belgijski inżynier Alfred Juliusz Belpaire skonstruował stojak
o płaskim sklepieniu, dzięki czemu można było zmniejszyć liczbę zespórek, a austriacki inżynier
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Johann Brotan zaproponował palenisko otoczone pionowymi rurkami, które na górze i na dole
połączone były zbiornikami zbiorczymi, co pozwoliło całkowicie wyeliminować zespórki.
Przed II wojną światową producentami kotłów parowych montowanych w parowozach produkcji polskiej były „Zakłady Mechaniczne H. Cegielskiego” w Poznaniu, „Warszawska Spółka
Akcyjna Budowy Parowozów” w Warszawie (od roku 1934 „Zakłady Ostrowieckie”) oraz fabryka „Fitzner i Gamper” w Sosnowcu, późniejsza „Babcock-Zieleniewski” [6]. Ta ostatnia była
głównym dostawcą kotłów parowych dla „Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A.” w Chrzanowie. Po II wojnie światowej kotły wytwarzano w „Zakładach H. egielskiego”, „Warszawskich
Zakładach Budowy Urządzeń Przemysłowych” – WZBUP (przedwojennych „Zakładach Ostrowieckich”), „Sosnowieckiej Fabryce Kotłów” (przedwojennej fabryce „Fitzner i Gamper”) oraz
„Toruńskiej Fabryce Kotłów” (przedwojennej fabryce Born & Schütze, po II wojnie funkcjonującej początkowo pod nazwą „Państwowa Fabryka Kotłów i Maszyn w Toruniu”, a dopiero później
„Toruńska Fabryka Kotłów”), gdzie budowano kotły dla małych parowozów wąskotorowych [6].
Pewną liczbę kotłów wytworzono również w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego we
Wrocławiu w ramach wykonywania napraw głównych parowozów. Każdy kocioł parowy posiadał zawory bezpieczeństwa. W parowozach produkcji polskiej najczęściej stosowano zawory typu
Pop-Coale.
W parowozach stosowano silniki parowe różnych pomysłów i konstrukcji. To jaki typ silnika
stosowano na kolejach danego państwa czy danego regionu państwa zależało głownie od szkoły
głównego konstruktora. I tak, w Prusach budowano parowozy zgodnie ze szkołą inżyniera Roberta Garbego, który preferował bliźniaczą maszynę parową o pojedynczym rozprężaniu pary jako
prostą i niezawodną w obsłudze. Na kolejach Austro-Węgier królowały maszyny wykonywane
zgodnie z myślą konstrukcyjną inżyniera Karla Gölsdorfa, który preferował parowozy o silniku
parowym sprzężonym. Liczba cylindrów parowych była różna. Stosowano silniki parowe dwucylindrowe, trzycylindrowe i czterocylindrowe napędzane parą nasyconą, a wraz z początkiem
XX wieku parą przegrzaną, przy czym układy cylindrów mogły występować w konﬁguracjach
pojedynczego rozprężania pary jak i sprzężone.
Innym bardzo ważnym elementem napędu parowozów był rozrząd pary zwany mechanizmem parorozdzielczym lub stawidłem. W pierwszych maszynach stosowano tzw. rozrząd widlasty. Wymagał on obsługi zewnętrznej przy każdorazowej zmianie kierunku jazdy. Rozrząd
ten nie pozwalał jeszcze na regulację ilości pary podawanej do cylindra parowego. Później pojawił się tzw. rozrząd jarzmowy systemu szkockiego inżyniera Aleksandra Allana (1855), dość
skomplikowany, ale pozwalający na regulację ilości pary podawanej do cylindra. Pozwoliło to
bardziej racjonalnie wykorzystać pracę silnika parowego i uzyskać oszczędności wody oraz węgla np. przy jeździe z wyższymi prędkościami. Najbardziej popularnym mechanizmem parorozdzielczym stosowanym w parowozach normalnotorowych budowanych w XX wieku był tzw.
rozrząd Walschaerta-Heusingera, tzw. stawidło promieniowe. Był to bardzo prosty, można rzec
rewolucyjny mechanizm wynaleziony niezależnie przez dwóch konstruktorów: belgijskiego inżyniera Egidiusza Walschaerta i niemieckiego inżyniera Edmunda Heusingera w 1844 roku [27].
W 1883 roku niemiecki inżynier Michał Kuhn zaproponował modyﬁkację stawidła WalschaertaHeusingera tak, aby silnik parowy cechował się identycznymi parametrami ruchu przy jeździe
parowozu w obu kierunkach. Wszystkie parowozy budowane w polskich fabrykach dla PKP były
wyposażone w stawidło Walschaerta-Heusingera lub jego modyﬁkacje. Cylindry parowe wykonywano ze staliwa i łączono są za pomocą bloku międzycylindrowego.
Pierwsze parowozy pracujące na parę nasyconą, czyli parę wyprodukowaną bezpośrednio
przez kocioł, posiadały cylindry parowe z tzw. suwakami płaskimi. Podczas jazdy bez pary,
suwak płaski unosił się i umożliwiał w ten sposób automatyczne wyrównywanie ciśnienia powietrza w cylindrze. Zastosowanie pary przegrzanej wyeliminowało z użycia suwaki płaskie, które
zastąpione zostały suwakami okrągłymi. Takie suwaki wymusiły zastosowanie wyrównywaczy
ciśnienia w cylindrach parowych podczas jazdy bez pary.
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Parowozy liniowe budowane w Polsce i przeznaczone do ruchu towarowego wyposażone były
w koła napędowe o średnicach 1300 mm (Tr12), 1350 mm (Tr21) lub 1450 mm (Ty23, Ty37,
Ty45, Ty51). Polskie liniowe parowozy osobowe posiadały koła napędowe o średnicy 1750 mm
(Ok22, Os24, Ol49), a parowozy pośpieszne koła napędowe o średnicy 1850 mm (Pt31, Pt49)
i 2000 mm (Pm36). Aby zwiększyć przyczepność lokomotywy do toru, stosowano piasecznice
uruchamiane ręcznie, a w dużych parowozach liniowych hamulce zespolone pneumatycznie, za
pomocą sprężonego powietrza.
Parowozy prowadziły tendry, w których umieszczany był odpowiedni zapas paliwa i wody.
Paliwem był przeważnie węgiel kamienny, choć budowano też lokomotywy opalane miałem węglowym, węglem brunatnym, torfem lub mazutem. Na polskich kolejach parowozy liniowe opalane
były węglem kamiennym. Na opalanie mazutem przebudowano łącznie kilkadziesiąt egzemplarzy
parowozów różnych serii. Były to parowozy pochodzenia niemieckiego: serii Ty2, ciężkie trzycylindrowe maszyny serii Ty4, tendrzaki Tw1 oraz polskie parowozy serii Ty23, Ty45, Pt47, Ol49
[26]. Parowozy tendrzaki, czyli maszyny pozbawione tendrowa, zapas węgla przewoziły w skrzyni
węglowej mieszczącej się z tyłu budki maszynisty, a zapas wody najczęściej w skrzyniach wodnych umieszczanych po obu stronach kotła. Często zbiornik wody umieszczano wewnątrz ostoi
parowozu (najczęściej w lokomotywach wąskotorowych pochodzenia niemieckiego).
Tendry budowane dla parowozów normalnotorowych miały początkowo trzy osie (parowozy
serii Tr12 budowane w „Warszawskiej Spółce Budowy Parowozów” i Tr21 budowane w „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie). Później budowano wyłącznie tendry czteroosiowe osadzone na dwóch wózkach, najczęściej systemu Diamonda (parowozy serii Tr21 w budowane w fabryce „John Cockerill” w Belgii) lub ze sztywną ramą (parowozy serii Os24).
Malatura parowozów normalnotorowych budowanych dla PKP była zróżnicowana. Jak podaje B. Pokropiński [5], [6], pierwsze parowozy serii Tr12 wykonane przez WSABP malowane
były na czarno, czołownice na czerwono, a obręcze kół na biało. Parowozy serii Tr21 wykonane
w Chrzanowie miały identyczną malaturę, a parowozy wykonane w Belgii miały dodatkowo koła
i mechanizm napędowy i parorozdzielczy w kolorze czerwonym. Parowozy serii Ok22 wykonane
w Niemczech malowano na czarno, z czerwonymi czołownicami, ostojnicami, kołami, mechanizmem napędowym i parorozdzielczym. Obwódki okien i obręcze kół były w kolorze białym.
B. Pokropiński określił ten sposób malowania jako „niemiecki” [6]. Rzeczywiście poza białymi obręczami kół i obwódkami okien był on praktycznie identyczny z malaturą stosowaną dla
parowozów niemieckich.
Odmienny system malowania wprowadził „FABLOK” począwszy od parowozów osobowych
serii Os24. Fabryka wprowadziła kolor oliwkowozielony na malaturę walczaka ze stojakiem, osłon
silnika parowego, ścian budki maszynisty oraz tendra. Dymnica wraz z kominem, dach budki
maszynisty, zderzaki i sprzęgi malowane była na czarno, a obręcze kół i obramowania okien
na biało. Białym kolorem wykonywano również napisy. Podobnie malowano chrzanowskie parowozy pośpieszne serii Pt31. Ten sposób malowania, odnoszący się do parowozów osobowych
i pośpiesznych, można nazwać „polskim”. Odstępstwo w kolorze malatury zastosowano w przypadku parowozu serii Pm36-1 (w otulinie aerodynamicznej), którego otulina aerodynamiczna
została pomalowana na granatowo, a podwozie na czerwono z białymi obwódkami kół. Podobnie
w granatowym kolorze była skrzynia tendra tej maszyny. Parowozy budowane w fabryce „HCP”
(OKl27, Pu29, OKz32 i Ty37) malowane były na sposób „niemiecki” [6]. Parowozy budowane
dla przemysłu miały malaturę czarną, z czerwonym podwoziem i czołownicami oraz białymi
obwódkami kół.
Po II wojnie światowej przyjęto malowanie „polskie” jako standardowe dla parowozów osobowych i pośpiesznych. Parowozy towarowe serii Ty42, Ty43 i Ty45, miały malaturę czarną,
z czerwonym podwoziem i białymi obwódkami kół. Czołownice parowozów i tendrów często charakteryzowały się jaśniejszą czerwienią niż ta, którą miało np. podwozie. Z kolei parowozy serii
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TKt48, Ol49 i Ty51 malowano na kolor ciemnozielony, z czerwonymi podwoziami i czołownicami,
przy czym obwódki kół były białe.
Parowozy, które przechodziły kolejne naprawy (średnie lub główne) malowano rozmaicie.
W końcowych latach istnienia trakcji parowej na polskich kolejach zdarzały się parowozy pośpieszne i osobowe, których walczak, stojak oraz dymnica pomalowane był na czarno, a ściany
budki maszynisty na zielono lub ciemnozielono. Stosowano wtedy taką farbę, jaka aktualnie
była dostępna, przy czym starano się zachować pewien kanon estetyki. Poszczególne drużyny
trakcyjne przyozdabiały też swoje maszyny w różnoraki sposób, np. dodając białe lub czerwone
obramowania odchylaczy dymu, obramowania okien lub przyozdabiając parowozy w inny sposób.
Parowozy wąskotorowe budowane przed II wojną światową dla różnych odbiorców miały
kolor czarny lub ciemnozielony (np. parowozy serii Wp29 dla PKP). Powojenne chrzanowskie
parowozy serii Px48 i Px49 malowano fabrycznie na wzór „polski”. W czasie ich dalszej eksploatacji malatura zmieniała się zależnie od tego, w jakim zakładzie przeprowadzone były naprawy
okresowe. Przykładem mogą być parowozy serii Px48, które przechodziły naprawy w „ZNTK
Nowy Sącz” jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia, gdzie starano się malować je zgodnie ze
wzorcem „polskim” lub w sposób do niego zbliżony. Parowozy tej serii kierowane do „ZNTK Piła” w latach 80. malowano zwykle na czarno, a parowozy naprawiane w warsztatach Kujawskich
Kolei Dojazdowych w Krośniewicach otrzymywały malaturę czarną, oliwkowozieloną lub oliwkowobrązową, tzn. taką, na jaką pozwalały aktualne zapasy farby w magazynie. Dość często po
powrocie na macierzystą kolej parowozy były przemalowywane zgodnie z tradycją obowiązującą
w danej parowozowni. Przykładem może być tu parowozownia kolei gnieźnieńskiej (do roku 1991
wchodzącej w skład Kujawskich Kolei Dojazdowych), gdzie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku
parowozy serii Px48 wraz z tendrami otrzymywały malaturę ciemnozieloną. Temat malowania
parowozów normalno- i wąskotorowych po naprawach okresowych jest wciąż otwarty.
Początkowo w parowozach stosowano oświetlenie naftowe (np. maszyny serii Tr21, Tr12) lub
gazowe na gaz świetlny. Zbiorniki gazu świetlnego znajdowały się zwykle na tendrze, np. tendrze
serii 22D23 w przypadku parowozów serii Ty23. Zdarzało się, że parowozy kolei lokalnych wyposażano w oświetlenie karbidowe. W latach późniejszych wprowadzono oświetlenie elektryczne
zasilane z parowego turbozespołu o napięciu prądu stałego 24 woltów, które stało się normą na
kolejach PKP. W latach 60. XX wieku, w parowozach kolei polskich (budowy polskiej i pochodzenia niemieckiego normalno- i wąskotorowych oraz w wielu parowozach pracujących na kolejach
przemysłowych), zarówno tych zbudowanych przed II wojną światową, jak i po niej, zaczęto
montować duże reﬂektory z odbłyśnikami, tzw. lustrzanki, które stały się charakterystycznym
elementem lokomotyw wszystkich trakcji pracujących na PKP.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości na kolejach PKP wprowadzono jako obowiązujący
hamulec powietrzny ciśnieniowy systemu Westinghouse’a. Do zasilania zbiorników sprężonego
powietrza służyły sprężarki parowe. Stosowano różne rodzaje sprężarek – niemieckie dwucylindrowe, polskie typu VIF, polskie trzycylindrowe typu H11a3, trzycylindrowe szybkobieżne
H11a3s lub czterocylindrowe typu H11a4. Na kolejach wąskotorowych, prywatnych, lokalnych
lub przemysłowych można było spotkać również parowozy z hamulcem ręcznym, parowym lub
próżniowym systemu inż. Hardy’ego. Hamulec próżniowy obowiązywał na kolejach austriackich,
stąd część taboru odziedziczonego po zaborcy była wyposażona w taki typ hamulca. Instalację hamulca zespolonego montowano zwykle w taborze przeznaczonym do pasażerskiego ruchu
dalekobieżnego. Pewna część taboru wagonowego, w szczególności towarowego (np. węglarki
dwuosiowe), pozbawiona była hamulca zespolonego, a w niektórych wagonach montowano jedynie przewód przelotowy. Zawór maszynisty hamulca zespolonego najczęściej był systemu Knorra.
Na kolejach wąskotorowych bardzo rzadko stosowano hamulec zespolony. Pewnym ewenementem wśród nich była kolej jabłonowska węzła warszawskiego, której parowozy i znaczna część
taboru osobowego przed I wojną światową wyposażone były w hamulec powietrzny. Dopiero parowozy serii Wp29 (noszące po II wojnie światowej oznaczenia serii Px29) otrzymały fabrycznie
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instalację ciśnieniowego hamulca powietrznego. Po II wojnie światowej taki typ hamulca montowano fabrycznie w nowych parowozach serii Px48.

5.

Oznaczenia parowozów

Każdy parowóz produkowany na potrzeby Polskich Kolei Państwowych posiadał oznaczenia literowo-cyfrowe (literowo-liczbowe) serii produkcyjnej. Oznaczenia przedstawiano w postaci
trzech tabliczek ułożonych pionowo i umieszczanych po obu stronach budki maszynisty. Pierwszą w pionie tabliczkę tworzyło godło państwowe w postaci orła białego na czerwonym tle,
pod którym umieszczone były litery tworzące zapis „P.K.P.”, druga tabliczka w pionie informowała o serii lokomotywy, a ostatnia o przyporządkowanym numerze kolejowym. Na wielu
parowozach wąskotorowych montowano tylko tabliczki PKP z orłem, a seria i numer była parowozu malowana była na bocznej ścianie budki maszynisty. W powojennej historii znakowania parowozów wąskotorowych, w wielu przypadkach namalowany był tylko numer kolejowy
parowozu.
Oznaczenia literowe informowały o układzie osi napędnych i tocznych, a dwie cyfry tworzyły
liczbę, która oznaczała datę (dwie ostatnie cyfry roku), w którym zatwierdzono dokumentację
techniczną parowozu. Oznaczenia literowe, które przyjęto dla parowozów normalnotorowych
różniły się od oznaczeń przyjętych dla maszyn wąskotorowych.
Dla potrzeb technicznych oznaczenia układów osi parowozów oznaczano cyframi. Na przykład układ cyfr 1-5-0 oznaczał, że parowóz posiadał jedną oś toczną umieszczoną na przedzie
oraz pięć osi wiązanych, przy czym nie posiadał on tylnej osi tocznej. Taki układ osi odpowiadał
rozmieszczeniu kół na pojedynczej osi, które w tym przypadku oznaczano 2-10-0. Oznaczenia takie stosowano na kolejach brytyjskich. Liczbę osi wiązanych (osi połączonych wiązarami wraz z osią napędową, na którą przenoszony był napęd za pomocą korbowodu) wyrażano
także za pomocą wielkich liter. Oznaczenie to przyjęło się w języku technicznym stosowanym
przy opisie lokomotyw spalinowych i elektrycznych. Układ osi 1-5-0 w oznaczeniu cyfrowoliterowym to 1’E. Cyfra 1 z apostrofem oznacza przednią oś toczną z możliwością przesuwu,
a wielka litera „E” występująca jako piąta w porządku alfabetu łacińskiego oznacza pięć osi
wiązanych.
W nazewnictwie amerykańskim układy osi oznaczano słownie. I tak np. układ osi 2-3-1 nosił nazwę „Paciﬁc”, a układ 1-4-1 „Mikado”. Parowozom o układzie osi 2-2-0, w oznaczeniu
cyfrowo-literowym 2’B, które odpowiadało układowi kół 4-4-0 w nazewnictwie amerykańskim
przyporządkowano miano „American” (parowozy o takim układzie napędowym stały się wizytówką kolei amerykańskich drugiej połowy XIX wieku).

5.1.

Parowozy normalnotorowe

Parowozy normalnotorowe pospieszne oznaczano wielką literą „P”, osobowe wielką literą „O”, a towarowe wielką literą „T”. Jeśli parowóz prowadził tender, pozostawano przy samej
wielkiej literze („P” lub „O” lub „T”) oznaczającej przeznaczenie, a następna mała litera oznaczała układ osi. Parowozy tendrzaki, czyli nie posiadające tendra, oznaczano dodatkowo wielką
literą „K”, umieszczając ją po pierwszej wielkiej literze, która oznaczała przeznaczenia.
Poniżej przedstawione zostaną typowe układy osi stosowane w parowozach polskich szlaków, a w szczególności parowozach produkcji polskiej. Jeśli parowóz był maszyną dwuosiową, po
wielkiej literze oznaczającej przeznaczenie lokomotywy nie stawiano żadnej małej litery. Litera „h” oznaczała układ trzech osi wiązanych (napędowych). Układ ten przedstawiono na rys. 1.
Stosowany był on najczęściej w parowozach przemysłowych. Na Polskich kolejach Państwowych
pracowały parowozy tendrzaki budowy pruskiej o takim układzie osi (seria TKh1). Parowozy
bezogniowe (bezpaleniskowe, nie posiadające paleniska, a jedynie zbiornik ciśnieniowy napełnia-
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ny parą i gorącą wodą) oznaczano dodatkowo małą literą „b” – np. TKb-b, co oznacza parowóz
tendrzak dwuosiowy i bezogniowy (bezpaleniskowy).
Układ trzech osi napędowych przedstawiony na rys. 1 w literaturze technicznej oznaczano
jako 0-3-0, czyli dosłownie: zero osi tocznych umieszczonych z przodu, trzy osie napędowe i zero
osi tocznych umieszczonych z tylu parowozu.

Rys. 1. Układ osi 0-3-0

Układ dwóch osi tocznych umieszczonych na przedzie i tworzących wózek wraz z trzema
osiami wiązanymi oznaczano literą „k” (rys. 2). Parowozy, które miały taki okład osi to m.in.
maszyny serii Ok1 (pruska seria P8, seria kolei DRG 38), Ok22 (parowóz produkcji polskiej),
Pk1 (pruska seria S10, seria kolei DRG 170-1), Pk2 (pruska seria S10, seria kolei DRG 1710-12).
Układ osi „k” oznaczano w literaturze technicznej jako 2-3-0.

Rys. 2. Układ osi 2-3-0

Układ osi przedstawiony na rys. 3 oznaczano literą „l”, a w literaturze technicznej jako
1-3-1. Parowozy o takim układzie osi, które pracowały na sieci PKP to m.in. tendrzaki serii OKl2
(seria kolei DRG 64), OKl27 (parowóz produkcji polskiej) i parowóz osobowy produkcji polskiej
serii Ol49.

Rys. 3. Układ osi 1-3-1

Układ osi przedstawiony na rys. 4 oznaczano literą „m”, a charakterystyczny był dla maszyn
pośpiesznych. Parowozy o takim układzie osi, które pracowały na sieci PKP to m.in. maszyny
serii Pm2 (seria kolei DRG 03) i Pm36 (parowozy produkcji polskiej).

Rys. 4. Układ osi 2-3-1

Rys. 5. Układ osi 1-3-2

Układ osi przedstawiony na rys. 5 również był charakterystyczny dla parowozów pośpiesznych. Parowozy o takim układzie osi, które pracowały na sieci PKP, to austriackie maszyny serii
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210 i 310 kolei austriackich, oznaczone na kolejach polskich seriami Pn11 i Pn12. Parowozy serii
Pn11 i Pn12 były maszynami czterocylindrowymi na parę przegrzaną i pracującymi w systemie
sprzężonym.
Układ osi przedstawiony na rys. 6 (0-4-0) oznaczano literą „p” i stosowano zwykle w parowozach towarowych, np. serii Tp4 (pruska seria G8, seria kolei DRG 5525-56, 5558) lub parowozach
przemysłowych np. typu „Śląsk”.

Rys. 6. Układ osi 0-4-0

Układ osi przedstawiony na rys. 7 (1-4-0) oznaczano literą „r” i stosowano zwykle w parowozach towarowych, np. serii Tr6 (pruska seria G82, seria kolei DRG 5620-29 i 5630), a także
serii Tr21 (parowozy produkcji polskiej).

Rys. 7. Układ osi 1-4-0

Układ osi przedstawiony na rys. 8 (2-4-0) charakterystyczny był dla parowozów osobowych
i pośpiesznych. Parowozami o takim układzie osi były maszyny osobowe serii Os24, wzorowane
na parowozach produkcji austriackiej serii 570.

Rys. 8. Układ osi 2-4-0

Układ osi przedstawiony na rys. 9 (1-4-1) oznaczano literą „t”. Układ ten był charakterystycznych dla tendrzaków towarowych, a także parowozów osobowych i pośpiesznych. Parowozy
o takim układzie osi, które pracowały na sieci PKP, to m.in. tendrzaki serii TKt1, TKt2 (serie
kolei pruskich odpowiednio T14, T141 i serie kolei DRG odpowiednio 930-4, 935), tendrzaki serii TKt3 (seria kolei DRG 86) i TKt48 (parowozy produkcji polskiej). Parowozami o poniższym
układzie osi były m.in. maszyny serii Ot1 (seria kolei DRG 41) oraz polskie ﬂagowe maszyny
pośpieszne serii Pt31 i Pt47, a także pruskie serii P10, oznaczone na PKP serią Pt1.

Rys. 9. Układ osi 1-4-1

Układ osi przedstawiony na rys. 10 (2-4-1) charakterystyczny stosowano zwykle w ciężkich
maszynach pośpiesznych. Parowozami o poniższym układzie osi były np. maszyna serii 498
czechosłowackich kolei państwowych oraz polski parowóz serii Pu29.
Układ osi przedstawiony na rys. 11 (1-5-0) stosowano najczęściej w ciężkich parowozach
towarowych, np. serii Ty1 (pruska seria G12, seria kolei DRG 58), a także serii Ty23 (parowozy
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Rys. 10. Układ osi 2-4-1

produkcji polskiej), Ty37 (parowóz produkcji polskiej), Ty2 (seria kolei DRG 52), Ty3 (seria
kolei DRG 42), Ty45 (parowóz produkcji polskiej), Ty51 (parowóz produkcji polskiej).

Rys. 11. Układ osi 1-5-0

Układ osi przedstawiony na rys. 12 (0-5-0) stosowano najczęściej w ciężkich parowozach
towarowych, np. serii Tw1 (pruska seria G10, seria kolei DRG 58) lub ciężkich tendrzakach
towarowych np. TKw1 i TKw2 (pruskie serie T16 i T161, seria kolei DRG 94201-464, 468-490,
501, 94502-1740), które na kolejach polskich pracowały na terenie Górnego Śląska.

Rys. 12. Układ osi 0-5-0

Układ osi przedstawiony na rys. 13 (1-5-1) charakterystyczny był dla ciężkich parowozów,
najczęściej tendrzaków obsługujących ruch osobowy lub towarowy na liniach górskich o licznych
wzniesieniach i łukach, w tym trudnych do pokonania tzw. łukach odwrotnych. Na kolejach
niemieckich układ ten posiadały np. parowozy serii 95 kolei DRG (pruska seria T20), a na
kolejach polskich rodzime parowozy serii OKz32.

Rys. 13. Układ osi 1-5-1

Oznaczenia tendrów były zbliżone do oznaczeń lokomotyw i składały się z trzech tabliczek
umieszczanych pionowo na obu bokach skrzyni. Pierwszą, górną tabliczkę, podobnie jak w przypadku samego parowozu, stanowiło godło państwowe, pod którym znajdowały się litery tworzące
zapis „P.K.P.”, tabliczka druga od góry informowała o pojemności zbiornika na wodę (za pomocą
dwóch cyfr), liczbie osi tendra (za pomocą wielkiej litery alfabetu łacińskiego) i jego pochodzeniu
(za pomocą dwóch cyfr), a położona najniżej tabliczka oznaczała numer kolejowy, ten sam jak
w przypadku samego parowozu. Dla przykładu zapis „22D23” umieszczony na drugiej od góry
tabliczce oznaczał tender mieszczący 22 m3 wody, czteroosiowy (litera D jest czwartą w kolejności literą alfabetu łacińskiego), produkcji polskiej, przy czym ostatnie dwie cyfry wskazują rok
zatwierdzenia dokumentacji konstrukcyjnej do produkcji.

5.2.

Parowozy wąskotorowe

Oznaczenia parowozów wąskotorowych pracujących na Polskich Kolejach Państwowych były nieco odmienne od ich normalnotorowych odpowiedników. Cechą wspólną pozostała jedynie
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dwucyfrowa liczba oznaczająca rok zatwierdzenia dokumentacji do produkcji. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wyprodukowano znakomity parowóz wąskotorowy przeznaczony
dla wąskotorowych kolei państwowych serii Wp29. Wielka litera „W” oznaczała parowóz wąskotorowy z tendrem, mała litera „p” układ osi (0-4-0), a liczba 29 rok zatwierdzenia dokumentacji
projektowej. Po II wojnie światowej ocalałe egzemplarze otrzymały oznaczenie Px29, gdzie wielka litera „P” oznaczała parowóz wąskotorowy z integralnym tendrem, a mała litera „x” układ osi
(0-4-0). Po II wojnie światowej układ trzech osi napędowych parowozów wąskotorowych (0-3-0)
oznaczano małą literą „y” (np. parowozy tendrzaki wyprodukowane w fabrykach niemieckich
„Orenstein und Koppel”, „Henschel” oznaczano jako „Ty” wraz z odpowiednim numerem),
a pięciu osi małą literą „w” (parowozy serii Tw9, Tw47, Tw53, które pracowały na sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych o szerokości toru 785 mm). Jeśli parowóz posiadał pojedyncze
osie toczne, dodawano literę „a” dla osi położonej przed osiami napędowymi lub „b”, jeśli oś
położona była za nimi. Parowozy, które posiadały pojedyncze osie toczne położone przed i za
osiami napędowymi oznaczano dodatkowo małą literą „n”. I tak litery „Tyn” oznaczały parowóz tendrzak o układzie osi 1-3-1. Szczegółowy opis oznaczeń parowozów wąskotorowych można
znaleźć w literaturze, m.in. [13].

6.

Parowozy produkcji polskiej dla polskich kolei państwowych budowane
w dwudziestoleciu międzywojennym

Aby określić odpowiednio pojęcie „parowozy produkcji polskiej”, należy pamiętać, że w chwili
odzyskania przez Polskę niepodległości i kilka lat po niej, nie działały właściwie żadne polskie
zakłady produkcyjne, nie istniały polskie biura konstrukcyjne, a wybitni specjaliści i inżynierowie
po zawierusze wojennej rozproszeni byli na terenie Ojczyzny lub przebywali poza nią. Główny
zakład produkcyjny „Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce” zlokalizowany w Chrzanowie był
na początkowym etapie powstawania. Dlatego w pierwszych konstrukcjach lokomotyw parowych
powstałych w niepodległej Ojczyźnie dominowały wzorce austriackie lub niemieckie.

6.1.

Parowozy normalnotorowe

Parowozy normalnotorowe zbudowane w polskich fabrykach przeznaczone były przede
wszystkim dla zaspokojenia potrzeb transportowych odrodzonego państwa polskiego. Poniżej
przedstawione zostaną główne serie lokomotyw parowych, które odegrały wiodącą rolę na szlakach komunikacyjnych Polskich Kolei Państwowych. Fotograﬁe fabryczne parowozów normalnotorowych produkcji polskiej zamieszczone są m.in w publikacjach B. Pokropińskiego [5], [6]. Z archiwalnymi fotograﬁami parowozów w służbie liniowej można zapoznać się w pracach R. Stankiewicza i E. Wieczorka [19] lub w pracy zbiorowej pod red. D. Kellera [20]. W niniejszej pracy
wykorzystano archiwalne fotograﬁe autorstwa T. Suchorolskiego (za zgodą ich autora na publikację).
6.1.1.

Parowóz towarowy serii Tr21

Projekt parowozu towarowego serii Tr21 o układzie osi 1-4-0 powstał przy ścisłej współpracy inżynierów polskich z projektantami austriackiej fabryki lokomotyw Staats Eisenbahn
Gesellschaft (StEG) z siedzibą w Wiedniu. B. Pokropiński [6] podzielił parowozy tej serii na
pięć grup. W pierwszej (numery 1-18) znalazły się parowozy zbudowane całkowicie w Wiedniu,
a następnie przybyły do chrzanowskiej fabryki, gdzie zostały poddane malowaniu i drobnym
pracom wykończeniowym [6]. Do grupy drugiej należą maszyny (numery 19-36), które zostały
zmontowane w Chrzanowie z części przysłanych z fabryki wiedeńskiej. Trzecią grupę parowozów
(numery 37-53) stanowiły egzemplarze zbudowane od podstaw w polskiej fabryce. Parowozy zakwaliﬁkowane do grupy czwartej (numery od 55-94) to maszyny zbudowane w całości w Belgii,
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a grupę piątą (numery od 95-148). Parowozy tych pięciu grup różniły się sposobem wykonania
oraz rodzajem zastosowanych podzespołów. Przykładem może być partia maszyn zbudowanych
w fabryce „Johna Cockerilla” w Belgii, w której zastosowano wiele elementów konstrukcyjnych
identycznych z budowanymi tam nowymi parowozami towarowymi serii Ty23 [6].
W parowozach serii Tr21 zastosowano kotły z przegrzewaczem pary systemu inż. Schmidta
oraz bliźniaczą maszynę parową. W konstrukcji podwozie zastosowano stalową ostoję blachownicową (blachową) o grubości 28 mm. Napęd przenoszony był z trzonów tłokowych na trzecią oś
napędną z mechanizmem parorozdzielczym systemu Walschearta-Heusingera. Parowóz rozwijał
moc około 670 KM.
Pierwszy parowóz serii Tr21 zbudowany w całości w Chrzanowie o numerze kolejowym 37
odbył swoją jazdę próbną w lutym 1924 roku na trasie Strzemieszyce – Skarżysko (odcinek
dawnej Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej), która obﬁtuje w łuki i wzniesienia.
Parowozy budowane w Austrii, montowane w Polsce i budowane od podstaw w Polsce prowadziły tendry trzyosiowe serii 16C11, a parowozy zbudowane w Belgii tendry czteroosiowe
serii 22D23, tej samej serii, jakie budowano dla nowych parowozów towarowych serii Ty23.
Pierwsze parowozy serii Tr21 miały oświetlenie naftowe, następnie stosowano oświetlenie gazowe (na gaz świetlny) i elektryczne. Łącznie w latach 1922-1925 wyprodukowano 148 egzemplarzy
parowozów serii Tr21. Parowozy serii Tr21 stanowiły jeden z podstawowych środków trakcyjnych
do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych, w szczególności na liniach łączących Górny Śląsk
z wybrzeżem i Polską centralną. Z ciężkiej pracy trakcyjnej były stopniowo eliminowane przez
silniejsze i nowsze maszyny serii Ty23.

Fot. 1. Parowóz serii Tr21-53 na terenie skansenu w Karsznicach (17.09.2003, fot. T. Czarnecki)

W czasie II wojny światowej znaczna część parowozów serii Tr21 uległa rozproszeniu i po
jej zakończeniu znalazła się na terenach ZSRR, Niemiec i Czechosłowacji. Na kolejach PKP po
II wojnie światowej pracowało 95 maszyn tej serii. Otrzymały one inną numerację niż oryginalna,
związaną z kolejnością oddawania poszczególnych maszyn do służby po naprawach. Stacjonowały one w parowozowniach: Łódź Kaliska, Częstochowa, Karsznice, Racibórz, Fosowskie, Łazy,
Lubliniec, Chełm i Zamość [6]. Ostatni parowóz tej serii został wygaszony w 1974 roku. W zbiorach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie znajduje się jedyny zachowany parowóz serii Tr21-53,
egzemplarz wyprodukowany w Belgii, przed II wojną światową oznaczony numerem 84.
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6.1.2.

Parowóz towarowy serii Tr12

Projekt parowozu towarowego o układzie osi 1-4-0 został opracowany przez austriackich inżynierów Karla Gölsdorfa i Johanna Rihoseka z przeznaczeniem dla kolei austriackich, gdzie
otrzymał oznaczenie serii 270. Parowozy tej serii pracowały na parę przegrzaną i miały dwucylindrową bliźniaczą maszynę parową. Nowopowstała „Warszawska Spółka Budowy Parowozów”
w Warszawie nawiązała współpracę z austriacką fabryką „Wiener Neustadt”, skąd sprowadziła
części i podzespoły konieczne do montażu parowozów serii 270. Parowozy te na PKP otrzymały
oznaczenie serii Tr12 [6]. Równolegle dla PKP zakupiono parowozy zbudowane w austriackich
fabrykach „Wiener Neustadt” i „Floridsdorf”. Pierwszy całkowicie zbudowany w fabryce warszawskiej został oddany do służby w 1924 roku.
Podobnie jak w maszynach serii Tr21, w parowozach serii Tr12 zastosowano kotły z przegrzewaczem pary systemu inż. Schmidta. Napęd przenoszony był z trzonów tłokowych na trzecią oś
napędną, a mechanizm parorozdzielczy był systemu Walschearta-Heusingera. Elementem, który
wyróżniał parowozy zbudowane w Austrii były m.in. dwudzielne drzwiczki dymnicy (typowe
dla konstrukcji austriackich), odiskiernik wirowy na kominie systemu inż. Rihoseka oraz otwartą
budkę maszynisty. B. Pokropiński [6] podaje, że około 20 parowozów serii 270 zostało przystosowanych do opalania ropą naftową (czerpaną ze złóż położonych w Galicji). Pracowały one
w dwudziestoleciu międzywojennym w dyrekcji lwowskiej. Parowozy serii Tr12 budowane przez
WSABP różniły się od maszyn austriackich m.in. wykonaniem budki maszynisty, systemem
hamulca powietrznego (zastosowano tu powietrzny hamulec ciśnieniowy) oraz prostym kominem z odiskiernikiem siatkowym. W parowozach zbudowanych w Austrii i Polsce zastosowano
oświetlenie naftowe. W maszynach przeznaczonych do ruchu pasażerskiego stosowano oświetlenie
elektryczne. Parowóz rozwijał moc około 600 KM.

Fot. 2. Parowóz serii Tr12-53 na terenie parowozowni-skansenu w Chabówce
(23.07.2005, fot. T. Czarnecki)

Parowozy serii Tr12 prowadziły trzyosiowe tendry serii 16C11. Przed wybuchem II wojny
światowej na sieci PKP pracowały 142 parowozy serii Tr12. Stacjonowały w parowozowniach
południowych i południowo wschodnich dyrekcji w Krakowie-Płaszowie, Lwowie, Stanisławowie
i innych.
Po zakończeniu II wojny światowej parowozy serii Tr12 eksploatowane były w dyrekcjach
warszawskiej, krakowskiej i gdańskiej. B. Pokropiński [6] podaje, że maszyny te można było
również spotkać w pracy przy pociągach osobowych, np. relacji Warszawa – Łomża, czy Hajnówka – Białowieża. Ostatnie egzemplarze zakończyły swoją służbę liniową na PKP w dyrekcji
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krakowskiej w 1969 roku, a do roku 1973 dotrwały nieliczne egzemplarze w pracy na kolejach
przemysłowych lub jako stacjonarne kotły grzewcze. Ostatni zachowany parowóz serii Tr12 zbudowany w fabryce „Floridsdorf” o numerze kolejowym 25 (przed wojną nosił numer 58) znajduje
się w parowozowni-skansenie w Chabówce. Parowóz ten posiada tender zbudowany „WSABP”
w Warszawie. Po naprawie głównej w ZNTK Piła powrócił w roku 1993 do pracy przy pociągach
historycznych. Obecnie parowóz ten oczekuje na naprawę.
6.1.3.

Parowóz osobowy serii Ok22

Projekt parowozu osobowego serii Ok22 o układzie osi 2-3-0 powstał w biurze konstrukcyjnym działającym przy „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie, przy ścisłej
współpracy z biurem konstrukcyjnym renomowanej fabryki niemieckiej „Hanomag” w Hanowerze [6]. Parowóz serii Ok22 wzorowany był na znakomitej pruskiej maszynie serii P8, która
na kolejach polskich nosiła oznaczenie Ok1. Pierwsze pięć parowozów serii Ok22 zbudowano
w całości w fabryce niemieckiej i dostarczono do Polski w 1923 roku.
Parowóz serii Ok22 otrzymał identyczne podwozie jak u swojego niemieckiego protoplasty,
lecz już całkiem inny, nowy i wyżej umieszczony kocioł, o szerszym stojaku i większej powierzchni ogrzewalnej. Parowóz posiadał ostoję blachownicową (blachową) o grubości 25 mm. Przedni
dwuosiowy wózek toczny typu niemieckiego był osadzony w czopie umieszczonym w złączu międzycylindrowym i posiadał możliwość obrotu w dwóch płaszczyznach oraz przesuwu na boki po
40 mm na każdą stronę parowozu. W lokomotywie zastosowano silnik parowy bliźniaczy, pracujący na parę przegrzaną z przegrzewaczem systemu inż. Schmidta. Napęd przenoszony był
z trzonu tłoka przez jednoprowadnicowe krzyżulce korbowodami na drugą oś. Parowóz rozwijał
moc 980 KM.

Fot. 3. Parowóz serii Ok22-65 na stacji w Legnicy (27.08.1975, fot. T. Suchorolski)

W parowozach zbudowanych w Niemczech zastosowano oświetlenie elektryczne o napięciu
prądu stałego 24 woltów, zasilane z parowego turbozespołu. Parowozy zostały wyposażone w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką
typu H11a3.
Parowóz połączony był z czteroosiowym tendrem serii 22D23, który spoczywał na dwóch
wózkach systemu Diamonda.
W czasie próbnej eksploatacji pierwszych pięciu egzemplarzy okazało się, że podczas intensywnej pracy silnika parowego kotły nie są w stanie wytworzyć dostatecznej ilości pary [6].
Badania nad przyczyną tego stanu rzeczy przeprowadził zespół ekspertów pod kierownictwem
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prof. Czeczotta. W celu wyeliminowania usterki zespół zalecił m.in. powiększenie powierzchni przegrzewacza pary, co dało pozytywne rezultaty, i w chrzanowskiej fabryce Ministerstwo
Komunikacji złożyło w 1928 roku zamówienie na budowę seryjną tych parowozów. Nowe zmodernizowane kotły dostarczyła sosnowiecka fabryka „Fitzner i Gamper”.
Pierwsze parowozy zbudowane w Chrzanowie otrzymały oświetlenie gazowe na gaz świetlny, a maszyny od numeru 125 do 149 oświetlenie elektryczne systemu ERA o napięciu prądu
stałego 24 woltów, zasilane z parowego turbozespołu. W kolejnych egzemplarzach zamontowano
oświetlenie gazowe.
Parowozy serii Ok22 stanowiły także obiekty doświadczalne, na których testowano stawidła
zaworowe systemu inż. Lentza (Ok22-11) lub pompy wodne (Ok22-117, 118, 119, 120 i 121) [6].
Parowozy serii Ok22 stały się wizytówką pociągów pasażerskich. Prowadziły pociągi osobowe
i pośpieszne na głównych liniach kolejowych kraju. B. Pokropiński [6] podaje, że w dwudziestoleciu międzywojennym na PKP pracowało 190 parowozów tej serii, a Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe posiadało 5 sztuk tych maszyn. Wprowadzenie do służby parowozów serii Pt31
spowodowało stopniowe przekierowanie maszyn Ok22 do pracy przy pociągach osobowych. Parowozy serii Ok22 pracowały niemal we wszystkich dyrekcjach kolejowych międzywojennej Polski.
Po wybuchu II wojny światowej ponad 100 parowozów serii Ok22 zostało włączona w skład
kolei niemieckich, a koleje ZSRR przejęły ponad 70 parowozów tej serii. Po zakończeniu wojny
do pracy na kolejach polskich wróciła mniej niż połowa wszystkich wyprodukowanych parowozów, które otrzymały nową numerację od 1 do 57 [6]. Pracowały one w dyrekcjach: katowickiej,
wrocławskiej, szczecińskiej, gdańskiej i łódzkiej. Ostatnie egzemplarze wygaszono w 1979 roku.
Zachowano dwa egzemplarze parowozów serii Ok22 o numerach 23 i 31, które przed II wojną
światową nosiły numery 51 i 44. Parowóz Ok22-23 po skreśleniu z inwentarza PKP w październiku 1979 roku został ustawiony na stacji PKP w Nysie jako pomnik, a od 1992 roku
stacjonuje w parowozowni w Jaworzynie Śląskiej, gdzie obecnie jest eksponatem Muzeum Kolejnictwa i Przemysłu w Jaworzynie Śląskiej. Parowóz Ok22-31 wszedł w skład zbiorów Muzeum
Kolejnictwa w Warszawie. Skierowano go pod koniec lat 80. do naprawy głównej w ZNTK Piła, a następnie przekazano w ramach użyczenia do Parowozowni Wolsztyn, gdzie przez wiele
lat pracował w ruchu planowym, m.in. na linii Wolsztyn – Poznań. W maju 2009 roku został
wycofany z eksploatacji i obecnie czeka na naprawę główną.
6.1.4.

Parowóz towarowy serii Ty23

Projekt parowozu towarowego serii Ty23 o układzie osi 1-5-0 wykonał na zamówienie Ministerstwa Komunikacji inżynier Wacław Łopuszyński, a zmówienie na wykonanie lokomotywy
złożono w ﬁrmie „Schwartzkopﬀ” w Berlinie, dokąd W. Łopuszyński udał się wraz grupą polskich
inżynierów, aby nadzorować budowę prototypu.
Przy projekcie tej maszyny inż. Łopuszyński wzorował się na znakomitym parowozie towarowym kolei pruskich serii G12. W projekcie nowego parowozu dla kolei polskich wprowadzono
kilka zmian, m.in. w odróżnieniu od maszyny niemieckiej, która napędzana była trójcylindrowym
silnikiem parowym o pojedynczym rozprężaniu pary, inż. Łopuszyński zaproponował klasyczny
bliźniaczy silnik parowy. Kocioł parowy ze stojakiem Belpaire’a wzorowany był na kotle zastosowanym w parowozie G12. Ogólnie parowóz Ty23 bardzo przypominał swojego niemieckiego
odpowiednika. Pierwsze egzemplarze wykonano w Niemczech, w zakładach ﬁrmy „Schwartzkopﬀ”, następne w fabrykach belgijskich, które zaoferowały niższą cenę. Parowozy wyprodukowane w Belgii powstawały w zakładach: „Cockerill”, „St. Leonard”, „Franco-Belge”. Moc
znamionowa parowozu wynosiła 1320 KM. Parowozy zostały wyposażone w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3.
Parowozy serii Ty23 były pierwszymi liniowymi maszynami produkcji polskiej przeznaczonymi do ciężkiej pracy towarowej. Szybko stały się wizytówką magistrali węglowej Herby – Gdynia

2. Historia polskich konstrukcji lokomotyw parowych

Fot. 4. Parowóz serii Ty23-236 na terenie parowozowni w Bytomiu (30.08.1973, fot. T. Suchorolski)

(128 sztuk) zarządzanej przez Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe oraz symbolem przewozów towarowych. Stacjonowały w dyrekcjach warszawskiej, radomskiej, toruńskiej, lwowskiej,
katowickiej i poznańskiej. Na dwóch parowozach serii Ty23-364 i Ty23-365 po raz pierwszy
zamontowano celem eksperymentu urządzenie do mechanicznego podawania węgla zwane stokerem [6]. W skutek II wojny światowej parowozy uległy rozproszeniu po okolicznych krajach
Europy, a część z nich została zniszczona. Znaczna część z nich pracowała na kolejach ZSRR, trzy
sztuki znalazły się w Rumunii, dokąd wyjechały w 1939 roku, prowadząc pociągi ewakuacyjne.
Po zakończeniu działań wojennych na teren Polski powróciło kilkaset sztuk tych lokomotyw, które poddano remontom w warsztatach w Bydgoszczy, Gliwicach, Oleśnicy Poznaniu i Wrocławiu
i do służby na polskich szlakach powróciło 312 maszyn [6].
Po II wojnie światowej parowozy serii Ty23 pracowały również na torze szerokim, gdzie
prowadziły prace manewrowe na dużych stacjach przeładunkowych, m.in. w Żurawicy-Medyce,
Małaszewiczach czy Dorohusku. Szerokotorowe maszyny o numerach 46, 68, 72, 122, 181 46, 68,
72, 122, 181 przebudowano na opalanie mazutem [26]. Kilkanaście parowozów pracowało na tzw.
kolejach piaskowych na Górnym Śląsku w ramach Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych
Przemysłu Węglowego. Parowozy serii Ty23 zakończyły pracę na PKP w roku 1979. Ocalałe
dwa egzemplarze normalnotorowe o numerach kolejowych 104 i 145 znajdują się odpowiednio
na terenie parowozowni-skansenu w Chabówce oraz na terenie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa
w Jaworzynie Śląskiej. Jedyny ocalały szerokotorowy parowóz Ty23-273 znajduje się w skansenie
lokomotyw parowych w Karsznicach niedaleko Zduńskiej Woli.
6.1.5.

Parowóz osobowy Os24

Parowóz osobowy serii Os24 o układzie osi 2-4-0 skonstruowano w „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie na podstawie zakupionej w Austrii dokumentacji technicznej
parowozu, którego seria pod oznaczeniem 570 eksploatowana była na kolejach Austrii południowej, a pod oznaczeniem 113 na kolejach Austrii środkowej [5], [6]. Były to pierwsze pasażerskie parowozy wyprodukowane całkowicie w kraju. Parowóz serii Os24 charakteryzował się
małym naciskiem na oś równym około 16 tonom, dlatego mógł prowadzić pociągi pasażerskie
na liniach o słabej nawierzchni. Jego moc wynosiła około 1300 KM. Maksymalną prędkość konstrukcyjną ustalono na 90 km/h. W parowozie zastosowano klasyczną, bliźniaczą maszynę parową z rozrządem systemu Heusingera. Nowy parowóz posiadał ostoję blachownicową o grubości
ostojnic 30 mm. Średnica kół napędowych wynosiła 1750 mm i była typowa dla maszyn osobowych. Z przodu lokomotywy umieszczono wózek toczny, podobny do zastosowanego wcześniej

155

156

Część V – Polska mechanika

w parowozach serii Ok22. Wózek posiadał możliwość obrotu w dwóch płaszczyznach oraz przesuwu o 36 mm na każdy bok parowozu. Kotły parowe do tych lokomotyw dostarczyła sosnowiecka
fabryka „Fitzner i Gamper” [6]. Pierwsze egzemplarze parowozów wyposażone były w oświetlenie naftowe, a później stosowano oświetlenie elektryczne systemu ERA o napięciu prądu stałego
24 woltów, zasilane z parowego turbozespołu. W parowozie zastosowano hamulec parowy systemu Westinghouse’a zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3. Parowóz rozwijał moc około
1300 KM i prowadził tender czteroosiowy serii 27D24, o sztywnej ostoi blachownicowej.
Parowóz serii Os24 miał monumentalną sylwetkę klasycznej lokomotywy pasażerskiej. Jednak
przy jeździe z prędkością powyżej 50 km/h charakteryzował się niespokojnym biegiem i wpadał
w tzw. wężykowanie. Powodowało to luzowanie się cylindrów i części biegowych, a nawet pękanie
osi i ostoi. Dlatego produkcję parowozów zakończono po zbudowaniu 60 egzemplarzy [5], [6].
Maszyny serii Os24 pracowały w południowo-wschodnich dyrekcjach okręgowych. Prowadziły
pociągi pośpieszne w relacjach m.in. Warszawa – Lwów, Kraków – Lwów, Warszawa – Kowel.
Należy również wspomnieć, że parowozy serii Os24 z Parowozowni Skarżysko prowadziły pociąg
nadzwyczajny relacji Warszawa – Kraków, którym przewożono trumnę z ciałem Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Po wybuchu II wojnie światowej część parowozów serii Os24 weszło w skład kolei niemieckich,
a część została przejęta przez koleje ZSRR. Parowozy przejęte przez Niemców weszły w skład
tzw. Kolei Wschodniej (niem. Ostbahn). Po II wojnie światowej Polskie Koleje Państwowe eksploatowały 15 egzemplarzy parowozów tej serii. Parowozy serii Os24 zgrupowano w dyrekcji
lubelskiej, gdzie stopniowo wycofywane z pracy liniowej zakończyły ostatecznie swą służbę na
PKP w 1970 roku. Z całej serii lokomotyw ocalał jedynie parowóz Os24-7, który po wcześniejszej zamianie oznaczeń otrzymał numer 10. Parowóz traﬁł do zbiorów Muzeum Kolejnictwa
w Warszawie.

Fot. 5. Parowóz serii Os24-7 na terenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
(21.04.2013, fot. T. Czarnecki)

6.1.6.

Parowóz tendrzak osobowy OKl27

Parowóz tendrzak osobowy serii OKl27 o układzie osi 1-3-1 zaprojektowano w biurze konstrukcyjnym „Zakładów Mechanicznych Hipolita Cegielskiego” (HCP) w Poznaniu na zamówienie Ministerstwa Komunikacji. Założenia techniczne opracowano pod kierunkiem inż. Stanisława Domaniewskiego, przy współudziale inż. Wacława Łopuszyńskiego i ukończono w roku 1927.
Dokumentacja projektowa opracowana została pod kierunkiem inż. Gustawa Brylinga. Można
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stwierdzić, że parowóz ten był pierwszą w pełni polską konstrukcją, klasycznym przedstawicielem
polskiej szkoły budowy lokomotyw. Parowóz miał bardzo zgrabną sylwetkę tendrzaka osobowego.
Na początku w zakładach „HCP” zbudowano cztery egzemplarze prototypowe, które poddano
intensywnej próbnej eksploatacji. W parowozie zastosowano klasyczną, bliźniaczą maszynę parową z rozrządem systemu Heusingera. Kocioł parowozu OKl27 posiadał przegrzewacz pary
systemu Schmidta i cechował się bardzo dobrym wytwarzaniem pary. Armaturę kotła wykonano zgodnie polskimi normami. Ciśnienie robocze wynosiło 14 atmosfer. Zastosowano zaworową,
wewnętrzną przepustnicę pary. Elementy przegrzewacza pary chłodzone były powietrzem doprowadzanym przez zawór systemu inż. Łopuszyńskiego [6].
Parowóz posiadał ostoję blachową (blachownicową) o grubości 25 mm. Napęd przenoszony
był za pomocą krótkich korbowodów na drugą oś napędną. W pierwszych egzemplarzach zastosowano osie toczne systemu Adamsa, a w następnych osie toczne tworzyły z osiami napędnymi
wózki systemu Kraussa-Helmholtza, które pozwalały znacznie lepiej pokonywać ciasne łuki. Parowóz rozwijał moc około 930 KM.
Pierwsze egzemplarze parowozów wyposażone były w oświetlenie naftowe, a w maszynach budowanych po roku 1931 montowano już oświetlenie elektryczne o napięciu prądu stałego 24 woltów zasilane z parowego turbozespołu. W parowozie zastosowano hamulec powietrzny systemu
Knorra zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3.
W parowozie OKl27-112 zastosowano celem próby stawidło zaworowe systemu inżyniera Wiktora Wysłoucha. Urządzenie to dobrze sprawdzało się podczas eksploatacji, niestety okazało się
kłopotliwe w naprawach.
W drugiej połowie lat 30. parowozy serii OKl27 stacjonowały w parowozowniach PKP: Warszawa Gdańska, Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska, Łódź Kaliska, Koluszki, Skierniewice, Skarżysko-Kamienna, Gdynia, Katowice, Mysłowice i Rybnik [6]. Stacjonowały również na
terenie Wolnego Miasta Gdańska, a także w parowozowniach Karsznice i Kapuściska należących
do Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego. W czasie II wojny światowej część parowozów
zaginęła, a po wojnie ocalała część została zwrócona przez Niemiecką Republikę Demokratyczną,
Czechosłowację i Austrię.

Fot. 6. Parowóz serii OKl27-74 na terenie parowozowni w Bytomiu (30.08.1973, fot. T. Suchorolski)

Parowozy serii OKl27 okazały się wyjątkowo udaną konstrukcją. Na sieci PKP pracowały do
końca lat 70., prowadząc pociągi w ruchu podmiejskim i lokalnym. Ostatni egzemplarz parowozu
tej serii o numerze 41 pracował do 1985 roku w ZNTK Łapy. Zachowane zostały cztery egzemplarze tej serii maszyn o powojennych numerach 10, 26, 27 i 41. Pierwszy z nich znajduje się
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w Skierniewicach, gdzie został ustawiony w charakterze pomnika przy tamtejszej parowozowni,
drugi znajduje się w zbiorach warszawskiego Muzeum Kolejnictwa, trzeci został ustawiony jako
pomnik na terenie lokomotywowni PKP Cargo w Gdyni Grabówku, a czwarty jest eksponatem
w zbiorach parowozowni-skansenu w Chabówce.
6.1.7.

Parowóz pośpieszny Pu29

Parowóz pośpieszny serii Pu29 o układzie osi 2-4-1 zaprojektowano w biurze konstrukcyjnym
„Zakładów Mechanicznych Hipolita Cegielskiego” (HCP) w Poznaniu pod kierunkiem inżyniera Gustawa Brylinga, specjalnie dla prowadzenia ciężkich pasażerskich pociągów tranzytowych
łączących Prusy Wschodnie z głównym terytorium państwa niemieckiego. Projekt nowego parowozu powstał w niespełna rok. Dotychczasowy tabor trakcyjny (parowozy serii Ok22, Ok1,
a nawet parowozy towarowe serii Ty23) nie zapewniał odpowiedniej obsługi i czasów przejazdu
przewidzianych rozkładem jazdy. Potrzebna była zupełnie nowa, silna i niezawodna konstrukcja.
Zaprojektowanie i zbudowanie od podstaw takiego parowozu stanowiło wyzwanie dla naszego
przemysłu lokomotywowego. Dlatego Ministerstwo Komunikacji złożyło zamówienie na parowóz, który musiał spełniać wysokie wymagania trakcyjne w dwóch zakładach – w „Pierwszej
Fabryce Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie i w „Zakładach Mechanicznych Hipolita Cegielskiego” w Poznaniu [6]. W Chrzanowie miał powstać parowóz pospieszny o układzie osi 1-4-1
(przyszły Pt31), a w poznańskiej fabryce parowóz o układzie osi 2-4-1 oznaczony jako Pu29.
Oba projekty budowy parowozów pośpiesznych (Pu29 oraz Pt31) przebiegały pod nadzorem
profesora Antoniego Xiężopolskiego.
Nowy parowóz serii Pu29 posiadał ostoję blachownicową o grubości ostojnic 35 mm. Z przodu lokomotywy umieszczono dwuosiowy wózek toczny z możliwością obrotu i przesuwu, a z tyłu
znajdował się tzw. półwózek Bissela. Oba, wózek i półwózek, miały przesuw boczny 100 mm.
Parowóz napędzany był przez bliźniaczy silnik parowy pracujący na parę przegrzaną. W cylindrach parowych zastosowano wyrównywacze ciśnienia systemu inż. Tatary. Napęd przenoszony
był z trzonów tłokowych za pomocą krótkiego korbowodu na drugą oś, której obrzeża były
zwężone. Trzecia oś wiązana miała możliwość przesuwu o 30 mm ma każdą stronę.
Parowóz został wyposażony w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra,
zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3, prędkościomierz rejestrujący szwajcarskiej ﬁrmy
Hasler oraz oświetlenie elektryczne systemu ERA o napięciu prądu stałego 24 woltów, zasilane
z parowego turbogeneratora. Parowóz rozwijał moc 1820 KM.

Fot. 7. Parowóz serii Pu29-1 (fot. COB i RTK ze zbiorów T. Suchorolskiego)
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Do parowozu dołączony był tender serii 32D29, który mógł pomieścić 10 ton węgla i 32 m3
wody i wyposażony był w hamulec powietrzny oraz ręczny.
Parowóz serii Pu29 stanowił niewątpliwie wybitne dzieło inżynierskie młodego, polskiego
przemysłu parowozowego. Wyglądał imponująco, miał piękną sylwetkę i znakomite osiągi. Niestety, znaczącą wadą okazała się długość lokomotywy wraz z tendrem – parowóz nie mieścił się
bowiem na większości obrotnic istniejących na sieci PKP. Z tej przyczyny wyprodukowano tylko
trzy egzemplarze tej wspaniałej maszyny. We wrześniu 1939 roku parowozy oznaczone numerami 1 i 2 poprowadziły pociągi ewakuacyjne skierowane na wschód. Po 17 września 1939 r.
parowozy te zostały przejęte przez koleje ZSRR. Parowóz oznaczony numerem 1 został przejęty
przez koleje niemieckie po ataku Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku, a po zakończeniu
II wojny światowej został złomowany. Parowóz oznaczony numerem 2, przekuty na tor szeroki
pracował na kolejach ZSRR do końca lat 50. i do Polski już nie powrócił. Trzeci egzemplarz po
zakończeniu wojny znalazł się na terenie Czechosłowacji. Parowóz ten wrócił do Polski, gdzie
oznaczony jako Pu29-1 pracował do 1970 r., stacjonując m.in. w parowozowniach Bydgoszcz
i Toruń [5], [6]. Po 5 latach postoju parowóz doczekał się odbudowy w ZNTK Bydgoszcz i jako
zimny eksponat zasilił zbiory Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W latach 1993-2011 parowóz
eksponowany był w skansenie kolejowym przy lokomotywowni w Kościerzynie. Obecnie znajduje
się w warszawskim Muzeum Kolejnictwa.
6.1.8.

Parowóz pośpieszny Pt31

Parowóz pośpieszny serii Pt31 u układzie osi 1-4-1 został opracowany w Biurze Konstrukcyjnym „Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce” w Chrzanowie pod kierunkiem inż. Kazimierza
Zembrzuskiego. Można nie bez przesady stwierdzić, że parowóz Pt31 to dzieło życia tego wybitnie
utalentowanego inżyniera. Prace projektowe nad tą lokomotywą, podobnie jak prace nad parowozem serii Pu29, koordynował prof. inż. Antoni Xiężopolski. Przede wszystkim parowóz spełniał
wszystkie bardzo restrykcyjne założenia konieczne do eksploatacji na liniach PKP, a w szczególności do prowadzenia pociągów kwaliﬁkowanych, w tym tranzytowych między Rzeszą Niemiecką,
a Prusami Wschodnimi. Parowóz ten, wraz z tendrem nieco krótszy o swojego poprzednika Pu29,
mieścił się na większości obrotnic istniejących na polskiej sieci kolejowej. Początkowo w 1931
roku Ministerstwo Komunikacji zamówiło trzy egzemplarze prototypowe. Pierwszy parowóz nowej serii oznaczony Pt31-1 ukończono na przełomie września i października 1932 roku [6], co już
było sukcesem z uwagi na czas budowy od chwili zamówienia. Parowóz ten poddano intensywnym próbom technicznym. W przeciągu kolejnego miesiąca przekazano do próbnej eksploatacji
dwie pozostałe maszyny oznaczone Pt31-2 i Pt31-3. Trzy egzemplarze prototypowe poddano
eksploatacji próbnej na różnych terenach kraju. Eksploatację nadzorował prof. Albert Czeczott
z ramienia Referatu Doświadczalnego Ministerstwa Komunikacji RP. Wszelkie zauważone usterki
były na bieżąco usuwane podczas przeglądów bieżących w chrzanowskiej fabryce. Przy wprowadzaniu niezbędnych zmian zastosowano m.in. wyrównywacze ciśnienia w cylindrach systemu
inż. Tatary. Parowóz serii Pt31 napędzany był klasycznym dwucylindrowym silnikiem parowym,
identycznym z zastosowanym w lokomotywie serii Pu29. W odróżnieniu od poprzednika napęd
parowozu serii Pt31 przenoszony był dłuższym korbowodem na trzecią oś napędną.
Kocioł parowozu był klasyczny płomienicowo-płomieniówkowy i charakteryzował się szerokim stojakiem i miedzianą skrzynią ogniową. Ciśnienie robocze w kotle wynosiło 15 atmosfer.
W dymnicy umieszczono dwukomorowy przegrzewacz pary systemu Schmidta. Walczak kotła
złożony był z dwóch elementów, przy czym w drugim z nich, licząc od czoła, znajdował się
zbieralnik pary wraz z zaworową przepustnicą. Podwozie parowozu osadzone było na ostoi tzw.
belkowej, o grubości belek 90 mm. Przednia oś toczna parowozu tworzyła wraz z pierwszą osią napędną tzw. wózek Kraussa-Helmholtza, ułatwiający wpisywanie się lokomotywy w łuki, w szczególności przy dużych prędkościach. Tylna oś toczna zamocowana była do ostoi i tworzyła tzw.
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Fot. 8. Parowóz serii Pt31-45 (Fot. fabryczna „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów T. Suchorolskiego)

Fot. 9. Parowóz serii Pt31-49, Rozwadów (26.07.1977, fot. T. Suchorolski)

półwózek Bissela. Koła napędowe miały średnicę 1850 mm i osadzone były na osiach drążonych
od wewnątrz. W parowozie zastosowano prędkościomierz produkcji szwajcarskiej ﬁrmy Hasler
wraz z taśmą rejestrującą oraz elektryczne oświetlenie systemu ERA o napięciu prądu stałego
24 woltów. Parowóz został również wyposażony w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem
systemu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3. Moc znamionowa parowozu
wynosiła 2000 KM.
Parowóz serii Pt31 okazał się wybitnym dziełem inżynierskim. Oprócz pięknej klasycznej
sylwetki maszyny pośpiesznej posiadał praktycznie same zalety trakcyjne i eksploatacyjne. Kocioł parowy był bardzo wydajny. Jednocześnie parowóz okazał się bardzo ekonomiczny w eksploatacji. Jak podaje B. Pokropiński [5], [6], pociąg o masie 600 ton prowadzony parowozem
serii Pt31 osiągnął na torze poziomym prędkość 105 km/h. Jedynie otwarta od strony tendra
budka maszynisty stanowiła pewien dyskomfort dla drużyny trakcyjnej, w szczególności w okresie zimowym. Parowozy te obsługiwały większość linii głównych praktycznie na terenie całego
kraju. Prowadziły pociągi pośpieszne na liniach Warszawa – Poznań – Zbąszyń, Warszawa –
Kraków, Warszawa – Lwów, Warszawa – Gdynia oraz innych i stacjonowały w pięciu dyrekcjach
okręgowych kolei państwowych: DOKP Warszawa, Radom, Kraków, Toruń i Poznań.
Do czasów współczesnych ocalały dwa egzemplarze tych klasycznych pięknych lokomotyw.
Niestety oba w stanie nieczynnym. Jeden oznaczony jako Pt31-64 obecnie znajduje się na terenie
parowozowni w Chabówce. Drugi egzemplarz Pt31-49 obecnie znajduje się w Muzeum Przemysłu
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i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Egzemplarz ten był ostatnim przedstawicielem tej serii
w stanie czynnym. Wygaszono go w 1980 roku.
6.1.9.

Parowóz tendrzak osobowy OKz32

Parowóz osobowy serii OKz32 o układzie osi 1-5-1 zaprojektowano i zbudowano w Zakładach
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu specjalnie dla linii kolejowej Kraków – Zakopane. Na trasie
tej (do dnia dzisiejszego) następuje trzykrotna zmiana kierunku jazdy, a w pociągach prowadzonych lokomotywami – czoła pociągu (zmiana następuje na stacjach Kraków Płaszów, Sucha
Beskidzka i Chabówka). Projekt parowozu opracowano pod kierunkiem profesora Antoniego
Xiężopolskiego.
Parowóz serii OKz32 posiadał ostoję belkową, z belek stalowych o grubości 90 mm. Armatura
kotła została wykonana zgodnie z polskimi normami. Koła napędowe miały średnicę 1450 mm
i osadzone były na osiach drążonych od wewnątrz. Parowóz posiadał dwucylindrowy silnik parowy, pracujący na parę przegrzaną, taki sam jak zastosowano wcześniej w parowozach serii
Pu29 i Pt31, oraz mechanizm parorozdzielczy systemu Heusingera. Parowóz rozwijał moc około
1860 KM. Kotły parowe dla nowych parowozów wykonano w poznańskich zakładach „HCP”.

Fot. 10. Parowóz serii OKz32-2 na czele pociągu historycznego niedaleko Wolsztyna (rok
2016, fot. T. Czarnecki)

Aby parowóz dobrze wpisywał się w liczne łuki, które występują na liniach górskich, przednia
i tylna oś toczna tworzyły z pierwszą i ostatnią osią wiązaną wózki systemu Kraussa-Helmholtza,
wiązane osie napędowe pierwsza i piąta miały przesuw boczny po 25 mm na każdą stronę, a obrzeża kół trzeciej osi napędowej były zwężone. Obie osie toczne miały wychylenie 130 mm na każdą
stronę. Tak zaprojektowana konstrukcja podwozia pozwalała na pokonywanie łuków o promieniu
150 m.
Parowóz posiadał zapas 6 ton węgla, który mieścił się w skrzyni położonej za budką maszynisty oraz zapas 10 m3 wody mieszczący się w dwóch skrzyniach bocznych po obu stronach kotła
i zbiorniku rezerwowym położonym pod skrzynią węglową [5], [6]. Parowóz został wyposażony
w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką
typu H11a3, prędkościomierz rejestrujący szwajcarskiej ﬁrmy Hasler oraz oświetlenie elektryczne
systemu ERA o napięciu prądu stałego 24 woltów, zasilane z parowego turbogeneratora.
Pierwszy parowóz został oddany do służby w marcu 1934 roku i poddany próbnym jazdom
na trasie Kraków – Zakopane, które wypadły pomyślnie [6]. Próby parowozu przeprowadzał
zespół ekspertów pod kierunkiem profesora Alberta Czeczotta.
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Parowozy serii OKz32 okazały się wyjątkowo udaną konstrukcją i znakomicie sprawdziły się
na trudnej, górskiej linii Kraków – Zakopane. Do wybuchu II wojny światowej wyprodukowano 25 egzemplarzy tej maszyny. Stacjonowały one w parowozowniach Kraków Główny i Nowy
Sącz [6]. II wojna światowa spowodowała rozproszenie tych parowozów – część pracowała na
niemieckiej Kolei Wschodniej (niem. Ostbahn), a część, która poprowadziła pociągi ewakuacyjne na wschód, po 17 września 1939 roku została włączona w skład kolei ZSRR. Po zakończeniu
II wojny światowej do pracy na PKP powróciło 11 maszyn.
Parowozy pozostawały w czynnej służbie aż do elektryﬁkacji linii Kraków Płaszów – Zakopane, co nastąpiło w 1975 roku. Serię szybko wycofano z ruchu, a ostatni ocalały od złomowania parowóz OKz32-2 (oznaczenie przedwojenne OKz32-5) po naprawie głównej w ZNTK Piła,
gdzie traﬁł w 1991 roku, stacjonuje w parowozowni-skansenie w Chabówce. Parowóz jest obecnie
w stanie czynnym i prowadzi pociągi historyczne i okolicznościowe.
6.1.10.

Parowóz pośpieszny Pm36

Parowóz pośpieszny serii Pm36 o układzie osi 2-3-1 był konstrukcją eksperymentalną zaprojektowaną w Biurze Konstrukcyjnym „Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce” pod kierunkiem
profesora Antoniego Xiężopolskiego. Powstały tylko dwa egzemplarze parowozów tej serii. Pierwszy z nich, oznaczony Pm36-1 otrzymał otulinę aerodynamiczną zaprojektowaną w Instytucie
Aerodynamicznym Politechniki Warszawskiej przy współpracy z profesorem Kazimierzem Zembrzuskim. Drugi egzemplarz nie posiadał otuliny i miał klasyczną sylwetkę parowozu pośpiesznego o układzie osi 2-3-1 (Pacyﬁk). Parowóz posiadał bliźniaczą maszynę parową, o wewnętrznym
wlocie pary i wyrównywaczach ciśnienia systemu inż. Tatary. Ciśnienie pary w kotle wynosiło
18 atmosfer i było największe, jakie dopuszczono w parowozach eksploatowanych w Polsce.

Fot. 11. Parowóz sPm36-1 (PKP-A) (fot. fabryczna, „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów
T. Suchorolskiego

Napęd parowozu przenoszony był z trzonów tłokowych na drugą oś za pomocą krótkiego
korbowodu zamocowanego w sposób przegubowo-przesuwny w dwuprowadnicowych krzyżulcach.
Średnica kół napędowych była równa 2000 mm. Parowóz posiadał ostoję belkową wykonaną z belek stalowych o grubości 90 mm. Kotły parowe dla nowych parowozów wykonano w sosnowieckich
zakładach „Fitzner i Gamper”. Parowóz rozwijał moc około 1800 KM.
Parowóz Pm36-1 z otuliną aerodynamiczną oddany do służby w 1937 roku prezentował się
wyjątkowo okazale. Odróżniał się jeszcze ciemnoniebieską (granatową) malaturą, zupełnie odmienną od innych maszyn pracujących na PKP. Parowóz ten został zaprezentowany na Międzynarodowej Wystawie Techniki i Sztuki w Paryżu w 1937 roku. Otrzymał tam złoty medal.
Nagrodę tę przyznano głównie za nowoczesne, aerodynamiczne kształty otuliny. Równolegle
ukończono drugi egzemplarz oznaczony Pm36-2, dla którego nie przewidziano otuliny aerodyna-
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micznej. W parowozie tym zamontowano, wzorem rozwiązań wprowadzonych przez francuskiego
inżyniera Andre Chappelona, podwójne dysze wylotowe w dymnicy i podwójny komin [6]. Parowozy zostały wyposażone w ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra, zasilany
trzycylindrową sprężarką typu H11a3.

Fot. 12. Parowóz serii erii Pm36-2 na stacji Wolsztyn gotowy do odjazdu z pociągiem osobowym do
Poznania (15.03.2012, fot. M. Guminiak)

Fot. 13. Widok na osprzęt kotła i palenisko parowozu serii Pm36-2. Stacja Wolsztyn
(15.03.2012, fot. M. Guminiak)

Parowozy serii Pm36 były konstrukcjami eksperymentalnymi i nie nadawały się do codziennej służby na większości szlaków kolei polskich. Jedną z ich głównych niedogodności była zbyt
duża odległość między czołem skrzyni węglowej tendra a drzwiczkami paleniska. Podczas jazdy
z dużą prędkością, z ciężkim pociągiem pasażerskim, pomocnik maszynisty musiał wykonywać
olbrzymią pracę, aby obsłużyć palenisko o powierzchni rusztu wynoszącej 3,9 m2 . Niedogodność
tę planowano usunąć dzięki zamontowaniu mechanicznego podajnika węgla zwanego stokerem.
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Podczas jazd próbnych okazało się również, że parowozy nie rozwijają założonej przez konstruktorów mocy [6].
Podczas II wojny światowej parowóz Pm36-1 oznaczony numerem (serią) 18 601 kolei DRG
pracował początkowo w węźle warszawskim Kolei Wschodniej (niem. Ostbahn), a następnie
poddawany był testom porównawczym ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. Jego dalsze losy
nie są znane. Drugi egzemplarz, oznaczony Pm36-2, przetrwał zawieruchy wojenne. Po wojnie
oznaczony jako Pm36-1 pracował do 1970 roku w poznańskiej DOKP.
Jak podaje B. Pokropiński, [5], [6], parowóz Pm36-1 (dawny Pm36-2) prowadził zwykle
lekkie pociągi osobowe. Nie nadawał się bowiem do pracy przy ciężkich pociągach pośpiesznych.
Po wygaszeniu, parowóz przeznaczono na przyszły eksponat muzealny. Początkowo stacjonował
w Tarnowskich Górach, skąd w połowie lat 70. przetransportowano go do Muzeum Kolejnictwa
mieszczącego się na Dworcu Głównym w Warszawie. Parowóz przywrócono do życia na obchody
150-lecia kolei na ziemiach polskich, które miały miejsce w 1995 r. Aby wspomóc ﬁnansowo
odbudowę tej pięknej maszyny, można było zakupić specjalną cegiełkę. W swoim muzealnym,
czynnym życiu parowóz ten ponownie otrzymał oznaczenie Pm36-2. Stacjonował w parowozowni
Wolsztyn, która pełniła i pełni rolę skansenu czynnych parowozów. Parowóz prowadził głownie
pociągi osobowe relacji Wolsztyn – Poznań – Wolsztyn. Odbył swoje ostatnie jazdy pod parą
z pociągami planowymi na przełomie zimy i wiosny 2012 roku. Obecnie parowóz oczekuje na
naprawę.
6.1.11.

Parowóz towarowy serii Ty37

Parowóz towarowy oznaczony na PKP serią Ty37 o układzie osi 1-5-0 powstał jako następca
ciężkiego parowozu towarowego serii Ty23, który mimo wielu zalet i modyﬁkacji okazał się
zbyt słaby, aby prowadzić coraz cięższe składy. Projekt nowego parowozu towarowego został
zamówiony przez Ministerstwo Komunikacji w poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego.
Nowy parowóz otrzymał kocioł z szerokim stojakiem i miedzianą skrzynią ogniową i rurami
cyrkulacyjnymi, które zastosowano po raz pierwszy w kotle zbudowanym dla polskiego parowozu.
Po raz pierwszy również zastosowano w lokomotywie towarowej odchylacze dymu.

Fot. 14. Parowóz serii Ty37-17 na terenie parowozowni-skansenu w Chabówce
(11.06.2015, fot. M. Guminiak)

Parowóz posiadał bliźniaczy silnik parowy pracujący na parę przegrzaną. Mechanizm napędowy i parorozdzielczy były identyczne z tym, który zastosowano wcześniej w parowozach serii
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OKz32. W silniku parowym zostały zastosowane wyrównywacze ciśnienia systemu inżyniera
Franciszka Tatary.
Parowóz posiadał stalową ostoję belkową o grubości 90 mm. Przednia oś toczna miała wychylenie 130 mm na każdą stronę i wraz z pierwszą osią wiązaną tworzyły wózek KraussaHelmholtza. Pierwsza i ostatnia oś wiązana miały przesuw 25 mm na każdą stronę, a koła trzeciej
osi napędowej miały zwężone obrzeża. Taka konstrukcja podwozia pozwalała na pokonywanie
łuków o promieniu 150 m. Moc znamionowa parowozu wynosiła 1720 KM.
Nowy parowóz posiadał ciśnieniowy hamulec powietrzny z zaworem systemu Knorra, zasilany
czterocylindrową sprężarką H11a4.
Parowóz serii Ty37 połączony był z tendrem serii 22D23, tej samej, jaką przeznaczono dla
maszyn serii Ok22, Ty23 i części maszyn Tr21.
Do wybuchu II wojny światowej zbudowano 27 parowozów serii Ty37 [5], [6]. W czasie II wojny światowej część parowozów zasiliła koleje niemieckie, a część, po 17 września 1939 roku koleje
ZSRR. W chwili wybuchu wojny w halach montażowych poznańskiej fabryki znajdowało się jeszcze 10 nieukończonych maszyn, które z nakazu niemieckich władz okupacyjnych zostały oddane
do eksploatacji w latach 1940-1941 [6].
Po zakończeniu II wojny światowej parowozy, które znalazły na terytorium Polski, były
kolejno naprawiane i przywracane do ruchu. Dołączyły do nich egzemplarze, które znalazły się
na terenie Niemiec wschodnich. Koleje ZSRR nie zwróciły PKP parowozów tej serii, podobnie
jak koleje zachodniej strefy okupacyjnej Niemiec.
Ostatni zachowany egzemplarz parowozu serii Ty37-17 wyprodukowany przez „HCP” w 1938
roku, o przedwojennym numerze kolejowym 16, zakończył pracę w 1978 roku i znalazł się w zbiorach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Obecnie stacjonuje jako zimny eksponat Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

6.2.

Parowozy wąskotorowe

Po odzyskaniu niepodległości na terenie Polski działało wiele linii i sieci kolei wąskotorowych. Część z nich była kolejami prywatnymi, inne działały w formie spółek, część należała do
zakładów przemysłowych, a wiele linii wąskotorowych zbudowanych w czasie I wojny światowej,
po zakończeniu działań wojennych znalazło się w gestii PKP. Zapotrzebowanie na nowy tabor
trakcyjny było więc ogromne. Poniżej przedstawione zostaną wybrane konstrukcje parowozów
wąskotorowych zbudowanych w fabrykach krajowych na podstawie dokumentacji zakupionych
za granicą, jak i całkowicie opracowanych w Polsce.
6.2.1.

Parowóz typu W1A „Pińczów”
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Tx26)

Pierwszymi parowozami wąskotorowymi zbudowanymi w kraju przez Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie były czteroosiowe tendrzaki typu „Pińczów”. Nazwa typu
parowozu pochodzi od Pińczowskich Kolei Dojazdowych, które w latach międzywojnia eksploatowały lokalną kolej wąskotorową o prześwicie toru 600 mm. Zarząd tej kolei złożył w chrzanowskiej fabryce zamówienie na silne parowozy, które mogłyby prowadzić pociągi o masie brutto
około 80 ton na liniach o trudnym proﬁlu, czyli dużej liczbie łuków i wzniesień.
Fabryka w Chrzanowie zakupiła w austriackiej fabryce „Staats Eisenbahn Gesellschaft”
(StEG) dokumentację czteroosiowego parowozu tendrzaka wąskotorowego przeznaczonego do
pracy na torze 760 mm [13]. Dokumentację tę wykorzystano do opracowania nowego polskiego
parowozu przeznaczonego do pracy na torze 600 mm.
Nowy parowóz miał kocioł z miedzianą skrzynią ogniową oraz bliźniaczy silnik parowy pracujący na parę nasyconą z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera. Zastosowano
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Fot. 15. Parowóz serii Tx26-422 (na pierwszym planie) w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji
k. Żnina (14.09.2014, fot. M. Guminiak)

ostoję blachownicową o grubości blach 12 mm. Podwozie parowozu wykonano zgodnie z projektem inż. Karla Gölsdorfa z przesuwnymi osiami pierwszą i czwartą. Cechą charakterystyczną
parowozu były zewnętrzny napęd przepustnicy pary, odiskiernik wirowy systemu inż. Rihoseka
oraz rury parowlotowe poprowadzone na zewnątrz kotła z charakterystycznymi osłonami przy
dźwigarze poddymniczym. Zapas wody mieścił się w skrzyniach po obu stronach kotła, a zapas
węgla w skrzyni za budką maszynisty. Parowóz posiadał hamulce parowy i ręczny oraz oświetlenie naftowe, zamienione później na elektryczne, standardowe dla PKP. Również odiskiernik
systemu inż. Rihoseka zastąpiono zwykłym siatkowym i wstawiono prosty komin.
Chrzanowska fabryka wyprodukowała łącznie 6 egzemplarzy parowozów tego typu. W dwudziestoleciu międzywojennym sieć kolei pińczowskiej wraz z taborem znalazły się w gestii PKP.
Po II wojnie światowej parowozy otrzymały oznaczenie serii Tx3 i numery od 422 do 426. Parowóz o numerze 425 został tuż po wojnie złomowany. Od 1961 roku parowozy otrzymały nowe
oznaczenie serii Tx26 i dotychczasowe numery od 422 do 425 [13].
Parowozy pracowały początkowo na wąskotorowej kolei jędrzejowskiej, a po II wojnie światowej w ramach rotacji taboru parowozy Tx3 o numerach 423, 424 i 425 znalazły się na sieci
Mławskiej Kolei Dojazdowej (kolej ta, o rodowodzie wojennym z lat I wojny światowej miała
wtedy szerokość toru 600 mm), a parowóz Tx3-422 został przesłany na Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe, gdzie stacjonował w parowozowni w Koronowie. Po przebudowie kolei mławskiej
na tor 750 mm na początku lat 60., parowozy o numerach 423 i 424 rozpoczęły pracę na sieci
Jarocińskiej Kolei Dojazdowej i stacjonowały w parowozowni Witaszyce [13].
Do czasów obecnych zachowały się dwa parowozy serii Tx26 o numerach 422 i 423. Parowóz
Tx26-422 został przesłany w roku 1974 na Żnińską Kolej Dojazdową, gdzie pełnił służbę do
1978 roku. W ostatnich latach pracy prowadził pociągi turystyczne ze Żnina przez Biskupin do
Gąsawy, po czym po skreśleniu z inwentarza PKP został przekazany do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji k. Żnina, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Parowóz Tx26-423 pracował na
kolei jarocińskiej (witaszyckiej) do roku 1973, po czym został ustawiony jako pomnik w ośrodku
wczasowym MSW w Kiekrzu k. Poznania. Od 1992 roku znajduje się w gestii Poznańskiego
Klubu Modelarzy Kolejowych i można podziwiać go jako eksponat techniki na stacji Kolejki
Parkowej „Maltanka” w Poznaniu.
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6.2.2.

Parowóz typu W5A dla Wyrzyskich Kolei Powiatowych
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Px2, Px27)

Czteroosiowy parowóz typu W5A został zaprojektowany i zbudowany w Pierwszej Fabryce
Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie na zamówienie Wyrzyskich Kolei Powiatowych. Zbudowano
dwa egzemplarze parowozu tego typu. Na macierzystej kolei otrzymały one oznaczenia WKP-25
i WKP-26.
Parowozy posiadały ostoję belkową o grubości belek 60 mm, kocioł z osuszaczem pary i wewnętrzną przepustnicą zaworową. Kotły dostarczyła sosnowiecka fabryka Fitzner i Gamper.
Zastosowano silnik parowy bliźniaczy z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera
oraz hamulce parowy i ręczny. Cechą charakterystyczną parowozu była bardzo zgrabna i proporcjonalna sylwetka, odiskiernik wirowy systemu inż. Rihoseka oraz osłony rur parowlotowych.
Obydwa parowozy otrzymały hamulce parowy i ręczny.
Parowozy prowadziły dwuosiowy tender, który mieścił zapas wody i węgla. Zapas wody
mieścił się również w skrzyniach bocznych parowozu, przy czym w lewej skrzyni było wydzielone
miejsce na niewielką ilość węgla. Parowozy rozwijały moc 110 KM [13].
Parowozy okazały się bardzo udanymi konstrukcjami i dobrze sprawdziły się w eksploatacji,
w szczególności na trudnej linii z Białośliwia do Łobżenicy. Po II wojnie światowej otrzymały
oznaczenie serii PKP Px2 oraz numery 801 i 802, a od 1961 roku nosiły oznaczenie serii Px27
oraz numery 774 i 775. Parowozy te od momentu przybycia z chrzanowskiej fabryki pracowały
wyłącznie na sieci Wyrzyskiej Kolei Powiatowej, a po przejęciu jej przez PKP i scaleniu z koleją
bydgoską na sieci Bydgosko-Wyrzyskiej Kolei Dojazdowej. Można było spotkać je na wszystkich
liniach tej sieci. Prowadziły m.in. pociągi osobowe i mieszane na malowniczej linii Bydgoszcz –
Koronowo. Parowóz Px27-774 zakończył pracę w roku 1970 i został złomowany, a parowóz
Px27-775 pracował do 1976 roku, po czym został przekazany jako eksponat do Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Wenecji k. Żnina, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Ocalał również tender od
parowozu Px27-774. Tender ten pracuje do dnia dzisiejszego wraz z parowozem serii Px38-805,
bliźniaczym do swych poprzedników serii Px27.

Fot. 16. Parowóz serii Px27-775 w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji k. Żnina
(14.09.2014, fot. M. Guminiak)

6.2.3.

Parowóz typu Cn2 dla Żnińskiej Kolei Powiatowej
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Py27)

Zarząd Żnińskiej Kolei Powiatowej zamówił w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów silne trzyosiowe parowozy wąskotorowe na tor 600 mm. Na macierzystej kolei otrzymały
numery 5 i 6.
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Parowozy posiadały ostoję belkową o grubości belek 60 mm, mechanizm parorozdzielczy systemu Heusingera oraz bliźniaczy silnik parowy pracujący na parę nasyconą. Kotły parowe wyprodukowano w warszawskiej fabryce. Parowozy rozwijały moc około 110 KM [13].
Początkowo parowozy posiadały oświetlenie naftowe, a po II wojnie światowej elektryczne,
z instalacją o napięciu prądu stałego 24 woltów, zasilaną z parowej prądnicy. W parowozach
zastosowano hamulec ręczny, tzw. rzutowy. Po obu stronach kotła znajdowały się dwie połączone ze sobą skrzynie mieszczące 0,9 m3 wody. W lewej skrzyni zostało wydzielone miejsce na
niewielką ilość węgla. Lokomotywy wyposażone były fabrycznie w odiskiernik wirowy budowy
WSABP, który w późniejszym okresie eksploatacji zastąpiono zwykłym odiskiernikiem siatkowym. Parowozy połączone były z dwuosiowym tendrami o pojemnościach 1,5 t węgla i 3,6 m3
wody [13].
Parowozy okazały się bardzo udaną konstrukcją. Do drugiej połowy lat 50. pracowały na kolei
żnińskiej, która po wejściu w struktury PKP otrzymała nazwę Żnińskiej Kolei Dojazdowej. Po
1961 roku parowozom nadano oznaczenie serii Py27 oraz numery 731 i 732. Parowóz o numerze
732 do końca swojej eksploatacji pod parą pełnił służbę na kolei żnińskiej. Z eksploatacji wycofany został w połowie lat 70. (różne źródła podają odmienne daty). Egzemplarz o numerze 731
został w ramach rotacji taboru przekazany na Ostrołęcką Kolej Dojazdową i stacjonował w parowozowni w Myszyńcu, gdzie pełnił służbę do 1969 roku. Niestety po zakończeniu eksploatacji
oba egzemplarze zostały złomowane.
6.2.4.

Parowóz typu W4A „Wisła”
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Tx28)

Czteroosiowy parowóz tendrzak typu W4A na tor 750 mm został zaprojektowany w Biurze
Konstrukcyjnym Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie na zamówienie Ministerstwa Komunikacji. Parowóz miał docelowo pracować na sieci Kujawskich Kolei Dojazdowych.
Projektanci wzorowali się na dokumentacji niemieckiego uniwersalnego parowozu wąskotorowego ﬁrmy Hanomag, który łatwo można było przystosować do pracy na torach od 600 do 750 mm
[13].
Chrzanowska fabryka wyprodukowała do listopada 1928 roku 8 egzemplarzy tych parowozów.
W odróżnieniu od niemieckiego pierwowzoru, polski parowóz został zaprojektowany do pracy na
torze 750 mm.

Fot. 17. Parowóz serii Tx28 (fot. fabryczna, „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów T. Suchorolskiego)
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Nowy parowóz posiadał kocioł z miedzianą skrzynią ogniową oraz bliźniaczy silnik parowy
pracujący na parę nasyconą z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera. Kotły dostarczyła sosnowiecka fabryka Fitzner i Gamper. Parowóz posiadał ostoję belkową o grubości
belek 60 mm. Odległość między osiami trzecią i czwartą była nieco większa niż między pierwszą
i drugą oraz drugą i trzecią, aby można było umieścić popielnik. Początkowo w parowozach montowano odiskierniki wirowe systemu inż. Rihoseka, które później podczas napraw zastępowano
zwykłymi odiskiernikami siatkowymi umieszczanymi w zwykłych prostych kominach. Parowozy
osiągały moc około 110 KM [13].
Przed II wojną światową parowozy typu „Wisła” pracowały na kolejach wąskotorowych będących w gestii PKP: m.in. Kujawskich Kolejach Dojazdowych, Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej,
a jeden egzemplarz po przekuciu na tor 760 mm na kolei Łupków – Cisna. Po II wojnie światowej
na koleje wąskotorowe w Polsce wróciło 5 maszyn, które otrzymały oznaczenia serii Tx3, a od
1961 roku Tx28 i były eksploatowane m.in. na kolejach Średzkiej Kolei Dojazdowej (Tx28-1271
i 1273), Wieluńskiej Kolei Dojazdowej (Tx28-1275 i 1277) oraz Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej
(Tx28-1274). Ostatnie czynne parowozy zakończyły pracę w 1970 roku, przy czym sochaczewska
maszyna pełniła jeszcze służbę jako stacjonarny kocioł ogrzewczy w parowozowni Ełckiej Kolei Dojazdowej do 1974 roku. Parowóz ten został zachowany jako eksponat muzealny i obecnie
znajduje się w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
6.2.5.

Parowóz serii Wp29, typu „Wilno”
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Px29)

Pierwszy nowoczesny czteroosiowy parowóz wąskotorowy średniej mocy, z silnikiem bliźniaczym pracującym na parę przegrzaną, z dużym tendrem i hamulcem zespolonym został zaprojektowany w Biurze Konstrukcyjnym Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów. Dokumentację techniczną ukończono w 1928 roku. Parowóz okazał się bardzo nowatorską i obiecującą
konstrukcją, dlatego PKP wyraziły zainteresowanie prototypem, a Ministerstwo Komunikacji
zamówiło 20 egzemplarzy tych lokomotyw. Nowe parowozy miały docelowo pracować na kolejach wąskotorowych na kresach wschodnich, stąd prototyp otrzymał oznaczenie typu mianem
„Wilno”.
Do końca 1929 roku wyprodukowano 14 egzemplarzy tych wyjątkowo udanych maszyn. Pracowały one na kolejach wąskotorowych dyrekcji wileńskiej, choć kilka egzemplarzy traﬁło w okresie międzywojnia na sieć państwowych kolei wąskotorowych na Kujawach [13].

Fot. 18. Parowóz serii Px29-1704 niedaleko przystanku Wilcze Tułowskie na skraju Puszczy
Kampinoskiej (07.08.2010, fot. M. Guminiak)
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Nowe parowozy otrzymały oznaczenie serii Wp29. Wybuch II wojny światowej spowodował
przejęcie części maszyn przez Litwinów i Sowietów, a reszta weszła na stan kolei niemieckich.
Po zakończeniu II wojny światowej do pracy na kolejach PKP powróciło 11 maszyn, które
otrzymały nowe oznaczenie serii Px29 i numery od 1701 do 1711. Pozostałe maszyny pozostały
na terenie zachodnich republik ówczesnego ZSRR, gdzie pracowały do początku lat 70.
Parowozy serii Px29 okazały się wybitnie udaną konstrukcją. Przede wszystkim były to
pierwsze parowozy wąskotorowe dla PKP wyposażone fabrycznie w przegrzewacz pary, hamulec
powietrzny i duży, czteroosiowy tender. Całości dopełniała nowoczesna, piękna sylwetka.
Parowozy posiadały ostoję belkową o grubości belek 60 mm. Napęd przenoszony był z trzonów tłokowych za pomocą korbowodów na trzecią oś, która nie miała możliwości przesuwu
bocznego. Pierwsza oś miała przesuw boczny 5 mm na każdą stronę, druga była sztywna i miała
zwężone obrzeża, a czwarta posiadała przesuw boczny po 10 mm na każdą stronę. Taka konstrukcja podwozia pozwalała na pokonywanie łuków o promieniu 35 m. Parowozy miały zamontowane
fabrycznie oświetlenie naftowe, zastąpione w późniejszych latach elektrycznym o napięciu prądu stałego 24 woltów. Na kominie montowano odiskierniki wirowe systemu inż. Rihoseka, które
w czasie eksploatacji zamieniano na klasyczne siatkowe.

Fot. 19. Parowóz serii Px29-1703 w okolicy Borzykowa na linii Września – Pyzdry
(rok 1970, fot. L. Musiałkowski)

Parowozy serii Px29 rozwijały moc 180 KM, były bardzo oszczędne w eksploatacji i mogły
prowadzić na torze prostym pociągi o masie około 300 ton [13]. Często pracowały z obciążeniem ponad swoją normę. Parowozy pełniły służbę na PKP do 1978 roku. Na początku lat 70.
pracowały m.in. na sieci kolei kujawskich, gdzie stacjonowały w parowozowniach w Gnieźnie
i Wrześni oraz na wielu kolejach wąskotorowych (wieluńskiej, sochaczewskiej i innych), na które traﬁały w ramach rotacji taboru. W końcowym okresie eksploatacji można je było spotkać
m.in. na kolejach hrubieszowskiej, sochaczewskiej i wieluńskiej oraz na Kujawskich Kolejach
Dojazdowych.
Do czasów współczesnych w Polsce zachowały się dwa egzemplarze o numerach 1704 i 1708.
Pierwszy z nich po zakończeniu liniowej służby na kolei hrubieszowskiej został na początku
lat 80. ubiegłego stulecia poddany naprawie główniej przez ZNTK w Nowym Sączu i w stanie
czynnym traﬁł w 1984 roku na Sochaczewską Kolej Dojazdową w ramach planów stworzenia
przyszłego Muzeum Kolei Wąskotorowej. Po zamknięciu tej kolei w dniu 30 listopada 1984 roku
i przekształceniu jej w kolej muzealną traﬁł do zbiorów Muzeum Kolejnictwa i od tego czasu
utrzymywany jest w stanie czynnym (z przerwami). Obecnie jest jedynym czynnym parowozem
z zbiorach sochaczewskiego muzeum i w okres wiosenno-letnim prowadzi rozkładowe pociągi
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turystyczne na trasie Sochaczew – Wilcze Tułowskie. Parowóz o numerze 1708 po zakończeniu
służby na Wieluńskiej Kolei Dojazdowej w roku 1974 stał przez wiele lat na stacji Wieluń
Wąskotorowy. Po zamknięciu kolei wieluńskiej w sierpniu 1987 roku traﬁł w bardzo złym stanie
technicznym do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, gdzie po zewnętrznej renowacji
znajduje się jako nieczynny eksponat do dnia dzisiejszego.

Fot. 20. Parowóz serii Px29-1703 w okolicy Borzykowa na linii Września – Pyzdry
(rok 1970, fot. L. Musiałkowski)

Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku cztery parowozy o numerach 1701, 1702, 1705 i 1710
zostały sprzedane do Szwecji w celu obsługi ruchu turystycznego na kolejach muzealnych, gdzie
znajdują się do chwili obecnej. Egzemplarz o numerze 1710 stacjonuje w stanie czynnym na kolei
High Chaparral Turistbana. Pozostałe maszyny złomowano.
6.2.6.

Parowóz tendrzak typu W1E
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Tw29)

Pięcioosiowy ciężki parowóz tendrzak typu W1E na tor o szerokości 785 mm, pracujący na
parę przegrzaną został zaprojektowany w Biurze Konstrukcyjnym Pierwszej Fabryki Lokomotyw
w Polsce w Chrzanowie na zamówienie PKP dla Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Projektanci wykorzystali dokumentację techniczną niemieckiego parowozu tendrzaka wąskotorowego
serii T40 ﬁrmy „Schwartzkopﬀ” [13].
Polski parowóz bardzo przypominał swój niemiecki pierwowzór. Posiadał bliźniaczy silnik
parowy pracujący na parę przegrzaną z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera.
Do chłodzenia elementów przegrzewacza pary zastosowano zawór projektu inż. Łopuszyńskiego.
Palenisko posiadało miedzianą skrzynię ogniową. Zapas wody mieścił się w nitowanych skrzyniach wodnych umieszczonych po obu stronach kotła, a zapas węgla w skrzyni położonej za
budką maszynisty.
Parowozy miały początkowo oświetlenie naftowe, które zastępowano później elektrycznym
o napięciu prądu stałego 24 woltów, zasilanym z parowego turbozespołu.
Napęd przenoszony był z trzonów tłokowych za pomocą korbowodów na trzecią oś, która nie
miała możliwości przesuwu bocznego i której koła pozbawione były obrzeży. Również pierwsza oś
osadzona była w sposób nieprzesuwny w poziomie. Osie druga, czwarta i piąta miały możliwość
przesuwu bocznego na każdą stronę o 26 mm [13]. Tak zaprojektowane podwozie pozwalało na
jazdę po łukach o minimalnym promieniu 35 m. Parowóz posiadał klasyczne sprzęgi tzw. górnośląskie, czyli pojedynczy hak z łącznikiem i dwa zderzaki umieszczone na czołownicy. Sprzęgi
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Fot. 21. Parowóz serii Tw29 (fot. fabryczna, „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów T. Suchorolskiego)

takie charakterystyczne były dla kolei górnośląskich o szerokości toru 785 mm, tak państwowych
jak i przemysłowych. Parowozy rozwijały moc około 400 KM.
Zbudowano łącznie 6 egzemplarzy tego udanego parowozu, przy czym II wojnę światową
przetrwało 5 maszyn. Pracowały do połowy lat 70., po czym wszystkie zostały złomowane. Po
II wojnie parowozy wyprodukowane w ﬁrmie „Schwartzkopﬀ” otrzymały oznaczenie serii Tw9,
a parowozy chrzanowskie oznaczono serią Tw29.
6.2.7.

Parowóz typu dla Wrzesińskiej Kolei Powiatowej
(oznaczenie serii po II wojnie światowej: Px3, Px38)

Zarząd Wrzesińskiej Kolei Powiatowej zamówił w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce
czteroosiowy parowóz wąskotorowy typu W5A, tego samego typu, jaki wcześniej zamówiły Wyrzyskie Koleje Powiatowe. Parowóz praktycznie nie różnił się swoich dwóch poprzedników. Rozwijał moc około 110 KM [13]. Parowóz wykonany został wraz z tendrem budowy uproszczonej,
bez wydzielonej wewnętrznej skrzyni węglowej. Po przebudowie kolei wrzesińskiej na tor 750 mm
w 1957 roku, parowóz został wysłany do parowozowni Białośliwie, a rok później traﬁł na Ostrołęcką Kolej Dojazdową, gdzie pełnił służbę aż do likwidacji tej kolei w 1973 roku. Ponownie został
przydzielony do pracy na kolejach bydgosko-wyrzyskich, a w 1983 roku otrzymał przydział na
Żnińską Kolej Dojazdową, na której to kolei znajduje się do dnia dzisiejszego.

Fot. 22. Parowóz serii Px38-805 na stacji Białośliwie Wąskotorowe (24.06.2011, fot. M. Guminiak)
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Parowóz z biegiem lat zmienił nieco wygląd. Zdjęto mu osłony rur parowlotowych, otrzymał
przepustnicę pary uruchamianą zewnętrznie, a także zupełnie inne niż fabryczne drzwi dymnicy.
Zamontowano też zwykły, prosty komin z odiskiernikiem siatkowym, w miejsce oryginalnego
z odiskiernikiem systemu inż. Rihoseka. Po II wojnie światowej parowóz otrzymał oznaczenie
Px4-805, a od 1961 roku nosi oznaczenia Px38-805.
W drugiej połowie lat 60. parowóz otrzymał duże reﬂektory tzw. lustrzanki, a po ponownym
przybyciu do Białośliwia w 1973 roku tender od parowozu Px27-774. Z tendrem tym pracuje do dnia dzisiejszego. Tę piękną maszynę można podziwiać pod parą, gdy prowadzi pociągi
historyczne, turystyczne i okolicznościowe na trasie ze Żnina do Gąsawy.
Parowóz Px38-805 wpisał się znakomicie w piękny krajobraz Pałuk, gdzie przebiega trasa
obecnej Żnińskiej Kolei Powiatowej. W roku 2002 parowóz otrzymał imię „Leon” w celu upamiętnienia słynnego i bardzo zasłużonego pracownika Żnińskiej Kolei Dojazdowej, nieżyjącego
już pana Leona Lichocińskiego. Pan Lichociński od 1972 roku pełnił służbę jako przewodnik po
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Dzięki swojej osobowości i opowieściom wygłaszanym
w gwarze pałuckiej stał się jeszcze za życia postacią legendarną.
Parowóz Px38-805 można obecnie spotkać również na szlaku kolei wyrzyskiej z Białośliwia w kierunku Łobżenicy, gdzie organizowane są spotkania – zloty lokomotyw wąskotorowych
na tor 600 mm. W ostatnich latach odbył również gościnne jazdy na kolejach wąskotorowych
w Niemczech i Francji.
6.2.8.

Inne konstrukcje

Oprócz parowozów wąskotorowych budowanych na potrzeby kolei państwowych i powiatowych polskie fabryki produkowały parowozy dla kolei prywatnych, przemysłowych, a także na
zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych.
W Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie zbudowano w 1927 roku dla Kolei
Dojazdowej Mareckiej o szerokości toru 800 mm łączącej Warszawę z Radzyminem trzyosiowy
tendrzak typu W3B o mocy 90 KM. Na macierzystej kolei otrzymał numer 17 [8]. Po upaństwowieniu kolei mareckiej parowóz otrzymał oznaczenie Ty2-2845 i pracował na niej do 1951
roku, po czym został przekazany na Jabłonowską Kolej Dojazdową, gdzie zakończył swoją służbę
w roku 1952. Na kolejce mareckiej parowóz wyróżniał się swoją dużą mocą i prowadził głównie
pociągi towarowe. Parowóz pracował jeszcze jako stacjonarny kocioł w jednej z podwarszawskich
spółdzielni produkcyjnych i po kilkunastu latach został złomowany.
Innym parowozem zbudowanym w chrzanowskiej fabryce dla kolei prywatnej był czteroosiowy tendrzak typu W1D „Przeworsk”, zamówiony przez Zarząd Kolei Lokalnej Przeworsk – Dynów [13]. Parowóz ogólnie wzorowany był na maszynach austriackich typu „U” produkowanych
w fabryce „Krauss” w Linzu, choć polscy projektanci wprowadzili wiele zmian. W odróżnieniu
od parowozu typu „U” w polskim parowozie oś toczną umieszczono na przodzie. Niestety nowy
parowóz nie był zbyt udaną konstrukcją, charakteryzował się niespokojnym biegiem i był awaryjny, dlatego Zarząd kolei przeworskiej nie zdecydował się na zakup kolejnych egzemplarzy. Po
II wojnie światowej parowóz ten pracował na Hrubieszowskiej Kolei Dojazdowej, gdzie zakończył
służbę w 1970 roku i został złomowany.
Parowozem wyprodukowanym na zamówienie Ministerstwa Spraw Wojskowych był zbudowany w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie wąskotorowy czteroosiowy parowóz
uniwersalny typu W2A [13]. Zgodnie z założeniem parowóz mógł pracować na torach od 600
do 750 mm, a procedura ewentualnej przebudowy związanej ze zmianą szerokości toru miała
być nieskomplikowana. Parowóz sylwetką był bardzo podobny do parowozów typu W5A zbudowanych w „FABLOKU” dla Wyrzyskich Kolei Powiatowych. Mimo że parowóz okazał się
bardzo udaną konstrukcją, komisja wojskowa nie zdecydowała się na jego odbiór. W ten sposób traﬁł we władanie PKP i rozpoczął pracę na wąskotorowej kolei Sierpc – Lubicz. W czasie
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II wojny światowej parowóz został przesłany na kolej ostrołęcką, gdzie pracował aż do jej likwidacji w 1973 roku. Szczęśliwie nie został złomowany, a dzięki zaangażowaniu Krakowskiego
Klubu Modelarzy Kolejowych odbudowano go do stanu nieczynnego. Obecnie znajduje się na
terenie parowozowni-skansenu w Chabówce.
W Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów wyprodukowano czteroosiowe parowozy wąskotorowe typu Dn2t na tor 600 mm zamówione przez PKP oraz Gnieźnieńską Kolej
Dojazdową (1 egzemplarz) i Pińczowską Kolej Dojazdową (1 egzemplarz). Pracowały one do
1968 roku, pełniąc służbę m.in. na kolejach jędrzejowskiej, zwierzynieckiej i bydgosko-wyrzyskiej
[13], [16]. Niestety po zakończeniu swojej służby pod parą parowozy te nie zostały zachowane.
W Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce zbudowano na zamówienie Ministerstwa Spraw
Wojskowych czteroosiowy parowóz wąskotorowy typu Dn2t z przeznaczeniem do pracy na torze
750 mm. Parowozu tego komisja wojskowa jednak nie odebrała i w rezultacie zainteresowały
się nim PKP. Parowóz rozpoczął pracę na sieci Kujawskich Kolei Dojazdowych i stacjonował
w parowozowni Krośniewice [13]. Po II wojnie światowej nosił oznaczenie Tx3-1272, zmienione
później na Tx28-1272 i pracował na kolejach sochaczewskiej, bielsko podlaskiej oraz mławskiej.
Na kolei tej zakończył służbę w 1970 roku i został pocięty na złom.
Innymi ciekawymi konstrukcjami są: parowóz typu „Niemce” na tor 750 mm (nazwa lokomotywy pochodzi od nazwy kopalni węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego), parowóz typu
W3A na tor 750 mm, podobny do typu W1A „Pińczów”, a także parowóz typu W7A „Solvay”
z przeznaczeniem do pracy na kolejach przemysłowych o szerokościach toru od 590 do 600 mm
[13].
Nie sposób szczegółowo opisać wszystkich konstrukcji. Polskie fabryki budowały także parowozy wąskotorowe na eksport. Odbiorcami były Łotwa, ZSRR i Bułgarii. Parowóz zbudowany
w chrzanowskiej fabryce dla Łotwy pełnił służbę na kolei jędrzejowskiej jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Szczegółowe opisy tych oraz wymienionych wcześniej parowozów wąskotorowych
znajdują się w bardzo bogatym opracowaniu książkowym autorstwa B. Pokropińskiego [13].

7.

Parowozy produkcji polskiej dla przemysłu i innych odbiorców budowane
w dwudziestoleciu międzywojennym

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szeroko pojęty rodzimy przemysł (kopalnie węgla
kamiennego, kopalnie piasku, huty, cukrownie, kamieniołomy, inne zakłady) potrzebował lokomotyw, które mogłyby prowadzić prace manewrowe na terenach fabrycznych, a nawet prowadzić
ciężkie pociągi, np. na zwałowiska lub z materiałem podsadzkowym. Polskie fabryki parowozów
wyprodukowały kilka typów parowozów przemysłowych, których skrótowe opisy zostaną przedstawione poniżej.

7.1.

Parowozy normalnotorowe

W dwudziestoleciu międzywojennym wyprodukowano w Polsce także parowozy z przeznaczeniem do pracy na kolejach przemysłowych i na eksport. Producentem tych lokomotyw była
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „FABLOK” w Chrzanowie. Pełne dane techniczne i zestawienie pracy tych parowozów zamieścił B. Pokropiński [6].
7.1.1.

Parowozy normalnotorowe budowane dla przemysłu

Pierwszym parowozem zbudowanym w Polsce na potrzeby polskiego przemysłu był trzyosiowy tendrzak typu T1A pracujący na parę nasyconą, zbudowany w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie na podstawie dokumentacji technicznej zakupionej w Austrii [6].
W latach 1927-1938 wyprodukowano 6 parowozów zakupionych po jednym egzemplarzu przez:
spółkę „Skarboferm”, Kopalnię „Wolfgang” w Rudzie Śląskiej, Zakłady Azotowe w Mościcach
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i Elektryczną Kolej Dojazdową Warszawa – Łomianki. Dwa egzemplarze tego parowozu zakupiły
Zakłady Azotowe w Chorzowie. W 1940 roku kolejny parowóz został wyprodukowany dla Kopalni „Wolfgang”.
Rozwinięciem konstrukcji typu T1A stał się parowóz typu T2A, tzw. wersja pierwsza [6].
W nowym parowozie chrzanowscy konstruktorzy zastosowali przegrzewacz pary, zaworową przepustnicę pary z napędem wewnętrznym oraz suwaki tłoczkowe. Parowóz ten został zakupiony
przez Elektryczną Kolej Dojazdową S.A. Warszawa – Łomianki, będącą wtedy w budowie. W czasie wielkiego kryzysu ekonomicznego przełomu lat 20. i 30. parowóz został przejęty przez PKP
i obsługiwał bocznicę wojskową. W czasie II wojny światowej parowóz znalazł się na terytorium
Austrii, gdzie około 1944 roku został złomowany.
Kolejnym typem parowozu przemysłowego opracowanego w chrzanowskim „FABLOKU” był
trzyosiowy tendrzak typu T2A w tzw. wersji 2, znany również jako typ „Ferrum 29”. Dokumentację austriacką wykorzystano wyłącznie do budowy podwozia parowozu, a pozostałe podzespoły
zostały opracowane przez polskich konstruktorów [6]. Kotły zostały dostarczone przez fabrykę
„Fitzner i Gamper”. W przegrzewaczu pary zastosowano zawory powietrzne konstrukcji inż.
Łopuszańskiego, służące do chłodzenia elementów przegrzewacza pary zamkniętej przepustnicy
pary. W okresie międzywojennym zbudowano 7 egzemplarzy, a od 1940 do 1941 roku 3 egzemplarze tego parowozu. Po II wojnie światowej zbudowano 10 egzemplarzy parowozu „Ferrum 29”.
Parowozy te pracowały do początku lat 80. ubiegłego stulecia, po czym wszystkie zostały złomowane.
Chrzanowska fabryka lokomotyw w latach w 1928 roku produkowała małe dwuosiowe parowozy tendrzaki typów T1C i T2C pracujące na parę nasyconą. Parowozy te posiadały mechanizm
parorozdzielczy systemu Heusingera, a ich osprzęt kotłów wzorowany na tym, który zastosowano w wąskotorowych tendrzakach typów W1A, W2B i W3B. Zewnętrznie oba typy były bardzo
podobne, z tym że typ T1C posiadał przepustnicę pary z napędem zewnętrznym i zewnętrzne
rury parowlotowe, a typ T2C przepustnicę zaworową z napędem wewnętrznym i rury parowlotowe poprowadzone wewnątrz walczaka. Jeden egzemplarz parowozu T1C zakupiła Cementownia
„Wysoka” k. Łaz. Jeden egzemplarz parowozu typu T2C zakupiły kamieniołomy na Śląsku. Został on później odsprzedany Cukrowni „Mątwy”. Drugi egzemplarz tego typu parowozu został
wystawiony w 1929 roku na Targach Wileńskich, później zakupiły go Zakłady Chemiczne w Tomaszowie Mazowieckim. B. Pokropiński [6] podaje, że parowóz ten eksploatowany był do 1950
roku.
W roku 1930 chrzanowska fabryka zbudowała na zamówienie Huty „Bankowej” w Dąbrowie
Górniczej dwuosiowy parowóz tendrzak oznaczony jako typ T3C [6]. Parowóz ten miał większą moc niż jego poprzednicy (tendrzaki typów T1C i T2C). Parowóz posiadał osuszacz pary,
przepustnicę zaworową z napędem wewnętrznym i bliźniaczy silnik parowy z suwakami tłoczkowymi, a także dodatkowy zderzak i sprzęg centralny służący do pracy z hutniczym taborem
technologicznym. Poza pracą w Hucie „Bankowa” losy parowozu z T3C pozostają nieznane.
Największym parowozem przeznaczonym do pracy w przemyśle był ciężki tendrzak typu T1B
o układzie osi 1-5-1 zbudowany w dwóch egzemplarzach przez chrzanowski „FABLOK”. Parowozy te powstały na zamówienie Gwarectwa Węglowego hrabiego Renarda w Sosnowcu i zbudowano
go przy wykorzystaniu dokumentacji austriackiej. Posiadały bliźniacze silniki parowe pracujące
na parę przegrzaną. Konstrukcja podwozia umożliwiała pokonywanie łuków o promieniu 150 m
[6]. Losy tych maszyn po II wojnie światowej nie są dokładnie znane. B. Pokropiński [6] podaje
informację, że w latach 60. ubiegłego stulecia naprawiane były w ZNTK Nowy Sącz.
Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce wyprodukowała również dwa czteroosiowe parowozy
tendrzaki oznaczone jako typ T1D na potrzeby linii kolejowej Rawicz – Kobylin eksploatowanej
przez Polskie Przedsiębiorstwo Kolejowe z siedzibą w Rawiczu. Tendrzaki te zbudowano przy
wykorzystaniu niemieckiej dokumentacji technicznej parowozu typu „ELNA” przeznaczonego
do pracy na liniach lokalnych czy w zakładach przemysłowych. Posiadały bliźniaczy silnik pa-
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rowy z suwakami tłoczkowymi i mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera, kocioł
z osuszaczem pary, wewnętrzną zaworową przepustnicą i wewnętrznymi rurami parowlotowymi.
W czasie II wojny światowej zostały przejęte przez koleje niemieckie, gdzie nadano im oznaczenie serii 92. Po zakończeniu wojny pracowały początkowo na PKP oznaczone serią TKp30,
a następnie zostały sprzedane do przemysłu [6].
7.1.2.

Parowozy normalnotorowe budowane na eksport

Polski przemysł parowozowy dwudziestolecia międzywojennego otrzymał również zagraniczne zamówienia na parowozy. Bułgaria zamówiła w Polsce 10 ciężkich parowozów pasażerskich
o układzie osi 1-4-1, z czteroosiowym tendrem oraz 12 ciężkich tendrzaków górskich o układzie
osi 1-6-2. Produkcję parowozów pasażerskich z tendrem zlecono fabryce chrzanowskiej, a nadzór
nad ich budową sprawował inż. Kazimierz Zembrzuski. Tendrzaki górskie miały zostać zbudowane w poznańskiej fabryce „HCP” pod kierunkiem inż. Gustawa Brylinga. Strona bułgarska
zobowiązała się do dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej.
Polskie fabryki bardzo starannie wykonały złożone zamówienie. Parowozy rodem z Chrzanowa pracowały na kolejach bułgarskich do początku lat 60., a parowozy z Poznania aż do 1975
roku. W roku 1938 Bułgaria ponownie zamówiła parowozy pasażerskie, tym razem z trzycylindrowym silnikiem parowym. Zbudowano je w chrzanowskim „FABLOKU”.
W chrzanowskiej fabryce budowano również parowozy na eksport do Maroka, Łotwy i Chin.
Szczegółowy opis tych maszyn przedstawił B. Pokropiński [6].

7.2.

Parowozy wąskotorowe

Wiele zakładów przemysłowych, takich jak cukrownie, huty czy cementownie, posiadało rozległą sieć własnych kolei wąskotorowych. W dwudziestoleciu międzywojennym wyprodukowano
w Polsce parowozy wąskotorowe z przeznaczeniem do pracy w zakładach przemysłowych, a także
na eksport do Łotwy i ZSRR. Producentem tych lokomotyw była Pierwsza Fabryka Lokomotyw
w Polsce „FABLOK” w Chrzanowie. Pełne dane techniczne i zestawienie pracy tych parowozów
zamieścił B. Pokropiński w [13].
7.2.1.

Parowozy wąskotorowe budowane dla przemysłu

Trzyosiowy parowóz tendrzak typu W4B na tor 600 mm, z bliźniaczym silnikiem parowym,
pracujący na parę nasyconą został zaprojektowany w 1928 roku w Pierwszej Fabryce Lokomotyw
w Polsce na zamówienie Cukrowni „Łubna” znajdującej się w Kazimierzy Wielkiej. Równolegle zapotrzebowanie na podobny parowóz zgłosiły kopalnia węgla kamiennego w Mysłowicach
i Zarząd Kolei Leśnych w Białowieży [13]. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Zarząd
Kolei Leśnych w Zagnańsku zamówił 2 parowozy tego typu. Brak jest wiadomości o powojennych losach tych parowozów. Pod koniec II wojny światowej wszystkie zostały ewakuowane na
zachód.
W tym samym roku na zamówienie Huty „Laura” fabryka chrzanowska opracowała dokumentację techniczną nowego trzyosiowego tendrzaka na tor 750 mm z bliźniaczym silnikiem
parowym pracującego na parę nasyconą oznaczonego jako typ W5B. Konstruktorzy nowej lokomotywy wzorowali się na wcześniej opracowanym typie W4B „Łubna”. Wyprodukowano go
w jednym egzemplarzu, który zakupiła Huta „Laura”. Brak jest szczegółowych informacji o losach tego parowozu. B. Pokropiński podaje [3], że po II wojnie światowej parowóz ten pracował
na sieci kolei wąskotorowych Kopalni Rud Żelaza niedaleko Częstochowy.
W roku 1928 fabryka chrzanowska otrzymała zamówienie na dwuosiowy tendrzak złożone
przez Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru w Jeziornej. Parowóz otrzymał oznaczenie typu W3C. Fabryka papieru eksploatowała własną bocznicę kolejową odchodzącą do linii
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kolei wąskotorowej wilanowskiej o szerokości toru 800 mm, którą obsługiwać miał zamówiony
parowóz. Powstał jeden egzemplarz parowozu, który w fabryce papieru pracował stosunkowo
krótko. Fabryka papieru zbudowała niebawem własną bocznicę normalnotorową, a wąskotorowa
linia wilanowska przebudowana została na tor 1000 mm. Brak jest informacji o dalszych losach
tej maszyny.
W roku 1929 Cementownia „Saturn” zamówiła w Chrzanowie trzyosiowy parowóz na tor
1000 mm, z bliźniaczym silnikiem parowym i osuszaczem pary. Dokumentację techniczną parowozu oznaczonego jako typ W7B „Saturn” opracowano w chrzanowskim biurze konstrukcyjnym.
Parowóz sprawdził się w eksploatacji, więc Cementownia „Saturn” zamówiła trzy następne egzemplarze maszyn tego typu. Po II wojnie światowej dwa egzemplarze tych lokomotyw traﬁły na
Pomorskie Koleje Dojazdowe. Parowozy, które pozostały w cementowni pracowały do połowy
lat 60. Po zakończeniu eksploatacji wszystkie parowozy zostały złomowane.
W roku 1930 fabryka chrzanowska otrzymała zamówienie na budowę dwóch parowozów tendrzaków czteroosiowych, które złożył koncern „Skarboferm”, będący zarządcą Kopalni Węgla
Kamiennego „Bielszowice” w Zabrzu. Parowozy otrzymały oznaczenie typu W6A „Bielszowice”.
Parowozy posiadały bliźniaczy silnik parowy pracujący na parę przegrzaną. Parowozy bardzo
dobrze sprawdziły się w eksploatacji i pracowały do 1983 roku. Zostały zachowane do dnia
dzisiejszego. Jeden z nich znajduje się w Skansenie Maszyn Górniczych w Zabrzu, a drugi prezentowany jest na terenie Zakładu Napraw i Utrzymania Taboru w Dzierżnie (wykonawcy ich
renowacji), pełniąc rolę promocyjną Muzeum Górnictwa Węglowego.
W roku 1931 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce otrzymał zamówienie na 2 tendrzaki na tor 600 mm, które złożyła podkrakowska Fabryka Sody „Solvay”. Biuro Konstrukcyjne
chrzanowskiej fabryki opracowało czteroosiowy parowóz z bliźniaczą maszyną parową na parę
nasyconą, przystosowany do eksploatacji na torach 590 i 600 mm [13], który otrzymał oznaczenie
typu W7A „Solvay”. Fabryka „Solvay” nie zakupiła tych parowozów, przypuszczalnie w skutek panującego jeszcze światowego kryzysu gospodarczego. Parowozy kupiła Huta „Sosnowiec”,
która posiadała sieć wąskotorowej kolei o szerokości toru 590 mm. W roku 1937 chrzanowska
fabryka zbudowała podobny parowóz na tor 590 mm dla Kopalni Węgla „Niwka-Modrzejów”,
a w roku 1939 fabryka „Solvay” oraz Kopalnia Węgla „Milowice” zamówiły jeszcze 5 egzemplarzy tych parowozów. Ich budowę dokończono już po wybuchu II wojny światowej. Wszystkie
wyprodukowane parowozy oznaczono umownie jako typ „Solvay I”. Do dnia dzisiejszego zachowany został jeden egzemplarz parowozu typu „Solvay I”, który znajduje się w zbiorach Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Wenecji k. Żnina.
7.2.2.

Parowozy wąskotorowe budowane na eksport

W roku 1931 Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce otrzymała zamówienie złożone przez
koleje łotewskie na budowę 6 parowozów z przeznaczeniem do pracy na torze 750 mm. Biuro Konstrukcyjne „FABLOKU” opracowało dokumentację dość dużego parowozu z tendrem o układzie
osi 1-4-0 z bliźniaczą maszyną parową pracujący na parę przegrzaną. Parowóz ten otrzymał oznaczenie typu W1K. Zbudowane parowozy dostarczono kolejom łotewskim. Po II wojnie światowej
jeden egzemplarz tego parowozu znalazł się na ziemiach polskich i pracował na kolejach nałęczowskiej i sieci kolei jędrzejowskiej. Jego eksploatację zakończono w 1973 roku, a rok później
został złomowany.
W roku 1933 ZSRR złożył zamówienie w chrzanowskim „FABLOKU” na 19 parowozów wąskotorowych na tor 750 mm, z tendrem. Biuro Konstrukcyjne chrzanowskiej fabryki we współpracy z „Warszawską Spółką Akcyjną Budowy Parowozów” opracowało dokumentację czteroosiowego parowozu z bliźniaczą maszyną parową, pracująca na parę przegrzaną. Dokumentację
techniczną opracowano, posiłkując się założeniami konstrukcyjnymi przyjętymi dla parowozu
typu „Wisła”. Parowóz eksportowy otrzymał fabryczne oznaczenie typu W8A Unia. Wszyst-
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kie parowozy zostały dostarczone kontrahentowi i pracowały na kolejach wąskotorowych ZSRR
jeszcze po zakończeniu II wojny światowej.

8.

Okres II wojny światowej

Okres II wojny światowej, to przede wszystkim czas intensywnej produkcji taboru kolejowego
dla potrzeb niemieckiej gospodarki wojennej. Polskie zakłady „HCP” w Poznaniu i „FABLOK”
w Chrzanowie znalazły się pod przymusowym zarządem okupanta niemieckiego, który nakazał
ukończenie parowozów stojących na liniach produkcyjnych (np. parowozy serii Ty37), a także
rozpoczęcie produkcji parowozów towarowych serii 50 ÜK (niem. Übergangs Kriegslokomotive)
w dawnych zakładach „HCP” i Zakładach Ostrowieckich, i ciężkich trzycylindrowych maszyn
towarowych serii 44 (w dawnym „FABLOKU” ). Po 1945 roku parowozy tych serii, które znalazły się pod zarządem PKP otrzymały oznaczenia Ty5 i Ty4. W czasie II wojny światowej
w chrzanowskiej fabryce budowane były tendrzaki manewrowe typu „OS” (Oberschlesien). Niemiecką dokumentację techniczną tego parowozu wykorzystano po zakończeniu wojny światowej
do budowy czteroosiowego tendrzaka przemysłowego typu „Śląsk”.
Po ataku III Rzeszy na ZSRR dawne polskie fabryki rozpoczęły produkcję parowozów wojennych serii (niem. skrót „Kriegslok”) 52 i 42. Po II wojnie światowej parowozy tych serii, które
znalazły się w gestii PKP otrzymały oznaczenia serii PKP odpowiednio Ty2 oraz Ty3. W poznańskich zakładach budowano także parowozy tendrzaki towarowe serii 86. Parowozy tej serii
pracowały po II wojnie światowej na PKP. W czasie wojny produkowane były również parowozy
wąskotorowe na potrzeby przemysłu (typów: „Riesa”, „Solvay I”, „Solvay II”, „Solvay III”),
kolei lokalnych „Solvay II” i armii niemieckiej (parowozy typu „CH 531”) [6], [13].
Tuż po zakończeniu działań wojennych w fabrykach polskich zmontowano z przygotowanych
wcześniej części parowozy wojennych serii 52 i 42. Na PKP otrzymały one serie odpowiednio
Ty42 oraz Ty43. Pewnym paradoksem historii najnowszej jest fakt, że parowozy zaprojektowane
i przeznaczone do pracy podczas wojny jako element machiny wojennej hitlerowskich Niemiec,
po zakończeniu działań wojennych stanowiły podstawę transportu towarowego w zrujnowanej
Europie i walnie przyczyniły się do odbudowy ze zniszczeń wojennych wielu europejskich krajów,
w tym Polski.

9.

Powojenne kontynuacje polskiej myśli konstrukcyjnej

Polska myśl techniczna znalazła w naturalny sposób swoją kontynuację po II wojnie światowej. Dzięki ocalałej dokumentacji technicznej zespół konstruktorów przystąpił do pracy nad
parowozami, które miały być kontynuacją i rozwinięciem serii międzywojennych oraz całkowicie
nowymi konstrukcjami obejmującymi normalnotorowe parowozy pośpieszne, osobowe i towarowe
przeznaczonymi dla Polskich Kolei Państwowych oraz dla przemysłu. Poniżej zostaną przedstawione wszystkie konstrukcje parowozów normalnotorowych i wybrane konstrukcje parowozów
wąskotorowych, które były zbudowane w Polsce po II wojnie światowej.

9.1.

Parowozy normalnotorowe

Po II wojnie światowej potrzeby transportowe Polski podnoszącej się z ogromu zniszczeń
wojennych były olbrzymie. Kolej znów stała się podstawowym środkiem w komunikacji publicznej dalekobieżnej i lokalnej. Wynikło stąd bardzo duże zapotrzebowanie na nowe lokomotywy
przeznaczone do obsługi ruchu pasażerskiego, towarowego, dalekobieżnego i lokalnego. Trakcja
parowa okazała się niezastąpiona, a jej konkurencja w postaci trakcji spalinowej czy elektrycznej
była znikoma. Polskie projekty powojenne to przede wszystkim kontynuacje międzywojennej
myśli konstruktorskiej, takie jak parowozy serii Ty45 i Pt47, oraz zupełnie nowe zaprojektowane
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od podstaw konstrukcje serii TKt48, Ol49 i Ty51. Do pewnych ciekawostek konstrukcyjnych
można zaliczyć parowozy serii Ok55 i TKr55.
9.1.1.

Parowóz towarowy serii Ty45

Parowóz towarowy oznaczony na PKP serią Ty45 o układzie osi 1-5-0 powstał jako następca
przedwojennego ciężkiego parowozu towarowego serii Ty37. Projektanci wykorzystali zachowaną
dokumentację techniczną parowozu tej serii. Nowy parowóz otrzymał zamkniętą budkę maszynisty, podobną do tych, które stosowano w parowozach serii Ty2/Ty42 lub Ty3/Ty43 oraz
tender beczkowy o konstrukcji samonośnej (typu Vanderbilda). Pierwsze parowozy serii Ty45
wyposażono w tendry beczkowe serii 30D43 i 32D43, [5], [6], od niemieckich parowozów wojennych. Późniejsze egzemplarze parowozów otrzymały nowe tendry serii 32D47 wyprodukowane
przez wrocławski „Pafawag”. Parowozy serii Ty45 produkowały poznańskie zakłady „HCP” oraz
chrzanowski „FABLOK”.

Fot. 23. Parowóz serii Ty45-244 niedaleko miejscowości Grudze k. Łyszkowic
(05.05.1975, fot. T. Suchorolski)

W parowozach serii Ty45 w trakcie produkcji wprowadzano pewne modyﬁkacje poprawiające sprawność maszyny, takie jak rury cyrkulacyjne przebiegające przez palenisko, a w pewnej
liczbie parowozów wraz z tendrami zamontowano mechaniczny podajnik węgla (stoker) typu
Stocker 100/5000 [6], przy czym zmodyﬁkowany odpowiednio tender serii 32D47 wyposażony
w stoker otrzymał nowe oznaczenie serii 27D47. Parowozy Ty45-19, 24, 28, 34, 43, 55, 65, 83,
99, 105, 131, 165, 208, 238, 245, 339 i 369 przystosowane zostały do opalania mazutem [26].
Łącznie wyprodukowano 432 egzemplarzy parowozów tej serii. Wiele z nich, sprzedanych przez
PKP kopalniom węgla kamiennego, hutom lub innym zakładom przemysłowym znalazło pracę
m.in. przy obsłudze bocznic kopalnianych czy na kolei należącej do Przedsiębiorstwa Materiałów
Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (tzw. kolei piaskowej). Ostatnie liniowe parowozy tej serii
pracujące na PKP wygaszono w 1988 roku. Jeszcze przez kilka lat można je było spotkać na
Górnym Śląsku podczas pracy na kolei piaskowej. Do dnia dzisiejszego zachowało się 12 egzemplarzy parowozów tej serii. W latach 90. i na początku XXI wieku można było jeszcze podziwiać
pod parą ostatni czynny parowóz o numerze 379, który stacjonował w parowozowni-skansenie
w Wolszynie.
9.1.2.

Parowóz pospieszny serii Pt47

Parowóz pośpieszny oznaczony na PKP serią Pt47 o układzie osi 1-4-1 powstał jako następca przedwojennego parowozu pośpiesznego serii Pt31. Dzięki ocalałej z pożogi wojennej
dokumentacji technicznej parowozu serii Pt31, można było rozpocząć produkcję nowej lokomotywy. Dokumentację techniczną parowozu opracowano w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym
Taboru Kolejowego w Poznaniu. W nowym parowozie wprowadzono rozmaite ulepszenia, takie
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jak większy i wydajniejszy kocioł o większej powierzchni ogrzewalnej, nowy przegrzewacz pary
o zwiększonej powierzchni, rury cyrkulacyjne przechodzące przez palenisko, zamkniętą budkę
maszynisty podobną do tej stosowanej w parowozach serii Ty45, a w trakcie produkcji w kolejnych egzemplarzach wprowadzano inne modyﬁkacje, które poprawiały sprawność i eksploatację
lokomotywy.
Łącznie w zakładach „HCP” w Poznaniu i w „Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce”
w Chrzanowie wyprodukowano 180 egzemplarzy parowozów tej serii [5], [6]. Pierwsze parowozy
wyposażone były w tendry typu niemieckiego serii 34D74 (od parowozów niemieckich serii 41
i 44). Późniejsze egzemplarze parowozów serii Pt47 łączono z nowymi tendrami produkcji polskiej serii 33D48. Opracowano również tender serii 27D48, w którym montowano urządzenie do
mechanicznego podawania węgla (stoker). Parowóz Pt47 rozwijał moc 2000 KM.

Fot. 24. Parowóz serii Pt47-16 na stacji Poznań Główny (01.08.1975, fot. T. Suchorolski)

Jeszcze w połowie lat 80. parowozy serii Pt47 można było spotkać w regularnej pracy liniowej,
gdzie prowadziły pociągi pośpieszne i osobowe na liniach głównych relacji m.in. Wałbrzych –
Kłodzko, Krzyż – Kostrzyn nad Odrą. Do roku 1988 parowozy serii Pt47 prowadziły międzynarodowy pociąg pośpieszny „Karpaty” relacji Warszawa – Bukareszt na odcinku Skarżysko-Kamienna – Przeworsk. Parowozy Pt47 wycofano oﬁcjalnie ze służby liniowej na jesieni 1988
roku, choć jeszcze w 1990 roku można było spotkać pociąg osobowy relacji Kłodzko – Wałbrzych
prowadzony parowozem tej serii o numerze 112. Był to już jednak egzemplarz muzealny, który
stacjonował w stanie czynnym w parowozowniach w Kłodzku, a później w Jaworzynie Śląskiej.
Obecnie znajduje się w stanie nieczynnym w parowozowni-skansenie w Wolsztynie.
Do dnia dzisiejszego zachowanych zostało 14 egzemplarzy. Parowóz serii Pt47-65 po naprawie głównej przeprowadzonej w Chabówce znajduje się od kwietnia 2016 roku w stanie czynnym
i stacjonuje w parowozowni-skansenie w Wolsztynie. Prowadzi pociągi historyczne i okolicznościowe, a także można spotkać go na corocznej Paradzie Parowozów, która odbywa się na torach
macierzystej stacji.
9.1.3.

Parowóz tendrzak towarowy serii TKt48

Parowóz tendrzak towarowy oznaczony na PKP serią TKt48 o układzie osi 1-4-1 został
zaprojektowany w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Taboru Kolejowego w Poznaniu [5], [6].
Nowy parowóz posiadał stalową ostoję belkową o grubości belek 90 mm. Osie toczne przednia
i tylna tworzyły z osiami napędowymi wózki systemu Kraussa-Helmholtza i miały wychylenie
110 mm na każdą stronę parowozu, przy czym pierwsza i ostatnia oś napędowa mogły wychylać
się o 18 mm na bok. Oś druga i trzecia nie miały przesuwu poziomego. Koła napędowe miały średnicę 1450 mm, standardową dla parowozów towarowych. Tak skonstruowane podwozie
pozwalało łagodnie pokonywać łuki o promieniu 150 mm przy jeździe w obu kierunkach.
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Parowóz posiadał bliźniaczy silnik parowy na parę przegrzaną, a napęd przenoszony był
z trzonów tłokowych korbowodami na trzecią oś. Zastosowano wyrównywacze ciśnienia w cylindrach parowych systemu inż. Tatary oraz mechanizm parorozdzielczy systemu Heusingera. Parowóz został wyposażony w instalacje ogrzewania parowego wagonów osobowych oraz oświetlenie
elektryczne zasilane z parowego turbozespołu o napięciu prądu stałego 24 woltów. W pierwszych
egzemplarzach drzwi wejściowe do budki maszynisty nie posiadały okna, a z uwagi na zastosowanie wyrównywaczy ciśnień systemu inż. Tatry skrzynie wodne nad suwakami miały zmniejszoną
wysokość. Cechą charakterystyczną parowozów były częściowo skośne ściany czołowe budki maszynisty.
Palenisko kotła posiadało ruszt wstrząsany oraz było wyposażone w boczne klapy powietrzne, które pozwalały na spalanie gorszych gatunków węgla. W parowozie zainstalowano hamulec
powietrzny systemu Westinghouse’a zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3. Moc znamionowa parowozu wynosiła 1060 KM.
Pierwsze parowozy zjechały z linii produkcyjnych poznańskich zakładów „HCP” w 1950
roku. Skierowane zostały do pracy przy pociągach osobowych i towarowych w węźle warszawskim [6]. W kotłach pierwszych egzemplarzy wystąpiły problemy z wytwarzaniem pary podczas
ich pracy [6]. Po serii prób ekspertom z „HCP” i „CBKTK” udało się zlokalizować i usunąć
przyczynę tego stanu. Poznańskie zakłady „HCP” wyprodukowały 99 egzemplarzy parowozów
TKt48 tzw. pierwszego wykonania.

Fot. 25. Parowóz serii TKt48-111 na stacji Witaszyce (07.05.1988, fot. T. Suchorolski)

Produkcję parowozów drugiego wykonania podjęto w chrzanowskiej „Fabryce Lokomotyw
im. F. Dzierżyńskiego”. W parowozach tych zastosowano suwaki Troﬁmowa, co pozwoliło zwiększyć objętość skrzyń wodnych, a w budce maszynisty pełne drzwi wraz z oknem. Parowóz TKt48-191, ostatni wyprodukowany egzemplarz dla PKP otrzymał odchylacze dymu. Odchylacze dobrze sprawdziły się w codziennej eksploatacji, dlatego podobne zainstalowano wkrótce na wszystkich parowozach tej serii.
Wyprodukowano 191 egzemplarzy tych parowozów z przeznaczeniem dla PKP, 2 egzemplarze
dla kolei przemysłowych oraz 6 na eksport do Albanii [6].
Parowozy serii TKt48 znakomicie sprawdziły się w osobowym ruchu lokalnym. Wizytówką
linii kolejowej Kłodzko – Kudowa Zdrój był przez wiele lat skład pociąg osobowy złożony z parowozu serii TKt48 oraz kilku wagonów typu 101A, tzw. ryﬂaków. Podobne pociągi można było
spotkać praktycznie na liniach lokalnych w każdym zakątku Polski, m.in. w Wielkopolsce na
liniach Śrem – Czempiń, na malowniczej linii Szamotuły – Międzychód czy na Dolnym Śląsku
na linii Kępno – Oleśnica.
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Parowozy serii Tkt48 zakończyły planową służbę w 1992 roku. Ich ostatnią jednostką macierzystą byłą parowozownia w Kępnie. Do czasów obecnych zachowanych zostało 30 egzemplarzy,
a parowóz TKt48-18 jest czynnym eksponatem Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej.
9.1.4.

Parowóz osobowy serii Ol49

Parowóz osobowy oznaczony na PKP serią Ol49 o układzie osi 1-3-1 został zaprojektowany
w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Taboru Kolejowego w Poznaniu. W założeniu Ministerstwa Komunikacji nowy parowóz miał zastąpić wysłużone maszyny pochodzenia pruskiego serii
Pk1, Pk2, Od2, Ok1 i austriackiego serii Ol11, Ol12 [5], [6]. Głównym przeznaczeniem nowego
parowozu miała być praca przy pociągach pasażerskich na liniach drugorzędnych i o słabej nawierzchni. Tak narodził się znakomity parowóz osobowy, który opanował praktycznie wszystkie
niezelektryﬁkowane szlaki kolejowe w Polsce. Praktyka pokazała również, że widok parowozu
Ol49 prowadzącego pociąg pośpieszny nie należał do rzadkości.
Ten piękny parowóz łączył w sobie elegancję klasycznej maszyny osobowej z nowoczesnością.
Jego projektanci wzorowali się na rozwiązaniach amerykańskich, projektując duży kocioł o szerokim stojaku i rurach cyrkulacyjnych. Osprzęt kotła także miał rodowód amerykański, wzorowany na tym, który zastosowano w ciężkich parowozach towarowych serii Ty246, np. wodowskazy,
drzwiczki paleniska otwierane za pomocą sprężonego powietrza, ruszt wstrząsany i dodatkowe
klapy powietrzne po obu bokach paleniska [6].

Fot. 26. Parowóz serii Ol49-26 na stacji Witaszyce (07.05.1988, fot. T. Suchorolski)

Nowy parowóz posiadał stalową ostoję belkową o grubości belek 90 mm. Napęd przenoszony
był z trzonów tłokowych za pomocą krótkiego korbowodu na drugą oś. Koła napędowe parowozu
miały średnicę 1750 mm. Pierwsza oś toczna tworzyła z pierwszą osią napędową wózek systemu
Kraussa-Helmholtza. Tylna oś toczna tworzyła z ostoją tzw. półwózek Bissela. Parowóz posiadał silnik parowy bliźniaczy, pracujący na parę przegrzaną z mechanizmem parorozdzielczym
systemu Heusingera. Moc znamionowa parowozu wynosiła około 1300 KM.
Parowóz został wyposażony w ciśnieniowy hamulec powietrzny systemu Westinghouse’a z zaworem typu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3, a w późniejszych egzemplarzach szybkobieżną sprężarką typu H11a3s. Parowóz posiadał oświetlenie elektrycznie zasilane
z parowego turbozespołu, o napięciu prądu stałego 24 woltów.
Wyprodukowano łącznie 116 parowozów serii Ol49, w tym 112 egzemplarzy dla PKP, a 4 egzemplarze dla kolei północnokoreańskich. Parowozy serii Ol49 w służbie liniowej pracowały na
PKP do początku lat 90. Najdłużej stacjonowały w parowozowniach Ełk, Jarocin, Sierpc i Żagań.
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Wyjątkowo malowniczo wyglądały pociągi osobowe na liniach lokalnych południowej Wielkopolskim, w okolicach Sierpca czy na Pojezierzu Ełckim prowadzone przez te piękne maszyny. Jeszcze
w 1990 roku można było spotkać parowóz tej serii prowadzący jednowagonowy pociąg osobowy
relacji Piaski Wielkopolskie – Koźmin.
Do czasów obecnych zachowanych zostało 32 egzemplarzy tej serii. Dwa z nich o numerach
59 i 99 znajdują się w stanie czynnym i stacjonują w parowozowni-skansenie w Wolsztynie.
9.1.5.

Parowóz osobowy serii Ty51

Ciężki parowóz towarowy oznaczony na PKP serią Ty51 o układzie osi 1-5-0 został zaprojektowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Taboru Kolejowego w Poznaniu. Zgodnie
z założeniem Ministerstwa Komunikacji nowy parowóz miał wspomóc w ciężkiej pracy towarowej parowozy produkcji amerykańskiej serii Ty246, które w liczbie 100 egzemplarzy zostały
zakupione przez PKP. Polski parowóz wzorowany był na swoim amerykańskim odpowiedniku
i był zewnętrznie do niego bardzo podobny.
Nowy polski parowóz towarowy posiadał ostoję belkową o grubości belek 90 mm. Przednia
oś toczna tworzyła z pierwszą osią napędową wózek Kraussa-Helmholtza. Koła napędowe miały
średnicę 1450 mm, standardową dla parowozów towarych. Oś toczna osadzona była na wózku
typu amerykańskiego [6] i miała przesuw 130 mm na każdą stronę. Osie napędowa pierwsza
i piąta miały możliwość przesuwu bocznego o 20 mm. Pozostałe osie napędowe były sztywne,
a oś trzecia miała zwężone obrzeża.
Duży kocioł posiadał dwa zbieralniki pary. Blachy kotłowe i skrzynia ogniowa były spawane.
W jednym z nich mieściła się zaworowa przepustnica pary, a w drugim zawory zasilające kocioł
w wodę. Moc znamionowa parowozu wynosiła 2160 KM.

Fot. 27. Parowóz serii Ty51-168 na terenie parowozowni w Kluczborku (28.08.1975, fot. T. Suchorolski)

Parowóz został wyposażony w ciśnieniowy hamulec powietrzny systemu Westinghouse’a z zaworem typu Knorra, zasilany czterocylindrową sprężarką typu H11a4. Posiadał oświetlenie elektrycznie zasilane z parowego turbozespołu, o napięciu prądu stałego 24 woltów. Masa lokomotywy w stanie służbowym wynosiła około 109 ton. Parowóz serii Ty51 prowadził tender serii
27D51, który wyposażony był w mechaniczny podajnik węgla (stoker).
Parowóz serii Ty51 stanowił reprezentację ostatniej serii ciężkich towarowych lokomotyw parowych zbudowaną dla PKP i przemysłu. Okazał się znakomitą maszyną. Wyprodukowano łącznie 232 parowozy serii Ty51, przy czym 22 egzemplarze pracowały na kolejach przemysłowych,
m.in. na kolei Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego (PMPPW).
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Parowozy serii Ty51 pracowały w służbie liniowej na PKP do 1990 roku. Prowadziły ciężkie pociągi towarowe na niezelektryﬁkowanych liniach całego kraju, a u schyłku trakcji parowej
na PKP skierowane zostały do pracy manewrowej. W latach 80. wiele parowozów zostało odsprzedanych przez PKP przedsiębiorstwu PMPPW, gdzie do 1992 roku pracowały na tzw. kolei
piaskowej przy obsłudze trakcyjnej pociągów z piaskiem podsadzkowym. Do dnia dzisiejszego
zachowało się 12 egzemplarzy parowozów serii Ty51 [6].
9.1.6.

Parowóz osobowy serii Ok55

Na przełomie lat 40. i 50. większość ocalałych z pożogi wojennej parowozów serii Ok1 i Ok22
miało już znacznie zużyte blachy kotłowe, przy dobrym stanie technicznym podwozi i elementów
biegowych. Tak narodziła się koncepcja zupełnie nowego parowozu osobowego, który posiadałby
nowy kocioł parowy umieszczony na starym podwoziu.
Próbną rekonstrukcję parowozu osobowego wykonano w 1954 roku w ZNTK Piła. Wykorzystano podwozie i budkę maszynisty od parowozu serii Ok22 oraz kocioł od towarowego parowozu amerykańskiego serii Tr203. Tak zrekonstruowany parowóz otrzymał tender skrzyniowy
konstrukcji niemieckiej, serii 32D2. Początkowo parowóz otrzymał oznaczenie Ok203-1, które
później zmieniono na Ok55-1 [6]. Zrekonstruowany parowóz spełnił wymagania eksploatacyjne, dlatego w następnym roku w podobny sposób przeprowadzono rekonstrukcję następnego
parowozu.
Kolejnym egzemplarzem parowozu oznaczonym serią Ok55 była lokomotywa zaprojektowana przez inż. Józefa Fijałkowskiego i zbudowana przez ZNTK we Wrocławiu w 1955 roku.
W nowym parowozie wykorzystanych zostało wiele podzespołów z parowozów amerykańskich.
Zbudowano również całkowicie nowy, spawany elektrycznie kocioł, który posiadał rury cyrkulacyjne, palenisko z rusztem wstrząsalnym i popielnikiem z bocznymi klapami powietrznymi [6].
Aby wyeliminować jak najwięcej oporów ruchu, nowy parowóz otrzymał wszystkie łożyska toczne – łożyska osi jak i łożyska mechanizmu napędowego. Parowóz otrzymał ostoję blachownicową
o grubości blach 25 mm, całkowicie spawaną elektrycznie. Spawanie elektrycznie zastosowano
w wielu podzespołach lokomotywy, m.in. w budowie silników parowych. Parowóz posiadał bliźniaczy silnik parowy na parę przegrzaną z mechanizmem parorozdzielczym Heusingera. Budka
maszynisty była tego samego typu jak zastosowana w parowozie serii Tr203. Parowóz Ok55-3
otrzymał nowy tender oznaczony serią 32D55.

Fot. 28. Parowóz serii Ok55-3 (fot. COB i RTK. Ze zbiorów T. Suchorolskiego)
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Charakterystycznymi cechami zewnętrznymi parowozu Ok55-3 były rurowy podgrzewacz
powietrza zamontowany na przodzie dymnicy i dwuosiowy przedni wózek toczny typu amerykańskiego. Parowóz wyróżniał się także bardzo spokojnym biegiem przy dużych prędkościach.
Z uwagi na liczne innowacje parowóz ten był jedną z najnowocześniejszych lokomotyw parowych
na świecie.
We wszystkich trzech parowozach Ok55-1, 2 i 3 zastosowano hamulec powietrzny systemu
Westinghouse’a zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3 oraz oświetlenie elektryczne zasilane z parowego turbogeneratora o napięciu prądu stałego 24 woltów.
Parowozy serii Ok55 bardzo dobrze sprawdziły się w pracy na PKP. Zostały wycofane ze
służby w latach 1964-1973 [6]. Wszystkie egzemplarze zostały złomowane.
9.1.7.

Parowóz tendrzak towarowy serii TKr55

Parowóz tendrzak towarowy oznaczony serią TKr55 o układzie osi 1-4-0 został zaprojektowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Taboru Kolejowego w Poznaniu. Nowy parowóz
przeznaczony był do pracy w ruchu lokalnym i pracy manewrowej. Egzemplarz prototypowy
wykonały ZNTK we Wrocławiu przez przebudowę parowozu serii Ty203 produkcji amerykańskiej. Z uwagi na rozwój trakcji spalinowej i elektrycznej poprzestano na wyprodukowaniu tylko
jednego egzemplarza.
Parowóz serii TKr55 posiadał podwozie oraz bliźniacze silniki parowe pracujące na parę
przegrzaną pochodzące od parowozu serii Tr203 oraz zbudowany od podstaw kocioł, który wzorowany był na kotle parowozów serii TKt48, ale nieco mniejszy i wyposażony w przegrzewacz
pary stosowany w parowozach serii Tr203 [6]. Kocioł parowozu został nietypowo zamocowany
walczakiem do bloku międzycylindrowego. Budka maszynisty, tylna skrzynia mieszcząca zapasy
węgla i wody, boczne skrzynie wodne, jak również osprzęt kotła były podobne do tych, które
zastosowano w parowozach serii TKt48.
Parowóz posiadał ciśnieniowy hamulec powietrzny systemu Westinghouse’a z zaworem maszynisty typu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3 oraz oświetlenie elektryczne
o napięciu prądu stałego 24 woltów i zasilaniu z parowego turbogeneratora.
Parowóz TKr55-1 pracował w służbie manewrowej na stacji Kutno do końca lat 70. i okazał
się ekonomiczny w eksploatacji [6]. Po skreśleniu z inwentarza PKP parowóz został złomowany.

9.2.

Parowozy wąskotorowe

Koleje wąskotorowe stanowiły jeszcze do końca lat 80. istotny element transportu w Polsce.
Po II wojnie światowej zapotrzebowanie na parowozy wąskotorowe przeznaczone dla kolei użytku
publicznego i zakładów przemysłowych było ogromne. Najbardziej popularnymi maszynami dla
kolei PKP o szerokości toru 750 mm były niezwykle udane parowozy serii Px48.
9.2.1.

Parowóz serii Px48

Parowozy serii Px48 wywodzą się bezpośrednio z przedwojennej serii parowozu Wp29 typu
„Wilno” (powojenne oznaczenie Px29, moc ok. 180 KM) opracowanego w biurze konstrukcyjnym Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów. Dokumentacja tego parowozu została
odnaleziona w czasie wojny dzięki zaangażowaniu inż. Sieleckiego i dzięki niej opracowany został
w chrzanowskiej fabryce lokomotyw zupełnie nowy parowóz wąskotorowy oznaczony serią Px48
(z tendrem czteroosiowym oznaczonym serią Pt6x48) o mocy 200 KM i bliźniaczym silnikiem
parowym pracującym na parę przegrzaną. W trakcie produkcji wprowadzono pewne ulepszenia
i uproszczenia, m.in spawaną budkę maszynisty, powiększony zbieralnik pary, usztywnienia ścian
skrzyni węglowej tendra, itd. W toku normalnej eksploatacji i napraw głównych przeprowadzanych przez ZNTK w Nowym Sączu i Pile oraz w warsztatach Kujawskich Kolei Dojazdowych
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w Krośniewicach montowano duże reﬂektory tzw. „lustrzanki”, początkowo po parze na parowóz i tender, a od 1975 roku dodawano często górne reﬂektory osadzone na dymnicy parowozu
i na czołowej ścianie skrzyni węglowej lub wodnej tendra. Początkowo na parowozach montowano sprężarki po prawej stronie stojaka kotła. Z uwagi jednak na duże drgania i negatywny ich
wpływ na zespórki i rury ogniowe lokalizację i mocowanie sprężarek przeniesiono na lewą stronę
dymnicy. Od lat 80. parowozy podczas napraw okresowych otrzymywały lemieszowe odgarniacze.
Te znakomite parowozy, o pięknej sylwetce i bardzo ekonomiczne w eksploatacji, zdominowały szlaki praktycznie wszystkich kolei wąskotorowych o szerokości toru 750 mm i stały się
ich charakterystycznym elementem rozpoznawczym. Najdłużej w codziennej służbie parowozy
serii Px48 pracowały na Średzkiej Kolei Dojazdowej (do początku maja 2001) i Gnieźnieńskiej
Kolei Dojazdowej (do 1999, kiedy na kolej gnieźnieńską przydzielono pierwszą lokomotywę spalinową serii Lxd2). Wielkim skupiskiem parowozów tej serii była sieć Kujawskich Kolei Dojazdowych. Parowozy stacjonowały w parowozowni w Krośniewicach i prowadziły pociągi planowe
jeszcze w 1992 roku. W latach wcześniejszych stacjonowały w parowozowniach we Włocławku,
w Sompolnie i Dobrem Aleksandrowskim. Drugim tak rozległym kompleksem kolei wąskotorowej
o szerokości toru 750 mm była sieć Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej. Parowozy serii Px48 stacjonowały w parowozowniach w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej i Bogorii. Jeszcze na początku
lat 80. można było spotkać je w planowej służbie, m.in. prowadziły pociąg osobowy o najdłuższej
trasie na kolejach wąskotorowych relacji Jędrzejów – Szczucin.
Kiedy na sieci Pomorskich Kolei Dojazdowych o szerokości toru 1000 mm odczuwalny stał
się deﬁcyt czynnych, oryginalnych parowozów, na przełomie lat 60. i 70. w ZNTK „Nowy Sącz”
poddano próbnej przebudowie na tor 1000 mm parowóz Px48-1749. Przebudowa okazała się
udana i po pewnych ulepszeniach parowóz sprawdził się w eksploatacji. Podobnej przebudowie
poddano dalszych 15 maszyn. Wszystkie pracowały do połowy lat 80.
Po II wojnie światowej budowano również parowozy serii Px49 z tendrem trzyosiowym
w sztywnej ramie (seria tendra Pt4y49), które początkowo zamówiła Jugosławia jako typ „Sawa”
[13], a po zerwaniu relacji dyplomatycznych pozostały w Polsce. Parowozy serii Px49 niewiele
różniły się zewnętrzne od parowozów serii Px48 tzw. pierwszego wykonania. Podobne parowozy,
z tym że z dwuosiowym tendrem, szerokim odiskiernikiem i oddzielnym ulokowaniem zbieralnika pary i piasecznicy zamówiła Rumunia. Były one produkowane na eksport w chrzanowskim
„FABLOKU” jako typ „Duna” [13].

Fot. 29. Parowóz serii Px48-1756 na stacji Sompolno Kujawskich Kolei Dojazdowych
(01.10.1977, fot. T. Suchorolski)

Na początku lat 80. parowozy serii Px48 i Px49 pracowały na kolejach: średzkiej, gnieźnieńskiej (wchodzącej w skład kompleksu Kujawskich Kolei Dojazdowych), jędrzejowskiej, krotoszyńskiej, mławskiej, nasielskiej, sochaczewskiej, opalenickiej, przeworskiej, wieluńskiej i żuławskiej
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oraz na sieci Pomorskich Kolei Dojazdowych. W końcu lat 80. czynne maszyny w służbie liniowej
przetrwały jedynie na kolei średzkiej i Kujawskich Kolejach Dojazdowych, gdzie stacjonowały
w parowozowniach w Gnieźnie i Krośniewicach.
Do czasów współczesnych dotrwało wiele egzemplarzy parowozów serii Px48, w tym dwa
egzemplarze na tor 750 mm w stanie czynnym o numerach 1756 i 1907. Pierwszy z nich prowadzi
pociągi hisoryczne, okolicznościowe oraz planowe na linii Średzkiej Kolei Powiatowej łączącej
Środę Wielkopolską z Zaniemyślem. W latach 2016-2017 został poddany naprawie głównej dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wolontariuszy związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kolei
Średzkiej „Bana”, byłych pracowników Średzkiej Kolei Dojazdowej oraz wsparciu ﬁnansowemu
całej naprawy przez lokalne władze samorządowe. Drugi z nich pracuje na turystycznej kolei
położonej w Krośnicach k. Milicza, w pięknych okolicach Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Parowóz ten w sezonie wiosenno-letnim prowadzi pociągi turystyczne. Kolej wąskotorowa
w Krośnicach położona jest niedaleko terenów, przez które przebiegała niegdyś linia Trzebnickiej
(Wrocławskiej) Kolei Dojazdowej.
Parowóz Px48-1752 stacjonujący od 1993 roku na Ełckiej Kolei Dojazdowej znajduje się
obecnie w naprawie. Trwają również prace przy naprawie parowozu Px48-1920, który znajduje
się na kolei średzkiej. Jest to parowóz tzw. drugiego lub trzeciego wykonania, ze zmodernizowaną
budką maszynisty i powiększonym zbieralnikiem pary. Należy zaznaczyć tu bardzo pozytywną
rolę władz samorządowych Powiatu Średzkiego przy zachowaniu tego pięknego zabytku kultury
technicznej, jakim jest kolej średzka.
Parowóz Px48-1724 na tor 750 mm o najniższym numerze kolejowym w stanie pozwalającym
na naprawę i dalszą eksploatację znajduje się w Jędrzejowie i oczekuje przywrócenia do ruchu.
Naprawy oczekują jeszcze parowozy o numerach 3910 i 3016 przebudowane na tor 1000 mm.
Pierwszy z nich stacjonuje w Gryﬁcach, a drugi po długoletniej służbie na kolejach pomorskich
(został tam przekazany w użyczeniu przez Muzeum Kolejnictwa) znajduje się obecnie w Piasecznie, gdzie docelowo ma prowadzić pociągi na Piaseczyńskiej Kolei Dojazdowej.

Fot. 30. Parowóz serii Px48-1920 na stacji Środa Miasto (16.07.2016, fot. M. Guminiak)

Kilka parowozów ustawiono w charakterze pomników. Kilka z nich znajduje się w Muzeum
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (numery kolejowe 1739, 1748, 1755 i 1253), dwa na stacji
kolei wąskotorowej w Rogowie (numery 1783 i 1911) oraz jeden na stacji Zbiersk dawnej Kaliskiej
Kolei Dojazdowej (numer 1726). Parowóz ten początkowo pracował na sieci Kujawskich Kolei
Dojazdowych, a w latach 1967-1999 roku pełnił nieprzerwanie służbę na Średzkiej Kolei Dojazdowej, stacjonując najpierw w parowozowni Poznań Kobylepole, a później parowozowni Środa
Miasto. Parowóz Px48-1723 – ostatni ocalały egzemplarz o najniższym numerze kolejowym –
ustawiony został w charakterze pomnika w Karsznicach k. Zduńskiej Woli.
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9.2.2.

Parowozy tendrzaki serii Tw47 i Tw53

Ciężki parowóz tendrzak serii Tw47 na tor 785 mm powstał w chrzanowskim „FABLOKU” na
podstawie ocalałej dokumentacji technicznej swojego przedwojennego poprzednika – parowozu
serii Tw29.
Powojenna maszyna nie różniła się praktycznie od swojego pierwowzoru. Łącznie wyprodukowano 10 egzemplarzy z przeznaczeniem do pracy na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych
oraz 10 egzemplarzy w wykonaniu przemysłowym jako typ „Bytom”, dla kopalń i hut Górnego
Śląska [13]. Trzy parowozy przeznaczone początkowo do pracy na PKP zostały sprzedane Hucie
„Kościuszko”. W parowozach serii Tw47 zastosowano jeszcze na szeroką skalę nitowanie.
Parowozy serii Tw47 pracowały do przełomu lat 1979/80. Ostatni ocalały parowóz tej serii
Tw47-2558 znajduje się na stacji Bytom Karb Wąskotorowy jako pomnik techniki.

Fot. 31. Parowóz serii Tw47-2558 na stacji Bytom Karb (05.09.2008, fot. T. Czarnecki)

Fot. 32. Parowóz serii Tw53-2565 na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
(26.08.2005, fot. T. Czarnecki)

Parowóz tendrzak górnośląski serii Tw53 powstał jako modyﬁkacja swojego poprzednika
serii Tw47 i wyglądem zewnętrznym niewiele różnił się od niego. W zmodernizowanym parowozie zastosowano spawanie większości elementów konstrukcyjnych, co pozwoliło uprościć jego
produkcje. Chrzanowska fabryka zbudowała łącznie 10 egzemplarzy nowych, zmodernizowanych
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maszyn z przeznaczeniem do pracy na kolejach PKP oraz kolejne 10 z przeznaczeniem do pracy
w przemyśle. Jeden parowóz serii Tw53 został przebudowany na to 1000 mm i pełnił służbę na
kolei Kopalni „Zabrze-Bielszowice”.
Parowozy serii Tw53 pełniły służbę na PKP do początku lat 80., a na kolejach przemysłowych
do drugiej połowy lat 80. ubiegłego stulecia. Ostatnia jazda pod parą parowozu serii Tw53-13956
odbyła się po torach hutniczych Huty „Kościuszko” w czerwcu 1991 r.
Do czasów współczesnych przetrwało 6 egzemplarzy parowozów serii Tw53. Znajdują się one
w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie – Tw53-2565 oraz Pw53-1980 (dawny Pw53-2564)
przebudowany na parowóz prowadzący tender, w Chabówce – Tw53-2561, na terenie stacji Rudy
Raciborskie – Tw53-2566 i Pw53-02 (dawny Tw53-3996 z Huty „Kościuszko”, przebudowany na
parowóz z tendrem), a w Raciborzu – Tw53-2570.
Parowozy serii Tw47 i Tw53 okazały się bardzo udanymi konstrukcjami. Mogły prowadić
pociągi po prostym poziomym torze o masie brutto do 1200 ton [13].
9.2.3.

Parowóz tendrzak serii T49 (typ „Ryś”)

W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie wąskotorowych kolei przemysłowych na sprawny
i ekonomiczny parowóz Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie rozpoczęła tuż
po II wojnie światowej produkcję dwuosiowych parowozów przy wykorzystaniu poniemieckiej
dokumentacji technicznej parowozu typu „Riesa”. Nowy polski parowóz otrzymał nazwę typu
fabrycznego „Ryś”.
Parowóz typu „Ryś” był maszyną uniwersalną, budowaną do pracy na kolejach wąskotorowych o prześwicie toru 600, 750, 760 i 785 mm [13]. Wersję przeznaczoną na tor 760 mm budowano
na eksport do Jugosławii i Rumunii. Parowóz „Ryś” początkowo budowany był z kotłem typu
„Riesa”, gdzie zainstalowana była wentylowa przepustnica pary z napędem zewnętrznym, a rury
parowlotowe zostały poprowadzone na zewnątrz kotła.
Od 1949 roku chrzanowska fabryka rozpoczęła produkcję parowozów typu „Ryś” z kotłem
zmodernizowanym wytwarzanym przez Toruńską Fabrykę Kotłów, w którym m.in. zaworową
przepustnicę pary umieszczono wewnątrz zbieralnika pary, a rury parowlotowe poprowadzone
zostały wewnątrz kotła. Pięć egzemplarzy parowozów na tor 600 mm z kotłem zmodernizowanym
zostało zakupionych przez PKP. Otrzymały one oznaczenie serii T49 i numery od 111 do 115
i rozpoczęły pracę na kolejach ostrołęckiej (numery kolejowe 111, 112, 113 i 115) oraz bydgosko-wyrzyskiej (numer 114) [13]. W późniejszych latach, po likwidacji kolei ostrołęckiej i stopniowym
wprowadzaniu importowanych z Rumunii lokomotyw spalinowych serii Lyd2 parowozy serii T49
zostały przesłane na Żnińską Kolej Dojazdową.
Głównym odbiorcą parowozów były jednak zakłady przemysłowe, przede wszystkim cukrownie, huty, kopalnie i inne zakłady przemysłowe. Jeszcze w drugiej połowie lat 80. ubiegłego
wieku można było spotkać parowozy typu „Ryś” prowadzące pociągi na kolejach cukrowniczych
na Kujawach.
Parowóz typu „Ryś” okazał się bardzo udaną konstrukcją. Rozwijał moc około 70 KM i mógł
ciągnąć po torze prostym pociągi o masie około 200 ton. Posiadał ostoję blachownicową o grubości blach 10 mm, bliźniaczy silnik parowy z suwakami płaskimi pracujący na parę nasyconą
oraz mechanizm parorozdzielczy systemu Heusingera. W parowozach montowano początkowo
oświetlenie naftowe, które podczas napraw okresowych zamieniano na standardowe elektryczne,
a egzemplarze pracujące na PKP otrzymały duże reﬂektory tzw. lustrzanki.
Mimo że parowóz typu „Ryś” był tendrzakiem, chrzanowska fabryka opracowała dla niego
dwuosiowy tender, co pozwoliło wydłużyć czas pracy bez uzupełniania zapasów wody i węgla.
Parowozy typu „Ryś” pracowały również z tendrami doczepnymi różnych konstrukcji, często
zbudowanych lub przebudowanych w warsztatach lokalnej kolei. Do czasów obecnych zachowano
kilka egzemplarzy na tor 600, 750 i 785 mm. Ustawione jako eksponaty muzealne lub pomniki
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Fot. 33. Parowóz serii T49-114 w Muzeum Kolei Wąskotorowe w Wenecji (03.05.2015, fot. M. Guminiak)

techniki znajdują się one w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji k. Żnina, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (600 mm), na stacji PKP w Dęblinie (600 mm), w Karczewie
k. Otwocka (750 mm), w Skansenie Maszyn Parowych przy w Tarnowskich Górach (600 mm)
oraz na terenie stacji Bytom Karb Wąskotorowy (785 mm).

10.

Parowozy produkcji polskiej dla przemysłu i innych odbiorców

Po zakończeniu II wojny światowej pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na nowe parowozy
przemysłowe, niezbędne do pracy w praktycznie każdej gałęzi przemysłu – wydobywczego, hutniczego, metalowego, cukrowniczego, włókienniczego i innych. Parowozy te zarówno normalno- jak
i wąskotorowe zostały zbudowane w Pierwszej Fabryce Lokomotyw w Polsce w Chrzanowie przy
wykorzystaniu ocalałej przedwojennej dokumentacji technicznej, dokumentacji poniemieckiej
oraz dostarczonej przez ZSRR (wąskotorowe parowozy typu Kp4, budowane przede wszystkim
na eksport, które również zostały zbudowane na potrzeby polskiego przemysłu).

10.1.

Parowozy normalnotorowe

Chrzanowska fabryka lokomotyw, przy wykorzystaniu ocalałej przedwojennej dokumentacji
technicznej, podjęła produkcję nowego taboru trakcyjnego dla przemysłu. Poniżej przedstawione
zostaną konstrukcje normalnotorowych parowozów przemysłowych produkcji polskiej.
10.1.1.

Parowóz typu T3A („Ferrum 47”)

Nowy trzyosiowy parowóz tendrzak przemysłowy oznaczony typem T3A („Ferrum 47”) został opracowany na podstawie zachowanej dokumentacji przedwojennego, bardzo udanego parowozu typu T2A – Ferrum 29 [6]. W powojennej konstrukcji zrezygnowano z przegrzewacza
pary i znacznie uproszczono technologię wykonania. Nowy parowóz miał kocioł umieszczony niżej niż jego poprzednik. Również jego komin i zbieralnik pary były niższe niż w przedwojennej
konstrukcji. Zastosowano spawanie wielu elementów konstrukcyjnych, w tym częściowo kotła.
Parowóz posiadał bliźniaczy silnik parowy z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera. Parowozy posiadały ostoję blachownicową, a konstrukcja podwozia pozwalała pokonywać
łuki o minimalnym promieniu 70 m.
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Fot. 34. Parowóz serii TKh49-1 (typ przemysłowy „Ferrum 47”) na terenie parowozowni-skansenu
w Chabówce (11.06.2015, fot. M. Guminiak)

Parowozy budowane w latach 1948-1949 były wyposażone fabrycznie w hamulce ręczny i parowy oraz oświetlenie naftowe. W dalszych egzemplarzach wprowadzano pewne ulepszenia, np.
spawane skrzynie na wodę, ciśnieniowy hamulec powietrzny zasilany trzycylindrową sprężarką
typu H11a3 i standardowe oświetlenie elektryczne o napięciu prądu stałego 24 woltów.
Na potrzeby polskiego przemysłu zbudowano 371 egzemplarzy parowozu typu „Ferrum 47”.
Na eksport do Chińskiej Republiki Ludowej zbudowano 60 egzemplarzy, a na eksport do Rumunii i Węgier po 3 egzemplarze. Te bardzo udane parowozy pracowały w polskim przemyśle
do 1994 roku, a do czasów współczesnych zachowało się 14 egzemplarzy tych maszyn. Znajdują
się w muzeach, skansenach, ustawione są również w charakterze pomników. Parowóz oznaczony
jako TKh49-1, pracujący wcześniej w Hucie „Florian”, który wchodzi obecnie w skład zbiorów
muzealnych parowozowni-skansenu w Chabówce, w roku 2015 znajdował się w stanie czynnym.
Obecnie oczekuje na naprawę. Parowóz oznaczony jako TKh-05353, również pracujący wcześniej
w Hucie „Florian”, jest obecnie własnością Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu i znajduje
się w stanie czynnym.
10.1.2.

Parowóz tendrzak typu T2D (SLA „Śląsk”)

Konstrukcja czteroosiowego parowozu przemysłowego typu „Śląsk”, z bliźniaczym silnikiem
parowym pracującym na parę przegrzaną i mechanizmem parorozdzielczym systemu Heisingera
powstała przy wykorzystaniu dokumentacji technicznej niemieckiego czteroosiowego tendrzaka
typu „OS” („Oberschlessien”), którego 25 egzemplarzy zbudowano w chrzanowskiej fabryce
podczas II wojny światowej [6].
Parowozy typów „OS” i „Śląsk” niewiele różniły się zewnętrznie. Posiadały ostoję blachownicową z blach o grubości 30 mm, a konstrukcja podwozia umożliwiała pokonywanie łuków
o promieniu 100 m. Kocioł polskiego parowozu wzorowany był na kotle montowanym w wąskotorowych parowozach typu W6A budowanych dla Kopalni Węgla Kamiennego „Bielszowice”
w Zabrzu [6]. W polskim parowozie przy budowie wielu podzespołów zastosowano spawanie,
m.in. spawane były boczne skrzynie wodne, również przegrzewacz pary posiadał część elementów spawanych. Parowóz „Śląsk” posiadał montowany fabrycznie hamulec powietrzny z zaworem
typu Knorra, zasilany trzycylindrową sprężarką typu H11a3. Parowóz posiadał także oświetlenie
elektryczne z instalacją prądu stałego o napięciu 24 woltów, zasilane z parowego turbozespołu.
Parowóz typu „Śląsk” okazał się bardzo udaną konstrukcją. Łącznie zbudowano 390 parowozów tego typu, w tym 300 egzemplarzy na potrzeby przemysłu krajowego, a 90 egzemplarzy
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Fot. 35. Parowóz serii TKp (typ przemysłowy „Śląsk”) na terenie parowozowni-skansenu w Pyskowicach
(05.09.2008, fot. T. Czarnecki)

w wersji eksportowej na zamówienie Chińskiej Republiki Ludowej. Jeszcze w roku 1995 parowozy tego typu należące do Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” pracowały w służbie
manewrowej. Do czasów współczesnych zachowało się 13 egzemplarzy parowozów typu „Śląsk”.
Można zobaczyć je w skansenach i muzeach, m.in. w Chabówce, Karsznicach, Pyskowicach czy
Skierniewicach.
10.1.3.

Parowóz tendrzak typu „Baziel”

Dwuosiowy parowóz przemysłowy oznaczony jako typ fabryczny „Baziel” został zaprojektowany w chrzanowskim „FABLOKU” w roku 1947 na podstawie ocalałych, przedwojennych
dokumentacji parowozów przemysłowych typów T1C i T3C [6]. Nazwa typu została przyjęta jak
skrót nazwy fabryki, która dostarczała kotły parowozowe – „Babcock-Zieleniewski”.

Fot. 36. Parowóz TKb-10 (typ przemysłowy „Baziel”) na terenie skansenu w Karsznicach
(28.09.2008, fot. T. Czarnecki)

Parowóz „Baziel” został zaprojektowany jako konstrukcja uniwersalna, którą można było wykonać w wersji normalnotorowej (1435 mm) i wąskotorowej (900 i 1000 mm). Parowóz posiadał
bliźniaczy silnik parowy z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera, pracujący na
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parę nasyconą, przy czym w silniku zastosowano suwaki tłoczkowe. Ostoja parowozu była blachownicowa o grubości blach 25 mm. Rozstaw osi parowozu pozwalał na pokonywanie ciasnych
łuków o minimalnym promieniu 70 m. Na potrzeby krajowego przemysłu wyprodukowano 20 egzemplarzy parowozu typu „Baziel” w wersji normalnotorowej i 40 egzemplarzy wąskotorowych
w wersji na tor 1000 mm dla kolei przemysłowych, m.in. Cementowni „Saturn”, „Podgrodzie”,
„Rejowiec”, „Wiek”, „Górażdże”, Zakładów Wapienniczych „Górażdże”, a także Kopalni Węgla
Brunatnego „Konin” i innych. Wyprodukowano również 20 egzemplarzy w wersji eksportowej
na tor 900 mm dla Bułgarii i 3 egzemplarze w wersji eksportowej na tor 1000 mm dla Wietnamu
[6], [13].
Parowozy typu „Baziel” pracowały w planowej służbie jeszcze w połowie lat 80. ubiegłego
stulecia. Do czasów obecnych zachowało się kilka egzemplarzy w wersjach wąsko- i normalnotorowej. Znajdują się one m.in. w skansenie w Karsznicach (wersja normalnotorowa) i na terenie
Poznańskiego Parku Rataje (wersja wąskotorowa).
10.1.4.

Parowóz bezogniowy typu „1U”

Dwuosiowy parowóz bezogniowy (bezpaleniskowy) typu „1U” powstał z uwagi na duże zapotrzebowanie tego typu lokomotyw w zakładach przemysłowych, w których należało zachować
szczególną ostrożność i ochronę przeciwpożarową (papiernie, koksownie, tartaki, zakłady włókiennicze i inne). Parowóz został zaprojektowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu przy współpracy z Biurem Konstrukcyjnym Fabryki
Lokomotyw w Chrzanowie [6].

Fot. 37. Parowóz TKbb (typ przemysłowy „1U”) (fot. fabryczna, „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów
T. Suchorolskiego)

Zbiorniki ciśnieniowe mieszczące parę zostały dostarczone przez Sosnowieckie Zakłady Budowy Kotłów. Zbiorniki miały pojemność 14 m3 i podwójną izolację cieplną, co umożliwiało
nieprzerwaną pracę lokomotywy przez około 3 godziny. Ostoja parowozu wykonana była jako
blachownicowa o grubości blach 20 mm. Parowóz posiadał bliźniaczy silnik parowy pracujący na
parę nasyconą, z mechanizmem parorozdzielczym systemu Heusingera. Rozstaw osi lokomotywy
umożliwiał pokonywanie łuków o promieniu 60 m.
Chrzanowska fabryka zbudowała 36 egzemplarzy parowozu typu „1U”, po czym ich produkcję
przejęły ZNTK we Wrocławiu, gdzie powstało dalszych 7 egzemplarzy.
Parowozy typu „1U” pracowały do początku lat 90. ubiegłego stulecia. Do czasów obecnych
przetrwało kilka egzemplarzy tych parowozów. Dwa z nich eksponowane są w Hucie „Szczecin”
i na terenie parowozowni-skansenu w Jaworzynie Śląskiej.
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10.1.5.

Parowozy budowane na eksport

Po zakończeniu II wojny światowej w poznańskich zakładach „HCP” podjęto produkcję ciężkich parowozów towarowych serii Er, o układzie osi 0-5-0, na eksport do ZSRR. Pierwowzorem
parowozów tej serii była maszyna serii E zaprojektowania na początku XX wieku przez polskich
inżynierów Wacława Łopuszyńskiego i Romana Morawskiego na potrzeby kolei rosyjskich. W latach 1949-1957 poznańskie zakłady „HCP” przy współpracy z chrzanowskim „FABLOKIEM”,
który wykonywał zestawy kołowe i Państwową Fabryką Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu,
gdzie budowano tendry, zbudowały łącznie 895 parowozów serii Er [6].
Chrzanowska fabryka zrealizowała również zamówienie na 30 parowozów pasażerskich dla
Indii. Parowozy typu WP na tor 1676 mm (tzw. rozstaw kolonialny) miały układ osi 2-3-1 i prowadziły duży czteroosiowy tender. „FABLOK” zbudował parowozy w kooperacji z zakładami
„HCP” , które dostarczyły kotły oraz z „Pafawagiem”, który zbudował tendry. Lokomotywy
dostarczono odbiorcy do 1960 roku [6].

10.2.

Parowozy wąskotorowe

Jeszcze przez wiele lat po II wojnie światowej koleje wąskotorowe stanowiły ważny element
transportowy w wielu zakładach przemysłowych – hutach, kopalniach, cukrowniach, papierniach
i innych, a nawet stanowiły samodzielne i rozległe sieci transportowe, czego przykładem mogą
być nieistniejące sieci kolei cukrowniczych na Kujawach (koleje Cukrowni „Kruszwica”, „Dobre”, „Tuczno”, „Leśmierz”, „Brześć Kujawski”, „Gosławice” i innych) oraz zachowane po dziś
dzień odcinki kolei leśnych w Bieszczadach i północno-wschodnich rejonach Polski (w okolicach
Hajnówki, Czarnej Białostockiej i Płociczna). W celu obsługi trakcyjnej tych kolei chrzanowska
fabryka wyprodukowała parowozy przeznaczone specjalnie do pracy na kolejach przemysłowych
(w tym wspomniany już wcześniej parowóz typu „Ryś”).
10.2.1.

Parowóz typu Kp4

Konstrukcja nowoczesnego czteroosiowego parowozu z tendrem, pracującego na parę nasyconą wywodzi się z ZSRR jeszcze z okresu sprzed II wojny światowej. Jego pierwowzorami były
parowozy typów 159 i P24 produkowane w ZSRR w fabryce w Kołomnie. Po podpisaniu rozejmu między Finlandią a ZSRR w 1944 roku, kraje te zawarły porozumienie, w ramach którego
Finlandia zobowiązała się dostarczyć ZSRR dużą liczbę parowozów wąskotorowych w ramach
odszkodowań wojennych. W tym celu ZSRR dostarczyła dwóm fabrykom ﬁńskim Tampella
i Lokomo poprawioną dokumentację parowozu typu P24 w wersji na tor 750 mm [13], przy czym
zmodyﬁkowany parowóz otrzymał oznaczenie PT4 (liczba „4” oznacza nacisk na oś wyrażony
w tonach). Bazując na dostarczonej dokumentacji, konstruktorzy ﬁńscy opracowali własną dokumentację, na podstawie której fabryki ﬁńskie wyprodukowały 20 egzemplarzy. Nowy parowóz
okazał się wyjątkowo udany i w ZSRR otrzymał oznaczenie typu „Kf”, gdzie litera „f” oznaczała
nazwę kraju w którym je zbudowano.
W roku 1948 ZSRR drogą odgórnego rozporządzenia zlecił krajom, które znalazły się w jego
streﬁe wpływów budowę dużej liczby parowozów typu „K”. I tak w Polsce w Chrzanowie rozpoczęto budowę parowozów typu Kp4, w Czechosłowacji w zakładach „Škoda” typu Kcz4, a na
Węgrzech w zakładach „Mavag” typu Kw4 [13].
Parowozy typu Kp4 produkowano głównie na eksport do ZSRR, a także do Chińskiej Republiki Ludowej (wersja na tor 750 i 762 mm) oraz Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
(wersja na tor 762 mm).
Szczegółowy opis parowozu typu Kp4 wraz z liczbą egzemplarzy wyprodukowanych na eksport i na potrzeby krajowe zamieścił B. Pokropiński w [13]. Rodowód tego parowozu nie wywodzi
się z Polski. Jednak w chrzanowskiej fabryce zbudowano ich bardzo dużą liczbę z przeznaczeniem
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Fot. 38. Parowóz typu Kp4-3772 na stacji Przysłup Bieszczadzkiej Kolei Leśnej
(19.10.2013, fot. T. Czarnecki)

na eksport, a kilkanaście egzemplarzy na potrzeby rodzimego przemysłu, w tym kolei cukrowniczych i Bieszczadzkiej Kolei Leśnej, na której rozpoczęły pracę w 1958 roku i stały się jej
prawdziwą wizytówką.
Do czasów obecnych zachowano 6 egzemplarzy tych parowozów, przy czym 2 z nich, należące niegdyś do Cukrowni „Ostrowite” znajdują się w Ostrowitem i w Rypinie w charakterze
pomników techniki, 2 egzemplarze znajdują się Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
i 2 na Bieszczadzkiej Kolei Leśnej, na stacji Majdan. Wśród maszyn znajdujących się na kolejce
bieszczadzkiej jest parowóz Kp-3772 (dawna Cukrownia „Kruszwica”), który dużym nakładem
sił i środków (m.in. dzięki wsparciu Fundacji Bieszczadzkiej Kolei Leśnej oraz wielkiemu zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy) został przywrócony do ruchu i od maja 2012 roku można
go spotkać pod parą na trasach Majdan – Balnica oraz Majdan – Przysłup.
10.2.2.

Parowóz tendrzak typu „Las”

Trzyosiowy parowóz tendrzak przeznaczony do pracy głównie na kolejach przemysłowych i liniach o słabszej nawierzchni został zaprojektowany w Biurze Technicznym chrzanowskiej fabryki
lokomotyw. Nowy parowóz otrzymał nazwę typu fabrycznego „Las”, gdyż zgodnie z założeniem
projektantów jego odbiorcą miały być głównie koleje leśne. Projekt tego parowozu opracowano równolegle z projektem dwuosiowego parowozu typu „Ryś”. Zewnętrznie oba typy były do
siebie bardzo podobne. Początkowo w parowozach typu „Las” montowano kotły parowe takie
jak w parowozach typu „Riesa”, tzn. posiadające przepustnicę parową z napędem zewnętrznym
oraz zewnętrzne rury parowlotowe.
Parowozy typu „Las” tzw. pierwszego wykonania zbudowano w liczbie 2 egzemplarzy dla Kolei Leśnej w Płocicznie o szerokości toru 600 mm. Zbudowano również 7 egzemplarzy na eksport
do Jugosławii z przeznaczeniem do pracy na torze 760 mm. Od roku 1949 rozpoczęto produkcję parowozów „Las” tzw. drugiego wykonania, z kotłem zmodernizowanym, identycznym jak
w parowozie typu „Ryś” drugiego wykonania. Zmodernizowane parowozy typu „Las” budowano
z przeznaczeniem do pracy w Polsce na kolejach przemysłowych i torach o szerokości 600, 630,
750 i 785 mm [13]. Wersję parowozu na tor 600 mm zakupiły również Albania i Chiny. Budowano również parowozy na eksport do Bułgarii (760 mm), Jugosławii (760 mm) i Rumunii (600
i 760 mm). Chrzanowska fabryka próbowała zainteresować PKP parowozem typu „Las”, jednak
zakończyło się to niepowodzeniem.
Parowóz typu „Las” posiadał identyczny silnik parowy wraz z mechanizmem parorozdzielczym, jak te zastosowane w parowozach typu „Ryś”.
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Fot. 39. Parowóz „Las” na tor 750 mm (fot. fabryczna, „FABLOK”, Chrzanów. Ze zbiorów
T. Suchorolskiego)

Parowozy typu „Las” pracowały na wielu kolejach przemysłowych w Polsce. Można je było
spotkać na większości kolei cukrowniczych o szerokościach toru 600 i 750 mm, a także na kolejach leśnych o szerokości toru 600 mm. Jeszcze w roku 1990 ubiegłego stulecia parowóz typu
„Las” o numerze 1726 należący do Cukrowni „Zbiersk” wykonywał regularną pracę przewozową
i manewrową. W latach 90. ubiegłego stulecia można było spotkać pod parą parowóz „Las”
o numerze 1984 (dawna Cukrownia „Leśmierz”) będący własnością Polskiego Stowarzyszenia
Miłośników Kolei (PSMK). Pracował on na kolei ełckiej, gdzie prowadził pociągi turystyczne
i okolicznościowe. Parowóz ten w 1995 roku uświetnił obchody 150-lecia kolei na ziemiach polskich, występując gościnnie na Rogowskiej Kolei Dojazdowej, następnie został przewieziony na
kolej nasielską. Obecnie znajduje się w stanie nieczynnym w zbiorach muzealnych PSMK na
terenie w parowozowni w Skierniewicach. Kolejnym czynnym na początku lat 90. XX wieku egzemplarzem był parowóz „Las” należący do zbiorów Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie
noszący oznaczenie Ty-830 (dawna Cukrownia „Zbiersk”).
Obecnie czynny parowóz typu „Las” można spotkać na Bieszczadzkiej Kolei Leśnej. Nosi
on oznaczenie Ty-1884 i został wyprodukowany na potrzeby Cukrowni „Kruszwica”. Zakupiony
przez Bieszczadzką Kolej Leśną został przywrócony do ruchu w 2005 roku m.in. dzięki wsparciu
Fundacji Bieszczadzkiej Kolei Leśnej oraz ogromnej pracy włożonej przez pracowników i wolontariuszy związanych z kolejką. Prowadzi pociągi turystyczne, historyczne i okolicznościowe na
pięknej bieszczadzkiej linii łączącej Majdan z Balnicą i Przysłupem.
Czynny parowóz typu „Las 49” o numerze 3343, pracujący na torze o szerokości 785 mm
można spotkać w Rudach Raciborskich w tamtejszym skansenie kolei wąskotorowej. Prowadzi
on pociągi historyczne i turystyczne na linii z Rud Raciborskich do Stanicy.

11.

Podsumowanie

Polską szkołę budowy parowozów mogą doskonale określić trzy słowa: prostota, piękno i praktyczność. Parowozy rodzimej produkcji charakteryzowały się ogólnie bardzo dobrymi własnościami eksploatacyjnymi. Jedynie maszyny serii Os24 wykazywały pewne niedostatki, które uniemożliwiały ich wykorzystanie w pełni z przeznaczeniem, choć przy zapewnieniu odpowiedniej
kultury obsługi, czyli należytego utrzymania i odpowiedniej eksploatacji przez drużyny trakcyjne, można śmiało rzec, że okazały się konstrukcjami niezawodnymi. Warto wspomnieć, że jeszcze
w 1988 roku, czyli w czasach nie tak odległych, międzynarodowy pociąg pośpieszny „Karpaty”
relacji Warszawa – Bukareszt prowadzony był trakcją parową, głównie parowozami serii Pt47,
na odcinku między Skarżyskiem-Kamienną a Przeworskiem.
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Historia produkcji normalnotorowych lokomotyw parowych dla PKP zakończyła się wraz
z oddaniem do służby ciężkiego parowozu towarowego Ty51-226 wyprodukowanego przez zakłady
„HCP” w Poznaniu w roku 1958. Ostatnim normalnotorowym parowozem dla przemysłu była
bezpaleniskowa maszyna typu 1U wyprodukowana przez ZNTK „Wrocław” w 1967 roku.
Parowozy normalnotorowe można obecnie spotkać „pod parą” wyłącznie w pracy okazjonalnej. Prowadzą one pociągi specjalne lub okolicznościowe, a czasami turystyczne uruchamiane
w ramach różnego rodzaju obchodów czy rocznic. Czynne parowozy normalnotorowe stacjonują
obecnie w parowozowni Wolsztyn, która ma charakter skansenu trakcji parowej oraz w muzeum
w Jaworzynie Śląskiej. Do niedawna na szlaku Poznań – Wolsztyn można było spotkać parowozy
serii Ol49, Pt47, a nawet Pm36 w codziennej, planowej pracy w ramach ich służby w parowozowni
Wolsztyn. Był to prawdziwy ewenement w skali światowej. W Wolsztynie corocznie organizowane są spotkania z czynną trakcją parową zwane „Paradą Parowozów”. Podobne spotkania pod
nazwą „Parowozjada” odbywają się w parowozowni-skansenie w Chabówce.
Na wąskich torach czynne parowozy można spotkać przy okazji odwiedzin Środy Wielkopolskiej, Żnina, Białośliwia, Sochaczewa, Krośnic i Rud Raciborskich.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu polskich konstrukcji lokomotyw parowych i historii
polskiej myśli technicznej. Sylwetki parowozów budowanych na eksport przedstawione zostały
w pewnym skrócie, niezbędnym, aby artykuł pozostał w wyznaczonych łamach. Również biograﬁe polskich uczonych i konstruktorów nie są ukazane wystarczająco szczegółowo. Nie wymieniono
też wszystkich osób, które po odrodzeniu niepodległej Polski tworzyły rodzimy przemysł parowozowy. Historia tego przemysłu połączona jest z historią kolei na ziemiach polskich. Polskie
fabryki budowały parowozy z przeznaczeniem do pracy na konkretnych liniach magistralnych,
w tym tych, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, liniach drugorzędnych oraz
znaczenia lokalnego.
Epoka kolei parowej przeminęła bezpowrotnie. Dzięki inicjatywie ludzi zaangażowanych w zachowanie pamięci o trakcji parowej można do dnia dzisiejszego podziwiać piękno parowozów.
Dlatego wyrazy uznania należą się wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i bezinteresowną
pracą przyczynili się do zachowania zabytków techniki kolejowej. Publikacje panów Bogdana
Pokropińskiego, Tadeusza Suchorolskiego, Michała Jerczyńskiego, Tomasza Roszaka, Zbigniewa
Tucholskiego i innych weszły do kanonu pozycji związanej z historią kolei na ziemiach polskich,
a trakcji parowej w szczególności. Na szczególną uwagę zasługuje unikalny historyczny materiał
zdjęciowy autorstwa p. Tadeusza Suchorolskiego. Oczywiście osób zaangażowanych w pielęgnowanie historii i tradycji jest więcej i nie sposób wymienić ich wszystkich. Wiele ciekawostek
i zagadek historycznych zostało rozwiązanych podczas bezpośredniej dyskusji autora niniejszej
pracy z panami Tadeuszem Suchorolskim i Janem Szponderem.
W niniejszym opracowaniu autor wykorzystał materiały źródłowe zamieszczone w spisie
literatury, materiały własne oraz posiłkował się wiedzą osób zawodowo związanych z koleją.

Podziękowania
Bardzo dziękuję panom Janowi Szponderowi, Tadeuszowi Suchorolskiemu oraz Markowi
Torzewskiemu za konsultacje merytoryczne.
Bardzo dziękuję panu Tadeuszowi Suchorolskiemu za udostępnienie unikalnych, historycznych zdjęć parowozów wąsko- i normalnotorowych oraz kol. Tomisławowi Czarneckiemu za udostępnienie współczesnych zdjęć parowozów wąsko- i normalnotorowych, a także za szczegółowe
informacje dotyczące stacjonowania i pracy parowozów w Polsce. Podziękowania składam również panu Lechosławowi Musiałkowskiemu za udostępnienie unikalnych zdjęć czynnego parowozu
serii Px29.
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Artykuł dedykuję pamięci nieżyjącego już p. Macieja Matuszewskiego, miłośnika kolei, muzyka, historyka z zamiłowania i propagatora historii kolei na ziemiach polskich, oraz pamięci moich
nieżyjących Przyjaciół – dawnych pracowników Średzkiej Kolei Dojazdowej.
Michał Guminiak
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