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Część I

Działalność PTMTS

1.

Władze PTMTS w 2017 roku

Do marca 2017 Zarząd Główny PTMTS działał w składzie wybranym na XXXVII kadencję
podczas poprzedniego Zjazdu Delegatów w Sarbinowie Morskim w 2015 r.:
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. Arkadiusz Mężyk
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
prof. dr hab. inż. Witold Elsner
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
prof. dr hab. inż. Bogdan Maruszewski
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Na XXXVII Zjeździe Delegatów, Supraśl 23-24 marca 2017 r., wybrano władze PTMTS na
XXXVIII kadencję (2017-2019).
Zarząd Główny PTMTS w 2017 roku działał w składzie:
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

W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS. W styczniu 2017 roku w Oddziałach PTMTS odbyły się Walne Zgromadzenia, na których wybrano nowe
władze Oddziałów na XXXVIII kadencję (2017-2018).
W 2017 roku działały one w składzie:
Oddział Białostocki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Andrzej Kazberuk, prof. PB
hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB
hab. inż. Robert Uścinowicz
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

Oddział Bydgoski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
z-ca skarbnika
członek zarządu
z-cy członka zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

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 hab. inż. Janusz Zachwieja, prof. UTP
dr inż. Artur Cichański
dr inż. Robert Kostek

Oddział Częstochowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski
dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk
dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz
dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz

Oddział Gdański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

z-cy członków zarządu

dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, prof. PG
dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG
mgr inż. Agnieszka Sabik
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
dr hab. inż. Marek Kulczykowski, prof. IBW PAN
dr hab. inż. Jacek Pozorski, prof. IMP PAN

Oddział Gliwicki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚl
dr hab. inż. Damian Gąsiorek
dr inż. Robert Michnik
dr inż. Krzysztof Kawlewski
prof. dr hab. inż. Antoni John
dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. PŚl
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

1. Władze PTMTS w 2017 r.
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Oddział Koszaliński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Grzegorz Cieplok
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Kinga Nalepka
dr inż. Agata Nawrocka
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Wacław Przybyło

–
–
–
–
–
–

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. Rafał Rusinek, prof. PL
hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
inż. Andrzej Weremczuk
inż. Jarosław Latalski
hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
hab. inż. Krzysztof Kęcik

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

hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM
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. Grzegorz Robak
dr inż. Marta Kurek
dr inż. Mateusz Kowalski
dr inż. Andrzej Kurek
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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
hab. inż. Ryszard Dzięcielak
inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz
dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz
dr inż. Łukasz Święch
dr inż. Jan Zacharzewski
prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski

–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr

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

–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr

hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
inż. Tadeusz Szymczak
hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. PW
hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
inż. Leszek Baranowski, prof. WAT
inż. Wiesław Krzymień

Oddział Rzeszowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Szczeciński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Warszawski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
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. Justyna Krzak
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr inż. Grzegorz Lesiuk
dr inż. Kamila Jarczewska

Oddział Zielonogórski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
dr inż. Gerard Bryś
dr inż. Joanna Kaliszuk

Główna Komisja Rewizyjna
Do marca 2017 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie wybranym na XXXVII
kadencję podczas poprzedniego Zjazdu Delegatów w Sarbinowie Morskim w 2015 r.:

1. Władze PTMTS w 2017 r.

przewodniczący
wiceprzewodnicząca
członkowie komisji
z-cy członków GKR

–
–
–
–
–
–
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prof. dr inż. Roman Jankowiak
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
dr inż. Andrzej Urbaś
dr hab. inż. Przemysław Litewka

Na XXXVII Zjeździe Delegatów, Supraśl 23-24 marca 2017 r., wybrano Główną Komisję
Rewizyjną PTMTS na XXXVIII kadencję (2017-2019) w składzie:
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

W skład Komisji Rewizyjnych w Oddziałach w 2017 roku wchodzili:
Oddział Białostocki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Jarosław Szusta
dr hab. inż. Dariusz Perkowski, prof. PB
dr inż. Anna Falkowska

Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH
dr inż. Jacek Rysiński
dr inż. Piotr Danielczyk

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
dr inż. Adam Lipski
dr inż. Adam Grabowski
dr inż. Przemysław Strzelecki

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 inż. Adam Szymkiewicz
dr hab. inż. Magdalena Rucka

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

Oddział Krakowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Jacek Snamina
dr hab. inż. Wojciech Lisowski
dr inż. Dariusz Grzybek

Oddział Lubelski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Tomasz Kaźmir
dr inż. Marek Borowiec
dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL

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
dr
dr
dr
dr

Oddział Poznański
przewodnicząca KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Magdalena Mierzwiczak
dr inż. Michał Guminiak
dr inż. Jakub Grabski

Oddział Rzeszowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-ca członka KR

–
–
–
–

dr inż. Edward Rejman
dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz
prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski
dr Jan Smykla

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
z-ca członka KR

–
–
–
–

dr hab. inż. Barbara Kozłowska
dr hab. inż. Jacek Janiszewski, prof. WAT
dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW
prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

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

hab. inż.
hab. inż.
hab. inż.
hab. inż.
hab. inż.

Aleksander Karolczuk, prof. PO
Cyprian Lachowicz, prof. PO
Dariusz Rozumek, prof. PO
Mirosław Mrzygłód, prof. PO
Krzysztof Kluger

3. Działalność organizacyjna
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Oddział Wrocławski
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

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

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 2017 roku Towarzystwo liczyło 1000 członków zrzeszonych w 19 Oddziałach,
w tym 32 członków honorowych. Ponadto do Towarzystwa należy 4 członków wspierających.
Liczbę członków zrzeszonych w poszczególnych Oddziałach podano w rozdziale 9 „Podsumowanie” w tabeli 1.

3.
3.1.

Działalność organizacyjna

Zebrania organów statutowych Towarzystwa

• Zebrania plenarne ZG PTMTS – odbyło się 5 zebrań plenarnych Zarządu Głównego:
17 lutego, 22 marca, 2 czerwca, 22 września i 7 grudnia.
• Zebrania Prezydium ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania prezydium: 17 lutego,
2 czerwca, 22 września i 7 grudnia.
• Zebrania Zarządów Oddziałów – w Oddziałach Towarzystwa odbyło się 69 zebrań
organizacyjnych (wyszczególnienie podano w rozdziale 9 „Podsumowanie” w tabeli 1).

3.2.

Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 17 lutego:
– zatwierdził porządek obrad i program XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS,
– przyjął Regulamin Zjazdu Delegatów PTMTS w niezmienionej formie,
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 22 marca w Supraślu:
– zatwierdził Bilans Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za rok
2016,
– postanowił podczas trwania obrad Zjazdu zaproponować powstanie komisji statutowej
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 2 czerwca:
– powołał Komisję Statutową, która przygotuje prozycje zmian w Statucie PTMTS
i Regulaminie Zjazdu (Komisja ukonstytuuje się we własnym zakresie),
– podjął uchwałę w sprawie przekazania przez Oddziały 50% składek członkowskich na
wsparcie działalności ZG w roku 2017 (uchwała została podjęta jednogłośnie),
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– postanowił, że Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w celu uczczenia 60-lecia PTMTS
odbędzie się w Domu Polonii na zamku w Pułtusku. Zjazdowi mają towarzyszyć
zaproszone referaty okolicznościowe i naukowe. Na Zjazd postanowiono przygotować
drugi tom Księgi Jubileuszowej jako kontynuację tej, która została wydana na 50-lecie
PTMTS w roku 2008,
– podjął decyzję o rozszerzeniu Kolegium Redakcyjnego JTAM o prof. Witolda Elsnera
z Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 7 grudnia:
– podjął uchwałę o pozostawieniu wysokości składek członkowskich na dotychczasowym
poziomie, czyli 60 PLN rocznie.
– wybrał – zgodnie z Regulaminu kwartalnika JTAM zatwierdzonym na Zjeździe
PTMTS – kolegium redakcyjne na kadencję 2018-2021 w składzie:
Redaktor naczelny – prof. Włodzimierz Kurnik (PW)
Redaktorzy działowi – prof. Iwona Adamiec-Wójcik (ATH w Bielsku Białej), dr
hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH (AGH), prof. Krzysztof Dems (PŁ), prof.
Witold Elsner (PCz), dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof PW (PW), prof.
Oleksandr Jewtuszenko (PB), dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN
(IPPT PAN), prof. Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN), prof. Tomasz Krzyżyński
(PKosz), prof. Stanisław Kukla (PCz), prof. Tomasz Łodygowski (PP), prof.
Ewa Majchrzak (PŚl), prof. Wiesław Nagórko (SGGW), prof. Janusz Narkiewicz
(PW), dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof PW (PW), prof. Błażej Skoczeń
(PK), prof. Andrzej Styczek (PW), dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. PW
(PW), prof. Utz von Wagner (Politechnika Berlińska, Niemcy), prof. Jerzy
Warmiński (PL).

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
• Romuald Mosdorf – Metody analizy i modelowania nieliniowej dynamiki układów dwufazowych – wybrane zagadnienia (11 I, 23 uczestników)
• Jakub Augustyniak – Opracowanie metody rekonstrukcji trajektorii ruchu pęcherzy gazowych (11 I, 21 uczestników)
• Wiera Oliferuk – Termograﬁa podczerwieni – zalety i ograniczenia (25 I, 26 uczestników)
• Wojciech Tarasiuk – Analiza wybranych metod ulepszania stali 20MnCr5 w kontekście
zużycia ściernego (1 II, 25 uczestników)
• Roman Kulchytskyy – Zagadnienia teorii sprężystości i termosprężystości ośrodków gradientowych (15 II, 25 uczestników)
• Łukasz Derpeński – Wpływ złożonych stanów obciążeń proporcjonalnych i nieproporcjonalnych na pękanie elementów z karbami (8 III, 27 uczestników)
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• Paweł Dzienis – Dynamika zalewania dyszy cieczą, podczas odrywania się pęcherzy gazowych w cieczach o różnych wartościach siły napięcia powierzchniowego (29 III, 22 uczestników)
• Dariusz Perkowski – Osiowosymetryczne zagadnienie termosprężystości dla materiału
o właściwościach termomechanicznych zależnych od temperatury (26 IV, 26 uczestników)
• Anna Falkowska – Trwałość zmęczeniowa materiałów porowatych przeznaczonych na implanty (14 VI, 24 uczestników)
• Marek Romanowicz – Efekt skali w modelowaniu mikromechanicznym (10 V, 24 uczestników)
• Andrzej Kazberuk – Koncentracja naprężeń w zaokrąglonych wierzchołkach karbów
w płaszczyźnie pseudoizotropowej (31 V, 27 uczestników)
• Michał Doroszko – Numeryczne modelowanie procesu odkształcania materiałów porowatych
z uwzględnieniem kształtu mezostruktury uzyskanej na podstawie obrazów mikrotomograﬁcznych (21 VI, 23 uczestników)
• Adam Tomczyk – Efekt predeformacji pełzaniowej w zagadnieniach trwałości zmęczeniowej
stopu ENAW-2024 (22 VII, 26 uczestników)
• Hubert Grzybowski – Badanie niestabilności przepływu dwufazowego w jednokanałowym
wymienniku ciepła (27 IX, 26 uczestników)
• Dariusz M. Perkowski – Analiza termiczna dla warstwy jednorodnej pokrytej kompozytem
o strukturze mikroperiodycznej (18 X, 26 uczestników)
• Katarzyna Topczewska – Wpływ przebiegu czasowego gęstości mocy tarcia na rozkłady
temperatury i naprężeń termicznych w elementach ciernych podczas hamowania (25 X,
22 uczestników)
• Krzysztof Kochanowski – Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą aktywnej
termograﬁi podczerwieni (8 XI, 26 uczestników)
• Piotr Grześ – Numeryczne modelowanie procesu generacji ciepła w hamulcach tarczowych
z wykorzystaniem układu równań cieplnej dynamiki tarcia i zużycia (15 XI, 24 uczestników)
• Paweł Dzienis – Naprzemienne odrywanie się pęcherzy gazowych w różnych cieczach (22 XI,
26 uczestników)
• Wojciech Tarasiuk – Wpływ kąta padania strumienia cząstek stałych na zużycie erozyjne
stali 38GSA i Hardox 500 (29 XI, 23 uczestników)
• Romuald Mosdorf – Fraktalna natura przepływów dwufazowych (6 XII, 26 uczestników)
Oddział Bielsko-Bialski
• mgr inż. Adam Walusza (TESTO, Pruszków) – Nowe możliwości w zakresie pomiarów
w diagnostyce maszyn i budownictwie (9 I, 35 uczestników)
• dr inż. Józef Ćwiertka (emerytowany dyrektor OBR przy Fabryce BEFAMA) – Prezentacja
ﬁlmu: Historia BEFAMY (24 I, 25 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Marek Trombski – Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego (11 IV, 20 uczestników)
• dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof ATH – Idea Uniwersytetu (6 VI, 5 uczestników)
• dr inż. Ewelina Pazera, prof. Jarosław Jędrysiak (PŁ) – Wpływ mikrostruktury w zagadnieniach termosprężystości nieperiodycznych laminatów. Modelowanie tolerancyjne (20 VI,
15 uczestników)
• dr hab. inż. Jerzy Margielewicz, prof. PŚl (PŚl) – Biomechanika narządu żucia człowieka
(12 XII, 5 uczestników)
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Oddział Bydgoski
• prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (IPPT PAN) – Zagadnienia drgań samowzbudnych i drgań
wzbudnych kinematycznie w kolejnictwie (16 V, 20 uczestników)
• dr inż. Piotr Aleksandrowicz (UTP Bydgoszcz) – Weryﬁkacja zderzenia pojazdów metodą
SDC (7 XI, 11 uczestników)
• dr inż. Adam Mazurkiewicz (UTP Bydgoszcz) – Kość jako naturalny kompozyt (21 XI,
17 uczestników)
• dr inż. Mariusz Kukliński (UTP Bydgoszcz) – Wpływ współczynnika Poissona komponentów kompozytu na jego moduł Younga (5 XII, 18 uczestników)
• prof. dr hab. Wiesław Nagórko (SGGW Warszawa) – Mechanika w świetle rozwoju matematyki na przykładzie mechaniki Newtona (12 XII, 22 uczestników)
Oddział Częstochowski
• prof. Javier Martinez Juarez (IMP PAN) – Vortex generators application for reduction of
boundary layer separation on wind turbine blades (09 III, 20 uczestników)
• prof. J.M. Floryan (Department of Mechanical Engineering, The University of Western
Ontario, London, Ontario) – Induced polarization eﬀects in liquid droplets (7 XII, 24 uczestników)
Oddział Gdański
• mgr inż. Bartosz Sobczyk – Analiza MES zniszczenia materiałów kompozytowych w ramach
nieliniowej parametrowej teorii powłok (30 III, 12 uczestników)
• dr inż. Piotr Szmytkiewicz (z-ca Dyrektora IBW PAN w Gdańsku) – Prezentacja IBW
PAN, aktualnej tematyki badawczej i planów na przyszłość (7 IV, 15 uczestników)
• mgr inż. Anna Banaś – Diagnostyka wibracyjna obiektów mostowych z zastosowaniem czujników rotacji (5 VI, 11 uczestników)
• mgr. inż. Łukasz Smakosz – Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych
z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego
(28 VIII, 12 uczestników)
• mgr inż. Paweł Bielski – Material parameter identiﬁcation and inverse problems in soft
tissue biomechanics (8 XI, 16 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Sondej – Analizy wyboczeniowe metalowych silosów z blachy falistej
wzmocnionych słupami (1 XII, 14 uczestników)
• dr inż. Wiktoria Wojnicz – Wybrane aspekty biomechaniki układu mięśniowo-szkieletowego
oraz zastosowanie elektromiograﬁi do analizy biomechanicznej (5 XII, 17 uczestników)
• zebranie z 2 referatami laureatów Konkursu im. prof. R. Dąbrowskiego na najlepszą pracę
dyplomową (7 XII, 14 uczestników)
– Hubert Konkol, Wiktor Wickland – Rozwój portu w Ustce, symulacja warunków falowych
– Sebastian Banc – Stateczność kratownicy obciążonej wiatrem
Oddział Gliwicki
• dr inż. Małgorzata Szymiczek (PŚl) – Ocena stopnia degradacji poliestrowo-szklanych kompozytów nawijanych (29 III, 16 uczestników)
Oddział Kielecki
• prezentacja Firmy Envibra – Pomiarowe Systemy wizyjne i balistyczne (24 I, 11 uczestników)
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• dr inż. Sławomir Błasiak – Wpływ termosprężystości na parametry pracy bezstykowych
uszczelnień czołowych (14 III, 29 uczestników)
• mgr inż. Piotr Szmidt – Algorytmy sterowania zestawem artyleryjsko-rakietowym w warunkach oddziaływania zakłóceń zewnętrznych (20 VI, 14 uczestników)
• mgr inż. Krzysztof Piernik – Analiza właściwości mechanicznych kompozytów włóknistych
o osnowie polimerowej wytworzonych metodami wtłaczania żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy z uwzględnieniem parametrów technologicznych (12 IX, 9 uczestników)
Oddział Koszaliński
• prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski – Kompozycja i prezentacja dysertacji naukowej –
wprowadzenie do dyskusji (20 VI, 14 uczestników)
• dr inż. Wojciech Kapłonek – Modelowanie, analiza i prognozowanie cech i wyników procesu nagniatania naporowego tocznego warstwy wierzchniej o zdeterminowanej strukturze
geometrycznej powierzchni (19 XII, 12 uczestników)
Oddział Krakowski
• dr hab. inż. Tomasz Machniewicz (AGH) – Badania i prognozowanie trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie (12 V, 15 uczestników)
• prof. dr hab. Marek Stankiewicz (UJ) – Synchrotron – możliwości badawcze. Narodowe
Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris (12 VI, 23 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (27 XI, 14 uczestników)
– dr hab. inż. Andrzej Młyniec (AGH) – Badania i modelowanie zjawisk chemomechanicznych w materiałach polimerowych oraz biologicznych
– dr hab. inż. Paweł Paćko (AGH) – Zjawiska falowe w liniowych i nieliniowych ośrodkach ciągłych i dyskretnych: analogie i różnice w rzeczywistych własnościach spektralnych
• dr inż. Rafał Sieńko (PK) – Światłowodowe pomiary rozłożone w monitorowaniu konstrukcji
budowlanych (11 XII, 10 uczestników)
Oddział Lubelski
• zebranie z 2 referatami (8 III, 16 uczestników)
– mgr inż. Damian Pasierbiewicz (PL) – Wpływ wybranych sprzężeń mechanicznych na
zachowanie równomiernie ściskanych kątowników cienkościennych wykonanych z laminatu
– mgr inż. Błażej Pankowski (PL) – Metoda numerycznej homogenizacji w wieloskalowej
analizie odpowiedzi mechanicznej kompozytów
• zebranie z 2 referatami (15 III, 17 uczestników)
– mgr inż. Michał Rudzik (PL) – Analiza zjawiska tarcia pomiędzy przedmiotem obrabianym a narzędziem skrawającym
– mgr inż. Krzysztof Kozik (PL) – Analiza drgań kosteczek słuchowych ucha zrekonstruowanego protezą z materiału SMA
• zebranie z 2 referatami (21 VI, 19 uczestników)
– dr Wacław Karakuła (Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii) – MFM – modulatory
przepływu jako nowe technologie w leczeniu tętniaków aorty i naczyń obwodowych
– mgr inż. Joanna Rękas (PL) – Nieliniowe aspekty ruchu kosteczek słuchowych zrekonstruowane protezą z pamięcią kształtu
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• mgr inż. Wojciech Smagowski (PL) – Eksperymentalna weryﬁkacja obciążeń bifurkacyjnych laminowanych, krótkich słupów o przekroju zetowym podlegających równomiernemu
skróceniu (3 X, 14 uczestników)
Oddział Łódzki
• dr inż. Krzysztof Rogowski (PW) – Comparison of turbulent and laminar codes for verticalaxis wind turbine (28 III, 29 uczestników)
• prof. Dan Dubina, prof. Viorel Ungureanu (Politehnica University Timişoara) – Steel structures in civil engineering – research activities of Romanian Academy, Timisoara Branch.
Part 1: recent advances, part 2: new projects (12 IV, 12 uczestników)
• mgr inż. Anna Litawska, dr hab. inż. Barbara Tomczyk (PŁ) – A new tolerance model of
vibrations of thin microperiodic cylindrical shells (24 V, 11 uczestników)
• dr hab. inż. Aniela Glinicka (PW) – Niebezpieczeństwo zniszczenia korodujących w atmosferze belek stalowych (29 V, 13 uczestników)
Oddział Olsztyński
• mgr inż. Sławomir Michalski – Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie
i odkształcenia gruntów ekspansywnych (4 IV, 42 uczestników)
• mgr inż. Dariusz Grygo – Analiza zjawisk zachodzących podczas pracy tarana wodnego
(18 V, 15 uczestników)
Oddział Opolski
• zebranie z 2 referatami (11 I, 24 uczestników)
– dr Ernesto Julia Sanchis (Politechnica de Valencia, UPV) – Presentation of Universitat Politechnica de Valencia (UPV) – Campus of Alcoi
– dr Jaime Masia Vano (Politechnica de Valencia, UPV) – GROMEP: Robotics Group
at Universitat Politechnica de Valencia
• dr inż. Michał Böhm – Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej metodą spektralną dla niegaussowskich przebiegów obciążenia z wykorzystaniem parametru energetycznego (18 I,
19 uczestników)
• dr inż. Łukasz Blacha – Koncepcja uwzględniania kumulacji uszkodzeń w analizie prawdopodobieństwa zniszczenia zmęczeniowego (8 II, 17 uczestników)
• dr inż. Henryk Achtelik – Metoda Clebscha jest jednak najlepsza (15 II, 23 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Porównanie charakterystyk wytrzymałości zmęczeniowej wybranych stali dla rozciągania-ściskania i zginania wahadłowego (22 II, 17 uczestników)
• mgr inż. Robert Owsiński – Identyﬁkacja pęknięć zmęczeniowych na podstawie mierzalnych
efektów zmian dynamiki układu (8 III, 19 uczestników)
• mgr inż. Waldemar Ledwoń (doktorant KMiPKM) – Numeryczna analiza topograﬁi rozkładu naprężeń redukowanych w kołowej płycie perforowanej obciążonej ciśnieniem hydrostatycznym (15 III, 24 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Konieczny (doktorant KMiPKM) – Analiza wpływu otworu na rozkład
naprężeń w szerokiej tarczy poddanej rozciąganiu (29 III, 12 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (5 IV, 18 uczestników)
– mgr inż. Agnieszka Materac (doktorant KMiPKM) – Analiza stanu naprężenia w implancie stomatologicznym wprowadzonym w żuchwę
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– mgr inż. Sebastian Kamiński (doktorant KMiPKM) – Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddanych śrutowaniu strumieniowemu
• zebranie z 2 referatami (10 V, 16 uczestników)
– mgr inż. Agnieszka Materac (doktorant KMiPKM) – Analiza stanu naprężenia w implancie stomatologicznym wprowadzonym w żuchwę
– mgr inż. Justyna Koziarska (doktorant KMiPKM) – Uwzględnienie odkształcenia plastycznego przy wyznaczaniu trwałości w jednoosiowym stanie obciążenia
• mgr inż. Justyna Koziarska (doktorant KMiPKM) – Uwzględnienie odkształcenia plastycznego przy wyznaczaniu trwałości w jednoosiowym stanie obciążenia (17 V, 17 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (31 V, 18 uczestników)
– dr inż. Marta Kurek – Określenie kąta orientacji płaszczyzny krytycznej na podstawie
analizy rozrzutów trwałości zmęczeniowej
– mgr inż. Justyna Koziarska (doktorant KMiPKM) – Fatigue strength of construction
materials for bending and tensile
• mgr inż. Lucjan Król (doktorant KMiPKM) – Wyznaczanie zależności między efektywnością działania a sprawnością mechaniczną mechanizmów różnicowych (14 VI, 19 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 (28 VI,
23 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Konieczny (doktorant KMiPKM) – Numeryczna analiza stanu naprężenia w tarczy ze szczeliną przy dwuosiowym obciążeniu (9 X, 23 uczestników)
• mgr inż. Justyna Koziarska (doktorant KMiPKM) – Charakterystyki zmęczeniowe stopu
aluminium 6082 uzyskane w próbie rozciągania-ściskania i zginania wahadłowego (18 X,
22 uczestników)
• mgr inż. Robert Owsiński – Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych metodą
wymuszania dynamicznego (8 XI, 19 uczestników)
• mgr inż. Agnieszka Łagoda – Dental implant analysis with selected prosthetic crown overhangs sizes (15 XI, 21 uczestników).
• dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO – Alternative quasi-optimal solutioins in evolutionary topology optimization (29 XI, 20 uczestników)
• dr inż. Robert Owsiński, dr inż. Grzegorz Robak, dr hab. inż. Krzysztof Kluger, prof. PO,
dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – Nowe możliwości badawcze w Katedrze (6 XII,
19 uczestników)
• dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO – Orientacja płaszczyzny maksymalnego naprężenia stycznego i normalnego w płaskim stanie naprężenia (13 XII, 18 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Podsumowanie roku 2017 (20 XII, 23 uczestników)
Oddział Poznański
• dr hab. Janusz Jankowski (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) – Nowy aparat
matematyczny w mechanice (10 IV, 20 uczestników)
• dr hab. inż. Juliusz Grabski (PŁ) – Dynamika układów nieholonomicznych – przykłady
rozwiązań (22 V, 34 uczestników)
• dr inż. Tomasz Klekiel (UZ) – Modelowanie uszkodzeń struktur tkankowych układu ruchu
pod wpływem silnych uderzeń impulsowych (13 XI, 19 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (PP) – Dna wypukłe zbiorników ciśnieniowych. Zaburzenia brzegowe stanu bezmomentowego (4 XII, 26 uczestników)
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Oddział Rzeszowski
• dr inż. Krzysztof Kurc – Błędy realizacji prędkości robotów sześcioosiowych – zdeﬁniowanie
problemu (18 I, 16 uczestników)
• dr inż. Dariusz Szybicki – Problem stabilizacji siły w systemach zrobotyzowanych (15 II,
18 uczestników)
• dr inż. Jacek Tutak – Komunikacja w systemach wielorobotowych (15 III, 17 uczestników)
• dr inż. Marcin Szuster – Aproksymacyjne programowanie dynamiczne w sterowaniu ruchem
mobilnych robotów kołowych (19 IV, 16 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel – Zastosowanie teorii gier różniczkowych w sterowaniu
mobilnym robotem kołowym (17 V, 19 uczestników)
• dr inż. Magdalena Muszyńska – Sterowanie neuronowo-rozmyte w stabilizacji procesu polerowania łopatek silników lotniczych (21 VI, 18 uczestników)
• dr inż. Piotr Gierlak – Hybrydowa strategia sterowania siłą interakcji manipulatora z podatnym środowiskiem (18 X, 21 uczestników)
• dr inż. Celina Jagiełowicz-Ryznar – Wpływ drgań mechanicznych na psychomotorykę kierowcy przy podejmowaniu manewrów obronnych w ruchu pojazdu wielotonowego (15 XI,
16 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Burghardt – System szkolnictwa wyższego w kanadyjskich ośrodkach
edukacyjnych współpracujących z przemysłem lotniczym, wnioski, spostrzeżenia, wizyta studyjna Quebek Kanada (20 XII, 16 uczestników)
Oddział Szczeciński
• dr inż. Łukasz Drąg – Modelowanie lin, riserów i żurawi metodą sztywnych elementów
skończonych (19 IV, 58 uczestników)
• dr Jarosław Woźniak – Wybrane problemy matematycznej teorii sterowania obracającą się
belką Timoszenki (24 V, 37 uczestników)
Oddział Warszawski
• zebranie z 5 referatami (24 X, 29 uczestników)
– prof. Zbigniew Kączkowski – Przekaz dla członków PTMTS oraz młodych adeptów
nauki, m.in. o ważnych wydarzeniach z życia, szczególnie o spotkaniu z Papieżem
Franciszkiem w Oświęcimiu w 2016 roku
– Michał Majewski (doktorant IPPT, opiekun naukowy dr hab. inż. Katarzyna
Kowalczyk-Gajewska) – Promocja nauki podczas corocznych Pikników Naukowych
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Stadionie Narodowym
– Prezentacja prac naukowych doktorantów
∗ Anna Sibilska (opiekun naukowy dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof.
PW) – Opracowanie modelu dynamiki wózka startowego wyrzutni samolotu bezzałogowego, z wykorzystaniem efektu Meissnera
∗ Maria Staszczak (opiekun naukowy dr hab. inż. Elżbieta A. Pieczyska, prof.
IPPT) – Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtu
∗ Piotr Bartkowski (opiekun naukowy dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW) –
Badania i modelowanie pakowanych próżniowo granulatów
Oddział Wrocławski
• prof. dr hab. inż. Romuald Będziński – Dysfunkcje narządu ruchu i implanty, punkt widzenia inżyniera (9 II, 18 uczestników)
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• dr inż. Justyna Krzak – Powłokowe i monolityczne materiały tlenkowe otrzymywane metodą zol-żel – synteza, właściwości, zastosowania (25 IV, 12 uczestników)
• dr inż. Grzegorz Lesiuk – Rozwój pęknięć zmęczeniowych w stalowych elementach konstrukcyjnych z uwzględnieniem wieloosiowego stanu wytężenia (6 VII, 17 uczestników)
• dr inż. Mirosław Bocian – Metody identyﬁkacji układów nieliniowych (14 XII, 9 uczestników)
Oddział Zielonogórski
• dr hab. inż. Józef Wranik, prof. UZ – Uproszczony model analityczny nieliniowo-sprężystej
konstrukcji betonowej (21 I, 25 uczestników)
• dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, mgr inż. Sebastian Kołodziej – Eksperymentalna
ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych (1 III, 25 uczestników)
• dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, mgr inż. Mirosław Sadowski – Przestrzenne
kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej (6 XII, 15 uczestników)

4.2.

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

Stałą formą działalności Towarzystwa jest organizowanie lub współorganizowanie konferencji,
sympozjów i seminarów naukowych. Poniżej ich wykaz. Sprawozdania w dalszej części Biuletynu.
Oddział Białostocki
• XII Konferencja ”Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Supraśl, 22-25 III
• IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
The 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
and 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials
Augustów, 4-8 VI
Oddział Częstochowski
• I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS
Biskupice k. Częstochowy, 23 VI
Oddział Gdański
• Sesja połączona ze zwiedzaniem laboratoriów Ośrodka IBW PAN w Oliwie
Gdańsk-Oliwa, 7 IV
• Sesja z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Wiesława Ostachowicza
Gdańsk, 11 IV
• XI Konferencja „Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie”
Gdańsk, 11-13 X
• Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Edmunda Wittbrodta
Gdańsk, 17 XI
Oddział Gliwicki
• 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 25 II – 1 III
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• XIV Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Ustroń, 19-21 maja
• 4th International Conference „Mechatronics – Ideas for Industrial
Applications”
Wisła-Jawornik, 13-17 IX
Oddział Koszaliński
• XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Słupskie Forum Motoryzacyjne,
„Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”
Słupsk, 26 V
• 15th German-Polish Workshop
„On dynamical problems in mechanical systems”
Sarbinowo Morskie, 30 VIII – 2 IX
• Sesja naukowa z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Romana
Bogacza
Warszawa, 18 X
Oddział Łódzki
• XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji
Zakopane, 17-21 IX
Oddział Olsztyński
• Międzynarodowa Noc Muzeów w Olsztynie
Olsztyn, 20 V
• Wariacje z nauką
Olsztyn, 2-3 VI
• 5th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 10-12 IX
Oddział Poznański
• II Seminarium Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 17 XI
Oddział Wrocławski
• VIII Sympozjon „Kompozyty – konstrukcje warstwowe”
Wrocław, 26-29 X
Oddział Zielonogórski
• Międzynarodowe Geotechniczne Seminarium Naukowe
Szczecin, 28 VI
• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – International Conference
„Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2017
Kijów, 20-23 XI
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4.3.

Warsztaty zorganizowane przez PTMTS

Oddział Gliwicki
• VIII Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki
Ustroń, 29-31 V, 24 uczestników, 16 referatów
Oddział Zielonogórski
• Warsztaty poświęcone projektowaniu stropów zespolonych
stalowo-betonowych
Zielona Góra, 28 VI. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Leopold Sokół, zajęcia praktyczne prowadziła dr Anna Palisson-Sokół. W warsztatach uczestniczyły 44 osoby (16 pracowników nauki, 8 projektantów i 20 studentów specjalności „Konstrukcje budowlane i inżynierskie”)

4.4.

Patronaty nad konferencjami

• Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
PTMTS tradycyjnie już sprawuje patronat nad tą konferencją. Odbyła się ona w Warszawie
w dniach 18-19 września na Politechnice Warszawskiej. W ramach patronatu, jak co roku,
ufundowaliśmy 2 nagrody dla laureatów, czyli udział w wybranej przez nich konferencji
organizowanej przez PTMTS. W tym roku laureatami zostali:
– Przemysław Paszkiewicz (Instytut Techniki Cieplnej PW) – Development of a propulson system for a space robot platform
– Michał Gołębiewski (Wydział Architektury PW) – Investigation on compressive
strength of hemp-lime composites manufactured by tamping.
• XI konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”
Zielona Góra, 29-30 czerwca

4.5.
4.5.1.

Sprawozdania z konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych
56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 25 lutego – 1 marca

W dniach od 25 lutego do 1 marca 2017 r. odbywał się 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”. Miejscem obrad był hotel „Jaskółka” w Ustroniu. Organizacją konferencji zajął się,
jak co roku, Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Komitetu Mechaniki Polskiej
Akademii Nauk. Patronat nad sympozjonem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab.
inż. Arkadiusz Mężyk. Instytucją wspierającą konferencję było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz EC Test Systems Sp. z o.o. Komitetowi naukowemu, złożonemu z wybitnych
naukowców, przewodniczył m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński, a komitetowi organizacyjnemu – dr hab. inż. Sławomir Duda oraz dr hab. inż. Damian Gąsiorek, sekretarz komitetu. Ponadto w pracach komitetu organizacyjnego uczestniczyli pracownicy Instytutu Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej oraz studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej.
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Otwarcie 56. Sympozjonu. Od prawej: prof. Eugeniusz Świtoński, prof. Tadeusz Burczyński,
prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Anna Timoﬁejczuk, prof. Sławomir Duda

Podczas pięciodniowych obrad, w których uczestniczyło 220 osób, wygłoszono 92 referaty
w poszczególnych sekcjach i przedstawiono 86 prac w formie plakatowej. Ponadto podczas sesji
plenarnej pięciu naukowców, zaproszonych specjalnie przez organizatorów sympozjonu, przedstawiło swoje prace.

Prof. Anna Timoﬁejczuk i prof. Błażej Skoczeń w trakcie prezentacji

Pierwszego dnia obrad, 25 lutego, odbyła się sesja plenarna, podczas której wygłoszono
następujące referaty:
• Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż., AGH Kraków: Działalność Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów w kadencji 2013-2016;
• Anna Timoﬁejczuk, dr hab. inż., prof. PŚl: System for Virtual TELEportation of
RESCUER for Inspecting Coal Mine Areas Aﬀected by Catastrophic Events;

4. Działalność naukowa

27

• Magdalena Rucka, dr hab. inż., Politechnika Gdańska: Modelowanie propagacji fal mechanicznych i elektromagnetycznych na potrzeby nieniszczącej diagnostyki konstrukcji;
• Krzysztof Cieślicki, prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska, Adam Piechna, dr inż.
Politechnika Warszawska: Paradoksy układu krążenia – zespoły podkradania;
• Błażej Skoczeń, prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Ocena parametryczna jakości
naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Sympozjon w liczbach na przestrzeni ostatnich lat

Sympozjon „Modelowanie w mechanice” zyskał sobie znaczną renomę w środowisku naukowym. Świadczy o tym zarówno duża liczba uczestników ze wszystkich liczących się ośrodków
naukowych w kraju, jak i szerokie spektrum prac przedstawianych podczas obrad. Szczególnie
cieszy zwiększająca się co roku liczba młodych pracowników nauki, dla których prezentowanie własnych dokonań naukowych przed tak ważnym gremium jest bezcennym doświadczeniem.
Optymizmem napawa również fakt, że pomimo trudności związanych z pozyskiwaniem środków
na wyjazdy konferencyjne liczba uczestników Sympozjonu nie zmniejsza się.

Dyskusje, rozmowy kuluarowe i spotkania towarzyskie
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Tematyka prac przedstawianych podczas tegorocznego Sympozjonu była następująca:
• mechanika ciał stałych, zarówno modelowanie, jak i eksperyment (64),
• mechatronika, sterowanie, optymalizacja (35),
• metody komputerowe w mechanice (33),
• zagadnienia interdyscyplinarne; biomechanika (24),
• modelowanie procesów cieplnych i przepływowych (12),
• mechanika w lotnictwie (4).
Autorzy prezentowanych prac mają możliwość opublikowania artykułów w czasopiśmie naukowym „Modelowanie Inżynierskie” po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.
Sympozjon to nie tylko uczestniczenie w sesjach i dyskusjach podczas obrad, ale też rozmowy kuluarowe, stwarzające możliwość poznania ciekawych ludzi i nawiązania bliskich kontaktów.
Atmosferę podczas konferencji budują bezpośrednie, towarzyskie rozmowy, które nierzadko owocują przyjaźnią w życiu zawodowym i prywatnym. Z pewnością tworzeniu takich więzi służyło
wieczorne spotkanie podczas uroczystej kolacji oraz uczestnictwo w kuligu połączone z zabawą
ostatkową.
Ewa Opoka
Zdjęcia: Paweł Bachorz
http://www.goptmts.pl/sympozjon/
4.5.2.

XII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Supraśl, 22-25 marca

W dniach 22-25 marca 2017 Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej
zorganizowały XII Konferencję „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”. Miejscem konferencji był
hotel Supraśl w Supraślu.
Na tegoroczną konferencję nadesłano 40 prac dotyczących metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych, dotyczących chociażby mechaniki ciała stałego, wytrzymałości konstrukcji, mechaniki płynów czy automatyki i robotyki. Prace te stanowią swoisty przegląd tematyki badawczej oraz osiągnięć naukowych wielu ośrodków akademickich w Polsce (w konferencji
uczestniczyli naukowcy z ponad 16 ośrodków badawczych). Wygłoszono 26 referatów w ramach
5 sesji plenarnych, a 14 zaprezentowano w ramach sesji plakatowych. Referatem inaugurującym konferencję był referat przygotowany przez prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego
Badania uszkodzenia materiałów w warunkach pełzania: stan zagadnienia i nowe wyzwania. Na
specjalną prośbę autora referatem kończącym obrady był referat prof. dra hab. inż. Janusza
Badura W obronie dynamiki Arystotelesa.
Pobyt w hotelu położonym w centralnej części Puszczy Knyszyńskiej, z pięknymi krajobrazami oraz naturalnym i czystym powietrzem „zielonych płuc Polski”, sprzyjał zarówno pracy,
jak i wypoczynkowi. Jednocześnie program sympozjum przyczynił się do pogłębienia wiedzy,
nawiązania nowych kontaktów osobistych i umocnienia więzi koleżeńskich.
Andrzej Kazberuk
4.5.3.

Sesja połączona ze zwiedzaniem laboratoriów Ośrodka IBW PAN w Oliwie

Organizatorem spotkania, które odbyło się 7 kwietnia 2017 był prof. Marek Kulczykowski.
Organizatorem wycieczki z ramienia WILiŚ było Koło Studenckie Forever Young (FY) wspierane
przez Oddział Gdański PTMTS i dr Karol Winkelmann opiekun Koła.
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Przebieg spotkania:
• krótka prezentacja IBW PAN, aktualnej tematyki badawczej i planów na przyszłość wygłoszona przez z-cę dyrektora IBW dra inż. Piotr Szmytkiewicza.
• prezentacja (na slajdach) Laboratorium IBW w Lubiatowie,
• zwiedzanie:
– laboratorium Geomechaniki z „pełną” trójosiówką,
– kanału falowego.
Jarosław Górski

4.5.4.

Sesja z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin
prof. dra hab. inż. Wiesława Ostachowicza
Gdańsk, 11 kwietnia

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się
wyjątkowe i uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Wiesława
Ostachowicza, czł. koresp. PAN i członka honorowego PTMTS. Spotkanie miało charakter seminarium, na którym przybliżono jego ogromny dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS złożył Panu Profesorowi życzenia
oraz wręczył list gratulacyjny.
Jarosław Górski

4.5.5.

XIV Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Ustroń, 19-21 maja

W dniach od 19 do 21 maja 2017r. w Hotelu „Belweder” w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej.
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej,
Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech
Saługa, 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.
W Konferencji wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce, takie jak: Politechniki Śląska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska,
Opolska, Wrocławska, Gdańska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademie Wychowania Fizycznego
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. Tegoroczną konferencję uświetnili również goście z ośrodków zagranicznych takich jak: London University, University of Michigan School of Dentistry, University Hospital
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Inauguracja konferencji

Giessen-Marburg, Giessen, University of Granada, University of Bern, University of Munich
oraz Departement of Oral and Maxillofacial Surgery, Université Catholique de Louvain.
Konferencja została zainaugurowana przez: prof. Marka Gzika – przewodniczącego Komitetu
Naukowego Konferencji, dra Michała Gramatykę – wicemarszałka województwa śląskiego, 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. Szczepana Piszczatowskiego – prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, prof.
Dawida Larysza – prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Wad Twarzy i Czaszki oraz prof.
Eugeniusza Świtońskiego – członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Po rozpoczęciu konferencji odbyły się warsztaty tematyczne, na których przedstawione zostały referaty zamawiane.
Swoje prace przedstawili:
• prof. Jim Usherwood (London University, Wielka Brytania) – Toddling, walking, running
and ﬂapping... why are animal gaits so uneconomical?,
• prof. Szczepan Piszczatowski (Politechnika Białostocka) – Mechanobiology of bone growth,
• prof. David M. Dohan Ehrenfest (University of Michigan School of Dentistry, USA) – Innovative therapeutic strategies for bone and soft tissue regeneration: leukocyte and plateletrich
ﬁbrin (LPRF) today.

Obrady w czasie sesji

Studencka sesja plakatowa
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W ramach konferencji odbyło się 7 sesji (w tym jedna plakatowa), w czasie których swoje
prace prezentowali pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były
prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 81 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.
W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja specjalna pt. „Innovations in regenerative
medicine”, którą poprowadzili prof. Jan Skowroński – kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, prof. Andrzej Małecki – prorektor ds.
nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W ramach sesji odbyły się następujące
wystąpienia:
• prof. Jan Skowroński (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku) – Clinical applications of mesenchymal stem cells in orthopaedic surgery,
• prof. Reinhard Schnettler (University Hospital Giessen-Marburg, Giessen, Niemcy) – How
to grow bone – microvascularization and degradation of biomaterials,
• dr Lidia Wisniewska (University of Granada, Hiszpania) – The PACT (Platelet & Advanced
Cell Therapies) forum: fostering translational research, transdisciplinarity and international collaboration in tissue engineering and regenerative medicine,
• dr Michael Schär (University of Bern, Szwajcaria) – Platelet-rich concentrates diﬀerentially
release growth factors and induce cell migration in vitro,
• prof. Tomasz Bielecki (Śląski Uniwersytet Medyczny/WSS nr 5 w Sosnowcu) – The role
of stem cells in healing processes.

Sesja specjalna „Innovations in regenerative medicine”

W drugim dniu konferencji odbyły się jeszcze dwie sesje specjalne, pierwsza „Joint replacement”, pod przewodnictwem prof. Reinharda Schnettlera z University Hospital GiessenMarburg, Giessen, Niemcy oraz prof. Tomasza Bieleckiego – kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Sosnowcu. W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• dr Marcin Pierchała (WSS nr 5 w Sosnowcu) – New trends in joint replacement,
• dr Michał Mielnik (Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich) – Arthrosurface of the knee,
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• prof. Reinhard Schnettler (University Hospital Giessen-Marburg, Giessen, Niemcy) – A
new microsilver cement strategy in the treatment of multiresistant microbes in septic knee
surgery – a step beyond traditional revision,
• dr Jacek Szpunar (WSS nr 4 w Bytomiu) – Revisions in hip arthroplasty.

Sesja specjalna „Joint replacement”

Sesja specjalna „Inżynieria biomedyczna w leczeniu wad twarzy i czaszki”

Drugą sesją specjalną w ramach drugiego dnia konferencji była sesja „Inżynieria biomedyczna
w leczeniu wad twarzy i czaszki”, która odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Wad Twarzy i Czaszki. Sesji przewodniczyli prof. Raphael Olszewski z Université catholique
de Louvain, Belgia, prof. Dawid Larysz – prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Wad Twarzy
i Czaszki oraz prof. Damian Gąsiorek – prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem SpołecznoGospodarczym Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. W ramach sesji
odbyły się następujące wystąpienia:
• prof. Raphael Olszewski (Departement of Oral and Maxillofacial Surgery, Universit catholique de Louvain, Belgia) – 3D printing in craniomaxillofacial surgery: from experimental
validations to clinical applications,
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• prof. Wojciech Wolański (Katedra Biomechatroniki, Politechnika Śląska) – Inżynierskie
wspomaganie zabiegów neurochirurgicznych,
• prof. Dawid Larysz, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki (Centrum
Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach) – Zespół wielospecjalistyczny
w leczeniu wad czaszki. Moda czy konieczność?
• prof. Damian Gąsiorek (Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Śląska)
– Zastosowanie technologii przyrostowych w medycynie.
Referaty przedstawione w ramach Konferencji „Majówka młodych biomechaników 2017” zostaną opublikowane w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Aktualne Problemy Biomechaniki, Modelowanie Inżynierskie oraz Polish Journal of Sport and Tourism.
Zakończeniem oﬁcjalnej części konferencji było sobotnie spotkanie integracyjne.
Bożena Gzik-Zroska

4.5.6.

Międzynarodowa Noc Muzeów w Olsztynie
Olsztyn, 20 maja

W dniu 20 maja 2017 roku w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie w ramach Międzynarodowej Nocy Muzeów odbyła się impreza promująca naukę. 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 trzecia edycja tego wydarzenia. Koordynatorem działań był
Wojciech Sobieski.
W promocję nauki zaangażowanych było łącznie ponad 20 osób, głównie pracowników i studentów Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Prezentacje i pokazy obejmowały
następujące zagadnienia:
• cykl pokazów z ﬁzyki,
• pokazy działania kamery do szybkich zdjęć,
• pokazy działania kamery termowizyjnej,
• pokaz druku 3D,
• pokaz zjawiska żyroskopowego,
• pokaz bezinwazyjnych metod badania materiałów,
• pokaz zjawisk magnetycznych,
• pokaz nowoczesnych materiałów i technologii,
• pokaz starych gier komputerowych.
Wszyscy uczestnicy dostali oﬁcjalne podziękowania w formie dyplomów.
Pokazy spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno licznych gości, jak i mediów. Szacuje
się, że podczas 4 godzin trwania wydarzenia Muzeum Nowoczesności odwiedziło około 1000
gości. Informacje o akcji ukazały się w lokalnej telewizji oraz radiu, a także w kilku portalach
informacyjnych.
Wojciech Sobieski
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4.5.7.

XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Słupskie Forum Motoryzacyjne,
„Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”
Słupsk, 26 maja

Podczas XX Konferencji Naukowo-Technicznej, Słupskiego Forum Motoryzacyjnego, „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”, której współorganizatorem był Oddział
Koszaliński PTMTS, odbyły się dwie sesje:
• Ochrona środowiska
Obejmowała ona zagadnienia: Eksploatacja i testy; Ekologia i bezpieczeństwo; Przewoźnicy
i systemy transportowe, prowadził – prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka;
• Innowacje w motoryzacji
Obejmowała zagadnienia: Nowe konstrukcje; Technika.
Bogdan Wilczyński

4.5.8.

Wariacje z nauką
Olsztyn, 2-3 czerwca

W dniach 2-3 czerwca 2017 roku odbyła się w Ełku akcja promująca naukę pt. „Wariacje z nauką”, w ramach której przygotowano i przeprowadzono tematyczny cykl prezentacji i pokazów
dla uczniów szkół różnych szczebli oraz mieszkańców miasta Ełk i okolic. Stroną zapraszającą,
ﬁnansującą całe przedsięwzięcie, był Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (ul. Podmiejska 5,
19-300 Ełk), wykonawcą zaś Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ul. M. Oczapowskiego 11, 10-957 Olsztyn). W akcję włączył się Oddział Olsztyński
PTMTS. Koordynatorem wydarzenia z ramienia WNT był dr hab. Wojciech Sobieski.

4. Działalność naukowa

W „Wariacjach z nauką” wzięło udział 34 pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie. Prezentacje obejmowały zagadnienia takie jak:
• demonstracja wybranych zjawisk z zakresu mechaniki płynów (zbiór pokazów),
• demonstracja wybranych zjawisk z zakresu ﬁzyki (zbiór pokazów),
• demonstracja wybranych zjawisk z zakresu magnetyzmu (zbiór pokazów),
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• pomiary pola magnetycznego i obserwacje w świetle UV,
• demonstracja instalacji wykorzystującej taran wodny,
• demonstracja podstaw sterowania elektrycznego w układach hydraulicznych,
• demonstracja zjawiska żyroskopowego,
• obsługa zamków szyfrowych na przykładzie sejfu,
• demonstracja systemu sygnalizacji włamania i napadu,
• pokaz działania kamery termowizyjnej,
• pokaz działania kamery do szybkich zdjęć,
• pokaz druku 3D,
• pokaz skanera 3D,
• pokaz robotów i manipoulatorów (zbiór pokazów),
• ﬁlm prezentujący Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie,
• ﬁlm „Polscy Nobliści” oraz zbiór ﬁlmów dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Według informacji otrzymanych z Parku prezentacje obejrzało od 700 do 800 osób.
Wojciech Sobieski
4.5.9.

IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
(The 9th International Symposium on Mechanics of Materials and
Structures) oraz
2-nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials
Augustów, 4-8 czerwca

Począwszy od 2001 roku Oddział Białostocki 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 podkreślić, że Sympozjum objęte było honorowym patronatem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii
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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 04-08.06.2017 odbyło się IX już Sympozjum, które w tym roku połączone zostało
z 2-nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials. Na tegoroczne
Sympozjum nadesłano ponad 90 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
100 uczestników, w tym goście z zagranicy: USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy, Turcji, Białorusi. Wygłoszono 45 referatów w ramach 11 sesji plenarnych oraz zaprezentowano
50 w ramach sesji plakatowych. Wśród referatów na szczególną uwagę zasługują referaty zaproszone:
• Igor Sevostianov, New Mexico State University, USA – Quantitative characterization of
microstructures and cross-property connections,
• Błażej Skoczeń, Politechnika Krakowska – Constitutive model of plastic strain induced
coupled phenomena in metals and alloys applied at extremely low temperatures.
Zorganizowane w ciągu ostatnich 17 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.
Andrzej Kazberuk
4.5.10.

I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS
Biskupice koło Częstochowy, 23 czerwca

W czerwcowym Sympozjum uczestniczyło 20 osób, wygłoszono 5 referatów:
• mgr inż. Anna Jaskot (Instytut MiPKM, PCz) – Analiza ruchu platformy mobilnej w warunkach poślizgu
• mgr inż. Agnieszka Pawłowska (Instytut MC, PCz) – Analiza widmowa oscylacji samowzbudnych w strudze osiowosymetrycznej dla różnych warunków wylotowych
• mgr inż. Łukasz Kutrowski (Instytut MiPKM, PCz) – Stateczność i drgania własne teleskopowego siłownika hydraulicznego przy uwzględnieniu obciążenia Eulera
• mgr inż. Paweł Kwiatoń (Instytut MiPKM, PCz) – Algorytm wyznaczania kinematyki
prostej manipulatorów antropomorﬁcznych
• mgr inż. Mateusz Miara (Instytut MiPKM, PCz) – Identyﬁkacja uszkodzeń w elementach
konstrukcyjnych o zmiennym polu przekroju poprzecznego
Bogdan Posiadała
4.5.11.

Międzynarodowe Geotechniczne Seminarium Naukowe
Szczecin, 28 czerwca

Międzynarodowe Geotechniczne Seminarium Naukowe w Szczecinie odbyło się 28 czerwca 2017 r. na Wydziale WBA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techniczne-go (ZUT, prof.
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Zygmunt Meyer, prof. Ryszard Coufal) przy udziale Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury (KNUBA, Ukraina, prof. Igor Boyko). Seminarium zostało zorganizowane przez Oddział PTMTS w Zielonej Górze (prof. Piotr Alawdin i prof. Volodymyr Sakharov).
Liczba uczestników 40, w tym 9 z Ukrainy. W gronie uczestników było 8 profesorów i doktorów
habilitowanych.
Piotr Alawdin
4.5.12.

XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”
Zielona Góra, 29-30 czerwca

W dniach 29 i 30 czerwca 2017 r. odbyła się tradycyjnie w Zielonej Górze kolejna XI Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone” pod patronatem przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. dra hab. inż. Kazimierza Furtaka, Prezydenta Miasta Zielona
Góra – mgra inż. Janusza Kubickiego, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dra hab.
inż. Tadeusza Kuczyńskiego i przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej – prof. dra hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego.
W ramach konferencji zostały wygłoszone trzy referaty problemowe:
• prof. Ryszard Kowalczyk – Konstrukcje zespolone w budynkach wysokich,
• prof. Leopold Sokoł – Stropy zespolone stalowo-betonowe,
• prof. Czesław Machelski – Konstrukcje powłokowo-gruntowe.
Natomiast 39 referatów naukowych, w tym 12 zagranicznych, zostało wygłoszonych w sześciu
sesjach tematycznych: teoria, badania doświadczalne i wzmocnienie, nowe technologie, analizy
numeryczne, projektowanie i diagnostyka oraz problemy rekonstrukcji i współpracy konstrukcji
z podłożem. Ostatnia sesja była prowadzona w języku angielskim.
W ramach konferencji odbyła się także sesja wyjazdowa, której celem było zwiedzenie sprężonego mostu drogowego przez Odrę, wykonanego metodą nawisową, będącego w ostatnim stadium
budowy oraz eksploatowanego już przejścia dla zwierząt o konstrukcji gruntowo-powłokowej.
Zwiedziliśmy również skansen etnograﬁczny w Ochli k. Zielonej Góry, z pięknym występem zespołu regionalnego „Górali Czadeckich”.
W przeddzień otwarcia konferencji odbyły się warsztaty poświęcone projektowaniu stropów
zespolonych stalowo-betonowych. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Leopold Sokół, a zajęcia praktyczne prowadziła dr Anna Palisson-Sokół.
Łącznie w konferencji uczestniczyło 80 osób, w tym 12 z zagranicy: Ukrainy, Białorusi i Francji. W gronie uczestników było aż 18 profesorów i doktorów habilitowanych. W warsztatach
uczestniczyły 44 osoby, w tym 16 pracowników nauki, 8 projektantów i 20 studentów specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie”.
Sesje otwarcia i zamknięcia konferencji prowadzili przewodniczący Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego. W obu sesjach uczestniczył przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN prof. Kazimierz Furtak. W sesji otwarcia wysoko ocenił dotychczasowe konferencje, w których niemal wszystkich aktywnie uczestniczył. Uroczystego otwarcia dokonał prorektor
Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski. Na zakończenie konferencji nastąpiła
zmiana kierownictwa Komitetu Organizacyjnego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
został dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, sekretarzem naukowym dr inż. Joanna Kaliszuk,
a sekretarzem organizacyjnym dr inż. Paweł Błażejewski. Dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Tadeusz Biliński pozostał jego honorowym przewodniczącym. Podsumowania i uroczystego zamknięcia dokonał prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu
Naukowego konferencji „Konstrukcje zespolone”.
Tadeusz Biliński
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4.5.13.

5th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 10-12 września

W dniach 10-12 września 2017 roku odbyła się we Wdzydzach Kiszewskich krajowa konferencja naukowa pt. 5th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”. Głównym celem
konferencji jest integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności wzajemne poznanie tematyki badań i podejścia do rozwiązania zagadnienia Fluid-Solid Interaction (FSI). FSI
jest nowoczesną tematyką, która ma zastosowanie nie tylko do urządzeń dobrze już poznanych
w skali makro, ale również do nowo projektowanych układów korzystających ze zjawisk szczególnie istotnych w skali mikro, gdzie stosunek powierzchni do objętości jest ogromny. FSI wymaga
interdyscyplinarności i stąd konieczna jest współpraca między ośrodkami o tematyce formalnie
odległej od siebie.
Organizacją konferencji zajął się Zakład Konwersji Energii Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, przy współpracy z Oddziałem Olsztyńskim Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W nurcie tematyki poruszanej w trakcie
spotkania znalazły się:
• zagadnienia dotyczące oddziaływań przepływu z ciałem stałym w kontekście bilansu masy,
pędu, energii, prądu elektrycznego, jak i entropii;
• podstawy teoretyczne FSI oraz modelowanie zjawisk powierzchniowych;
• zachowanie się płynów reagujących lub ulegających przemianom fazowym, zwłaszcza w pobliżu ścianki;
• struktury porowate i możliwości ich modelowania w odniesieniu do ciała stałego, jak i przepływu;
• badania struktury materiału, zwłaszcza w pobliżu powierzchni poddanych oddziaływaniom;
• zjawiska nanomechaniki a wpływ efektów brzegowych;
• możliwości modelowania całych obiegów termodynamicznych przy uwzględnieniu oddziaływań powierzchniowych;
• zagadnienia otwarte.
Konferencja nie należy do największych, wzięły w niej udział 23 osoby z pięciu krajowych
ośrodków naukowych. Należy jednak wspomnieć, że mimo niewielkiej liczby osób zachowano
interdyscyplinarny charakter mechaniki, czego pewnym potwierdzeniem jest skład Komitetu
Naukowego:
• 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,
• 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.
Skład Komitetu Organizacyjnego stanowili:
• prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (przewodniczący),
• dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
• mgr inż. Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
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Konferencja ma charakter cykliczny i odbywa się co roku we Wdzydzach Kiszewskich.
W trakcie 5th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction” zostały wygłoszone 23 prezentacje, z czego jedna o charakterze wykładu ogólnego oraz dwa krótsze wykłady o tematyce
mechaniki ciała stałego i mechaniki płynów. Prezentacje przeplatane są z laboratoriami na żaglówkach. Same zajęcia praktyczne uwypuklające charakter oddziaływań FSI rozpoczynają się
na przystani: „U Grzegorza”.
Konferencja ma charakter lokalny, ale warto wspomnieć, że jest to już piąta edycja. Poprzednie spotkania można krótko scharakteryzować w następujący sposób:
• 1st Wdzydzean Workshop on Fluid-Solid Interaction (16 lipiec 2013) – 8 prezentacji,
• 2nd Wdzydzean Workshop on Fluid-Solid Interaction (21-22 sierpnia 2014) – 13 prezentacji,
• 3rd Wdzydzean Workshop on Fluid-Solid Interaction (6-7 września 2015) – 9 prezentacji,
• 4th Wdzydzeanum Workshop on Fluid-Solid Interaction (4-6 wrzesień 2016) – 18 prezentacji.
Ważnym elementem konferencji są laboratoria na żaglówkach. Ze względu na wzrost zainteresowania konferencją w trakcie ostatniej konferencji liczba łódek wzrosła z dwóch do czterech.
Wojciech Sobieski
4.5.14.

4th International Conference „Mechatronics – Ideas for Industrial
Applications”
Wisła-Jawornik, 13-17 września

Integralną częścią procesu dążenia człowieka do poprawy komfortu życia jest rozwój nauki,
technologii i – w efekcie – przemysłu. Przyjmuje się, że rozwój przemysłu dotychczas doświadczył trzech rewolucji przemysłowych. Kamienie milowe to: wiek pary, wiek energii elektrycznej
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i okres intensywnej informatyzacji przemysłu. Obecnie mamy do czynienia z kolejną, czwartą już rewolucją przemysłową, polegającą na integracji: automatyzacji i robotyzacji produkcji,
informatyki, a także przetwarzania i wymiany dużych zbiorów danych, odnoszących się do zaawansowanych na niespotykaną dotąd skalę technologii i technik produkcji. W 2011 r. po raz
pierwszy na targach w Hanowerze termin ten został użyty jako „Industrie 4.0”. Powstało też
pojęcie „łańcucha wartości” oznaczające konsekwentne podejście do próby osiągania poziomu
„inteligentnych fabryk”, gdzie procesy są kontrolowane przez systemy cyberﬁzyczne, wykorzystujące wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, rozproszone procesy decyzyjne, Internet Rzeczy
i Internet Wszechrzeczy, czyli świata dużych baz danych, kontaktującego się ze światem ludzi,
tylko gdy jest to konieczne.
Ważną rolę w tym procesie odgrywa mechatronika, szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy,
która została tak nazwana po raz pierwszy w 1969 r. w Japonii, a teraz jest rozumiana jako
synergia mechaniki, elektrotechniki, sensoryki, sztucznej inteligencji, zaawansowanego sterowania i interdyscyplinarnego, systemowego myślenia przy projektowaniu współczesnych produktów
i procesów produkcyjnych. Można stwierdzić, że mechatronika była jednym z elementów, które
uwarunkowały konieczność przemian, prowadzących do aktualnego etapu rozwoju przemysłu,
choć to zapewne dopiero kolejne pokolenia będą mogły świadomie rozstrzygnąć, czy była to
„czwarta rewolucja przemysłowa”.
Dostrzegając znaczenie tego problemu, w 2012 r. w Warszawie zorganizowano pierwszą międzynarodową Konferencję „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”. Jej czwarta edycja
odbyła się w dniach 13-15 września 2017 r., na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz w hotelu Stok, w Wiśle Jaworniku. Konferencja ta została zorganizowana
pod auspicjami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Obrady konferencji otworzył prof. Sławomir Kciuk
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Swoje wystąpienia mieli także: prof. Arkadiusz Mężyk rektor Politechniki Śląskiej, prof. Damian Gąsiorek prodziekan Wydziału Mechanicznego
Technologicznego, prof. Mirosław Pajor przewodniczący Sekcji Mechatroniki Komitetu Budowy
Maszyn PAN, prof. Jan Awrejcewicz honorowy przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji oraz prof. Jerzy Świder przewodniczący Rady Naukowo-Programowej konferencji. W sesji
plenarnej swoje wystąpienia mieli: prof. Jan Awrejcewicz, dr Witold Morawski dyrektor Festo
Didactic Polska oraz prof. Jerzy Świder (także w imieniu dziekana Wydziału Mechanicznego
Technologicznego prof. Anny Timoﬁejczuk).

Uroczyste otwarcie konferencji; rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk w asyście prof.
Sławomira Kciuka wita uczestników i gości na Politechnice Śląskiej
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Istotnym elementem konferencji była znacząca obecność przedstawicieli przemysłu, ﬁrm –
partnerów Wydziału Mechanicznego Technologicznego zarówno w dziedzinie badań, jak i w procesie kształcenia współczesnych inżynierów mechatroników. Były to m.in.: AIUT, AKE Robotics,
ASTOR, B&R Automatyka Przemysłowa, Balluﬀ, Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski, EC
Test Systems, EMT Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich, Festo, Hydac, ifm electronic, ITG
KOMAG, Opel Manufacturing Poland, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”, PERFEKT, SEW Eurodrive oraz VIX Automation. Obecność ﬁrm w procesie
kształcenia umożliwia absolwentom zdobycie unikatowej wiedzy, zaawansowanych umiejętności,
szczegółowych kompetencji i bezcennego na rynku pracy doświadczenia praktycznego. Dzięki tej
obecności konferencja miała wyjątkowy charakter. Stoiska ﬁrm partnerskich zostały usytuowane
w holach Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej, tworząc atrakcyjną oprawę
konferencji i pokazując wzajemne, dopełniające się znaczenie obu stron – nauki i przemysłu –
w procesie implementacji mechatroniki w praktyce inżynierskiej.

Partnerzy przemysłowi konferencji w holach Centrum Edukacyjno-Kongresowego

W tym dniu odbyła się plakatowa sesja studencka, a uczestnicy konferencji zwiedzili wybrane laboratoria mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz w utworzonej
przez pracownika wydziału, w pobliskim Technoparku Gliwice, ﬁrmie EMT Systems, stanowiącej znakomicie wyposażone sprzętowo centrum zaawansowanych szkoleń inżynierskich, m.in.
w obszarze szeroko rozumianej mechatroniki. Z bazy technicznej Centrum korzystają również,
na specjalnych warunkach, studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Uczestnicy konferencji spotkali się na uroczystej kolacji, podczas której kolejno zabierali głos:
rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. Anna Timoﬁejczuk, prof. Jan Awrejcewicz, prof. Mirosław Pajor, prezes Leszek
Olejarz, dr Witold Morawski, prezes Maciej Zajączkowski oraz wielu innych. Wszyscy podkreślali widoczną synergię spotkania nauki i przemysłu, tak ważną w interdyscyplinarnym obszarze
mechatroniki.
Kolejne dwa dni konferencji to intensywne obrady (ponad 90 wystąpień) w sesjach plenarnych
oraz sesjach plakatowych.
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Uroczysta kolacja; przemawiają (od góry): prof. Anna Timoﬁejczuk dziekan Wydziału Mechanicznego
Technologicznego, prof. Jan Awrejcewicz, dr Witold Morawski – ﬁrma FESTO, Maciej Zajączkowski –
Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski

Sesja plenarna konferencji w toku;
prof. Mirosław Pajor i prof. Damian Gąsiorek
sterują dyskusją

Sesja plakatowa konferencji

Zgodnie podkreślano, że cennym elementem konferencji były sesje poświęcone aplikacyjnym
obszarom mechatroniki, w których swoimi doświadczeniami, osiągnięciami, ale też problemami, dzielili się przedstawiciele przemysłu. Także w holach hotelu Stok uczestnikom konferencji
towarzyszyły stoiska ﬁrm, gdzie ich przedstawiciele byli stale gotowi do kuluarowych dyskusji
w przerwach obrad.
Organizatorzy konferencji zadbali także, aby uczestnicy, czy to z odległych Beskidom miast
w Polsce, czy też z dalekich Chin, mogli przez chwilę poczuć góralski klimat tej części Polski,
zapraszając wszystkich po drugim dniu obrad na regionalną kolację.
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Konferencja przeszła już do historii, a trwałym jej śladem będą zawarte znajomości, przyjaźnie, kontakty naukowe i zawodowe, a także publikacje, które po procesie wnikliwego zrecenzowania ukażą się wkrótce drukiem.
Do zobaczenia na kolejnej, piątej konferencji Mechatronics: Ideas for Industrial Applications
2019, która odbędzie się za dwa lata w Szczecinie!
Jerzy Świder
Sławomir Kciuk

4.5.15.

XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji
Zakopane, 17-21 września

W dniach 17-21 września 2017 r. w Zakopanem u podnóża polskich Tatr odbyło się XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji. To naukowe spotkanie uczestników z Polski i zagranicy zajmujących się statecznością konstrukcji cienkościennych gości w kalendarzu imprez naukowych od
ponad 50 lat. Organizatorami Sympozjum są Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Politechniki Łódzkiej oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tegoroczne odbyło się pod patronatem JM Rektora PŁ prof. Wiaka. Jest to konferencja
monotematyczna z tego względu, że ograniczona liczba naukowców i inżynierów poświęca się badaniu problemów wyboczenia i projektowaniu lekkich konstrukcji cienkościennych. Sympozjum
poświęcone stateczności takich konstrukcji stało się jednak stałym wydarzeniem naukowym i odbywa się co trzy lata. Mimo ograniczonej liczby uczestników na tym międzynarodowym forum
poruszonych było (jak zazwyczaj) wiele tematów dotyczących różnych aspektów stateczności,
w tym podstawowej teorii, zastosowań i projektowania. W Sympozjum w charakterze zaproszonych gości uczestniczyli m.in. profesorowie:
• Richard Degenhardt – German Aerospace Center (DLR), Brunschwig, Niemcy,
• Dan Dubina – ’Politehnica’ University of Timisoara, Rumunia,
• Krzysztof Magnucki – Instytut Taboru Kolejowego TABOR, Poznań, Polska,
• Nuno Silvestre – University of Lisbon, Portugalia,
• Ahmer Wadee – Imperial College, Londyn, Wielka Brytania,
• Christopher York – Glasgow University, Wielka Brytania.
Łukasz Domagalski

4.5.16.

XI Konferencja „Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie”
XI Conference „Shell Structures: Theory and Applications” – SSTA 2017
Gdańsk, 11-13 października

Po raz kolejny w murach Politechniki Gdańskiej spotkali się specjaliści ze świata by dyskutować nad zagadnieniami mechaniki konstrukcji powłokowych w trakcie międzynarodowej
konferencji naukowej „Shell Structures: Theory and Applications”. Spotkanie było kontynuacją
cyklu konferencji, które wcześniej odbyły się w Krakowie (1974), Gołuniu (1978), Opolu (1982),
Szklarskiej Porębie (1986), Janowicach (1992), czterokrotnie w Juracie (1998, 2002, 2005, 2009)
oraz w Gdańsku na PG w 2013 roku. Od roku 1998 konferencja ta jest organizowana wyłącznie dzięki zaangażowaniu pracowników Politechniki Gdańskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska Katedry Mechaniki Budowli i Katedry Wytrzymałości Materiałów.
Czym są powłoki? Są to dwuwymiarowe elementy konstrukcyjne zdolne do przenoszenia
naprężeń. Otaczają nas na co dzień jako np.: przekrycia dachowe, zbiorniki, kadłuby statków,
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elementy karoserii samochodów, ale także przedmioty codziennego użytku, jak np. butelki z wodą, puszki do konserw i napojów czy błony komórkowe, naczynia krwionośne.
Szerokie występowanie i zastosowalność powłok pociąga za sobą konieczność stosowania różnych metod badawczych: teoretycznych, numerycznych i doświadczalnych i jak wskazuje kolejny
numer porządkowy konferencji, tematyka ta nieustannie przyciąga nowych ludzi z całego świata,
którzy mają potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń. Takim forum jest właśnie organizowana
konferencja „Shell Structures, Theory and Applications”.
Tegoroczna edycja SSTA 2017 odbyła się w dniach 11-13 października przy współpracy
z Oddziałem Gdańskim Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Patronatu naukowego udzieliły: Komitet Mechaniki PAN, Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych
Mechaniki.

Nadzór nad poziomem teoretycznym sprawował Międzynarodowy Komitet Naukowy w składzie: przewodniczący W. Pietraszkiewicz (Polska), H. Altenbach (Niemcy), M. Amabili (Kanada), J. Awrejcewicz (Polska), J. Błachut (Polska), E. Carrera (Włochy), J. Chróścielewski
(Polska), P.G. Ciarlet (Hong Kong, Chiny), V.A. Eremeyev (Polska), J. Górski (Polska), D.H.
Hodges (USA), Y. Huang (USA), M. Kleiber (Polska), P. Kłosowski (Polska), Z. Kołakowski
(Polska), S.N. Korobeynikov (Rosja), I. Kreja (Polska), T. Lewiński (Polska), K. Magnucki
(Polska), G.I. Mikhasev (Białoruś), P. Neﬀ (Niemcy), J.N. Reddy (USA), J.M. Rotter (Wielka
Brytania), E. Ramm (Niemcy), S. Shimizu (Japonia), D.J. Steigmann (USA), F. Tornabene
(Włochy), W. Wagner (Niemcy). K. Wiśniewski (Polska), W. Witkowski (Polska), A. Zingoni
(Republika Południowej Afryki). To dzięki oﬁarnej pracy tych ludzi udało się zapewnić wysoki
poziom naukowy wydawnictwa konferencyjnego.
W procesie rejestracji uczestników organizatorzy otrzymali 141 pełnych tekstów referatów.
Teksty te zostały zrecenzowane przez członków Międzynarodowego Komitetu Naukowego, a następnie poprawione przez autorów zgodnie z sugestiami recenzentów. Jeszcze przed konferencją
przygotowany i opublikowany został tom materiałów konferencyjnych: Shell Structures: The-
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ory and Applications, Vol. 4, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London 2017,
pp. XIX + 574, ISBN 978-1-138-05045-7, eds.: W. Pietraszkiewicz, W. Witkowski, zawierający
132 referaty konferencyjne. Mamy nadzieję, że, podobnie jak w poprzednich edycjach konferencji, tzn. 2005, 2009, 2013, aktualny czwarty tom będzie indeksowany w bazie ISI Web of Science.
Pozwoli to upowszechnić zawartość książki wśród szerszego grona specjalistów ze świata.
Czwarty tom materiałów konferencyjnych zawiera pełne teksty 5 referatów generalnych, których autorami są jedni z najwybitniejszych specjalistów w tej tematyce, kolejno: E. Carrera
(Włochy) i T. Lewiński (Polska); S. Reese (Niemcy); M. Rotter (Wielka Brytania); Y. Zhang
(Chiny).
Pozostałe pełne teksty referatów zostały w tomie podzielone na sześć rozdziałów: Modelowanie teoretyczne (36 referatów), Stateczność (22 referaty), Dynamika (14 referatów), Biopowłoki
(7 referatów), Analizy mumeryczne (15 referatów), Projektowanie inżynierskie (21 referatów)
oraz Tematy pokrewne (12 referatów).
Ostatecznie w Konferencji SSTA2017 wzięło udział 127 uczestników z 13 krajów świata:
79 z Polski, 18 z Rosji, 9 z Niemiec, 7 z Wielkiej Brytanii, po 3 z Chin i z Włoch, 2 z Japonii oraz
po 1 z Białorusi, Francji, Węgier, Indii, Słowenii i Ukrainy. Zaprezentowano łącznie 91 referatów
wygłaszanych i 26 prezentacje plakatowe.
Dyskusje po wykładach często przenosiły się do kuluarów, nawet poza mury uczelni, o czym
świadczy duża liczba uczestników, którzy wzięli udział w poczęstunku w restauracji Filharmonia w Gdańsku, gdzie mieli okazję podziwiać w nieformalnej atmosferze wieczorną panoramę
Gdańska. Restauracja ta zadbała także o wyborne menu, serwowane na najwyższym poziomie
w trakcie trwania konferencji.
Uczestnicy mieli także okazję wysłuchać koncertu kwartetu w składzie: Paweł Nowak – akordeon, Paweł Zawada – fortepian, Łukasz Perucki – skrzypce, Sebastian Wyszyński – kontrabas.
Organizatorem koncertu była Anna Strojek (ASART). Kwartet zaprezentował repertuar z motywem wiodącym tanga argentyńskiego wg Ástora Piazzolli.
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Tradycyjnie organizatorzy zapewnili także uczestnikom zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku oraz wizytę na zamku w Malborku
Wszystkie te wydarzenia nie byłyby możliwe, gdyby nie praca Komitetu Organizacyjnego konferencji w składzie: W. Witkowski (przewodniczący), J. Górski (wiceprzewodniczący),
S. Burzyński (sekretarz) T. Ferenc (sekretarz), D. Bruski, K. Daszkiewicz, M. Jasina, R. Kędra,
B. Kotarska-Lewandowska, A. Kryczałło, M. Kujawa, J. Lachowicz, H. Małyszczyk, M. Rucka,
A. Sabik, M. Skowronek, B. Sobczyk, B. Zima.
Organizatorzy dziękują też pracownikom technicznym naszej uczelni z działu gospodarczego,
sekcji multimedialnej, działu ochrony mienia, działu eksploatacji i CUI za pomoc i profesjonalną
obsługę techniczną naszego wydarzenia.
Sama chęć do pracy nie wystarczyłaby do zorganizowania tego przedsięwzięcia, gdyby nie
wsparcie ﬁnansowe. Organizatorzy wyrażają gorące podziękowania następującym sponsorom:
SOFiSTiK AG, Oberschleißheim, (Niemcy), Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
(Polska), PORR S.A. (Polska), Gotowski BKiP (Polska), Sika Poland Sp. z o.o. (Polska), Biuro
Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK S.A., Polska).
Tomasz Ferenc
Hanna Małyszczyk
Agnieszka Sabik
Wojciech Witkowski

4.5.17.

VIII Sympozjon „Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”
Wrocław, 26-29 października

VIII Sympozjon „Kompozyty. Konstrukcje warstwowe” odbył się w miejscowości Różanka k. Międzylesia w dniach 26-29 października 2017 r. W Sympozjonie uczestniczyło 58 osób.
W 7 sesjach zostało wygłoszonych 35 referatów spośród 37 prac zamieszczonych w programie.
Dodatkowo referat wygłosił przedstawiciel ﬁrmy VisBud. Ciekawym wydarzeniem Sympozjonu była wycieczka do Zakładu Doświadczalnego Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu, gdzie
zapoznano uczestników z produkcją wielorakiego osprzętu urządzeń elektrycznych wykonanych
zgodnie z własnym know-how z nowoczesnych materiałów kompozytowych. Na Sympozjonie prezentowane były prace z ośrodków naukowych: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki
Łódzkiej, Politechniki Lubelskiej, Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Charkowskiej (Ukraina), Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu
w Porto (Portugalia), Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej.
Tematycznie referaty były związane z aktualnymi badaniami prowadzonymi przez reprezentowane na Sympozjonie ośrodki naukowe i dotyczyły następujących zagadnień:
• modele ﬁzyczne konstrukcji warstwowych,
• numeryczna analiza konstrukcji warstwowych,
• badania doświadczalne kompozytów i konstrukcji warstwowych,
• zagadnienia optymalizacji i analiza wrażliwości,
• zastosowania kompozytów w konstrukcjach inżynierskich.
Michał Stosiak
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4.5.18.

II Seminarium Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 11 listopada

Poznański Oddział PTMTS po raz drugi był współorganizatorem Seminarium Inżynierii
Biomedycznej. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczestnikom wysłuchania prelekcji
uznanych specjalistów, zarówno z dziedziny nauk medycznych, jak i nauk ścisłych. Tematyka
II Seminarium Inżynierii Biomedycznej dotyczyła biomechaniki, biomateriałów oraz innowacyjnych rozwiązań w medycynie.

Wystąpienie Witolda Walkego z Politechniki Śląskiej

W programie seminarium odbyły się wykłady prowadzone przez takich specjalistów jak:
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski (dziekan Wydziału Mechanicznego WAT), dr inż. Witold
Walke z Politechniki Śląskiej oraz dr n. med. Jerzy Nazar (poznański chirurg i ortopeda, który
przeprowadził największą w Polsce operację wszczepienia protezy kości, wydrukowanej w technologii 3D). Wśród zaproszonych prelegentów znalazła się również grupa naukowców z Ukrainy:
prof. V. Maksymenko (dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej w National Technical University of Ukraine) oraz dr V. Yakymchuk i Y. Stasiuk.

Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych prelegentów

Ponadto konferencję uświetniły wystąpienia Mirona Tokarskiego (biolog molekularny, współzałożyciel Genomtec S.A.), Jakuba Wojciechowskiego (członek zespołu StethoMeTM), Michała Kosiedowskiego (kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości Poznańskiego Centrum
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Superkomputerowo-Sieciowego), Konrada Staniewskiego (dyrektor pionu projektów i rozwiązań elektronicznych ﬁrmy ALVO), Piotra Szymkowiaka (członek zespołu medVC) oraz Adama
Sobatka (dyrektor Zakładu ds. Certyﬁkacji Wyrobów Medycznych w PCBC S.A.). Były one
niewątpliwie wspaniałą okazją do poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w medycynie.
Wydarzenie przeznaczone było w szczególności dla studentów (udział wzięli studenci z 20
uczelni, w tym z 2 uczelni zagranicznych), ale również dla wszystkich zainteresowanych nowinkami technologicznymi w dziedzinie bioinżynierii i medycyny. O skali przedsięwzięcia świadczy
również fakt, iż można je było obserwować na żywo na platformie naukowej interaktywnej telewizji PlatonTV.
Więcej zdjęć z imprezy i szczegółowy program są dostępne pod adresami:
www.dmef.poznan.pl/pl/galeria/94252
http://bioinzynieria.net/
https://www.facebook.com/events/154333641825297
Roman Starosta
4.5.19.

Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin
Profesora Edmunda Wittbrodta
Gdańsk, 17 listopada

W dniu 17 listopada odbyła się Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Edmunda Wittbrodta. Organizatorami Sesji byli: Katedra Mechaniki i Mechatroniki Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN,
Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów KBM PAN, Sekcja Mechatroniki KBM PAN oraz Gdański Oddział PTMTS.
W części inauguracyjnej jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Powitał zebranych, przypomniał o powodach, dla których zorganizowano Sesję, wymienił także najważniejszych jej organizatorów. Następnie głos
zabrali prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, JM Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż.
Jerzy Warmiński, przewodniczący Sekcji Dynamiki Układów PAN, prof. dr hab. inż. Włodzimierz
Kurnik, przewodniczący Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN, dr hab. inż. Mirosław Pajor,
prof. ZUT, przewodniczący Sekcji Mechatroniki PAN, dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG,
przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTMTS. Na zakończenie sesji ponownie głos zabrał prof.
dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, który przypomniał sylwetkę i najważniejsze osiągnięcia Jubilata1 .
Pan profesor Edmund Wittbrodt podziękował za złożone życzenia i gratulacje. W wystąpieniu przypomniał swoją niezwykłą karierę, łączącą naukę i politykę.
Na zakończenie części inauguracyjnej uczestnicy mieli okazję osobistego przekazania gratulacji dla Jubilata. Spotkanie zakończyło się przy kawie. Uczestnicy sesji mieli także okazję
zapoznania się ze zorganizowaną przed Aulą w Gmachu Głównym PG wystawą okolicznościową:
Sylwetka i działalność Profesora Edmunda Wittbrodta.
W części naukowej, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, zaprezentowano następujące odczyty:
• dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT, prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek, prof. dr
hab. inż. Stefan Berczyński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) – Modelowanie i obliczenia zmiennych w czasie systemów obrabiarka-proces skrawania
z zastosowaniem metody sztywnych elementów skończonych,
1

Patrz rozdział III.2 – Członkowie PTMTS, Jubileusze.
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• prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz (Politechnika Łódzka) – Dynamika regularna i chaotyczna ciała sztywnego na płaszczyźnie z tarciem,
• prof. dr hab. Stanisław Wojciech, prof. dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik (Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – Metoda sztywnych elementów skończonych
w modelowaniu dynamiki manipulatorów robotów oraz urządzeń oﬀshorowych.
Po kolejnej przerwie na kawę odbyły się posiedzenia Sekcji PAN i Oddziału Gdańskiego
PTMTS. Całość spotkania zakończyła się wspólnym obiadem.
Jarosław Górski

4.5.20.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – International Conference
„Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2017
Kijów, 20-23 listopada

W Kijowie w dniach 20-23 listopada odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa –
International Conference „Challenges in Geotechnical Engineering” CGE-2017, pod patronatem
Polskiej Akademii Nauk. Liczba uczestników 68, w tym 25 z zagranicy. W gronie uczestników było
22 profesorów i doktorów habilitowanych. Konferencja była zorganizowana przez Uniwersytet
Zielonogórski, Oddział PTMTS w Zielonej Górze oraz przez Kijowski Narodowy Uniwersytet
Budownictwa.
Konferencja organizowana jest w ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy Ukrainą
i Polską. Wpisuje się w ponad 70-letnią tradycję konferencji naukowych kijowskiej uczelni w dziedzinie geotechniki i ponad 40-letnią tradycję uczelni zielonogórskiej w organizacji konferencji
w obszarze geologii inżynierskiej.
Celem konferencji było przedstawienie dorobku naukowego oraz wymiana doświadczeń naukowych i technicznych w dziedzinie geotechniki. Problematyka konferencji to:
• wykorzystanie symulacji komputerowych w analizie zagadnień geotechnicznych,
• badania elementów konstrukcyjnych budynków i budowli,
• współdziałanie układów podłoże-fundament-budowla naziemna,
• fundamenty budynków wysokich,
• realizacja głębokich wykopów i stateczność skarp,
• budownictwo na obszarach sejsmicznych i problematyka obiektów obciążonych dynamicznie,
• fundamentowanie w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich,
• badania obszarów o skomplikowanej budowie geologicznej, w tym struktur glacitektonicznych,
• nowoczesne metody badania właściwości gruntów,
• zagadnienia pokrewne.
Celem konferencji była również wymiana doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie budownictwa.
Kolejne konferencje będą odbywały się w Ukrainie i w Polsce.
Piotr Alawdin
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Wycieczka dydaktyczna do Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz

W ramach działalności Oddziału Wrocławskiego 23 lutego odbyła się wycieczka zawodowa
do TU Chemnitz, największego ośrodka zajmującego się kompozytami i konstrukcjami lekkimi
w Europie. Ośrodkiem tym kieruje prof. Lothar Kroll. Uczestnicy wycieczki (50 osób), głównie
studenci i doktoranci, zapoznali się z aktualnym wyposażeniem i nowoczesnymi technologiami
przetwórstwa kompozytów i konstrukcji lekkich. Poniżej pamiątkowe zdjęcie wykonane na tle
nowoczesnej wtryskarki do wytwarzania dużych obiektów, np. kontenerów, części karoserii itp.,
także z tworzyw wielokomponentowych.

Michał Stosiak

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.
W 2017 r. do Kapituły Nagrody nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

4.6.2.

Konkurs PTMTS i PTETiS o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
Druga edycja, lata 2017-2018

• Kapituła Nagrody ogłasza przedłużenie do roku 2018 drugiej edycji konkursu o Nagrodę
Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
• Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6 należy przesłać do siedziby Zarządu
Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca czerwca 2018 roku z dopiskiem
„Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.
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• Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym: http://wimii.pcz.czest.pl/pl/badania/stowarzyszenia-naukowe (zakładka: Stowarzyszenia Naukowe/PTMTS). Regulamin nagrody został również opublikowany w Biuletynie
PTMTS, Rok 2016.

4.6.3.

Ogólnokrajowy Konkurs im. profesora Jana Szmeltera
na prace z mechaniki technicznej

Oddział Łódzki PTMTS w porozumieniu z Zarządem Głównym w 2016 roku ogłosił kolejną
edycję Ogólnokrajowego Konkursu im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców nieposiadających
stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Pierwsza edycja odbyła się w 1965 roku
i był to Ogólnopolski Konkurs Naukowy dla młodych pracowników nauki na prace z zakresu
mechaniki. Od 1997 roku Konkurs nosi imię Profesora Jana Szmeltera.
Przewodniczący Zarządu Głównego PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski, na wniosek Zarządu
Oddziału Łódzkiego PTMTS, powołał Sąd Konkursowy w składzie:
przewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Nagórko
członkowie
– prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems
– prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
– prof. dr hab. inż. Marian Królak.
Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami Sąd uznał, że praca Comparison of turbulent
and laminar codes for vertical-axis wind turbine, której autorem jest dr inż. Krzysztof Rogowski
(Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska), spełnia kryteria
naukowe Konkursu, i postanowił przyznać autorowi pracy wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 1000 zł.

4.6.4.

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 Nagród wyłoniona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTMTS w składzie: dr inż.
W. Puch – przewodniczący Komisji, dr hab. inż. I. Kreja, prof. PG, dr inż. M Mazur, postanowiła
przyznać:
• nagrodę za dyplom magisterski i związaną z tym nagrodę pieniężną 1000 zł za pracę:
Hubert Konkol, Wiktor Wickland (WILiŚ) – Rozwój portu w Ustce. Symulacja warunków
falowych, opiekun prof. Adam Bolt
• dodatkowo wyróżnić dyplom magisterski (powiązany z nagrodą 300 zł): Alexander Hildebrandt (WM) – Zaprojektować skrzynie do biegów do samochodu z napędem na cztery koła,
opiekun dr inż. Ryszard Woźniak
Komisja nie przyznała nagrody za dyplom inżynierski, a jedynie wyróżnienie (300 zł):
• Sebastian Banc (WILiŚ) – Stateczność kratownicy obciążonej wiatrem, opiekun prof. Piotr
Iwicki
Do konkurs zgłoszono aż 14 prac.
Jarosław Górski
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4.6.5.

Konkurs budowy mostów z papieru „WyKOMBinuj mOst 2017”
10. rocznica konkursu

Dziewięć lat temu, dokładnie 6 marca 2008 r., Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji KOMBO
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zorganizowało mały, lokalny
konkurs polegający na skonstruowaniu modelu przęsła mostowego o największej wytrzymałości.
Wcześniej słyszeliśmy o różnego rodzaju konkursach konstruktorskich organizowanych między
innymi w amerykańskich czy japońskich uczelniach, jednak naszą bezpośrednią inspiracją był
artykuł dra inż. Andrzeja Niemierki Budujemy mosty – rozstrzygnięcie konkursu opublikowany
w czasopiśmie Delta, nr 8/1976, w którym opisano wyniki konkursu na zbudowanie konstrukcji
przenoszącej na cztery podpory największe w stosunku do własnego ciężaru obciążenie zewnętrzne. Konstrukcje były wysyłane przez czytelników do redakcji Delty, a następnie odbyło się ich
obciążanie.
Pierwotnie do naszego konkursu przyjęliśmy następujące założenia: trzyosobowa drużyna
w ciągu pięciu godzin wykonuje z papieru i kleju most o rozpiętości 60 cm, który następnie jest
obciążany w maszynie wytrzymałościowej. W pierwszej edycji wyKOMBinuj mOst udział wzięło
12 drużyn, w tym dwie drużyny z Politechniki Krakowskiej, pozostałe z Politechniki Gdańskiej.
Z czasem konkurs zyskał renomę i prestiż i już w 2011 roku stał się imprezą o zasięgu krajowym, goszczącą 36 drużyn z całej Polski. Jednocześnie nasz konkurs stał się inspiracją dla wielu
ciekawych konkursów budowy modeli konstrukcji, między innymi wież z balsy („Wybudujemy
Wieżę”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, od 2011), mostów stalowych
(„Studencki Konkurs Mostów Stalowych”, Politechnika Wrocławska, od 2012), stalowych żurawi („Zapuść Żurawia”, Politechnika Lubelska, 2013), mostów drewnianych („Konkurs Mostów
Drewnianych”, Politechnika Białostocka, od 2015), mostów drukowanych z tworzyw sztucznych
(„Most 3D Wanted”, Politechnika Gdańska, od 2016).
W kolejnych edycjach konkursu wprowadzaliśmy zmiany, m.in. wydłużyliśmy konkurs z jednego do trzech dni, aby zapewnić czas niezbędny na schnięcie i twardnienie połączeń klejonych,
a także zwiększyliśmy rozpiętość mostu (poprzez 80 cm do obecnie 100 cm), wprowadziliśmy
niewiadomą w postaci miejsca przyłożenia obciążenia, zmienialiśmy deﬁnicję współczynnika nośności – wszystko to, aby co roku stawiać przed uczestnikami nowe wyzwania. Jedno zostało
niezmienne – materiały, ponieważ – jak pokazuje wieloletnie doświadczenie – modele przęseł
mostowych wykonywane z papieru umożliwiają doskonałą obserwację mechanizmów zniszczenia,
jakie mogą pojawić się w rzeczywistych konstrukcjach, przede wszystkim mechanizmu globalno-lokalnej utraty stateczności oraz rozerwania elementów.
Jubileuszowa, 10 edycja wyKOMBinuj mOst odbyła się w dniach 19-21 kwietnia 2017 r.
Wzięły w niej udział 32 drużyny reprezentujące uczelnie techniczne z całej Polski (Politechniki:
Białostocka, Gdańska, Krakowska, Łódzka, Poznańska, Rzeszowska, Śląska, Warszawska i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz uczniowie szkół średnich (Powiatowe
Centrum Edukacyjne w Lęborku, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach oraz Zespół Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach). Pierwszego dnia konkursu na obydwu
dziedzińcach Gmachu Głównego drużyny w trakcie siedmiu godzin miały za zadanie skonstruować z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego model przęsła mostowego o rozpiętości
100 cm pracującego w schemacie belki wolnopodpartej. W drugim dniu konkursu odbyła się
II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana KOMBOferencja, podczas której zostały
wygłoszone referaty o tematyce związanej z szeroko pojętym budownictwem i projektowaniem
konstrukcji. W konkursie na najlepsze prezentacje nagrodę zdobyły cztery referaty. Wyróżnione
zostały dwa duety z Politechniki Łódzkiej – Małgorzata Palczewska i Maria Nowicka Słomiany
zapał czy konstrukcja na mur beton – technologia strawbale oraz Magdalena Szkatulska i Jakub Szymczak Contour crafting – budynki drukowane w technologii 3D. Indywidualne nagrody
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Uczestnicy konkursu

uzyskały Karolina Pietrusińska z Politechniki Łódzkiej za referat Koncepcja remontu kamienicy
z okresu międzywojennego oraz Olga Własów reprezentująca Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Techniczny w Berlinie za referat Badanie kryteriów komfortu na przykładzie rzeczywistego
modelu mostu wstęgowego.
Największe emocje – jak zawsze – przyniósł trzeci dzień konkursu, podczas którego odbywały się próby wytrzymałościowe. Po uprzedniej weryﬁkacji wymiarów oraz pomiarze masy,
most każdej drużyny był obciążany w maszynie wytrzymałościowej, aż do uzyskania ugięcia
równego 40 mm. Miejsce przyłożenia obciążenia zostało wylosowane już po wykonaniu mostów
i w tym roku było zlokalizowane centralnie w środku pomostu konstrukcji. Konstrukcje zostały
sklasyﬁkowane pod względem współczynnika K (szczegółowo opisanego w regulaminie) zdeﬁniowanego jako iloraz maksymalnej siły do masy konstrukcji podniesionej do potęgi n, gdzie n
był obliczeniowym współczynnikiem nośności konstrukcji równym 1.5 lub 1.55, w zależności od
maksymalnej siły.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna „Killerów Trzech” z Politechniki Warszawskiej w składzie: Michał Swoboda, Piotr Rozwałka, Krzysztof Kaczor, osiągając współczynnik
K = 14,0022 przy przeniesionej sile 1310 N i masie mostu 444 g. Drugie miejsce zajęła drużyna
„Rozbujane Betoniary” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie:
Kamil Redzik, Maksymilian Dąbrowski oraz Kamil Deszczyński. Ich obiekt przeniósł siłę 830 N
przy masie równej 723 g, uzyskując wartość współczynnika K = 4,2694. Na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna „Panda” z Politechniki Łódzkiej w składzie: Paulina Cieślak, Damian
Ciapa oraz Andrzej Orziński. Ich most o masie 277 g przeniósł siłę 232 N, co równało się wartości
współczynnika K = 3,7988.
Poza główną klasyﬁkacją konkursową, nagrody przyznano także w kategoriach dodatkowych.
Nośność swojej konstrukcji najlepiej oszacowała drużyna „Ekipa z Brystolu” (Kacper Młocek,
Patrycja Drobiczek, Elżbieta Szuta) z Politechniki Śląskiej, myląc się jedynie o 3 N. Najtrafniejsze szacowanie masy konstrukcji wskazała drużyna „Piotrkowska Skład” (Maciej Łuczyński,
Daniel Osmólski, Cezary Ambroziak) z Politechniki Łódzkiej, której typowana masa odbiega-
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Drużyna „Killerów Trzech” z Politechniki Warszawskiej w składzie: Michał Swoboda, Piotr Rozwałka,
Krzysztof Kaczor

ła od rzeczywistej zaledwie o 2 g. Nagrodę za wykonanie konstrukcji o największej sztywności,
wyznaczonej przez najmniejsze ugięcie przy poziomie obciążenia 300 N zdobyła drużyna „Most
Beautiful” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie: Jakub Mazur,
Maciej Pietrzyk oraz Marek Moczulski. Najładniejszą papierową konstrukcję mostową wykonała
drużyna „Mostowiakowie” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie:
Kornelia Wasiluk, Artur Chełchowski i Paweł Pućko, która w plebiscycie publiczności uzyskała
największą liczbę głosów.
Szczegółowe wyniki konkursu oraz zdjęcia udostępnione są na stronie internetowej KOMBO
pod adresem http://wilis.pg.edu.pl/kombo oraz https://www.facebook.com/komboPG/
Tekst ukazał się w nr 5/2017 w PISMO PG. Zdjęcia – Karina Steindl.
Magdalena Rucka
Opiekun Koła Naukowego Mechaniki Budowli KOMBO

4.6.6.

Konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2016/2017
w obszarze mechanika”

Gliwicki Oddział PTMTS ogłosił konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2016/2017 w obszarze mechanika”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w siedzibie
Oddziału Gliwickiego PTMTS 17 lutego 2017 r.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dra hab. inż. Stanisława Szwedy, prof. PŚl, po
zapoznaniu się z pracami przesłanymi na konkurs, postanowiła przyznać:
• 1 miejsce – inż. Przemysław Wolnicki, temat pracy inżynierskiej: Projekt i budowa ramienia robota o budowie odpowiadającej ruchliwości ludzkiego przedramienia z możliwością
sterowania dłonią, nagroda w wysokości 500 zł,
• 2 miejsce – inż. Kamil Gołąb, temat pracy inżynierskiej: Wpływ dyskretyzacji modelu w metodzie elementów skończonych na rozwiązanie zadań przepływu ciepła, nagroda w wysokości 300 zł,
• 3 miejsce – inż. Michał Zalas, temat pracy inżynierskiej: Projekt stanowiska pracy do
klejenia reﬂektorów samochodowych, nagroda w wysokości 200 zł.
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Ogłoszono konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2017/2018 w obszarze mechanika”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w lutym 2018 r.

4.7.

Patronat Oddziału Gdańskiego PTMTS nad studenckim kołem
naukowym FOREVER YOUNG

Studenckie Koło Naukowe FOREVER YOUNG w roku 2017 prężnie kontynuowało swoją działalność, zainicjowaną powołaniem Koła w roku 2016. Przez cały czas SKN FOREVER
YOUNG wspierane jest zarówno ﬁnansowo, jak i merytorycznie nieocenionym wkładem Oddziału Gdańskiego PTMTS.
W roku 2017 stanowisko prezesa Koła dzierżyła inż. Katarzyna Muzyka, a opiekunem Koła
Naukowego nadal pozostawał dr inż. Karol Winkelmann z Katedry Mechaniki Budowli WILiŚ
PG.
Koło w roku kalendarzowym 2017 odbyło kolejno: 3 Walne Zgromadzenia, 6 spotkań roboczych (pięć z nich było poświęcone budowie i obsłudze kopuły tensegralnej Fullera, a jedno
Konkursowi MECHANI-CUP), przeprowadzono także szereg prezentacji działalności Koła (na
wykładach z Mechaniki Ogólnej i Budowli oraz podczas trwania wydarzeń organizowanych przez
Koło).
W roku 2017 SKN FOREVER YOUNG przeprowadziło cztery ważne inicjatywy.
W styczniu zorganizowano drogą elektroniczną pierwszą z nich – konkurs pod nazwą „OPTI-CON”, polegający na zaprojektowaniu konstrukcji kratowej w sposób jak najkorzystniej (SGN)
przenoszący zadane obciążenie na dane podpory. Laureatem Konkursu, ogłoszonym 31 stycznia,
został Karol Żabinski, wyróżniony został Rafał Kwinta.
W dniu 21 marca członkowie Koła uczestniczyli w festiwalu FOKA – Forum Organizacji
i Kół Akademickich. Podczas jego trwania demonstrowali interaktywny model układu tensegralnego i organizowali „mechaniczne” kalambury. Stoisko Koła cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W dniach 24-27 maja na Politechnice Gdańskiej odbył się Bałtycki Festiwal Nauki. Wzorem
roku ubiegłego, członkowie Koła zaprezentowali na festiwalu rzeczywistej skali model kopuły
w technologii tensegrity o sześciometrowej średnicy, wykonanej z drewna sosnowego (słupki)
oraz linek stalowych (cięgna). Kopuła ta została zaprojektowana w sposób optymalny przez
Mateusza Rąpcę, a jej materiały składowe zostały przeanalizowane doświadczalnie w celu ustalenia ich podstawowych parametrów wytrzymałościowych przez Filipa Kłosa. Z obu działań
powstały wyróżniającej jakości prace magisterskie. Dodatkowo wnioski i analizy z prac były przedstawione przy wzniesionym obiekcie w formie plakatów. Równolegle prowadzono też
konkurs popularnonaukowy na odgadywanie lokalizacji znanych i sławnych obiektów inżynieryjnych.
Końcowo, w dniu 28 czerwca przeprowadzono czwartą, „ﬂagową” inicjatywę Koła, tj. Konkurs
„MECHANI-CUP” z zakresu mechaniki ogólnej i budowli. Dwie najlepsze jedenastki uczestników (osobno z MO i MB), wyłonione na podstawie zadań eliminacyjnych wydawanych w ciągu
całego semestru, wpierw stanęły przed koniecznością poprawnego rozwiązania testu jednokrotnego wyboru, a następnie wyłonione na podstawie testu dwie topowe trójki z każdego konkursu stanęły w szranki mechanicznego ﬁnału wzorowanego na programie „Jeden z dziesięciu”.
Konkurs z mechaniki ogólnej wygrała Anna Potrac, natomiast konkurs z mechaniki budowli wygrał Karol Żabinski, ustrzeliwując konkursowy dublet w roku 2017 r. Konkurs wsparły doﬁnansowaniem ﬁrmy TRANSPROJEKT GDAŃSKI S.A. oraz WATER-JET sp. z o.o.
z Elbląga.
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Pod koniec roku planowane jest ogłoszenie Konkursu pod roboczą nazwą „SCREW IT!”,
który ma zająć w styczniu miejsce inicjatywy „OPTI-CON”. Ma on polegać na optymalnym
zaprojektowaniu połączenia śrubowego o zadanych gabarytach. W styczniu 2018 r. ma odbyć
się ﬁnał Konkursu, polegający na przetestowaniu nadesłanych rozwiązań złącza na maszynie
wytrzymałościowej. Prowadzone są rozmowy z ﬁrmą CONSTRACO S.A., która ma zostać sponsorem Konkursu.
W całym roku 2017 odbywały się ponadto, we współpracy z Kołem Naukowym MOST
WANTED oraz Kołem Naukowym KOBRA, zajęcia z języka angielskiego o tematyce ogólnobudowlanej „Evening TEA — Technical Evening Academy”.
Plany Koła na rok 2018 obejmują: organizację Konkursu „SCREW IT!”, prelekcje, tutoriale
i pomoce konsultacyjne dla studentów, dalsze prace nad układami tensegralnymi, wycieczki na
place budowy w Gdańsku i jego okolicach oraz kolejną edycję Konkursu „MECHANI-CUP”.
Karol Winkelmann
Opiekun Koła Naukowego Forever Young

5.
5.1.

Działalność wydawnicza

Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

Na XXXVII Zjeździe Delegatów PTMTS w Supraślu (23-24 marca) przyjęto Regulamin
kwartalnika2 . Na jego podstawie na Zjeździe wybrano Radę Naukową JTAM, a na zebraniu
plenarnym 7 grudnia – Kolegium Redakcyjne na kadencję 2018-2021.
W Radzie Naukowej zasiadali:
Przewodniczący

–

prof. Michał Kleiber

Członkowie Rady:
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

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

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

Komitet Redakcyjny kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
działał w składzie:

2

Regulamin kwartalnika jest załacznikiem nr 7 do protokołu z XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS – część II
Biuletynu.
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Redaktor Naczelny
Redaktorzy działowi

Redaktor techniczny
Redaktor językowy
Sekretarz

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

prof. Włodzimierz Kurnik
dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH
prof. Krzysztof Dems
prof. Witold Elsner
prof. Kurt Frischmuth
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
prof. Błażej Skoczeń
prof. Andrzej Styczek
prof. Andrzej Tylikowski (do III)
prof. Utz von Wagner
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: 1/2017 w styczniu, 2/2017 w kwietniu, 3/2017 w lipcu, 4/2017 w październiku; razem 133 ark. wydawniczych.
Journal of Theoretical and Applied Mechanics został po raz ósmy odnotowany na liście Impact Factor (opublikowanej w roku 2017):
J THEOR APP MECH-POL

IF 2016=0.683

Dla przypomnienia: IF 2009=0.178, IF 2010=0.264, IF 2011=0.283, IF 2012=0.452,
IF 2013=0.630, IF 2014=0.636, IF 2015=0.679. Jak widać, współczynnik Impact Factor kwartalnika systematycznie wzrasta.
Po raz piąty odnotowany został również tzw. 5-letni współczynnik Impact Factor
J THEOR APP MECH-POL

5-Years IF = 0.822

Pierwszy 5-letni współczynnik Impact Factor 5-Years IF = 0.447, potem kolejno: 0.547, 0.693,
0.739.
Lista współczynników Impact Factor (IF) jest corocznie publikowana przez Thomson Reuters
w Journal Citation Reports.
W „Wykazie polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację
naukową” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Journal of Theoretical and Applied Mechanics ma nadal 15 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 2017
opublikowano 111 artykułów i 3 komunikaty, co stanowi ok. 27% zgłaszanych do redakcji prac.
W ostatnich latach napływa ponad 350 artykułów rocznie.
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Wzrost współczynnika IF czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics
w latach 2009-2016

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 Crossref Similarity Check, 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 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę (umowa nr 715/P-DUN/2017) doﬁnansowało trzy zadania związane z podniesieniem poziomu naukowego czasopisma oraz upowszechniania informacji o wynikach badań
naukowych:
• digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego
dostępu do nich przez sieć Internet,
• stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
• wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń.

5.2.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2016

W lutym 2017 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2016 w formacie A4, str. 114, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ryszard
Pęcherski.
Na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem http://www.ptmts.org.pl/biuletyn.htm
dostępne są Biuletyny PTMTS od roku 1963 do numeru bieżącego.

5.3.

Modelowanie Inżynierskie

Oddział Gliwicki PTMTS wydał w 2017 roku cztery zeszyty czasopisma Modelowanie Inżynierskie:
• t. 30, z. 61 – 8 artykułów, 58 stron,
• t. 31, z. 62 – 13 artykułów, 98 stron,
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• t. 32, z. 63 – 14 artykułów, 124 strony,
• t. 33, z. 64 – 16 artykułów, 120 stron,
nakład każdego numeru to 500 egz., redaktor naczelny do tomu 32 – Eugeniusz Świtoński,
od tomu 33 – Arkadiusz Mężyk. Publikowane referaty pozostają ogólnie dostępne na stronie
internetowej czasopisma (www.kms.polsl.pl/mi/).
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma od 2015 roku 8 punktów.
Łącznie wydano 176,5 arkuszy wydawniczych w wydawnictwach ciągłych.

5.4.

Wydawnictwa zwarte

Oddział Bydgoski wydał artykuły opracowane na podstawie referatów przedstawionych na
IX Sesji Naukowej „Mechanika stosowana” w Bydgoszczy (25 listopada 2016 r.), po recenzjach,
w postaci publikacji pt. Scientiﬁc Session of Applied Mechanics IX w wydawnictwie AIP Conference Proceedings 1822, 2017, USA. Wydawnictwo jest indeksowane m.in. w WEB of Science,
Scopus, Inspec.,
http://aip.scitation.org/toc/apc/1822/1?expanded=1822, ISBN: 978-0-7354-1490-7.
Oddział Gdański opublikował Shell Structures: Theory and Applications, t. 4, CRC
Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London 2017, str. XIX + 574, ISBN 978-1-138-05045-7,
pod redakcją W. Pietraszkiewicza i W. Witkowskiego zawierający 132 referaty konferencyjne.

6.

Zakończenie renowacji grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera

Grobowiec rodziny Godlewskich, w którym spoczywa ciało znakomitego polskiego mechanika
prof. Maksymiliana Tytusa Hubera, znajduje się w zabytkowej części Cmentarza Rakowickiego
w Krakowie. Sylwetka Profesora, podjęta przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej idea rekonstrukcji miejsca jego spoczynku i przeprowadzona zbiórka środków zostały
opisane w Biuletynie PTMTS, Rok 2016.
Proces rekonstrukcji grobowca (fot. 1) został przeprowadzony przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a z polecenia Rektora AGH prof. dra hab. inż. Tadeusza Słomki był nadzorowany
przez Kanclerza AGH mgr. inż. Henryka Zioło. Prace projektowe prowadzone pod nadzorem
konserwatora zabytków rozpoczęły się pod koniec 2016 r. Został zaakceptowany zakres i sposób
wykonania modernizacji oraz ustalono miejsce umieszczenia tablicy pamiątkowej podkreślającej
zasługi prof. M.T. Hubera dla rozwoju mechaniki. Ustalony został też wykonawca prac modernizacyjnych – Zakład Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki Halina Baster.
Niestety, zimą 2016/17 w wyniku upadku konaru drzewa grobowiec doznał poważnych zniszczeń w górnej części (fot. 2). Spowodowało to konieczność rozszerzenia zakresu napraw. Prace
modernizacyjne rozpoczęły się w marcu 2017 r. (fot. 3). Należy tu szczególnie podkreślić rolę,
jaką w tym procesie odegrał Kanclerz AGH mgr inż. Henryk Zioło, który bezpośrednio nadzorował stan modernizacji i uzgadniał szczegóły umieszczenia tablicy pamiątkowej z konserwatorem
zabytków i przedstawicielem PTMTS, zajmującym się tą sprawą prof. dr. hab. inż. Pawłem
Kłosowskim. Ze względu na zabytkowy charakter grobowca i brak odpowiedniego miejsca, nie
było możliwości umieszczenia tablicy pamiątkowej na grobowcu. Ustalono, że znajdzie się ona
u stóp grobowca bezpośrednio pod tablicą z nazwiskiem prof. M.T. Hubera (fot. 4). Prace renowacyjne i naprawcze zakończono we września 2017 r. (fot. 5).
Kończąc realizację zadania powierzonego przez XXXVI Zjazd Delegatów PTMTS (20-21 marca 2015 r. w Sarbinowie Morskim), pragnę podziękować jeszcze raz głównym funda-

6. Renowacja grobowca prof. M.T. Hubera

Fot. 1. Grobowiec prof. M.T. Hubera przed rekonstrukcją (2015)

Fot. 2. Zniszczony zimą 2016/17 grobowiec w momencie rozpoczęcia prac modernizacyjnych
w marcu 2017 r.
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Fot. 3. Głowa Chrystusa zdobiąca grobowiec przed i po renowacji

Fot. 4. Nowa tablica upamiętniająca zasługi prof. M.T. Hubera

Fot. 5. Grobowiec po renowacji (wrzesień 2017)
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torom modernizacji: Politechnice Gdańskiej (szczególnie ówczesnemu rektorowi prof. dr. hab.
inż. Henrykowi Krawczykowi), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (szczególnie rektorowi prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Słomce i kanclerzowi mgr inż. Henrykowi Zioło), Politechnice Warszawskiej (szczególnie rektorowi prof. dr. hab. inż. Janowi Szmidtowi). Każda z tych
uczelni przeznaczyła na renowację po 15 tys. zł. Instytut Podstawowych Problemów Techniki
(w osobie dyrektora prof. dra hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego) zadeklarował kwotę 10 tys. zł.
Pozostała kwota ok. 13 800 zł została zebrana na koncie, które udostępniła Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku. Na kwotę tę złożyli się: Krzysztof Magnucki, Jan Tadeusz
Błachut, Robert Konowrocki, Leopold Kruszka, Paweł Muzolf, Janusz Stefan Lipiński, Paweł
Kłosowski, Tomasz Łodygowski, Kazimierz Romaniszyn, Andrzej Harlecki w imieniu pracowników WBMiI Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zbigniew Kowalewski,
Elżbieta Moryń-Kucharczyk, Zbigniew Jan Kołakowski oraz instytucje: Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – Zarząd Główny, Oddział Zielonogórski PTMTS, Oddział
Gdański PTMTS, Oddział Kielecki PTMTS, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki.
Paweł Kłosowski

7.

Współpraca Towarzystwa z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Towarzystwo realizuje swoje zadania statutowe dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu swoich członków, ale działalność – np. wydawanie oraz archiwizacja kwartalnika Journal of
Theoretical and Applied Mechanics czy organizacja niektórych konferencji – nie byłaby możliwa,
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 2016 roku. Raporty dotyczyły 2 umów zawartych w 2016 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 3 zadania w kategorii upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych
konferencji naukowych
1) 55. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XVII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVII 2016 (Oddział Warszawski),
3) V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja
i nowoczesność” (Oddział Bydgoski)
oraz 1 zadanie w kategorii promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań
naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą
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1) Promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez start
w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii (Oddział Gliwicki).
Razem w 2017 roku sporządzono raporty z 7 zadań.
W maju MNiSW przyznało środki ﬁnasowe na 3 zadania wydawnicze (wniosek złożony
w 2016 r). Są to:
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.
W lipcu MNiSW odrzuciło wniosek (złożony w 2016 r.) o doﬁnansowanie 4 zadań w kategorii upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub
międzynarodowych konferencji naukowych oraz 1 zadania w kategorii promowanie rozwiązań
innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach
targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą.
W sierpniu MNiSW zaakceptowało raport (złożony w lutym br.) z drugiej umowy. Na decyzję
dotyczącą zaakceptowania rozliczenia umowy wydawniczej nadal czekamy.
W październiku zostały do MNiSW złożone dwa wnioski. Pierwszy – wydawniczy – na 3 zadania:
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.
Drugi wniosek dotyczył doﬁnansowania 4 zadań w kategorii upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych:
1) 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVIII 2018 (ZG),
3) 28th Symposium on Vibration in Physical Systems (Oddział Poznański),
3) VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność” (Oddział Bydgoski)
oraz na 1 zadanie w kategorii promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki
badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za
granicą
1) Promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez start
w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii (Oddział Gliwicki).
Decyzje o przyznaniu środkow ﬁnansowych na poszczególne zadania będą podejmowane przez
Ministerstwo do końca kwietnia 2018 r.

7. Współpraca Towarzystwa z zagranicą

8.
8.1.

Współpraca Towarzystwa z zagranicą

Współpraca z GAMM – międzynarodowym odpowiednikiem PTMTS

GAMM – niemieckie Towarzystwo Matematyki i Mechaniki Stosowanej (Gesellschaft für
Angewandte Mathematik und Mechanik) jest międzynarodową pozarządową organizacją naukową, w swych celach podobną do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
ale znacznie większą i zrzeszającą uczonych również spoza Niemiec, w tym z Polski. Powstało
w roku 1922 roku z inicjatywy Ludwiga Prandtla i Richarda von Misesa, z misją promowania
nauk z obszaru matematyki stosowanej i mechaniki oraz wspierania współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Jedną z najważniejszych form działalności GAMM jest organizowanie
corocznych konferencji naukowych pod nazwą GAMM Jahrestagung, o tematyce odpowiadającej proﬁlowi Towarzystwa, na przemian w Niemczech i innych krajach europejskich. Konferencja
ta, ze względu na wsparcie uczestników z Polski, stała się znaczącym zagranicznym forum prezentacji polskiej myśli naukowej w obszarze mechaniki oraz kontaktów środowisk mechaniki
w Niemczech i w Polsce, w czasach „żelaznej kurtyny”. W Polsce odbyły się dotychczas dwie
konferencje GAMM Jahrestagung – w roku 1990 w Krakowie i w roku 2009 w Gdańsku.
Początki współpracy GAMM-PTMTS
Instytucjonalna współpraca GAMM-PTMTS, poza indywidualnym członkostwem w GAMM
uczonych polskich oraz indywidualnym wsparciem uczestników konferencji GAMM, została zainicjowana po udanym GAMM Jahrestagung w Krakowie, pismem z dnia 7.09.1992 r. ówczesnego przewodniczącego PTMTS prof. Bogdana Skalmierskiego do przedstawiciela GAMM prof.
Oskara Mahrenholtza (dziś członka honorowego PTMTS) z propozycją zawarcia porozumienia
o współpracy. Początki nie były łatwe, bo następnym krokiem ku porozumieniu były uzgodnienia
poczynione przez przez prof. Andrzeja Tylikowskiego z prof. Mahrenholtzem i prof. R. Mennickenem w kwietniu roku 1994 podczas Konferencji GAMM w Braunschweigu. Na tekst porozumienia
trzeba było czekać jeszcze dwa lata. Został on przesłany przez prezydenta GAMM, prof. Franza
Zieglera przy piśmie z dnia 17.12.1996 r. skierowanym do prof. Gwidona Szefera. Porozumienie
zostało zawarte w roku 1997, a sygnatariuszami byli prof. F. Ziegler oraz prof. Jerzy Maryniak,
nowy przewodniczący PTMTS.
Porozumienie GAMM-PTMTS z 1997 roku
Najważniejsze ustalenia porozumienia z roku 1997 były następujące:
• wzajemne członkostwo w GAMM i PTMTS, ale po złożeniu wymaganej deklaracji w obu
towarzystwach,
• składka członkowska GAMM dla Polaków w wysokości 2/3 wymaganej,
• wzajemne dostarczanie materiałów przesyłanych członkom,
• czas obowiązywania nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron.
W porozumieniu z 1997 roku nie znalazły się zapisy dotyczące Sekcji Polskiej GAMM.
Sekcja Polska GAMM
Utworzenie Sekcji Polskiej GAMM zapoczątkował list z grudnia 2003 roku prezydenta
GAMM, prof. F. Pfeifera skierowany do Ministra Nauki Rządu RP, prof. Michała Kleibera, zawierający propozycję utworzenia Sekcji Polskiej GAMM, zgodnie z wcześniejszymi działaniami
środowiskowymi (powołano się na prof. Oskara Mahrenholtza). Strona niemiecka zaproponowała prof. Ryszarda Pęcherskiego na organizatora i pierwszego przewodniczącego Sekcji Polskiej
GAMM.
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Inicjatywa utworzenia Sekcji Polskiej GAMM została z satysfakcją przyjęta przez PTMTS, co
znalazło wyraz w piśmie przewodniczącego Zarządu Głównego, prof. Józefa Kubika do Ministra
Nauki i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera z datą 23.03.2004 r. Do prac przygotowawczych
Towarzystwo delegowało dwóch swych aktywnych działaczy – prof. Ryszarda Pęcherskiego i prof.
Andrzeja Tylikowskiego. Minister M. Kleiber zaakceptował i poparł wobec strony niemieckiej
udział PTMTS w organizowaniu Sekcji Polskiej GAMM.
Podczas XXXI Zjazdu Delegatów PTMTS w Wildze 8.04.2005 r. 15 osób będących członkami
PTMTS i GAMM stało się założycielami Sekcji Polskiej GAMM. Pismem z dnia 30.03.2006 r.
prof. R, Pęcherskiego jako przewodniczącego Sekcji Polskiej GAMM do prof. Ulbrichta, ówczesnego Sekretarza GAMM, Sekcja Polska została powiększona o kolejne 7 osób, zatem jej stan
w roku 2006 obejmował 22 członków. Byli to:
Krzysztof Arczewski
Roman Bogacz
Adam Bokota
Danuta Jasińska-Choromańska
Ryszard Dzięcielak
Stanisław Drobniak
Józef Kubik
Mieczysław Kuczma
Włodzimierz Kurnik
Ryszard Kutyłowski
Zbigniew Olesiak

Włodzimierz Pauk
Wojciech Pietraszkiewicz
Bogdan Posiadała
Ryszard Pęcherski
Jerzy Rakowski
Jarosław Stefaniak
Andrzej Tylikowski
Zbigniew Wójcicki
Czesław Woźniak
Małgorzata Woźniak
Józef Wranik

Według danych, jakimi dysponuje GAMM, w roku 2016 na liście Sekcji Polskiej znajdowały
się następujące osoby:
Grzegorz Domek
Józef Droździel
Andrzej Garstecki
Danuta Jasińska-Choromańska
Marcin Kamiński
Tomasz Krzyżyński
Leon Kukiełka
Ryszard Kutyłowski
Tomasz Łodygowski
Artur Maciąg

Ireneusz Malujda
Igor Ohirko
Jarosław Rusin
Jerzy Rakowski
Zbigniew Starczewski
Andrzej Tylikowski
Mirosław Witos
Michał Wojtylak
Zbigniew Wójcicki
Czesław Woźniak (zmarł w 2015 r.)

Nowe otwarcie
W roku 2016 w Zarządzie Głównym PTMTS zgłoszono inicjatywę reaktywowania Sekcji Polskiej GAMM. Podczas 9th German-Greek-Polish Symposium, we wrześniu 2016 r. w Kolympari
na Krecie, przeprowadzono rozmowy środowiskowe, w których ze strony PTMTS uczestniczyli
profesorowie Roman Bogacz, Zbigniew Kowalewski i Włodzimierz Kurnik, a ze strony GAMM
profesorowie Stefan Hartman i Reinhold Kienzler.
Aktualny stan współpracy PTMTS-GAMM, w tym Sekcji Polskiej GAMM, został przedstawiony podczas XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS w marcu 2017 roku w Supraślu. Zjazd
potwierdził zainteresowanie rozwojem współpracy z GAMM, w tym udziałem PTMTS w reaktywowaniu Sekcji Polskiej. Działania organizacyjne dotyczące Sekcji Polskiej zostały powierzone
prof. Mieczysławowi Kuczmie z Oddziału Poznańskiego PTMTS.

8. Podsumowanie

8.2.
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Współpraca z Universitat Politechnica de Valencia

Oddział Opolski nawiązał współpracę z Universitat Politechnica de Valencia, która zapoczątkowana była poprzez wystąpienie przedstawicieli tej uczelni na pierwszym seminarium oddziału
w roku 2017.

9.

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 176,5 arkuszy wydawniczych.
W wydawnictwach zwartych – monograﬁa Scientiﬁc Session of Applied Mechanics IX w wydawnictwie AIP Conference Proceedings, 1822, 2017, USA oraz Shell Structures: Theory and
Applications, t 4, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Londyn 2017 – wydano 50,0
arkuszy wydawniczych.
W 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doﬁnansowało 3 zadania wydawnicze mające na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia kwartalnika JTAM.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2018 roku – złożono (analogicznie jak w roku
ubiegłym) jeden wniosek na trzy zadania wydawnicze i drugi na 4 konferencje oraz Greenpower.
W 2017 r. została zkończona modernizacia grobowca prof. M.T. Hubera i zainstalowana
tablica pamiątkowa.
Prowadzone są rozmowy i uzgodnienia mające na celu utworzenie Sekcji Polskiej GAMM.
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 2017 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
36
20
53
64
72
100
41
27
80
33
53
18
32
72
30
44
140
62
23
1000

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

10.

Zebrania
organizacyjne
4
1
4
5
5
4
4
3
6
4
1
4
3
3
3
3
2
5
5
69

Zebrania
naukowe
21
6
5
2
8
1
4
2
4
4
4
2
22
4
9
2
1
4
3
108

Liczba
uczestników
518
105
88
40
111
16
63
26
62
66
65
57
431
99
157
95
29
56
65
2149

Liczba
referatów
21
6
5
2
9
1
4
2
5
7
4
2
26
4
9
2
5
4
3
121

Informacje, aktualności i zapowiedzi

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2016 na rzecz naszej
organizacji, serdecznie dziękujemy.
Uzyskane środki są przeznaczane na nagrody dla autorów referatów wyróżnionych podczas
konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” oraz dla laureata Nagrody
Naukowej im. Wacława Olszaka.

*****
W 2018 roku zapraszamy na konferencje:
• 57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 24-28 lutego
http://www.goptmts.pl/sympozjon/
• XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, ML-XVIII 2018
Kazimierz Dolny, 14-17 maja

9. Informacje, aktualności i zapowiedzi

• 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems
Będlewo k. Poznania, 14-18 maja
http://vibsys.put.poznan.pl/wp-content/uploads/ulotka vibsys 2018.pdf
• VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – Tradycja i Nowoczesność”
Bydgoszcz, maj
• XV Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Katowice, maj
• XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 (KKMP2018)
Zawiercie, 9-12 września
http://kkmp2018.wimii.pcz.pl
Zapraszamy również do udziału w konkursach naukowych organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.ptmts.org.pl/konkursy.htm/
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XXXVII Zjazd Delegatów
PTMTS

1. PROTOKÓŁ Z XXXVII ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS
Supraśl, 23-24 marca 2017 r.1
Przybyłych na XXXVII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej powitał przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski.
Delegaci i członkowie honorowi minutą ciszy uczcili pamięć członków Towarzystwa zmarłych
w trakcie kadencji.
Z szeregów naszego Towarzystwa odeszli:
Prof. Zbigniew Sikora – Oddział Gdański
Prof. Eugeniusz Bielewicz – członek honorowy PTMTS, Oddział Gdański
Prof. Katarzyna Kowal-Michalska – Oddział Łódzki
Prof. Arnold Wilczyński – Oddział Bydgoski
Prof. Jan Kmita – Oddział Wrocławski
Prof. Czesław Woźniak – członek honorowy PTMTS, Oddział Warszawski
Prof. Andrzej Sawicki – Oddział Gdański
Prof. Romuald Puzyrewski – Oddział Gdański
Prof. Otton Dąbrowski – członek honorowy PTMTS, Oddział Wrocławski
Prof. Marek Gawliński – Oddział Wrocławski
Dr Czesław Jacek Branicki – Oddział Gdański
Dr Jan Żmuda – Oddział Opolski

*****
Zgodnie z porządkiem obrad XXXVII Zjazdu Delegatów dostarczonym wszystkim uprawnionym do głosowania, przewodniczący PTMTS zaproponował wybór władz Zjazdu.
• Wybór Przewodniczącego i Komisji Zjazdu
Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali Przewodniczącego, Prezydium i Komisje
Zjazdu, które ukonstytuowały się, wybierając swoich przewodniczących.
Przewodniczącym Zjazdu został członek honorowy PTMTS Wiesław Nagórko.
Do Prezydium Zjazdu weszli: członek honorowy PTMTS Gwidon Szefer (wiceprzewodniczący Zjazdu) oraz Edyta Ładyżyńska-Kozdraś i Tadeusz Szymczak (sekretarze Zjazdu).
Wybór jednomyślny
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Jakub Grabski, Jacek Przybylski, Bogdan
Wilczyński (przewodniczący).
Wybór jednomyślny
1

Podpisany protokół z XXXVII ZD PTMTS znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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Komisja Wyborcza: Jarosław Górski (przewodniczący), Leszek Kuc, Robert Kostek.
Wybór jednomyślny
Komisja Uchwał i Wniosków: Andrzej Tylikowski (przewodniczący), Grzegorz
Cieploch, Maria Kotełko.
Wybór jednomyślny
• Stwierdzenie prawomocności XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził:
Zjazd jest prawomocny (załącznik nr 1)2 ; uprawnionych do głosowania jest 105 osób,
obecnych na Zjeździe 85 osób, w tym 5 członków honorowych (z 27) i 80 delegatów (ze 100)
wybranych na Walnych Zgromadzeniach w Oddziałach – lista (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 w materiałach zjazdowych otrzymali: Biuletyn PTMTS,
Rok 2015 (w nim opublikowano m.in. protokół z XXXVI Zjazdu Delegatów, Sarbinowo Morskie 2015 oraz sprawozdanie z działalności PTMTS w 2015 roku), Biuletyn PTMTS, Rok 2016,
(w nim m.in. sprawozdanie z działalności PTMTS w XXXVII kadencji) oraz sprawozdanie ﬁnansowe za 2015 i 2016 rok.
***
• Przyjęcie protokołu z XXXVI Zjazdu Delegatów, Sarbinowo Morskie 2015
Zjazd przyjął jednomyślnie protokół z obrad XXXVI Zjazdu Delegatów.
***
• Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Wystąpienie sekretarza generalnego PTMTS
Sekretarz generalny PTMTS Witold Elsner przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Zwrócił uwagę na dużą aktywność oraz szeroką działalność, co potwierdza Biuletyn
PTMTS. Zaprezentował liczbę zebrań oraz podał łączną liczbę osób, które brały w nich
udział. Podkreślił znaczenie współczynnika IF jako parametru jakości periodyku JTAM.
Podczas swojej prezentacji przedstawił wydarzenia naukowe, które były organizowane pod
auspicjami PTMTS w latach 2015 i 2016, w tym III Polski Kongres Mechaniki połączony
z XXI międzynarodową Konferencją Metody Komputerowe w Mechanice. Zwrócił uwagę
na zorganizowaną na terenie Politechniki Warszawskiej sesję naukową z okazji jubileuszu
95-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Kączkowskiego. Omówił również inicjatywę PTMTS
dotyczącą renowacji grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera. Wymienił konkursy naukowe organizowane przez PTMTS. Przedstawił nową inicjatywę Towarzystwa polegającą
na nawiązaniu współpracy z towarzystwem niemieckim GAMM oraz reaktywowaniu sekcji
GAMM w Polsce.
Mimo ograniczonych środków ﬁnansowych Towarzystwo w trakcie kadencji zorganizowało
wszystkie zaplanowane imprezy naukowe (również te, na które nie udało się pozyskać
doﬁnansowania z MNiSW):
2

W Biuletynie pubikujemy tylko wyciągi z protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – pełne, podpisane
wersje załączników 1, 4a-4e oraz 5a-5c – znajdują się w biurze ZG PTMTS.
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• odbyło się 217 zebrań naukowych, w których udział wzięło 4887 osób, wygłoszono
251 referatów,
• odbył się 1 kongres, w którym udział wzięło 510 osób, wygłoszono 495 referatów,
• odbyło się 26 konferencji, sympozjów, seminariów i sesji, w których udział wzięło 3130
osób, wygłoszono 1566 referatów,
• odbyło się 7 warsztatów, w których udział wzięło 109 osób, wygłoszono 40 referatów,
• rozstrzygnięto 9 konkursów naukowych.
Zarchiwizowano 8 ostatnich brakujących roczników kwartalnika JTAM. Na stronie
www.ptmts.org.pl dostępne są już wszystkie numery od chwili powstania czasopisma
w 1963 roku do ostatniego numeru.
Działalność wydawnicza PTMTS-u to:
• Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Zarząd Główny) – wydano 98,0 arkuszy wydawniczych w 2015 roku i 121,0 w 2016 roku. Wszystkie opublikowane
artykuły mają identyﬁkatory cyfrowe (DOI), czasopismo działa na zasadzie Open Access, redakcja korzysta z programu Crossref Similarity Check, systematycznie wzrasta
współczynnik Impact Factor, do pracy w kolegium redakcyjnego są zapraszani nowi
specjaliści z różnych dziedzin mechaniki;
• Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (Zarząd Główny) – w lutym 2015 ukazał sę Biuletyn, Rok 2014, 10,0 arkuszy wydawniczych, a w lutym 2016 roku Biuletyn, Rok 2015, 16,5 arkuszy wydawniczych.
• Modelowanie Inżynierskie (Oddział Gliwicki) – 28,0 arkuszy wydawniczych w 2015
roku i 28,0 w 2016 roku, 3 zeszyty w roku.
Większość wydawnictw pokonferencyjnych zostało opublikowanych przez współorganizatorów. W wydawnictwach pokonferencyjnych zwartych PTMTS wydano w 2016 roku kolejną
2-tomową monograﬁę Mechanika w Lotnictwie, ML-XVII 2016, 49 arkuszy wydawniczych,
tym razem w formacie A4, a w wersji elektronicznej w kolorze.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2017 roku. Złożono dwa wnioski.
Jeden – wniosek wydawniczy – złożony został na trzy zadania:
• JTAM – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
• JTAM – digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia otwartego
dostępu do nich przez sieć Internet,
• JTAM – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Drugi – na pozostałe zadania, obejmuje:
• 1 zadanie w kategorii: promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji
w kraju lub za granicą
– Promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez start w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii (Oddział Gliwicki)
• 4 zadania w kategorii: upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych
w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych:
– XI Konferencja „Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie” (Oddział Gdański)
– XII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (Oddział Białostocki)
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– IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (Oddział
Białostocki)
– 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki)
Decyzje o przyznaniu środków ﬁnansowych na poszczególne zadania będą podejmowane
przez Ministerstwo do połowy 2017 r.
Podsumowując, w 2015 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd
Główny i zarządy Oddziałów, i widać, że Towarzystwo – dzięki ogromnemu społecznemu
zaangażowaniu swoich członków – z powodzeniem realizuje zadania statutowe.
Sprawozdanie ﬁnansowe
Sprawozdanie z działalności ﬁnansowej Towarzystwa, obejmujące okres od 1 stycznia
2015 r. do 31 grudnia 2016 r., dostarczone delegatom przed Zjazdem, omówił skarbnik
PTMTS Paweł Kłosowski. Dodatkowo poinformował, że do tej chwili nie ma jeszcze dycyzji MNiSW dotyczących doﬁnansowania zadań statutowych PTMTS w 2017 roku oraz
rozliczenia zadań doﬁnansowanych w 2015 roku i oczywiście również w 2016 roku. Raporty ﬁnansowe i merytoryczne zostały do MNiSW złożone. Następnie skarbnik zaapelował
o przekazywanie 1% podatku na rzecz PTMTS oraz przedstawił stan konta i lokat PTMTS.
Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący GKR Roman Jankowiak odczytał protokół z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej podsumowujący działalność Towarzystwa w XXXVII kadencji (załącznik
nr 3) i wyrażając uznanie za działalność Zarządu, przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Dyskusja
W uzupełnieniu i dyskusji nad sprawozdaniami:
➢ Wiesław Nagórko stwierdził, że Towarzystwo działa bardzo prężnie, należy do najlepszych w kraju. Okresowe trudności ﬁnansowe wynikają z oczekiwania na dotację
z MNiSW. W konkluzji podkreślił, że pomimo tych trudności bilans ﬁnansowy PTMTS
jest dodatni.
➢ Zbigniew Kowalewski podziękował za pracę członkom bezpośrednio współpracującym
z ZG PTMTS, członkom ZG, członkom honorowym oraz pozostałym. Poinformował
o nawiązaniu współpracy PTMTS z różnymi towarzystwami, w tym z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Przyjęcie sprawozdań
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności PTMTS oraz
sprawozdania ﬁnansowego.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli sprawozdania.
Udzielenie absolutorium
Po dyskusji, na podstawie przedstawionych sprawozdań ZG, zebrani w głosowaniu jawnym
jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje przewodniczącemu Zbigniewowi Kowalewskiemu
i Zarządowi Głównemu. Zbigniew Kowalewski podziękował obecnym. Podkreślił, że uzyskany wynik jest zasługą wielu członków Towarzystwa.
*****
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Wybory władz PTMTS
Zgodnie z Regulaminem Zjazdu wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród
zgłoszonych kandydatów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Na
XXXVII Zjeździe uprawnionych do głosowań jest 89 osób (od chwili stwierdzenia prawomocności Zjazdu dojechało 4 delegatów). 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.
• Wybory przewodniczącego PTMTS
Komisja Wyborcza podała, że na przewodniczącego PTMTS zgłoszono jedną kandydaturę
– Zbigniewa Kowalewskiego. Kandydat wyraził zgodę.
Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4a)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów za wyborem
głosów przeciwnych

89
89
89
0

Przewodniczącym PTMTS na XXXVIII kadencję został wybrany Zbigniew
Kowalewski.
Przewodniczący PTMTS wygłosił exposé, w którym przedstawił najważniejsze kierunki
przyszłej działalności Towarzystwa, a mianowicie:
a) kontynuowanie prac Zarządu, a w szczególności organizacji IV Polskiego Kongresu Mechaniki, podtrzymanie wydawania kwartalnika JTAM oraz Biuletynu PTMTS.
Poinformował, że organizacji IV Polskiego Kongres Mechaniki podjął się Oddział
Krakowski PTMTS, miejscem obrad będzie Kraków, a na przewodniczącego komitetu organizacyjnego został wybrany Błażej Skoczeń;
b) prowadzenie działalności zmierzającej do doskonalenia nauczania mechaniki;
c) poszukiwanie nowych form współpracy z podobnymi towarzystwami;
d) angażowanie się w tworzenie aktów prawnych na potrzeby prowadzenia badań naukowych;
e) promowanie PTMTS-u wśród młodych naukowców.
b) zwiększenie starań mających na celu podniesienie wartości współczynnika IF periodyku JTAM;
c) rozwijanie działalności wydawniczej poprzez Biluetyn PTMTS;
d) zachowanie przez PTMTS statusu organizacji użytku publicznego;
e) kontynuowanie i rozwijanie współpracy z towarzystwami (GAMM, EuraSEM,
PTETiS);
f) doskonalenie dydaktycznych programów nauczania dotyczących mechaniki i dziedzin
pokrewnych, opiniowanie i promowanie najlepszych podręczników;
g) poszukiwanie partnerów z zagranicy np. EuraSEM;
h) opiniowanie aktów prawnych dotyczących prowadzenia badań;
i) promowanie mechaniki oraz konkursów i nagród, których inicjatorami jest PTMTS;
k) powołanie zespołów roboczych do kształcenia oraz badań statutowych,
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l) renowacja grobowca profesora Maksymiliana Tytusa Hubera;
m) zorganizowanie nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa.
***
• 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Janusz Badur – O. Gdański
Leszek Baranowski – O. Warszawski
Witold Elsner – O. Częstochowski
Krzysztof Jesionek – O. Wrocławski
Sławomir Kciuk – O. Gliwicki
Paweł Kłosowski – O. Gdański
Tomasz Krzyżyński – O. Koszaliński
Włodzimierz Kurnik – O. Warszawski
Przemysław Litewka – O. Poznański
Tadeusz Łagoda – O. Opolski
Radosław Mania – O. Łódzki
Ryszard Pęcherski – O. Krakowski
Piotr Przybyłowicz – O. Warszawski
Andrzej Seweryn – O. Białostocki
Krzysztof Sibilski – O. Warszawski
Robert Uścinowicz – O. Białostocki

Wybory na członków Zarządu Głównego odbyły się w trzech turach (załączniki 4b-4d).
Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4b)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

89
89
0

W I turze wyborów ponad 50% głosów uzyskali i zostali członkami Zarządu (w kolejności
liczby głosów):
1.
2.
3.
4.
5.

Włodzimierz Kurnik – O. Warszawski
Andrzej Seweryn – O. Białostocki
Witold Elsner – O. Częstochowski
Ryszard Pęcherski – O. Krakowski
Paweł Kłosowski – O. Gdański

W II turze wyborów na kandydatów, spośród osób, które nie uzyskały 50% głosów, zostali
wybrani:
6. Sławomir Kciuk – O. Gliwicki
7. Tomasz Krzyżyński – O. Koszaliński

2. Protokół z XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4c)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

87
87
0

W III turze wyborów, spośród kandydatów, którzy w II turze uzyskali tę samą liczbę
głosów członkiem Zarządu został:
8. Janusz Badur – O. Gdański
Zastępcą członków Zarządu został:
1. Radosław Mania – O. Łódzki
Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4d)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

84
84
0

Członkami Zarządu Głównego na XXXVIII kadencję wybrani zostali:
1. Janusz Badur – O. Gdański
2. Witold Elsner – O. Częstochowski
3. Sławomir Kciuk – O. Gliwicki
4. Paweł Kłosowski – O. Gdański
5. Tomasz Krzyżyński – O. Koszaliński
6. Włodzimierz Kurnik – O. Warszawski
7. Ryszard Pęcherski – O. Krakowski
8. Andrzej Seweryn – O. Białostocki
Zjazd PTMTS kontynuował obrady w dniu 24.03.2017 r. od godz. 15:15.
• Wybory drugiego zastępcy członków Zarządu Głównego
Komisja Wyborcza przedstawiła dwie kandydatury Przemysława Litewki (O. Poznański)
oraz Piotra Przybyłowicza (O. Warszawski). Kandydaci wyrazili zgodę.
Wyciąg z protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4e)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

64
64
0

Zastępcą członków Zarządu Głównego na XXXVIII kadencję został:
1. Przemysław Litewka – O. Poznański
• Wybory przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła jedną kandydaturę Romana Jankowiaka (O. Wrocławski).
Kandydat wyraził zgodę.
Wyciąg z protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5a)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych
głosów za wyborem
głosów przeciwnych

67
67
0
62
5

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVIII kadencję został
Roman Jankowiak.
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• Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do GKR:
1. Maria Kotełko – O. Łódzki
2. Wiesława Piekarska – O. Częstochowski
3. Monika Wągrowska – O. Warszawski
Kandydaci wyrazili zgodę.
Wyciąg z protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5b)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

66
66
0

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVIII kadencję zostali:
1. Maria Kotełko – O. Łódzki
2. Wiesława Piekarska – O. Częstochowski
3. Monika Wągrowska – O. Warszawski
• Wybory zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów na zastępców członków GKR:
1. Mirosław Mrzygłód – O. Łódzki
2. Zdzisław Pawlak – O. Częstochowski
Kandydaci wyrazili zgodę.
Wyciąg z protokółu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 5c)
oddano głosów
głosów ważnych
głosów nieważnych

67
67
0

Zastępcami członków Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVIII kadencję zostali:
1. Mirosław Mrzygłód – O. Łódzki
2. Zdzisław Pawlak – O. Częstochowski
*****
• Nadanie godności członka honorowego PTMTS
W trakcie Zjazdu przedstawiono kandydatury poniższych osób do nadania godności członka
honorowego Towarzystwa (zatwierdzone przez zebranie plenarne ZG na podstawie wniosków Oddziałów). Są to:
prof. Andrzej Garstecki (Oddział Poznański)
prof. Roman Bogacz (Oddział Warszawski)
mgr Ewa Koisar (Oddział Warszawski)
prof. Oskar Mahrenholtz (Uniwersytet w Hamburgu)
prof. Andrzej Tylikowski (Oddział Warszawski)
prof. Roman Jankowiak (Oddział Wrocławski)
Sylwetki kandydatów przedstawili kolejno: Roman Starosta (Oddział Poznański), Włodzimierz Kurnik (Oddział Warszawski) oraz Piotr Konderla (Oddział Wrocławski).
Przeprowadzono głosowania jawne. XXXVII Zjazd Delegatów PTMTS nadał godność
Członka Honorowego PTMTS wszystkim nominowanym.
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*****
• Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka (XIV edycja, 2015-2016)
Przewodniczący Andrzej Tylikowski przedstawił protokół Komisji Konkursowej Nagrody
(załącznik nr 6).
Komisja po dokonaniu przeglądu i analizy prac ustaliła:
• na konkurs zgłoszono 1 pracę z Oddziału Opolskiego,
• jury po przeanalizowaniu nadesłanej dokumentacji stwierdziło, że wniosek spełnia
wymogi formalne.
W wyniku dyskusji i głosowania Komisja przyznała Nagrodę Naukową im. Wacława
Olszaka pani dr Marcie Kurek za rozprawę doktorską z obszaru prognozowania trwałości zmęczeniowej.
*****
• Wręczenie Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
W imieniu przewodniczącego Kapituły Odznaki Józefa Kubika postanowienie Kapituły
z dnia 5 lutego 2015 roku odczytał Wiesław Nagórko. Jednomyślną decyzją członków
Kapituły:
Złotą Odznaką wyróżnieni zostali: Andrzej Seweryn – O. Białostocki, Tomasz Krzyżyński
– O. Koszaliński i Jerzy Sawicki – O. Bydgoski;
Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali: Tomasz Janiak – O. Bydgoski, Stanisław Mroziński
– O. Bydgoski, Robert Michnik – O. Gliwicki, Tomasz Trawiński – O. Gliwicki, Małgorzata
A. Jankowska – O. Poznański, Wojciech Sumelka – O. Poznański, Przemysław Litewka –
O. Poznański, Tomasz Walczak – O. Poznański, Piotr Przybyłowicz – O. Warszawski,
Tadeusz Szymczak – O. Warszawski, Wojciech Tarnowski – O. Koszaliński.
Osobom wyróżnionym, które były delegatami, Odznaki wręczyli: nowo wybrany przewodniczący PTMTS Zbigniew Kowalewski oraz przewodniczący XXXVII Zjazdu PTMTS
Wiesław Nagórko.
• Wybór Kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Jednogłośnie przegłosowano, że Kapituła Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej pozostanie w niezmienionym składzie:
Józef Kubik – przewodniczący
Stanisław Drobniak
Zbigniew Kączkowski
Arkadiusz Mężyk
Wiesław Nagórko
Wojciech Pietraszkiewicz
Adam Podhorecki
Andrzej Seweryn
Gwidon Szefer
Eugeniusz Świtoński
*****
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• Informacje o przygotowaniach do IV Polskiego Kongresu Mechaniki
Przewodniczący PTMTS Zbigniew Kowalewski poinformował o przygotowaniach do
IV Polskiego Kongresu Mechaniki, którego rozpoczęcie zaplanowano na 19 września 2019
roku. Na miejsce posiedzeń Kongresu wybrano Kraków – jako jeden z najwybitniejszych
ośrodków akademickich w kraju, siedzibę Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu powołany został prof. Błażej Skoczeń.
*****
• Informacje o kwartalniku Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Redaktor naczelny JTAM Włodzimierz Kurnik omówił ostatnie dokonania i plany na przyszłość kwartalnika oraz przedstawił projekt regulaminu, który stanowi załącznik do proponowanej uchwały XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS.
*****
• Uchwały i wnioski XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Andrzej Tylikowski przedstawił zgłoszone
w trakcie obrad Zjazdu następujące propozycje uchwał:
1. Wniosek Włodzimierza Kurnika w sprawie reaktywacji Sekcji Polskiej GAMM:

2.
3.
4.
5.

a) Zjazd Delegatów PTMTS, po wysłuchaniu informacji o dotychczasowej współpracy między PTMTS i GAMM, wyraża poparcie i gotowość udzielenia pomocy
organizacyjnej w reaktywowaniu działalności Sekcji Polskiej GAMM;
b) w ramach działań, o których mowa w punkcie a), Zjazd rekomenduje członka
PTMTS prof. dr hab. inż. Mieczysława Kuczmę z Oddziału Poznańskiego do
podjęcia wszelkich niezbędnych działań organizacyjnych Sekcji Polskiej GAMM,
w duchu dotychczasowej współpracy obu organizacji.
Wniosek Włodzimierza Kurnika w sprawie przyjęcia Regulaminu kwartalnika JTAM,
który został scharakteryzowany we wcześniejszym punkcie Zjazdu.
Wniosek Włodzimierza Kurnika w sprawie powołania Rady Naukowej kwartalnika
JTAM.
Wniosek Zbigniewa Kowalewskiego z propozycją wydłużenia okresu między Zjazdami
PTMTS do 3 lat.
Wniosek Wiesława Nagórko:
Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do zmiany Regulaminu Zjazdu PTMTS tak, aby
członkami władz statutowych mogły zostać osoby, które uzyskały więcej niż 50%
głosów.

Dyskusja nad wnioskami
Ad. 1. Włodzimierz Kurnik omówił historię GAMM ze szczególnym uwzględnieniem roli
polskiej sekcji tego Towarzystwa, jej losów i wzajemnej współpracy.
Gwidon Szefer podkreślił duże znaczenie GAMM-u jako towarzystwa o dużym potencjale merytorycznym.
Zbigniew Kączkowski zaproponował nawiązanie współpracy z GAMM-em przy udziale Polskiego Towarzystwa Matematycznego, towarzystwa naukowego zrzeszającego
polskich matematyków. Myśl tę poparł Włodzimierz Kurnik.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
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Ad. 2. Regulamin kwartalnika JTAM został przyjęty jednomyślnie (załącznik nr 7).
Ad. 3. Włodzimierz Kurnik poinformował, że na podstawie §3 Regulaminu kwartalnika
JTAM, który właśnie został przyjęty, można powołać Radę Naukową JTAM. Przedstawił jej dotychczasowy skład, sylwetki nowych kandatów i zaproponował, aby na
najbliższą kadencję 2018-2021 Zjazd powołał Radę Naukową JTAM w składzie:
prof. Michał Kleiber – przewodniczący
prof. Jorge A.C. Ambrosió (Portugalia)
prof. Angnel 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)

Delegaci jednomyślnie przyjęli wniosek o głosowanie w sprawie Rady Naukowej
JTAM, a następnie jednomyślnie przyjęli skład Rady Naukowej JTAM na kadencję
2018-2021.
Ad. 4. Zbigniew Kowalewski uzasadniał propozycję wydłużenia okresu pomiędzy Zjazdami przede wszystkim dużą liczbą konferencji, seminariów i kongresów. Zaproponował
powołanie komisji do zmian Statutu PTMTS oraz ustalenie trzyletniego okresu pomiędzy Zjazdami.
Zbigniew Kączkowski zaproponował, by ze względu na okres kadencyjności (dwuletni)
przyjąć czteroletni cykl Zjazdów.
Wiesław Nagórko przedstawił argumentację za trzyletnim okresem.
Maria Kotełko postulowała, by komisja do zmian Statutu PTMTS była zobligowana
do zmian okresu kadencyjności władz PTMTS w zależności od okresu odbywania
Zjazdów.
Włodzimierz Kurnik postulował, by wszystkie działania podejmować w sposób rozważny i bez pośpiechu.
Paweł Kłosowski zaproponował, aby Zjazd podjął uchwałę w brzmieniu:
Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do działań związanych ze zmianą Statutu PTMTS,
a w szczególności do powołania komisji, która na następny Zjazd PTMTS przygotuje
propozycje zmian w Statucie.
Wniosek został przyjęty większością głosów (jeden głos wstrzymujący).
Ad. 5. Wiesław Nagórko uzasadnił swój wniosek o zmiany Regulaminu Zjazdu PTMTS
tak, aby członkami władz statutowych mogły zostać osoby, które uzyskały więcej niż
50% głosów.
Wniosek został przyjęty większością głosów (8 głosów przeciwnych).
Podsumowując, w wyniku dyskusji delegaci zobowiązali nowo wybrany Zarząd
Główny do następujących działań:
➢ reaktywowania Sekcji Polskiej GAMM (wniosek 1),
➢ powołania komisji, która na następny Zjazd Delegatów przygotuje propozycje zmian
w Statucie PTMTS (wniosek 4),
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➢ zmiany Regulaminu Zjazdu PTMTS tak, aby członkiem władz statutowych mogły zostać osoby, które uzyskały więcej niż 50% głosów (wniosek 5)
oraz przyjęli Regulamin kwartalnika JTAM (wniosek 2) i powołali Radę Naukową kwartalnika JTAM na kadencję 2018-2021 (wniosek 3).
*****
• Sprawy organizacyjne, dyskusja, wolne wnioski
➢ Ryszard Pęcherski zaproponował, aby w wersji elektronicznej Biuletynu PTMTS część
materiałów była publikowana w języku angielskim. W wyniku dyskusji sprecyzował,
że mógłby to być samodzielny periodyk o nazwie Acta Mechanica Polonica. Sprawę
odłożono na później, kiedy zostanie podanych więcej szczegółów.
➢ Wojciech Tarnowski podziękował osobom z Oddziału Białostockiego za bardzo dobry
wybór miejsca i przygotowanie Zjazdu.

*****
Przewodniczący Zjazdu stwierdził, że zostały wyczerpane wszystkie punkty programu, i poprosił nowo wybranego przewodniczącego PTMTS o zabranie głosu.
Nowy przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski złożył podziękowania wszystkim
delegatom i przybyłym członkom honorowym za obecność i aktywne uczestnictwo w Zjeździe
i konferencji NKRM, przewodniczącym 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 XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS.
Wiceprzewodniczący Zjazdu Gwidon Szefer podziękował wszystkim delegatom za uczestnictwo w Zjeździe.
Wiesław Nagórko ogłosił zamknięcie obrad XXXVII Zjazdu Delegatów Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
• Po wyborach odbyły się zebrania konstytuujące nowo wybranego Zarządu i GKR.
Spośród wybranych członków ZG wyłoniono prezydium.
Skład Zarządu Głównego na XXXVIII kadencję:
Prezydium:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika

–
–
–
–
–
–
–

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. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Członkowie Zarządu Głównego:
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
Zastępcy członków ZG:
dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ
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Główna Komisja Rewizyjna PTMTS na XXXVIII kadencję:
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca GKR
Członek GKR
Członek GKR

–
–
–
–

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

Zastępcy członków GKR:
dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
dr inż. Zdzisław Pawlak
*****
XXXVII Zjazdowi Delegatów PTMTS towarzyszyła XII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”. Konferencję przygotował Oddział Białostocki PTMTS. Na czele Komitetu
Organizacyjnego stał przewodniczący Oddziału Białostockiego PTMTS prof. Andrzej Kazberuk. W trakcie konferencji wygłoszono 25 referatów plenarnych i zaprezentowano 14 plakatów.

Sekretarze
XXXVII Zjazdu Delegatów

Przewodniczący
XXXVII Zjazdu Delegatów

dr inż. Tadeusz Szymczak

prof. dr hab. Wiesław Nagórko

dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
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Załącznik nr 23

Delegaci na XXXVII Zjazd PTMTS
23-24 marca 2017 r., Supraśl
(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-20
CH-21
CH-22
CH-23
CH-24
CH-25
CH-26
CH-27
D-1
D-2
D-3

3

Imię i nazwisko
Członkowie Honorowi
Zbigniew Kączkowski
Henryk Mikołajczak
Józef Wojnarowski
Witold Gutkowski
Wojciech Pietraszkiewicz
Gwidon Szefer
Czesław Cempel
Eugeniusz Świtoński
Zbigniew Wesołowski
Eugeniusz Dembicki
Emmanuel Gdoutos
Karol Grudziński
Józef Kubik
Bolesław Mazurkiewicz
John. T. Katsikadelis
Reinhold Kienzler
Józef Szala
Edmund Wittbrodt
Michał Kleiber
Janusz Lipiński
Czesław Szymczak
Paweł Śniady
Hisaaki Tobushi
Piotr Konderla
Wiesław Nagórko
Wiesław Ostachowicz
Ryszard Parkitny
Oddział Białostocki
Andrzej Seweryn
Andrzej Kazberuk
Robert Uścinowicz
Michał Kuciej
Agnieszka Dardzińska
Paweł Dzienis

Lista z podpisami Delegatów znajduje się w biurze ZG PTMTS.

Podpis
obecny

obecny

obecny

obecny

obecny
obecny

obecny
obecny
obecny
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D-4
D-5

D-6
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-18
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33

Oddział Bielsko-Bialski
Stanisław Zawiślak
Andrzej Harlecki
Andrzej Urbaś
Jerzy Kopeć
Oddział Bydgoski
Jerzy Sawicki
Tomasz Piątkowski
Maria Olejniczak
Tomasz Janiak
Robert Kostek
Mariusz Kukliński
Oddział Częstochowski
Andrzej Bogusławski
Stanisław Drobniak
Witold Elsner
Wiesława Piekarska
Bogdan Posiadała
Jacek Przybylski
Piotr Pełka
Sebastian Uzny
Oddział Gdański
Marcin Abramski
Jerzy Głuch
Jarosław Górski
Paweł Kłosowski
Violetta Konopińska
Jacek Pozorski
Agnieszka Sabik
Adam Szymkiewicz
Agnieszka Tomaszewska
Oddział Gliwicki
Jarosław Brodny
Sławomir Duda
Damian Gąsiorek
Marek Gzik
Antoni John
Krzysztof Kawlewski
Sławomir Kciuk
Arkadiusz Mężyk
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obecny

obecny

obecny

obecny
obecny
obecny
obecny

obecny
obecny
obecny
obecna

obecny
obecna

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
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D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-39
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

Robert Michnik
Tomasz Trawiński
Oddział Kielecki
Zbigniew Koruba
Dariusz Bojczuk
Izabela Krzysztoﬁk
Jakub Takosoglu
Daniel Gapiński
Oddział Koszaliński
Tomasz Krzyżyński
Wojciech Tarnowski
Bogdan Wilczyński
Tomasz Kiczkowiak
Igor Maciejewski
Marek Nowakowski
Oddział Krakowski
Grzegorz Ciepllok
Wacław Przybyło
Ryszard Pęcherski
Bogumił Wrana
Oddział Lubelski
Rafał Rusinek
Krzysztof Kęcik
Jerzy Podgórski
Ewa Błazik-Borowa
Jarosław Latalski
Marek Borowiec
Oddział Łódzki
Jarosław Jędrysiak
Radosław Mania
Łukasz Domagalski
Jakub Marczak
Andrzej Stefański
Maria Kotełko
Zbigniew Kołakowski
Oddział Olsztyński
Marek Markowski
Wojciech Sobieski
Ryszard Myhan
Wojciech Miąskowski

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-59
D-60
D-61
D-62
D-63
D-64
D-65
D-66
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

Oddział Opolski
Tadeusz Łagoda
Adam Niesłony
Mirosław Mrzygłód
Michał Böhm
Oddział Poznański
Roman Lewandowski
Przemysław Litewka
Ryszard Dzięcielak
Roman Starosta
Zdzisław Pawlak
Michał Guminiak
Jakub Grabski
Tomasz Walczak
Bogdan Maruszewski
Małgorzata Jankowska
Oddział Rzeszowski
Krzysztof Kurc
Andrzej Burghardt
Dariusz Szybicki
Oddział Szczeciński
Bartosz Powałka
Arkadiusz Parus
Paweł Grudziński
Michał Dolata
Tomasz Okulik
Oddział Warszawski
Zbigniew Kowalewski
Włodzimierz Kurnik
Piotr Przybyłowicz
Jacek Janiszewski
Robert Zalewski
Leszek Baranowski
Wiesław Krzymień
Krzysztof Sibilski
Tadeusz Szymczak
Andrzej Tylikowski
Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Monika Wągrowska
Roman Bogacz
Barbara Kozłowska
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obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny

obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecny
obecna
obecna
obecny
obecna
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D-93

D-94
D-95
D-96
D-97
D-98
D-99

D-99

Elżbieta Jarzębowska
Adam Borkowski
Piotr Lichota
Oddział Wrocławski
Piotr Konderla
Wojciech Błażejewski
Krzysztof Jesionek
Czesław Machelski
Romuald Będziński
Roman Jankowiak
Kamila Jarczewska
Michał Stosiak
Oddział Zielonogórski
Jacek Korentz

obecna

czł. hon. CH-24
obecny
obecny
obecny

obecny
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Załącznik nr 34

Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
z kontroli oceny działalności Towarzystwa w okresie XXXVII kadencji (2015-2016)
Warszawa, 8 marca 2017 r.
Główna Komisja Rewizyjna PTMTS została wybrana na XXXVII kadencję w składzie:
przewodniczący
– prof. dr inż. Roman Jankowiak
wiceprzewodnicząca
– dr hab. inż. Monika Wągrowska, prof. SGGW
członkowie komisji
– dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
– prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
z-cy członków komisji – prof. dr hab. inż. Przemysław Litewka
– dr inż. Andrzej Urbaś
W posiedzeniu udział wzięli:
przewodniczący
– prof. dr inż. Roman Jankowiak
wiceprzewodnicząca – dr hab. inż. Monika Wągrowska, prof. SGGW
członek komisji
– prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
z-ca członka komisji – dr inż. Andrzej Urbaś
W trakcie upływającej kadencji Przewodniczący GKR uczestniczył z głosem doradczym
w większości posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego i Prezydium.
W czasie trwania XXXVII kadencji Towarzystwa GKR zbierała się dwukrotnie: po raz pierwszy 17 maja 2016 r., aby dokonać kontroli za rok 2015, oraz 8 marca 2017 r., aby dokonać kontroli
za rok 2016 i ocenić działalność Towarzystwa w całej XXXVII kadencji.
Dokumenty stanowiące podstawę oceny:
1. Biuletyny: „Biuletyn PTMTS, Rok 2015” i „Biuletyn PTMTS, Rok 2016”, przedstawiające
działalność Towarzystwa w czasie kadencji 2015-2016.
2. Sprawozdanie ﬁnansowe PTMTS za kadencję opracowane przez skarbnika ZG PTMTS.
3. Protokoły Komisji Rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa za kadencję.
4. Dokumenty ﬁnansowe Towarzystwa.
1. Działalność Towarzystwa w XXXVII kadencji
1.1. Działalność rzeczowa
W trakcie kadencji na zebraniach plenarnych Zarząd Główny podejmował uchwały, które są
opublikowane w „Biuletynie PTMTS, Rok 2015” i w „Biuletynie PTMTS, Rok 2016”.
Statutowe cele Towarzystwa, koncentrujące się wokół popierania i krzewienia rozwoju mechaniki, realizowane były poprzez organizowanie zebrań i konferencji naukowych, sesji i seminariów,
kursów oraz konkursów naukowych, a ponadto poprzez działalność wydawniczą. Mimo ograniczonych środków ﬁnansowych Towarzystwo w czasie kadencji zorganizowało wszystkie zaplanowane
imprezy naukowe.
Zorganizowano łącznie:
•
•
•
•
•
4

219 zebrań naukowych,
1 kongres,
26 konferencji i sympozjów naukowych,
7 warsztatów naukowych,
9 rozstrzygniętych konkursów naukowych.

Podpisany protokół Głównej Komisji Rewizyjnej znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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Bardzo ważną formą działalności były wydawnictwa. Zarząd Główny PTMTS kontynuował
i zapewniał odpowiednie warunki wydawania 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 8 zebrań plenarnych
Zarządu Głównego.
Ogólna liczba członków Towarzystwa na koniec kadencji – 962, w tym: 27 członków honorowych, zrzeszonych w 19 Oddziałach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 140 zebrań
organizacyjnych oraz 219 zebrań naukowych.
Zarząd Główny powierzył organizację XXXVII Zjazdu Delegatów połączonego z XII Konferencją „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” Oddziałowi Białostockiemu i ustalił termin na
22-25 marca 2017 r. Zjazd odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym w Supraślu.
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
skarbnika ZG.
Prowadzenie działalności administracyjno-ﬁnansowej w Oddziałach odbywa się społecznie.
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 XXXVI
Zjeździe Delegatów.
Do osiągnięć Towarzystwa, zdaniem GKR, należy zaliczyć:
• podjęcie przez Zarząd Główny, jako współorganizator, zorganizowania w 2015 roku III Kongresu Mechaniki Polskiej, który odbył się w Gdańsku;
• przygotowanie przez Zarząd Główny wspólnie z Oddziałem Białostockim XII Konferencji
„Nowe kierunki rozwoju mechaniki” i XXXVII Zjazdu Delegatów;
• aktywność Oddziałów PTMTS w organizacji zebrań naukowych i konferencji, jak również znaczny wzrost liczby uczestników tych zebrań. Szczególnie należy podkreślić wysoką
aktywność Oddziałów: Białostockiego, Gdańskiego, Gliwickiego, Łódzkiego, Opolskiego;
• kontynuowanie działalności wydawniczej kwartalnika (czasopisma naukowego) JTAM (Journal of Theoretical and Applied Mechanics) i Biuletynu PTMTS w 2015 i 2016r.;
• 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=0.679 i po raz czwarty tzw. 5-letniego współczynnika
Impact Factor: 5-Years IF=0.739;
• uznanie rangi Towarzystwa w postaci uczestnictwa członków PTMTS w Komitetach Naukowych PAN;
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• udział wybitnych uczonych z dziedziny mechaniki w konferencjach i sympozjach organizowanych przez PTMTS;
• starania i zapewnienie doﬁnansowania ze środków MNSW na działalność wydawniczą i konferencyjną;
• utrzymywanie współpracy z ośrodkami i naukowcami zagranicznymi;
• podjęcie przez Zarząd Główny działań w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2015 i w 2016 roku.
GKR skontrolowała działalność ﬁnansową Towarzystwa i uznaje celowość, rzetelność oraz gospodarność wydatków. 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 Kolegów odpowiedzialnych za działalność ﬁnansową w Oddziałach.
W wyniku odejścia z szeregów Towarzystwa 12 członków stan liczbowy członków PTMTS
zmienił się. Na początku kadencji – 974 członków, a na końcu – 962 członków.
3. Wnioski końcowe
W wyniku analizy działalności Towarzystwa w okresie 2015-2016, GKR zaleca Zarządowi
Głównemu w kolejnej kadencji 2017-2018:
• dalsze przekazywanie części wpływów ze składek członkowskich i z organizowanych pod
szyldem Towarzystwa imprez na prace prowadzone przez biuro Zarządu Głównego;
• kontynuację starań przez przewodniczących Oddziałów w rozpowszechnianiu informacji
o możliwości przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz PTMTS jako Organizacji Pożytku
Publicznego;
• podjęcie skutecznych starań w celu zwiększenia liczby członków i interesujących zebrań
naukowych w Oddziałach PTMTS;
• kontynuację działań w celu uzyskiwania kolejnych funduszy z MNiSW na działalność statutową PTMTS;
• komisja z przykrością stwierdza, że forma sprawozdań niektórych Oddziałów jest zbyt
lakoniczna i niezgodna z przekazanym wzorcem.
Biorąc pod uwagę całokształt działalności Towarzystwa w mijającej kadencji, zgodnie ze
Statutem §32, Główna Komisja Rewizyjna przedkłada XXXVII 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 o dalszy rozwój Towarzystwa.
Za Główną Komisję Rewizyjną PTMTS
Przewodniczący
Roman Jankowiak
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Załącznik nr 65
Warszawa, 29 stycznia 2017 r.
Protokół
Jury Konkursu Nagrody Naukowej
im. Wacława Olszaka
XIV Edycja
(2016-2017)
Jury Konkursu powołane przez ZG PTMTS w składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tadeusz Chmielniak
Lech Dietrich
Stanisław Drobniak
Paweł Kłosowski
Józef Kubik
Ryszard Pęcherski
Gwidon Szefer
Andrzej Tylikowski – przewodniczący
Wiesław Nagórko

dokonało w dniu 29 stycznia 2017 roku w Warszawie, analizy nadesłanego wniosku.
Jury ustaliło, że wniosek o nagrodę przysłany przez:
• Oddział Opolski PTMTS, podpisany przez przewodniczącego Zarządu Oddziału dra hab.
inż. Tadeusza Łagodę dla dr inż. Marty Kurek spełnia wymogi formalne.
W wyniku dyskusji i głosowania Jury przyznało Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka
dr Marcie Kurek za indywidualną monograﬁę z zakresu prognozowania trwałości zmęczeniowej materiałów przy zginaniu ze skręcaniem, wydaną przez Oﬁcynę Wydawniczą Politechniki
Opolskiej, ISBN 978-83-64056-76-5 w roku 2014.
Przewodniczący Jury
Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

5

Podpisany protokół Jury Nagrody znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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Załącznik nr 7
Regulamin kwartalnika
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
§1. Status kwartalnika
1. Kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics (dalej JTAM) jest statutowym
czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (dalej PTMTS), które jest jego właścicielem i wydawcą.
2. JTAM jest wydawany nieprzerwanie od roku 1963, początkowo w języku polskim jako
Mechanika Teoretyczna i Stosowana (ISSN 0079-3701), od roku 1992 w języku angielskim
pod tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana ∗ Journal of Theoretical and Applied
Mechanics, a od roku 1998 tylko pod tytułem angielskim (ISSN 1429-2955).
3. Tematyka prac naukowych publikowanych przez JTAM obejmuje szeroko pojęte zagadnienia mechaniki, w tym zagadnienia interdyscyplinarne w takich obszarach jak: mechanika
ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika oraz stosowane problemy mechaniki konstrukcji, mechatroniki, biomechaniki, robotyki i inne.
§2. Standardy wydawnicze
1. JTAM jest czasopismem publikowanym zgodnie ze standardem wolnego dostępu. Od
2013 r. artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY-NC, która pozwala
je udostępniać pod warunkiem uznania autorstwa i użycia niekomercyjnego.
2. Wszystkie prace publikowane w JTAM od numeru 4/2014 mają międzynarodowy numer
identyﬁkacji cyfrowej DOI (Digital Object Identiﬁcation).
3. Wydawca JTAM należy do międzynarodowej organizacji Crossref, a wszystkie publikowane
prace są sprawdzane programem antyplagiatowym Crossref Similarity Check.
4. Artykuły są zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi redakcji, który wymaga od autorów potwierdzenia, że tekst jest ich własną pracą, nie narusza
niczyich praw własności intelektualnej, nie był nigdzie publikowany ani przesyłany do innego czasopisma. JTAM nie publikuje zbiorowych materiałów konferencyjnych.
5. Proces wydawniczy obejmuje następujące etapy:
ocena zgodności nadesłanego artykułu z wymogami formalnymi redakcji,
ocena zgodności tematyki pracy z proﬁlem naukowym JTAM,
wstępna ocena oryginalności w systemie Crossref Similarity Check,
ocena merytoryczna przez co najmniej jednego recenzenta,
poprawki i uzupełnienia autorskie zgodnie z sugestiami recenzenta,
ostateczna rekomendacja recenzenta i redaktora działowego,
akceptacja lub odrzucenie pracy przez Kolegium Redakcyjne,
przygotowanie artykułu do publikacji – korekta językowa, redakcja techniczna, opracowanie rysunków, skład i łamanie,
• korekta autorska,
• nadanie numeru DOI,
• publikacja internetowa i wydruk wersji papierowej.

•
•
•
•
•
•
•
•
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§3. Rada Naukowa
1. Rada Naukowa (Advisory Board) jest międzynarodowym ciałem doradczym wydawcy
kwartalnika JTAM, składającym się z uczonych cieszących się w Polsce i na świecie autorytetem w zakresie proﬁlu naukowego kwartalnika.
2. Radę Naukową oraz jej przewodniczącego powołuje Zjazd Delegatów PTMTS na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego na czteroletnią kadencję obejmującą lata kalendarzowe. Pierwsza kadencja Rady Naukowej po wejściu w życie niniejszego Regulaminu
rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
3. Powołanie do Rady Naukowej może być powtarzane na kolejne kadencje.
4. Do zadań przewodniczącego Rady Naukowej należy przedstawianie Zarządowi Głównemu
PTMTS opinii o kwartalniku, nie rzadziej niż raz w kadencji władz PTMTS.
§4. Kolegium Redakcyjne
1. Kolegium Redakcyjne, kierowane przez redaktora naczelnego JTAM, jest ciałem organizacyjnym i opiniodawczym, którego zadaniem jest utrzymanie poziomu merytorycznego kwartalnika, założonego przez wydawcę oraz działania na rzecz rozwoju czasopisma.
W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą redaktorzy działowi, będący uznanymi przez
środowisko naukowe i aktywnymi uczonymi o specjalnościach odpowiadających poszczególnym działom tematycznym JTAM. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą także:
sekretarz redakcji, redaktor techniczny oraz redaktor językowy.
2. Redaktor naczelny oraz redaktorzy działowi są powoływani przez Zarząd Główny PTMTS
na czteroletnią kadencję obejmującą lata kalendarzowe. Pierwsza kadencja Kolegium Redakcyjnego po wejściu w życie niniejszego Regulaminu rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku.
3. W czasie trwania kadencji w razie potrzeby Zarząd Główny może na wniosek redaktora
naczelnego powołać nowego redaktora działowego na okres do końca kadencji.
4. Powołanie do Kolegium Redakcyjnego może być powtarzane na kolejne kadencje. Sekretarz
redakcji, redaktor techniczny oraz redaktor językowy są zatrudniani przez PTMTS w trybie
umowy o pracę lub umowy o dzieło.
5. Do zadań redaktora naczelnego należy:
• dbanie o poziom naukowy kwartalnika oraz o jego wizerunek wśród czytelników, autorów i podmiotów opiniujących,
• regularne, nie rzadziej niż raz na kwartał, zwoływanie zebrań Kolegium Redakcyjnego i omawianie bieżących spraw związanych z kwaliﬁkacją artykułów, procesem
wydawniczym oraz rozwojem kwartalnika,
• przedstawianie informacji o kwartalniku i jego rozwoju podczas posiedzeń Zarządu
Głównego PTMTS,
• występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o zgodę na rozszerzenie Kolegium
Redakcyjnego,
• nadzorowanie sprawozdawczości PTMTS w zakresie wydawania kwartalnika,
• nadzorowanie przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji państwowej na wydawanie kwartalnika,
• reprezentowanie kwartalnika na zewnątrz w sprawach niezastrzeżonych dla innych
organów.

2. Protokół z XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS

6. Zadania redaktora działowego obejmują:
• ocenę zgodności tematyki nadesłanej pracy z proﬁlem tematycznym kwartalnika,
• wstępną ocenę merytoryczną i wstępną ocenę oryginalności na podstawie raportu
Crossref Similarity Check,
• wybór odpowiedniego recenzenta,
• zapoznanie się z opinią recenzenta i na jej podstawie podjęcie decyzji o odrzuceniu
artykułu bądź jego rekomendacji do publikacji,
• zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania kwartalnika i procesu wydawniczego.
§5. Ustalenia końcowe
Przewodniczący i członkowie Rady Naukowej, redaktor naczelny i redaktorzy działowi wykonują swoje zadania, nie pobierając za to wynagrodzenia.
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1. NOMINACJE I ODZNACZENIA

Doktorat honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej
dla profesora Eugeniusza Świtońskiego
Wybitny naukowiec w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, mechatroniki, budowy
i eksploatacji maszyn prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński otrzymał tytuł doktora honoris
causa Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość przyznania tej najwyższej godności akademickiej miała miejsce 22 czerwca w Sali Kinowej WAT. O uhonorowanie prof. E. Świtońskiego
wystąpiła do Senatu WAT Rada Wydziału Mechanicznego. Imponujące osiągnięcia naukowe
Profesora opiniowały Senaty Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość rozpoczęła się wejściem orszaku rektorów z zaprzyjaźnionych uczelni, członków
Senatu WAT, wprowadzeniem sztandaru Akademii oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.
Wśród gości obecni byli: recenzenci dorobku naukowego honorowego doktora profesorowie Eugeniusz Rusiński z Politechniki Wrocławskiej, Tomasz Łodygowski z Politechniki Poznańskiej,
Wacław Borkowski z Wojskowej Akademii Technicznej oraz promotor prof. Tadeusz Niezgoda.
Swoją obecnością zaszczycili Profesora rektorzy, prorektorzy i dziekani uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, honorowi doktorzy WAT profesorowie Józef Modelski i Piotr Wolański,
przedstawiciele MNiSW, NCBiR, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz instytucji wojskowych: Sztabu Generalnego, Garnizonu Warszawa, Wojsk
Obrony Terytorialnej, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu oraz Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyﬁkacji. W tej szczególnej ceremonii doktorowi honoris causa towarzyszyła
najbliższa rodzina, profesorowie i pracownicy Politechniki Śląskiej, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji naukowych, z którymi Profesor współpracuje.
„Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński od 1963 roku związany jest z Politechniką Śląską,
a jego współpraca z Wojskową Akademią Techniczną sięga początku lat 70. Profesor współpracuje z wieloma uczelniami i pełni wiele funkcji w prestiżowych krajowych i zagranicznych
gremiach naukowych. Jest honorowym doktorem czterech politechnik. Dla Wojskowej Akademii
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Technicznej to zaszczyt móc korzystać z wiedzy, doświadczenia i życzliwości Profesora” – powiedział, otwierając uroczystość, dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prorektor WAT ds. kształcenia.
Wyraził również nadzieję na dalszą owocną współpracę, a w imieniu całej społeczności akademickiej złożył prof. E. Świtońskiemu życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości oraz
dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.
W laudacji prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, promotor doktoratu, podkreślił wybitny
dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. E. Świtońskiego i zwrócił szczególną uwagę
na praktyczne wykorzystanie jego wyników badań.
Tekst i zdjęcia ze strony http://www.wat.edu.pl/?p=11356.
Można tam znaleźć szersze sprawozdanie z przebiegu tej uroczystości opracowane przez Ewę
Jankiewicz, fot. Grzegorz Rosiński.

Doktorat honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej
dla profesora Andrzeja Neimitza
Specjalista problemów mechaniki ciała stałego, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof.
Andrzej Neimitz otrzymał 25 października w Kielcach tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Obecny rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wiesław Trąmpczyński podkreślał, że prof.
Neimitz, jako ceniony naukowiec, dydaktyk i organizator nauki, jest jedną z postaci nadającą
prestiżu Politechnice. Profesor – uznany w świecie pracownik nauki – należy do grona osób,
których osiągniecia mają znaczący wpływ na rozwój polskiej nauki – dodał prof. Trąmpczyński.
W laudacji prof. Arkadiusz Płoski zaznaczył, że decydujący wpływ na rozwój naukowy prof.
Neimitza miał staż naukowy w Northwestern University w Evanston w Stanach Zjednoczonych,
na początku lat 80. Traﬁł pod opiekę wybitnego naukowca prof. Jana Achenbacha. Z dwóch zaproponowanych obszarów badań wybrał mechanikę pękania, z którą wcześniej nie miał styczności
– opisywał prof. Płoski.
Efektem stażu była praca prof. Achenbacha i ówczesnego doktora Neimitza, opublikowana
w „Engineering Fracture Mechanics” (1981 r.). Było to pierwsze rozwiązanie dynamicznego
zagadnienia szczeliny w ciele sprężysto-plastycznym. Za tą publikacją pojawiły się następne
rozwijające tę tematykę – dodał prof. Płoski, zaznaczając, że rezultaty badań zostały później
przedstawione w rozprawie habilitacyjnej kieleckiego naukowca.
Profesor Neimitz, dziękując za wyróżnienie, podkreślił, że jest ono dla niego tym ważniejsze,
że uzyskał je od środowiska akademickiego uczelni, w której pracuje ponad 45 lat.
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W wykładzie przybliżył mechanikę pękania. Przypomniał m.in. katastrofę wahadłowca Challenger w 1986 r., w której zginęło siedmiu astronautów – była zapoczątkowana pęknięciem
uszczelki, wykonanej z tworzywa wrażliwego na niskie temperatury. Jak ocenił prof. Neimitz,
gdyby NASA nie zlekceważyła ostrzeżeń inżynierów dotyczących wytrzymałości tego materiału,
katastrofy można było uniknąć.
Tekst i zdjęcie ze strony https://kielce.onet.pl/prof-andrzej-neimitz-doktorem-honoris-causapolitechniki-swietokrzyskiej/cjr9879. Foto: Paweł Małecki (Agencja Gazeta).
Na stronie tej przedstawiona została również kariera naukowa Profesora.

*****
Wyróżnienia członków PTMTS
• Dr hab. inż. Józef Pelc, prof. UWM, członek Oddziału Olsztyńskiego, otrzymał 14 X Medal
Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
• Dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM, członek Oddziału Olsztyńskiego, otrzymał
14 X Brązowy Medal Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Długoletnią Służbę.
• Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM) przyznało w roku 2017
Medal PTMKM im. prof. O.C. Zienkiewicza w kategorii „Medal za całokształt działalności” prof. Ewie Majchrzak z Oddziału Gliwickiego.

*****
Nominacje profesorskie członków PTMTS
W 2017 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:
• 11 stycznia
Ryszard Buczkowski z Oddziału Szczecińskiego
• 26 października
Marek Leﬁk z Oddziału Łódzkiego
• 7 grudnia
Henryk Kudela z Oddziału Wrocławskiego

2. JUBILEUSZE

2.1.

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Wiesława Ostachowicza

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło
się niezwykle wyjątkowe i uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dra hab.
inż. Wiesława Ostachowicza, czł. koresp. PAN i członka honorowego PTMTS. Spotkanie miało
charakter seminarium, na którym przybliżono jego ogromny dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS złożył Panu Profesorowi
życzenia oraz wręczył list gratulacyjny.
Poniżej słowo wstępne książki: Prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław Ostachowicz Członek
koresponent PAN Dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny Jubileusz 70-lecia urodzin, autor
zbiorowy, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2017.

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dra hab. inż. Wiesława Ostachowicza jest wyjątkową okazją
do przedstawienia i docenienia ogromnego twórczego dorobku naukowego i organizacyjnego Pana
Profesora.
Profesor Wiesław Ostachowicz należy niewątpliwie do grona najznakomitszych badaczy naszego Instytutu, posiadających ogromne uznanie środowisk naukowych w kraju i za granicą i tym
samym wzmacniających pozycję naukową i badawczą Instytutu i nauki światowej.
W latach 1970-2016 prof. Wiesław Ostachowicz był zatrudniony: w IMP PAN na stanowisku
asystenta, w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni jako konstruktor, w Politechnice Gdańskiej
na Wydziale Budowy Maszyn jako starszy asystent, adiunkt oraz docent, w Instytucie Maszyn
Przepływowych PAN (od roku 1986 do chwili obecnej) jako docent, profesor nadzwyczajny oraz
profesor zwyczajny. Ponadto prof. Wiesław Ostachowicz był zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Morskiej w Gdyni, w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych, a także pracował w Meksyku jako ekspert UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).
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W okresie swej kariery naukowej sprawował następujące stanowiska: kierownika Katedry
Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów na Politechnice Gdańskiej (w latach 1982-1987), zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN (w latach 1986-1992),
kierownika Ośrodka Mechaniki Maszyn IMP PAN (od 1998 r.), kierownika Zakładu Mechaniki
Struktur Inteligentnych IMP PAN (od 1996 r.), członka Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułów Naukowych (od 2012 r.). Profesor Wiesław Ostachowicz od ponad 25 lat
prowadzi badania naukowe w IMP PAN w obszarze dynamiki układów mechanicznych. Jego
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień materiałów i struktur inteligentnych,
różnych technik ciągłego monitorowania stanu technicznego konstrukcji, nieniszczących metod
badań materiałów oraz oceny stanu uszkodzenia i żywotności konstrukcji. W wymienionych obszarach realizuje prace badawcze zarówno teoretyczne, jak i eksperymentalne. W okresie ostatnich siedmiu lat jego badania były ukierunkowane na opracowanie skutecznych metod obliczeniowych propagacji fal sprężystych (m.in. fal Lamba). Przyczynił się do rozwoju metody
elementów spektralnych i jej zastosowań do oceny uszkodzeń konstrukcji oraz do oceny skutecznego funkcjonowania materiałów inteligentnych. W tematyce propagacji fal sprężystych opracował szereg metod wibro-akustyczno-ultradźwiękowych do skutecznego wykrywania uszkodzeń
przy wykorzystaniu technologii inteligentnych czujników. Opracowane metody wykazały dużą
skuteczność, a także dużą czułość na obecność stosunkowo niewielkich uszkodzeń w elementach
konstrukcji wykonanych z materiałów o cechach izotropowych (np. metale) i ortotropowych (np.
kompozyty). Opracowane metody nie mają ograniczeń w stosunku do obciążeń lub warunków
temperaturowych.
Profesor Wiesław Ostachowicz jest autorem lub współautorem 152 artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych, 256 referatów naukowych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych, 33 artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach
polskich oraz 15 książek i rozdziałów w książkach. Według bazy Web of Science całkowita liczba
jego publikacji zamieszczonych w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach wynosi 248,
przy czym zostały one zacytowane 2487 razy. Jednocześnie indeks Hirscha osiągnął wartość 26
(dane z dnia 17 marca 2017 r.).
Profesor Wiesław Ostachowicz wypromował 16 doktorów nauk technicznych, w tym 2 obcokrajowców. Pięciu spośród wypromowanych przez niego doktorów, pracując nadal w jego zespole, uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch tytuł profesora. Na zlecenie krajowych
instytucji naukowych prof. Wiesław Ostachowicz opracował wiele recenzji rozpraw doktorskich,
rozpraw habilitacyjnych, wniosków do tytułu profesora, a także był przewodniczącym komisji
habilitacyjnych. Ponadto na wniosek zagranicznych instytucji naukowych opracował liczne recenzje w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i w postępowaniach o powołanie na stanowisko
profesora.
Ważne znaczenie w dorobku prof. Wiesława Ostachowicza ma pozyskanie przez niego 21
projektów zagranicznych na kwotę przekraczającą 9 mln euro (jako główny koordynator, koordynator WP – Work Package lub główny wykonawca). Na liście projektów zagranicznych
znajdują się między innymi: Horizon 2020, CNRS-PAN, NATO, EC FP7, Boeing Co. itd.
Profesor Wiesław Ostachowicz pozyskał także szereg projektów krajowych (jako koordynator generalny lub koordynator zespołu badawczego IMP PAN). Liczba pozyskanych przez niego
projektów jest bardzo długa – do najważniejszych należą projekty z NCN (MAESTRO, HARMONIA), NCBiR, European Comission Found itd. Profesor W. Ostachowicz otrzymał także
znaczne środki ﬁnansowe od różnych partnerów przemysłowych, w tym od ﬁrmy Boeing Co.
Współpraca z ﬁrmą Boeing Co. zaowocowała opracowaniem wynalazku (US Patent and Trademark Oﬃce). Dodać należy, że jego badania naukowe były ﬁnansowane przez ﬁrmę Rolls Royce,
ABB Co. oraz Power Plants itd. Profesor W. Ostachowicz jest współautorem 7 patentów, w tym
jednego międzynarodowego.
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Wielkie zasługi ma prof. Wiesław Ostachowicz w prowadzeniu wykładów za granicą (jako
wykładowca i koordynator), między innymi: CISMw Udine (Włochy), NATO Advanced Lecture
Series (wykłady dotyczyły monitorowania technicznego pojazdów wojskowych), EC FP 6, Advanced Lecture Series (wykłady na temat SHM), Międzynarodowa Szkoła Letnia Uniwersytetu
w Trento (Włochy) (różne techniki SHM, metody prognozowania żywotności konstrukcji i oceny
stanu jej uszkodzenia) i inne.
Profesor Wiesław Ostachowicz legitymuje się zakrojoną na szeroką skalę międzynarodową
współpracą naukową. Odwiedził wiele zagranicznych ośrodków naukowych, prowadząc w nich
badania, wykłady, seminaria itp. W zamian był gospodarzem wielu zagranicznych gości, naukowców o światowej renomie, stażystów w ramach projektów EC Marie Curie i doktorantów.
Najważniejsze przykłady jego współpracy z instytucjami zagranicznymi dotyczą takich krajów
jak: Wielka Brytania, Belgia, Irlandia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hong
Kong, USA, Hiszpania, Chiny, Litwa, Grecja, Francja, Włochy i inne. Profesor Wiesław Ostachowicz jest edytorem i członkiem komitetów redakcyjnych 7 zagranicznych czasopism naukowych
(umieszczonych w Web of Science). Był i nadal jest członkiem kilkudziesięciu stałych komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Wymienione tutaj formy aktywności stanowią
jedynie ułamek jego działań organizacyjnych.
Prace Profesora przyniosły mu uznanie w środowiskach naukowych krajowych i zagranicznych. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia, np. Dragon – STAR Innovation Award
(za współpracę z Chinami), tytuł honorowego członka PTMTS, Subsydium Profesorskie FNP,
Medal O.C. Zienkiewicza, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Edukacji Narodowej i wiele innych.
Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie z okazji tak pięknego Jubileuszu proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia doskonałego zdrowia, stu lat życia i wielu dalszych osiągnięć i sukcesów
naukowych dla dobra Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego PAN
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, członek koresp. PAN

2.2.

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Mariana Ostwalda i jubileusz dr. hab.
inż. Mariana Dobrego w związku z zakończeniem jego pracy etatowej na
Politechnice Poznańskiej

22 września 2017 r. odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Mariana Ostwalda i jubileusz dr. hab. inż. Mariana Dobrego w związku z zakończeniem jego pracy
etatowej na Politechnice Poznańskiej. Profesor M. Ostwald to długoletni i zasłużony pracownik
Politechniki Poznańskiej, były przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTMTS i komitetu organizacyjnego Symposium on Vibrations in Physical Systems w Będlewie. Dr hab. inż. Marian
Dobry to wieloletni członek Poznańskiego Oddziału PTMTS oraz współorganizator konferencji
Symposium on Vibrations in Physical Systems.
Impreza zgromadziła ok. 50 uczestników. W trakcie uroczystości obaj Jubilaci podzielili się
z pracownikami Instytutu Mechaniki Stosowanej PP i członkami Oddziału Poznańskiego PTMTS
swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i reﬂeksjami na temat działalności w środowisku akademickim oraz w PTMTS. Wypowiedzi obu profesorów były zilustrowane prezentacjami z bogatym
materiałem zdjęciowym. Później była też lampka szampana i życzenia dla młodych emerytów.
Wśród upominków znalazły się karykatury obu naukowców, co jest już małą tradycją w naszym
Instytucie.
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Dr hab. inż. Marian Dobry i prof. Marian Ostwald z upominkiem – karykaturą

Toast na cześć Jubilatów

Podziękowania dla dr. hab. inż. Mariana Dobrego

Więcej zdjęć z uroczystości jest dostępnych pod adresem
https://photos.app.goo.gl/CSReVHl4tiAltwC03.
Agnieszka Fraska
Roman Starosta
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2.3.

Jubileusz 75-lecia urodzin prof. Czesława Szymczaka

Dnia 10 października 2017 r. odbył się uroczysty jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy
zawodowej profesora Czesława Szymczaka, członka honorowego PTMTS. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaprzyjaźnieni współpracownicy Profesora z Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Koszalińskiej i Poznańskiej oraz władze Politechniki Gdańskiej i Wydziału Oceanotechniki
i Okrętownictwa, gdzie Profesor Szymczak pracuje. Profesor otrzymał również wiele listów gratulacyjnych, m.in. od nestora PTMTS, Profesora Zbigniewa Kączkowskiego.

Profesor Czesław Szymczak ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w 1967 r. Stopień doktora w specjalności budownictwo uzyskał w 1972 r., a stopień
doktora habilitowanego w 1983 r. Na przełomie lat 1992-1993 pracował jako visiting professor na
Uniwersytecie Windsor w Kanadzie. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora, a od 1997 roku jest
profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Pełnił funkcję kierownika Katedry Mechaniki
Budowli w latach 1997-2006. Od roku 2009 pracuje w Katedrze Teorii Konstrukcji Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Profesor Czesław Szymczak jest wybitnym specjalistą z zakresu mechaniki konstrukcji i jej
różnorodnych zastosowań, poczynając od konstrukcji cienkościennych, pali zagłębionych w gruncie, a kończąc na biomechanice. Główne pole jego zainteresowań skupia się na analizie statycznej,
dynamicznej, problemach stateczności oraz optymalizacji i analizie wrażliwości konstrukcji cienkościennych. W ostatnim okresie zajmuje się problemami modelowania i identyﬁkacji modeli
biomechanicznych, szczególnie w zakresie opisu zachowania implantów stosowanych w operacjach przepuklin brzusznych. Badania są prowadzone we współpracy z lekarzami z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego i mają na celu optymalizację leczenia przepuklin brzusznych.
Profesor Czesław Szymczak ma duże zasługi w rozwoju kadry naukowej jako promotor 8 prac
doktorskich, wieloletni kierownik Katedry Mechaniki Budowli oraz jako twórca i pierwszy kierownik Środowiskowego Studium Doktoranckiego. Był współtwórcą, a następnie koordynatorem
Centrum Doskonałości Rewitalizacji Budowli Miejskich CURE, utworzonego w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Profesor Czesław Szymczak opublikował 1 książkę w PWN, 6 monograﬁi, 3 skrypty, 46 artykułów w czasopismach z listy ﬁladelﬁjskiej, 75 artykułów w innych czasopismach recenzowanych,
przedstawił 132 referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych (materiały konferencyjne). Za działalność naukową uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Infrastruktury oraz 25 nagród Rektora Politechniki Gdańskiej. Został odznaczony Medalem
Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Profesor dr hab. inż. Czesław Szymczak był wielokrotnie wybierany do Sekcji Mechaniki
Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Sekcji Podstaw Konstrukcji
Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Od 1972 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
w latach 1992-2006 był przewodniczącym Oddziału Gdańskiego, a w latach 1992-2009 członkiem
Zarządu Głównego. Za aktywną działalność został odznaczony Złotą Odznaką Towarzystwa.
W roku 2012 został mianowany członkiem honorowym PTMTS.
Agnieszka Tomaszewska

2.4.

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Romana Bogacza

Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT), uczony wielce zasłużony dla rozwoju mechaniki i dyscyplin pokrewnych, znany w kraju i za granicą ekspert w zakresie dynamiki pojazdów szynowych
i ich oddziaływania z otoczeniem – w roku 2017 ukończył 80 lat.
Jubilat urodził się 1 września 1937 roku w Starachowicach. Studia wyższe ukończył w roku
1961 w Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Konstrukcyjnego (obecnie Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa). Pracę doktorską pt. „Współdziałanie układu nieliniowych oscylatorów z falami bieżącymi w układach ciągłych” pod kierunkiem
prof. Sylwestra Kaliskiego obronił w roku 1970 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki
PAN, który pozostał jego głównym miejscem pracy aż do emerytury, choć przez wiele lat był
również pracownikiem Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej i Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie. W roku 1978 w IPPT uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w latach 1990 i 1994 tytuły profesora nauk technicznych, odpowiednio
nadzwyczajnego i zwyczajnego.
Dorobek badawczy prof. Romana Bogacza świadczący o jego wkładzie w rozwój dyscyplin
naukowych Mechanika oraz Budowa i Eksploatacji Maszyn jest niezwykle bogaty. To łącznie
ponad 400 publikacji oraz wiele analiz naukowych, ekspertyz i opracowań technicznych, w tym
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badań eksperymentalnych wykonanych na potrzeby przemysłu. Na najważniejsze osiągnięcia
prof. Bogacza składają się między innymi:
• badania teoretyczne i doświadczalne propagacji fal w ośrodkach ciągłych, ze szczególnym
uwzględnieniem fal w szynach i obręczach kół pojazdów szynowych oraz ich korugacyjnego
zużycia,
• badanie drgań samowzbudnych, ich przyczyn i skutków w pojazdach szynowych dużych
prędkości,
• badania podstawowe w zakresie dynamiki układów mechanicznych z obciążeniami niekonserwatywnymi,
• stworzenie szkoły naukowej dynamiki pojazdów szynowych, rozpoznawalnej w kraju i za
granicą,
• znaczące efekty współpracy naukowej i technicznej z przemysłem, zwłaszcza z przemysłem
taboru oraz infrastruktury kolejnictwa w Polsce, w Niemczech i w USA,
• niezwykła międzynarodowa aktywność naukowa, zwłaszcza współpraca z uczonymi i instytucjami naukowymi z Niemiec, rozpoczęta na długo przed zmianą ustrojową w Polsce
i kontynuowana do dziś.
Działalność prof. Bogacza na rzecz rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i technicznej oraz promowania za granicą osiągnięć polskich uczonych w obszarze mechaniki i budowy
maszyn i pojazdów zasługuje na szczególne podkreślenie. Dotyczy to zwłaszcza nieprzerwanego od prawie 30 lat organizowania polsko-niemieckich i polsko-grecko-niemieckich sympozjów
naukowych w dziedzinie mechaniki, a także współpracy między PTMTS i Niemieckim Towarzystwem Matematyki i Mechaniki Stosowanej (GAMM).
Profesor Bogacz jest aktywnym członkiem PTMTS. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego, wielokrotnie brał udział w Zjazdach Delegatów PTMTS,
wydatnie wspomaga Kolegium Redakcyjne kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics. W uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych i zasług XXXVII Zjazd Delegatów
PTMTS w marcu 2017 roku nadał mu godność członka honorowego Towarzystwa.
W roku 80-lecia prof. Bogacza odbyły się dwa spotkania okolicznościowe z udziałem jego
byłych doktorantów, współpracowników i przyjaciół.
W dniu 1 września 2017 roku, podczas warsztatów naukowych 15-th German-Polish Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa
poświęcona roli i osiągnięciom prof. Bogacza w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej oraz promowaniu polskich uczonych za granicą. Z pomocy Jubilata w uzyskaniu stypendium
Humboldta lub DAAD i znalezieniu odpowiedniego miejsca wykonania badań skorzystało wielu
młodych polskich naukowców. Niektórym z nich pobyt naukowy w Niemczech otworzył nowe
perspektywy rozwoju zawodowego.
Drugie spotkanie jubileuszowe odbyło się 18 października 2017 roku w Politechnice Warszawskiej i było poświęcone badaniom naukowym Jubilata, jego współpracy z przemysłem oraz
osiągnięciom w kształceniu kadr naukowych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce, w tym
w macierzystym IPPT PAN, w Politechnice Krakowskiej i Politechnice Warszawskiej. Sylwetkę
Jubilata przedstawił jego były doktorant, prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński.
Jubilat jest nadal uczonym w pełni czynnym – prowadzi wykłady na Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, publikuje nowe prace naukowe, uczestniczy
w konferencjach i jest aktywnym członkiem naszego Towarzystwa.
Włodzimierz Kurnik

2. Jubileusze

2.5.

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Edmunda Wittbrodta

W dniu 17 listopada odbyła się Sesja Naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Edmunda Wittbrodta. Organizatorami Sesji byli: Katedra Mechaniki i Mechatroniki Wydziału
Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN,
Sekcja Teorii Maszyn i Mechanizmów KBM PAN, Sekcja Mechatroniki KBM PAN oraz Gdański Oddział PTMTS. Krótkie sprawozdanie z sesji jest zamieszczone w rozdziale 4.5 Biuletynu.
Tu przedstawiamy sylwetkę Profesora.

Profesor Edmund Wittbrodt urodził się 16 listopada 1947 roku w Rumi. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Technologiczny (MT) Politechniki Gdańskiej w 1972 roku.
Na Wydziale Budowy Maszyn (BM) PG uzyskał kolejno stopnie naukowe doktora (1974,
praca wyróżniona) i doktora habilitowanego (1983, praca wyróżniona). W roku 1991 nadano mu
tytuł profesora nauk technicznych. Odbył roczny staż naukowy w University of Wales (Swansea, Wielka Brytania, 1976/1977). Był wielokrotnie zapraszany jako visiting professor, m.in. do
USA, Niemiec, Francji, Belgii, Grecji i Szwecji. Od 1996 roku jest profesorem zwyczajnym PG.
Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, metodach
komputerowych w mechanice, automatyce i robotyce, a także w biomechanice.
Działalność na Politechnice Gdańskiej
Profesor Edmund Wittbrodt pełnił wiele funkcji akademickich na PG. Był prodziekanem
ds. kształcenia (1984-1987) i dziekanem Wydziału BM (1987-1990). Pełnił funkcję rektora Politechniki Gdańskiej (1990-1996). Wprowadził istotne zmiany w zarządzaniu uczelnią. Dotyczyły
one nowych mechanizmów funkcjonowania jednostek, połączenia wydziałów MT i BM w jeden
Wydział Mechaniczny (WM) czy utworzenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Zainicjował i powołał Trójmiejską Akademicką Sieć Komputerową (TASK), rozpoczął informatyzację Biblioteki
Głównej PG i digitalizację jej zbiorów, powołał Pismo PG. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów PG (był też jego przewodniczącym). Powołał Klub Seniora PG (1991). W 1994
roku zorganizował jubileusz 90-lecia uczelni, nawiązując do początków jej istnienia. Odbyło się
wówczas spotkanie Koła Byłych Studentów Polaków politechniki przedwojennej z ich kolegami
z Technische Hochschule Danzig Gesellschaft, a prof. Adolf Butenandt, laureat Nagrody Nobla za
badania w uczelni przedwojennej, otrzymał doktorat honoris causa PG. Ponadto Profesor prze-
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wodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1990-1996). Zainicjował nowej jakości
współpracę, czego wyrazem były środowiskowe inauguracje roku akademickiego i Środowiskowe Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR, Nuclear Magnetic Resonance),
a także międzyuczelniane studia na kierunku biotechnologia. Przewodniczył Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996), był członkiem Konferencji Rektorów Uczelni
Europejskich (1990-1996). Został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, której był
wiceprzewodniczącym (1996-1999). Ważnym wydarzeniem w działalności prof. Wittbrodta było
objęcie urzędu ministra edukacji narodowej (2000-2001) w rządzie Jerzego Buzka. Jest on jedynym w historii PG ministrem konstytucyjnym w resorcie edukacji; podlegały mu zarówno oświata, jak i szkolnictwo wyższe. Obok dokończenia reformy systemu oświaty, zaproponował i wdrożył
istotne zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadził m.in. nowy system wynagrodzeń, utworzył Państwową Komisję Akredytacyjną. Jest współzałożycielem Polskiego Forum
Akademicko-Gospodarczego (1993). Prof. Wittbrodt przewodniczył Interdyscyplinarnemu Zespołowi ds. Projektów Badawczych Zamawianych (2005-2007), Interdyscyplinarnemu Zespołowi
ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Podstawowych (2007-2008). Zespół
wypracował Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, realizowany w ramach
NCBR. Profesor przewodniczył Kapitule ds. Tytułów Honorowych Profesora Oświaty (20082014). Kierował Katedrą Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (1991-2010) oraz Katedrą Mechaniki i Mechatroniki (2010-2017).
Osiągnięcia naukowe
Profesor Wittbrodt jest współtwórcą, wraz z prof. Janem Kruszewskim, oryginalnej metody sztywnych elementów skończonych. Jest też autorem metody hybrydowej sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych, w zastosowaniu do analizy dynamiki układów o zmiennej
w czasie konﬁguracji. Metoda znalazła wiele zastosowań praktycznych w różnych ośrodkach
naukowych, m.in. do analizy drgań układów napędowych, dynamiki i sterowania manipulatorów i robotów, obrabiarek i procesów obróbkowych, morskich platform wydobywczych, układów
mechatronicznych i biomechanicznych. Wdrożył on na Wydziale BM kierunek studiów automatyka i robotyka (1987), a na WM międzyuczelniany kierunek technologie kosmiczne i satelitarne (2017), którego był inicjatorem. Na dorobek naukowy prof. Wittbrodta składa się m.in.
30 monograﬁi i skryptów, w tym współautorstwo publikacji: Dynamics of Flexible Multibody
Systems. Rigid Finite Element Method (2006), Rigid Finite Element in Analysis of Dynamics
of Oﬀ-shore Structures (2013), Mechanika ogólna. Teoria i zadania (2017; 6 wydań), Drgania
układów mechanicznych w ujęciu komputerowym, t. II. Zagadnienia wybrane (1993), Metoda
sztywnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji (1999). Jest on autorem i współautorem 253 oryginalnych twórczych publikacji naukowych i 115 opracowań na rzecz gospodarki.
Dorobek Profesora obejmuje także prace związane z aktywnością pozanaukową, rozwijaną aż
po dzień dzisiejszy. Prof. Wittbrodt wypromował 9 doktorów, spośród których 1 jest profesorem i 1 doktorem habilitowanym. W kierowanej przez niego katedrze zrealizowano 9 przewodów
habilitacyjnych, a 2 osoby uzyskały tytuły profesora. Kierował wieloma projektami badawczymi. Pełnił funkcje w organizacjach naukowych, m.in. w PTMTS, komitetach i zespołach PAN,
Polskim Komitecie ds. współpracy z IFToMM; był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu
Teorii Maszyn i Mechanizmów KBM PAN. Był stałym recenzentem Applied Mechanics Reviews
USA, członkiem zespołu doradczego European Master of Science in Mechanical Engineering,
prowadził projekt europejski Eco-Integrated Mechanical Engineering, nadzorował pracę amerykańskiego ośrodka Small Business Advisory Centre w Gdańsku. Jest członkiem komitetu doradczego kwartalnika Archive of Mechanical Engineering, czasopism International Journal of
Applied Mechanics and Engineering oraz Europejski Doradca Samorządowy. Recenzował 18 prac
doktorskich, 21 habilitacyjnych i 21 wniosków o tytuły naukowe i honorowe.

2. Jubileusze

Działalność polityczna i społeczna
Profesor Edmund Wittbrodt był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej (1997-2015). Był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej (1997-2001), a także członkiem i przewodniczącym Komisji
Nauki i Edukacji (1997-2005), członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (19972001), w tym Komitetu Nauki i Technologii. Zorganizował międzynarodową konferencję „Nauka
i technologia w perspektywie XXI wieku” (2000). Przewodniczył polskiej delegacji parlamentarnej państw Morza Bałtyckiego BSPC (1997-2001). Został przez Senat RP delegowany do
Konwentu w sprawie Przyszłości Europy (2002-2003), który wypracował podstawy Traktatu
Lizbońskiego. Pełnił obowiązki obserwatora, a następnie posła do Parlamentu Europejskiego
(2003-2004). Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (2001-2004),
a następnie – wiceprzewodniczącym Komisji Spraw UE (2004-2005). Przez dziesięć lat przewodniczył Komisji Spraw UE (2005-2015), która opiniuje projekty aktów legislacyjnych proponowanych przez Komisję Europejską oraz programy wieloletnie prac legislacyjnych UE, działając
w imieniu Senatu RP. Był też członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (2011-2015). Przewodniczył Radzie Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska (1995-1998),
a po jej przekształceniu – Radzie Fundacji Gdańskiej. Przewodniczył konferencji subregionalnej
regionów państw Morza Bałtyckiego BSSSC (2000). Jest członkiem Rady Programowej Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (od 2003) oraz jej przewodniczącym (od 2013). Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej Centrum Hewelianum w Gdańsku
(od 2005) i jej przewodniczącym (od 2012), a ponadto członkiem Rady Naukowej Akademii
LOTOS (od 2004). Przewodniczył Gdańskiej Radzie Oświatowej (2011-2014) i został członkiem
Pomorskiej Rady Oświatowej (2014). Jest inicjatorem powołania Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2004) i przewodniczy jego Radzie Programowej. Działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim (od 1992), którego jest prezesem (od 2016). Jest współzałożycielem i działaczem
Instytutu Kaszubskiego.
Nagrody i wyróżnienia
Osiągnięcia prof. Wittbrodta były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Otrzymał m.in.
18 Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki, a także 53 Nagrody Rektora PG.
Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (1998). Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rumi (1998) i Zasłużonego dla Powiatu Wejherowskiego
(2005), Złoty Medal za zasługi dla PG (2008), Złotą Odznakę WM, tytuł Członka Honorowego
Gdańskiego Klubu Biznesu (2004) i Honorowego Członka BCC (2009). Został wyróżniony przez
Europejski Komitet Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC Medalem Europejskim za dokonania na rzecz idei europejskiej (2008). Otrzymał tytuł członka honorowego
PTMTS (2011). Został wyróżniony Medalem św. Wojciecha za szczególne dokonania w działalności na rzecz Gdańska i Pomorza w regionie, w Polsce i UE (2013). Otrzymał Złoty Medal
Uniwersytetu Gdańskiego za szczególne osiągnięcia na rzecz UG (2015). Jest laureatem nagrody
Orła Pomorskiego (2015) oraz nagrody Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015
– GRAND PRIX za dokonania na rzecz innowacyjności i Smart Metropolii (2015). Otrzymał
Kombatancki Krzyż Zwycięstwa za zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich, przyznany przez Zarząd Główny Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie (2015), Złoty Medal za
Zasługi dla Pracodawców Pomorza (2016). Otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1996) i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Został wyróżniony
wysokimi odznaczeniami międzynarodowymi: Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego – w uznaniu zasług na rzecz budowy dobrych relacji polsko-węgierskich (2015), oraz Wielkim Krzyżem
Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – za wieloletnie, konsekwentne i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dobrych stosunków polsko-niemieckich oraz wzmacniania procesów
integracji europejskiej (2016).
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Podsumowanie
Dokonania prof. Edmunda Wittbrodta świadczą o tym, że jest on człowiekiem wyjątkowym,
nieprzeciętnym naukowcem, wybitnym specjalistą w obszarze budowy i eksploatacji maszyn oraz
mechaniki teoretycznej i stosowanej. Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora, mistrza, nauczyciela
i wychowawcy, jest okazją do dokonania stosownego podsumowania. O jakości wyników prac
prowadzonych w kierowanej przez niego przez ponad ćwierć wieku Katedrze Mechaniki i Mechatroniki (do 2010 r. Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów) świadczy rozległa i różnorodna, a jednocześnie traktowana profesjonalnie tematyka. Z uwagi na rozpoznawalność Jubilata
także w wymiarze politycznym i społecznym, nie sposób ograniczyć jego prezentację wyłącznie
do obszaru nauki. Imponująca, godna podziwu działalność na rzecz porozumienia i współpracy
między narodami zaowocowały powszechną przychylnością i szacunkiem za wkład do rozwoju
cywilizacji międzynarodowej. Dostojnemu Jubilatowi, którego przynależność do społeczności PG
jest niecodziennym zaszczytem i powodem do dumy, okazujemy głęboką wdzięczność za dotychczasową aktywność, wszechstronną i rzadko spotykaną w wielu różnych obszarach. Życzymy na
dalsze lata wspaniałych sukcesów w realizacji ambitnych przedsięwzięć o charakterze naukowym,
społecznym i politycznym, tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
Krzysztof J. Kaliński
Artykuł ukazał się w Piśmie PG, 7/2017. Fot. Krzysztof Krzempek

3. POŻEGNANIA

3.1.

Doktor inż. Henryk Chrostowski

Dr inż. Henryk Chrostowski podczas otwarcia cyklicznej konferencji Napędy i Sterowania
Hydrauliczne i Pneumatyczne w październiku 2009 r. we Wrocławiu

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 9 stycznia 2017 r. odszedł od nas nagle
kolega, z którym łączyły nas więzy przyjaźni, koleżeństwa i współpracy w dziedzinie badań
i dydaktyki dotyczącej szeroko pojętych układów i sterowań płynowych. Żegnamy nie tylko wybitnego dydaktyka i badacza, ale też znakomitego organizatora i propagatora wiedzy technicznej,
wieloletniego Prezesa Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP oraz Prezesa Izby
Gospodarczej Komponentów i Technologii i wiceprezesa wchodzącej w jej skład Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.
Msza święta żałobna oraz ceremonia pogrzebowa odbyła się w dniu 14 stycznia 2017 r. na
cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.
W pożegnaniu naszego kolegi uczestniczyło liczne grono bliskich, znajomych z całego kraju,
współpracowników i wiele innych osób, które poznał na swojej drodze zawodowej i stowarzyszeniowej.
Dr inż. Henryk Chrostowski urodził się 11 lutego 1945 r. w miejscowości Makowskie woj.
podlaskie. Od czwartego roku życia zamieszkał we Wrocławiu, który stał się Jego ukochanym
miastem. W roku 1964 ukończył Technikum Mechaniczne przy Lotniczych Zakładach Naukowych
we Wrocławiu, uzyskując tytuł technika mechanika. Był absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, który ukończył w 1970 roku, uzyskując tytuł mgra
inż. mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w 1970 r. jako asystent naukowo-dydaktyczny na
Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w Zespole Maszyn Wodnych
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kierowanym przez doc. dra hab. inż. Ryszarda Rohatyńskiego. Następnie, po zmianach organizacyjnych, już na Wydziale Mechanicznym w Zakładzie Modelowania Urządzeń Hydraulicznych
pod Jego kierunkiem w 1979 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Podstawowe zagadnienia obliczeniowe samoczynnych zaworów wzniosowych w pompach tłokowych” i uzyskał tytuł
doktora nauk technicznych.
Odszedł od nas ceniony dydaktyk, kolega, wybitny naukowiec, wychowawca wielu pokoleń
studentów. Były: zastępca dyrektora Pionu Dydaktyki Politechniki Wrocławskiej 1989-1990 r.,
w latach 1981-1987 zastępca Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, prodziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w latach 1990-1996, pełnomocnik Dziekana
ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego, w 1994 roku organizator pierwszego w historii polskich
wyższych uczelni technicznych zjazdu Dziekanów Wydziałów Mechanicznych, członek Zespołu MEN ds. opracowania minimów programowych dla nowego kierunku studiów: Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji, uczestniczył w dokończeniu opracowania kierunku studiów Automatyka
i Robotyka. Te wymienione oraz wiele innych działań doprowadziły do uznania Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej za jeden z najlepszych wydziałów mechanicznych w Polsce.
Kierownik Zakładu Hydromechaniki Stosowanej, Układów Napędowych Maszyn i Robotów w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, prezes Sekcji Sterowania
i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP, prezes Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii.
Urodzony wykładowca z dobrym warsztatem dydaktycznym, skuteczny i rzeczowy w oparciu
o posiadane doświadczenie i niezwykle szeroką wiedzę z różnych dziedzin, którą przekazywał
swoim studentom z ogromną pasją na Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zawodowej im.
Wittelona w Legnicy, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu,
absolwent Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu we Wrocławiu. a następnie współorganizator
Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu w Krakowie i wykładowca w obu tych szkołach.
Od 2003 roku przewodniczący jury w konkursach na najlepsze produkty na Międzynarodowych Targach Gdańskich, Międzynarodowych Targach Katowickich HPS oraz Międzynarodowych targach Pneumaticon (Targi Kielce) – od 2008 r.

Otwarcie Międzynarodowych targów HPS’2012 w Katowicach (od lewej: Prezes Zarządu Centrum
Targowego FairExpo Piotr Kubica, Prezydent FLUIDAS Petrin Drumea – Rumunia, Prezes Izby
Gospodarczej Komponentów i Technologii dr inż. Henryk Chrostowski, Wiceprezes FPA Siergiej
Korniszenko – Rosja)
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Za długoletnią i sumienną pracę odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, wieloma nagrodami Ministra
Edukacji Narodowej, Senatu Politechniki Wrocławskiej, rektora, dziekana Wydziału Mechanicznego i dyrektora Instytutu.
Autor bądź współautor 156 artykułów i referatów oraz 39 prac niepublikowanych.
Kolega Henryk Chrostowski był aktywnym i zaangażowanym w pracy stowarzyszeniowej
członkiem Koła Zakładowego SIMP nr 19 w Politechnice Wrocławskiej oraz Oddziału Sekcji
N-T Hydrauliki i Pneumatyki we Wrocławiu o 40-lenim stażu. Od roku 1983 był nieprzerwanie
członkiem Zarządu Oddziału Sekcji we Wrocławiu, pełniąc w latach 1983-1990 oraz w kadencji
2006-2014 funkcję wiceprezesa. W latach 1984-1990 był członkiem Zarządu Sekcji Sterowania
i Napędu Hydraulicznego przy ZG SIMP, pełniąc w latach 1987-1990 funkcję wiceprezesa. W latach 1990-2010 pełnił nieprzerwanie funkcję sekretarza, a od 2010 roku pełnił funkcję prezesa
Zarządu Sekcji.
Kolega Henryk Chrostowski swoją działalnością stowarzyszeniową w istotnym stopniu przyczynił się do integracji środowiska wrocławskiego i ogólnopolskiego w dziedzinie napędów i sterowań hydraulicznych. Czynnie uczestniczył w organizowanych od 44 lat przez Sekcję i środowisko
hydraulików wrocławskich (co 2 lub 3 lata) naradach i konferencjach naukowo-technicznych o zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych, wielokrotnie wchodząc w skład Komitetów Organizacyjnych, pełniąc funkcje członka, sekretarza naukowego lub przewodniczącego. Tę ostatnią
pełnił podczas organizacji 8 kolejnych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Technicznych
„Napędy i Sterowania Hydrauliczne i Pneumatyczne” od 1999 do 2016 roku – jednego z najważniejszych forów specjalistów z dziedziny techniki płynowej w Polsce, będącego platformą
wymiany koncepcji i doświadczeń przez przedstawicieli ośrodków naukowych i przemysłowych.
Potraﬁł zintegrować tę konferencję z targami HaPeS, prowadzono sesje w zakładach przemysłowych w PZL-Hydal S.A., w Archimedes S.A., WPH Wrocław, Parker Hanniﬁn, Sauer Danfos,
Zanam Legmet.
Kolega Chrostowski był członkiem Rady Programowej czasopisma SIMP Hydraulika i Pneumatyka, współpracując z redakcją czasopisma i publikując artykuły tematycznie związane z hydrauliką maszynową. Miał również udział w opracowywaniu programów szkoleniowych z dziedziny napędów i sterowań hydraulicznych na poziomie kursów II i III stopnia, organizowanych
z inicjatywy Oddziału Sekcji Hydrauliki i Pneumatyki od 1972 roku przez Ośrodek Doskonalenia
Kadr SIMP we Wrocławiu.
Do działań integrujących środowisko wrocławskie i ogólnopolskie należy zaliczyć udział kolegi Henryka Chrostowskiego w pracach Grupy Inicjatywnej zmierzającej do powołania Korporacji
Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych, która przygotowała materiały na zebranie założycielskie w dniu 4 listopada 1994 r. W latach 1994-2000 był członkiem Komisji
Rozjemczej, a od roku 2000 wiceprezesem Korporacji oraz prezesem Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii.
Należy tu wspomnieć o Jego zasługach w upowszechnianiu osiągnięć naszego rynku w skali
międzynarodowej poprzez czynne włączenie Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych
i Pneumatycznych do organizacji CETOP (European Oil Hydraulic & Pneumatic Committee).
Był przewodniczącym delegacji polskiej w czasie negocjacji – maj 2005, Lubjana.
Pożegnaliśmy Go z żalem, zachowując w pamięci chwile, w których mogliśmy się z nim
spotykać z okazji licznych konferencji, seminariów i dyskusji na wspólne tematy związane m.in.
z budową relacji pomiędzy nauką i przemysłem.
Imponował nie tylko wiedzą inżynierską i swoimi licznymi dokonaniami i osiągnięciami zawodowymi, ale ogromną wiedzą w wielu dziedzinach życia; z zakresu historii, muzyki, teatru,
przyrody czy nauk społecznych. Wyróżniał sie swą niezwykłą postawą, zawsze otwarty na in-
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nych, oddany i chętny w niesieniu pomocy, serdeczny, życzliwy i przyjacielski – w każdym widział
człowieka.
Tą drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom śp. Henryka, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Władysław Burzyński – Sekretarz Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego ZG SIMP
Zygmunt Domagała – wieloletni współpracownik z Wydziału Mechanicznego PWr

3.2.

Profesor Andrzej Ambrozik

Nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, członek Oddziału Kieleckiego Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik urodził
się 29 lipca 1945 r. w Kroczowie. W 1964 r. ukończył Technikum Samochodowe w Radomiu.
Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1970 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika. Pracę naukowo-dydaktyczną
rozpoczął 1 marca 1970 r. w Katedrze Technologii Budowy Pojazdów Wydziału MRiP Politechniki Warszawskiej. Od 1 października 1970 r. rozpoczął pracę w Politechnice Świętokrzyskiej
w Kielcach. W uczelni tej pełnił funkcje: kierownika Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów, kierownika Laboratorium Uczelniano-Przemysłowego Samochodów Ciężarowych,
kierownika Zakładu Silników, zastępcy dyrektora Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych ds.
badań naukowych i współpracy z gospodarką narodową oraz kierownika Zakładu Silników Cieplnych w Katedrze Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej.
Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w Politechnice Świętokrzyskiej w 1976 r. Stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność silniki cieplne uzyskał w 1991 roku.
Od 1992 r. pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Świętokrzyskiej.
W latach 1995-2011 pracował w drugim miejscu pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Pojazdów Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej.
Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został nadany mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 11 kwietnia 2012 roku.
Obszar zainteresowań naukowych prof. Andrzeja Ambrozika obejmował modelowanie, badania procesów cieplno-przepływowych, w tym procesów spalania oraz diagnostykę i sterowanie
tłokowych silników spalinowych. Były to ponadto paliwa i materiały eksploatacyjne silników
spalinowych, emisja szkodliwych substancji ze spalinami i ich neutralizacja oraz utylizacja strat
ciepła w silnikach spalinowych z zastosowaniem analizy egzergetycznej.
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Był autorem i współautorem 6 monograﬁi i 5 skryptów. Autorem i współautorem ok. 300
artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych. Prof. Andrzej Ambrozik prowadził szeroką współpracę z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi.
Był członkiem: Komitetu Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa PAN Oddział w Lublinie, Komitetu Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN O/Kraków, Komitetu Naukowego
Autobusy TEST, Komitetu Naukowego Journal of KONES i innych. Był współzałożycielem
Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników
Spalinowych. Był aktywnym członkiem takich organizacji jak: Polski Instytut Spalania, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Europejskie Towarzystwo Ekologiczne i inne. Był
laureatem wielu nagród, w tym nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rektora
Politechniki Świętokrzyskiej.
Profesor Andrzej Ambrozik był promotorem 5 prac doktorskich, opracował wiele recenzji
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzji wydawniczych.
Profesor Andrzej Ambrozik współpracował z Państwowym Uniwersytetem Technicznym
w Charkowie i Ługańsku oraz z wieloma czołowymi polskimi ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz ﬁrmami i zakładami motoryzacyjnymi. Zmarł 28 lutego 2017 r.
Piotr Łagowski

3.3.

Profesor Tadeusz Nieszporek

Tadeusz Nieszporek urodził się 15 czerwca 1950 r. w Częstochowie. Tu ukończył szkołę
podstawową, a następnie Technikum Hutnicze wraz z egzaminem dojrzałości w 1969 r. Następnie
podjął studia na Wydziale Budowy Maszyn na Politechnice Częstochowskiej. Już jako student
wykazywał ogromne zdolności i zainteresowanie pracą naukową. W okresie studiów przez pięć
semestrów otrzymywał nagrody za postępy w nauce, w tym wyróżnienie za I miejsce na roku
w konkursie M. Kopernika w roku akademickim 1972/73, a pod koniec studiów stypendium
naukowe.
Po uzyskaniu w 1974 r. dyplomu magistra inżyniera specjalności obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn podjął pracę w Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Instytucie
Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Tu
pracował kolejno na stanowiskach: asystent stażysta, asystent i starszy asystent. W okresie tym
odbył następujące staże: w 1975 r. semestralny staż przemysłowy w Kombinacie Przemysłu Na-
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rzędziowego „VIS” w Warszawie, w 1978 r. semestralny staż naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych w Bielsku Białej, w 1979 r. i 1980 r. dwa miesięczne staże przemysłowe w Fabryce Pras Automatycznych „WYKROMETR” w Częstochowie, w 1979
i 1981 r. dwa tygodniowe staże naukowe w Katedrze Mechaniki i Biomechaniki Bułgarskiej
Akademii Nauk, w 1982/83 r. semestralny staż naukowy w Katedrze Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej Instytutu Obrabiarkowo-Narzędziowego STANKIN w Moskwie.
W roku 1975 założył rodzinę, a niebawem przyszły na świat jego dwie córki.
W swojej pracy naukowo-badawczej zajmował się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu technologii budowy maszyn, a szczególnie konstrukcją i technologią narzędzi skrawających
i przekładni zębatych. W owym czasie podjęto w KPN VIS produkcję narzędzi do nacinania kół
stożkowych metodą Revacycle, co było przedmiotem jego pracy doktorskiej.
W roku 1983 obronił na macierzystym wydziale pracę doktorską pt. Analiza geometryczna narzędzi do wykonywania kół stożkowych metodą Revacycle, po czym został zatrudniony na
stanowisku adiunkta w Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w Instytucie Technologii Budowy Maszyn na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W latach 1993-1997
Instytut przekształcono w Katedrę Technologii Budowy Maszyn.
W 1997 roku ukończył także studia magisterskie uzupełniające na Wydziale Zarządzania
i Marketingu Politechniki Częstochowskiej.
W latach 1995-98 był zatrudniony jako konsultant naukowo-techniczny w ﬁrmie Vesta Works
w Warszawie, która produkowała narzędzia na licencji amerykańskiej ﬁrmy Gleason.
Kontynuacja badań naukowych w zakresie konstrukcji i technologii narzędzi skrawających
i przekładni zębatych skłoniła go do odbycia semestralnego stażu w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Maszyn Elektrycznych Indukta w Bielsku-Białej, gdzie produkowano reduktory i motoreduktory. Odbył też staże naukowe w Bułgarskiej Akademii Nauk i w Katedrze Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej Moskiewskiego Instytutu Obrabiarkowo Narzędziowego STANKIN
w Moskwie. Efektem odbytych staży była praca habilitacyjna z zakresu analizy i syntezy zazębień stożkowych.
W 1999 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej obronił
pracę habilitacyjną Podstawy teorii syntezy i analizy zazębień stożkowych, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, technologia
budowy maszyn.
W Instytucie Technologii Budowy Maszyn (później Katedrze), który w roku 1997 zmienił
nazwę na Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, gdzie rozpoczął pracę bezpośrednio po studiach, pracował do 2011 roku. W latach 1992-1996 i 1999-2005 pełnił funkcję
kierownika Zakładu Obróbki Skrawaniem i Narzędzi, a w latach 2005-2011 dyrektora Instytutu.
W roku 2013 odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP.
Od 1 września 2011 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych, który
został utworzony w 2011 poprzez połączenie: Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
Produkcji, Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Instytutu Przeróbki
Plastycznej, Bioinżynierii i Zarządzania Jakością oraz Samodzielnego Zakładu Spawalnictwa.
Profesor Tadeusz Nieszporek wypromował czterech doktorów nauk technicznych (trzy prace
wyróżniono) i był współpromotorem doktoratu w Cluj Napoca w Rumunii. Przedmiotem doktoratów realizowanych pod jego kierunkiem były prace, które wynikały ze współpracy z przemysłem. Na przykład przyjęcie stożkopochodnej powierzchni natarcia frezów ślimakowych modułowych jednolitych pozwala na podwyższenie ich dokładności i upraszcza ich technologię
i późniejszą eksploatację. Kolejnym problemem, który rozwiązał zespół naukowy pod jego przewodnictwem, jest wyznaczanie luzu międzyzwojowego w ślimakach stożkowych przeciwbieżnych
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o zmiennym skoku zazębiających się nieszczelnie, a stosowanych w wytłaczarkach do tworzyw
sztucznych. Podjęto też prace z zakresu kształtowania uzębień metodą wierszowania na uniwersalnych wieloosiowych obrabiarkach CNC, co stwarza nowe możliwości rozwoju konstrukcji
i technologii przekładni zębatych przybliżonych. Na przykład kształtowanie powierzchni śrubowych o dowolnym zarysie lub kół walcowych z modyﬁkacją wzdłużną zębów, niewrażliwych
na błędy montażu. Realizowane prace i zainteresowanie konstrukcją obrabiarek CNC były także wynikiem zapoznania się z produkcją obrabiarek w takich zakładach jak: Yamazaki Mazak
w Worcester – Anglia, DMG MORI w Pfronten – Niemcy, Weintgartner w Kirchham – Austria,
WFL w Linz – Austria.
Był promotorem około 190 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Dzięki swoim
kontaktom z przemysłem wiele zajęć ze studentami realizował też w nowoczesnych zakładach
przemysłowych na terenie całego kraju. Recenzował artykuły naukowe z zakresu technologii budowy maszyn, w tym z tzw. listy ﬁladelﬁjskiej. Był cenionym recenzentem w wielu przewodach
habilitacyjnych i doktorskich. Od 1996 roku był z wyboru członkiem Sekcji Budowy Maszyn
Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, a od 2011 roku członkiem International Union
of Machine Builders na Ukrainie. W 2015 roku został ekspertem Slovak Research and Development Agency. Od 2014 był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowo-Technicznego
Obrabiarek i Narzędzi SIMP w Łodzi i przewodniczącym Oddziału TN-TOiN w Częstochowie.
Od 2000 roku zasiadał w zarządzie Oddziału w Częstochowie Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej. Kilkukrotnie był współorganizatorem i kierownikiem studiów podyplomowych o specjalności Automatyzacja i eksploatacja maszyn i systemów produkcyjnych.
Pełnił także wiele funkcji organizacyjnych na uczelni.
Od 2004 roku był partnerem w programie CEEPUS międzynarodowej wymiany pracowników i studentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w roku 2015/16 został koordynatorem
w programie CEEPUS „Teaching and research in advanced manufacturing”. Efektem tej wymiany jest stała współpraca Instytutu z uczelniami w Rumunii (Brasov, Bukareszt, Cluj Napoca)
i na Słowacji (Kosice, Bratysława).
Jest współautorem lub autorem około 190 prac, w tym 2 monograﬁi, 4 książek, 7 patentów,
2 wzorów użytkowych. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, także jako
członek komitetów naukowych konferencji.
Za swoją działalność otrzymał brązową odznakę SIMP i 8 nagród rektora Politechniki Częstochowskiej.
W wolnym od pracy czasie podróżował, zajmował się ogrodem, lubił jeździć na rowerze
i pasjonował się fotograﬁą. Był człowiekiem w całości oddanym pracy naukowej, dociekliwymi
i wytrwałym w dążeniu do poznania kolejnego, nieodkrytego jeszcze fragmentu rzeczywistości.
Kierował się w życiu jasnymi i prostymi zasadami, które pozwoliły postrzegać go jako człowieka
prawego, życzliwego i otwartego na innych. Siłę swojego niezłomnego charakteru pokazał zwłaszcza w ostatnich miesiącach życia, pracował do końca, wierząc, że „ważne są tylko te dni, których
jeszcze nie znamy”.
Profesor dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek zmarł 1 maja 2017 roku i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu św. Józefa na Rakowie w Częstochowie.
Piotr Boral
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3.4.

Profesor Lech Tomski

Profesor Lech Tomski urodził się 2 kwietnia 1942 r. w Częstochowie. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. R. Traugutta został przyjęty na studia wyższe, które odbywał w latach
1959-64 na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Kolejne dwa lata (1964-65)
spędził na stażach przemysłowych w Finlandii i Wielkiej Brytanii. W latach 1966-69 studiował
matematykę na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1964 r. w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, a następnie, po roku, przeniósł się do
Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Pracę doktorską obronił w Politechnice Częstochowskiej
w 1971 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w Politechnice Śląskiej w 1979 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1990 r., a po sześciu latach, w 1996 r. został powołany na stanowisko
profesora zwyczajnego. W latach 1980-81 oraz 1987-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. W okresie tym Instytut stał się rozpoznawalną w kraju
i za granicą jednostką naukową, w której nastąpił zasadniczy rozwój kadry oraz bazy materialnej
i laboratoryjnej. W latach 1981-87 prof. Lech Tomski był dwukrotnie wybierany na stanowisko
prorektora ds. nauki Politechniki Częstochowskiej.
Profesor Lech Tomski był szanowanym i niezwykle zaangażowanym nauczycielem akademickim – prowadził wykłady z podstaw konstrukcji maszyn, teorii drgań oraz dynamiki układów
mechanicznych. Jest współautorem skryptu z drgań mechanicznych oraz organizatorem laboratorium z tego zakresu.
Jego zainteresowania naukowe w początkowym okresie dotyczyły zagadnień wytrzymałości
zmęczeniowej w aspekcie wpływu obróbki wstępnej na trwałość zmęczeniową materiałów konstrukcyjnych. W połowie lat 70. zajął się dynamiką układów mechanicznych, a w szczególności
statecznością i nośnością sprężystą siłowników hydraulicznych, dynamiką żurawi samojezdnych
oraz statecznością i drganiami smukłych kolumn i ram przy różnych rodzajach obciążeń. W zakresie badań siłowników hydraulicznych opracowywał modele ﬁzyczne, a na ich podstawie modele
matematyczne uwzględniające rzeczywiste cechy takich układów. Badania te dotyczyły drgań
podłużnych, drgań poprzecznych, stateczności, a także nośności sprężystej. Główne oryginalne osiągnięcia naukowe Profesora dotyczą drgań i stateczności układów smukłych. Szczególnym
osiągnięciem Jego działalności naukowej było sformułowanie nowych obciążeń układów smukłych
– obciążenia uogólnionego z siłą skierowaną do bieguna i obciążenia siłą śledzącą skierowaną do
bieguna. Te nowe przypadki obciążeń określił mianem obciążenia swoistego. Omawiane obciążenie charakteryzuje się nowym przebiegiem krzywych na płaszczyźnie obciążenie – częstość drgań
własnych. Wyniki badań teoretycznych Profesora z tego zakresu zostały w pełni potwierdzone
w badaniach eksperymentalnych. W ramach współpracy z prof. Romanem Bogaczem z IPPT
PAN zdeﬁniował i opisał układy dywergencyjne-pseudoﬂatterowe w odróżnieniu od znanych
wcześniej układów dywergencyjnych, ﬂatterowych i hybrydowych.
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Profesor uznawał za wielką wartość własną i kierowanego przez Niego zespołu prowadzenie
szerokich badań eksperymentalnych drgań układów smukłych przy obciążeniach potencjalnych
w odniesieniu zarówno do układów geometrycznie liniowych, jak i nieliniowych. W odniesieniu
do układów nieliniowych prowadził badania przy dwóch różnych stanach równowagi statycznej
(prostoliniowej i krzywoliniowej).
Utworzona przez Profesora w latach 80. ubiegłego wieku szkoła naukowa rozwijała się w kolejnych latach, a uczestnicy tej szkoły, dziś profesorowie zwyczajni w liczbie trzech oraz doktorzy habilitowani specjalizujący się w dziedzinach mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn,
tworzą własne zespoły badawcze, w których prowadzą badania naukowe, bazując również na
wiedzy i doświadczeniu zdobytym w Jego szkole. Profesor był autorem bądź współautorem
stu kilkudziesięciu publikacji w liczących się czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in.
American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal, Archive of Applied Mechanics,
Archive of Mechanical Engineering, Archives of Mining Science, Journal of Sound and Vibration, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Machine Dynamics Problems, Zeitschrift
für Angewandte Mathematik und Mechanik. Był współautorem i redaktorem siedmiu monograﬁi naukowych i podręczników akademickich wydawanych m.in. przez PWN, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne i oﬁcynę Politechniki Częstochowskiej. Był członkiem dwóch Komitetów
Naukowych: Mechaniki oraz Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członkiem Sekcji Mechaniki Zespołu Mechaniki, Budownictwa i Architektury KBN, Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, organizatorem prestiżowych konferencji naukowych.
Wysiłek i osiągnięcia Profesora Lecha Tomskiego nie mogły pozostać niezauważone przez
szersze grona, nie tylko akademickie. Lista nagród i odznaczeń przez Niego otrzymanych jest
niezwykle obszerna. Spośród nich należy wymienić sześciokrotną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilkunastokrotne nagrody rektora Politechniki Częstochowskiej, a także nagrodę im. Witolda Budryka przyznawaną przez PAN. Profesor był także odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Naukowa pasja, rozległa wiedza, szerokie horyzonty myślowe, uzdolnienia matematyczne
i techniczne, umiejętności organizatorskie i kierownicze, walory intelektualne i cechy osobowościowe zapewniły Profesorowi Lechowi Tomskiemu wysoką pozycję i niezaprzeczalny autorytet
w środowisku naukowym w Polsce i za granicą. Od pięciu lat na emeryturze utrzymywał nieprzerwany kontakt z macierzystym Instytutem. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia niemal
codziennie przyjeżdżał do swojego gabinetu, gdzie otoczony gronem młodszych kolegów roztrząsał problemy naukowe, redakcyjne, edytorskie. Żywo interesowały Go losy uczelni, wydziału,
instytutu, którym poświęcił 50 lat swego twórczego życia.
Profesor Lech Tomski spoczął w dniu 12 maja 2017 r. w grobie rodzinnym na częstochowskim
cmentarzu Kule.
Jacek Przybylski

3.5.

Profesor Bolesław Mazurkiewicz

Prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Bolesław Mazurkiewicz zmarł 22 października 2017 r. Urodził
się 9 maja 1931 r. w Kościerzynie. Dwustopniowe studia wyższe ukończył w 1956 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego PG. Pracę w PG rozpoczął w Katedrze Fundamentowania (1960),
uzyskując kolejne stopnie i tytuły naukowe: doktora (1964), doktora habilitowanego (1968),
profesora nadzwyczajnego (1980) i zwyczajnego (1985). Pełnił funkcję prorektora (1981-84),
a następnie rektora PG (1984-90). W latach 1983-2001 kierował Katedrą Budownictwa Morskiego. Jest autorem około 400 publikacji, 14 książek i 15 skryptów. Wypromował 11 doktorów
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i 126 magistrów. Organizator szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą. Doktor h.c. czterech
uczelni zagranicznych i dwóch polskich. Członek Rosyjskiej i Ukraińskiej Akademii Nauk. Był
cenionym w kraju i za granicą ekspertem i specjalistą w zakresie budownictwa morskiego i pełnomorskiego. Był konsultantem budowy suchego doku w Gdyni i obiektów stoczniowych za granicą
(Turcja, Jugosławia, Seszele, Kuba, Indonezja). Prowadził liczne wykłady na uniwersytetach zagranicznych jako visiting professor. Był przewodniczącym Rady Naukowej IBW PAN i Instytutu
Morskiego w Gdańsku. Posiadał liczne odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne, w tym
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Sylwetkę i dorobek naukowy Profesora Bolesława Mazurkiewicza przedstawiliśmy szerzej
w artykule z okazji 85-lecia urodzin Pana Profesora w Biuletynie PTMTS, rok 2016.
Jarosław Górski

3.6.

Profesor Bogdan Tadeusz Maruszewki

W dniu 5 stycznia 2018 roku pożegnaliśmy Pana Profesora Bogdana Maruszewskiego, uczonego, wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, współpracownika, kolegę i przyjaciela.
Profesor Bogdan Maruszewski urodził się 18.03.1948 r. w Poznaniu. Był wychowankiem 8 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W 1970 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Fizyka,
sekcja teoretyczna. Temat pracy magisterskiej to „Badanie zależności podatności magnetycznej
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niklu od temperatury i pola magnetycznego powyżej punktu Curie na podstawie danych z pracy
Weissa i Forrera”.
Całe swoje życie zawodowe prof. Bogdan Maruszewski związał z Politechniką Poznańską, na
której rozpoczął pracę na stanowisku asystenta stażysty w 1970 roku w Instytucie Mechaniki
Technicznej, a w latach 1971, 1973, kolejno na stanowiskach asystenta i starszego asystenta.
W 1979 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budowy Maszyn PP,
broniąc rozprawy pt. „Pole temperatury i magnetosprężystych przemieszczeń w walcu kołowym grzanym indukcyjnie na pobocznicy”. W tym samym roku został mianowany na stanowisko adiunkta w Instytucie Mechaniki Stosowanej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał
również na Wydziale Budowy Maszyn w 1987 r. w dziedzinie mechanika i specjalności termomechanika ciała stałego. Tytuł monograﬁi: „Termodynamiczne podstawy magnetotermodyfuzji
i elektrotermodyfuzji w ośrodku ciągłym”. To pozwoliło mu awansować na stanowisko docenta
w 1988 r. a w 1992 r. profesora nadzwyczajnego. W tym okresie prof. Bogdan Maruszewski
nawiązuje intensywną współpracę z kilkoma ośrodkami naukowymi. W 1988 roku przebywa na
6-miesięcznym stypendium w Eindhoven University of Technology u prof. A.A.F. van de Vena,
oraz na 2-tygodniowym stażu na University Svetozar Markovic w Jugosławii na zaproszenie prof.
M. Mićunovića. Nawiązuje bliską współpracę z prof. W. Muschikiem, na zaproszenie którego wygłasza cykl seminariów z termodynamiki w Technische Universität Berlin w latach 1992, 1994,
1996, 1998. Wykłady z rozszerzonej termodynamiki przedstawia także w innych uczelniach zagranicznych, m.in. Universität Stuttgart (Niemcy), Universitá di Messina, Universitá degli Studi
della Calabria, Universitá di Catania (Włochy), Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania). Od 1990 roku blisko współpracuje z prof. Lilianą Restuccia z Universitá di Messina, gdzie
wielokrotnie przebywa na 2-, 4-tygodniowych stypendiach. Zainteresowania naukowe prof. Bogdana Maruszewskiego to szeroko pojęta mechanika, w tym w szczególności ﬁzyka ciała stałego
i rozszerzona termodynamika procesów nierównowagowych.
Profesor Bogdan Maruszewski pełnił wiele znaczących funkcji na uczelni. Od 1998 do 2016
roku kierował Zakładem Mechaniki Technicznej. W latach 1999-2005 był Prorektorem ds. Rozwoju Uczelni, a od 2005 do 2012 dyrektorem Instytutu Mechaniki Stosowanej. Tytuł profesora
otrzymał w 1993 roku i od 1996 roku pracował na stanowisku profesora zwyczajnego.
Wykazywał bardzo dużą aktywność w pracy naukowej oraz działalności wspierającej naukę.
Przez dwie kadencje był przewodniczącym Oddziału Poznańskiego PTMTS. Był inicjatorem
i głównym organizatorem cyklu konferencji międzynarodowych Trends in Continuum Physics –
TRECOP. Przewodniczył kilkukrotnie Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych, które odbywały się w Błażejewku, a później w Będlewie. W 2011 r. stanął na czele Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Mechaniki Polskiej, który odbył się w Poznaniu. W 2013 r. został uhonorowany
Złotą odznaką Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Działał bardzo aktywnie także w innych towarzystwach naukowych. Był członkiem m.in. Acoustical
Society of America, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Akustycznego
i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Praca na uczelni była jego pasją. Przewodniczył lub był członkiem 13 komisji doktorskich
i habilitacyjnych oraz 4 komisji w postępowaniu o tytuł profesorski. Wypromował 5 doktorów.
Był cenionym i lubianym przez studentów dydaktykiem, co znajdowało odzwierciedlenie w studenckich ankietach.
Profesor Bogdan Maruszewski bardzo angażował się w działalność na rzecz środowiska akademickiego. Był członkiem licznych komisji senackich i wydziałowych. Pełnił funkcję przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego wielu organizacji, m.in. Rady Bibliotecznej Biblioteki
Głównej Politechniki Poznańskiej, Rady Uczelnianego Centrum Obliczeniowego, Komisji ds. Infrastruktury Politechniki Poznańskiej, Rady Fundacji na rzecz Politechniki Poznańskiej. Jego
aktywność nie ograniczała się tylko do działań rzecz uczelni. Był również aktywnym członkiem
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Uroczysta kolacja w ramach Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych; Kiekrz, 26-29 maja 2004 r.

organizacji działających na rzecz miasta Poznania i województwa wielkopolskiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (od 1995 r.), powołanej
w celu realizacji projektu komputeryzacji bibliotek naukowych m. Poznania. Dużym sukcesem
jego działań była pozytywna recenzja wniosku o doﬁnansowanie komputeryzacji bibliotek naukowych m. Poznania przez Fundację A. Mellona (USA). Był przewodniczącym Prezydium Komisji
Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu oraz Rady Użytkowników
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Był też członkiem Zespołu ds. rozwoju
regionu wielkopolskiego przy urzędzie marszałkowskim.
Za swą pracę i zaangażowanie na rzecz poznańskiego środowiska naukowego został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem
Edukacji Narodowej.
Cechowała go wysoka kultura osobista i przyjazny stosunek do ludzi. W kontaktach koleżeńskich był dostępnym i życzliwym człowiekiem. Każdy pracownik mógł liczyć na jego wsparcie.
W życiu rodzinnym był bardzo oddanym i kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Mimo dużego zaangażowania w pracy zawodowej i organizacyjnej znajdował zawsze czas dla rodziny
i przyjaciół.
Biogramy dotyczące prof. Bogdana Maruszewskiego można znaleźć m.in. w opracowaniach:
Współcześni Uczeni Polscy. Słownik Biograﬁczny, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa
1998, Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Wydawnictwo HELION,
International Directory of Distinguished Leadership, American Biographical Institute, Raleigh,
NC, USA.
Profesor Bogdan Maruszewski zmarł nagle 27 grudnia 2017 r. Został pochowany 5 stycznia
2018 r. na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Cześć Jego pamięci!
Roman Starosta

Część IV

Polska mechanika

1. PROFESOR ZBIGNIEW KĄCZKOWSKI
Wywiad przeprowadzony z Profesorem w grudniu 2017 roku.
Rozmawia Grzegorz Jemielita

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
W przyszłym 2018 roku mija 60 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Pan jest jedynym żyjącym członkiem Komitetu Organizacyjnego Zebrania
Członków Założycieli PTMTS.
Jest Pan postacią znaną wśród społeczności akademickiej. Z Biuletynów PTMTS wiele wiemy
o Pana życiu naukowym, ale sądzę, że nie tylko ja, ale też i członkowie Towarzystwa, zwłaszcza
zaś młodzi, czują pewien niedosyt wiedzy o Pana bogatym życiu oraz inicjatorach i początkach
powstania Towarzystwa. Dlatego bardzo proszę Pana Profesora o odpowiedź na szereg pytań.
Zacznijmy od początku.

G.J.: Panie Profesorze, kiedy i gdzie przyszedł na świat przyszły wielki autorytet z mechaniki
konstrukcji?
Profesor: Urodziłem się w niedzielę 10 kwietnia 1921 r. Wprawdzie opinie o ludziach urodzonych w niedzielę są podzielone, ale świadkowie moich narodzin traktowali ten fakt jako zapowiedź szczęścia, które mi niezawodnie będzie w życiu towarzyszyło. Wkrótce i ja przyjąłem do
wiadomości ich zapewnienia, że jako osobnik urodzony w niedzielę jestem dzieckiem szczęścia,
którego nic złego spotkać nie może, a jeżeli już spotka, to „nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło”. Przyznam się, że ta wiara, wzmocniona licznymi doświadczeniami, towarzyszyła mi
przez całe życie i nie opuściła do dnia dzisiejszego.
Szczęśliwym trafem urodziłem się w Krakowie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Warszawie
nazywanie szczęściem faktu, iż się urodziło w Krakowie, może zakrawać na gruby nietakt. Chciałbym jednak wszystkich rodowitych warszawiaków zapewnić, że gdybym urodził się w Warszawie,
to też uważałbym to za szczęście; w odróżnieniu od ewentualnego urodzenia się np. w jakiejś
Głuchej Dolnej, gdzieś w mordobijskim powiecie.
Aby zakończyć omawianie okoliczności moich narodzin, dodam, że przyszedłem na świat
jako pierworodny syn rodziców zaliczających się do tzw. inteligencji, przemianowanej później
na „inteligencję pracującą” (w odróżnieniu od inteligentniejszej inteligencji, która potraﬁła żyć,
nie pracując). W owym czasie, tj. w niespełna dwa i pół roku po pierwszej wojnie światowej,
a w parę miesięcy po „cudzie nad Wisłą”, dziecko nie bezrobotnych inteligentów mogło uważać
się za szczęśliwe.
G.J.: Jak to się stało, że urodził się Pan w Krakowie, a został ochrzczony w Warszawie?
Jeśli się nie mylę, to ta uroczystość odbyła się w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
na Placu Zbawiciela. Już wtedy był Pan Profesor blisko Politechniki Warszawskiej. Czyż nie był
to znak od Boga?
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Profesor: Rzeczywiście, chrzczony byłem w tej paraﬁi. Chrzest odbył się 28 września 1921 r.
Rodzicami chrzestnymi było rodzeństwo mojego ojca: Edmund Kączkowski i Izabela Mandukowa
z d. Kączkowska.
G.J.: Na uroczystym Jubileuszu 95-lecia opowiadał Pan Profesor o swojej rodzinie ze strony
ojca i matki. Ponieważ słowa są ulotne, to bardzo proszę o opowiedzenie nam o korzeniach
rodziny Kączkowskich i Kraeutlerów. Wspomnienia Pana Profesora zostaną na zawsze zapisane
dla następnych pokoleń.
Profesor: Dobrze. Przedstawię pokrótce sylwetki niektórych swoich antenatów, aby pokazać,
jaki świat jest mały i jak losy ludzkie potraﬁą się wzajemnie ze sobą przeplatać. Moimi przodkami
po mieczu byli Kączkowscy, a po kądzieli Kraeutlerowie.
Mój ojciec Leszek urodził się w Woli Cyrusowej (w powiecie brzezińskim) jako najmłodsze
dziecko rodziców, gospodarujących na roli swego upadającego majątku. Jeszcze przed końcem
XIX wieku majątek został rozparcelowany, a cała rodzina przeniosła się do Łodzi. Leszek chodził
tam do tzw. szkoły realnej.
W 1905 roku w proteście przeciw rusyﬁkacji szkół średnich wybuchł tzw. strajk szkolny. Za
udział w nim ojciec został wydalony ze szkoły z wilczym biletem. Ćwierć wieku później, wraz
z innymi osobami represjonowanymi za udział w strajku, ojciec został odznaczony krzyżem
o oryginalnym kształcie z napisem „Za walkę o szkołę polską”.
Nie mogąc kontynuować nauki w zaborze rosyjskim, ojciec przeniósł się do Krakowa, gdzie
w 1909 roku, uzyskał świadectwo dojrzałości. W 2 lata później również w Krakowie zdała maturę
późniejsza żona Leszka Zoﬁa Kraeutlerówna. Oba świadectwa wyglądają niemal identycznie;
różnią się nieznacznie kolorem oraz konkluzją. Ojciec został uznany „dojrzałym do studyów
w Szkole Politechnicznej”, a matka „dojrzałą do studyów w Uniwersytecie”.
Ojciec zaraz po maturze rozpoczął studia na Politechnice w Pradze, które ukończył jako
inżynier mechanik przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Podczas studiów zaprzyjaźnił
się m.in. ze studiującym chemię Jerzym Łempickim.
Pod koniec lat dwudziestych mieszkaliśmy w Bydgoszczy, a państwo Łempiccy w Mątwach
pod Inowrocławiem. Pan Łempicki był dyrektorem tamtejszej ﬁlii ﬁrmy „Solway”. Często wraz
z moim bratem spotykaliśmy się z trzema synami państwa Łempickich i bawiliśmy się z nimi
w berka lub chowanego. Z najstarszym, Jurkiem, spotkałem się później na Politechnice Gdańskiej, gdzie tego samego dnia otrzymaliśmy dyplomy. Jurek jako przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury odegrał niepoślednią rolę w dziele odbudowy kraju.
Ojciec służył w Legionach od 4 sierpnia 1914 roku (Pierwsza Brygada wyruszyła z Krakowa
6 sierpnia), a – jak napisano w „Poświadczeniu służby” wydanym przez Archiwum Wojskowe –
„17 listopada 1916 roku został zwolniony z Legionów celem objęcia asystentury na Politechnice
w Warszawie”. (Warto przypomnieć, że polska Politechnika została w Warszawie uruchomiona
rok wcześniej.)
Pochlebne „zaświadczenie” podpisane przez dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Elektrotechniki, prof. Czesława Wituszyńskiego, informuje, że do października 1918 roku ojciec pracował
jako asystent w katedrze Części Maszyn. Jednym ze studentów, którego ojciec z tego okresu zapamiętał, był Janusz Groszkowski, późniejszy profesor i doktor h.c. Politechniki Warszawskiej.
W rozmowie ze mną powiedział, że pamięta też mojego ojca.
W kwietniu 1917 roku odbył się w auli Politechniki Nadzwyczajny Zjazd Techników Polskich. Wśród członków Komitetu Gospodarczego Zjazdu znalazł się m.in. ojciec, jako pomocnik
redaktora broszury nazwanej Dziennikiem Zjazdu. Zwracam uwagę na jeszcze jedno nazwisko:
Stanisław Manduk został wymieniony na liście członków Komitetu Organizacyjnego jako „gospodarz”, a na liście Komitetu Gospodarczego jako jego przewodniczący.
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Był on w tym czasie redaktorem naczelnym Przeglądu Technicznego, czasopisma wychodzącego od 1866 roku.
W stulecie swego istnienia Przegląd wydał numer specjalny i zamieścił w nim poczet swoich redaktorów naczelnych z ich krótkimi biogramami. Paru z nich warto przypomnieć: przez
kilka miesięcy roku 1909 redakcją kierował Zygmunt Straszewicz, który w 6 lat później jako
pierwszy rektor Politechniki Warszawskiej ogłaszał rok akademicki 1915/1916 za otwarty. W roku 1922/1923 redaktorem naczelnym Przeglądu był Bohdan Stefanowski, ogromnie zasłużony
profesor Politechnik: Lwowskiej, Warszawskiej i Łódzkiej; niezapomniany Członek Założyciel
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1945 roku, po przerwie wojennej reanimował czasopismo Bogumił Hummel, który później jako profesor Politechniki Gdańskiej
wykładał mi encyklopedię kolejnictwa.
Manduk, bezpośredni następca Straszewicza, był jednym z najdłużej, bo aż 9 lat działającym redaktorem naczelnym Przeglądu Technicznego. Pierwszą połowę lat dwudziestych ubiegłego
wieku wraz ze swą żoną Izabelą, siostrą mojego ojca, spędził w Stanach Zjednoczonych na stanowisku konsula RP w Buﬀalo. Po powrocie do Polski ten inżynier mechanik zainteresował się
drogownictwem oraz produkcją cementu. Założył i redagował czasopismo Cement przemianowane później na Beton. W 1929 roku wybudował pawilon przemysłu cementowego na Powszechnej
Wystawie Krajowej w Poznaniu. Jako ośmiolatek zwiedzałem z rodzicami wystawę, gdzie po
swoim pawilonie oprowadzał nas wuj Stanisław. Na pamiątkę podarował ojcu gadżet w postaci
popielniczki wykonanej z cementu.
Ciotka Iza Mandukowa była osobą niezwykle energiczną i aktywną w działalności społecznej.
Przed laty w wywiadzie udzielonym przez nią tygodnikowi Sportowiec mówiła o początkach
kobiecych organizacji sportowych w Warszawie. Od 1906 roku była prezeską klubu sportowego
„Grażyna”, a od 1911 roku współorganizatorką Warszawskiego Klubu Wioślarek, uczestniczką
regat i zawodów pływackich.
Po powrocie ze Stanów Izabela, wykorzystując swoje obserwacje i doświadczenia amerykańskie, natychmiast przystąpiła do energicznych działań społecznych, których efektem było
założenie organizacji kobiecej o nazwie: Związek Pań Domu, Instytutu Gospodarstwa Domowego i czasopisma Pani Domu. Związek, do którego w latach trzydziestych należały już tysiące
kobiet, cieszył się sporą estymą, o czym mogło świadczyć m.in. to, że jego protektorką była
pani prezydentowa Mościcka, a czołowa literatka dwudziestolecia międzywojennego Kazimiera
Iłłakowiczówna napisała słowa pieśni, która stanowiła swego rodzaju hymn organizacji.
O matce i o jej wpływie na mnie i moje podejście do życia może opowiem w innym miejscu.
Tu dodam tylko, że urodziła się w Krakowie w rodzinie urzędniczej oraz że – podobnie jak jej
przyszły mąż – miała wyłącznie starsze od siebie rodzeństwo.
Autorką portretu mojej babci po kądzieli była jej córka Stefania, żona Tadeusza Łazarskiego, w czasie okupacji działacza Rady Głównej Opiekuńczej (RGO). Ciotka Stefa, po studiach
malarskich w Paryżu, stała się dość znaną portrecistką. W Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie można obejrzeć jedno z jej dzieł, portret pewnego kanonika. Natraﬁliśmy na ten obraz
przypadkiem. Podczas stanu wojennego ks. Przekaziński organizował w muzeum wieczory poezji
patriotycznej. Zwiedzając w przerwie to niewielkie muzeum, żona z daleka spostrzegła portret
malowany ręką cioci Stefy.
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał Tadeusza i Stefę w odległych od siebie dzielnicach
miasta. Stefa znalazła się wkrótce w kobiecym obozie koncentracyjnym Ravensbrück, który
w maju 1945 r. został oswobodzony przez armie zachodnich aliantów. Dowiedziawszy się, że
jej ukochany mąż nie dożył końca wojny, Stefa wstąpiła w Paryżu do zakonu benedyktynek,
gdzie przyjęła imiona Marie Thaddée du Jésus. W 1972 roku wraz z żoną Ireną, córką Dorotą
i bratem Jasiem odwiedziłem ciotkę w klasztorze. Po trzydziestu latach rozłąki nie mogłem jej
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jednak uściskać, bo zgodnie z surową regułą zakonu dzielił nas rodzaj wysokiej lady około dwu
metrowej szerokości.
Najukochańszym naszym (tj. Jasia i moim) wujem był brat matki, stary kawaler Ignacy. Jako
matematyk zajmował jakieś poważne stanowisko w Głównym Urzędzie Statystycznym. Co roku
otrzymywaliśmy od niego egzemplarz Małego Rocznika Statystycznego. Dowcipne i pouczające
listy, jakie do nas pisywał, zawierały zawsze jakiś zagadkowy problem logiczny albo anegdotę
z epoki antycznej Grecji lub Rzymu.
Chciałem na tym zakończyć te wspomnienia, ale wiem, Grzegorzu, że jesteś romantykiem,
to opowiem Ci pewną niezwykle romantyczną historię o tym, jak blisko pewien nieżyjący już
słynny francuski wulkanolog był ze mną spokrewniony.
Nasz wuj Ignacy, przeuroczy człowiek, zakochawszy się w młodości w pewnej rosyjskiej chemiczce, spotkał się z wzajemnością. Owocem ich płomiennej miłości było niemowlę płci męskiej, które przyszło na świat w Warszawie na parę miesięcy przed wybuchem pierwszej wojny
światowej. Gdyby żyło dotychczas, to obchodziłoby swoje 103. urodziny. Sęk w tym, że piękna chemiczka była mężatką, a jej mężem nie był bynajmniej wuj Ignacy. Był nim natomiast
pewien lekarz narodowości tatarskiej o nazwisku Tazieﬀ. Dlatego syn Ignacego nazywał się od
urodzenia Haroun Tazieﬀ. Ponieważ jego życiorys można znaleźć np. w Wikipedii, poprzestanę
tu na informacji, że zasłynął on jako wulkanolog, który, podróżując po całym świecie, zbadał
chyba wszystkie czynne wulkany. Swoje wyprawy opisał w wielu tak pięknych książkach, że Jean
Cocteau nadał ich autorowi miano poety ognia. Książki pisane po francusku były tłumaczone
na wiele języków świata, m.in. na polski i rosyjski. Zwróćmy uwagę na to, że w transkrypcji
rosyjskiej zgłoska H jest zastępowana przez Γ . To wyjaśnia, dlaczego w kontaktach prywatnych
Haroun Tazieﬀ używał zdrobnienia Garuk. Po jego śmierci podobizny Garuka znalazły się na
znaczkach pocztowych Konga i Francji. Blok wydany przez pocztę francuską był poświęcony
sześciu osobom nazwanym „Grands Aventuriers Français”.
W jednej z podparyskich miejscowości znajduje się ulica Harouna Tazieﬀa. Najciekawsze,
że tablica z nazwą ulicy zawiera też informację, ze Tazieﬀ był geologiem „d’Origine Polonaise” (polskiego pochodzenia). Może to świadczyć o tym, że Garuk przyznawał się do polskiego
pochodzenia, nie wyjaśniając jednak, który mianowicie z jego przodków był Polakiem. Dlatego
autor jego biogramu znajdującego się w polskiej wersji Wikipedii najpierw przesadził, nazywając
Garuka „polskim geologiem i wulkanologiem”, a następnie puścił wodze fantazji, zamieszczając
w jednym zdaniu dwie fałszywe informacje, że jego ojciec był Tatarem, a matka Polką. Wiedział,
że dzwonią, ale nie wiedział, w którym kościele.
O tym, że Garuk i jego matka utrzymywali kontakt z Ignacym (który zginął w czasie Powstania) oraz z jego rodzeństwem, dowiedziałem się dopiero po wojnie. W połowie lat 50. przyjechali
do Warszawy Garuk z matką i jej ówczesnym mężem, belgijskim profesorem Sabatin. Spotkali
się oni wówczas z trzema kuzynami Garuka mieszkającymi w Polsce. Z tej okazji mam zdjęcie
z Garukiem. Jedna z pamiątek po Garuku jest w posiadaniu naszej córki Zosi. Jest to mianowicie egzemplarz książki pt. Les Rendez-vous du Diable z dwiema dedykacjami: pierwsza „A
ma très chère Tante, Soeur Marie Thaddée du Jésus, avec toute mon aﬀection Garuk Tazieﬀ”;
druga: „Zosieńce za maturę, Ciotka Siostra MTad”. Mam poza tym list Garuka, który otrzymałem wkrótce po wspomnianym już naszym pobycie w Paryżu. Próbowaliśmy wtedy spotkać się
z Garukiem, ale do spotkania niestety nie doszło.
Muszę wyznać, że nie bez oporów dzielę się informacją o tym, że Haroun Tazieﬀ moją ciotkę
nazywał swoją ukochaną ciotką, a do mnie zwracał się per kuzynie, czyli w tłumaczeniu na język
polski: cioteczny bracie. Uważałem bowiem i uważam nadal, że należy uszanować fakt, iż Garuk
– jak sądzę, ze względu na reputację swej matki – nigdy nie sprostował tego fragmentu swojej
biograﬁi, który dotyczy jego ojca. I niechaj już tak pozostanie, że ten urodzony w Warszawie
geolog i wulkanolog polskiego pochodzenia będzie nadal uważany za syna tatarskiego lekarza
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i rosyjskiej chemiczki. Ale ze względu na to, że wszystkie dramatis personae już nie żyją, a i ja
– co tu kryć – zbliżam się do kresu, postanowiłem, licząc na dyskrecję czytelników, uczynić was
depozytariuszami naszej rodzinnej tajemnicy.
G.J.: Panie Profesorze. Jak już mamy korzenie, to proszę opowiedzieć o dzieciństwie i o latach młodości.
Profesor: Dzieciństwo upłynęło nam, tj. memu o trzy lata młodszemu bratu Jasiowi i mnie,
w dostatku, bo ojciec Leszek Kączkowski, inżynier mechanik, nieźle zarabiał.
Odkąd pamiętam, ojciec był zatrudniony w przemyśle węglowym i mógł sobie pozwolić na
kształcenie obu synów w dobrym gimnazjum, w którym miesięczne czesne wynosiło po 30 złotych
od każdego ucznia. Chodziliśmy z bratem do dobrego gimnazjum, jako harcerze jeździliśmy
niemal co roku na obozy lub zloty harcerskie albo wraz z rodzicami spędzaliśmy wakacje w górach
lub nad morzem. Mieliśmy po prostu szczęśliwe dzieciństwo.
Ojciec zajęty pracą zawodową rzadko próbował (z miernym powodzeniem) spełniać również
rolę wychowawcy. Natomiast matka („Matko”, tak od kolebki przywykliśmy, jako jej synowie,
zwracać się do swojej rodzicielki), lekarka, wywarła ogromny wpływ na moje zamiłowania i światopogląd. Mając wykształcenie humanistyczne, była w pełnym tego słowa znaczeniu intelektualistką o szerokich zainteresowaniach artystycznych i społecznych. Niezwykle oczytana, znała na
pamięć niezliczone utwory poetów epoki romantyzmu i Młodej Polski i potraﬁła pięknie je recytować. Dzięki niej i w mojej pamięci utrwaliła się niejedna strofa poezji. Co więcej, matka była
moją pierwszą nauczycielką dykcji, poprawnego pod względem stylistycznym wysławiania się
oraz odpowiedniego modulowania głosu i prawidłowego rozkładania akcentów przy recytowaniu
wierszy. Matka była osobą pełną uroku osobistego, życzliwą ludziom i gotową zawsze nieść pomoc
potrzebującym. Cieszyła się niekłamanym szacunkiem, podziwem i szczerą sympatią otoczenia.
Miałem szczęście, że moja matka była tak mądrą i utalentowaną osobą1 .
Miałem też szczęście do swoich nauczycieli gimnazjalnych. Szczególnie wiele zawdzięczam matematykom: Józefowi Niemcowi (dyrektorowi gimnazjum) i Wincentemu Łąckiemu, który parę
lat wcześniej uczył matematyki mojego późniejszego mistrza Witolda Nowackiego. Ale miałem
również świetnych polonistów i mądrego księdza prefekta, który do śmierci utrzymywał ze mną
stały kontakt. To, że nauka w szkole, a później też na studiach, przychodziła mi z łatwością,
zawdzięczam również swemu szczęściu, jakim było obdarowanie mnie przez naturę zdolnościami.
Za szczęście uważam też to, że młodość spędziłem w Gdyni, mieście, które rosło wraz ze mną,
które pachniało morzem i którego mieszkańcy odczuwali dumę z tego, że żyją, pracują i uczą się
na tym jedynym w swoim rodzaju skrawku polskiej ziemi.
W Gdyni miałem możliwość poznania ciekawych ludzi, wśród których było wielu prawdziwych wilków morskich. Ze szczególnym rozrzewnieniem wspominam dość częste wizyty w naszym domu brodatego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Michała Siedleckiego, ichtiologa,
założyciela i prezesa Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Michał Siedlecki wraz z innymi
profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został wkrótce po wkroczeniu Niemców do Krakowa
aresztowany i po paru miesiącach zmarł w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
1

Biogramy zostały opublikowane w Słowniku uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, PIW Warszawa 1988 oraz w Słowniku biograﬁcznym lekarzy i farmaceutów, oﬁar drugiej wojny światowej Jana Bohdana
Glińskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław 1997. Więcej informacji o Matce znajdujemy
w opracowaniach: S. Kłodziński – Dr Zoﬁa Kączkowska, Przeglad Lekarski 1977, 24, 1; Marta Ciesielska – Szpital
obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945), Muzeum Historii Medycyny, 2015; Cezary Żyromski
(red.) – Niezwykłe życie / Jadwiga Leszczyńska, Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, Opole: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, 2017 [Zamieszczono tu kopię listu Jadwigi (z Manduków) Leszczyńskiej do
Izabeli (z Kączkowskich) Mandukowej ze szczegółowym opisem odprowadzenia zwłok Matki do krematorium. Nie
słyszałem, aby ktokolwiek miał w Auschwitzu równie uroczysty „pogrzeb”].
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G.J.: Panie Profesorze, wiem, że dopiero w wieku dziewięciu lat przybył Pan do Gdyni. Może
coś więcej Pan pamięta z okresu od przybycia do Gdyni do wybuchu wojny?
Profesor: Rzeczywiście, jesienią roku 1930 przenieśliśmy się z Bydgoszczy do Gdyni.
Ojciec, który w Bydgoszczy kierował ﬁrmą PETOW (Polskie Towarzystwo Węglowe), będącą ﬁlią górnośląskiego koncernu węglowego SKARBOFERM, został w Gdyni prokurentem ﬁrmy
SKARBOPOL, zajmującej się przeładunkiem górnośląskiego węgla na statki. Firma dysponowała jednym z dwóch działających w porcie taśmowców. Dyrekcja ﬁrmy mieściła się w Gdańsku-Wrzeszczu.
Początkowo nasz adres brzmiał „Gdynia, dom Rylkego”, bo ulica, przy której dom ten stał,
nie nosiła jeszcze swojej późniejszej nazwy Nadmorska. Z okien werandy obserwowaliśmy wraz
z o trzy lata młodszym bratem Jasiem grę na kortach tenisowych, mieszczących się na tyłach
budynku „Żeglugi Polskiej”.
Przez rok szkolny 1930/31 chodziłem do szkoły powszechnej przy ulicy 10 Lutego, kierowanej
przez p. Kamrowskiego. Tam zetknąłem się po raz pierwszy z organizacją najmłodszych harcerzy, czyli tzw. wilczków (później zwanych zuchami). Nosiliśmy berety z przyczepioną do nich –
zamiast lilijki – główką wilka. Salutowaliśmy dwoma rozczapierzonymi palcami mającymi symbolizować wilcze uszy. Naszym opiekunem był Józef Lesner, który oprowadzał naszą gromadkę
po okolicznych lasach, organizował pomysłowe zabawy, podchody i różne gry polowe.
Do dziś pamiętam pewien konkurs mający na celu ocenę naszego poczucia czasu. Najpierw
Lesner pokazał nam, jak długo trwa jedna minuta milczenia, a następnie kazał się nam rozejść
i wrócić po upływie pięciu minut. W czasie owej minuty wzorcowej mówiłem sobie w duchu
jakiś znany mi wiersz, aby dowiedzieć się, ile zwrotek wiersza zdążę sobie powtórzyć w ciągu
minuty. Po rozejściu się zacząłem za pomocą liczby zwrotek odmierzać czas. Jakież było moje
zdziwienie, kiedy już po jednej lub dwóch minutach (według mojej oceny) zaczęli kolejno zgłaszać
się koledzy. Zacząłem wątpić w swoją metodę i, gdy wszyscy poza mną uznali, że minęło już
5 minut, przestałem liczyć zwrotki i też się zgłosiłem. I tak wygrałem, ale do pięciu minut jeszcze
sporo brakowało.
W 1931 roku zostało powołane do życia Gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkoły Średniej.
Niemal jednocześnie z uruchomieniem szkoły nauczyciel gimnastyki, Władysław Dura, zaczął
organizować drużynę harcerską. Wkrótce powstała 77. pomorska drużyna harcerska imienia
Bolesława Chrobrego. Jej członkowie nosili chusty w kolorze czarnym, na których nierzadko
pojawiały się barwne hafty o charakterystycznych motywach kaszubskich.
W czasie letnich wakacji 1932 roku wziąłem udział w pierwszym obozie harcerskim, który został zorganizowany w Soli nad Sołą. Wraz z innymi, najmłodszymi członkami drużyny zostałem
przydzielony do zastępu „Wiewiórek”, dowodzonego przez „Kotka” (Konstantego) Maciejewicza, którego ojciec o tym samym imieniu był profesorem Państwowej Szkoły Morskiej, a po
wojnie jej dyrektorem (w Szczecinie). Po tylu latach pozostało mi w pamięci zaledwie parę
epizodów. 1) Podczas ogniska złożyłem przyrzeczenie harcerskie, otrzymałem krzyż harcerski
i stopień młodzika. 2) Któregoś wieczora na przeciwległym brzegu Soły wybuchł pożar w zagrodzie góralskiej. Starsi harcerze pośpieszyli tam z pomocą, a nam kazali pilnować obozu. Wśród
ratowników znajdował się m.in. Zbyszek Garnuszewski, przyszły profesor medycyny i specjalista
z zakresu akupunktury. Ówczesny abiturient wybierający się po wakacjach na studia medyczne
zajął się opatrywaniem rannych i poparzonych. Zdobył sobie przy tym u górali taką sławę, że
do końca trwania obozu nie mógł opędzić się od pacjentów, ustawiających się w kolejkach do
jego namiotu. 3) Ktoś spośród starszyzny obozowej polecił mi porąbanie drewna na szczapy
nadające się do kuchni polowej. Ustawiłem zatem na pieńku drewniany kloc, z trudem uniosłem
w górę ciężką siekierę i opuściłem ją z rozmachem prosto na swoją wysuniętą do przodu goleń.
Szpiczasty koniec ostrza zatrzymał się na kości, ale szczęśliwie jej nie uszkodził. Skończyło się
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przemijającym bólem i niewielką kroplą krwi oraz pamiątkową blizną i trwałą nauką popartą
doświadczeniem, że rąbiąc drwa, trzeba stać w rozkroku.
Uczestniczyłem prawie we wszystkich obozach organizowanych przez drużynę, zdobywając
na nich rozmaite sprawności. Najbardziej byłem dumny ze sprawności sygnalisty. Znałem nie
tylko alfabet Morse’a, ale i „semafora”, jakim posługiwali się marynarze. Dzięki opanowaniu tej
ostatniej umiejętności podczas zlotu harcerskiego w Spale w 1935 roku wziąłem udział w efektownym pokazie, podczas którego kilkudziesięciu harcerzy ustawionych w czworobok w takt
muzyki nadawało semaforem jakiś tekst. W zlocie prócz mego brata i mnie wzięła też udział nasza matka, która jako lekarka pełniła obowiązki kierowniczki punktu opatrunkowego i polowego
lazaretu.
W roku 1937 odbyło się w Holandii Jamboree, czyli międzynarodowy zlot skautów. Każdy
z takich odbywających się co 4 lata zlotów różnił się od poprzedniego zarówno miejscem, jak
i wiodącym hasłem. Hasło Jamboree holenderskiego (poprzednie odbyło się w Gödöle na Węgrzech) brzmiało: Szukajcie przyjaciół! Byłem jedynym przedstawicielem 77. pomorskiej drużyny
harcerskiej, który wziął udział w tym zlocie. Ogółem uczestniczyło w nim około 700 harcerzy
z Polski. Byliśmy podzieleni na dwa mniej więcej równoliczne hufce. Jeden grupował harcerzy
z drużyn warszawskich, a drugi z pozostałych rejonów kraju. Było to ostatnie Jamboree, w którym uczestniczył twórca skautingu lord Baden Powell. Wraz z królową Holandii Wilhelminą
odbierał on z honorowej trybuny stadionu deﬁladę wszystkich ekip biorących udział w zlocie.
Polscy harcerze prezentowali się bardzo efektownie, bo wszyscy, oprócz nowych mundurów harcerskich, nosiliśmy dodatkowo peleryny strzelców podhalańskich.
Maszerując w deﬁladzie po bieżni, bacznie obserwowałem mijane sektory trybun. Wśród
oklaskujących nas tłumów udało mi się wypatrzyć swoich rodziców, a także harcmistrza Henryka Kossakowskiego, profesora Szkoły Morskiej. Przypłynęli oni na tę uroczystość specjalnym
rejsem turystycznym „Batorego”. Dzięki temu zaraz po deﬁladzie mogłem ich odnaleźć i oprowadzić po obozie. Równinny teren leżący w pobliżu wiosek o pięknych nazwach Bloemendaal
i Vogelenzang (nie jestem dziś już pewien poprawności ich holenderskiej pisowni) składał się
z prostokątnych pastwisk oddzielonych od siebie siatką krzyżujących się kanałów wypełnionych
wodą. Część owych pastwisk zajmowały namioty poszczególnych hufców, a na pozostałych pasły
się holenderskie krowy. Przed naszym namiotem znajdował się zrobiony przeze mnie drewniany
totem o kształcie sowy.
Podczas Jamboree każda z ekip miała okazję pochwalenia się jakimś efektownym pokazem.
W ramach przygotowań do pokazu z drutu i bibułki w kolorach czerwonym, białym i niebieskim wykonaliśmy dziesiątki kwiatów mających symbolizować tulipany. Po wejściu na murawę
stadionu w ciągu paru sekund ustawiliśmy kilkanaście namiotów, a następnie każdy z harcerzy
chwycił naręcze tulipanów i „posadził” je w wytyczonych zawczasu prostokątach. Ku uciesze
gospodarzy powstała w ten sposób ﬂaga holenderska.
Jednak największy zachwyt widzów wzbudził pokaz przygotowany przez skautów – jeśli mnie
pamięć nie zawodzi – francuskich. Oto z dwóch stron „wpłynęły” na boisko stadionu dwie ﬂotylle średniowiecznych żaglowców. Pięknie wykonane z dykty pokład i burty każdego ze statków
ukrywały podwozie samochodu. Wkrótce na środku boiska rozgorzała istna bitwa morska między obiema ﬂotyllami. Było mnóstwo wybuchów petard i kłębów dymu, które dodały widowisku
malowniczości.
Po tych wakacjach rozpocząłem naukę w klasie matematyczno-ﬁzycznej dwuletniego Liceum
Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni. Egzamin dojrzałości zdałem w maju 1939 roku. Po maturze obowiązywała abiturientów czterotygodniowa służba w Junackich Hufcach Pracy (JHP).
Odbyłem ją w lipcu. Nasza grupa została zakwaterowana w obozie mieszczącym się w pobliżu
Lachowicz, miasteczka leżącego nad granicą ze Związkiem Sowieckim. Wzdłuż granicy biegła
nasza linia obronna złożona z betonowych, nieuzbrojonych jeszcze bunkrów. Zadanie junaków
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polegało na tym, aby między bunkrami stojącymi w odstępach około stu metrów jeden od drugiego rozmieścić w dwóch rzędach słupki, na których miały być następnie rozpostarte zasieki
z drutu kolczastego. Słupki były wykonane z grubego pręta stalowego, uformowanego u dołu
w kształt linii śrubowej, dzięki czemu można je było wkręcać w podłoże, którym w tamtym
rejonie Polesia była gruba warstwa torfu. W górnej swej części pręt miał po kilka odpowiednio
skręconych pętli, przez które można było przewlekać druty kolczaste. W kilka tygodni później
okazało się, że owoce naszego trudu na nic się nikomu nie przydały. Mimo to uważam, że Junackie
Hufce Pracy odgrywały pożyteczną rolę w procesie wychowania młodzieży.
Trzy dni przed wybuchem wojny wraz z matką wróciłem do Gdyni (brat z ojcem pozostali
w Warszawie). Mieszkaliśmy już wtedy od kilku lat w zakupionej przez ojca willi przy ulicy
Leśnej 21. Matka spieszyła do domu, bo już w czerwcu otrzymała od Komisarza Rządu Franciszka
Sokoła powołanie mobilizacyjne, które zobowiązywało ją do objęcia „funkcji kierowniczki punktu
rat.-san. w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia (...) z chwilą zarządzenia pogotowia opl.” Ja również
chciałem być w Gdyni, ponieważ spodziewałem się powołania do wojska. Komisja wojskowa,
przed którą stanąłem jeszcze przed maturą, dała mi kategorię A i przydział do podchorążówki
artylerii lekkiej we Włodzimierzu Wołyńskim. Z chwilą ogłoszenia mobilizacji zameldowałem
się w mojej RKU (Rejonowej Komendzie Uzupełnień) i wyraziłem gotowość wypełnienia swego
obowiązku wojskowego. Kazano mi jednak czekać na imienną kartę powołania, która niestety
nigdy do mnie nie dotarła.
G.J.: Wspomina Pan Profesor nauczycieli z gimnazjum. Czy może Pan opowiedzieć więcej
szczegółów o latach szkolnych, o nauczycielach i uczniach tego gimnazjum?
Profesor: Jak wcześniej wspomniałem, przed wojną zdobywałem wiedzę w Liceum i Gimnazjum nr 803 Towarzystwa Szkoły Średniej, które rozpoczęło swą działalność we wrześniu 1931
roku. Było to wówczas tzw. gimnazjum starego typu, ośmioklasowe, do którego zdawało się
egzamin wstępny po ukończeniu czwartego oddziału szkoły podstawowej (zwanej wówczas powszechną). Gimnazjum nasze było w zasadzie szkołą męską, ale w wyższych klasach uczyło się
też parę dziewcząt. Mniej więcej w tym samym czasie powstało żeńskie gimnazjum prowadzone przez siostry urszulanki. Od kilku lat istniało już wówczas prywatne gimnazjum dra Teoﬁla
Zegarskiego, mające swą siedzibę w Orłowie.
Tak się złożyło, że jednocześnie z powstaniem Gimnazjum TSŚ w Gdyni po zdaniu egzaminu wstępnego zostałem przyjęty do pierwszej klasy. Był to zarazem ostatni rok istnienia I klasy
gimnazjum starego typu. Ci koledzy, którzy w rok później nie otrzymali promocji, musieli wrócić do V oddziału szkoły podstawowej. W ten sposób rozpoczęło się wprowadzanie w życie
reformy szkolnej, związanej z nazwiskiem Jędrzejewicza, ówczesnego ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W roku 1933 zostały jednocześnie zlikwidowane dwie klasy:
II i III, a my znaleźliśmy się ponownie w pierwszej klasie gimnazjum, ale było to już czteroletnie gimnazjum nowego typu. Dopiero wtedy pojawił się numer szkoły 803 oraz obowiązek
noszenia na lewym ramieniu niebieskiej tarczy z tym numerem. W owym czasie uczniowie byli zdyscyplinowani i wszyscy chodzili w granatowych mundurkach nowego kroju, z niebieskimi
wypustkami. Nosiliśmy też granatowe czapki o kształcie maciejówek, ozdobione blaszanym okrągłym emblematem, przedstawiającym rozłożoną książkę i kaganek oświaty. Po czterech latach
i po tzw. małej maturze rozpoczęliśmy naukę w dwuletnim liceum ogólnokształcącym, a szkoła
przyjęła nazwę Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni. Liceum w naszej
szkole miało dwie odnogi, zwane wydziałami: wydział humanistyczny i wydział matematycznoﬁzyczny. Jako uczniowie liceum nosiliśmy już amarantowe tarcze oraz mundury i czapki z amarantowymi wypustkami. W maju 1939 roku zdawaliśmy maturę jako pierwszy, a zarazem
przed wojną ostatni rocznik uczniów wykształconych całkowicie w gimnazjum i liceum nowego
typu.
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Gimnazjum TSŚ mieściło się zrazu na najwyższych dwóch piętrach szarego gmachu należącego do Szkoły Handlu Morskiego przy ulicy Morskiej, przemianowanej po wojnie na ulicę
Czerwonych Kosynierów. Wobec gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców Gdyni rosła również
liczba dzieci obojga płci pragnących zdobywać wykształcenie w naszej szkole. Pojawiła się więc
konieczność po pierwsze przekształcenia gimnazjum męskiego w gimnazjum koedukacyjne, a po
drugie prowadzenia po dwie (a może i po trzy?) klasy równolegle. Gdy liczba uczennic wzrosła
wystarczająco, utworzono dla nich oddzielne klasy żeńskie. Uruchamianie nowych klas w gmachu
Szkoły Handlu Morskiego stało się wkrótce niemożliwe. Dlatego też około roku 1937 ulokowano
klasy licealne i, jeśli się nie mylę, część starszych klas gimnazjalnych w niezbyt nadających się na
izby lekcyjne pokojach mieszczących się w blokach mieszkalnych na dalekim Grabówku, niemal
vis á vis apteki Grodzkiego.
Budowa własnego gmachu stawała się sprawą coraz bardziej pilną. Został więc opracowany
projekt architektoniczny tej szkoły i przystąpiono do prac ziemnych. Uczestniczyliśmy w nich,
pomagając w plantowaniu terenu i kopaniu rowów pod fundamenty. Na kilka miesięcy przed
wybuchem II wojny światowej wzięliśmy też udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod ten budynek.
W tym miejscu trzeba słów parę poświęcić Towarzystwu Szkoły Średniej będącemu sponsorem i, jak to się teraz mawia, „organem założycielskim” szkoły. Wiadomości moje na temat
składu i działalności TSŚ są niestety wysoce niekompletne i zapewne niedokładne. Nie mając
dostępu do odnośnych materiałów archiwalnych, muszę swoją wypowiedź na temat Towarzystwa
Szkoły Średniej w Gdyni oprzeć na zawodnej pamięci i na własnych domniemaniach.
Członkami Towarzystwa były głównie gdyńskie oddziały banków, reprezentowane przez swoich dyrektorów lub wicedyrektorów. I tak przez wiele lat, a może i przez cały czas istnienia
Towarzystwa, jego prezesem był p. Grabowski, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego. Komunalną Kasę Oszczędności reprezentował dyrektor Oddziału p. Linke, a Bank Rolny jego dyrektor p. Borysławski. Członkami Towarzystwa były także różne osoby ﬁzyczne, np. moja matka
dr Zoﬁa Kączkowska, która jako sekretarz TSŚ protokołowała jego posiedzenia.
Towarzystwo Szkoły Średniej wspomagało szkołę ﬁnansowo. Wprawdzie nauka w gimnazjum
była płatna (czesne wynosiło 30 zł na miesiąc), ale nie wystarczało to na pokrycie wszystkich
wydatków, a zwłaszcza na budowę nowego gmachu. Ponadto Towarzystwo fundowało nagrody
dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Nie chwaląc się, sam otrzymałem dwie takie nagrody
w postaci książeczek oszczędnościowych: jednej Banku Rolnego, a drugą KKO. Na obu ﬁgurował
wkład w wysokości 5 złotych. Chociaż do istnienia szkoły potrzebne są takie elementy materialne,
jak lokal, wyposażenie pracowni, środki ﬁnansowe itp., to jednak o jej poziomie, o atmosferze,
o efektach nauczania, o reputacji szkoły decydują ludzie, tj. głównie grono pedagogiczne, ale
także społeczność uczniowska.
Pytasz się, Grzegorzu, o moich nauczycieli.
Przyznam, że zastanawiam się nad tym, jaką formę nadać wspomnieniom o naszych wychowawcach i nauczycielach. Stwierdzenie, iż byli to wspaniali ludzie, którzy nie tylko nauczyli nas
historii, matematyki i innych przedmiotów wchodzących do programu szkolnego, ale również
wychowali nas w duchu patriotyzmu, umiłowania prawdy, rzetelności i innych wzniosłych cech
uczciwego człowieka, chociaż prawdziwe, zabrzmiałoby jak komunał powtarzany przy podobnych okazjach przez wszystkich byłych uczniów wspominających swoje lata szkolne. Zamiast
takich ogólników powinienem może przedstawić sylwetki poszczególnych profesorów indywidualnie. Wobec braku pełnej listy przedwojennych profesorów prezentacja oparta wyłącznie na
strzępach pamięci jednego z uczniów byłaby jednak niekompletna, a pominięcie kogokolwiek
mogłoby być poczytane za przejaw niechęci do pominiętej osoby. Poza tym przyznaję, że nie
pamiętam już wielu imion naszych profesorów, a jest i taka osoba, którą zachowałem w pamięci jedynie pod pieszczotliwym przezwiskiem nadanym jej przez uczniów. Niemniej jednak nie
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można tu nie wspomnieć tych spośród naszych profesorów, którzy własną krwią i męczeństwem
dali nam wspaniały przykład męstwa i umiłowania ojczyzny: Alfred Babiński, zwany przez nas
Hefajstosem, historyk, wychowawca naszej klasy, zamęczony w Stutthoﬁe; Helena Mężyńska,
polonistka, żona Kazimierza, łączniczka, szyfrantka KG ZWZ-AK, torturowana w alei Szucha,
rozstrzelana w ruinach warszawskiego getta; Jóźef Niemiec, matematyk, dyrektor naszego liceum, za działalność konspiracyjną w AK rozstrzelany na Podhalu; Stanisław Nowak, polonista,
zginął w Stutthoﬁe. Danej nam przez nich ostatniej lekcji patriotyzmu na pewno nie zapomnimy.
Na koniec muszę słów parę poświęcić również uczniom Liceum i Gimnazjum TSŚ w Gdyni, należącym do „pokolenia Kolumbów”. W czasach, gdy nosiliśmy tarcze z numerem 803,
zachowywaliśmy się podobnie jak miliony uczniów chodzących do szkół rozsianych po świecie.
Odrabialiśmy zadania domowe albo ich nie odrabialiśmy, uczyliśmy się albo się nie uczyliśmy,
sprawialiśmy naszym nauczycielom i rodzicom radość albo przysparzaliśmy im kłopotów i zmartwień.
W następnych latach, latach II wojny światowej i okupacji, byli uczniowie Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni dzielili losy milionów swoich rodaków. Wielu nie
przeżyło owych tragicznych dla naszego narodu lat; polegli na polach bitew, walcząc z bronią
w ręku o wolność Ojczyzny, lub zginęli, pomordowani w więzieniach, obozach koncentracyjnych
i łagrach. Wyrazem naszej pamięci mogłoby być opracowanie księgi strat poniesionych przez
naszą szkolną społeczność w latach 1939-1945.
Cytatem z ostatniego numeru Stoczni Młodych, z maja-czerwca 1939 roku pozwolę sobie
zakończyć niniejsze wspomnienie. Będzie to parę zdań zaczerpniętych z artykułu pt. „Jesteśmy
gotowi”. Jego autorem był, kończący podówczas swoją kadencję, prezes Samorządu Uczniowskiego Czesław Petecki: „Minęło długich osiem lat przygotowań, osiem lat nauki i pracy, aż
wreszcie nadszedł czas próby. Zdaliśmy maturę. (...) Opuszczamy mury szkolne ze łzą w oku;
wszak zamknęły one w sobie najpiękniejszy okres naszego życia. Dumni jesteśmy, że dusze nasze
kształtowały się właśnie tu, na prastarej ziemi polskiej. (...) Ukochaliśmy ten złoty brzeg morza,
te betonowe nabrzeża portowe, stalowe ramiona dźwigów, magazyny, statki miłością wielką i potężną, na jaką zdobyć się mogą tylko młode serca. Dzisiaj gotowi jesteśmy stanąć tutaj z bronią
w dłoni, by dać raz jeszcze dowód światu, że nigdy nie damy się odepchnąć od morza. (...) Żegnając mury szkolne, zwracamy się do Was, Koledzy, z ostatnim apelem. Pragniemy przekazać
Wam głęboko pojęte poczucie obowiązku sumiennej i systematycznej pracy. Powierzam Waszej
opiece honor naszego Liceum i Gimnazjum, abyście zeń nic nie umniejszyli, lecz spotęgowali
jeszcze poczucie godności i dumy noszenia tarczy 803”.
G.J.: Panie Profesorze, ten cytat wzruszył mnie. Jakie wspaniałe wychowanie. Jaka to była
wspaniała młodzież!
Zdaje Pan Profesor maturę (wszystkie oceny bardzo dobre). Rozpoczyna się wojna. Co się
dzieje z młodym absolwentem? Czy był to czas szczęśliwy, czy urodzonemu w niedzielę szczęście
sprzyjało?
Profesor: Od początku wojny do wkroczenia Niemców do Gdyni uczestniczyłem wraz z kolegami w obronie przeciwlotniczej. Dyżurowaliśmy w gmachu PLO (Polskich Linii Oceanicznych)
przy ulicy 10 Lutego, lub w podobnym budynku znajdującym się po przeciwnej stronie ulicy,
naprzeciw kina („Czarodziejka”? „Morskie Oko”?). Na szczęście ataki niemieckiego lotnictwa
nie były skierowane na miasto, lecz ograniczyły się do rejonu portowego.
Po dwóch tygodniach walk obronnych miasto musiało skapitulować. Opór stawiało nadal
Oksywie, gdzie mieścił się nasz port wojenny. Żołnierze niemieccy wchodzący do miasta rankiem 15 września od strony zachodniej wypędzali z domów wszystkich mężczyzn i odsyłali ich
na tyły. Wraz z nimi traﬁłem na punkt zborny mieszczący się na polance położonej przy drodze
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prowadzącej na Witomino. Wśród kobiet, które wkrótce się zjawiły, przynosząc internowanym
wodę, żywność, części garderoby itp., spostrzegłem sąsiadkę, panią Dobilisową, właścicielkę domu
przy ul. Leśnej 23. Na moją prośbę przyniosła mi z domu, który musiałem pozostawić otwarty,
moją pelerynę harcerską. (Matka nadal jeszcze pełniła swą służbę w szpitalu Sióstr Miłosierdzia.) Przed wieczorem Niemcy uformowali z nas kolumnę marszową i poprowadzili pod eskortą
ulicą Świętojańską aż do kościoła Najświętszej Marii Panny. Tam zakwaterowano czołową część
kolumny. Ja jednak swą pierwszą okupacyjną noc spędziłem na bruku ulicy Świętojańskiej owinięty w swą długą pelerynę. Dopiero następnego dnia wieczorem w kościele Ojców Jezuitów
na Wzgórzu Focha gestapowiec spisał moje dane osobowe i po sprawdzeniu, że nie ﬁguruję na
jego liście, wydał mi jakiś tymczasowy dokument. Osoby znajdujące się na liście (m.in. harcmistrz Henryk Kossakowski i opiekujący się naszą drużyną ksiądz prefekt Józef Szarkowski)
zostały zatrzymane i bądź zamordowane natychmiast, bądź osadzone w obozie koncentracyjnym
w Stutthoﬁe, z którego też wielu Polaków już nie powróciło.
Zwalniający mnie do domu gestapowiec polecił mi meldować się codziennie w komisariacie
policji przy ulicy Pomorskiej. Otrzymany od niego numer 113 był pierwszym numerem, który
z woli okupanta miał mi odtąd w kontaktach z policją zastępować nazwisko. Później, w obozach
koncentracyjnych otrzymywałem kolejno coraz to inne numery.
Z okien domu mogłem obserwować, jak ze wzgórza znajdującego się po drugiej stronie ulicy
Niemcy z lekkiego działka ostrzeliwali stanowiska obrońców Oksywia, którzy jeszcze nie chcieli
się poddać. Po ustaniu walk razem z kolegą szkolnym Wiktorem Hurtajem, który wraz z matką
mieszkał na Oksywiu, chodziliśmy po pobojowisku i staraliśmy się zamieniać pozostawioną tam
broń w bezużyteczny złom. Korzystając z tego, że na pobojowisku nie było żywego ducha, z karabinów i działek przeciwlotniczych wyciągaliśmy zamki i zakopywaliśmy je w sporej odległości
od opuszczonych stanowisk bojowych. Po przejęciu szpitala przez Niemców matka pracowała
nadal jako lekarka niosąca pomoc medyczną mieszkańcom Gdyni, których liczba stale jednak
malała na skutek trwającej akcji wysiedleń. Opuszczone przez Polaków mieszkania zajmowali
przesiedlani z okolic Kłajpedy tzw. „Baltendeutsche”. W końcu i my na początku listopada musieliśmy opuścić nasz dom i wyjechać w głąb Polski. Wraz z rodziną przebywałem początkowo
w majątku siostry Leszka Kączkowskiego Orenice pod Piątkiem. Wkrótce okazało się, że majątek znalazł się za granicą Generalnej Guberni, w związku z czym rodzina wiosną 1940 roku
przeniosła się do Warszawy.
W Warszawie od maja 1940 roku do czerwca 1941 roku byłem drużynowym Szarych Szeregów. Jednocześnie pracowałem w Radzie Głównej Opiekuńczej w Biurze Rozdziału Kart Aprowizacyjnych. W związku z działalnością w Szarych Szeregach byłem poszukiwany przez gestapo.
Drogą organizacyjną otrzymałem fałszywe dokumenty na nazwisko Kaczanowski i opuściłem
Warszawę. Od czerwca 1941 roku do kwietnia 1943 roku byłem członkiem oddziału Związku
Walki Zbrojnej na folwarku Marynki należącym do majątku Lechanice nad Pilicą. W tym czasie
prowadziłem w okolicznych wsiach tajne nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i średniej.
W roku 1941 poznałem wspaniałą kobietę, swoją przyszłą żonę – Irenę z Giedyków, z którą
wziąłem ślub w lutym 1942 roku. W kwietniu 1943 roku zostałem aresztowany i aż do czerwca
1943 roku byłem więźniem Gestapo w Radomiu.
Od czerwca 1943 roku do sierpnia 1944 roku byłem więźniem nr 125727 obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W obozie straciłem matkę. Od sierpnia 1944 roku do marca 1945 roku
byłem więźniem nr 79279 obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dorze. W Dorze pracowałem w komandzie Sawatzki, Bereitsstellungslager III, przy montażu broni V-2. Od kwietnia
do maja 1945 roku byłem więźniem nr 14298 obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
Pytasz się, Grzegorzu, czy czas okupacji był szczęśliwy. Masz zapewne na myśli mnie. Czy
dla mnie ten czas był szczęśliwy?

139

140

Część IV – Polska mechanika

Czas okupacji trudno nazwać szczęśliwym. Ale trudno też zaprzeczyć, że miałem niesłychanie
dużo szczęścia, skoro w 1941 roku uniknąłem w Warszawie aresztowania jako drużynowy Szarych
Szeregów, skoro aresztowany w 1943 roku pod fałszywym nazwiskiem (Kaczanowski) z fałszywą
kenkartą nie zostałem rozpoznany przez poszukujące mnie od dwóch lat gestapo, skoro podczas
ponad dwumiesięcznego pobytu w więzieniu radomskim ani razu nie byłem wzywany przez
gestapo na okrutne przesłuchania, bo kilku współwięźniów zachorowało w mojej celi na tyfus
plamisty, skoro dwuletni pobyt w obozach koncentracyjnych Birkenau, Auschwitz, Buchenwald,
Dora i Ravensbrück nie zakończył się dla mnie ani śmiercią, ani kalectwem oraz skoro po ucieczce
z Oświęcimia w 1944 roku i ponownym złapaniu nie zostałem – jak inni niefortunni uciekinierzy
– powieszony.
Jestem przekonany, że w przetrwaniu ciężkich chwil i czyhających zewsząd niebezpieczeństw
niemałą rolę odegrała wspomniana przeze mnie na wstępie niezłomna wiara w swą szczęśliwą gwiazdę, lub raczej w szczególną Opiekę Boską, a także nabyta w harcerstwie odporność
psychiczna i umiejętność samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki temu, że
prawo harcerskie od początku traktowałem poważnie, nie paliłem papierosów. Dopiero jednak
w obozach koncentracyjnych mogłem się przekonać, jakim szczęściem jest wolność od nałogów;
palacze za skręta oddawali swoje głodowe racje żywnościowe i po niedługim czasie „muzułmanieli” i umierali z wycieńczenia2 .
G.J.: Jak słucham Pana Profesora, to jednak mi czegoś brakuje w Pana relacji. Chciałbym poznać więcej szczegółów z czasów okupacji, zwłaszcza z lat 1940-1944. Jak to się stało, że
wstępuje Pan do Szarych Szeregów i nie warszawiak organizuje własną drużynę? Więzienie w Radomiu, obozy koncentracyjne: Birkenau, Auschwitz, Buchenwald, Dora i Ravensbrück. Jak się
Pan tam znalazł, jak Pan przeżył? Czy tylko wiara w szczęśliwą gwiazdę, czy odporność psychiczna, czy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach pozwoliła Panu Profesorowi przeżyć
ten koszmarny okres życia? Może w Pana szczegółowej relacji znajdę jeszcze jedną przyczynę nie
załamania się, nie poddania się złemu losowi?
Profesor: Nie wiem, czy nie zanudzę ciebie i czytelników, ale chcesz, to posłuchaj.
W kwietniu 1940 roku znaleźliśmy się w Warszawie, gdzie moi rodzice Leszek i Zoﬁa oraz
brat Jaś zamieszkali w domu Henryka Błaszkowskiego (kolegi ojca z czasu studiów w Pradze)
przy ul. Chmielnej 11, ja zaś u wujostwa Stefanii i Tadeusza Łazarskich przy ul. Brzozowej 35.
Tadeusz jako działacz Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) skierował mnie do pracy w jednym
z miejskich Komitetów Samopomocy Społecznej mających swój lokal przy ul. Długiej 25. Było
to zajęcie, za które ani opiekunowie społeczni, ani ich pomocnicy, do których się zaliczałem, nie
otrzymywali żadnego wynagrodzenia. Otrzymaliśmy natomiast jakieś zaświadczenia mające nas
chronić przed ewentualnym aresztowaniem.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie Komitet zorganizował dla młodzieży kursy stenograﬁi
i języka angielskiego odbywające się w lokalu Komitetu. Wśród młodych ludzi uczęszczających
wraz ze mną na owe kursy poznałem też swą przyszłą żonę Irenę Giedyk. Któryś z kolegów
skontaktował mnie z Lucjanem Merlakiem. Jako komendant hufca Szarych Szeregów przyjął on
mnie do organizacji i powierzył mi zadanie skompletowania drużyny mającej się składać początkowo z pięciu harcerzy. To było trudne zadanie. Mimo że byłem obcy w środowisku warszawskiej
2
Słowo „muzułman” w żargonie więźniów Auschwitzu oznaczało człowieka, który z braku odporności ﬁzycznej
i psychicznej tracił w warunkach obozowych resztkę instynktu samozachowawczego; nie panując nad uczuciem
głodu, usiłował je uśmierzyć odpadkami znajdowanymi w śmietnikach przykuchennych, co skutkowało zachorowaniem na biegunkę. Po niewielu dniach choroby z ciała muzułmana pozostawały już niemal wyłącznie skóra i kości.
Wygląd (i zapach) tych stojących już nad grobem ludzi wzbudzały bądź grozę i współczucie, bądź obrzydzenie.
To ostatnie uczucie towarzyszyło zapewne tym blokowym i kapom, którzy za pomocą jednego mocnego uderzenia
łopatą pozbywali się z bloku lub komanda nieprzydatnych i kłopotliwych więźniów.
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młodzieży, wkrótce udało mi się zwerbować chłopaków mieszkających m.in. przy takich ulicach
Starówki i jej okolic jak Bugaj, Brzozowa i Kościelna. Jeden z nich pracował w wytwórni bateryjek elektrycznych mieszczącej się przy ul. Bielańskiej. Tam odbywały się niektóre zbiórki,
podczas których przybyli na nie instruktorzy zapoznawali nas z budową pistoletów, taktyką
walki w mieście itp.
Lokal przy ul. Długiej 25 Komitet Samopomocy Społecznej dzielił z jednym z Biur Rozdziału
Kart Aprowizacyjnych. Kierowniczką biura była starsza urzędniczka p. Stefania Kuryluk, a pracownicami „pani Dara” (Daromiła Żenczykowska) i „panna Elżunia” (Elżbieta Prokopowicz).
W biurze tym zostałem zatrudniony w charakterze gońca z symbolicznym wynagrodzeniem 30 zł
miesięcznie. Nieco później obsada biura została powiększona o urzędnika Lucjana Borowskiego.
Biuro podlegało p. Perkowskiemu urzędującemu w Ratuszu przy placu Teatralnym. Po paru
miesiącach Biuro Rozdziału Kart Aprowizacyjnych zostało przeniesione do oﬁcyny domu przy
ul. Miodowej 17 lub 19.
Do moich obowiązków gońca należało m.in. przywożenie z Ratusza w porze obiadowej kilku
porcji zupy dla pracowników. Dnia 10 czerwca 1941 roku, jak zwykle, około południa wziąłem
z biura pięciolitrową blaszaną bańkę (podobnej wieśniaczki używają do rozwożenia mleka lub
śmietany) i pojechałem do Ratusza. Wracając tramwajem, który chodził w owym czasie ulicą
Miodową, z pobraną w Ratuszu zupą wysiadłem na przystanku znajdującym się przed skrzyżowaniem z ulicą Długą. Tu zatrzymał mnie jeden z członków drużyny i poinformował mnie,
że rano został aresztowany kolega mieszkający przy ul. Brzozowej i że obecnie gestapowcy są
w biurze, gdzie czekają na mój powrót, aby mnie aresztować.
Nie wchodząc więc do biura, zaniosłem bańkę do mieszkania rodziców mojej sympatii pp. Julii
i Stanisława Giedyków, a następnie pojechałem na Chmielną, by uprzedzić swoich rodziców i Jasia o grożącym nam wszystkim niebezpieczeństwie. Po kilkudniowym ukrywaniu się na terenie
Warszawy wyjechałem z miasta wraz ze swym przyszłym teściem, który dzięki swym znajomościom znalazł mi miejsce, w którym mogłem w miarę bezpiecznie uniknąć znalezienia mnie
przez gestapo. Jaś znalazł schronienie u rodziny Tadeusza zamieszkałej w Krakowie. Później pod
zmienionym nazwiskiem Karpowicz rozpoczął pracę w Czyżynach.
Na lewym brzegu Pilicy, w odległości kilkunastu kilometrów od Warki, znajdował się majątek
ziemski Lechanice należący do Kazimierza Brzezińskiego. W majątku tym p. Brzeziński dał
schronienie wielu ludziom potrzebującym pomocy materialnej lub szukającym kryjówki przed
represjami okupanta. Do p. Brzezińskiego należały też m.in. lasy i folwark Marynki położone
na prawym brzegu Pilicy. Na folwarku tym znajdował się czworak, w którym jedno z mieszkań
zajmowała grupa moich rówieśników, członków Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) przekształconego
później w Armię Krajową (AK). Byli oni zatrudnieni w lesie w charakterze drwali. W drugiej
połowie czerwca 1941 stałem się jednym z członków tej grupy.
Trzon grupy stanowili Leszek i Jerzy (zwany Matwiejem) Walkowscy, Mieczysław Lipko (zwany Miętusem) oraz przez ponad pół roku ja (zwany Baltazarem). Prócz tego okresowo przebywali w naszej grupie inni koledzy. Pod kierunkiem dojeżdżających instruktorów przechodziliśmy
kurs podchorążówki. Podstawowe nasze zadanie polegało na gromadzeniu i konserwowaniu broni
i amunicji. W pobliskim zagajniku odkryliśmy istną kopalnię karabinów ukrytych tam w 1939
roku przez jakiś rozbrajający się oddział wojskowy. Sięgając głęboko w liczne nory królicze, niemal z każdej wyciągaliśmy karabin pokryty grubą warstwą wazeliny. Każde takie odkrycie było
przez nas witane okrzykami radości.
Wkrótce drogą organizacyjną otrzymałem nową kenkartę z następującymi danymi osobowymi: Zbigniew Kaczanowski, ur. 20.10.1919 w Żytomierzu. Dokument ten był widać sfałszowany
w sposób perfekcyjny, bo żadne władze niemieckie go nie zakwestionowały.
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Wspomniany już przeze mnie czworak stał na niewielkim pagórku. Biegnący przez środek
domu poprzeczny korytarz miał wejście od strony rzeki oddalonej o około 300 metrów. Czworo drzwi prowadziło z korytarza do czterech narożnych mieszkań. Każde z nich składało się
z niewielkiej izby (w której znajdował się murowany piec kuchenny) oraz jeszcze mniejszego
pomieszczenia z małym okienkiem. W naszym mieszkaniu umeblowanie większej izby składało
się ze stołu, ławy, paru zydli i dwóch dwupiętrowych pryczy. W mniejszej izdebce mieściła się
tylko jedna prycza i być może szafa. Pod podłogą tego pomieszczenia ulokowaliśmy nasz arsenał.
Gdy Leszka i Jerzego odwiedzała ich matka z córką Bożeną, lub mnie moja narzeczona z matką,
odstępowaliśmy im ten pokoik.
Źródłem utrzymania było wynagrodzenie za pracę, jaką wykonywaliśmy jako drwale. Zadania wyznaczał nam i nadzorował ich wykonanie gajowy Józef Patynowski. Jego zwierzchnikiem
był leśniczy Władysław Fabiszewski od czasu do czasu przyjeżdżający na Marynki. Podstawowy
element wynagrodzenia stanowiły deputaty żywnościowe. Raz na miesiąc przynosiliśmy z Lechanic worki ziemniaków, mąki, kaszy itp. Transport przez rzekę odbywał się promem kursującym
wzdłuż rozpiętej w poprzek Pilicy stalowej liny. Przewoźnik Szymański zajmował w czworaku
mieszkanie znajdujące się naprzeciwko naszego.
Po pewnym czasie znalazłem inną możliwość zarobkowania. Otrzymawszy skądś program
nauczania realizowany przed wojną w szkołach podstawowych, zacząłem uczyć dzieci okolicznych gospodarzy wszystkich przedmiotów przewidzianych tym programem, nie wyłączając takich
jak historia, geograﬁa, religia itp., to jest przedmiotów wykreślonych z programów nauczania
obowiązujących w szkołach Generalnej Guberni. Okazało się, iż chłopi woleli płacić mi jakieś
wynagrodzenie za nauczanie ich dzieci, niż wysyłać je do bezpłatnej szkoły państwowej. Potworzyli z własnej inicjatywy grupy uczniów i udostępnili swoje izby na miejsca prowadzenia lekcji.
Wyznaję ze wstydem, że budziło to początkowo moje zdziwienie, bo kłóciło się z moim wyobrażeniem chłopskiej chciwości i braku szacunku dla wykształcenia. Jeździłem więc w lecie na rowerze,
a zimą na nartach od wsi do wsi, gdzie w różnych miejscach oczekiwały mnie dzieci w różnym
wieku, z którymi, jak umiałem, dzieliłem się swą wiedzą. Takie lekcje prowadziłem m.in. we wsi
Biała Góra, Budy Boskowolskie, gajówka Patynowskiego i leśniczówka Fetkowskiego.
Pamiętam, że 11 listopada 1942 roku w domu jednego z mieszkańców Białej Góry zorganizowałem dla swoich uczniów i ich rodziców akademię z okazji naszego święta narodowego. Razem
z dziećmi przyozdobiliśmy izbę białymi i czerwonymi bibułkami; znalazło się też jakieś oprawione
w ramki godło państwowe, które powiesiliśmy na ścianie frontowej. Po moim słowie wstępnym
dzieci deklamowały wiersze patriotyczne i odśpiewaliśmy hymn. Było to działanie dość bezpieczne, bo w tamtych rejonach praktycznie nie widywało się Niemców z wyjątkiem tych, którzy od
czasu do czasu przyjeżdżali do gajówki na polowania organizowane przez Patynowskiego.
Dnia 17 lutego 1942 roku pod fałszywym nazwiskiem poślubiłem w Warszawie swą narzeczoną Irenę3 . W związku z tym wyprowadziłem się z Marynek i zamieszkałem wraz z żoną w izbie
wynajętej od jednego z gospodarzy w Budach Boskowolskich, ale gdy tylko mrozy ustąpiły,
przenieśliśmy się do domku letniskowego na Białej Górze. Na wysokim brzegu Pilicy jeden z gospodarzy tuż przed wojną zbudował kilka zgrabnych domków z sosnowego drewna. Pachniało
w nich żywicą a przez szpary między balami składającymi się na ściany zewnętrzne można było
oglądać okolicę. W lecie w jednym z sąsiednich domków przez pewien czas mieszkali też moi
rodzice. Zimę 1942/43 spędziliśmy znów we wsi.
Odbywając swą codzienną drogę rowerem od wsi do wsi, od jednej grupki uczniów do drugiej, 13 marca 1943 r. koło południa zajechałem do gajówki Patynowskiego znajdującej się na
skraju lasu i oddalonej o około 100 metrów od wioski. Czekało tam na mnie dwóch chłopców
3
W 70 lat później (17 lutego 2012 r.) w tym samym dniu tygodnia (sobota) o tej samej godzinie, w tym samym
kościele (Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie) odbyła się piękna uroczystość odnowienia
ślubów. Z całej Europy zjechała się liczna Rodzina i jeden „obcy” G.J.
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Antoś i Staś, z którymi przerabiałem materiał 6 i 3 oddziału szkoły powszechnej. Przez okno
zauważyłem już, że w chałupie znajduje się więcej ludzi, co jednakże zdarzało się i przedtem.
Postawiłem rower pod ścianą i wszedłem. Na progu stał Leszek Walkowski, który, zasłaniając
mi sobą wnętrze izby, szepnął tylko: – Uciekaj!
Słowo to było zbyt jednoznaczne, abym miał o coś pytać. Może żandarm lub policjanci polscy
piją z gajowym – przeleciało mi przez głowę, gdym cicho zamykał drzwi i wycofywał się z sieni.
Nie zdążyłem jednak wyjść na dwór, gdy wypadł już z izby jakiś cywil z pistoletem i przykładając
mi lufę do piersi, rozkazał wejść do środka.
Tu, w niedużej kuchni Patynowskich dziwny zastałem widok. Wzrok mój padł najpierw na
rząd karabinów stojących pod ścianą. Przy stole siedziało kilku obcych mi mężczyzn. Patynowski z żoną na tzw. lepce pokiwał mi smutnie głową. Osobnik, który mnie wprowadził i chował
właśnie swą spluwę, przedstawił mi się w imieniu całej swej grupy jako „oddział partyzantów
polskich”. Że jest to oddział partyzantów, zorientowałem się notabene z chwilą przekroczenia
progu izby. Okazało się, że oddział ten, złożony z 15 ludzi, biwakuje już od poprzedniego wieczora. Ubezpieczenie polegało na tym, że zatrzymywali każdego, kto miał nieszczęście w dniu
tym odwiedzić gajowego. W ten sposób zatrzymali już Leszka, jakiegoś chłopa, który przyjechał
po drzewo, babę, która przyniosła jaja i w końcu mnie.
Lekcje odbyły się niby normalnie. W atmosferze zrozumiałej nerwowości nie dały z pewnością
takiego wyniku jak zwykle. Po lekcjach wdałem się w rozmowę z członkami oddziału. Byli to
przeważnie „Ruscy” zbiegli z niewoli oraz polscy komuniści, wśród których znajdował się jeden
Żyd. Rozmawiający ze mną partyzanci Polacy przyznali się z przerażającą swym cynizmem
szczerością, że zamierzają podczas najbliższej akcji zastrzelić go i pozbyć się go w ten sposób
z oddziału. Organem prasowym, którym mnie poczęstowali była Trybuna Wolności wydawana
przez PPR.
Pod wieczór, tuż przed odmarszem oddziału, przeżyliśmy jeszcze jedno denerwujące swym
dramatyzmem wydarzenie. Oto córka Patynowskiego Irka wróciła z Warki w towarzystwie jednego z tamtejszych folksdojczów. Gdy z daleka już zobaczył ich Patynowski, wszczął lament
i zaczął błagać partyzantów, by nie zabijali Niemca, gdyż zgubią nie tylko jego, ale i całą jego
rodzinę.
Tymczasem Irka z towarzyszem weszła do sieni. Wyskoczyli do nich partyzanci z bronią
gotową do strzału. Niemiec blady i trzęsący się ze strachu, z rękoma wzniesionymi w górę, jąkając
się, tłumaczył kim jest i skąd idzie. Partyzanci zadowolili się napędzeniem mu strachu i rewizją
osobistą. Przygotowali natomiast pismo w języku rosyjskim do żandarmerii w Warce, które
wręczyli Niemcowi z rozkazem oddania go adresatom. Na pobłażliwość partyzantów wpłynęło
zgodne świadectwo Patynowskiego i chłopa, który przyjechał po drzewo, że Niemiec nie jest złym
człowiekiem i nieraz pomagał Polakom. Pismo wręczone folksdojczowi przestrzegało żandarmów,
że jeśli nie przestaną dręczyć ludności polskiej, to partyzanci dotkną represjami 300 rodzin
niemieckich w Warce.
Po chwili partyzanci wymaszerowali z gajówki szykiem ubezpieczonym. Było już zupełnie
ciemno, gdy wróciwszy rowerem do domu widziałem, jak przechodzą dwójkami przez Budy
Boskowolskie. Bez słowa w wieczornej mgle przesuwały się ich bezszelestne cienie.
Tego samego dnia w Warszawie na Skaryszewskiej żona moja Ir uniknęła wywiezienia na
roboty do Niemiec dzięki temu, że była w szóstym miesiącu ciąży.
Po opisanych wydarzeniach zdarzyło mi się kilka razy zetknąć z członkami znanego mi już
oddziału partyzanckiego. Przeprowadziliśmy się na Białą Górę, gdzie w domku letniskowym zajęliśmy mieszkanko sąsiadujące z pokojem mojej matki, która przyjechała do nas z Warszawy.
W następnym domku zamieszkały jakieś dwie kobiety. Odwiedzał je dość często jeden z partyzantów, Rosjanin.
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Pewnego dnia na początku kwietnia matka powiedziała mi w sekrecie, że opatrywała rannego
partyzanta Rosjanina, do którego została wezwana jako lekarka. Miał on przestrzeloną prawą
dłoń w okolicy kciuka i był bardzo osłabiony dużym upływem krwi. Ukrywał się we wsi u starszej
kobiety, której syna uczyłem czytać i pisać. Matka chodziła tam kilkakrotnie zmieniać mu opatrunek. Parę razy odwiedził matkę inny partyzant, również Rosjanin, prawdopodobnie dowódca
oddziału, aby dowiedzieć się o stan zdrowia swego towarzysza. Głównie o tę opiekę nad rannym
mieli później do matki pretensję przesłuchujący ją gestapowcy.
Wracając kiedyś od swej kochanki mieszkającej w sąsiednim domku, Rosjanin ten natknął
się na mnie rąbiącego drwa. Pytał, czy Patynowski ich nie zdradził i groził mi, że jeśli ich
wydam, zemszczą się na mnie i żonie. Zauważyłem, że wyraźnie nie ufa gajowemu. Zapewniłem
go jednak, że jest on zbyt tchórzliwy, aby miał ryzykować zdradę. Zresztą co miałby zdradzać,
skoro o pobycie w gajówce sami kazali mu zameldować żandarmom.
W sobotę 10 kwietnia skończyłem 22 lata. Wieczorem przyjechał z Warszawy ojciec Iry,
Stanisław. Opowiedział, że niedaleko domu spotkał grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy go
zatrzymali i spytali, do kogo idzie. Gdy otrzymali odpowiedź, jeden z nich powiedział: – A to
ten nauczyciel. Swój człowiek.
Następnego dnia wstaliśmy wcześnie, bo teść miał rano wyjechać. Ir otworzyła okiennice, po
czym zaczęła gotować śniadanie. Nie zdążyliśmy go zjeść, gdy za oknem ukazały się hełmy, a jednocześnie z impetem zostały rozwarte na roścież drzwi. Uzbrojeni po zęby żołnierze SS wpadli
do mieszkania i wrzeszcząc Rauss! wyrzucili nas przed dom, gdzie kazali położyć się twarzami
do ziemi. Tymczasem w domu stukot podkutych buciorów towarzyszył przeprowadzanej rewizji.
Usłyszałem wołającą mnie matkę, która nie wiedziała jeszcze o tym, co się stało. Za to, że
odpowiedziałem na wołanie jeden z gestapowców kopnął mnie parę razy w potylicę obcasem. Po
chwili również przerażona matka leżała obok nas. Grupa nasza powiększyła się jeszcze o wspomniane dwie kobiety z sąsiedztwa, a później o coraz to nowych młodszych i starszych ludzi ze
wsi Biała Góra.
Matka zwróciła się do strażnika, aby pozwolił mojej ciężarnej żonie usiąść. Spotkała ją taka
sama odpowiedź jak mnie poprzednio. Wstyd mi było swojego braku umiejętności panowania
nad nerwami; pomimo że nie było mi zimno, drżałem od stóp do głowy.
Gdy rewizje w mieszkaniach się skończyły, wzięto się za komórki, w których przechowywaliśmy drewno opałowe. Wszędzie tam, gdzie nie było klucza do mieszkania lub komórki, posługiwano się siekierą. Wkrótce wszystkie mieszkania i komórki były zrewidowane i w znacznym
stopniu zdemolowane. Zajęto się wtedy nami. Kazano nam wstać i ustawić się pod domem twarzą do ściany. Kilka osób, w tym matkę i Irę, wzięto na wstępne przesłuchania. Chyba już wtedy
podbito matce oko. Irze pozwolono wziąć płaszcz. Do jej płaszcza były przypięte agrafkami
płaszcze matki, teścia i mój, bo służyły one do zasłaniania nieszczelnych okien. W ten sposób
i my otrzymaliśmy dodatkowe okrycia.
Na koniec, kiedy już wszyscy aresztowani w pobliżu zostali doprowadzeni do naszej grupy,
gestapowcy kazali nam ustawić się parami, a szef radomskiego gestapo Fuchs przemówił do nas po
niemiecku: „Nie bierzemy was – mówił – jako oskarżonych, ale jako świadków. Musicie powiedzieć
nam wszystko, co wiecie o partyzantach. My nie chcemy was krzywdzić, lecz przeciwnie, chcemy
zapewnić wam spokój i bezpieczeństwo. Biada jednakże tym, którzy próbowaliby cokolwiek przed
nami zataić”. I tak dalej w tym duchu. Jeśli się nie mylę, spośród partyzantów złapano w obławie
jedynie rannego pacjenta matki.
Gdy skończył, rozległy się wrzaski: „Rechts um! Marsch!” Kolumna ruszyła. Irę, idącą obok
mnie, zauważył Fuchs i kazał jej wyjść z szeregu i zostać w domu. Dziecko, które miała niebawem urodzić, uratowało ją ponownie od więzienia, obozu, a może i śmierci. Nie zdążyliśmy się
pożegnać.

1. Profesor Zbigniew Kączkowski

Szliśmy pod silną eskortą. Nie było w tym nic dziwnego, bo podobno około 4000 ludzi brało
udział w tej zakrojonej na dużą skalę obławie na partyzantów. Kogóż tam nie było!? Gestapowcy,
esesmani, funkcjonariusze straży kolejowej (Bahnschutz), policja kryminalna (Kripo), policja
granatowa itp. Zrazu drogą, a później na przełaj przez pola i las doszliśmy do stacji kolejowej
w Grabowie n. Pilicą. Tu czekały już na nas wagony bydlęce pociągu, który specjalnie po nas
przyjechał z Radomia. Zagnanie nas do wagonów poprzedziło pierwsze spisywanie personaliów.
Gestapowiec, dowiedziawszy się o moim zawodzie, rzekł z przekąsem: – No, ty wyglądasz mi na
drwala!
Do wagonu wszedłem jako jeden z pierwszych. Po chwili była tam także moja matka i teść.
Z matką ucałowaliśmy się serdecznie i omówiliśmy różne szczegóły dotyczące czekających nas
zeznań. Chodziło głównie o to, że matka ﬁgurowała już jako Kączkowska, mnie zaś zapisano pod
moim fałszywym nazwiskiem Kaczanowski, przy czym gestapowcy już wiedzieli o łączącym nas
pokrewieństwie. Umówiliśmy się więc, co i jak na ten temat będziemy zeznawali. Matka radziła
mi uciekać przy pierwszej nadarzającej się okazji.
Korzystając z tego, że Niemcy zostawili nas w wagonie samych, przetrząsnąłem uważnie
swoje kieszenie. Przeglądając poprzedniego dnia szuﬂadę, natknąłem się przypadkowo na plik
swoich listów pisanych do Iry. Listy te powyjmowałem z kopert i ułożyłem ponownie w szuﬂadzie, a koperty schowałem do kieszeni. Na kopertach tych w adresie nadawcy widniało nazwisko
Siekierski, którego używałem, zanim otrzymałem fałszywą kenkartę. Chcąc uniknąć pytań gestapowców w sprawie tego nazwiska, musiałem się pozbyć przynajmniej tych skrawków kopert,
na których się ono znajdowało. Pooddzierałem więc adresy zwrotne i skrawki te umieściłem na
razie w innej kieszeni niż pozostałe części kopert.
Ledwie zdążyłem to uczynić, gdy do wagonu wskoczyło dwóch lub trzech esesmanów, którzy kazali mężczyznom usiąść w jednym, a kobietom w drugim końcu wagonu. Mnie przypadło
w udziale miejsce pod szczytową ścianą wagonu, tak że miałem widok na cały wagon i siedziałem twarzą w twarz z matką. Moim sąsiadem był teść. Korzystając z tego, że siedzący przede
mną mężczyźni zasłaniali mnie przed pilnującymi nas Niemcami, niszczyłem do reszty skrawki
z adresami. Początkowo robiłem z nich kulki, które długo przeżuwałem i następnie łykałem.
Atrament był jednak tak gorzki, a papier tak nie dający się pogryźć, że musiałem zrezygnować
z łykania i zadowolić się darciem skrawków z adresami na jeszcze drobniejsze kawałeczki, które
przez zrobioną przez siebie dziurę w kieszeni palta wpychałem pod podszewkę.
Tymczasem coraz to nowe partie aresztantów przybywały do naszego wagonu. Z przerażeniem ujrzałem Leszka Walkowskiego, którego ze związanymi z tyłu rękami gestapowcy brutalnie
wrzucili do wagonu, wymierzając mu kilka silnych kopnięć i uderzeń. Jeden z nich zadał mu
pytanie: – Wiesz, za co cię aresztowano? – Wiem. – A wiesz, co cię za to czeka? – Wiem. Śmierć.
Z dalszych pytań i odpowiedzi zorientowałem się, że na Marynkach znaleziono 17 karabinów
i aresztowano całą rodzinę Leszka: matkę Stanisławę, siostrę Bożenkę i brata Jurka.
Pociąg ruszył w stronę Radomia. Stawał prawie na wszystkich stacjach i na stacjach tych
przybywali dalsi aresztanci.
Dnia 11 kwietnia 1943 roku wczesnym wieczorem zostaliśmy przewiezieni samochodami ciężarowymi ze stacji do siedziby gestapo w Radomiu. Stałem w tłumie mężczyzn zwróconych
twarzą do ściany budynku stanowiącego ograniczenie podwórza, przy którym po przeciwnej
stronie stał gmach gestapo. Gestapowcy co chwila wyczytywali jakieś nazwiska i w gęstniejącym
coraz bardziej mroku prowadzili wezwanych do owego gmachu.
Przede mną ustawił się Leszek, który poprosił mnie o rozwiązanie mu skrępowanych rąk.
Nie miałem żadnego ostrego narzędzia, którym można by przeciąć więzy, a supły na nich były
bardzo mocno zaciśnięte. Usiłowałem więc paznokciami rozluźnić węzły, co dosłownie w ostatniej
chwili udało mi się zrobić. Wywołany przez gestapowca Leszek wysunął się z tłumu, trzymając
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ręce skrzyżowane z tyłu. Gestapowiec chwycił go za prawe ramię, przeprowadził przez podwórze
i po kilku stopniach przez niewielki podest wprowadził do gmachu. Przyznam się, że byłem
trochę rozczarowany, że Leszek nie uczynił żadnego użytku z odzyskanej swobody ruchu. Nagle
z wnętrza budynku dobiegły jakieś krzyki i strzały, a niemal jednocześnie z drzwi wybiegł Leszek,
zeskoczył z podestu, skręcił w prawo, przesadził płot ograniczający w tym miejscu podwórze
i zniknął w ciemnościach.
Przebieg wydarzeń, jakie się rozegrały w budynku, mogę sobie jedynie wyobrazić. Leszek
przewyższał sporo wzrostem prowadzącego go Niemca. Prawdopodobnie na pierwszym lub drugim podeście schodów z natury leworęczny Leszek zaskoczył swego konwojenta mocnym lewym
sierpowym, po czym, przeskakując po parę stopni, zbiegł do wyjścia. Niemcy nie mogli zapewne
zrobić dużego użytku z broni palnej, bo istniało niebezpieczeństwo zranienia własnych ludzi.
Niemniej jednak jedna z kul traﬁła Leszka w ramię. Niestety nie dane mu było cieszyć się długo
życiem na wolności. W kilka dni po swej brawurowej ucieczce – jak głosi tablica wmurowana w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – „zginął podczas walki z gestapowcami na
Dworcu Głównym w Warszawie”.
Następne osoby prowadzono do gmachu gestapo w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek
próbę ucieczki. Mnie owinięto nadgarstek stalowym łańcuszkiem z poprzeczną przetyczką, którą
prowadzący mnie gestapowiec skręcił tak mocno, że omal nie zmiażdżył mi kości nadgarstka.
Przez dłuższy czas odczuwałem potem skutki tego sposobu obezwładniania więźnia. Po krótkim
rutynowym przesłuchaniu przewieziono mnie wraz z innymi aresztantami do więzienia radomskiego.
Tu traﬁłem do dużej celi, w której zmieściło się około 30 więźniów. Starszym celi był folksdojcz o nazwisku John, a spośród innych współwięźniów zapamiętałem m.in. dwóch lekarzy:
Włodzimierza Fijałkowskiego (przypuszczam, że był to ten sam lekarz, który w roku 2003 zmarł
jako profesor medycyny w Łodzi) i dra Węgiełka z Warki. Ponadto pamiętam Zdzisława Kosa, bo
chwalił się przede mną, że jako redaktor radomskiej gadzinówki uczestniczył w zorganizowanej
przez Niemców ekshumacji polskich jeńców zamordowanych w Katyniu. Jedynym kolegą z Marynek był w tej celi Bogdan. Teścia, który został osadzony w innej celi, zwolniono w październiku
z więzienia w ciężkim stanie zdrowia.
W kilka dni po umieszczeniu nas w celi jeden z więźniów zaczął gorączkować i lekarze stwierdzili u niego tyfus plamisty. Bojąc się zarażenia, Niemcy przestali odtąd zabierać na przesłuchania osoby przebywające w naszej celi. W ciągu dwóch miesięcy trwania kwarantanny paru innych
kolegów też zapadło na tę chorobę. Nie byliśmy też wyprowadzani na podwórze w celu odbycia spaceru, ale z okien mogliśmy ukradkiem obserwować współwięźniów chodzących dookoła
podwórza. Widziałem tam m.in. swą matkę.
Cela przylegała do kościoła. Wystarczyło między ucho a ścianę wsunąć miskę lub kubek,
aby słyszeć śpiewane w kościele pieśni i odprawiane modły. Słuchając tą metodą nabożeństw
majowych, nauczyłem się na pamięć litanii loretańskiej. Dla zabicia czasu graliśmy w szachy
wykonane z chleba. Mnie udało się ulepić z chleba serce otoczone koroną cierniową.
Wczesnym rankiem 24 czerwca 1943 roku strażnicy więzienni kazali nam się ubrać, zabrać
wszystkie rzeczy, związali nam ręce z tyłu i wyprowadzili do samochodów czekających na podwórzu. Kijami popędzali nas, abyśmy prędzej wskakiwali do ciężarówek. Dla ludzi ze związanymi
z tyłu rękami było to zadanie niewykonalne. Szczęściem, niektórym z nas związano ręce z przodu
i ci mogli wdrapać się najpierw, aby później wciągać za ramiona resztę kolegów. Zawieziono nas
na rampę, z której przeszliśmy do krytych wagonów kolejowych; w każdym z nich upchano po
100 więźniów. Jednocześnie do innych wagonów wpędzono kobiety przywiezione samochodami
z radomskiego więzienia.
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Podróż koleją trwała do wieczora. W tym czasie udało nam się uwolnić z więzów. Zastanawialiśmy się, dokąd nas wiozą. Padło przypuszczenie, że do Oświęcimia, o którym krążyły już
przerażające wieści.
Dojechaliśmy do stacji, na której widniał napis Auschwitz4 . Początkowo nie zdawaliśmy sobie
sprawy z tego, że przyjechaliśmy do Oświęcimia. Na rampie czekała na nas horda wrzeszczących
esesmanów z ujadającymi psami. Za pomocą kolb karabinowych ustawili nas piątkami i bez
przerwy popędzając, poprowadzili nas do Birkenau5 . Jednego z rekonwalescentów po dopiero
co przebytym tyfusie, o nazwisku nomen omen Czerwonka, który ledwie trzymał się na nogach,
wzięliśmy pod pachy i w ten sposób pomogliśmy mu dojść na miejsce. Pierwszą noc spędziliśmy
w jakimś pustym baraku przypominającym stodołę.
Rano jakiś „heftling”6 (Häftling) pod nadzorem esesmana zaczął kolejno wyczytywać z listy
nasze nazwiska, a inni heftlindzy (narodowości żydowskiej) każdemu z nas na lewym przedramieniu tatuowali numer obozowy. Bardzo szybko, a zatem i mało starannie, wielkimi kulfonami
wytatuowano mi nr 125727. Numer Zdzisława Kosa był o 6 większy. Matka moja otrzymała
w obozie kobiecym nr 46442, Stanisława Walkowska nr 45743, a jej córka Bożena nr 45742.
Otrzymaliśmy tu pierwszy posiłek. W półkulistych czerwonych miskach dostaliśmy po chochli
zupy, z której sterczały jakieś włókniste badyle (może łodygi pokrzyw?). Zjedzenie takiej zupy
bez pomocy łyżki było tym trudniejsze, że misek było mniej niż głodnych więźniów i na każdą
miskę czekała kolejka ludzi popędzających jedzącego kolegę.
Zaprowadzono nas następnie do łaźni, przed którą musieliśmy pozostawić swoje ubrania
cywilne oraz wszystkie przedmioty przywiezione z więzienia. Obozowi fryzjerzy maszynkami
usunęli nam włosy z wszystkich miejsc, w których wyrosły. Obowiązkowym zabiegiem dezynfekcyjnym, któremu każdy z nas został poddany, było przejście przez wannę wypełnioną jakąś
brązową cieczą śmierdzącą lizolem i całkowite zanurzenie się w niej.
Po wyjściu z łaźni rozdano nam ubrania obozowe, W moim przypadku składało się ono
z koszuli, kalesonów, spodni cywilnych ozdobionych wymalowanymi czerwoną farbą olejną lampasami, marynarki z podobną czerwoną linią na plecach oraz pary drewniaków. Ten obozowy
pasiak miał naszyty czerwony trójkąt oznaczający więźnia politycznego. Inni, np. kryminalni
nosili trójkąty zielone, duchowni – ﬁoletowe, a osoby uznane za aspołeczne, uchylające się od
pracy – czarne. Rozmiary poszczególnych fragmentów garderoby były zupełnie przypadkowe.
Najgroźniejsze w skutkach było wyfasowanie za małego obuwia. Nie zawsze udawało się je wymienić z kolegą, a w magazynach obozowych pracowali „starzy heftlindzy”, niezbyt życzliwie
odnoszący się do tzw. „cugangów” (Zugang). Owa niechęć lub wprost wrogość osób przebywających dłużej w jakimś środowisku i tworzących w nim zżytą już ze sobą grupę do nowoprzybyłych
jest zjawiskiem dość powszechnie obserwowanym w wojsku, więzieniach, internatach, szkołach
itp. Obozy koncentracyjne nie były pod tym względem wyjątkiem. Starzy więźniowie twierdzili,
że więcej wycierpieli, a my – jak mówili – przyjechaliśmy do sanatorium. Było w tym sporo
prawdy. Każdy niemiecki obóz koncentracyjny pochłaniał najwięcej oﬁar w pierwszym okresie
4

Przypomnijmy, że po kampanii wrześniowej 1939 roku Niemcy utworzyli na części terytoriów Polski tzw.
Generalną Gubernię (GG). Obszar ten miały spełniać rolę swoistego getta przeznaczonego dla Polaków zarówno
miejscowych, jak i wysiedlonych z ziem zaanektowanych przez Niemców. Oświęcim nie wszedł w obszar GG,
a jako miasto wcielone do III Rzeszy, został przemianowany na Auschwitz. Jest to dodatkowy argument na to, że
nazywanie obozu w Auschwitz „polskim obozem koncentracyjnym” jest całkowicie bezpodstawnym kłamstwem.
5
Polska nazwa znajdującej się na przedmieściu Oświęcimia Brzezinki została przetłumaczona na język niemiecki
jako Birkenau.
6
Obozowy żargon składał się w dużej mierze ze spolszczonych słów niemieckich, pisanych na ogół fonetycznie.
Do tej kategorii należą m.in. takie wyrazy, jak: heftling (Häftling) – więzień obozu koncentracyjnego, pﬂeger
(Pﬂeger) – pielęgniarz, sanitariusz, post – szeregowy SS-man nadzorujący więźniów lub pilnujący jakichś obiektów,
postenketa (Postenkette) – łańcuch postów strzegących granic obozu, cugang (Zugang) – nowoprzybyły transport
więźniów, culaga (Zulage) – plasterek kiełbasy (metki), lub łyżka marmolady (z buraków) dodawane czasami
więźniom do pajdki chleba powszedniego itp.
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swego istnienia. W miarę upływu czasu władzę z rąk niemieckich kryminalistów, pełniących początkowo wszystkie funkcje obozowych prominentów, przejmowali więźniowie polityczni różnych
nacji, z reguły mniej żądni krwi niż pozbawieni jakichkolwiek zasad moralnych i skrupułów
zbrodniarze.
Zostaliśmy następnie przydzieleni do bloków znajdujących się w sektorze zajętym w owym
czasie przez obóz męski. Blok był stajnią zaadaptowaną na miejsce nocowania więźniów. Pod
ścianami stał szereg murowanych boksów o wymiarach około 2×2 m. Podobne boksy przylegające
do siebie „plecami” tworzyły szereg ustawiony na osi podłużnej bloku. Między szeregiem boksów
przylegających do ścian zewnętrznych i szeregiem biegnącym środkiem znajdował się korytarz.
Na wprost wejścia znajdowała się pewna przestrzeń wolna od boksów, do której przylegały
zamknięte pomieszczenia magazynowe oraz pokój blokowego. Ich rozmieszczenia nie potraﬁę
odtworzyć z pamięci.
Każdy z boksów miał wmontowane po dwie „półki”, na których kładło się po czterech lub
pięciu więźniów. Łącznie z tymi, którzy leżeli na poziomie zerowym, w każdym boksie mieściło się
zatem po kilkunastu więźniów. Mnie udało się zająć miejsce na skraju najwyższej półki jednego
z boksów znajdujących się w szeregu środkowym.
Funkcje blokowego i „sztubedinstów” (Stubedienst) pełnili Żydzi. Wkrótce się okazało, że
w owym czasie w tej części obozu niemal wszystkie funkcje obozowe, tj. kapów, „forarbajtrów”
(Vorarbeiter) itp. esesmani powierzyli Żydom. Był to efekt typowo niemieckiej perﬁdii, mającej
na celu zantagonizowanie ze sobą poszczególnych nacji. Funkcyjni nie tylko potraﬁli znęcać się
ﬁzycznie nad zdanymi na ich łaskę i niełaskę szeregowymi więźniami, ale także okradać ich
z części i tak niewystarczającego wyżywienia.
Jak to robili, miałem okazję dowiedzieć się już pierwszego wieczora spędzonego w bloku. Ze
względów konstrukcyjnych między niektórymi boksami istniały niezbyt szerokie przerwy, które
od korytarzy oddzielały zawieszone na sznurkach koce. W takiej przerwie sąsiadującej z moim
legowiskiem blokowy ze sztubedinstami dzielił bochenki chleba i kostki margaryny wyfasowane
dla więźniów. Z wyżyn swego legowiska mogłem obserwować, jak to robili. Każdy bochenek chleba przypadający na czterech więźniów przekrawali najpierw na dwie nierówne części, z większej
odkrawali kromkę, a pozostałe „połówki” dzielili – każdą na dwie pajdki, Podobnie zmniejszali
wymiary przeznaczonych do podziału kostek margaryny. Gdy któryś z funkcyjnych spostrzegł
moją głowę wystającą znad boksu, zagroził mi dotkliwą karą, jeśli ponownie spojrzę na to, co
się tam robi.
Ten haniebny proceder był zapewne uprawiany w większości bloków, niezależnie od narodowości blokowego i jego pomocników. Był to jeden z przejawów demoralizacji ludzi obdarzonych
niekontrolowaną władzą i pewnych swej bezkarności.
Ale już następnego ranka przekonałem się, że ci sami ludzie stoją twardo na straży moralności
podległych im więźniów i srogo karzą złodziei. Jednego z więźniów przyłapano na kradzieży
pajdki chleba należącej do innego więźnia. Blokowy kazał mu biegać korytarzem między boksami
i wołać, że jest złodziejem, a następnie w części środkowej bloku wymierzył mu kilkanaście
uderzeń drewnianą pałką. Czy więzień ten był potem zdolny do pracy i czy w ogóle przeżył tę
lekcję moralności – nie wiem.
Zagrabiona w opisany sposób współwięźniom żywność była przez blokowego i sztubedinstów
wykorzystywana nie tylko na zaspokojenie własnego głodu, ale służyła im też jako swoista waluta, za którą mogli nabywać rozmaite dobra materialne, do których mieli dostęp inni więźniowie
funkcyjni.
Sam przeprowadziłem pierwszą transakcję handlową, kupując od jakiegoś „muzułmana” blaszaną łyżkę za skórkę od chleba. Muzułmanami w owym czasie byli głównie greccy Żydzi, z którymi praktycznie można się było porozumiewać jedynie na migi, gdyż poza greckim i ewentualnie
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hebrajskim nie znali żadnego języka. Nawet polscy Żydzi, mówiący między sobą w języku jidysz,
mieli trudności w nawiązywaniu z nimi kontaktu. Jak żywe szkielety krążyli oni między śmietnikiem, w którym poszukiwali takich „ jadalnych” odpadków jak obierki ziemniaczane, a latryną,
do której gnała ich wyniszczająca biegunka (Durchfall).
W pierwszym dniu pracy zostałem przydzielony do komanda, które zaprowadzono na teren
nowobudowanego obozu męskiego. Tam – z braku innego, sensowniejszego zajęcia – kazano
nam włożyć kurtki tyłem do przodu i podnieść skraj utworzonego w ten sposób fartuszka.
Inni więźniowie zaopatrzeni w łopaty sypali nam do tych fartuszków ziemię, którą musieliśmy,
oczywiście biegiem (im Laufschritt), zanosić kilkadziesiąt metrów dalej, tam wysypywać i wracać
po następną porcję. Wydaje mi się, że praca ta była zupełnie do niczego niepotrzebna.
Już po paru godzinach biegania w drewniakach włożonych na gołe stopy miałem liczne bąble
i obtarcia skóry. Chcąc zapobiec tym bolesnym i – na dłuższą metę – groźnym obrażeniom,
wieczorem odciąłem od kalesonów dolne części nogawek, aby zrobić z nich onuce. Zauważył to
sztubedinst i ostrzegł mnie, że jeśli zostanie to odkryte przez esesmana, mogę zostać ukarany
za sabotaż. Sam na szczęście nie próbował wyciągać konsekwencji z tego „niszczenia majątku
państwowego”.
Innym razem traﬁłem do komanda pracującego przy budowie toru kolejowego, którym wkrótce miały ruszyć pociągi podwożące transporty Żydów pod same bramy krematoriów. Praca była
ciężka i niebezpieczna. W kilkunastu musieliśmy podnosić ciężkie szyny, kłaść je na ramionach,
przenosić w inne miejsce i zrzucać na ziemię.
Przyjeżdżając do obozu, miałem już przepuklinę pachwinową i nosiłem pas uciskający. Wiedząc o tym, że szpital z oddziałem chirurgicznym mieści się w obozie „Auschwitz 1”, gdzie –
jak mi mówiono – były lepsze warunki, zgłosiłem się na operację, aby tym sposobem wyrwać
się z obozu „Birkenau”. Co prawda starsi więźniowie ostrzegali mnie przed pójściem do szpitala
i przed grożącym tam niebezpieczeństwem „selekcji do gazu”, ale wierząc w swoje szczęście,
postanowiłem zaryzykować.
W pierwszych dniach lipca znalazłem się na bloku 21 obozu „Auschwitz 1”, w sztubie znajdującej się naprzeciwko gabinetu dentystycznego, prowadzonego przez dra Janusza Krzywickiego. Sztubowym i jednocześnie „pﬂegerem” był niemiecki komunista, inwalida z czasów wojny
domowej w Hiszpanii o imieniu Herman. Miał on pod swoją opieką z jednej strony ludzi czekających na termin operacji, z drugiej zaś chorych na „ﬂegmonę”7 . Mimo stale na oścież otwartych
okien w pomieszczeniu panował obrzydliwy smród ropy wypływającej ciurkiem z ran pacjentów. Herman, który u nowoprzybyłych budził początkowo postrach swoim ciągłym pokrzykiwaniem na pacjentów i szorstkim ich traktowaniem, po bliższym poznaniu okazał się niezwykle
oﬁarnym samarytaninem, który wykonywał przy chorych wymagające wielkiego poświęcenia
posługi.
Dnia 16 lipca moja przepuklina została zoperowana przez dra Władysława Doeringa w asyście dra Zbigniewa Sobieszczańskiego i dra Orzeszki. Funkcję instrumentariusza pełnił Zenon
Ławski. Przez cały czas trwania operacji, odbywającej się w znieczuleniu dolędźwiowym, byłem
przytomny. Monologiem znanym mi z ognisk harcerskich, a kończącym się słowami: „Łolaboga,
łolaboga! Panie doktor! Nie ta noga!” przypomniałem zespołowi chirurgów, że mają mi operować
przepuklinę prawo-, a nie lewostronną. Opowiedziałem im też o tym, że razem ze mną została
przywieziona do obozu moja matka, będąca ich koleżanką po fachu. Widocznie wzbudziłem sympatię i zaufanie lekarzy, bo dr Doering, ordynator oddziału chirurgicznego, postanowił powierzyć
mi w szpitalu funkcję pﬂegera.
Moim bezpośrednim zwierzchnikiem w sali pooperacyjnej był pﬂeger Mietek Ociepka. Przy
nim nauczyłem się wykonywania zastrzyków podskórnych, domięśniowych i dożylnych, a nawet
7

Ostre ropne zapalenie śródtkankowe objawiające się gorączką i silnymi bólami.
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robienia punkcji dolędźwiowych. Wyjaławialiśmy narzędzia chirurgiczne do operacji, ostrzyliśmy
skalpele i sporządzaliśmy ogromne ilości tamponów z gazy.
Już 2 sierpnia znalazłem się ponownie na stole operacyjnym. Podczas pierwszej operacji
lekarze zauważyli u mnie pewną wadę wrodzoną i zaoferowali swoją pomoc w jej usunięciu. Nieco
później poddałem się jeszcze jednej operacji. Obie operacje zostały odnotowane w zachowanej
księdze operacji (por. pismo z Arolsen z dnia 01.07.1970).
W szpitalu jednak nie wszy były głównym utrapieniem pacjentów, lecz ogromne ilości pcheł
gnieżdżących się w siennikach. Prześcieradła, którymi w szpitalu przykrywano sienniki, były
niemal czarne, bo tak gęsto upstrzyły je pchły swymi odchodami. Pranie nie skutkowało. Tylko
niektórzy pacjenci dzięki paczkom otrzymywanym z domu lub kontaktom z „kanadą” mogli za
pomocą jakiegoś perskiego proszku chronić się częściowo przed tą dokuczliwą plagą.
Na bloku 28 znajdował się aparat rentgenowski, za pomocą którego byli w razie potrzeby badani więźniowie męskich szpitali w Auschwitz 1 i Birkenau, a także pacjentki kobiecego szpitala
znajdującego się w Birkenau. Matka jako lekarka pracująca w tym szpitalu dwukrotnie przyjeżdżała z pacjentkami do pracowni rentgenowskiej. Miałem dzięki temu okazje uściskania jej
i porozmawiania. W czasie drugiego takiego spotkania, które odbyło się chyba pod koniec listopada 1943 roku, matka podzieliła się ze mną swymi obawami związanymi z panującą w obozie
epidemią tyfusu plamistego. Mnie bardzo zmartwił stan psychiczny matki. Ta do niedawna pełna
radości życia młoda kobieta straciła cały swój optymizm i uprzedzała mnie, że jeśli zachoruje na
tyfus plamisty, to jej niezbyt silne serce nie wytrzyma wysokiej gorączki charakterystycznej dla
tej choroby. Dlatego obawiała się zarażenia. Niestety nie ustrzegła się choroby i zmarła 13 stycznia 1944 roku. Już wieczorem tego dnia zaprzyjaźniony ze mną kierownik kuchni dietetycznej
mieszczącej się w bloku 28, właściciel apteki w Bochni, którego ani imienia, ani nazwiska nie
mogę sobie przypomnieć, w sposób bardzo delikatny poinformował mnie o stracie, jaką poniosłem. (Oﬁcjalny akt zgonu przysłany mi z Arolsen podaje o jeden dzień późniejszą datę zgonu
mojej matki.)
Byłem świadkiem wielu operacji, spośród których niejedna utkwiła mi w pamięci. Do najczęstszych należały rutynowe usunięcia wyrostka robaczkowego, operacje przepuklin pachwinowych i pępkowych, operacje żylaków, resekcje żołądka itp. Bardziej nietypowe było usunięcie
tarczycy i różne operacje kostne.
Trzeba przyznać, że nie wszystkie operacje wykonywane na 21 bloku przez polskich lekarzy
służyły ratowaniu zdrowia lub życia pacjentów. Było np. dwóch Cyganów, którzy „dobrowolnie”
poddali się zabiegowi sterylizacji, bo tylko za tę cenę mogli wyjść z obozu, aby po wcieleniu do
wojska polec za ojczyznę na froncie wschodnim.
Od czasu do czasu esesman przyprowadzał na blok kilku Żydów wraz ze szczegółową instrukcją, co któremu należy wyciąć i w którym słoiku umieścić. Chodziło bądź o wycinki jąder,
bądź o całe jądra. Były to bez wątpienia operacje służące zbrodniczym celom. Wtedy jednak,
60 lat temu, gdy w obozie koncentracyjnym „Auschwitz 1” przygotowywałem nieszczęśników
do operacji, gdy wstrzykiwałem im do rdzenia pacierzowego larocainę, ani mi przez myśl nie
przeszło, że uczestniczę w ten sposób w przestępstwie, za które jestem w jakimś stopniu współodpowiedzialny. Sądzę, że i lekarze nie poczuwali się do winy; wywiązywali się z nałożonego
na nich przez zbrodniczych zleceniodawców obowiązku najlepiej jak umieli. Dopiero niedawno
zacząłem zastanawiać się nad tym, czy mogliśmy i czy powinniśmy byli odmówić udziału w tych
operacjach. Tam i wtedy taka alternatywa w ogóle nie była brana pod uwagę ani przeze mnie, ani
– jak sądzę – przez żadnego z lekarzy. Niemniej jednak tu i teraz z powodu opisanych wydarzeń
odczuwam pewnego rodzaju dyskomfort moralny.
Mój pobyt w obozie oświęcimskim zakończył się ucieczką, którą opisałem w Przeglądzie
Lekarskim nr 1 z 1967 roku.
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Dnia 15 sierpnia 1944 roku wraz z moim towarzyszem ucieczki, Jerzym Mirą-Sokołowskim,
znalazłem się w wagonie, który wywoził nas z Oświęcimia. Zgodnie z wyrokiem, jaki ogłosił nam
Lagerführer SS-Hauptsturm-führer Franz Hössler, pociąg miał nas zawieźć do karnej kompanii
w innym obozie koncentracyjnym. Jechaliśmy do Buchenwaldu, skąd po kilku dniach wysłano
nas do podobozu Mittelbau-Dora, gdzie w wykutych w skale tunelach zostaliśmy zatrudnieni przy montażu niemieckich rakiet V-2. Szczęśliwym trafem nasze papiery zaginęły. Podobno
w czasie bombardowania Buchenwaldu spaliły się. W związku z tym pracowaliśmy już jako zwykli więźniowie bez czerwonego punktu (nie traﬁliśmy do karnego komanda). Niestety, z przyczyn
trudnych dziś do wyjaśnienia, po pewnym czasie przypomniano sobie o Jurku, który dostawszy
czerwony punkt, pracował odtąd w Sonderkommando. Stamtąd został wysłany w czasie ewakuacji Dory w pierwszych dniach kwietnia 1945 roku jednym z pierwszych transportów, o którym
chodziły później wieści, że został on zbombardowany. W Dorze do końca pracowałem jako szrajber w Bereitstellungslager III w ﬁrmie „Zawadsky”.
W kwietniu 1945 roku ewakuowano więźniów do obozu w Ravensbrück, gdzie 2 maja wkroczyła Armia Czerwona. 15 maja dotarłem do domu, w którym przebywała moja żona i gdzie
poznałem swoją dwuletnią córeczkę.
G.J.: 15 maja 1945 roku wraca Pan Profesor do domu, w którym przebywała Pana żona i po
raz pierwszy widzi Pan swoją dwuletnią córeczkę. Jakie plany na przyszłość?
Profesor: Jakie plany? Praca i studia. Wyjeżdżamy do Gdańska i na pierwszym miejscu jest
praca. Zanim jeszcze została uruchomiona Politechnika, pracowałem już w gdyńskim oddziale
Biura Odbudowy Portów, a z chwilą rozpoczęcia studiów zostałem przeniesiony do centrali BOPu, mieszczącej się przy ul. Morskiej, niedaleko Politechniki. Tu wraz z kilkoma innymi kolegami
z tego samego roku pracowałem w oddziale kalkulacyjno-przetargowym, zdobywając pierwsze
doświadczenia zawodowe. Do przetargów na wykonywanie takich prac, jak odbudowa wysadzonych przez Niemców nabrzeży portowych, usuwanie wraków zatopionych okrętów, montowanie
nowych dźwigów itp. stawały rozmaite ﬁrmy prywatne, bo w owym czasie innych jeszcze nie
było.
Moimi zwierzchnikami w Biurze Odbudowy Portów byli profesorowie Witold Tubielewicz,
Stanisław Hückel i Tadeusz Rubczak. Kadra techniczna biura rekrutowała się zresztą głównie
z pracowników i studentów Politechniki. Dzięki wyrozumiałości kierownictwa BOP-u jedni i drudzy mieli nieco swobody, umożliwiającej łączenie zajęć na uczelni z obowiązkami pracowników
biura.
Należę do grona tych wychowanków uczelni, którzy w momencie powstania w Gdańsku polskiej politechniki rozpoczęli na niej studia od pierwszego semestru, a po czterech latach nauki
uzyskali na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej (bo tak się podówczas ten wydział nazywał)
dyplomy magistra inżyniera. Wraz ze mną rozpoczęli studia ludzie bardzo różniący się między
sobą pod względem wieku i wykształcenia, ale nie pod względem płci; jedynie dwie koleżanki
świadczyły o tym, że wydział jest koedukacyjny. Byli wśród nas świeżo upieczeni maturzyści
w wieku 17-18 lat, a nawet tacy (jak Sylwester Kaliski), którzy równolegle ze studiowaniem na
politechnice musieli uzupełniać wykształcenie średnie, przygotowując się do matury. Byli i tacy,
którzy (podobnie jak ja) maturę zdali w 1939 roku, a przez 6 lat wojny byli pozbawieni możliwości studiowania. Byli wreszcie jeszcze starsi ludzie z wykształceniem ogólnym lub technicznym,
pragnący podnieść swoje kwaliﬁkacje.
Może najpierw opowiem o zdawałoby się przyziemnej sprawie źródeł utrzymania, zarówno
studentów, jak i nauczycieli akademickich. Rozpocznę od anegdoty: fama niosła, że prof. Witold
Tubielewicz, chociaż na Politechnice zajmował stanowisko kierownika Katedry Budownictwa
Morskiego i Portów, a ponadto był naczelnym inżynierem (dyrektorem technicznym?) w Biurze
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Odbudowy Portów, to jednak utrzymywał się głównie z tego, co jego żona zarobiła, prowadząc
rzekomo kiosk z gazetami.
Co do studentów, to z uwagi na dzielące ich różnice wiekowe, byli oni również w różnych sytuacjach rodzinnych. W najlepszym położeniu byli ci, na ogół najmłodsi, którzy nie pozakładali
jeszcze własnych rodzin, a których rodzice lub inni bliscy krewni nie tylko przeżyli wojnę, ale
i byli wystarczająco dobrze sytuowani, aby móc łożyć na kształcenie swego syna lub krewniaka. Znikoma część młodzieży mogła korzystać ze skromnych stypendiów. Większość studentów,
szczególnie tych, którzy mieli już na utrzymaniu własne rodziny, musiała łączyć pracę zarobkową
ze studiami. Problemu nie rozwiązywały doraźne zarobki, których źródłem były najczęściej korepetycje lub wykonywanie w charakterze tzw. murzyna arkuszy i projektów za zamożniejszych
kolegów. Przyznaję, że i mnie zdarzało się korzystać z tych sposobów zarobkowania. Mając na
starcie jedno, a w rok później dwoje dzieci, udało mi się wiązać koniec z końcem.
Po pierwszym roku, gdy zdałem (nie chwaląc się na celująco) egzamin z geometrii wykreślnej,
prof. Franciszek Otto zaproponował mi stanowisko młodszego asystenta w jego katedrze. Oczywiście z tak zaszczytnej dla mnie propozycji nie mogłem nie skorzystać. Oprócz mnie młodszymi
asystentami w tej katedrze byli Maciej Bieniek i Tadeusz Szulczyński z naszego wydziału oraz
Zbigniew Dzięgielewski z Wydziału Architektury. Do moich obowiązków należało prowadzenie
ćwiczeń z geometrii wykreślnej dla studentów I roku naszego wydziału, a także z perspektywy
malarskiej dla studentów architektury.
Po roku pracy w Katedrze Geometrii Wykreślnej, na propozycję prof. Witolda Nowackiego,
a za zgodą prof. Otto przeszedłem do Katedry Wytrzymałości Materiałów i Statyki Budowli.
Najbliższymi współpracownikami prof. Nowackiego byli jego koledzy z oﬂagu, których tam przygotował do czekających ich zadań dydaktycznych i naukowych. Byli to inżynierowie: Stanisław
Rydlewski, Wiktor Mielnik i Roman Kazimierczak. Trzeba dodać, że mniej więcej jednocześnie
lub nieco później młodszymi asystentami w różnych katedrach zostało sporo kolegów: Ryszard
Dąbrowski w katedrze prof. Nowackiego, Sylwester Kaliski w Katedrze Budowy Mostów prof.
Stanisława Błaszkowiaka, Jerzy Łempicki w Katedrze Żelbetnictwa prof. Bronisława Bukowskiego, Jerzy Sułocki w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania prof. S. Hückla, Andrzej
Zbierzchowski w Katedrze Geologii prof. Zdzisława Pazdro itd. W katedrze prof. Nowackiego
istniał już Zakład Mechaniki Budowli, tj. jednostka organizacyjna prowadząca prace projektowe
na zlecenie rozmaitych inwestorów. Podobne zakłady działały też w innych katedrach.
W owych zamierzchłych czasach nie było jeszcze biur projektowych, które zmonopolizowały
później wszystkie czynności związane z projektowaniem, a przepisy nie zabraniały pracownikom
uczelni zajmowania się twórczą działalnością inżynierską. Działalność ta stanowiła nieocenione
źródło dodatkowych dochodów zarówno dla pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i dla
studentów zatrudnianych np. przy pracach kreślarskich. Praca w Zakładzie nie tylko dawała
nam dodatkowy zarobek, ale niosła z sobą ogromną satysfakcję. Uczestnicząc w projektowaniu
takich obiektów sztuki inżynierskiej, jak chłodnia rybna w Gdyni, hala sportowa w Łodzi lub
estakada taśmowca węglowego w Szczecinie, obiektów, które na podstawie wykonanych przez
nas w Zakładzie obliczeń statycznych i rysunków konstrukcyjnych na naszych oczach zostały
wybudowane, mieliśmy radosną świadomość, że oto już jako studenci zaczęliśmy brać udział
w odbudowie kraju.
Gdy przeglądam dziś swój indeks i znajduję w nim oceny bardzo dobre z takich przedmiotów jak budownictwo stalowe, mosty stalowe, stalowo-betonowe i specjalne, to uświadamiam
sobie z pewnym zażenowaniem, że nigdy egzaminów z tych przedmiotów nie zdawałem. Zamiast
tego w Katedrze Budowy Mostów wykonałem wraz ze sporym zespołem projekt niezrealizowanego niestety wiaduktu nad torami w pobliżu Dworca Morskiego w Gdyni, a ponadto wraz
z prof. Stanisławem Błaszkowiakiem napisałem dwie prace naukowe zaprezentowane przez nas
na VI Zjeździe Naukowym PZITB, który w grudniu 1949 roku odbył się w Gdańsku.

1. Profesor Zbigniew Kączkowski

Natomiast prof. Władysław Bogucki zwolnił mnie z egzaminu z budownictwa stalowego, ponieważ wraz z kilkoma kolegami zaprojektowaliśmy stalową konstrukcję hełmu na wieży ratusza
prawomiejskiego w Gdańsku. Konstrukcja została wzniesiona według naszego projektu w ciągu
paru miesięcy 1949 roku. Montażem kierował jeden z najmłodszych naszych kolegów Zygmunt
Wiśniewski. W 6 numerze Inżynierii i Budownictwa z 1950 roku ukazał się jego artykuł pt.
Odbudowa wieży ratusza prawomiejskiego w Gdańsku. Znajduje się w nim informacja, że „projekt oraz rysunki warsztatowe opracowali w ramach ćwiczeń z Budownictwa Stalowego studenci
Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej: Zb. Kączkowski, J. Łempicki,
Fr. Wojas oraz Z. Wiśniewski”.
Mówię o tych szczegółach nie bez kozery. W związku z międzynarodową konferencją naukową
poświęconą Gdyni, która to konferencja odbyła się 1995 roku na Politechnice Gdańskiej, wśród
innych materiałów otrzymałem pięknie wydany folder zatytułowany Zabytki Gdańska. Znalazłem w nim m.in. fotograﬁę z następującym objaśnieniem: „6. Ratusz wzniesiono w XIV w.,
rozbudowano w XV i XVI w. Wspaniały hełm i dzwony kurantu z lat 1560/61 są dziełem niderlandzkich mistrzów”. W załączonej do folderu wkładce powtórzono tę nieprawdziwą informację
w czterech różnych językach.
Proszę mi się nie dziwić, że takie wprowadzanie turystów krajowych i zagranicznych w błąd
zbulwersowało mnie i zasmuciło. Nie wiem, jakimi względami autorzy folderu wtedy się kierowali, tając przed turystami fakt, że niestety wspaniałe dzieło niderlandzkich mistrzów spłonęło
doszczętnie pod koniec II wojny światowej, a to, co oglądają, jest dziełem nie mistrzów wprawdzie, ale studentów Politechniki Gdańskiej. Moim zdaniem władze wydziału (jeśli nie uczelni)
powinny zadbać o to, by w następnych wydaniach folderu ukazała się pełniejsza informacja
o gdańskim ratuszu. Warto dołożyć starań, by ślady udziału Politechniki w odbudowie miasta,
którego ta Politechnika jest chlubą, ocalić od zapomnienia.
Chciałbym też parę słów poświęcić działalności Koła Studentów Inżynierii. Ta w pełni samorządna i samoﬁnansująca się organizacja powstała z inicjatywy prof. Nowackiego, który jako
student przedwojennej, niemieckiej politechniki w Gdańsku był członkiem Koła Inżynierii Politechniki Gdańskiej, zrzeszającego Polaków studiujących na Wydziale Inżynierii. Chociaż zmieniliśmy nieco nazwę Koła, to jednak zachowaliśmy jego emblemat, jaki w klapie marynarki nosił
swego czasu W. Nowacki i jego koledzy.
Od początku uznaliśmy za podstawowe zadanie Koła zaopatrzenie studentów w jakże potrzebne w owym okresie skrypty. Aby jednak rozpocząć działalność wydawniczą, trzeba było
wpierw zebrać pewien fundusz zakładowy. Wracam więc znów do spraw przyziemnych. Główne
źródło dochodów Koła początkowo stanowiły organizowane przez nas imprezy towarzyskie. Stało się tradycją, że rok rocznie w sali Bratniaka odbywał się w karnawale Bal Inżynierii, a około
Bożego Narodzenia Opłatek. Na obie imprezy przychodzili z małżonkami rektor Politechniki,
dziekan Wydziału i całe grono nauczające. O jednym z Opłatków zachowała się u mnie notatka prasowa, zawierająca m.in. następujące informacje: „Burzę wesołości wywołał św. Mikołaj,
[tę rolę z ogromnym wdziękiem pełnił Tadeusz Szulczyński], rozdający podarunki. Szczególnie
szczodrze zostali obdarowani profesorowie; podarunki miały przeważnie [moim zdaniem wyłącznie] charakter symboliczny. Była to okazja do niezłośliwej, dowcipnej krytyki wykładowców
i kolegów. Cały wieczór przeszedł w niezwykle miłym nastroju”. Był to rok 1948. Dziadek Mróz
nie zdołał jeszcze wyprzeć św. Mikołaja, a Dziennik Bałtycki mógł jeszcze bezkarnie zamieszczać
relacje z Opłatka.
Trzeba podkreślić, iż mimo dochodów, jakie przynosiły wspomniane imprezy, nie udałoby się
nam zrealizować ambitnego zamierzenia, gdyby nie bezinteresowność autorów, własnym sumptem przygotowujących maszynopisy. Nie mogę tu też nie wspomnieć, że spiritus movens akcji
wydawniczej był nasz kolega Romuald Lipko, który jako przewodniczący Komisji Wydawniczej
Koła Studentów Inżynierii dwoił się i troił, by zdobyć papier, uzyskać zgodę cenzury, nakłonić
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drukarnię Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku do umieszczenie naszych skryptów w swoim planie produkcyjnym itd. W ten sposób wspólnymi siłami zdołaliśmy w ciągu
trzech lat wydać kilkanaście (14?) skryptów. Dodam jeszcze, że z naszego doświadczenia jako
wydawców i z naszej pomocy korzystał później również prof. Nowacki, który w 1949 roku zaczął
wydawać kwartalnik Archiwum Mechaniki Stosowanej. Czasopismo to, które zrazu wychodziło
nakładem Zakładu Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej, zostało wkrótce przejęte przez
Polską Akademię Nauk.
Nasze studia zbliżały się ku końcowi. W pierwszym terminie, w listopadzie 1949 roku, do
egzaminu dyplomowego przystąpiło kilku absolwentów. Były wśród nich m.in. następujące osoby,
których nazwisk nie muszę zaopatrywać w komentarze: Ryszard Dąbrowski, Sylwester Kaliski,
Jerzy Łempicki, Jerzy Sułocki i Tadeusz Szulczyński.
W grudniu 1949 roku kończę studia, zdobywając tytuł magistra inżyniera.
G.J.: Panie Profesorze, wielokrotnie mówił Pan o szczęściu, które towarzyszyło Panu od
dzieciństwa. Czy towarzyszyło Panu w czasie studiów i w pracy zawodowej?
Profesor: Szczęście dopisywało mi też podczas studiów. Na Politechnice Gdańskiej zetknąłem się ze wspaniałymi profesorami, takimi jak Franciszek Otto – wyśmienity dydaktyk wykładający geometrię wykreślną, Witold Nowacki – prekursor nowoczesnego podejścia do nauczania
mechaniki konstrukcji i pełen inwencji współtwórca teorii płyt anizotropowych, a przy tym
wybitny projektant wielu poważnych obiektów sztuki inżynierskiej, Stanisław Błaszkowiak – entuzjasta metody Crossa, który w sposób znaczący rozszerzył zakres jej zastosowań i wreszcie
Maksymilian Tytus Huber – sztandarowa postać teorii sprężystości, czynnie uczestniczący w cotygodniowych seminariach prowadzonych przez Witolda Nowackiego, a poświęconych rozmaitym
problemom teorii płyt.
Dzięki zaufaniu, jakim darzył mnie Witold Nowacki, mogłem w kilka miesięcy po uzyskaniu dyplomu w wieku 29 lat objąć w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie kierownictwo zespołowej
katedry wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli oraz zostać kierownikiem działu budowlanego w Biurze Projektów Przemysłu Włókien Sztucznych. W ten sposób przeskoczyłem kilka
szczebli służbowych; nigdy nie byłem ani starszym asystentem, ani adiunktem, ani docentem. Nie
zrobiłem też habilitacji, bo Centralna Komisja Kwaliﬁkacyjna uznała, że obroniona przeze mnie
w 1954 roku na Politechnice Gdańskiej rozprawa doktorska wystarcza nie tylko do zatwierdzenia
stopnia ówczesnego kandydata nauk, ale także do nadania mi tytułu profesora nadzwyczajnego.
I jak tu nie mówić o szczęściu!?
G.J.: Bardzo przepraszam, że przerwę Panu Profesorowi. Mówi Pan o pracy doktorskiej,
o której swego czasu napisałem, że taka praca traﬁa się raz na 100 lat i do tej pory nie została
w pełni wykorzystana. Dlatego nie mówiłbym o szczęściu, ale o tym, że autor takiej pracy zasługiwał na doktorat, habilitację i profesurę. W dzisiejszej dobie niezwykle ważne są analityczne
rozwiązania zamknięte, które służą jako tzw. benchmarki (testy wzorcowe oprogramowania, np.
MES). Praca Pana profesora zawiera same wzorcowe rozwiązania. Uważam, że stosując metodę
nakładania ugięć walcowych, można znaleźć jeszcze wiele wzorcowych rozwiązań, zwłaszcza dla
płyt o utwierdzonych brzegach, ale przyznaję – nie jest to takie łatwe.
Profesor: Chyba masz rację. Uważam jednak, że w tym przypadku i wielu następnych
miałem szczęście.
Szczęśliwym trafem, po czterech latach pobytu na rubieży, wyłoniła się możliwość zamieszkania w Warszawie. Na propozycję Witolda Nowackiego rozpocząłem pracę w jego katedrze
mechaniki budowli na Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej, aby
po roku objąć jej kierownictwo. W Warszawie czekały mnie też inne obowiązki: praca nauko-
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wa w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, praca redaktorska w Archiwum Inżynierii
Lądowej oraz recenzowanie publikacji dla Polskiej Bibliograﬁi Analitycznej Mechaniki8 i zagranicznych czasopism bibliograﬁcznych. Ponadto sporo czasu zajmowało mi opiniowanie rozpraw
doktorskich lub dorobku naukowego habilitantów i kandydatów do tytułów naukowych.
Stały kontakt z koryfeuszami nauki i ich inspiracja zaowocowały szeregiem publikacji. Były wśród nich takie, za które zostałem wyróżniony nagrodami resortowymi, a także takie, na
podstawie których plagiator otrzymał w Izraelu doktorat. Największą satysfakcję sprawiły mi
jednak listy od S.P. Timoshenki, jakie otrzymałem po ukazaniu się pracy, w której analizowałem
drgania belki obciążonej przesuwającą się siłą. Drugi z tych listów pisany odręcznie trzęsącą się
ręką został wysłany ze szpitala w Szwajcarii, gdzie wkrótce potem nadawca zakończył życie.
Miałem też szczęście do swoich studentów, dyplomantów, współpracowników i doktorantów, z których jestem dumny. Było bowiem wśród nich wielu bardzo zdolnych ludzi, którzy
dziś są członkami Polskiej Akademii Nauk (Piotr Wilde, Michał Kleiber), albo osiągnęli znaczący dorobek twórczy jako samodzielni, pełni inwencji pracownicy naukowi (Edward Krynicki,
Zbigniew Reipert, Andrzej Gomuliński, Marek Witkowski, Zbigniew Kacprzyk, Czesław Bajer,
Grzegorz Jemielita, Rościsław Tribiłło, Adam Podhorecki, Henryk Stolarski i inni). Cieszyłem
się też sympatią okazywaną mi przy różnych okazjach przez moich uczniów i kolegów, co także
podtrzymywało moją wiarę we własne szczęście.
Dobranie sobie partnerki życiowej, zawarcie z nią ślubu i założenie własnej rodziny nosi
w sobie zawsze pewne cechy loterii i wiąże się z poważnym ryzykiem. Ale nie dla człowieka
urodzonego w niedzielę! Na tej loterii nie mogłem nie wygrać i przez siedemdziesiąt cztery lata
tworzyliśmy z żoną Ireną szczęśliwe stadło. Niestety moja ś.p. żona zmarła we wrześniu 2015
roku.
Szczęście rodzinne nie byłoby pełne, gdyby nie to, że moja żona była dumna i ja jestem
dumny z naszych ośmiorga dzieci (w tym czworga własnych i czworga ich współmałżonków)
oraz siedmiorga wnucząt, z których dwoje też już nie żyje, i trojga prawnucząt. Trudno nie
odczuwać szczęścia, kiedy wszystkie nasze dzieci i wnuczęta odwzajemniają naszą miłość.
Mógłbym mnożyć dalsze przejawy szczęścia, które mi towarzyszyło w ciągu minionych lat,
ale trwałoby to zbyt długo. Chciałbym natomiast na koniec złożyć wszystkim swoim krewnym
i przyjaciołom szczere życzenia, aby byli optymistami i wierzyli mocno we własne szczęście,
a wówczas na pewno przyjdzie ono samo.
G.J.: Szanowny Panie Profesorze, wcześniej zadałem pytanie, czy tylko wiara w szczęśliwą
gwiazdę, czy odporność psychiczna, czy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach pozwoliła Panu Profesorowi przeżyć ten koszmarny okres życia. Teraz wiem, że przy życiu trzymała
Pana też wielka miłość do żony Ireny.
Profesor: Tak, to prawda.
G.J.: Panie Profesorze, spotkaliśmy się głównie po to, żeby porozmawiać o genezie Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a z wielką przyjemnością wysłuchałem fascynującej
historii Pana życia, a to dlatego, że Pana życie idealnie nadaje się na scenariusz sensacyjnego
ﬁlmu. Powróćmy zatem do głównego celu naszego spotkania.
8

PBAM czasopismo, w którym ukazywały się jawne recenzje wszystkich prac z mechaniki publikowanych
w Polsce, powstało w 1955 roku z inicjatywy prof. Witolda Nowackiego. Oto słowa Profesora Kączkowskiego o tym
czasopiśmie: „Czasopismo o nazwie Polska Bibliograﬁa Analityczna Mechaniki (PBAM) przez 36 lat pełniło bardzo
pożyteczną funkcję rzetelnego, krytycznego informatora o ukazujących się rozprawach, monograﬁach i artykułach
dotyczących szeroko pojętej mechaniki. Niestety, w 1990 roku przestało ono wychodzić z prozaicznego powodu
trudności ﬁnansowych. Jego czytelnicy i autorzy publikowanych w nim ocen nie tracą nadziei, że trudności te
zostaną kiedyś pokonane”. (Z. Kączkowski, Krytycznie o krytyce i dyskusjach naukowych, Nauka 1/2006, 129-138).
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Profesor: Wspomnień sprzed sześćdziesięciu lat nie mogę nie rozpocząć od przywołania z zakamarków pamięci pewnej istotnej cechy osobowości niezwykłego człowieka, jakim był niewątpliwie Witold Nowacki. Liczne przykłady dowodzą, że miał on szczególną umiejętność inspirowania
istniejących lub tworzonych przez siebie zespołów do bezinteresownych działań, mających, zgodnie z jego wizjonerskimi przewidywaniami, przynieść określone pożytki społeczne. Jak słusznie
pisze o sobie: „Owocowało (...) moje doświadczenie organizacyjne, może także umiejętność jednania sobie ludzi i przyciągania ich do współpracy”.
Będąc Sekretarzem Naukowym Wydziału IV PAN, Witold Nowacki zajął się m.in. problemem
towarzystw naukowych. W Notatkach autobiograﬁcznych tak relacjonuje swoje przemyślenia na
ten temat i podjęte przez siebie działania:
Sprawowanie opieki nad towarzystwami naukowymi oraz organizowanie i prowadzenie prac
w dziedzinie upowszechniania wiedzy należą do tych ustawowych zadań Akademii, które były
mi od początku szczególnie bliskie.
Doceniałem rolę towarzystw naukowych w przeszłości i wbrew niektórym głosom, domagającym się w latach pięćdziesiątych ich likwidacji, dostrzegałem ich rolę i miejsce w nowym
modelu organizacji nauki jako organizacji stanowiącej szeroką płaszczyznę współdziałania
pracowników nauki z praktykami oraz amatorami miłośnikami nauki.
W naukach technicznych brak było tradycji społecznego ruchu naukowego. Istniały jedynie stowarzyszenia naukowo-techniczne, zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT), w rodzaju Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa (Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB) lub Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), z którymi utrzymywałem dość żywy kontakt. Brak było natomiast
towarzystw naukowych i brak ten dawał się odczuć.
Organizowanie towarzystw rozpocząłem od powołania w 1958 roku „Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”. Towarzystwo to powstało nie bez zastrzeżeń i sprzeciwów środowiska warszawskiego. Ale właśnie ono stało się animatorem życia naukowego
we wszystkich ośrodkach naukowych kraju. Finansowane przez PAN organizowało konferencje naukowe, wydawnictwa, odczyty. Wytworzyły się ośrodki regionalne, które rozwijały
specjalistyczne badania, np. z dziedziny lepkosprężystości we Wrocławiu, a drgań nieliniowych w Poznaniu. W ślad za tym towarzystwem powołano wkrótce kilka dalszych: Polskie
Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Cybernetyczne, Polskie Towarzystwo Akustyczne i inne.
Zdanie, w którym Profesor stwierdza, że organizowanie towarzystw rozpoczął od powołania
PTMTS, jest z formalnego punktu widzenia nieścisłe. Profesor reprezentujący Polską Akademię Nauk nie mógł „powołać” Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, bo
towarzystwa naukowe nie są agendami PAN, w odróżnieniu np. od Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki. Natomiast de facto Witold Nowacki rozpoczął organizowanie przez siebie
Towarzystwa od działań zmierzających do zwołania zebrania członków założycieli, które byłoby
władne odpowiednią uchwałą powołać do życia PTMTS.
Działania Profesora polegały w pierwszym rzędzie na przeprowadzeniu szeregu rozmów sondażowych z przedstawicielami warszawskiego środowiska mechaników. Jak z przytoczonego tekstu wynika, nie wszyscy jego rozmówcy odnosili się do propozycji stworzenia Towarzystwa z entuzjazmem.
Wiosną 1957 roku z inicjatywy Witolda Nowackiego powstał zespół, w skład którego wchodziło czterech członków Akademii: Michał Łunc, Witold Nowacki, Wacław Olszak i Witold
Wierzbicki oraz czterech pracowników naukowych i dydaktycznych Politechniki Warszawskiej
i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki: Zbigniew Kączkowski, Jerzy Mutermilch,
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Wojciech Urbanowski i Henryk Walden. Zespół ten przyjął nazwę „Komitet Organizacyjny Zebrania Członków Założycieli PTMTS”.
Pracami Komitetu Organizacyjnego kierował początkowo Witold Nowacki, a po objęciu przezeń funkcji Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Sekretarzem Wydziału IV i przewodniczącym Komitetu został Wacław Olszak. Zebrania Komitetu Organizacyjnego odbywały
się w gabinecie Sekretarza Wydziału.
Na pierwszym zebraniu Witold Nowacki przedstawił członkom Komitetu swój pogląd na potrzebę stworzenia Towarzystwa, na przyszłą jego strukturę organizacyjną i formy działania. Za
podstawowe argumenty przemawiające za powołaniem PTMTS uznał potrzebę ożywienia działalności naukowej w słabszych ośrodkach prowincjonalnych, a przez organizowanie sympozjów
i wymianę doświadczeń – wzajemne poznanie się i integrację całego środowiska naukowego. Poza
tym – wobec istnienia organizacji międzynarodowej o nazwie International Union of Theoretical
and Applied Mechanics (IUTAM), zrzeszającej krajowe towarzystwa naukowe o odpowiednim
proﬁlu – istniała potrzeba zaznaczenia i polskiej aktywności w organizowaniu życia naukowego.
Na zebraniach Komitetu Organizacyjnego ustalano listy zadań, których wykonanie rozdzielano między członków Komitetu. Do zadań tych należało m.in.: przygotowanie projektu Statutu
Towarzystwa, sporządzenie listy osób, do których miały zostać wysłane zaproszenia na Zebranie Członków Założycieli, zaproponowanie porządku zebrania i tekstu uchwały proklamującej
powołanie Towarzystwa. Ponadto Komitet natraﬁał na rozmaite problemy natury formalnej
i organizacyjnej, od których rozwiązania zależało sprawne przeprowadzenie Zebrania Członków
Założycieli.
W lecie 1957 roku odbywały się w Krynicy niemal jednocześnie trzy konferencje naukowe.
Przypominam sobie, że uczestnicząc w dwóch – w Konferencji Zakładu Mechaniki Ośrodków
Ciągłych oraz w III Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej PAN – na obu miałem
okazję wygłosić komunikat o trwających przygotowaniach do utworzenia Towarzystwa, o jego
celach i formach działania oraz o przewidywanych owego działania efektach, a także o orientacyjnym terminie Zebrania Członków Założycieli. Podobne wystąpienie informacyjno-propagandowe
na Konferencji Zakładu Mechaniki Cieczy i Gazów miał Henryk Walden.
Spotkania członków Komitetu Organizacyjnego miały charakter roboczy i nie były protokołowane. Dopiero dwa ostatnie zebrania Komitetu odbywające się w miesiącu poprzedzającym
Zebranie Członków Założycieli zostały zaprotokołowane. Maszynopisy tych protokołów z dnia
20 lutego i 1 marca 1958 roku otrzymali wszyscy członkowie Komitetu, dzięki czemu ich egzemplarze zachowały się też w moim prywatnym archiwum. Pozwolę sobie pokrótce zreferować treść
tych dokumentów i podzielić się kilkoma reﬂeksjami na ich temat.
Protokoły zawierają na wstępie listę osób obecnych na zebraniu. Zdziwiło mnie to, że w żadnym z protokołów nie odnotowano obecności Witolda Nowackiego, chociaż Profesor, spiritus
movens przedsięwzięcia, w mojej pamięci utkwił jako osoba, która realizacją swojej wizji Towarzystwa do końca stale żywo się interesowała. Zapewne jednak obowiązki Sekretarza Naukowego
PAN były tak absorbujące, iż uniemożliwiły mu po prostu uczestniczenie w ostatnich zebraniach
Komitetu Organizacyjnego.
Drugą osobą, której obecność nie została odnotowana w protokołach, była Halina Rosińska.
Urzędniczka ta, zatrudniona uprzednio w biurze NOT, od początku 1958 roku uczestniczyła
w pracach Komitetu, nie będąc jego członkiem. Do przejścia na etat w Polskiej Akademii Nauk
namówił ją Witold Nowacki, który w owym czasie był prezesem PZITB. On też powierzył jej
prowadzenie biura zrazu Komitetu Organizacyjnego, a później Zarządu Głównego i Zarządu
Oddziału Warszawskiego PTMTS. Od początku Halina Rosińska włączyła się bardzo aktywnie
w przygotowania do Zebrania Członków Założycieli, wykazując przy tym wiele własnej inicjatywy.
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Niestety żaden z egzemplarzy protokołów znajdujących się w moim posiadaniu nie został
podpisany ani przez przewodniczącego, ani przez protokolanta (co oczywiście obniża ich wartość dokumentacyjną). Jednak jako uczestnik obu tych zebrań mogę z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić, że były one prowadzone przez Wacława Olszaka, a protokołowane przez Halinę Rosińską. Istnienie owych protokołów to widomy ślad jej działań.
W protokole z zebrania Komitetu Organizacyjnego z dnia 20 lutego 1958 roku odnotowano,
że zreferowałem sprawę warunków, jakie trzeba spełnić, aby Towarzystwo zostało zarejestrowane:
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć w Radzie Narodowej: statut Towarzystwa,
wykaz Członków Założycieli wraz z ich życiorysami oraz protokół z Zebrania Członków Założycieli (wszystko w czterech egzemplarzach)”. Nietrudno się domyśleć, że owe „obowiązujące
przepisy” pochodziły z czasów stalinizmu, w których takie lustracje osób powołujących do życia nową organizację nikogo by nie dziwiły. Przypomnijmy jednak, że Towarzystwo powstawało
w tzw. epoce wczesnego Gomułki.
Na obu protokołowanych zebraniach typowano osoby, które należy zaprosić na Zebranie
Członków Założycieli Towarzystwa. Załączone do protokołów listy obejmują nazwiska i adresy
łącznie 117 osób.
Podczas zebrania Komitetu Organizacyjnego w dniu 1 marca postanowiono zwołać Zebranie
Członków Założycieli na dzień 13 marca. Ustalono w szczegółach program Zebrania, proponowany skład Zarządu Głównego oraz wytypowano nazwiska organizatorów Oddziałów Towarzystwa
w ośmiu ośrodkach na terenie Polski.
Przebieg Zebrania Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, które odbyło się w jednej z sal wykładowych Pałacu Kultury, został dość szczegółowo przedstawiony w protokole. Pierwsza informacja w nim zawarta głosi, że w zebraniu
uczestniczyły 74 osoby, których nazwiska zostały zestawione w załączniku do protokołu. Pozwolę sobie w tym miejscu zauważyć, że lista Członków Założycieli Towarzystwa, którą można
znaleźć na jego stronie internetowej, zawiera 117 nazwisk osób, dokładnie tych samych, które na
wniosek Komitetu Organizacyjnego zostały przez jego Przewodniczącego zaproszone na Zebranie Członków Założycieli. Zaproszeń tych nie można jednak – moim zdaniem – traktować jako
nominacji na Członków Założycieli. Osobiście uważam, że Członkami Założycielami Towarzystwa są jedynie te osoby, które skorzystały z zaproszenia i uczestnicząc w Zebraniu Członków
Założycieli, swymi głosami przyczyniły się do podjęcia uchwały o powołaniu do życia PTMTS.
Nie jestem co prawda pewien, czy ta delikatna sprawa, którą zgłaszałem Zarządowi Głównemu 10 lat temu, została wyjaśniona przez Zarząd.
Zebranie otworzył Wacław Olszak jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. W swym
zagajeniu m.in. przedstawił on rolę i zadania Towarzystwa i proponowane formy jego działania
oraz podał skład Komitetu Organizacyjnego i zreferował przebieg i efekty wykonanych przez
Komitet prac poprzedzających Zebranie Członków Założycieli.
Na wniosek Wacława Olszaka powołano przewodniczącego Zebrania w osobie Witolda Nowackiego oraz 11-osobowe prezydium, w skład którego weszli: Stefan Kaufman, Edmund Karaśkiewicz, Zbigniew Kączkowski, Adam Mitzel, Wacław Olszak, Marian Piątek, Antoni Sałustowicz,
Jerzy Sułocki, Jan Szmelter, Stanisław Turski i Witold Wierzbicki.
Po dyskusji, w której zabierali głos Zbigniew Wasiutyński, Janusz Walczak i Radzimir Piętkowski, zebrani jednomyślnie podjęli uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej.
Przedstawiony przeze mnie projekt statutu stał się przedmiotem ożywionej dyskusji, w której
wzięli udział: Zenobiusz Klębowski, Eugeniusz Olszewski, Radzimir Piętkowski, Julian Bonder,
Antoni Sałustowicz, Celestyn Steckiewicz, Franciszek Janik, Adam Troskolański i Zbigniew Wasiutyński. Podsumowania dyskusji dokonał Witold Nowacki. Na jego wniosek projekt statutu
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z częścią zaproponowanych poprawek został przez zebranych przyjęty. Do nadania statutowi
ostatecznej formy zobligowano przyszły Zarząd Główny Towarzystwa.
W kolejnym punkcie porządku dziennego dokonano wyborów Władz Towarzystwa. Przewodniczącym Zarządu Głównego został wybrany jednogłośnie Witold Wierzbicki. O mirze, jakim ten
uczony, wybitny specjalista w zakresie mechaniki konstrukcji inżynierskich, cieszył się w środowisku naukowym, niech świadczą słowa, które swemu promotorowi poświęcił Witold Nowacki:
„Do końca życia (zmarł w 1965 roku) angażował swój czas, siły i autorytet w przedsięwzięcia służące rozwojowi nauk technicznych. Należał do organizatorów Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki, kierował w nim grupą badawczą i pełnił funkcje przewodniczącego Rady
Naukowej; patronował pracom nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, pełnił od początku jego istnienia, tzn. od 1958 r. aż do roku 1965, funkcję prezesa Zarządu Głównego, miał swój znaczący udział w uruchomieniu sieci naukowych czasopism
technicznych, m.in. Archiwum Mechaniki Stosowanej, Rozpraw Inżynierskich oraz Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej”.
Z kolei wybrano pięciu członków Zarządu Głównego i dwóch ich zastępców, a także ośmiu
organizatorów oddziałów terenowych. Wybrano na koniec trzyosobową Główną Komisję Rewizyjną. Władze PTMTS ukonstytuowały się następująco:
• Prezydium Zarządu Głównego
Przewodniczący
–
Wiceprzewodniczący
–
–
Sekretarz Generalny
–
Skarbnik
–
Członek Prezydium
–
Zastępcy Członków Zarządu –
–
• Organizatorzy Oddziałów
Oddział Gdański
–
Oddział Gliwicki
–
Oddział Krakowski
–
Oddział Łódzki
–
Oddział Poznański
–
Oddział Szczeciński –
Oddział Warszawski –
Oddział Wrocławski –

Witold Wierzbicki
Witold Nowacki
Wacław Olszak
Zbigniew Kączkowski
Kazimierz Zarankiewicz
Franciszek Misztal
Jarosław Naleszkiewicz
Tadeusz Pełczyński

– Członkowie Zarządu Głównego
Marian Piątek
Stanisław Ochęduszko
Jerzy Litwiniszyn
Jan Szmelter
Edmund Karaśkiewicz
Jerzy Sułocki
Jerzy Mutermilch
Adam Mitzel

• Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
–
Członkowie Komisji
–
–
Zastępca Członka Komisji –

Zenobiusz Klębowski
Zbigniew Wasiutyński
Stefan Zięba
Igor Kisiel

W ciągu pierwszego roku istnienia Towarzystwa główny ciężar obowiązków spadł na barki organizatorów Oddziałów PTMTS. Każdy z nich musiał doprowadzić na swoim terenie do
zebrania osób zajmujących się mechaniką w szerokim tego słowa znaczeniu i do wybrania Zarządu Oddziału. W wyniku ich działań powstało 8 Oddziałów Towarzystwa z następującymi
Zarządami:
• Oddział Poznański – Edmund Karaśkiewicz (Przewodniczący), W. Kręglewski, J. Puchałka
i J. Czarnecki,
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• Oddział Wrocławski – Adam Miztel (Przewodniczący), Otton Dąbrowski, Jerzy Zawadzki
i Marek Zakrzewski,
• Oddział Gdański – Marian Piątek (Przewodniczący), Wojciech Brzozowski i Eustachy
Burka,
• Oddział Warszawie – Jerzy Mutermilch (Przewodniczący), Jarosław Naleszkiewicz, Marek
Sokołowski, Jerzy Lipka, Wienczesław Poniż, Franciszek Janik i Edmund Szczepaniak,
• Oddział Gliwicki – Marian Janusz (Przewodniczący), Zygmunt Wusatowski i Zbigniew
Budzianowski,
• Oddział Szczeciński – Konstanty Lisowski (Przewodniczący), Jerzy Sułocki i Jerzy
Mierzejewski,
• Oddział Krakowski – Antoni Sałustowicz (Przewodniczący), Janusz Walczak i Wojciech
Truszkowski,
• Oddział Łódzki – Jan Szmelter (Przewodniczący) i Władysław Walczak.
Dopiero po uporaniu się z czynnościami par excellence organizacyjnymi można było przystąpić do realizacji wytycznych działalności Towarzystwa zaproponowanych przez Witolda Nowackiego, a uchwalonych przez Zarząd Główny 18 października 1958 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizowanie zjazdów i konferencji naukowych oraz sesji naukowych na tematy specjalne.
Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez krajowe instytucje naukowe.
Udział w międzynarodowych kongresach naukowych.
Organizowanie wymiany naukowców z zagranicą.
Podjęcie przez PTMTS akcji wydawniczej.
Upowszechnianie mechaniki teoretycznej i stosowanej poprzez wykłady popularyzujące.
Fundowanie nagród naukowych.
Zdobywanie subwencji na prace naukowe.

Rezygnując, ze zrozumiałych względów, z opisywania wszystkich akcji podejmowanych przez
Towarzystwo w ramach wykonywania zadań nakreślonych wytycznymi, poprzestanę na przypomnieniu, że już w styczniu 1959 roku ukazał się pierwszy zeszyt Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Zeszyty Biuletynu o objętości od 10 do 20 stron
formatu A4, redagowane przez Artura Kacnera i Zbigniewa Olesiaka, a drukowane techniką rotaprintową, ukazywały się odtąd co kwartał i były rozsyłane członkom Towarzystwa. Każdy
numer „zawierał informacje o sprawach organizacyjnych Towarzystwa, omówienia konferencji,
kongresów i sympozjów, które odbyły się w kraju lub za granicą i komunikaty zapowiadające
polskie, zagraniczne i międzynarodowe imprezy naukowe dotyczące mechaniki”.
Ostatni, 17. numer Biuletynu ukazał się w czerwcu 1963 roku, a w grudniu tegoż roku wyszedł
pierwszy zeszyt czasopisma Mechanika Teoretyczna i Stosowana, którego historia zasługuje już
na oddzielne omówienie.
Omawiając czasy minione, starałem się nie pominąć nazwiska żadnej z osób, które w większym lub mniejszym stopniu przyczyniły się do stworzenia Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, nadania mu odpowiedniej formy organizacyjnej oraz wytyczenia celów
i form jego działania. Osoby te nie doczekały do Jubileuszu 60-lecia. W ciągu tych sześćdziesięciu
lat nastąpiła niemal całkowita wymiana co najmniej dwóch pokoleń.
O ile Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej tworzyli ludzie w większości
urodzeni między 1880 i 1930 rokiem mający – okrągło licząc – od 25 do 75 lat, o tyle większość
uczestników spotkania w przyszłym 2018 roku, będących w podobnym wieku, przyszła na świat
w latach 1940-1990.
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Jako uczestnik wydarzeń sprzed sześćdziesięciu lat wyznam, że spoglądając wstecz na lata minione, odczuwam satysfakcję, iż podjęte wówczas działania przyniosły tak dobre wyniki.
Uczestnikom przyszłorocznej uroczystości jubileuszowej pozwolę sobie złożyć dwa życzenia: aby
większy ich odsetek wziął udział w uroczystym Zjeździe z okazji stulecia Towarzystwa oraz aby
również odczuwali satysfakcję i dumę z dokonań swojego pokolenia.
A Polskiemu Towarzystwu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej życzę:
Vivat, crescat, ﬂoreat!
G.J.: Szanowny Panie Profesorze. Piękne życzenia, ale trudno mówić o rośnięciu i rozwijaniu
się, gdy PTMTiS ma poważne kłopoty ﬁnansowe, a młodzi nie garną się do Towarzystwa.
Chyba czas zakończyć naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję za fascynującą opowieść. Ja
i czytelnicy chcieliby więcej wiedzieć o Pana fascynacji liczbami, o życiu i dokonaniach małżonki
Ireny, dzieciach, wnukach i prawnukach.
Profesor: Proszę się jednak nie martwić. Nic w przyrodzie nie ginie, co ma wisieć, nie
utonie, a – jak mówią ludzie leniwi – co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro. Liczę bowiem na to, że
w moje setne urodziny organizatorzy dadzą mi czas na snucie wspomnień z odległej przeszłości,
a uczestnicy zechcą ich wysłuchać.
A zatem – do zobaczenia i usłyszenia w roku 2021!
G.J.: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w czerwcu 2018 roku
(1111100010) na Jubileuszu 60-lecia PTMTS, a następnie w sobotę 10 kwietnia 2021 roku
(11111100101) na 100-leciu Pana Profesora.
Warszawa, grudzień 2017
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Profesor Mieczysław G. Bekker

Prof. M.G. Bekker z modelem pojazdu księżycowego LRV oraz dyplomem uznania
Zdjęcie ze strony
www.biuletyn.pw.edu.pl/Wydarzenia/Obchody-110.-rocznicy-urodzin-prof.-Mieczyslawa-G.-Bekkera

Mieczysław Grzegorz Bekker (1905-1989) inżynier-mechanik. Wielki uczony, znakomity wykładowca, współtwórca i wybitny specjalista dziedziny nauki zwanej mechaniką układu pojazd-teren. Badacz i konstruktor pojazdów terenowych, współtwórca pojazdu księżycowego.
Profesor Mieczysław G. Bekker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie pod Horodłem (obecnie woj. lubelskie) jako syn Mariana i Albiny Matyldy z domu Bretmajder. Ojciec
M.G. Bekkera pracował w miejscowej cukrowni. W 1909 roku rodzina Bekkerów przenosi się
do Zabierska leżącego w okolicach Kalisza, a następnie w 1913 roku do Gosławic. Pierwsze
wykształcenie prof. M.G. Bekker otrzymywał w domu. W 1917 r. rozpoczął naukę w drugiej
klasie Konińskiej Szkoły Handlowej. W czerwcu 1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości w tymże gimnazjum. W 1929 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, uzyskując dyplom
inżyniera-mechanika.
Podczas studiów prof. M.G. Bekker odbył wiele praktyk, jedną z nich w Billancourt pod
Paryżem w zakładach Renault, które być może ukierunkowały zainteresowania zawodowe tego
wielkiego uczonego. Lata 1929-1931 spędził w Szkole Podchorążych Saperów w Modlinie, zdając
egzamin dyplomowy z trzema sławnymi później twórcami samolotu RWD: Rogalskim, Wigurą i Drzewieckim. Następnie rozpoczął pracę w Biurze Badań Technicznych Broni Pancernej,
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gdzie pracował nieprzerwanie do 1939 roku. Konstruował pojazdy kołowe i gąsienicowe, prowadził badania laboratoryjne i terenowe ruchliwości pojazdów po bezdrożach. W tym czasie,
w latach 1936-1938, pracował także w Dowództwie Broni Pancernej. W latach 1936-1939 prowadził wykłady o pojazdach specjalnych na Studium Wojskowym Politechniki Warszawskiej, gdzie
stworzył Laboratorium Pojazdów Specjalnych. Od 1937 do 1939 roku prof. M.G. Bekker wykładał przedmiot „części maszyn” w Szkole Inżynierii Wojskowej w Warszawie. Pracował także dla
Ministerstwa Spraw Wojskowych, gdzie zajmował się pojazdami motorowymi. Do największych
osiągnięć prof. M.G. Bekkera w okresie międzywojennym należy zliczyć skonstruowanie wielu
nowatorskich modeli czołgów, ciągników rolniczych oraz pojazdów terenowych. Ponadto prof.
Bekker opatentował kilka innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak wielosilnikowy
napęd czołgu czy smarowane sworznie gąsienic pojazdów. Jednak żadne z tych rozwiązań nie
zostało w tym czasie wykorzystane. Już w tym okresie jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę
na to, że w pracach poświęconych pojazdom terenowym przeważa podejście empiryczne, problematyka badań własności gruntów nie jest usystematyzowana i brak jest modeli matematycznych
układu pojazd-teren. Stwierdził, że niezależnie od znacznego rozwoju samochodowych pojazdów
terenowych, wzajemne relacje między gruntem a kołem i gąsienicą nie są wystarczająco rozpoznane. Istniała więc potrzeba podjęcia takich prac. W przyszłości okazało się, że właśnie prof.
Bekker był jednym z niewielu naukowców, który mógł podjąć się takiego zadania.
Losy wojenne rzuciły go na Zachód, przez Bukareszt dotarł do Francji. Tam wstąpił do armii
polskiej, a w 1940 roku rozpoczął współpracę z francuskim Ministerstwem Uzbrojenia w Paryżu,
gdzie był asystentem szefa Wydziału Czołgów. Po upadku Francji prof. M.G. Bekker przebywał
przez prawie dwa lata w Marsylii, skąd w 1942 roku bezcennego w czasie wojny fachowca ściągnął
do siebie rząd Kanady. W latach 1942-1943 pracował w Sekcji Czołgów kanadyjskiego Ministerstwa Zaopatrzenia, zajmując się również problemami pojazdów wojskowych. W 1943 r. wstąpił
do armii kanadyjskiej, w której służył przez 15 lat i doszedł do rangi podpułkownika. W latach
1943-1956 jako oﬁcer armii kanadyjskiej pracował w Departamencie Obrony Narodowej w Ottawie. W tym okresie przez około sześciu lat okresowo przebywał w USA. W latach 1942-1950
kierował badaniami ruchliwości kanadyjskich pojazdów wojskowych. W okresie od 1950 do 1952
roku prof. M.G. Bekker pracował na Politechnice im. Stevensa w Hoboken, New Jersey (Nowy
Jork), gdzie założył laboratorium i prowadził wykłady z „Locomotion mechanics” oraz kontynuował prace rozpoczęte jeszcze w Polsce i Kanadzie. Prof. M.G. Bekker pracował nad rozwojem
i projektowaniem nowych pojazdów do poruszania się poza drogami utwardzonymi. Następnie
przeniósł się na Uniwersytet Michigan w Ann Arbour. Lata 1952-1954 to okres pracy na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Waszyngtonie. Prof. M.G. Bekker był odpowiedzialny na stworzenie
laboratorium badawczego. Właśnie tu zostały opracowane metody rozwiązywania problemów
mechaniki gruntów z szczególnym uwzględnieniem poruszania się pojazdów w terenie. W roku
1954 prof. M.G. Bekker rozpoczął pracę dla armii amerykańskiej, którą kontynuował do 1960 roku. W międzyczasie w 1956 roku prof. M.G. Bekker wystąpił z armii kanadyjskiej i wyemigrował
do USA, gdzie stworzono mu większe pole do prowadzenia teoretycznych i praktycznych badań.
Swoją pracę w nowym kraju prof. Bekker rozpoczął od pozycji Dyrektora Technicznego Laboratorium Lokomocji Lądowej, aby w 1958 roku zostać jego szefem. Był tam odpowiedzialny
za organizację i planowanie prac badawczych. Prowadził wykłady z „Mechaniki lokomocji lądowej” na Uniwersytecie w Michigan. Ponadto prowadził seminaria z „Lokomocji lądowej” w wielu
uczelniach amerykańskich, w tym: Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Purdue University, Syracuse University, Rensselear Polytechnic Institute, Illinois Institute
of Technology. W tym okresie zajmował się głównie badaniami, wykorzystując stworzone mu
warunki.
Tworząc kolejne laboratoria badawcze, nadzorując badania związane głównie problematyką
układu pojazd-teren, konstruując ogumienie i elementy gąsienic do pojazdów specjalnych, prof.
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Bekker gromadził doświadczenia, które systematyzował miedzy innymi w dziesiątkach wykładów
na wielu uczelniach oraz artykułów w wielu czasopismach. Właśnie w 1958 roku w oparciu o notatki z wykładów wydał pierwsze ze swoich fundamentalnych dzieł, dzięki którym określany jest
ojcem terramechaniki – nauki o układzie pojazd-teren. Wydana przez Uniwersytet w Michigan
Teoria lokomocji lądowej była usystematyzowaniem prac z okresu 1943-46. Celem było zaprezentowanie przeglądu teorii poruszania się po odkształcalnym, bardzo różnorodnym podłożu.
Prof. Bekker wykorzystał swoją znajomość mechaniki gruntu, znaną dotychczas w budownictwie, do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w układzie pojazd-teren. Zmodyﬁkowane teorie znalazły zastosowanie przy wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w gruncie pod oponą czy elementem
gąsienicy.
Druga książka, Lokomocja po bezdrożach, wydana w 1960 roku, jest kontynuacją poprzedniej,
wynikającą z naturalnej potrzeby jej uzupełnienia i uaktualnienia.
W 1961 roku podczas zorganizowanej miedzy innymi przez prof. Bekkera w Turynie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Mechaniki Pojazd-Teren zostaje powołane Międzynarodowe
Towarzystwo Mechaniki Układu Pojazd-Teren (ISTVS). Znaczny udział miał w tym ten wielki
uczony, do dzisiaj uznawany za ojca chrzestnego tej organizacji naukowej. Prof. M.G. Bekker
przez wiele lat tworzył podwaliny pod tę dziedzinę wiedzy.
Miejscem ostatnich dziesięciu lat pracy zawodowej prof. M.G. Bekkera (1960-1970) było
laboratorium badawcze General Motors Corporation AC w Santa Barbara w Kalifornii. Tu prowadził dalej swoje prace nad pojazdami lądowymi i księżycowymi. Wynikiem dziesięcioletnich
badań i prac konstrukcyjnych było stworzenie pojazdu księżycowego – niewątpliwie najbardziej
spektakularnego sukcesu profesora Bekkera. To dzięki teoriom i obliczeniom stworzonym przez
Mieczysława Bekkera General Motors przy bardzo silnej konkurencji wygrał kontrakt NASA
na opracowanie i zbudowanie pojazdu księżycowego dla programu Apollo. Pojazd księżycowy
LVR (Lunar Roving Vehicle) został stworzony przez zespół ludzi, którym kierował prof. Bekker.
On sam miał za zadanie ocenę całego systemu pojazdu z punktu widzenia lokomocji – opracował osobiście konstrukcję specjalnych ażurowych opon oraz elastycznej ramy pojazdu. Trzy
takie pojazdy znalazły się na księżycu, wyniesione na Srebrny Glob przez lądowniki Apollo 15
(1971 rok) oraz Apollo 16 i 17. Wszystkie spełniły swoje zadanie. Profesor Bekker zrealizował
swoje życiowe marzenie – powiedział, że praca jego całego życia nie poszła na marne. Może to
tylko zbieg okoliczności, ale w domu prof. M.G. Bekkera w Santa Barbara na ścianie „od zawsze”
wisiała reprodukcja z książki Jerzego Żuławskiego Na srebrnym globie, przedstawiająca jedyną
znaną wizję pojazdu księżycowego.
Po sukcesie pojazdów księżycowych powstały także bardzo interesujące modele przygotowywane do lotu na Marsa.
Właśnie pod koniec prowadzenia prac nad pojazdem księżycowym, w 1969 roku pojawiła się
trzecia część monograﬁi, obejmującej praktycznie wszystkie problemy związane z zagadnieniami
pojazd-grunt. Książka ta, zatytuowana Wprowadzenie do systemu pojazd-teren, zawierała miedzy
innymi rezultaty badań nad pojazdem księżycowym.
Kluczem do sukcesu prof. Mieczysława Bekkera było ponad pięćdziesiąt lat zajmowania się
jedną dyscypliną nauki, jego olbrzymi wysiłek oraz entuzjazm. Szczególne znaczenie mają jego
książki, w których przekazał naukę o mechanice układu pojazd-teren wielu pokoleniom studentów
i nauczycieli na całym świecie.
Po przejściu na emeryturę profesor nadal był bardzo zajęty. Jako znakomity w swojej dziedzinie fachowiec pracował jako konsultant w Kanadzie, USA i Europie. Był doradcą amerykańskiej i kanadyjskiej armii. Profesor Bekker pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy.
Około 14 znaczących patentów zgłoszonych w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie dotyczyło konstrukcji gąsienic, opon pojazdów terenowych oraz specjalnych ram nadwoziowych. Był autorem
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stosowanej powszechnie do dzisiaj metody określania właściwości gruntu za pomocą specjalnego
przyrządu zwanego bevameterem (Bekker value meter).
Profesor Bekker opublikował ok. 200 artykułów w międzynarodowej literaturze technicznej
poświęconej głównie problemom mobilności specjalnych pojazdów terenowych.
Działalność profesora została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami i wyróżnieniami. W 1962 roku Politechnika w Monachium oﬁarowała mu doktorat honoris causa.
W końcu maja 1975 roku Uniwersytet Carleton w Ottawie (Kanada) nadał mu doktorat inżynierii honoris causa w uznaniu jego wybitnego wkładu w inżynierię transportu. Także Uniwersytet w Bolonii (Włochy) w ramach obchodów 900-lecia swego istnienia przyznał profesorowi
Bekkerowi doktorat honoris causa.
Profesor odznaczony został też złotym medalem Kolumba, przyznawanym wybitnym ludziom
przez miasto Genuę (Włochy). Szwedzka Królewska Akademia Wojskowa uhonorowała profesora
Bekkera specjalnym wyróżnieniem za jego działalność naukową. Profesor był członkiem stowarzyszeń zawodowych: SAE, American Association for the Advancement of Science, International
Society for Terrain-Vehicle Systems oraz President’s Science Advisory Committee. Był także
konsultantem The National Academy of Sciences. Był również Honorowym Obywatelem miasta
Konina, w którym spędził wiele lat swojego życia.
Profesor Mieczysław Grzegorz Bekker zmarł po ciężkiej chorobie 8 stycznia 1989 roku w Santa
Barbara w Kalifornii.
Andrzej Selenta

