BIULETYN
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MECHANIKI TEORETYCZNEJ
I STOSOWANEJ
ROK 2018

Warszawa, luty 2019

Redaktor wydania:
Ewa Koisar

© Copyright by Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Warszawa 2019

Redakcja techniczna, skład i korekta:
Ewa Koisar
Elżbieta Wilanowska

Zdjęcia – zbiory własne członków PTMTS
Tekst opracowano na podstawie dokumentów PTMTS
i materiałów z Oddziałów

Nakład – 140 egz.
Druk – Drukarnia Nr 1, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

ISSN 2084-9702

Spis treści
I

Działalność PTMTS

7

1. Władze PTMTS w 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2. Członkowie Towarzystwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3. Działalność organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3.1. Zebrania organów statutowych Towarzystwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3.2. Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

. . . . . .

15

4. Działalność naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

4.1. Zebrania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

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

22

4.2.1. Konferencje doﬁnansowane w ramach umowy 806/P-DUN/2018
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

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

22

4.3. Warsztaty zorganizowane przez PTMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.4. Patronaty nad konferencjami

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.5. Sprawozdania z konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych . . . .

24

4.5.1. 57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” . . . . . . . . . . . . . . .

24

4.5.2. 34. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni
Technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

4.5.3. XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, ML-XVIII 2018 . . . . .

28

4.5.4. XXVIII Sympozjum „Drgania w układach ﬁzycznych”
Symposium on Vibrations in Physical Systems VIBSYS 2018 . . . . . .

31

4.5.5. 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Majówka Młodych
Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej oraz
„Advances in Applied Biomechanics” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

4.5.6. XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials
(MSM 2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

4.5.7. 12th International Conference Biomdlore 2018 . . . . . . . . . . . . . .

38

4.5.8. 2nd Workshop on Porous Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

4

Spis treści

4.5.9. 6th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction” . . . . . . .

40

4.5.10. XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.5.11. Drugie Polsko-Ukraińskie Geotechniczne Seminarium Naukowe –
2nd Polish-Ukrainian Geotechnical Scientiﬁc Seminar . . . . . . . . . .

42

4.5.12. V Ogólnopolskie Seminarium „Modelowanie Ośrodków
z Mikrostrukturą” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.5.13. III Konferencja Inżynierii Biomedycznej . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

4.5.14. VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa
im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Trdycja i Nowoczesność” . . .

46

4.5.15. 10 International Scientiﬁc Session „Applied Mechanics” . . . . . . . . .

48

4.5.16. VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów
„Inżynier XXI wieku” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

4.6. Konkursy organizowane i współorganizowane przez PTMTS . . . . . . . . . .

51

4.6.1. XV Konkurs PTMTS i Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC
im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów 51
4.6.2. Konkurs PTMTS i PTETiS – Nagroda Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego – II edycja . . . . . . . . . . . .

53

4.6.3. Konkurs im. prof. R. Dąbrowskiego na najlepszą pracę dyplomową . .

60

4.6.4. Konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim
2017/2018 w obszarze mechanika” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

4.6.5. XI Konkurs budowy mostów z papieru „WyKOMBinuj mOst 2018” . .

61

4.7. Koło Naukowe Forever Young działające pod patronatem Oddziału
Gdańskiego PTMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

5. Działalność wydawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

5.1. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) . . . . . . . . . . . . .

63

5.2. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Rok 2017 66
5.3. Modelowanie Inżynierskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

5.4. Wydawnictwa zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

6. Renowacja grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera . . . . . . . . . . . . . . .

67

7. Współpraca Towarzystwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego . . . . .

68

8. Współpraca Towarzystwa z zagranicą

70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1. Reaktywacja Polskiej Sekcji GAMM

II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

8.2. Współpraca z Czech Technical University in Prague oraz
Ternopil Ivan Puluj National Technical University . . . . . . . . . . . . . . . .

71

9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

10. Informacje, aktualności i zapowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Delegatów PTMTS

75

1. Protokół z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS z okazji 60-lecia Towarzystwa 77
2. Panel dotyczący przyszłości mechaniki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

5

Spis treści

III

Członkowie PTMTS

93

1. Nominacje i odznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

2. Jubileusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

2.1. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Stanisława Drobniaka . . . . . . . . . . . . . .

96

2.2. Zasłużona emerytura profesorów Tadeusza Bilińskiego i Antoniego Matysiaka

98

3. Pożegnania

102

3.1. Profesor Henryk Mikołajczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.2. Profesor Karol Grudziński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.3. Profesor Roman Bogacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.4. Profesor Wiesław Żylski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.5. Profesor Adam Bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.6. Profesor Zbigniew Kączkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Część I

Działalność PTMTS

1.

Władze PTMTS w 2018 roku

Na XXXVII Zjeździe Delegatów, Supraśl 23-24 marca 2017 r., wybrano władze PTMTS na
XXXVIII kadencję (2017-2019).
Zarząd Główny PTMTS w 2018 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 2018 roku władze oddziałów (wybrane w 2017 roku) działały w następujących składach:
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

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

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

Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
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
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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
prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska

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

–
–
–
–
–
–

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

Oddział Kielecki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Koszaliński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
Oddział Krakowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
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Oddział Lubelski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr

Oddział Łódzki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

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

Oddział Olsztyński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr

Oddział Opolski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

z-cy członków zarządu
Oddział Poznański
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

hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM
Michał Duda
inż. Wojciech Miąskowski
inż. Paweł Pietkiewicz
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

–
–
–
–
–
–

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

Oddział Rzeszowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

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

Oddział Szczeciński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

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
W roku 2018 Główna Komisja Rewizyjna PTMTS wybrana na XXXVII Zjeździe Delegatów
działała 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 2018 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

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–

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

Oddział Opolski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-cy członka KR
Oddział Poznański
przewodnicząca KR
wiceprzewodniczący KR
członek 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
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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 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 2018 roku Towarzystwo liczyło 1005 członków zrzeszonych w 19 oddziałach, w tym
28 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

• Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Delegatów PTMTS – Zjazd z okazji 60-lecia
Towarzystwa odbył się w Pułtusku w dniach 6-7 czerwca.
• Zebrania plenarne ZG PTMTS – odbyło się 5 zebrań plenarnych Zarządu Głównego:
9 lutego, 11 maja, 6 czerwca, 11 października i 6 grudnia.
• Zebrania Prezydium ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania prezydium: 9 lutego, 13 września, 11 października i 3 grudnia.
• Zebrania zarządów oddziałów – w oddziałach Towarzystwa odbyły się 62 zebrania
organizacyjne (wyszczególnienie podano w rozdziale 9 „Podsumowanie” w tabeli 1).
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3.2.

Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 6 czerwca:
– podjął uchwałę o zatwierdzeniu Bilansu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za rok 2017 (uchwała nr 1),
– zadecydował, że XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS i XIII konferencję NKRM w 2019
zorganizuje Oddział Poznański.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 6 grudnia w Częstochowie:
– ustalił składkę członkowską na rok 2019 w wysokości 80,00 zł (uchwała nr 2),
– przyjął klucz wyborczy na XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS: jeden delegat na każdą
rozpoczynającą się dziesiątkę członków oddziału (uchwała nr 3),
– powołał na zastępcę przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Mechaniki profesora Grzegorza Cieploka z Akademii Górniczo-Hutniczej, przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PTMTS (uchwała nr 4),
– powołał do kolegium redakcyjnego kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics profesora Erica Florentina z Institut National des Sciences Appliquées
Centre Val de Loire (uchwała nr 5).

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
• dr inż. Adam Bajkowski – Zagadnienia teorii termosprężystości ośrodków jednorodnych
z pokryciem gradientowym (17 I, 23 uczestników)
• mgr inż. Jakub Augustyniak – Multifraktalna analiza trajektorii ruchu pęcherzy gazowych
(14 III, 26 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk – Sprzężenia termomechaniczne w procesie niskocyklowej
deformacji stali austenitycznej (21 III, 25 uczestników)
• dr inż. Łukasz Derpeński – Pękanie elementów z karbami w podwyższonej temperaturze
(11 IV, 26 uczestników)
• prof. dr hab. Heorhiy Sulym – Brzegowoelementowa metoda funkcji skoków w rozwiązywaniu zagadnienia termoelektrosprężystej równowagi bimateriałów z wysokotemperaturowym
niedoskonałym przewodnictwem ciepła na interfejsie i wewnętrznych pustkach oraz cienkich inkluzjach i szczelinach (18 VI, 27 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Kazberuk – Intensywność naprężeń w ostrych wierzchołkach karbów
w płaszczyźnie anizotropowej (25 IV, 27 uczestników)
• dr hab. inż. Adam Adamowicz – Uwzględnienie termowrażliwości materiału w analizie
naprężeń termicznych tarczy hamulcowej (9 V, 23 uczestników)
• dr Izabela Senderacka – Transfer technologii a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw
województwa podlaskiego (30 V, 26 uczestników)
• dr hab. inż. Oleksii Nosko – Charakterystyka pyłu emitowanego z materiałów hamulcowych
(6 VI, 26 uczestników)
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• mgr inż. Michał Doroszko – Numeryczne modelowanie procesu odkształcania ściskanych
metali porowatych z uwzględnieniem efektu zamykania porów (27 VI, 24 uczestników)
Oddział Bielsko-Bialski
• prof. dr hab. inż. Wiesław Nagórko (SGGW Warszawa) – Mechanika w świetle rozwoju
matematyki – na przykładzie mechaniki Newtona (18 IV, 30 uczestników)
• dr Katarzyna Kozak (Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina) – Climate change, energy saving,
and renewable energy sources (25 IV, 10 uczestników)
• dr Tomasz Zgraja (ATH Bielsko-Biała) – Matematyczna opowieść o newtonowskiej teorii
grawitacji (23 X, 10 uczestników)
• dr inż. Paweł Szeptyński (PK, Wydział Inżynierii Lądowej) – Zastosowania rozkładu widmowego tensorów sztywności i podatności (19 XI, 40 uczestników)
Oddział Bydgoski
• prof. Roy Hartﬁeld (Auburn University, USA) – Optimized design for aerospace vehicles
(1 III, 22 uczestników)
• prof. Jeﬀ Suhling (Auburn University, USA) – Reaserch program in mechanical engineering
at Auburn University (17 V, 10 uczestników)
• dr inż. dr Tatiana Maslak (Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie) – Research activity
for the Aircraft Structural Health Monitoring conducted by the Aircraft Design Department
of the National Aviation University (Kyiv, Ukraine) (5 VI, 14 uczestników)
• dr inż. Andrzej Skibicki (UTP Bydgoszcz) – Obliczanie Metodą Elementów Skończonych
odkształceń i naprężeń powstających podczas spawania z uwzględnianiem zależnych od temperatury własności materiałowych (11 XII, 11 uczestników)
Oddział Częstochowski
• prof. Annie Leroy (Université d’Orléans – Laboratoire PRISME) – Turbulent ﬂow manipulation for aerodynamic load control using surface plasma discharges (12 IV, 5 uczestników)
• zebranie wyjazdowe (seminarium) z 6 referatami (16 VI, 17 uczestników)
– mgr inż. Ewa Szymanek (Instytut MC, PCz) – Badania eksperymentalne i analiza
numeryczna przepływu ciepła przez złoże materiału granularnego
– mgr inż. Krzysztof Knaś (Instytut MC, PCz) – Potencjał odpadów biodegradowalnych
jako paliw alternatywnych
– mgr inż. Anna Jaskot (Instytut MiPKM, PCz) – Analiza ruchu platformy mobilnej
z napędem na cztery koła
– mgr inż. Mariusz Chwist (Instytut MC, PCz) – Wykorzystanie kondensatu torgazu
jako dodatku do paliwa silnika spalinowego
– mgr inż. Ilona Kubik (Instytut MiPKM, PCz) – Analiza kinematyki kończyny górnej
w odniesieniu do budowy egzoszkieletu rehabilitacyjnego
– mgr inż. Piotr Kordas (Instytut TM, PCz) – Zastosowanie drutów rdzeniowych do
wytwarzania płyt przesypowych w przemyśle wydobywczym
Oddział Gdański
• dr inż. Marta Wacławczyk (Instytut Geoﬁzyki UW) – Estimating turbulent kinetic energy
dissipation rate from airborne velocity measurement (22 I, 35 uczestników)
• mgr inż. Marcin Szczepański – Analiza wybranej technologii budowy szkieletowych domów
drewnianych odpornych na oddziaływania sejsmiczne (3 IV, 11 uczestników)
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• mgr inż. Karol Daszkiewicz – Rodzina elementów hybrydowo-mieszanych w 6-parametrowej
teorii powłok, analiza geometrycznie nieliniowa powłok o funkcyjnej zmienności materiału
wzdłuż grubości (4 IV, 17 uczestników)
• mgr inż. Jacek Szmagliński – Metodyka projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych z wykorzystaniem techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych – ﬁltrowanie sygnału
(9 V, 4 uczestników)
• mgr inż. Natalia Lasowicz – Badanie efektywności zastosowania tłumików polimerowych do
redukcji drgań tymczasowych trybun metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym
wywołanym zachowaniem widzów (4 VI, 6 uczestników)
• prof. Yordan Garbatov (Universidade de Lisboa, Portugal) – Strength assessment of ageing
marine structures (5 VI, 42 uczestników)
• mgr inż. Jack Lachowicz – Doświadczalne i numeryczne badania propagacji fal elektromagnetycznych w zastosowaniu do diagnostyki konstrukcji żelbetowych i ceglanych metodą
georadarową (6 VI, 13 uczestników)
• mgr inż. Beata Zima – Fale prowadzone w diagnostyce nieniszczącej prętów osadzonych
(5 IV, 9 uczestników)
• mgr inż. Katarzyna Szepietowska – Metoda rozwinięcia w chaos wielomianowy w biomechanice i mechanice konstrukcji (3 X, 12 uczestników)
• mgr inż. Marcin Zmuda Trzebiatowski – Zniszczenie powłok pod wpływem obciążenia dynamicznego na przykładzie urazów ludzkiej czaszki (10 X, 9 uczestników)
• zebranie z 3 referatami laureatów Konkursu im. prof. R. Dąbrowskiego na najlepszą pracę
dyplomową (8 XI, 27 uczestników)
– mgr inż. Erwin Wojtczak (WILiŚ) – Analiza propagacji fal prowadzonych w połączeniach klejonych elementów metalowych
– inż. Arkadiusz Tilsen (WILiŚ) – Dynamiczne analizy numeryczne słupka drogowej
bariery linowej
– mgr inż. Krzysztof Wołoszyk (WOiO) – Wpływ korozji na odpowiedź strukturalną
obiektów morskich
Oddział Gliwicki
• mgr inż. Grzegorz Gembalczyk (PŚl) – Optymalizacja parametrów regulatorów w systemie
sterowania urządzeniem do reedukacji chodu (21 III, 18 uczestników)
• dr inż. Małgorzata Szymiczek (PŚl) – Ocena stopnia degradacji poliestrowo-szklanych kompozytów nawijanych (29 III, 16 uczestników)
• mgr inż. Mariusz Warzecha (AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) – Zjawisko zderzenia ciał nieswobodnych w układach technicznych (14 XI, 10 uczestników)
• dr inż. Magdalena Palacz (PG, Wydział Elektrotechniki i Automatyki) – Modelowanie zjawiska propagacji fali sprężystej do wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem metody skończonych elementów spektralnych w dziedzinie częstotliwości (5 XII, 23 uczestników)
Oddział Kielecki
• dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH (ATH w Bielsku-Białej – Modelowanie zjawisk tarcia w zagadnieniach dynamiki mechanizmów dźwigniowych i manipulatorów (6 II,
21 uczestników)
• dr Jakub Takosoglu (PŚw) – Układy sterowania napędów pneumatycznych (23 III,
20 uczestników)
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• dr inż. Tadeusz Świętek (dyrektor CBR ZM Tarnów), prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon –
Koncepcja działa elektromagnetycznego (19 VI, 16 uczestników)
• mgr inż. Andrija Kudriashov (AGH w Krakowie) – Zastosowanie techniki SLAM do sterowania robotami mobilnymi w trudnym terenie (21 XI, 19 uczestników)
Oddział Koszaliński
• dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. PK – Siedmioczłonowy przestrzenny mechanizm dźwigniowy
i jego warianty szczególne (10 VI, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK – Podstawy modelowania wybranych procesów technologicznych z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych oraz metody dyskretnej SPH
(18 XII, 8 uczestników)
Oddział Krakowski
• dr inż. Jakub Tabin – Modelowanie i badanie lokalizacji odkształceń w nieciągłym płynięciu
plastycznym w kriogenicznym zakresie temperatury (12 VI, 10 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (11 V, 35 uczestników)
– dr hab. inż. Grzegorz Cieplok – Wspomnienie o profesorze M.T. Huberze
– dr hab. inż. Kinga Nalepka – Developments in plasticity and fracture. Centenary of
M.T. Huber criterion. Kraków 2004
• prof. Stanisław Kasprzyk – General model of solving beams with a constant cross section
in the class of generalized functions (4 XII, 9 uczestników)
Oddział Lubelski
• mgr inż. Joanna Rękas (PL) – Wpływ nieliniowej charakterystyki stopu z pamięcią kształtu
na drgania zrekonstruowanego ucha środkowego (10 I, 8 uczestników)
• prof. Paolo S. Valvo (Department of Civil and Industrial Engineering University of Pisa,
Włochy) – Analytical modelling of delamination: from rigid interfaces to discontinuous
cohesive laws (13 VI, 16 uczestników)
• prof. Fakher Chaari (University of Sfax, Mechanical Engineering Department, Sfax, Tunezja) – Gear dynamics modelling (14 XI, 11 uczestników)
• prof. Pawel Keblinski (Department of Materials Science and Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute) – Rola powierzchni w przewodnictwie cieplnym (7 XII, 14 uczestników)
Oddział Łódzki
• mgr inż. Dominik Banat (PŁ) – Multikryterialna ocena nośności ściskanych cienkościennych proﬁli FML (15 X, 16 uczestników)
• prof. Dan Dubina (Romanian University, Rumunia), prof. Viorel Ungureanu (University
Politehnica of Timisoara, Rumunia) – Built-up cold-formed steel beams with corrugated
web connected through spot weldind or mig brazing (9 XI, 14 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski (PŁ) – cykl sześciu referatów: Pewne aspekty nieliniowej stateczności konstrukcji cienkościennych (5 XI, 12 XI, 19 XI, 3 XII, 10 XII, 17 XII,
12 uczestników)
• dr inż. Jakub Marczak (PŁ) – Porównanie założeń modelowania płyt warstwowych (7 XI,
15 uczestników)
• dr hab. inż. Artur Wirowski, mgr inż. Paweł Szczerba (PŁ) – Derivation of equations of the
dynamic behaviour of the 3D atmospheric cloud of electrically charged ice crystals (14 XI,
13 uczestników)
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Oddział Opolski
• mgr inż. Artur Dziura (WAPCO Wrocław) – Trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych przy skróconych testach wibracyjnych (10 I, 22 uczestników)
• dr inż. Michał Böhm (KMiPKM PO) – Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej w dziedzinie
częstotliwości z wykorzystaniem parametru energetycznego zdeﬁniowanego dla materiału
w stanie sprężystym (17 I, 18 uczestników)
• dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO (KMiPKM PO) – Multi-constrained topological
optimization for lightweight structural design (31 I, 18 uczestników)
• dr Jan Papuga (Czech Technical University in Prague) – Multiaxial fatigue limit evaluation
in practice (7 II, 19 uczestników)
• dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz, prof. PO (KMiPKM PO) – Równania całkowe w mechanice (14 II, 17 uczestników)
• dr inż. Grzegorz Robak (KMiPKM PO) – Zastosowanie promienia ﬁkcyjnego – podsumowanie (21 II, 19 uczestników)
• Halyna Kramar (Ternopil Ivan Puluj National Technical University) – Tool materials on
TiC-based: manufacturing, microstructure, properties, applications (7 III, 21 uczestników)
• assoc. prof. Volodymyr Iasnii, PhD (Ternopil Ivan Puluj National Technical University) –
Assessment of the limit state of superheater headers (14 III, 17 uczestników)
• dr inż. Grzegorz Robak (KMiPKM PO) – Zastosowanie promienia ﬁkcyjnego – podsumowanie c.d. (21 III, 18 uczestników)
• dr inż. Michał Böhm (KMiPKM PO) – Uwzględnienie efektu przeciążenia w algorytmie
obliczeniowym wyznaczania trwałości zmęczeniowej w dziedzinie częstotliwości (28 III,
16 uczestników)
• dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO (KMiPKM PO) – Procedury numeryczne zmęczenia wieloosiowego dla projektowania konstrukcji (4 IV, 17 uczestników)
• dr inż. Mateusz Kowalski (KMiPKM PO) – Identyﬁkacja właściwości zmęczeniowych łącznika spawalniczego stal-aluminium z międzywarstwą tytanu Grade 1 (11 IV, 19 uczestników)
• dr Marcin Kneć (Lenso Sp. z o.o.) – Wykorzystanie systemu ARAMIS w badaniach zmęczeniowych i dynamicznych (18 IV, 17 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Konieczny (doktorant KMiPKM PO) – Stan naprężenia w płycie ze
szczeliną przy dwuosiowym obciążeniu (25 IV, 18 uczestników)
• zebranie z 3 referatami (9 V, 19 uczestników)
– mgr inż. Justyna Koziarska (doktorantka KMiPKM PO) – Uwzględnienie gradientu
naprężenia i odkształcenia przy wyznaczaniu odkształceniowych charakterystyk w warunkach zginania cyklicznego
– dr inż. Łukasz Blacha (KMiPKM PO) – Zastosowanie zagadnień teorii niezawodności
do analizy prawdopodobieństwa zniszczenia w warunkach obciążenia blokowego
– dr inż. Robert Owsiński (KMiPKM PO) – Parametry statystyczne uwzględniające
odstępstwo od rozkładu normalnego losowych przebiegów obciążenia
• zebranie z 2 referatami (16 V, 17 uczestników)
– dr inż. Roland Pawliczek (KMiPKM PO) – Ocena stopnia uszkodzenia przy zginaniu
próbek ze stali S355J0 w warunkach obciążeń blokowych z wartością średnią obciążenia
– mgr inż. Agnieszka Łagoda (KIM PO) – Badania wytrzymałościowe kleju stomatologicznego
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• mgr inż. Michał Stopel (UTP w Bydgoszczy) – Projektowanie konstrukcji mechanicznych
poddanych działaniu obciążeń narastających z dużą prędkością (13 VI, 21 uczestników)
• mgr inż. Sebastian Kamiński (KMiPKM PO) – Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddanych śrutowaniu strumieniowemu (20 VI, 17 uczestników)
• dr Małgorzata Futkowska (KMiPKM PO) – Anamnesis – (re)konstrukcja obrazu naocznego
i pamięciowego (10 X, 22 uczestników)
• dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO (KMiPKM PO) – Nowe możliwości prac B+R
w obszarze mechaniki i budowy maszyn na WM PO (17 X, 20 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (PK) – Posiedzenie Sekcji Mechaniki Materiałów KM
PAN (24 X, 25 uczestników)
• dr inż. Zbigniew Marciniak (KMiPKM PO) – Symulacja zachowania parametru energetycznego Machy-Słowika w zakresie obciążeń niskocyklowych (7 XI, 19 uczestników)
• dr inż. Roland Pawliczek (KMiPKM PO) – Uwzględnienie składowej statycznej przy blokowych obciążeniach zmęczeniowych (14 XI, 20 uczestników)
• dr inż. Mateusz Kowalski (KMiPKM PO) – Identyﬁkacja właściwości zmęczeniowych łącznika spawalniczego stal-aluminium (21 XI, 19 uczestników)
• dr inż. Łukasz Blacha (KMiPKM PO) – Zastosowanie niezawodnościowego algorytmu rezerwy zimnej do wyznaczenia prawdopodobieństwa zniszczenia zmęczeniowego w warunkach
obciążenia dwuetapowego (28 XI, 17 uczestników)
• dr hab. inż. Anna Król, prof. PO (Fraunhofer Project Center Politechnika Opolska) –
Możliwości współpracy w ramach Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych
Technologii Lekkich (5 XII, 25 uczestników)
Oddział Poznański
• dr hab. inż. Zdzisław Więckowski (PŁ) – Metoda punktów materialnych w zagadnieniach
mechaniki ciała stałego i interakcji ciało stałe-ciecz (28 V, 34 uczestników)
• dr hab. Janusz Jankowski (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) – Nowy aparat
matematyczny w mechanice (26 XI, 16 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (Instytut Pojazdów Szynowych TABOR) – Atematyczne modelowanie belek o przekrojach z podwójną symetrią (10 XII, 24 uczestników)
Oddział Rzeszowski
• mgr inż. Wojciech Łabuński – Błędy realizacji prędkości robotów sześcioosiowych (17 I,
14 uczestników)
• mgr inż. Paweł Obal – Problem stabilizacji siły w systemach zrobotyzowanych (21 III,
14 uczestników)
• mgr inż. Paulina Pietruś – Komunikacja w systemach wielorobotowych (18 IV, 14 uczestników)
• mgr inż. Paweł Penar – Zastosowanie teorii gier różniczkowych w sterowaniu mobilnym
robotem kołowym (16 V, 14 uczestników)
• dr inż. Piotr Gierlak – Hybrydowa strategia sterowania siłą interakcji manipulatora z podatnym środowiskiem (20 VI, 14 uczestników)
• mgr inż. Wincenty Skwarek – Modelowanie systemów wielorobotowych (24 X, 14 uczestników)
• mgr inż. Jakub Wiech – Synteza ruchu roju robotów kołowych (21 XI, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz – Dyscyplina Inżynieria mechaniczna w kontekście reformy szkolnictwa wyższego (21 XII, 14 uczestników)
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Oddział Szczeciński
• dr hab. inż. Bartosz Powałka (Instytut Technologii Mechanicznej ZUT) – Mechanizmy
tłumienia w mikroobróbce frezowaniem (6 III, 34 uczestników)
• mgr inż. Kamil Stateczny (Instytut Technologii Mechanicznej ZUT) – System manualnego programowania obrabiarki CNC z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości
(5 VI, 34 uczestników)
• mgr inż. Marcin Matuszak (Akademia Morska w Szczecinie) – Dynamika procesu mikrofrezowania. Badania doświadczalne i modelowanie (25 IV, 32 uczestników)
Oddział Warszawski
• mgr Michał Majewski (doktorant IPPT PAN) – zarys pracy doktorskiej Mikromechaniczny
model morfologicznej reprezentacji kompozytu (28 III, 30 uczestników)
Zebranie zorganizowane przez Wiesława Krzymienia i Grzegorza Sochę w Instytucie Lotnictwa, połączone było z prezentacją tej instytucji i zwiedzaniem niektórych wydziałów
(tunele aerodynamiczne, laboratorium podwozi i badań środowiskowych)
• zebranie z 2 referatami (5 XII, 25 uczestników)
Zebranie zorganizowane w IPPT PAN o charakterze przedświątecznym. Pierwotnie miał
wziąć w nim udział prof. Zbigniew Kączkowski. W związku ze śmiercią Profesora-nestora
PTMTS (27 XI) zebranie miało inny przebieg. W pierwszej części sylwetkę Zmarłego
przedstawił obszernie Grzegorz Jemielita. Ponadto Włodzimierz Kurnik mówił o Nadzwyczajnym Zjeździe PTMTS w Pułtusku, Zbigniew Kowalewski o Kongresie PCM-CMM
w Krakowie (2019), a Lech Dietrich o ostatnich latach Oddziału Warszawskiego PTMTS.
We wszystkich wypowiedziach mówcy wracali do postaci Zbigniewa Kączkowskiego, jego
dokonań i osobowości.
– dr inż. Judyta Sienkiewicz (WAT) – National Institute for Materials Science, NIMS,
Japonia. Co poznałam podczas trzech i pół roku pobytu w Tsukuba – city of Science
– mgr inż. Karol Golasiński (doktorant IPPT PAN) – Z miasta Mikołaja Kopernika
via Seul, Madryt i IPPT po technologie japońskie. Gum Metal – nowy stop tytanu
o unikalnych właściwościach
Oddział Wrocławski
• dr Paulina Mayer – Wielofunkcyjne powłoki polimerowe (22 III, 12 uczestników)
• dr hab. inż. Dominika Grygier – Modyﬁkacja technologii wytwarzania drutów kordowych
stosowanych do wzmocnienia elementów ogumionych (26 VI, 14 uczestników)
• mgr inż. Konrad Dadej – Wpływ konﬁguracji warstw laminatu metal-kompozyt na odporność zmęczeniową (26 X, 18 uczestników)
• dr inż. Michał Barcikowski, dr hab. inż. Wojciech Błażejewski – Sprężony wodór w kompozytowych zbiornikach ciśnieniowych rozwiązaniem problemu elektromobilności (17 XII,
9 uczestników)
Oddział Zielonogórski
• prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, mgr inż. Sebastian Kołodziej – Eksperymentalna
ocena nośności wyboczeniowej stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem zewnętrznym (24 IV, 18 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin – Antyoptymalne imperfekcje geometryczne prętów (14 XI,
17 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Antoni Matysiak – Zagadnienia realizacyjne stalowej konstrukcji hali
przez ﬁrmę wykonawczą (12 XII, 19 uczestników)
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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.
4.2.1.

Konferencje doﬁnansowane w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

Oddział Bydgoski
• VI. Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – tradycja i nowoczesność”
Bydgoszcz, 15 XI
Oddział Gliwicki
• 57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 24-28 III
Oddział Poznański
• 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems
Będlewo k/Poznania, 15-17 V
Zarząd Główny
• XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVIII 2018
Kazimierz Dolny, 14-17 V

4.2.2.

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

Oddział Białostocki
• 34. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni
Technicznych
Białystok, 12-14 IV
• 12th International Conference Biomdlore 2018
Białystok, 28-30 VI
Oddział Bydgoski
• International Scientiﬁc Session Applied Mechanics
Bydgoszcz, 23 XI
Oddział Gliwicki
• 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej
oraz Advances in Applied Biomechanics
Wisła, 18-20 V
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Oddział Koszaliński
• XXI Słupska Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w konstrukcji
samochodów a ochrona środowiska”
Słupsk, 8 VI
Oddział Łódzki
• XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji
Zakopane, 17-21 IX
Oddział Olsztyński
• 2nd Workshop on Porous Media
Olsztyn, 28-30 VI
• 6th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 2-4 IX
Oddział Opolski
• XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials
(MSM 2018)
Zakopane, 4-6 VI
Oddział Zielonogórski
• Drugie Polsko-Ukraińskie Geotechniczne Seminarium Naukowe – 2nd Polish-Ukrainian Geotechnical Scientiﬁc Seminar
Zielona Góra, 9 X

4.3.

Warsztaty zorganizowane przez PTMTS

Oddział Gliwicki
• IX Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki
Ustroń, 20-22 V, 21 uczestników, 19 referatów
Oddział Olsztyński
• Implementacja metody gazu sieciowego Boltzmanna w językach Fortran i C++
Olsztyn, 30 VI, 15 uczestników

4.4.

Patronaty nad konferencjami

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej odbyły się
następujące wydarzenia naukowe:
• międzynarodowa konferencja Young Scientists Towards Challenges of Modern
Technology
Warszawa, 17-18 września
• XI konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”
Zielona Góra, 29-30 VI
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• XXIII Fluid Mechanics Conference, KKMP 2018
Częstochowa, 9-12 IX
• V Ogólnopolskie Seminarium „Modelowanie Ośrodków z Mikrostrukturą”
Łódź, 11-12 X
• XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Techniki komputerowe w inżynierii”
TKI 2018
Mikołajki, 1619 X
Pod patronatem Oddziału Bielsko-Bialskiego odbyła się:
• VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów, Doktorantów oraz Młodych
Naukowców „Inżynier XXI wieku”
Bielsko-Biała, 7 grudnia
Pod patronatem Oddziału Poznańskiego odbyła się:
• III Konferencja Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 26-27 X

4.5.

Sprawozdania z konferencji, seminariów i innych wydarzeń naukowych

4.5.1.

57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 24-28 lutego

57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” odbył się w dniach od 24-28 lutego. 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. Konferencję wspierało kilka instytucji, przy czym głównym wsparciem służyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a inne, takie jak: EC Test Systems Sp. z o.o., EMT Centrum
Szkoleń Inżynierskich, etisoft i Marcoll też dołożyły tu swoją cegiełkę.
Komitetowi naukowemu, złożonemu z wybitnych naukowców, przewodniczył m. dr h.c. prof.
dr inż. Eugeniusz Świtoński, a komitetowi organizacyjnemu – dr hab. inż. Sławomir Duda,
prof. PŚ oraz dr inż. Krzysztof Kawlewski, sekretarz komitetu. Ponadto w pracach komitetu
organizacyjnego uczestniczyli pracownicy Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz
studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
W pięciodniowych obradach wzięło udział około 200 uczestników, ze wszystkich liczących się
w Polsce ośrodków naukowych. Zgłoszono 128 referatów, z tego do bezpośredniego wygłoszenia 76, a w formie plakatowej 52. Tematyka wygłoszonych prac wyglądała następująco:
•
•
•
•
•
•
•

mechanika ciał stałych, modelowanie, eksperyment – 39 prezentacji i 13 plakatów,
mechatronika, sterowanie i optymalizacja – 10 prezentacji i 13 plakatów,
metody komputerowe w mechanice – 10 prezentacji i 12 plakatów,
modelowanie procesów cieplnych i przepływowych – 4 prezentacje i 6 plakatów,
zagadnienia interdyscyplinarne, biomechanika – 6 prezentacji i 4 plakaty,
mechanika w lotnictwie – 1 prezentacja,
inna tematyka – 7 prezentacji i 6 plakatów.

Ponadto podczas sesji plenarnej, która odbyła się 24 lutego, czterech naukowców, zaproszonych specjalnie przez organizatorów sympozjonu, przedstawiło swoje prace:
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Otwarcie 57. Sympozjonu. Od lewej profesorowie: Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz
Świtoński i Tadeusz Burczyński

Prelegenci sesji plenarnej
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• prof. dr hab. inż. Marek Gzik (Politechnika Śląska) – Urazy narządu ruchu człowieka jako
konsekwencja oddziaływań dynamicznych
• dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi, prof. PP (Politechnika Poznańska) – Modelowanie
wielowarstwowych konstrukcji z uwzględnieniem ścinania
• dr hab. inż. Jan Jaśkowiec (Politechnika Krakowska) – Trójwymiarowe modelowanie numeryczne płyt i powłok wielowarstwowych za pomocą dwuwymiarowego obszaru referencyjnego
• dr inż. Tadeusz Kurtyka (Politechnika Krakowska i CERN – Europejska Organizacja badań
Jądrowych) – Termomechanika oddziaływań wysokoenergetycznych wiązek cząstek z materią.

Mgr Ewa Opoka otwiera sesję wieczorną z referatem prof. Alicji Nagórko

Zainteresowania uczestników sympozjonu nie ograniczają się do spraw stricte technicznych,
wykraczają poza nauki ścisłe. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wieczorne spotkanie z prof.
Alicją Nagórko, językoznawcą, która wygłosiła bardzo interesujący referat pt. Dobrze czy źle
po polsku? Norma językowa w oczach laików i ekspertów. Dyskusja o zawiłościach językowych
trwała długo po zakończeniu wieczornej sesji.

W trakcie sesji plakatowej
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Sympozjon „Modelowanie w mechanice” to konferencja o dużym znaczeniu dla środowiska
naukowego. Liczba uczestników od lat utrzymuje się na podobnym wysokim poziomie mimo
konkurencji ze strony innych ośrodków, organizujących spotkania naukowe. Szerokie spektrum
prac przedstawianych podczas obrad naszej konferencji oraz zwiększająca się co roku liczba młodych pracowników nauki, uczestników sympozjonu, świadczy o akceptacji formuły konferencji
realizowanej przez organizatorów i napawa optymizmem na przyszłość.
Warto podkreślić, że autorzy prac prezentowanych w Ustroniu mają możliwość opublikowania
artykułów w czasopiśmie naukowym „Modelowanie Inżynierskie”. Warunkiem publikacji jest
uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Co roku ukazują się cztery numery czasopisma.

Pomiędzy obradami

Czynny udział młodych ludzi nauki to nie tylko referaty i dyskusje, ale też zainteresowanie
historią sympozjonu.
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 uczestnictwo zarówno w uroczystej kolacji, jak i w spotkaniu pod nieco przewrotną nazwą
„Las Vegas”.
Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Ewa Opoka
Zdjęcia: Paweł Bachorz, Paweł Jureczko

4.5.2.

34. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni
Technicznych
Białystok, 12-14 kwietnia

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. na Politechnice Białostockiej zorganizowana została 34. Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych oraz Komitetu
Budowy Maszyn PAN pt. „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”.
Uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. wystąpienia prof. Tomasza Kubiaka (wiceprzewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych) nt.
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Ustawa 2.0 – szanse czy zagrożenia? oraz prof. Mariana Szczerka (członka zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych) pt. Zasady oceny czasopism naukowych. Dr hab. Katarzyna
Zabielska-Adamska, prof. PB przedstawiła zasady przeprowadzania nowej oceny programowej
PKA.
Prof. Dariusz Butrymowicz (WM PB) wygłosił referat pt. Innowacyjne zastosowania strumienic jedno- i dwufazowych w technice cieplnej, zaś dr hab. Romuald Mosdorf, prof. PB zaprezentował Projekt AVAL – badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania,
komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym.
Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych zostało powołane w 1997 roku i jest dobrowolnym zrzeszeniem 38 wydziałów o proﬁlu mechanicznym. Jest
największym środowiskiem akademickim w obszarze nauk technicznych – wydziały zatrudniają
ponad 5 tys. pracowników (w tym ponad 1100 profesorów i doktorów habilitowanych) i kształcą
ponad 75 tysięcy studentów. Funkcję Przewodniczącego Kolegium drugą kadencję pełni prof. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej, zaś Honorowym Przewodniczącym jest prof. Janusz
Kowal.
Andrzej Kazberuk

4.5.3.

XVIII Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, ML-XVIII 2018
Kazimierz Dolny, 14-17 maja

Konferencje „Mechanika w Lotnictwie” są organizowane od 1984 roku w cyklu dwuletnim
i niezmiennie przyciągają liczne grono lotników, uzbrojeniowców oraz przedstawicieli pokrewnych dziedzin. Inicjatorem konferencji, która już na stałe wpisała się w kalendarz naukowy środowiska, był prof. Jerzy Maryniak, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego PTMTS, przewodniczący Towarzystwa w latach 1994-1998. XVIII konferencja, zgodnie z tradycją, została
zorganizowana w Kazimierzu Dolnym w dniach 14-17 maja br. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego
i Komitetu Organizacyjnego konferencji był prof. Krzysztof Sibilski.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 72 uczestników,
wygłoszono 47 referatów podczas 8 sesji plenarnych, podczas sesji plakatowej zaprezentowano
15 prac.

4. Działalność naukowa

Problematyka konferencji to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo lotów, stany awaryjne,
dynamika lotu sterowanych obiektów latających,
loty w trudnych warunkach atmosferycznych,
niekonwencjonalne systemy sterowania, pilot w układzie sterowania,
dynamika środków bojowych,
aerodynamika obiektów latających,
badania eksperymentalne,
laboratoryjne i w locie,
symulatory lotnicze,
sprzęt lotniczy a wymagania użytkownika.

Komitet Naukowy działał w składzie: Krzysztof Sibilski – PW (przewodniczący), Mirosław
Adamski – WSOSP, Krzysztof Arczewski – PW, Wojciech Blajer – UTH Rad., Józef Gacek –
WAT, Cezary Galiński – ILot, Robert Głębocki – PW, Zdzisław Gosiewski – PB, Jacek Goszczyński – JAGAC, Norbert Grzesik – WSOSP, Antoni Jankowski – ITWL, Stanisław Kachel –
WAT, Zbigniew Koruba – PŚw, Grzegorz Kowaleczko – WSOSP, ITWL, Mirosław Kowalski –
ITWL, Adam Kozakiewicz – WAT, Piotr Krawczyk – WSOSP, Krzysztof Kubryński – ITWL,
Maciej Lasek – PW, Leszek Loroch – ILot, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś – PW, Andrzej Majka –
PRz, Mirosław Nowakowski – ITWL, Aleksander Olejnik – WAT, Marek Orkisz – PRz, Andrzej
Panas – ITWL, WAT, Mirosław Rodzewicz – PW, Ryszard Szczepanik – ITWL, Cezary Szczepański – PWr, Kazimierz Szumański – ILot, Witold Wiśniowski – ILot, Wiesław Wróblewski –
PWr, Andrzej Żyluk – ITWL.
Przesłane do organizatorów referaty, zakwaliﬁkowane do druku po recenzjach, zostały opublikowane w dwutomowej monograﬁi z serii „Mechanika w Lotnictwie” pod tytułem Mechanika
w Lotnictwie, ML-XVIII 2018, ISBN 978-83-9525553-0-4, pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego.
Pragniemy podkreślić, że w 2018 roku na stronie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zostały opublikowane wersje elektroniczne wszystkich edycji monograﬁi z cyklu „Mechanika w Lotnictwie”. Są one dostępne pod adresem: http://ptmts.org.pl/mechanikaw-lotnictwie/
Kameralność konferencji sprzyjała wyjątkowo ożywionej i twórczej dyskusji. Do stworzenia
dobrej atmosfery przyczynia się również urok miejsca, w którym konferencja jest od lat organizowana. Dodatkową atrakcją konferencji była wycieczka do Lotniczej Akademii Wojskowej
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w Dęblinie (do niedawna Wyższa Szkoła Oﬁcerska Sił Powietrznych w Dęblinie), gdzie zwiedzaliśmy bazę naukową uczelni (laboratoria, symulatory) oraz Muzeum Lotnictwa. Wycieczka została zorganizowana przez Akademię, zaproszenie do uczestników konferencji wystosował
Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk.

Podsumowując obrady, przewodniczący konferencji prof. Krzysztof Sibilski stwierdził, że po
raz kolejny udało się stworzyć forum stymulujące twórczo środowiska lotnicze różnych specjalności. Zauważył, że do Kazimierza przyjechało wielu młodych ludzi, doktorantów i młodych naukowców. Wymiana informacji oraz zaprezentowanie przedstawicielom przemysłu najnowszych
osiągnięć naukowych, to najistotniejsze aspekty rozwoju nauki i przemysłu. Wszyscy uczestnicy konferencji podkreślali merytoryczność wystąpień, doskonałą organizację, miłą atmosferę
i konieczność kontynuowania takich spotkań.
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Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Krzysztof Sibilski
4.5.4.

XXVIII Sympozjum „Drgania w układach ﬁzycznych”
Symposium on Vibrations in Physical Systems VIBSYS 2018
Będlewo, 15-17 maja

W dniach 15-17 maja 2018 r. w Będlewie koło Poznania odbyła się kolejna edycja Symposium
on Vibrations in Physical Systems VIBSYS 2018, zorganizowana przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut Mechaniki Stosowanej
PP.
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Sympozjum jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o długiej, ponad półwiecznej tradycji.
Gromadzi naukowców zajmujących się dziedzinami nauki, w których istotną rolę odgrywają
problemy związane z drganiami mechanicznymi. W zakres tematyczny wchodzi m.in.:
•
•
•
•
•

dynamika maszyn,
wibroakustyka,
fale w ciałach stałych i płynach,
zagadnienia stateczności i sterowania,
biomechanika.

Skupia mechaników, matematyków, inżynierów konstruktorów i technologów oraz ﬁzyków wokół
najnowszych osiągnięć nauk podstawowych i stosowanych, stwarzając dobre warunki do wymiany
doświadczeń.
Pierwsza konferencja z tego cyklu, o nazwie „Drgania liniowe i nieliniowe”, odbyła się w Poznaniu w kwietniu 1960 roku. Miejscem kolejnych edycji był ośrodek w Błażejewku koło Kórnika,
a ostatnio Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematyki PAN w Będlewie. Idea cyklicznie organizowanych konferencji była zainicjowana przez prof. Karaśkiewicza i kontynuowana przez wiele
kolejnych lat pod przewodnictwem prof. Czesława Cempla i prof. Jarosława Stefaniaka. Po nich
przewodniczenie sympozjum obejmowali kolejno prof. Jan A. Kołodziej, prof. Marian Ostwald,
dr hab. Tomasz Stręk, prof. Bogdan T. Maruszewski, dr hab. Marian Dobry oraz dr hab. Roman
Starosta. Sympozjum wpisało się na stałe do polskiego kalendarza wydarzeń naukowych.
Tegoroczna edycja była nieco mniej liczna niż w minionych latach. Wiązało się to w dużej
mierze z problemami ﬁnansowymi, z którymi borykają się ośrodki naukowe w Polsce. W ramach
sympozjum wygłoszono 25 referatów, w tym 4 referaty plenarne, oraz przedstawiono 11 prac
w formie posterów. Nadesłane prace po akceptacji przez Komitet Naukowy zostały opublikowane
w XXIX tomie periodyku Vibrations in Physical Systems, który znajduje się na ministerialnej
liście czasopism punktowanych i jest indeksowany w bazie Scopus. Czasopismo jest w pełni
dostępne na stronie internetowej: http://vibsys.put.poznan.pl/journal/.
Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z bogatą ofertą produktów prezentowanych na
stanowiskach naszych sponsorów, którymi były ﬁrmy GUNT, Svantek oraz EC Test Systems.

Szczególnie uroczysty charakter miała sesja poświęcona pamięci prof. Bogdana Maruszewskiego, w której wzięli udział przedstawiciele Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. prof. Jan Żurek – prorektor PP, dr
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hab. Olaf Ciszak – dziekan WBMiZ, dr hab. Roman Starosta – kierownik Zakładu Mechaniki Technicznej, prof. Krzysztof Wojciechowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN,
oraz małżonka profesora Maruszewskiego, pani Iwona Wegner-Maruszewska. Wspomnienie
o prof. Bogdanie Maruszewskim znajduje się pod adresem: http://am.put.poznan.pl/wp/wpcontent/uploads/2018/05/BM-memory-book.pdf.
Opis i zdjęcia z imprezy są pod adresem:
http://am.put.poznan.pl/pl/2018/05/24/xxviii-sympozjum-drgania-w-ukladach-ﬁzycznych/
Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Roman Starosta

4.5.5.

15. Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Majówka Młodych
Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej oraz
„Advances in Applied Biomechanics”
Wisła, 18-20 maja

W dniach od 18 do 20 maja 2018 r. w Hotelu „Stok” w Wiśle odbyły się dwie konferencje
naukowe: XV Jubileuszowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej
oraz „Advances in Applied Biomechanics”.

Konferencje zostały zorganizowane przez Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki
Śląskiej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, Polskiego Towarzystwa Leczenie Wad
Twarzy i Czaszki 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 250 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
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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 uświetnił również gość z ośrodka zagranicznego prof.
J. Jayamohan – kierownik Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej w John Radcliﬀe Hospital w Oxfordzie, członek Oxfordzkiego Zespołu Czaszkowo-Twarzowego.
Konferencje zostały zainaugurowane przez prof. Arkadiusza Mężyka – Rektora Politechniki
Śląskiej, prof. Marka Gzika – przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji, prof. Grzegorza Jurasa – prorektora ds. rozwoju i sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
prof. Tomasza Bieleckiego – kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej,
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, prof. Dawida Larysza – prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Wad Twarzy i Czaszki, a także prof. Ewę
Majchrzak – kierownika Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechanicznego
Politechniki Śląskiej, prof. Eugeniusza Świtońskiego – członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz prof. Bogdana Bacika z Zakładu Biomechaniki
AWF w Katowicach.

Inauguracja konferencji

Obrady w czasie sesji

Studencka sesja plakatowa

Po rozpoczęciu konferencji odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa pt. 15 lat – od „Majówki
Młodych Biomechaników 2004” do „Advances in Applied Biomechanics 2018”. Podczas sesji
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swoje wystąpienia mieli profesorowie: M. Gzik, E. Świtoński, B. Bacik,
i D. Larysz.
W ramach konferencji odbyło się 8 sesji (w tym dwie plakatowe), w
prace prezentowali pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również
niem wśród studentów. Ogółem przedstawiono 74 prace z zakresu szeroko
i inżynierii biomedycznej.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje specjalne:

G. Juras, T. Bilecki
czasie których swoje
dużym zainteresowapojętej biomechaniki

1. „Biomechaniczne aspekty bezpieczeństwa żołnierzy polskich na misjach”, przewodniczący sesji: gen. G. Gielerak, prof. A. Mężyk, gen. Z. Mierczyk, prof. A. Nawrat, prof. J. Małachowski.
W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• G. Gielerak – Następstwa zdrowotne urazów bojowych – interakcje wiedzy medycznej
oraz technologicznej na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa załóg kołowych transporterów
opancerzonych,
• Sz. Markiewicz – Przeciwdziałanie inicjowaniu detonacji IED drogą radiową,
• M. Depczyński – Wykrywanie improwizowanych urządzeń wybuchowych,
• G. Sławiński, P. Malesa, M. Świerczewski, J. Małachowski – Zastosowanie dodatkowych zewnętrznych systemów ochronnych zwiększających bezpieczeństwo żołnierzy
w pojazdach poddanych obciążeniom impulsowym,
• M. Gzik, W. Wolański, K. Joszko, B. Gzik-Zroska, M. Burkacki, S. Suchoń – Urazy
narządu ruchu człowieka jako konsekwencje wybuchu IED.

Sesja specjalna „Biomechaniczne aspekty bezpieczeństwa żołnierzy polskich na misjach”

2. „Innowacyjne rozwiązania w kardiologii”, przewodniczący sesji: prof. K. Wita, prof. M. Gąsior, prof. P. Buszman, dr P. Pączek.
W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• K. Wita – Innowacyjne rozwiązania w szpitalu – punkt widzenia dyrektora szpitala,
• M. Gąsior – Znaczenie baz danych w prognozowaniu i planowaniu leczenia,
• P. Pączek – Wartość diagnostyczna analizy Satro EKG,
• K. Milewski – Spojrzenie w przyszłość: innowacje w kardiologii interwencyjnej
z uwzględnieniem technologii polskich,
• W. Wojakowski – Innowacyjny okluder do leczenia przecieków okołozastawkowych,
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• M. Hawranek – Stenty II generacji – porównanie,
• M. Gierlotka – Dedykowane stenty do bifurkacji, techniki wykonywania zabiegów.

Sesja specjalna „ Innowacyjne rozwiązania w kardiologii”

W drugim dniu konferencji odbyła się jeszcze jedna Sesja specjalna pt. „Modern methods of
surgical and rehabilitation treatment of patients with face and skull defects”, której przewodniczyli: prof. J. Jayamohan, prof. K. Składowski, prof. D. Larysz, prof. W. Wolański.
W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• J. Jayamohan – Neurosurgeons guide to craniofacial conditions – what’s our role?
• L. Krakowczyk, K. Dowgierd – The use of microvascular free ﬂaps in children after extended resection in the head and neck region,
• A. Zduńczuk – Modern techniques in restoration of stomatognathic system – physiotherapy
of patients with craniofacial anomalies,
• D. Larysz – Application of 3D technologies and Virtual Reality in preoperative planning
and surgical treatment of craniofacial deformities,
• A. Myśliwiec, W. Wolański, M. Ciuraj, A. Lipowicz, R. Michnik, A.W. Mitas – Engineering
aided physiotherapeutic treatment in a child with congenital ankylosis of the temporomandibular joint.
Referaty przedstawione w ramach konferencji zostaną opublikowane w czasopismach: Acta of
Bioengineering and Biomechanics i Aktualne Problemy Biomechaniki. Zakończeniem oﬁcjalnej
części konferencji było sobotnie spotkanie integracyjne.
Bożena Gzik-Zroska
4.5.6.

XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic Systems and Materials
(MSM 2018)
Zakopane, 4-6 czerwca

W dniach 4-6 VI w Zakopanem odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Mechatronic
Systems and Materials (MSM 2018). Organizatorem tego wydarzenia naukowego była Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej
przy współudziale Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz pod patronatem przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk prof. Janusza
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Sesja specjalna „Modern methods of surgical and rehabilitation treatment of patients with face
and skull defects”

Kowala i pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. Politechnikę Opolską w tym przedsięwzięciu wspierał również Park Naukowo-Technologiczny z prezesem dr hab. inż. Jarosławem Mamalą, prof. PO.
Partnerami przy organizacji konferencji było także kilka znanych i szanowanych w branży
przedsiębiorstw (EthosEnergy, Explomet, Ferrpol Bracia Matuszewscy, Schaltbau Rawag, Lenso oraz Nanores), których przedstawiciele w ramach konferencji wygłosili prezentacje, a także
przeprowadzili warsztaty (Lenso).
Politechnika Opolska już po raz czwarty była głównym organizatorem tej konferencji, która
organizowana jest co roku naprzemiennie przez Politechnikę Białostocką oraz uczelnie z Litwy:
Kaunas University of Technology i Vilnius Gediminas Technical University.
Tematyka konferencji obejmowała cztery główne bloki: systemy mechatroniczne, trendy
w rozwoju maszyn roboczych, materiały oraz rozwój edukacji w zakresie mechatroniki, w tym:
I. Systemy mechatroniczne
– robotyka: roboty przemysłowe, mikroroboty, roboty mobilne
– teleoperacje, teleoperacje semiautonomicznych systemów
– sensory i aktuatory w mechatronice
– sterowanie w systemach mechatronicznych
– analiza drgań i deformacji
– optymalizacja i projektowanie optymalne
– zintegrowana diagnostyka
– trybologia w systemach mechatronicznych
– analiza i przetwarzanie sygnałów
– techniki pomiarowe
– analiza i zapobieganie uszkodzeń w systemach
II. Trendy w projektowaniu maszyn roboczych
III. Materiały (właściwości, modelowanie, wytwarzanie)
– metody i techniki testowania materiałów
– inteligentne i wielofunkcyjne materiały
– biomateriały
– kompozyty funkcjonalne
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– materiały piezoelektryczne
– nanomateriały
IV. Mechatronika w edukacji
– nowe trendy w mechatronice i charakteryzacji materiałów oraz ich wpływ na nauczanie
– materiały dydaktyczne i stanowiska laboratoryjne
Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
przy wsparciu wiceprzewodniczącego dr. inż. Rolanda Pawliczka. Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego był dr inż. Grzegorz Robak, sekretarzem dr inż. Marta Kurek, a pozostałymi
członkami: dr inż. Andrzej Kurek, mgr inż. Anna Kulesa, mgr Magdalena Filipek oraz mgr inż.
Anna Pieloch.
W konferencji wzięło udział 131 osób, w tym także 19 uczestników z zagranicy (Czechy,
Słowacja, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Niemcy i Izrael).
Wygłoszono 36 referatów w ramach sesji plenarnych, jak i w sesjach tematycznych. Na sesjach
plakatowych zaprezentowano 67 plakatów. Wybrane prace, po otrzymaniu pozytywnych recenzji
członków Komitetu Naukowego konferencji, zostaną opublikowane w otwartym dostępie w AIP
Conference Proceedings, która to pozycja jest indeksowana m.in. w bazie Web of Science.
Najciekawsze prezentacje młodych naukowców, którzy bardzo licznie zasilili szeregi prelegentów, zostały wyróżnione dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez organizatorów.
Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem, jak również umożliwiła zacieśnienie stosunków naukowych między pracownikami wiodących polskich, jak i zagranicznych ośrodków naukowych.
Tadeusz Łagoda
4.5.7.

12th International Conference Biomdlore 2018
Białystok, 28-30 czerwca

Dwunasta międzynarodowa konferencja Biomdlore miała miejsce na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Białostockiej w dniach: 28-30 czerwca 2018. Tematy poruszane w ramach konferencji
dotyczyły szeroko pojętej inżynierii biomedycznej:
• biomechaniki,
• chodu i postawy,
• ortopedii i traumatologii,
• technologii wspomagających,
• inżynierii rehabilitacyjnej,
• diagnostyki medycznej,
• przetwarzania biosygnałów,
• modelowania matematycznego,
• biomechaniki sportu oraz
• robotyzacji w służbie zdrowia.
W konferencji wzięło udział pięćdziesięciu uczestników z następujących krajów: Polska, Niemcy, Litwa, Iran, Wielka Brytania, Białoruś, Tajwan, Francja. Spośród wszystkich uczestników
referaty zaprezentowało czterdzieści osób. Wśród osób przedstawiających referaty zagraniczne
ośrodki naukowe reprezentowało dwudziestu sześciu uczestników. Udział referatów wygłoszonych
przez uczestników z zagranicznych ośrodków naukowych wyniósł 65%. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z szesnastu jednostek naukowych.
Andrzej Kazberuk
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4.5.8.

2nd Workshop on Porous Media
Olsztyn, 28-30 czerwca

W dniach 28-30 czerwca roku odbyła się w Olsztynie krajowa konferencja naukowa pt. „2nd
Workshop on Porous Media”. Poniżej najważniejsze informacje o wydarzeniu:
• Skład Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko – Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (przewodniczący)
dr hab. inż. Piotr Srokosz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Adam Szymkiewicz – Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Anna Trykozko – Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Joanna Wiącek – Instytut Agroﬁzyki PAN w Lublinie
dr inż. Maciej Marek – Politechnika Częstochowska
dr Maciej Matyka – Uniwersytet Wrocławski
• Skład Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (przewodniczący)
dr inż. Seweryn Lipiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
mgr inż. Dariusz Grygo – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
mgr Tomasz Tabaka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Aneta Molenda – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Na konferencję zgłosiło się 48 uczestników z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz 2 ﬁrm.
Program konferencji objął 2 wykłady, 2 prezentacje przedstawicieli ﬁrm, 27 referatów
sesyjnych, 20 posterów oraz warsztaty z zakresu implementacji metody gazu sieciowego
Boltzmanna.

W ramach konferencji przygotowano monograﬁę naukową pt. Modeling of energy systems
with ﬁxed and moving porous media by artiﬁcial intelligence methods, którą w formie drukowanej
otrzymali wszyscy uczestnicy. Monograﬁa ta dostępna jest w formie elektronicznej na stronie
konferencji (http://www.uwm.edu.pl/wpm/).
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W ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń, w której znalazło się 50 streszczeń
83 autorów. Książka streszczeń dostępna jest na stronie konferencji w formacie PDF.
Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie:
http://www.uwm.edu.pl/wpm/index.html.
Wojciech Sobieski
4.5.9.

6th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”
Wdzydze Kiszewskie, 2-4 września

W dniach 2-4 września 2018 roku odbyła się we Wdzydzach Kiszewskich krajowa konferencja
naukowa pt.: 6th Wdzydzeanum Workshop on „Fluid-Solid Interaction”. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez:
• Zakład Konwersji Energii Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
• Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
• Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
Honorowym patronatem konferencję objął zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu Maszyn
Przepływowych, dr inż. Marcin Lackowski. Sponsorem konferencji był Stalbet Projekt z Braniewa.
Poniżej najważniejsze informacje o wydarzeniu:
• Skład Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski – 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:
prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr inż. Paweł Ziółkowski – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Na konferencję zaproszono 20 uczestników z 5 krajowych ośrodków naukowych oraz 1 ﬁrmy
(PGE Opole).
W ramach konferencji odbyły się 4 sesje naukowe oraz dwa panele dyskusyjne w ramach
tzw. laboratoriów na żaglówkach. W kolejnych sesjach w tradycyjny już sposób pojawiały się
zagadnienia oddziaływania płynu na ciało stałe, w szczególności dotyczące środowiska podwyższonych temperatur powodujących znaczne wytężenie materiału. Niniejsze zagadnienie było
przedstawione w sposób dogłębny, uwzględniało bowiem zarówno podejście eksperymentalne
z zastosowaniem najnowszych technik pomiarowych, jak i teoretyczne szczegółowo rozpatrujące
kryteria energetyczne jako miarę wytężenia. W trakcie konferencji nie zabrakło także przykładów praktycznych uwzględniających podstawy teoretyczne FSI oraz różne sposoby modelowania
zjawisk powierzchniowych, które w tym roku szczególnie dokładnie odnosiły się do równania
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energii w kontekście rozwoju thermal-FSI. Przedstawiono również zachowanie się płynów reagujących lub ulegających przemianom fazowym zwłaszcza w pobliżu ścianki. Ważnym zagadnieniem poruszonym w trakcie konferencji były struktury porowate i możliwości ich modelowania
w odniesieniu do przepływu. Od strony zagadnień technicznych przedstawiono badania struktury
materiału w pobliżu powierzchni poddanych oddziaływaniom korozyjnym i możliwości ich modelowania. Dodatkowo pojawiły się dwa referaty odnoszące się do całych układów energetycznych,
a mianowicie przedstawienie bloków nadkrytycznych w Elektrowni Opole oraz szerokie omówienie współpracy farm wiatrowych z fotowoltaiką. Zagadaniem otwartym były niezmienniki
Noether, które w 2018 świętują swoje stulecie ogłoszenia.
Wojciech Sobieski
4.5.10.

XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji
Zakopane, 17-21 września

W dniach 17-21 września 2018 roku w Zakopanem w zespole pensjonatów Biały Potok odbyło
się XV Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Patronat honorowy nad sympozjum sprawował
JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, który osobiście dokonał uroczystego otwarcia sympozjum i wygłosił krótkie przesłanie do jego uczestników. Organizatorami sympozjum oprócz Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej,
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej była także
Fundacja Politechniki Łódzkiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które udzieliło
wsparcia ﬁnansowego w ramach grantu DUN. Międzynarodowemu gronu Komitetu Naukowego sympozjum przewodniczył, jak dotychczas, prof. Zbigniew Kołakowski, a na czele Komitetu
Organizacyjnego stanął prof. Radosław Mania.
Sympozjum Stateczności Konstrukcji jest konferencją monotematyczną z uwagi na ograniczone grono naukowców i inżynierów zajmujących się zagadnieniami projektowania i badania
problemów wyboczenia lekkich konstrukcji cienkościennych. Mimo tego Sympozjum Stateczności stało się stałym wydarzeniem naukowym, które co trzy lata skupia międzynarodowe grona
uczestników. Tym razem w sympozjum brało udział 61 osób. Oprócz uczestników z Polski gościliśmy naukowców z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Portugalii, Rumunii, Japoni i Niemiec. Wykłady
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plenarne przedstawili zaproszeni profesorowie Richard Degenhardt – German Aerospace Center
(DLR), Dan Dubina – członek Rumuńskiej Akademii Nauk, Krzysztof Magnucki – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Nuno Silvestre – University of Lisbon, Ahmer Wadee – Imperial
College London oraz Christopher York z Glasgow University. W ośmiu sesjach problemowych
wygłoszono 41 referatów. Prezentowane prace potwierdzają obserwowaną tendencję coraz szerszego zastosowanie metod czysto numerycznych do analizy stateczności konstrukcji.
Streszczenia materiałów konferencyjnych są dostępne na stronie Biblioteki Głównej PŁ pod
adresem: http://cybra.lodz.pl/publication/18627.
Jedna z sesji plenarnych została zadedykowana gościowi specjalnemu sympozjum prof. Josephowi Loughlanowi z Loughborough University. Do 2011 prof. J. Loughlan pracował w Department of Aeronautical and Automotive Engineering w Loughborough, będąc jednocześnie
przez 19 lat, do 2017 r., wydawcą zajmującego się tematyką konstrukcji cienkościennych czasopisma Thin-Walled Structures. Wielokrotnie prezentował na Sympozjach Stateczności Konstrukcji wykłady plenarne, tym razem jego wykład poświęcony był efektom wpływu anizotropii oraz
sprzężenia membranowo-zgięciowego na wyboczenie warstwowych konstrukcji kompozytowych.
Podkreślenia wymaga fakt, że tej specjalnej sesji plenarnej przewodniczył profesor Nuno Silvestre, obecny wydawca i redaktor czasopisma Thin-Walled Structures, który przejął obowiązki
po profesorze Loughlanie.
W ramach uroczystego bankietu uhonorowaliśmy jubileusz 70-lecia profesora Krzysztofa Magnuckiego i profesora Vasyla Krasowsky’ego z Prydniprovska State Academy of Civil Engineering
and Architecture na Ukrainie, wielokrotnych uczestników Sympozjum Stateczności Konstrukcji.
Szczególne gratulacje w imieniu Komitetu Naukowego profesor Zbigniew Kołakowski przekazał profesorowi Shigeru Shimizu, który od kilkunastu lat pokonuje dystans z dalekiej Japonii,
by uczestniczyć w naszych spotkaniach naukowych. Oprócz ciekawych wykładów prof. Shimizu przywozi do Zakopanego swoich doktorantów, zapoznając ich ze statecznością konstrukcji
cienkościennych, ale także z polską kulturą.
Komitet Naukowy na swoim posiedzeniu postanowił, aby zachować dotychczasową formułę
sympozjum, wprowadzając jednak język angielski jako jedyny język konferencji. Nowy program
sympozjum planowego na wrzesień 2021 roku ma także przewidzieć sesję plakatową dla młodych
naukowców.
Na pożegnanie wielu tegorocznych uczestników złożyło obietnicę udziału w XVI Sympozjum
Stateczności Konstrukcji, na co z nadzieją na kolejne naukowe spotkanie czekamy.
Radosław Mania

4.5.11.

Drugie Polsko-Ukraińskie Geotechniczne Seminarium Naukowe –
2nd Polish-Ukrainian Geotechnical Scientiﬁc Seminar
Zielona Góra, 9 października

W październiku w Zielonej Górze odbyło się Drugie Polsko-Ukraińskie Geotechniczne Seminarium Naukowe – 2nd Polish-Ukrainian Geotechnical Scientiﬁc Seminar, którego tematyka
całkowicie była podporządkowana realizacji międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego badania pali fundamentowych w skali naturalnej i laboratoryjnej. Projekt „Pile tests – 2019”
jest realizowany przez naukowców z Kijowa, Szczecina i Zielonej Góry.
Podczas spotkania wygłoszono 15 referatów podzielonych na cztery sesje:
1)
2)
3)
4)

Analysis of soil
Pile testing in laboratory and in-situ conditions
Analytical and numerical analyses of a single pile
Numerical analyses of pile groups.
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Referaty wygłosili goście z Kijowa: doc. Viktor Nosenko, doc. Vasyl Pidlutskyi, doc. Liudmyla
Skochko, dr Oleh Malyshev, inż. Oleksandr Gavryliuk, inż. Oleh Kryvenko, inż. Oleksandr Lytvyn, inż. Kostiantyn Novikov oraz inż. Vitalii Ruchkivskyi. Prelegentami ze Szczecina byli prof.
Zygmunt Meyer i dr Krzysztof Żarkiewicz. Ze środowiska zielonogórskiego referaty wygłosili prof.
Volodymyr Sakharov i prof. Waldemar Szajna z UZ oraz inż. Maciej Chodorowski, kierownik
projektów ﬁrmy De Waal Solid Foundations, absolwent WBAiS UZ. W zebraniu uczestniczyły
24 osoby, wygłoszono 15 referatów.
Piotr Alawdin

4.5.12.

V Ogólnopolskie Seminarium „Modelowanie Ośrodków z Mikrostrukturą”
Łódź, 11-12 października

W dniach 11-12 października odbyło się w Łodzi w hotelu Ambasador V Ogólnopolskie
Seminarium „Modelowanie Ośrodków z Mikrostrukturą” organizowane przez Katedrę Mechaniki
Konstrukcji (K-63) Politechniki Łódzkiej. Seminarium objęte zostało patronatem przez PTMTS.
Pierwsze seminarium pod tą nazwą odbyło się w 2005 roku, a następne w latach 2008, 2011,
2015, i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Celem seminarium jest wymiana informacji
oraz doświadczeń naukowych z zakresu modelowania szeroko pojętych ośrodków mikroniejednorodnych oraz elementów konstrukcyjnych wykonanych z mikroniejednorodnych materiałów,
w tym zagadnień dynamiki i stateczności oraz zagadnień termicznych i termosprężystości.
Komitetowi Naukowemu przewodził prof. dr hab. Stanisław J. Matysiak, przewodniczącą
Komitetu Organizacyjnego była dr hab. inż. Barbara Tomczyk. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał, w imieniu dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechniki Łódzkiej, prodziekan ds. Nauki dr hab. Artur Zaguła, po czym uczestników powitali
przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego.
Wykład plenarny Computational modeling of auxetics dotyczący aktualnych problemów, zastosowań oraz metod analizy numerycznej materiałów o ujemnej liczbie Poissona wygłosił dr
hab. inż. Tomasz Stręk z Politechniki Poznańskiej.
Seminarium zgromadziło 34 uczestników. W 6 sesjach wygłoszono łącznie 27 referatów. Większość uczestników wyraziła zadowolenie z przebiegu obrad i chęć uczestnictwa w następnej edycji.
Łukasz Domagalski

4.5.13.

III Konferencja Inżynierii Biomedycznej
Poznań, 26-27 października

W dniach 26-27 października na terenie Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej
odbyła się III Konferencja Inżynierii Biomedycznej, której honorowym patronem był Oddział
Poznański PTMTS. Jest to bezprecedensowe wydarzenie w skali kraju, ponieważ po pierwsze
zorganizowane było w głównej mierze przez studentów Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
PP, po drugie poświęcone przede wszystkim studentom oraz tym osobom, których zainteresowania koncentrują się na szeroko rozumianej bioinżynierii. Co najważniejsze, zgromadziło rzesze
zainteresowanych: w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób z ponad 30 jednostek naukowych
i dydaktycznych z całego kraju, a spora liczba chętnych nie mogła uczestniczyć w konferencji
z racji na ograniczoną liczbę miejsc.
Konferencja została podzielona na bloki tematyczne poświęcone: implantologii, biomechanice, nowoczesnym technologiom w medycynie, biomateriałom, nowoczesnemu wyposażeniu sal
operacyjnych; dodatkowo studenci mieli szanse zaprezentować swoje prace naukowe. W ramach
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Sala audytoryjna – wykłady plenarne gromadziły liczną rzeszę słuchaczy

każdego z wymienionych bloków odbyły się ok. godzinne wykłady plenarne oraz panele dyskusyjne, podczas których zaproszeni eksperci prowadzili często ożywione dyskusje i odpowiadali na
pytania zadawane z sali oraz (co jest znakiem czasów) przez facebooka. Szczególnie ta ostatnia
forma, pozwalająca na zachowanie anonimowości i możliwość swobodnego zadania dowolnego
pytania, przypadła młodszym uczestnikom konferencji do gustu.

Dr hab. inż. Witold Walke z Politechniki Śląskiej podczas prelekcji na temat inżynierii
powierzchni implantów

Wśród osób zaproszonych do wygłoszenia plenarnych wykładów, dwóch prelegentów zaprosił
Oddział Poznański PTMTS. W sekcji poświęconej biomechanice, której tradycyjnie już patronuje

45

4. Działalność naukowa

nasze Towarzystwo, prof. dr hab. inż. Marek Gzik z Politechniki Śląskiej wygłosił wykład pt:
Wirtualne technologie w medycynie i sporcie. Natomiast w bloku tematycznym poświęconym
biomateriałom dr hab. inż. Witold Walke z Politechniki Śląskiej przedstawił referat pt: Inżynieria
powierzchni implantów tytanowych do kontaktu z krwią.
Poza wysłuchaniem bardzo interesujących prelekcji i możliwości bezpośredniego kontaktu
z ekspertami z dziedziny bioinżynierii podczas jednej z wielu przerw kawowych, uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wspierającymi rozwój inżynierii
medycznej, odwiedzając jedno z licznych stanowisk przygotowanych przez ﬁrmy wspierające organizację konferencji. Chętni mogli zapoznać się z wyglądem współczesnych sal operacyjnych,
porozmawiać o możliwościach zastosowania druku 3D lub przenieść się w świat wirtualny, zakładając okulary VR.
Na uwagę zasługuje fakt, że do wygłoszenia prelekcji i uczestnictwa w panelach eksperckich
zostały zaproszone osoby zajmujące się naukami technicznymi, medycyną oraz działające w przemyśle i często zmuszone do prowadzenia trudnych dialogów pomiędzy inżynierami i lekarzami.

Trzech dziekanów: (od lewej) prof. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚ,
dr hab. Olaf Ciszak – dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP, dr hab. Jerzy Małachowski
– dziekan Wydziału Mechanicznego WAT

Organizatorzy zapewniają, że nie spoczną na laurach i powoli już zabierają się za organizację
przyszłorocznej konferencji poświęconej tematyce, która wzbudza tak ogromne zainteresowanie.
Ponieważ poza popularyzowaniem bioinżynierii i zachęcaniem do interdyscyplinarnej współpracy
chcą cały czas rozwijać inicjatywę, zastanawiają się nad zorganizowaniem jej w formie wydarzenia międzynarodowego. Zarząd Oddziału Poznańskiego PTMTS może tylko pogratulować
pomysłu i skuteczności działania organizatorom oraz obiecać dalsze wsparcie naszego Towarzystwa w tak wspaniałej inicjatywie.
Roman Starosta
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4.5.14.

VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – Trdycja i Nowoczesność”
Bydgoszcz, 15 listopda

W dniu 15 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”. Organizatorem konferencji był Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Konferencja organizowana jest co dwa lata, a jej głównym celem jest przedstawienie szeroko pojętej
problematyki mostowej.
Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja
i Nowoczesność” ma takie imię, ponieważ w Bydgoszczy znajduje się most stalowy przez Wisłę
noszący nazwę „Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego” (Ralph Modjeski). Uroczystość
nadania tej nazwy odbyła się w dniu 15 maja 2008 r., a towarzyszyło jej Międzynarodowe
Sympozjum Mostowe oraz wystawa pt. „Rudolf Modrzejewski – twórca mostów w Ameryce” ze
zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Tematyka organizowanej w dniu 15 listopada 2018 roku konferencji dotyczyła:
• problematyki wykonawstwa obiektów mostowych,
• konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie,
• technologii budowy i remontów mostów,
• obliczania i projektowania mostów,
• niezawodności i trwałości mostów.
W skład Komitetu Naukowego, obok znanych polskich „mostowców” wchodzili także znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad imprezą objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent
Miasta Bydgoszczy, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Po otwarciu konferencji gości przywitał przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. Adam Podhorecki. Głos zabierali także zaproszeni goście.

Otwarcie konferencji – prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Część problemowa konferencji rozpoczęła się od dwóch referatów dotyczących inwestycji realizowanych między innymi na terenie naszego województwa. Pierwszy z nich był wygłoszony
przez Jarosława Gołębiewskiego, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
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Uczestnicy konferencji

Oddział w Bydgoszczy i nosił tytuł Trasa S-5 – nowe wyzwania dla Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Drugi referat pt. Obiekty mostowe realizowane w ramach budowy drogi
ekspresowej S-5 na terenie Kujawsko-Pomorskiego wygłosił Czesław Szczesik, naczelnik Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
W kolejnych referatach poruszano głównie tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych. Dotyczyło to obszaru całej Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, skąd na bydgoską konferencję przyjechał prof. Andrzej S. Nowak (Auburn
University).
W wygłaszanych referatach pojawiała się także tematyka dotycząca zastosowania nowych
materiałów i konstrukcji. Poruszano także niezwykle ważną problematykę związaną z utrzymaniem, przeglądami i remontami obiektów mostowych.

Uczestnicy konferencji: z lewej – prof. Jacek Chróścielewski, Politechnika Gdańska,
z prawej: prof. Grzegorz Świt, Politechnika Świętokrzyska

Wieczorem w dniu 15 listopada odbył się uroczysty koncert w wykonaniu bydgoskich artystów, a po nim spotkanie towarzyskie w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.
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Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów ukazały się w materiałach konferencyjnych,
natomiast pełne treści referatów, po wymaganych recenzjach, zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.
Konferencja ﬁnansowana w ramach umowy 806/P-DUN/2018 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Justyna Sobczak-Piąstka
Zdjęcia: Adam Grabowski
4.5.15.

10 International Scientiﬁc Session „Applied Mechanics”
Bydgoszcz, 23 listopada

23 listopada 2018 roku odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 10 Międzynarodowa Sesja Naukowa „Applied Mechanics 2018”. Sesja organizowana jest
co dwa lata. W tym roku, z uwagi na zaproszenie naukowców z ośrodków zagranicznych, przyjęto
formułę sesji międzynarodowej. Zorganizował ją Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy.

Tematyka sesji:
• zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne,
• mechanika konstrukcji.
• mechanika materiałów,
• mechanika pękania i zmęczenia materiałów,
• mechanika ośrodków niejednorodnych,
• mechanika płynów i zagadnienia termiczne,
• mechanika ośrodków porowatych,
• metody eksperymentalne w mechanice,
• mechatronika,
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•
•
•
•

biomechanika,
dynamika układów,
metody numeryczne w mechanice,
inżynierskie zastosowania mechaniki.

Komitet Naukowy: M. Delyavskyy – przewodniczący, M. Aureli (USA), J. Awrejcewicz,
A. Podhorecki, D. Caruntu (USA), Cz. Cempel, M. Cieszko, B. Demchyna (UK), I. Dobriancki (UK), H. Holka, J. Kubik, Z. Ławrynowicz, S. Mroziński, W. Ostachowicz, T. Piątkowski,
A. Podhorecki, J. Sawicki, J. Sempruch, B. Siołkowski, D. Skibicki, J. Szala, Cz. Szymczak,
T. Topoliński, A. Tylikowski, J. Zachwieja, B. Żółtowski.
Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, T. Piątkowski – edytor wydawnictwa pokonferencyjnego, T. Janiak – sekretarz, T. Jarzyna – redakcja streszczeń, M. Kukliński,
R. Kostek, – redakcja wydawnictwa pokonferencyjnego, M. Olejniczak, K. Łaz, J. Piątkowska.
Przedstawiono 68 referatów. Spotkanie podzielono na 4 sesje, na których wygłoszono 20 referatów, oraz sesję plakatową, podczas której zaprezentowano 48 postery.
Na międzynarodową sesję Applied Mechanics (ISSAM 2018) referaty nadesłali pracownicy
z następujących ośrodków naukowych: Riga Technical University z Łotwy, National University
of Water and Environmental Engineering, National Agrarian University, Lviv, Lviv Polytechnic
National University, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kyiv
National University, Lviv Regional Institute for Public Administration z Ukrainy, Technical
University of Košice, University of Žilina ze Słowacji oraz Budapest University of Technology
and Economics, Politechnik – Śląskiej, Gdańskiej, Częstochowskiej, Świętokrzyskiej, Instytutu
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Jerzy Sawicki
4.5.16.

VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów
„Inżynier XXI wieku”
Bielsko-Biała, 7 grudnia

W dniu 7 grudnia 2018 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Tegoroczna edycja konferencji była objęta
honorowym patronatem: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, Polskiej
Akademii Nauk – Komitetu Budowy Maszyn oraz Komitetu Inżynierii Produkcji, dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH dr. hab. inż. Jacka Nowakowskiego, International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science – prof. Marco Ceccarelli,
Oddziału SIMP w Bielsku-Białej, Oddziału Bielsko-Bialskiego PTMTS.
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Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz dziekan WBMiI prof. ATH Jacek Nowakowski.
Głównym celem spotkania była prezentacja prac naukowych, projektowych oraz badawczych
wykonanych przez studentów podczas zajęć w kołach naukowych lub w ramach prac dyplomowych. Zakres tematyczny obejmował szeroko rozumiane zagadnienia z mechaniki i budowy
maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji i informatyki.

Najważniejszym punktem programu konferencji była sesja plakatowa, podczas której studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentowali swoje prace. Większość z nich miała
charakter interdyscyplinarny i wymagała od uczestników wykazania się znajomością zagadnień
z mechaniki, podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, inżynierii produkcji, jak i programowania.

W konferencji wzięli udział także przedstawiciele przemysłu, dlatego możliwe było osiągnięcie
najważniejszego celu, tj. wywołania interdyscyplinarnej dyskusji na temat zaprezentowanych
prac oraz zainteresowanie uczestników zaproponowanymi rozwiązaniami. Firmy oraz organizacje,
które wzięły czynny udział w konferencji, to: PGE Energia Odnawialna, ASTOR, Symkom –
ANSYS Channel Partner, Santander Univesidades, FCA Poland Salon Sprzedaży w BielskuBiałej, Polmotors, Bosmal, Strumet, EATON, ZIAD, AF Seko, Somfy, Sonel, Jantar, Krafthouse, ZF Group, Shiloh Industries, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej,
PTMTS O. w Bielsku-Białej, SIMP O. w Bielsku-Białej.
Obrady były prowadzone w trzech sekcjach zaadresowanych do osób zainteresowanych budową maszyn, technologiami wytwarzania, projektowaniem i mechatroniką, automatyką, sterowaniem, transmisją i przetwarzaniem danych, projektowaniem i obsługą sieci komputerowych
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oraz przemysłowych. Referaty wygłosili przedstawiciele zaproszonych ﬁrm. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli studenci, doktoranci oraz uczniowie z ponadgimnazjalnych szkół
technicznych naszego regionu.
W trakcie konferencji odbyły się także prezentacje, warsztaty oraz szkolenia przygotowane
przez zaproszone ﬁrmy, tj.: ASTOR, Shiloh Industries, SYMKOM czy Centrum Sprzedaży FCA
Poland. Ponadto zorganizowano panel dyskusyjny: „Idealny absolwent oczami pracodawców”,
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Równocześnie z wykładami zorganizowano konkurs na najlepszą pracę. Podczas konferencji
organizatorzy wręczyli 9 nagród przygotowanych przez WBMiI i Komitet Organizacyjny konferencji oraz 5 nagród ﬁrmy ASTOR.
Stanisław Zawiślak

4.6.

Konkursy organizowane i współorganizowane przez PTMTS

Informacje o regulaminach i kapitułach wszystkich organizowanych i współorganizowanych
przez PTMTS konkursów są dostępne na stronie: http://ptmts.org.pl/nagrody-i-konkursy.
Poniżej podajemy wiadomości o nagrodach przyznanych w 2018 roku.

4.6.1.

XV Konkurs PTMTS i Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC
im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, organizatorzy XXIII Fluid Mechanics Conference oraz Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC po raz
piętnasty zorganizowały Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów. Zgodnie z intencją inicjatora, prof. J.W. Elsnera, konkurs służyć ma promowaniu
osiągnięć młodych, wyróżniających się pracowników nauki prowadzących badania w zakresie
szeroko rozumianej mechaniki płynów. Organizatorami konkursu byli prof. Bogdan Posiadała
– przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTMTS, prof. Witold Elsner – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego XXIII Fluid Mechanics Conference, prof. Jacek Szumbarski – przewodniczący Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC, przewodniczącym komitetu organizacyjnego konkursu był prof. Stanisław Drobniak. Konkurs zorganizowano w trakcie XXIII Fluid
Mechanics Conference, która odbyła się w Zawierciu w dniach 10-12 września 2018 r. Konferencja
została zorganizowana przez Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie byli uczestnicy konferencji ze stopniem magistra lub doktora w wieku do 35 lat, prezentujący oryginalne prace samodzielne lub wspólne
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z promotorem i promotorem pomocniczym (magistrowie-doktoranci), niebędący do tej pory laureatami konkursu. Zgłoszono 35 prac spełniających wymogi formalne, co jest najwyższą liczbą
w dotychczasowej historii konkursów. Kandydaci przedstawili streszczenia prac, które zostały
ocenione przez Komitet Naukowy Konkursu w składzie:
• prof. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska
• prof. Piotr Doerﬀer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska
• prof. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska
• prof. Anna Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska
• prof. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. Jacek Szumbarski, Politechnika Warszawska
Komitet Naukowy Konkursu ocenił wszystkie zgłoszone prace, ostatecznie do ﬁnału konkursu
przyjęto 8 kandydatów, którzy otrzymali zaproszenie do przedstawienia wyników swych badań
w trakcie sesji konkursowej.
W dniu 10 września członkowie Jury wysłuchali prezentacji następujących prac zgłoszonych
do Konkursu:
1. Adam Kajzer (IMP PAN) – Diﬀused interface models for two-phase ﬂows in artiﬁcial
compressibility approach (promotor – J. Pozorski)
2. Łukasz Klotz (PW) – Jet in a crossﬂow in low-velocity ratio regime: hairpin shedding
instability (promotorzy – K. Gumowski, J.E. Wesfreid, J. Rokicki)
3. Michał Lewandowski (IMP PAN) – Modelling of turbulent combustion under MILD conditions using extended Eddy Dissipation Concept (promotor – J. Pozorski)
4. Krzysztof Marzec (PRz) – Numerical investigation of an inﬂuence of a jet position on local
heat transfer distribution under an array of impinging nozzles with non-planar contour of
the cooled surface (promotor – A. Kucaba-Piętal)
5. Nikesh Yadar (PW) – Instability and mixing in the channel with sidewalls (promotorzy –
S.W. Gepner, J. Szumbarski)
6. Michał Olejnik (IMP PAN) – Wetting phenomena and droplet-wall interaction modelling
with Smoothed Particle Hydrodynamics approach (promotor – J. Pozorski)
7. Jakub Stempka (PCz) – Numerical analysis of an impact of spray characteristics and
co-ﬂow temperature on a ﬂame lift-oﬀ height (promotor – A. Tyliszczak)
8. Filip Wasilczuk (IMP PAN) – Leakage reduction in labyrinth seal through geometry modiﬁcation (promotorzy – P. Flaszyński, P. Doerﬀer)
Jury konkursu w tajnym głosowaniu przyznało następujące nagrody:
I miejsce – Michał Lewandowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
II miejsce – Jakub Stempka, Politechnika Częstochowska
III miejsce – Łukasz Klotz, Politechnika Warszawska
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w trakcie uroczystej kolacji, członkowie Jury wręczyli laureatom pamiątkowe dyplomy, gratulując im wartościowych prac naukowych. Dla laureatów Konkursu zostały ufundowane nagrody pieniężne w następującej wysokości:
I nagroda – 1500 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
Fundatorami nagród Konkursu są:
I nagroda – organizatorzy XXIII Fluid Mechanics Conference
II nagroda – Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC
III nagroda – Oddział Częstochowski PTMTS
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Jury Konkursu wyraziło uznanie dla poziomu prac zgłoszonych do Konkursu, które w zgodnej
opinii są zgodne z najnowszymi trendami w nauce. Stwierdzono również, iż celowym jest kontynuowanie w przyszłości Konkursu na najlepszą pracę z mechaniki płynów, zgodnie z ideą jego
inicjatora, prof. Janusza W. Elsnera.
Nagrodzone prace zostały zarekomendowane do publikacji w JTAM (z zachowaniem redakcyjnej procedury recenzowania), laureaci są zobowiązani do zaznaczenia, że praca została wyróżniona w konkursie.
Jury Konkursu:
• prof. Janusz Badur, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska
• prof. Erik Dick, Ghent University, Belgia
• prof. Piotr Doerﬀer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. Stanisław Drobniak, Politechnika Częstochowska – przewodniczący Jury
• prof. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska
• prof. Anna Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska
• prof. Franck Nicoud University Montpellier, Francja
• prof. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. Bartosz Protas, McMaster University, Kanada
• prof. Philipp Schlatter, KTH Mechanics, Szwecja
• prof. Luc Vervisch, Normandie Université, Francja
• prof. Stephane Zaleski, Sorbonne Université, Francja
Przewodniczący Jury XV Konkursu
4.6.2.

Konkurs PTMTS i PTETiS – Nagroda Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego – II edycja

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego została ustanowiona
w 2014 roku z inicjatywy częstochowskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) w celu upamiętnienia osoby profesora Bogdana Skalmierskiego. Nagroda przyznawana jest za:
• twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice i inżynierii,
• prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych
dyscyplin w dziedzinie techniki,
• prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi.
W roku 2017 ogłoszono II edycję tej Nagrody, a Kapituła II edycji Nagrody Srebrnych
Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego (fot. 1) zebrana na posiedzeniu w Politechnice
Częstochowskiej w dniu 12 października 2018 roku po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami
(książką, monograﬁami naukowymi i cyklem artykułów) z zakresu:
• zaawansowanych metod matematycznych w zagadnieniach opisu i kontroli przepływu.
• badań maszyn elektrycznych wraz z modelowaniem,
• historii i promocji nauki,
postanowiła, że tytuł Laureata II edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec otrzymają:
• Artur Tyliszczak za cykl publikacji poświęcony rozwojowi i zastosowaniu metod wysokiego
rzędu i metody LES (Large Eddy Simulation) w zagadnieniach kontroli przepływu
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Fot. 1. Kapituła II edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec oraz rodzina Profesora. Od lewej: prof.
Włodzimierz Kurnik, prof. Jan Szczygłowski, prof. Aleksander Błaszczyk, prof. Zbigniew Kowalewski,
prof. Małgorzata Klimek, prof. Norbert Sczygiol, prof. Krzysztof Kluszczyński, ks. prałat dr Stanisław
Puchała, prof. Mariusz Najgebauer, Krystyna Skalmierska – żona Profesora, Zoﬁa Skalmierska –
synowa, prof. Andrzej Tylikowski, mgr Jacek Skalmierski – syn Profesora i prof. Bogdan Posiadała

• Anna Kucaba-Piętal za monograﬁę Podstawy modelowania przepływów w nanokanałach
metodą dynamiki molekularnej, Oﬁc. Wyd. PRz, Rzeszów 2017
• Krzysztof Antoni Ludwinek za monograﬁę Wpływ kształtu napięcia i prądu wzbudzenia na
zawartość wyższych harmonicznych w napięciach indukowanych w uzwojeniach fazowych
stojana generatora synchronicznego wydatnobiegunowego, Monograﬁa M75, Wyd. PŚw,
Kielce 2016
• Dariusz Świsulski za książkę Polska elektryka w medalierstwie i ﬁlatelistyce, SEP COSziW,
Warszawa 2018
Z grona laureatów Kapituła wyłoniła zdobywcę Grand Prix. Został nim dr hab. inż. Artur
Tyliszczak, który jednocześnie otrzymał zaproszenie do przedstawienia wykładu naukowego
podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród.

Fot. 2. Prezydium posiedzenia. Od lewej: JM Rektor prof. Norbert Sczygiol, dziekan Wydziału
i przewodnicząca Kapituły Nagrody – prof. Małgorzata Klimek, przewodniczący Zarządu Głównego
PTETiS – prof. Krzysztof Kluszczyński, przewodniczący PTMTS - prof. Zbigniew Kowalewski,
przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTETiS – prof. Jan Szczygłowski, przewodniczący
Oddziału Częstochowskiego PTMTS – prof. Bogdan Posiadała
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W dniu 6 grudnia 2018 roku odbyło się oﬁcjalne wręczenie nagród oraz wyróżnień podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej. Posiedzenie otworzyła dziekan wydziału prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek (fot. 2), która przywitała gości, podkreśliła znaczenie ustanowienia Nagrody dla wydziału
i uczelni i wyraziła satysfakcję, że wydział może przyczynić się także do uhonorowania wybitnego
naukowca, doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej, prof. Bogdana Skalmierskiego.
Również JM Rektor Politechniki Częstochowskiej (fot. 3) podkreślił zasługi profesora Bogdana Skalmierskiego dla Politechniki Częstochowskiej i wyraził radość, że tylu znamienitych gości
uczestniczy w tym uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału.

Fot. 3. Prezydium posiedzenia – przemawia JM Rektor PCz prof. Norbert Sczygiol

Kolejny mówca, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński, przewodniczący Zarządu Głównego
PTETiS, nazwany przez uczestników posiedzenia spiritus movens Nagrody Srebrnych Skrzypiec,
przedstawił podjęte działania, których efektem była uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień
II edycji Nagrody. Wyraził także zadowolenie z poziomu i tematyki prac zgłoszonych do II edycji
nagrody i wyraził nadzieję, że kolejne edycje spotkają się także z szerokim zainteresowaniem
w środowisku naukowym.

Fot. 4. Prezydium posiedzenia – przemawia prof. Krzysztof Kluszczyński

Sylwetkę profesora Bogdana Skalmierskiego oraz naukowe drzewo genealogiczne przybliżył
zgromadzonym jeden z pierwszych jego wychowanków prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
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(fot. 5). Mówca na tle zdjęć oraz zestawień przedstawił wydarzenia charakteryzujące różnorodność i doniosłość dokonań naukowych profesora Skalmierskiego oraz zwrócił uwagę na wielu
znamienitych uczonych poprzedników i następców Profesora w jego drodze naukowej.

Fot. 5. Wystąpienie profesora Andrzeja Tylikowskiego

Następnie dokonano wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Nagrody Srebrnych Skrzypiec
(fot. 6), przy czym należy dodać, że głównym elementem wręczanych nagród jest dzieło artysty
Tadeusza Siary – akwaforta „Srebrne Skrzypce”.

Fot. 6. Laureaci Nagrody. Od lewej: prof. Dariusz Świsulski, prof. Artur Tyliszczak, prof. Anna
Kucaba-Piętal i prof. Krzysztof Antoni Ludwinek

Po wręczeniu nagród i wyróżnień zdobywca Nagrody Grand Prix dr hab. inż. Artur Tyliszczak, prof. PCz, wygłosił wykład dotyczący zagadnień przedstawionych w nagrodzonym cyklu
publikacji (fot. 7).
Na zakończenie uroczystego posiedzenia poproszono laureatów nagród do wspólnej fotograﬁi
(fot. 8).
W uroczystym spotkaniu, obok już wymienionych wcześniej, wzięło udział wielu znamienitych gości. W związku z uroczystością wręczenia nagrody w Politechnice Częstochowskiej
odbyło się posiedzenie Sekcji Dynamiki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk zwołane
przez przewodniczącego Sekcji prof. dr. hab. inż. Jerzego Warmińskiego oraz posiedzenie Zarządu
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Fot. 7. Wykład prof. Artura Tyliszczaka

Fot. 8. Laureaci i goście

Fot. 9. Uczestnicy spotkania – w środku Krystyna Skalmierska – żona, a najmłodsi to prawnuki
Profesora

Głównego PTMTS zwołane przez przewodniczącego prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego. Na dołączonych fotograﬁach 9-11 można odnaleźć wielu innych znamienitych uczestników
wszystkich wymienionych gremiów oraz pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej.
Zwieńczeniem uroczystości była wycieczka do Klasztoru na Jasnej Górze (fot. 12 i 13), która
została zorganizowana z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Jacka Przybylskiego oraz dzięki przychyl-
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Fot. 10. Uczestnicy spotkania

Fot. 11. Uczestnicy spotkania

Fot. 12. Uczestnicy spotkania w Bibliotece Jasnogórskiej z o. Podprzeorem Mieczysławem Polakiem
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Fot. 13. Uczestnicy spotkania przed wejściem do Kaplicy Matki Bożej

Fot. 14. Uczestnicy spotkania w Kaplicy Matki Bożej

Fot. 15. Uczestnicy spotkania w Kaplicy Matki Bożej w czasie Mszy Św.
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ności i osobistemu zaangażowaniu o. Mieczysława Polaka, I Podprzeora Klasztoru, który pomógł
w zwiedzaniu tego cennego skarbu Polski.
Na zakończenie pobytu na Jasnej Górze została odprawiona Msza Święta koncelebrowana
(m.in. przez o. Mieczysława Polaka i ks. Stanisława Puchałę) w intencji śp. profesora Bogdana
Skalmierskiego oraz elektrotechników i mechaników polskich (fot. 14 i 15)
Wiele innych fotograﬁi z tego spotkania, a także regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym:
http://wimii.pcz.czest.pl/pl/badania/stowarzyszenia-naukowe
PTMTS – Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Bogdan Posiadała
fotograﬁe: Tomasz Geisler

4.6.3.

Konkurs im. prof. R. Dąbrowskiego na najlepszą pracę dyplomową

Komisja Nagród wyłoniona przez zarząd Oddziału Gdańskiego PTMTS w składzie: dr inż.
Wojciech Puch – przewodniczący, dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG, postanowiła przyznać:
• nagrodę za dyplom magisterski i związaną z tym nagrodę pieniężną 800 zł za pracę:
Erwin Wojtczak (WILiŚ) – Analiza propagacji fal prowadzonych w połączeniach klejonych
elementów metalowych, opiekun prof. Magdalena Rucka,
• nagrodę za dyplom inżynierski i związaną z tym nagrodę pieniężną 500 zł za pracę:
Arkadiusz Tilsen (WILiŚ) – Dynamiczne analizy numeryczne słupka drogowej bariery linowej, opiekun dr inż. Stanisław Burzyński.
oraz
• wyróżnić dyplom magisterski (z nagrodą 300 zł)
Krzysztof Wołoszyk (WOiO) – Wpływ korozji na odpowiedź strukturalną obiektów morskich, opiekun dr inż. Maciej Kahsin.
Do konkurs zgłoszono aż 8 prac.
Jarosław Górski

4.6.4.

Konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2017/2018
w obszarze mechanika”

Oddział Gliwicki PTMTS ogłosił konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2017/2018 w obszarze mechanika”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w siedzibie
Oddziału 19 lutego 2018 r.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Stanisława Szwedy, prof. PŚl, po
zapoznaniu się z pracami przesłanymi na konkurs postanowiła przyznać:
• 1 miejsce – inż. Mateusz Łatacz, temat pracy inżynierskiej: Analiza przepływu krwi w elemencie stanowiska do badania naczyń stentowanych
• 2 miejsce – inż. Ewelina Mielczarek, temat pracy inżynierskiej: Zastosowanie modułu
Arduino w autonomicznym układzie sterowania urządzeniem mobilnym
• 3 miejsce – inż. Truong Giang Can, temat pracy inżynierskiej: Projekt i analiza modelu
bryłowego rzeczywistej geometrii wytworu utworzonego na podstawie generatorów instrukcji
sterowania drukarką 3D
Sławomir Duda
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4.6.5.

XI Konkurs budowy mostów z papieru „WyKOMBinuj mOst 2018”

W dniach 16-18 maja 2018 roku na Politechnice Gdańskiej po raz XI odbył się konkurs
konstruktorski „wyKOMBinuj mOst”, w tym roku po raz pierwszy zyskał miano międzynarodowego dzięki obecności drużyn z Niemiec. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu
i wykonaniu przęsła mostowego przy użyciu papieru i kleju. W konkursie uczestniczyło 17 drużyn z Białegostoku, Łodzi, Katowic, Kartuz, Gdańska oraz Osnabrück. Wydarzenie kierowane
jest do studentów uczelni technicznych oraz uczniów szkół średnich, którzy chcą sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności w praktyce.

Konstrukcje oceniano według różnych kryteriów. Główną kategorię konkursową stanowił stosunek nośności do masy konstrukcji. Oceniane było również najdokładniejsze oszacowanie masy
oraz nośności przęsła mostowego, a podczas drugiego dnia konkursu przeprowadzany był konkurs na najładniejszy most. W tym roku konstrukcje obciążane były w położeniu A siłownika
(rys. 1).

Rys. 16.

Podczas drugiego dnia konkursu odbyła się III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana „KOMBOferencja”. Podczas jej trwania referaty wygłosili studenci, przedstawiciele ﬁrm:
PORR, PEKAPEX, MSE PERI oraz gość specjalny prof. Gennadi Mikhasev.
Ostatniego dnia konstrukcje zostały obciążone w maszynie wytrzymałościowej. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna z Politechniki Gdańskiej – „Kombodejsi” w składzie: Magdalena Knak,
Agata Niezgoda oraz Andrzej Modrzejewski. Ich przęsło mostowe o masie 1256 g przeniosło siłę
równą 1520 N. Dwa kolejne miejsca na podium także przypadło drużynom z Politechniki Gdańskiej. Drugie miejsce zajęła drużyna „Alliance” w składzie: Konrad Grzybicki, Anna Rymarczyk
oraz Patrycja Etmańska. Ich most przeniósł siłę 1030 N przy masie równej 1300 g. Trzeci most
drużyny „SIŁA RAZY RAMIĘ” przeniósł niewiele większą siłę, bo 1080 N, lecz jego waga wynosiła 1852 g. Most ten wygrał także konkurs publiczności na najładniejszy most. Skład drużyny:
Katarzyna Szczotka, Zoﬁa Szczypińska oraz Anna Ulewicz.
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Najdokładniej masę swojego przęsła mostowego oszacowała drużyna MSC – Osnabrück 2
z University of Applied Sciences Osnabrück. Ich oszacowana masa od rzeczywistej różniła się
jedynie o 32 g. Drużyna w składzie: Christian Fahren, Stefan Barkowski oraz Marcel Lubbe.
Zarówno drużyna Papierowe Chłopaki z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach, jak i drużyna Kombodejsi w szacowaniu nośności swojej konstrukcji pomyliła się jedynie o 10 N.
Magdalena Rucka
Opiekun Koła Naukowego Mechaniki Budowli KOMBO

4.7.

Koło Naukowe Forever Young
działające pod patronatem Oddziału Gdańskiego PTMTS

SKN Forever Young w roku akademickim 2017/2018 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 akademickim 2017/2018 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 akademickim 2017/2018 odbyło kolejno: 1 Walne Zgromadzenie, 3 spotkania
robocze (jedno było poświęcone organizacji działalności Koła, jedno Konkursowi SCREW IT,
a jedno Konkursowi MECHANI-CUP), przeprowadzono także szereg prezentacji działalności Koła (na wykładach z przedmiotów: Mechanika Ogólna i Mechanika Budowli oraz podczas trwania
wydarzeń organizowanych przez Koło).
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W roku akademickim 2017/2018 SKN Forever Young przeprowadziło trzy ważne inicjatywy.
W dniu 21 lutego 2018 r. zorganizowano premierową edycję Konkursu SCREW IT, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu optymalnego złącza śrubowego. Firma Constraco S.A.
została tytularnym Sponsorem Konkursu. Zadaniem uczestników Konkursu – dwuosobowych
drużyn – było zaprojektowanie złącza zakładkowego śrubowego o jednej płaszczyźnie ścięcia
dwóch płaskowników stalowych tak, aby uzyskać najlepszą relację nośności połączenia do kosztu
zaprojektowanego układu. Zespoły najpierw zmontowały samodzielnie swoje złącza, a następnie złącza zostały poddane próbie jednoosiowego statycznego rozciągania ze stałą prędkością
przemieszczenia aż do całkowitego zniszczenia połączenia dowolnym mechanizmem zniszczenia
z uwagi na SGN.
W dniu 21 marca 2018 r. członkowie Koła uczestniczyli w festiwalu FOKA – Forum Organizacji i Kół Akademickich. Podczas jego trwania demonstrowali interaktywny model układu
tensegralnego.
Końcowo, w dniu 29 czerwca 2018r. przeprowadzono trzecią edycję Konkursu „MechaniCup” z zakresu mechaniki ogólnej i budowli. Dwie najlepsze dziesiątki uczestników (osobno
z MO i MB), wyłonione na podstawie zadań eliminacyjnych wydawanych w przekroju 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
wsparły doﬁnansowaniem ﬁrmy Korporacja Budowlana DORACO (trzy płatne staże w nagrodę
of ﬁrmy), Transprojekt Gdański S.A. oraz Water-Jet sp. z o.o. z Elbląga.
Karol Winkelmann
Opiekun Koła Naukowego Forever Young

5.
5.1.
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Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

W Radzie Naukowej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
w 2018 r. 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

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)

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

Redaktor techniczny
Redaktor językowy
Sekretarz

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

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

Kwartalnik JTAM ukazuje się terminowo; wszystkie zeszyty JTAM ukazały się zgodnie z kalendarzem wydawniczym: 1/2018 w styczniu, 2/2018 w kwietniu, 3/2018 w lipcu, 4/2018 w październiku; razem 122 ark. wydawniczeach
Journal of Theoretical and Applied Mechanics został po raz dziewiąty odnotowany na liście
Impact Factor (opublikowanej w roku 2018), przy czym współczynniki Impact Factor kwartalnika
systematycznie wzrastają:
J THEOR APP MECH-POL IF 2017=0.783 (IF 2009=0.178).
Po raz szósty odnotowany został również tzw. 5-letni współczynnik Impact Factor
J THEOR APP MECH-POL 5-Years IF=0.974
Pierwszy 5-letni współczynnik Impact Factor 5-Years IF=0.447

Wzrost współczynnika IF czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics
w latach 2009-2017
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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 2018
opublikowano 89 artykułów i 5 komunikatów (w sumie 122 ark. wydawnicze), co stanowi ok. 27%
zgłaszanych do redakcji prac. W ostatnich latach napływa ok. 350 artykułów rocznie.
Z okazji 60-lecia wydawcy, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
numer 2/2018 JTAM miał charakter specjalny: zostały w nim opublikowane wyłącznie artykuły
zaproszonych autorów – wybitnych naukowców zagranicznych, członków Kolegium Redakcyjnego
i laureatów nagród przyznawanych przez PTMTS.
W 2018 r. redakcja zakupiła dostęp do Editorial System (nowoczesny system do przetwarzania i obiegu prac naukowych online) i Journals System (system elektronicznej publikacji
czasopism naukowych – strona www). Zmienił się wygląd strony internetowej kwartalnika, autorzy i czytelnicy zyskali nowe narzędzia, takie jak: możliwość współdzielenia informacji o artykule
poprzez e-mail, link do artykułu oraz integrację z mediami społecznościowymi, statystyki oglądalności artykułów, możliwość znajdowania podobnych artykułów.

Wygląd nowej strony internetowej kwartalnika

Redakcja stosuje ogólnie przyjęte standardy – licencje Creative Commons (BY-NC), zaporę
ghostwriting, deklaracje autorów o oryginalności ich tekstów. Od marca 2016 Redakcja korzysta
także z programu iThenticate, dzięki któremu można określić procentowy stopień podobieństwa
nadsyłanych artykułów do wcześniej opublikowanych tekstów i zmniejszyć ryzyko przyjęcia do
druku plagiatów lub autoplagiatów.
Czasopismo działa na zasadzie Open Access: na stronie internetowej dostępne są wszystkie
numery kwartalnika od początku, tj. od 1963 roku, do aktualnego zeszytu.
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W 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę (umowa nr 699/P-DUN/2018) doﬁnansowało trzy zadania związane z podniesieniem poziomu naukowego czasopisma oraz upowszechnianiem 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 2017

W lutym 2018 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2017 w formacie A4, str. 166, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ryszard
Pęcherski.
W 2018 roku zostały zdigitalizowane pierwsze wydania Biuletynu PTMTS z lat 1959-1963.
Są one, jak i wszystkie następne numery aż do bieżącego dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem http://www.ptmts.org.pl/biuletyn.htm.

5.3.

Modelowanie Inżynierskie

Oddział Gliwicki PTMTS wydał w 2018 roku cztery zeszyty czasopisma Modelowanie Inżynierskie:
• t. 34, z. 65 – 17 artykułów, 132 strony,
• t. 35, z. 66 – 13 artykułów, 102 strony,
• t. 36, z. 67 – 12 artykułów, 100 stron,
• t. 37, z. 68 – 18 artykułów, 150 stron,
nakład każdego numeru to 500 egz., redaktor naczelny – 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 177 arkuszy wydawniczych w wydawnictwach ciągłych.

5.4.

Wydawnictwa zwarte

Zarząd Główny opublikował:
• księgę 60 Lat Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, redaktor wydania Wiesław Nagórko, format B5, str. 276, ISBN 978-83-9321079-4,
• dwa tomy monograﬁi Mechanika w lotnictwie, ML-XVIII 2018, redaktor Krzysztof
Sibilski. Jest to kolejna publikacja z serii „Mechanika w lotnictwie”. Zawiera pełne wersje referatów wygłoszonych podczas XVIII Konferencji „Mechanika w Lotnictwie, ML-XVIII 2018”. Wszystkie opublikowane referaty otrzymały pozytywne recenzje. Format A4, druk w szarościach, wersja elektroniczna w kolorze dostępna na stronie
http://ptmts.org.pl/wydawnictwa/. Tom I – str. 284, tom II – str. 292, ISBN 978-83-952553-0-4.

6. Renowacja grobowca prof. M.T. Hubera

6.

Renowacja grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera

W listopadzie 2017 r. zakończyła się renowacja grobowca, w którym spoczywa wybitny polski
uczony, inżynier mechanik, profesor Maksymilian Tytus Huber.
Z tej okazji 11 maja 2018 r. została zorganizowana na Akademii Górniczo-Hutniczej uroczystość poświęcona osobie Profesora, którą zaszczycili swoją obecnością licznie przybyli przedstawiciele uczelni, członkowie oddziałów PTMTS, naukowcy, nauczyciele i studenci. Spotkanie
miało charakter otwartego seminarium naukowego poświęconego znaczeniu osiągnięć naukowych
prof. M.T. Hubera w rozwoju polskiej i światowej mechaniki.

W trakcie obrad głos zabrał przewodniczący PTMTS prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, przedstawiając informacje na temat przebiegu prac renowacyjnych oraz zaangażowania
poszczególnych instytucji i osób. Przemówienie zakończył podziękowaniami złożonymi na ręce
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donatorów. Wspomnienie o profesorze M.T. Huberze wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Cieplok.
Następnie głos zabrała dr hab. inż. Kinga Nalepka, wygłaszając referat pt. „Developments in
Plasticity and Fracture. Centenary of M.T. Huber Criterion. Kraków 2004” – wspomnienia
uczestników sympozjum, w którym uwypukliła znaczenie hipotezy wytężeniowej. W południe
uczestnicy spotkania udali się na Cmentarz Rakowicki, gdzie złożyli kwiaty na grobie Profesora.

Przedsięwzięcie renowacji grobowca zostało sﬁnansowane przez jednostki organizacyjne związane z Profesorem lub działające na rzecz krzewienia i rozwoju polskiej mechaniki. Ze szczególnym akcentem należy tu wymienić: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN, Akademię Górniczo-Hutniczą, Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, która zorganizowała zbiórkę pieniężną. Okolicznościową uroczystość przy grobie profesora Maksymiliana Hubera
połączoną z otwartym seminarium naukowym zorganizowała Akademia Górniczo-Hutnicza przy
współudziale Oddziału Krakowskiego PTMTS. Do grona osób zasługujących na szczególne podziękowania z racji osobistego zaangażowania w dzieło renowacji grobowca należy zaliczyć prof.
dr. hab. inż. Pawła Kłosowskiego oraz mgr. inż. Henryka Zioło Kanclerza AGH.
Grzegorz Cieplok

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 nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskiwane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. Współpraca z MNiSW

W lutym w biurze ZG sporządzono raport (merytoryczny i ﬁnansowy) z zadań doﬁnansowanych przez MNiSW w 2017 roku. Raport dotyczył umowy zawartej w 2017 roku. MNiSW
na podstawie raportu wydaje decyzję o rozliczeniu przekazanych środków. W przypadku braku
pozytywnej decyzji przyznane środki trzeba zwrócić do Ministerstwa.
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.
W końcu marca otrzymaliśmy decyzję o rozliczeniu zadań wydawniczych zrealizowanych
w 2016 roku.
W czerwcu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków na trzy zadania wydawnicze do
realizacji w 2018 roku:
1) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
(przyznano 66% środków, o które wnioskowaliśmy),
2) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji (przyznano 22% środków, o które wnioskowaliśmy),
3) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń (przyznano 43%
środków, o które wnioskowaliśmy).
Umowa została podpisana w czerwcu.
Również w czerwcu otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków na 4 zadania w kategorii
upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych realizowanych w 2018 roku oraz odmowę na przyznanie
środków na 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).
Zespół oceniający uznał, że wnioskowane przedsięwzięcie nie ma charakteru zadań upowszechniających naukę.
Po obniżeniu kosztów przez organizatorów jednej z konferencji, ostatecznie – po powtórnej
decyzji ministerstwa – w listopadzie podpisaliśmy umowę na organizację czterech konferencji:
1) 57. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XVIII Konferencję „Mechanika w lotnictwie” ML-XVIII 2018 (Zarząd Główny),
3) 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems (Oddział Poznański)
4) VI Międzynarodową Konferencję Mostową im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność” (Oddział Bydgoski)
We wrześniu złożyliśmy do Ministerstwa dwa wnioski na realizację zadań w 2019 roku. Jeden
na wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (od 2019 roku MNiSW
zaczęło znowu przyjmować wnioski na wydawanie czasopism) i drugi w kategorii upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych
konferencji naukowych na 3 konferencje:
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1) 58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki),
2) XIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” NKRM 2018 (Oddział Poznański),
3) IV Polski Kongres Mechaniki oraz 23. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki, PCM-CMM-2019 (Oddział Krakowski)
Decyzje o przyznaniu środków ﬁnansowych na poszczególne zadania będą podejmowane przez
Ministerstwo do końca marca 2018 r.

8.
8.1.

Współpraca Towarzystwa z zagranicą

Reaktywacja Polskiej Sekcji GAMM

Polska Sekcja GAMM stanowi jedną z form współpracy PTMTS i GAMM (Gesellschaft für
Angewandte Mathematik und Mechanik). Towarzystwo naukowe GAMM funkcjonuje jako międzynarodowe Towarzystwo Matematyki i Mechaniki Stosowanej zgodnie z deklaracją i angielską
wersją nazwy (International Association of Applied Mathematics and Mechanics). Inicjatywę
reaktywowania Polskiej Sekcji GAMM zgłosił w Zarządzie Głównym PTMTS prof. Włodzimierz Kurnik w 2016 roku. Historia i aktualny stan współpracy GAMM i PTMTS, w tym
także Polskiej Sekcji GAMM, były przedmiotem obrad podczas XXXVII Zjazdu Delegatów
PTMTS w marcu 2017 roku w Supraślu oraz zostały przedstawione w Biuletynie PTMTS, 2017
(http://www.ptmts.org.pl/pliki/biuletyn/Biuletyn-2017-ost.pdf). XXXVII Zjazd Delegatów powierzył prof. Mieczysławowi Kuczmie z Oddziału Poznańskiego PTMTS działania organizacyjne
mające na celu reaktywację Polskiej Sekcji GAMM.
Reaktywacja Polskiej Sekcji GAMM wymagała podjęcia szeregu działań. W dniu 19 marca
2018 roku na zebraniu rozszerzonego Zarządu GAMM, podczas konferencji GAMM w Monachium, prof. M. Kuczma przedstawił wniosek PTMTS o reaktywację Polskiej Sekcji GAMM.
Wniosek został przyjęty przychylnie. Inicjatywa reaktywowania Polskiej Sekcji GAMM spotkała
się ze znaczącym zainteresowaniem w naszym środowisku, potwierdzonym przyjęciem zaproszenia do członkostwa w Sekcji oraz deklaracjami wsparcia działań Sekcji ze strony wielu koleżanek
i kolegów. Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS w Pułtusku 6-7 czerwca 2018
roku prof. M. Kuczma przedstawił wyniki podjętych działań na rzecz reaktywacji PS GAMM.
W dniu 7 czerwca 2018 roku odbyło się zebranie założycielskie reaktywowanej Polskiej Sekcji
GAMM, w którym uczestniczyło 12 osób. Zebranie dokonało wyboru prof. Mieczysława Kuczmy
na przewodniczącego Polskiej Sekcji GAMM oraz dr Magdaleny Łaseckiej-Plury na sekretarza
Sekcji. Na podstawie złożonych deklaracji Polska Sekcja GAMM liczy obecnie 32 członków:
Jerzy Bobiński
Tadeusz Burczyński
Arkadiusz Denisiewicz
Grzegorz Domek
Jarosław Górski
Michał Guminiak
Andrzej Harlecki
Marcin Kamiński
Tomasz Kapitaniak
Paweł Kłosowski
Zbigniew Kowalewski
Tomasz Krzyżyński
Józef Kubik

Ryszard Kutyłowski
Magdalena Łasecka-Plura
Tomasz Łodygowski
Artur Maciąg
Zdzisław Pawlak
Jacek Przybylski
Jarosław Rusin
Katarzyna Rzeszut
Błażej Skoczeń
Wojciech Sumelka
Ewa Tuliszka-Sznitko
Andrzej Tylikowski
Andrzej Winnicki
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Anna Kucaba-Piętal
Mieczysław Kuczma
Włodzimierz Kurnik

Mirosław Witoś
Michał Wojtylak
Robert Zalewski

Jedną z podstawowych form aktywności GAMM są coroczne konferencje prowadzone od wielu lat w języku angielskim o nazwie GAMM Annual Meeting (GAMM Jahrestagung – poprzednia
nazwa w języku niemieckim), które aktywizują środowisko mechaniki i stanowią dobre międzynarodowe forum do prezentacji wyników badań oraz nawiązywania kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi naszego zachodniego sąsiada. Warto tutaj podkreślić, że członkowie GAMM
(PS GAMM) otrzymują drukowane czasopisma publikowane przez GAMM (Mitteilungen, Rundbrief) oraz że dzięki istniejącemu porozumieniu o wzajemności między GAMM i PTMTS członkowie PTMTS płacą składkę zredukowaną do 2/3 regularnej składki GAMM. Przynależność do
GAMM uprawnia także do zniżek w opłatach konferencji organizowanych przez ważne towarzystwa, z którymi GAMM ma umowy o wzajemności, oraz m.in. zapewnia możliwość członkostwa
w European Mechanics Society (EUROMECH) bez dodatkowych składek.
Więcej informacji na stronie internetowej PS GAMM: http://www.psgamm.put.poznan.pl/
Celem Polskiej Sekcji GAMM jest aktywizacja polskich członków GAMM i wspieranie ich inicjatyw. Wszystkich zainteresowanych aktywnością w ramach Polskiej Sekcji GAMM zapraszamy
serdecznie do współpracy.
Mieczysław Kuczma

8.2.

Współpraca z Czech Technical University in Prague oraz
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Oddział Opolski nawiązał współpracę z Czech Technical University in Prague, która zapoczątkowana była poprzez wystąpienie przedstawicieli tej uczelni na lutowym seminarium oddziału w roku 2018 oraz z Ternopil Ivan Puluj National Technical University, która zapoczątkowana
była poprzez dwa wystąpienia przedstawicieli tej uczelni na marcowym seminarium Oddziału
w roku 2018.

9.

Podsumowanie

Towarzystwo kontynuowało działalność statutową, organizując różne imprezy naukowe,
m.in.: zebrania, seminaria, konferencje, sympozja i warsztaty. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając doﬁnansowanie, potwierdziło dużą rolę tych przedsięwzięć w krzewieniu mechaniki. 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 177 arkuszy wydawniczych.
W wydawnictwach zwartych – 2-tomowa monograﬁa Mechanika w Lotnitwie, ML-XVIII 2018
wydano 48 arkuszy wydawniczych.
Przez cały 2018 rok trwały prace związane z organizacją IV Polskiego Kongresu Mechaniki połaczonego z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych Mechaniki, PCMCMM-2019.
W 2018 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doﬁnansowało 3 zadania wydawnicze mające na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia kwartalnika JTAM, a z zakresu działalności upowszechniającej naukę doﬁnansowało 4 konferencje.
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Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2019 roku – złożono wniosek na wydawanie
kwartalnika JTAM i drugi na 3 konferencje.
W 2018 r. odbyły się uroczystości związane z odsłąnięciem tablicy pamiątkowej na grobowcu
prof. M.T. Hubera (modernizacja grobowca została zakończona w 2017 roku).
Sﬁnalizowano utworzenie Polskiej Sekcji 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 2018 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd
Główny i Zarządy Oddziałów.
Towarzystwo realizuje zadania statutowe dzięki społecznemu zaangażowaniu swoich członków.
Tabela 1
Liczba członków w oddziałach, zebrania organizacyjne i zebrania naukowe
Liczba
członków
37
20
58
63
73
100
42
27
82
35
54
20
33
69
26
44
140
63
22
1008

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
3
4
4
4
6
4
3
2
4
3
1
4
3
3
1
2
3
4
4
69

Zebrania
naukowe
10
4
4
2
11
4
4
2
3
4
10
0
26
3
8
3
2
4
3
107

Liczba
uczestników
253
90
57
22
191
67
76
22
45
49
130
0
487
74
112
100
55
53
54
1937

Liczba
referatów
10
4
4
7
13
4
4
2
4
4
10
0
29
3
8
3
3
4
3
119

Informacje, aktualności i zapowiedzi

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2017 na rzecz naszej
organizacji, serdecznie dziękujemy.
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Uzyskane środki są przeznaczane na nagrody dla autorów referatów wyróżnionych podczas
konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, dla laureata Nagrody
Naukowej im. Wacława Olszaka oraz na wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and
Applied Mechanics.

*****
W 2019 roku zapraszamy na konferencje:
• 58. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 24-28 lutego
http://www.goptmts.pl/sympozjon/
• XIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Będlewo, 20-23 marca
http://ptmts.put.poznan.pl/
• „Advances in Applied Biomechanics” oraz
„Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Wisła, 17-19 maja
http://www.biomechanik.pl/aab/informacje/
• 10th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures
Augustów, 2-6 czerwca
http://ismms2019.wm.pb.edu.pl/
• IV Polski Kongres Mechaniki połączony z 23. Międzynarodową Konferencją
Metod Komputerowych Mechaniki, PCM-CMM 2019
Kraków, 8-12 września
https://pcm-cmm2019.com/
• II Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny
Cedzyna k/Kielc, 18-20 września
Zapraszamy również do udziału w konkursach naukowych organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
http://ptmts.org.pl/nagrody-i-konkursy/
Zapraszamy także do odwiedzania stron internetowych oddziałów PTMTS. Można tam znaleźć sporo ciekawych wiadomości. Przykładowo na stronie Oddziału Bielsko-Bialskiego w zakładce: Profesorki super-babki, tworzonej z okazji: 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
oraz 100-lecia nabycia/potwierdzenia równych praw kobiet w Polsce, zamieszczane są omówienia książek o słynnych profesorkach, przy czym w każdym z odcinków zamieszczone są zdjęcia
z miejsc związanych z bohaterkami.

Część II

Nadzwyczajny
Jubileuszowy Zjazd
Delegatów PTMTS

1. PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS
Z OKAZJI 60-LECIA TOWARZYSTWA
Pułtusk, 6-7 czerwca 2018 r.1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS zwołany z okazji jubileuszu 60-lecia Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej otworzył przewodniczący PTMTS Zbigniew
Kowalewski. Przywitał wszystkich zebranych i zaproponował wybór władz Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów.
Funkcję przewodniczącego Zjazdu objął członek honorowy PTMTS Wiesław Nagórko, a sekretarzami zostały Barbara Kozłowska i Edyta Ładyżyńska-Kozdraś.

W Zjeździe uczestniczyło 91 osób, w tym liczne grono członków honorowych.
***
Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał przewodniczący PTMTS Zbigniew Kowalewski,
który przedstawił fakty historyczne i wybrane dane statystyczne dotyczące działalności PTMTS
ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia (od Zjazdu Jubileuszowego na 50-lecie
Towarzystwa).
W swoim wystąpieniu przewodniczący przybliżył rolę Towarzystwa w popularyzacji i rozwoju mechaniki polskiej. Przedstawił dane dotyczące aktywności Towarzystwa, uwypuklając jego
wkład w organizowanie i współorganizowanie konferencji, zebrań naukowych oraz konkursów dla
wybitnych mechaników. Zwrócił uwagę na:
• rosnącą liczbę członków – na koniec 2017 roku Towarzystwo liczyło 1000 członków zrzeszonych w 19 oddziałach, w tym 32 członków honorowych; ponadto do Towarzystwa należy
4 członków wspierających,
1

Podpisany protokół z Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów PTMTS znajduje się w biurze ZG
PTMTS.

78

Część II – Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Delegatów PTMTS

• liczbę 157 konferencji naukowych organizowanych i współorganizowanych przez PTMTS
w latach 2008-2017, w których wzięło udział łącznie 13811 uczestników i wygłoszono 7361
referatów,
• liczbę 942 zebrań organizowanych i współorganizowanych przez PTMTS w latach 2008-2017, na których wygłoszono 1063 referatów,
• udział w latach 2008-2017 w organizacji 43 konkursów, w tym 7 cyklicznych: Konkursu
o Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka, Konkursu o Nagrodę Naukową im. Witolda
Nowackiego, Konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego, Ogólnokrajowego Konkursu im. Profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki
technicznej, Konkursu im. Profesora Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, Konkursu im. Profesora Janusza W.
Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów oraz Konkursu wyKOMBinuj Most.

Przewodniczący podkreślił, że działalność statutowa PTMTS jest ﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wśród najważniejszych statutowych zadań Towarzystwa wymienił:
• wydawanie Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
• organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki cyklicznie, co 4 lata, od 2007 roku
• wydawanie Biuletynu PTMTS (od roku 2012 jako rocznik), w którym przedstawiane są
najważniejsze wydarzenia z życia Towarzystwa.
Ważną inicjatywą Towarzystwa była renowacja grobowca prof. Maksymiliana T. Hubera
sﬁnalizowana w 2017 roku. Przewodniczący podziękował za wsparcie tej inicjatywy wszystkim
indywidualnym darczyńcom oraz instytucjom sponsorującym: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutowi Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnice Gdańskiej oraz Politechnice
Warszawskiej.
Na zakończenie swojej wypowiedzi przewodniczący podziękował serdecznie koleżankom z biura PTMTS za ich zaangażowanie.
Przewodniczący swe wystąpienie zakończył życzeniami wielu sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z dokonań uzyskiwanych w ramach szeroko pojętej dyscypliny mechanika oraz powtórzył
apel sformułowany na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTMTS w 2008 roku: Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS zwraca się do obecnego i przyszłych zarządów
oraz do wszystkich członków Towarzystwa z apelem kontynuowania i intensyﬁkowania wszystkich dotychczasowych działań, które służą rozwojowi mechaniki, jej
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rozpowszechnianiu i popularyzacji, a także o indywidualną i zespołową troskę, by
były na należytym poziomie.
***
Obecni na Zjeździe delegaci i członkowie honorowi minutą ciszy uczcili pamięć członków
Towarzystwa zmarłych w ciągu ostatnich 10 lat.
Z szeregów naszego Towarzystwa odeszli:
Zbyszko Stojek – Oddział Krakowski
Jarosław Stefaniak – Oddział Poznański
Marek Dietrich – Oddział Warszawski
Wojciech Nowacki – Oddział Warszawski
Jan Oderfeld – Oddział Warszawski
Wojciech Szczepiński – Oddział Warszawski
Dagmara Tejszerska – Oddział Gliwicki
Zbigniew Olesiak – Oddział Warszawski
Jerzy Maryniak – Oddział Warszawski
Czesław Rymarz – Oddział Warszawski
Witold Żurek – Oddział Łódzki
Bogdan Skalmierski – Oddział Częstochowski
Jan Kruszewski-Majewski – Oddział Gdański
Jerzy Wróbel – Oddział Warszawski
Marian Suchar – Oddział Łódzki
Anatoliusz Jakowluk – Oddział Białostocki
Piotr Perzyna – Oddział Warszawski
Zbigniew Engel – Oddział Krakowski
Zbigniew Orłoś – Oddział Warszawski
Krzysztof Wernerowski – Oddział Bydgoski
Eugeniusz Ranatowski – Oddział Bydgoski
Witold Kosiński – Oddział Warszawski
Wanda Szemplińska-Stupnicka – Oddział Warszawski
Włodzimierz Prosnak – Oddział Warszawski
Ewald Macha – Oddział Opolski
Marek Sokołowski – Oddział Warszawski
Wiesław Sobieraj – Oddział Warszawski
Zbigniew Sikora – Oddział Gdański
Eugeniusz Bielewicz – Oddział Gdański
Katarzyna Kowal-Michalska – Oddział Łódzki
Arnold Wilczyński – Oddział Bydgoski
Jan Kmita – Oddział Wrocławski
Czesław Woźniak – Oddział Warszawski
Andrzej Sawicki – Oddział Gdański
Romuald Puzyrewski – Oddział Bydgoski
Otton Dąbrowski – Oddział Wrocławski
Marek Gawliński – Oddział Wrocławski
Czesław Jacek Branicki – Oddział Gdański
Jan Żmuda – Oddział Opolski
Tadeusz Nieszporek – Oddział Częstochowski
Lech Tomski – Oddział Częstochowski
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Bolesław Mazurkiewicz – Oddział Gdański
Bogdan Tadeusz Maruszewski – Oddział Poznański
Karol Grudziński – Oddział Szczeciński
Roman Bogacz – Oddział Warszawski
*****
Wystąpienia okolicznościowe wygłosili goście Zjazdu:
• prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej,
• prof. Zbigniew Kruszewski, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego,
• prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

*****
Prof. Mieczysław Kuczma poinformował o reaktywacji – z inicjatywy PTMTS – Polskiej Sekcji GAMM (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) w dniu 19 marca 2018 r.
W swym wystąpieniu zachęcił członków PTMTS do wstąpienia w jej szeregi, informując o inicjatywie zorganizowania w najbliższym czasie konferencji GAMM w Polsce wspólnie z naszym
Towarzystwem.
*****
Wręczenie Odznak „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”. Przewodniczący Kapituły prof. Józef Kubik odczytał postanowienie posiedzenia Kapituły
o przyznaniu złotych i srebrnych Odznak oraz imienną listę wyróżnionych.
Złotą Odznaką wyróżnieni zostali: Piotr Alawdin – O. Zielonogórski, Jarosław Górski –
O. Gdański, Marek Gzik, Sławomir Kciuk – O. Gliwicki, Bogdan Wilczyński – O. Koszaliński,
Bogumił Wrana – O. Krakowski.
Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali: Krzysztof Kawlewski – O. Gliwicki, Tomasz
Piątkowski – O. Bydgoski, Wiesława Piekarska – O. Bydgoski, Agnieszka Sabik – O. Gdański, Jacek Snamina – O. Krakowski, Sebastian Uzny – O. Częstochowski.

1. Protokół z Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów PTMTS

*****
Przed uroczystym bankietem w sali koncertowej zamku odbył się koncert Warszawskiego
Duetu Akordeonowego. Piotr Kopietz i Jacek Małachowski zaprezentowali melodie z różnych
epok i różnych stron świata, od utworów muzyki klasycznej po melodie żydowskie, francuskie
walce, polskie i argentyński tanga. Występ spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, nie zabrakło
bisów.

Podczas uroczystego bankietu, który odbył się w krużgankach zamkowych, Zbigniew Kowalewski przywitał wszystkich zebranych – gości i delegatów Jubileuszowego Zjazdu. Bankiet
rozpoczęły krótkie wystąpienia gości. Następnie Z. Kowalewski wręczył zaproszonym gościom
oraz przewodniczącym oddziałów PTMTS pamiątkowe talerze, upamiętniające 60-lecie PTMTS.
Były też liczne nieoﬁcjalne już wystąpienia i wspomnienia. Bankiet w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze trwał do późnych godzin nocnych.
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1. Protokół z Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów PTMTS

*****

W drugim dniu Zjazdu, jeszcze przed obradami, jubileusz Towarzystwa uczczono wystrzałami
armatnimi.
Korzystając z porannego światła wykonano sporo zdjęć, między innymi zdjęcie zbiorowe.
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W Jubileuszowym Zjeździe wzięło udział wielu byłych przewodniczących PTMTS. Na zdjęciu
poniżej od lewej stoją: Andrzej Tylikowski, Wiesław Nagórko, Zbigniew Kączkowski, Arkadiusz
Mężyk oraz aktualny przewodniczący Zbigniew Kowalewski.
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*****
W drugim dniu Zjazdu odbyła się Sesja naukowa „Perspektywy rozwoju mechaniki”. Referaty wygłosili:
• prof. Zenon Mróz – Stany graniczne materiałów i konstrukcji: efekty skali i zmian geometrii,
• prof. Gwidon Szefer – Modelowanie wielkoskalowych stanów naprężeń i deformacji struktur
materialnych,
• prof. Edmund Wittbrodt – Dynamika złożonych układów mechanicznych i biomechanicznych.

1. Protokół z Nadzwyczajnego Jubileuszowego Zjazdu Delegatów PTMTS

*****
Przeprowadzono dyskusję „okrągłego stołu” na temat przyszłości mechaniki – moderatorem
był prof. Włodzimierz Kurnik. W dyskusji potwierdzono niedostateczne ﬁnansowanie nauki –
w tym także dziedziny mechaniki. Sprawozdanie z dyskusji w dalszej części Biuletynu.
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Zjazd odbył się w radosnej atmosferze, w pięknym zabytkowym miejscu i przy wspaniałej
pogodzie.
Wszyscy życzyli sobie spotkania za następne 10 lat.
Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
Barbara Kozłowska

2. PANEL DOTYCZĄCY PRZYSZŁOŚCI MECHANIKI W POLSCE
Pułtusk, 7 czerwca 2018 r.
Prowadzący panel: prof. Włodimierz Kurnik
Paneliści: prof. Zenon Mróz, prof. Gwidon Szefer, prof. Edmund Widttbrodt
Prof. Włodzimierz Kurnik – wprowadzenie do dyskusji
Pentagonalna pętla niemożliwości: badania→punkty→granty→pieniądze→badania.
A gdzie odkrycia? Gdzie prawdziwa nauka? Dodatkowo problem w pracy u podstaw.
Zdaniem studentów program nauczania jest przeteoretyzowany. „Chcemy uzyskać
dyplom inżyniera i jednocześnie deklarujemy nigdy nie korzystać z fundamentalnych
praw i zasad mechaniki. Rynek pracy nie oczekuje tego od nas!” A tymczasem „ruch
jest przyczyną wszelkiego życia...”. I czy regulacje kreowane przez obecnych polityków
(mechanika→inżyniera mechaniczna) wywrą realny wpływ na przyszłość mechaniki?
Prof. Zenon Mróz
Główny trzon mechaniki to mechanika materiałów i konstrukcji. Za 10 lat będzie gałęzią
rutynową. W przyszłości zajdzie potrzeba badań nad problemem multi-skalowej homogenizacji oraz nad zintegrowanym procesem wytwarzania. Niezmiernie ważny będzie druk 3D.
Zajdzie jednocześnie integracja zespołów badawczych (materiały, projektowanie) włączająca ﬁzyków, chemików, biomechaników i biomimetyków. Z pewnością aktualne pozostaną
zagadnienia pól sprzężonych: energetyka, napędy elektryczne (mechanika baterii), napęd
wodorowy.
Prof. Gwidon Szefer
Przyszłość to przede wszystkim inżynieria materiałowa. Paradygmat materiału ciągliwego, który będzie się charakteryzował korzystnym stosunkiem naprężeń dopuszczalnych do
modułu sztywności postaciowej. Obecne materiały osiągają ułamki promila wartości tego
parametru, podczas gdy pożądane wartości docelowe to 20% i więcej. Obecnie obiecujące
są gumo-metale ulegające zniszczeniu poprzez poślizg, a nie dyslokacje. Innym interesującym zjawiskiem obserwowanym w mechanice, najprawdopodobniej pogłębiającym się
przyszłości, jest kooperacja mechaników z ﬁzykami ciała stałego i tymi, którzy zajmują
się dynamiką płynów. Przyszłość mechaniki to także badania na poziomie nano-skalowym,
włączając w to efekty kwantowe decydujące o wytrzymałości struktur.
Prof. Edmund Wittbrodt
Ogromną rolę odegrają potrzeby ogólnie rozumiane społecznie, takie jak energetyka, oddziaływanie na środowisko, technologie satelitarne monitorujące stan środowiska. Naturalnie ważne będą także nowe materiały i technologie. Faktycznie, problem „pentagonu”
ma w tej chwili miejsce w polskiej mechanice, ale jeśli nawet 10% działalności wynikającej
z takiego obrotu spraw okaże się dobrym wynikiem naukowym (potwierdzonym wartościowymi publikacjami), to może będziemy mogli uznać to za wartościowy naukowy wynik.
Co ważne teraz i jutro, to kształcenie kadr. Trzeba nieustannie kłaść nacisk na podstawy i nie spłycać nauczania mechaniki poprzez koncentrację przedmiotów wykładanych na
uczelniach technicznych. Przyszłość to m.in. nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów.
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Prof. Włodzimierz Kurnik
Niewątpliwym wyzwaniem na najbliższą dekadę będzie recykling. Taką opinię podzielają
zachodni badacze.
Prof. Zbigniew Kączkowski
Nie chcę stawiać się w roli „proroka”, ale przypomnę sylwetkę prof. Szmeltera, który pół
wieku temu bezbłędnie zdiagnozował przyszłą rolę komputera w nauce. Dziś pozostaje
czekać na wyzwania dla mechaniki płynące z zewnętrznych potrzeb środowiska, w którym
żyjemy.
Prof. Elżbieta Pieczyska
Nie będzie przyszłości mechaniki bez młodości! Trzeba inwestować w młodych naukowców,
zachęcać ich (i opłacać) do udziału w takich wydarzeniach, jak choćby ten Zjazd PTMTS.
Przyszła mechanika będzie się opierać na wyzwaniach badawczych. A propos „ruchu”, właśnie odbędzie się Piknik Naukowy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dedykowany
właśnie „ruchowi”.
Prof. Paweł Kłosowski
Na dzisiejszym Zjeździe mamy 2-3 uczestników w wieku poniżej 40 lat. A gdzie jest reszta?
Siedzą utkwieni w „pentagonie” i gonią za punktami. Konieczna jest właściwa aktywizacja
tych młodych ludzi.
Prof. Witold Gutkowski
Mechanika przetrwa wszystko. Obecnym zagrożeniem jest uparte tkwienie w modelowaniu
numerycznym. Gorzej jest z walidacją modeli. Za mało jest zespołów badawczych pracujących nad eksperymentem. Tu właśnie powinien być położony nacisk.
Prof. Błażej Skoczeń
Czy naprawdę mechaniki musi mieć wyłącznie usługowy charakter? Współpraca z ﬁzykami
nad strukturą materiałów pokazuje, że nie zawsze cel ekonomiczny musi być najważniejszy. Powstaje wiele wartościowych wyników o charakterze czysto poznawczym. Dlatego
przyszłość mechaniki trzeba budować wzdłuż dwóch osi: rozwiązywania problemów wynikających z bieżących potrzeb gospodarczych i społecznych oraz pracy nad zagadnieniami
podstawowymi, które mogą prowadzić do ważnych odkryć.
Prof. Wiesław Nagórko
Młodzi ludzie mają swoich promotorów. To na nas spoczywa odpowiedzialność za ukształtowanie młodych naukowców. Mechanika jest piękna dzięki swej teorii. To fundamentalny
argument. Wymiar społeczny oczywiście też jest ważny. W kwestii, czy inżynieria mechaniczna to to samo co mechanika, nasze Towarzystwo powinno zająć stanowisko. Moim
zdaniem to nie to samo.
Prof. Mieczysław Kuczma
Są trzy podstawowe sprawy, które będą się zarysowywały w przyszłości. 1) Zacierają się
różnice pomiędzy materiałem a konstrukcją. Są już takie materiały (wielofunkcyjne, sterowalne), które same w sobie posiadają cechy konstrukcji. 2) Potrzeba w przyszłości wydajniejszego modelowania hierarchicznego uwzględniającego wartościowanie modeli pod
kątem nakładu pracy i jakości uzyskiwanego wyniku. 3) Postępuje cyfryzacja procesu
projektowania, ale potrzeba rozumienia zjawisk nigdy nie zaniknie i nauczanie podstaw
teoretycznych zawsze pozostanie konieczne.

2. Panel dotyczący przyszłości mechaniki w Polsce

Prof. Zbigniew Kowalewski
Jakie są wyzwania dla mechaniki w Polsce? Absolutnie kluczowe są kwestie ﬁnansowe.
Naukowcy składają setki projektów, w których wnioskują o zakup aparatury. Przyznano
łączną kwotę 10 mln zł. To zdecydowanie za mało. Eksperymenty są niezwykle ważne
dla rozwoju mechaniki, ale nie uda się ich zrealizować bez pieniędzy. Sam czekałem na
przyznanie funduszy na projekty 10 lat!
Prof. Witold Elsner
Tak, wyraźnie brakuje wsparcia ﬁnansowego. Przez to warunki do uprawiania nauki są
utrudnione. Tymczasem potencjał naukowo-badawczy w kraju jest bardzo wysoki. Widać
nowe wyzwania, nowe idee, choćby w mechanice płynów, ale wszystko to wysoce niedoﬁnansowane.
Prof. Stanisław Zawiślak
Idąc za słowami papieża Franciszka, „wiek XXI będzie wiekiem interdyscyplinarności”,
chociażby po referatach z tego nadzwyczajnego Zjazdu widać, że tak jest. Przyszłość mechaniki? To na pewno rozwój technik komputerowych w szeroko rozumianej mechanice.
Prof. Jerzy Rojek
Kilka dekad temu można było usłyszeć, że „tunele aerodynamiczne staną się składowiskiem
wydruków komputerowych”. Tak się jednak nie stało. Z wynikami numeryczni, jak się okazało, bywa bardzo różnie. Rynek obliczeniowy został zdominowany przez kilka wiodących
ﬁrm softwarowych, które wprowadziły wiodące i dobrze znane produkty, ale niejednokrotnie można się przekonać, że w pewnych warunkach mogą prowadzić do rożnych i wadliwych
wyników.
Prof. Radosław Mania
Może źródeł ﬁnansowania należy szukać w usługowej roli mechaniki? Wszelkie rankingi
i porównania wyraźnie wskazują ścisłą korelację pomiędzy wynikiem badań naukowych
a nakładem ﬁnansowym. Trzeba tu przyznać, że ten wskaźnik wypada w Polsce nad wyraz
korzystnie.
Prof. Robert Zalewski
Druk 3D to niewątpliwie rozwojowa dziedzina mechaniki, ale jednocześnie tylko fragment
inżynierii materiałowej. 3D to produkcja struktur pasywnych, a przyszłość raczej należy do
materiałów funkcjonalnych, tzw. programmable matter i mikrorobotów, które dziś jeszcze
oglądamy w ﬁlmach s-f transformers. Przyszłość mechaniki to wielodyscyplinowość i dalsza
cyfryzacja, ale martwi jednocześnie tak szybkie wpadanie młodych naukowców w pętlę
niemożliwości opisaną pentagonem na wstępie.
Prof. Mieczysław Kuczma
Patrzmy też na dobre strony. W tym roku przyznano polskim badaczom w dziedzinie
mechanika dwie nagrody ECCOMAS, rozwija się polska sekcja GAMM.
Podsumowanie
Prof. Zenon Mróz
Przyszłość mechaniki w najbliższej dekadzie będzie kształtować inżynieria materiałowa.
Najlepszym tego przejawem jest dziesięć konferencji dotyczących nowych zaawansowanych
technologii materiałowych, które w tej chwili odbywają się w Chinach, kilka w Szwecji
i Szkocji.
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Prof. Gwidon Szefer
Popieram ten pogląd, że nowe kierunki wytyczać będą materiały funkcjonalne i programmable matter.
Prof. Edmund Wittbrodt
Niejeden polski rząd deklarował ﬁnansowanie nauki na poziomie 3% PKB. Jak dotąd, to
nierealizowalny poziom. Problemem pozostaje brak młodej kadry w mechanice. Liczba
zgłoszeń na konkursy systematycznie maleje, nowa ustawa preferuje zmniejszony nabór
studentów (stosunek liczby studentów na nauczyciela akademickiego poniżej 13). Przyszłość mechaniki dostrzegam w integracji mechaniki i ﬁzyki, a także medycyny.
Prof. Włodzimierz Kurnik
Stwierdził, że nie będzie podsumowywał dyskusji. Podziękował wszystkim za udział i zadeklarował, że materiały dotyczące panelu pojawią się w materiałach pozjazdowych.
Piotr Przybyłowicz

Część III

Członkowie PTMTS

1. NOMINACJE I ODZNACZENIA
Nominacje profesorskie członków PTMTS
W 2018 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:
• 6 lutego
Wiesława Piekarska z Oddziału Częstochowskiego
Jerzy Rojek Oddziału Warszawskiego
• 14 marca
Jacek Pozorski z Oddziału Gdańskiego
• 21 czerwca
Romuald Mosdorf z Oddziału Białostockiego
• 18 października
Aleksander Karolczuk z Oddziału Opolskiego
Jakub Marcinowski z Oddziału Zielonogórskiego

*****

Wyróżnienia członków PTMTS
• Dr inż. Adam Tomczyk, dr inż. Jarosław Szusta, dr inż. Łukasz Derpeński, członkowie
Oddziału Białostockiego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali Medale
Komisji Edukacji Narodowej.
• W dniu 16 maja 2018 podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej wręczono tytuły Profesorów Honorowych przyznawane przez Senat Uczelni. Wśród uhonorowanych znaleźli się wieloletni członkowie PTMTS,
prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski oraz prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki. Tytuły Profesorów Honorowych wręczyli: rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz
Markowski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik oraz dziekan Wydziału
Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. W imieniu zmarłego
w kwietniu prof. Wiesława Żylskiego tytuł odebrał prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel.

*****

2. JUBILEUSZE

2.1.

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Stanisława Drobniaka

Dnia 7 grudnia 2018 r. w Sali Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbył
się Jubileusz 70-lecia urodzin profesora Stanisława Drobniaka. Na uroczystość przybyli koledzy
i przyjaciele Jubilata z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych, z Wydziału i Instytutu Maszyn
Cieplnych oraz byli studenci i doktoranci Profesora.

Uroczystego otwarcia dokonał prof. Witold Elsner, dyrektor Instytutu Maszyn Cieplnych,
który przywitał szacownego Jubilata wraz z najbliższą rodziną, zaproszonych gości oraz wszystkich zgromadzonych na sali i wygłosił laudację na cześć Jubilata, w której przedstawił najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego prof. Stanisława Drobniaka. Następnie głos zabrali prof.
Tomasz Kowalewski z IPPT PAN w Warszawie oraz prof. Piotr Doerﬀer z IMP PAN w Gdańsku,
przedstawiając swoje osobiste wspomnienia ze współpracy z Profesorem oraz kontaktów prywatnych. W imieniu władz wydziału życzenia Jubilatowi złożyła dziekan prof. Małgorzata Klimek,
gratulując wspaniałego dorobku i życząc dużo zdrowia i pomyślności, a prof. Witold Elsner
odczytał list gratulacyjny skierowany do Jubilata przez przewodniczącego Komitetu Mechaniki
PAN prof. Tadeusza Burczyńskiego. Następnie wielu gości uczestniczących w tej uroczystości
prosiło o głos, składając Jubilatowi serdeczne życzenia i wspominając wspólne chwile i przeżycia
z Jubilatem.
Na zakończenie uroczystości wystąpił sam Jubilat. Podziękował za zorganizowanie jubileuszu
i liczną obecność gości, a następnie opowiedział o wybranych szczegółach swojego życia zawodowego, na koniec prezentując żartobliwe swoje przyszłe kierunki badań, co zostało uwiecznione
na zdjęciu.
Prof. Stanisław Drobniak urodził się 24 września 1948 w Częstochowie. W roku 1966 rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej, które ukończył w roku
1972, uzyskując dyplom w specjalności Silniki tłokowe. Bezpośrednio po ukończeniu studiów
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podjął pracę w Zakładzie Mechaniki Płynów Instytutu Maszyn Cieplnych. Od początku swojej kariery naukowej związany jest z Politechniką Częstochowską. Na tym samym Wydziale
w roku 1980 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy, której promotorem był
Prof. Janusz Elsner, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1988 roku na
Wydziale Maszyn Roboczych Politechniki Poznańskiej. W roku 1998 otrzymał tytuł naukowy
profesora nauk technicznych. Od tego roku został zatrudniony na stanowisku docenta, od roku
1991 profesora nadzwyczajnego PCz, a w roku 2007 został zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego.
W Politechnice Częstochowskiej w latach 1996-2005 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Cieplnych, w którym do roku 2015 kierował Zakładem Mechaniki Płynów. W latach 19901993 był Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Budowy Maszyn.
Był inicjatorem, a następnie wieloletnim przewodniczącym Polskiego Centrum Pilotowego
ERCOFTAC (European Research Community on Flow Turbulence and Combustion), od roku
1990 jest członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, był wice- i przewodniczącym
Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN, członkiem prezydium ZG PTMTS, członkiem organizacji
europejskich Euromech i GAMM. W latach 2003-2006 był członkiem rady naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz od 1997 do chwili obecnej członkiem rady
naukowej Instytutu Górotworu PAN w Krakowie.
Prof. Stanisław Drobniak jest znanym w środowisku uczonym, którego specjalnością naukową jest eksperymentalna analiza przepływów turbulentnych, aerodynamika turbin, numeryczna
mechanika płynów, w tym symulacja wielkich wirów (Large Eddy Simulation) oraz diagnostyka
maszyn cieplno-przepływowych. Jest współautorem (z prof. J.W. Elsnerem) monograﬁi z zakresu metrologii przepływów oraz autorem lub współautorem 150 prac z zakresu turbulencji
przepływów i diagnostyki maszyn przepływowych.
Wypromował 7 doktorów w specjalnościach mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn,
jest promotorem jednej realizowanej obecnie pracy doktorskiej. Prof. Stanisław Drobniak był
recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu
naukowego profesora.
Od początku własnej kariery naukowej oraz będąc dyrektorem Instytutu Maszyn Cieplnych, przewiązywał dużą wagę do współpracy międzynarodowej. Pracował jako „research fellow”
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(1981-1982) oraz „visiting professor” (1999, 2000) na Wydziale Nauk Inżynierskich (Engineering
Department) Cambridge University (W. Brytania), natomiast w latach 1990, 1991, 1996 i 1997
był zatrudniony jako „maitre de recherche”, a w roku 1997 jako „visiting professor” w laboratorium LEGI Politechniki w Grenoble (Francja). Wygłaszał również zaproszone wykłady na
Uniwersytetach w Salonikach, Darmstadt i Volos. Dzięki jego inicjatywie Instytut Maszyn Cieplnych w latach 1998-2006 był uczestnikiem międzynarodowych projektów badawczych w ramach
IV, V i VI Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Prof. Stanisław Drobniak od 1980 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W latach 1996-2000 był przewodniczącym Częstochowskiego Oddziału
PTMTS, a przez trzy kadencje był członkiem prezydium Towarzystwa. Od roku 1993 jest członkiem Komisji Nagrody im. Profesora Wacława Olszaka, a od trzech kadencji członkiem kapituły
Odznaki Honorowej PTMTS. Został wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”. Prof. Stanisław Drobniak od roku 1997 jest
członkiem Wolfson College Cambridge.
Witold Elsner

2.2.

Zasłużona emerytura profesorów Tadeusza Bilińskiego
i Antoniego Matysiaka

W dniu 5 października 2018 roku w siedzibie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ miała miejsce niezwykła uroczystość związana z przejściem na emeryturę
profesorów Tadeusza Bilińskiego i Antoniego Matysiaka.

Spotkanie zostało zorganizowane przez macierzyste zakłady Profesorów, to jest Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (ZBOiFB) oraz Zakład Konstrukcji Budowlanych (ZKB).
Rolę gospodarza tej uroczystości pełnił prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski. Jako pierwsza zabrała głos dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ i kierownik ZBOiFB, przedstawiając sylwetkę
prof. Tadeusza Bilińskiego z podkreśleniem jego osiągnięć jako naukowca, a także społecznika
i organizatora. Sylwetkę prof. Antoniego Matysiaka oraz jego dorobek naukowy w dziedzinie
projektowania przedstawił prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin, kierownik ZKB. Prezentacje ilustrowane były przeźroczami ukazującymi zarówno momenty z życia prywatnego Profesorów, jak
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również ich osiągnięcia zawodowe. Głos zabrali również obaj Profesorowie, uzupełniając wypowiedzi prezenterów ciekawymi epizodami ze swego życia i to zarówno z dzieciństwa, jak i czasów
późniejszych.
Profesor Jakub Marcinowski w swym wystąpieniu podkreślił, że między innymi z uwagi na
kilkudziesięcioletni staż pracy naukowej każdego z Profesorów, w sumie dla obu zbliżony do 100
lat, oraz niezwykłą wartość licznych osiągnięć, profesorowie Antoni Matysiak i Tadeusz Biliński
należą do prawdziwych luminarzy polskiej nauki.
Przypomnijmy chociaż w ogromnym skrócie życiorysy panów Profesorów.
Profesor Tadeusz Biliński urodził się 4.12.1932 r. w Trzemesznie. Podczas II wojny światowej rodzina Profesora była kilkakrotnie przesiedlana w granicach Generalnej Guberni, by po
wojnie wrócić do Trzemeszna, gdzie Profesor rozpoczął naukę w szkole średniej. Maturę jednak
zdał już w Poznaniu, po czym rok pracował na stanowisku robotniczym w Oddziale Drogowym
PKP Poznań. W roku 1956 na Politechnice Poznańskiej otrzymuje stopień magistra inżyniera
budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane. Również z Politechniką Poznańską związane są początki działalności naukowej Profesora. Tutaj w roku 1965 uzyskuje stopień
doktora nauk technicznych, a w roku 1972 na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora habilitowanego. W roku 1976 rozpoczyna pracę w Instytucie Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na stanowisku docenta etatowego. Jednocześnie w latach 1976-1981
pełnił funkcję rektora WSI w Zielonej Górze. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadaje
mu Rada Państwa w roku 1978, natomiast tytuł profesora zwyczajnego otrzymuje w roku 1987.
Od roku 1976 do dnia dzisiejszego mijają równe 42 lata pracy Profesora na zielonogórskiej
uczelni. W tym okresie pełnił odpowiedzialne funkcje, między innymi rektora WSI, o czym już
wspomniano, a także prorektora, dyrektora Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa,
prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (1987-1990), dyrektora Instytutu
Budownictwa (1996-2002) i kierownika Zakładu Budownictwa Ogólnego i Architektury (20022006). Profesor Tadeusz Biliński jest autorem lub współautorem przeszło 300 publikacji naukowych oraz około 30 monograﬁi. Jest recenzentem i opiniodawcą licznych rozpraw doktorskich,
opracowań habilitacyjnych i książek naukowych.

Z inicjatywy i pod patronatem Profesora organizowane są i przeprowadzane na naszej uczelni
cykliczne konferencje naukowe o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Należą do
nich na przykład konferencje: „Konstrukcje zespolone” i „Renowacja budynków i modernizacja
obszarów zabudowanych”, której IX edycja miała miejsce w roku 2018. Konferencje te są uznane
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zarówno w krajowym środowisku naukowym, jak również szczycą się renomą w zagranicznych
ośrodkach naukowych. Profesor był również członkiem komitetów naukowych i honorowych wielu
zjazdów, kongresów i konferencji krajowych i międzynarodowych. Współpracował jako członek
z różnymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, w tym z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Profesor niezwykle aktywnie uczestniczył w życiu społecznym i politycznym regionu oraz
kraju. Na przykład od 1985 roku, przez pięć kolejnych kadencji był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie piastował między innymi funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji
Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej. Za całokształt pracy w parlamencie otrzymał niezwykle cenny wyraz uznania w postaci Pucharu Fair Play przyznanego przez posłów,
członków Komisji. Za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracy naukowej, dydaktycznej i stowarzyszeniowej, Profesor był wielokrotnie odznaczany, w tym między innymi: Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1978), Krzyżem Kawalerskim i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978
i 1989) oraz innymi odznaczeniami.
Profesor Antoni Matysiak urodził się 28 maja 1925 roku, jak podają źródła, w powiecie
poznańskim. Naukę w szkole podstawowej przerwał wybuch II wojny światowej, podczas której kilkunastoletni Antoni wraz ze swoimi rówieśnikami zmuszony został do ciężkiej pracy na
roli w dużym gospodarstwie rolnym. Praca trwała po kilkanaście godzin dziennie, łącznie z niedzielami. Tuż po wojnie, w roku 1945 został przyjęty do Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego
w Poznaniu, a po ukończeniu drugiej klasy przeniósł się do Liceum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończył w roku 1948. W tymże roku rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale
Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, a po ich ukończeniu kontynuował
studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, które ukończył w roku 1954 w specjalności konstrukcje budowlane. Po studiach rozpoczyna pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Poznaniu
(późniejsza politechnika). Równolegle podejmuje zatrudnienie na stanowisku projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Papierniczego, a po 2 latach, w Biurze Projektowania i Wykonywania
Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrycznego. W tym okresie, dzięki swoim nowatorskim
projektom, uzyskuje renomę i wysokie uznanie w poznańskim środowisku inżynierskim. Spod jego ręki wychodzą projekty konstrukcyjne między innymi takich obiektów jak hale przemysłowe,
wielokondygnacyjne budynki mieszkalne i administracyjne, estakady przemysłowe, fundamenty
pod różnego rodzaju maszyny i szereg innych.
Spośród najważniejszych i zrealizowanych projektów na uwagę zasługują na przykład:
• hala montażu silników okrętowych wyposażonych między innymi w 2 suwnice o nośności
500 kN każda;
• prefabrykowane hale żelbetowe o siatce słupów 12 × 12 m dla zakładów przemysłu terenowego (zrealizowano 30 takich obiektów);
• fundament o wymiarach 7 × 15 m (w rzucie) zawieszony i oparty na sprężynach, pod urządzenie do badania obciążeń dynamicznych taboru kolejowego (patent nr 1322).
W roku 1972 Profesor przenosi się do Bydgoszczy, zatrudniając się w tamtejszej Akademii
Techniczno-Rolniczej i zostaje dziekanem Wydziału Budownictwa. Krok ten podyktowany był
przyczynami osobistymi, gdyż w Bydgoszczy pracowała żona Profesora, znana artystka, śpiewaczka operowa. W tym okresie Wydział Budownictwa na bydgoskiej uczelni znajdował się
w początkowej fazie rozwoju, stąd też na barkach Profesora spoczęła odpowiedzialność za jego organizację, z czego Profesor wywiązał się znakomicie, doprowadzając wydział do pełnego
rozkwitu.
10 lat później, w roku 1982 Profesor został zatrudniony na Wydziale Budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Tutaj przez wiele lat pełnił różne odpowiedzialne
funkcje, w tym dyrektora instytutu, kierownika zakładu i kierownika katedry. W tym roku mija
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Profesorowi 36 lat pracy w Zielonej Górze, ostatnio w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych na
Uniwersytecie Zielonogórskim.

Profesor Antoni Matysiak bardzo aktywnie udzielał się społecznie. Przez jedną kadencję
był przewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego – Nauka. Był również przewodniczącym Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(6 kadencji) oraz przewodniczącym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
– Oddział Zielona Góra. Profesor prezesował społecznie budowie tzw. „osiedla profesorskiego”
w Raculi. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych i kilkunastu patentów. Ostatnio, wspólnie z dr Elżbietą Grochowską, wydał dwie pozycje książkowe pt. Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady, cz. I Belki podsuwnicowe i cz. II Estakady. Słupy.
W przygotowaniu jest trzecia część tego dzieła.
Profesor ma wnuczkę Małgosię, natomiast jego córka Iwona jest również profesorem belwederskim.
W laudacji adresowanej do obu Profesorów przez JM Rektora UZ profesora Tadeusza
Kuczyńskiego i odczytanej w czasie wydziałowej inauguracji roku akademickiego na Wydziale
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Pan Rektor pisze między innymi: „w imieniu
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, społeczności akademickiej oraz własnym serdecznie dziękuję Panom Profesorom za całokształt pracy na rzecz naszej Uczelni... i pragnę prosić o przyjęcie
najlepszych życzeń zdrowia i pomyślności w życiu osobistym”.
I my, jako cała społeczność Instytutu Budownictwa UZ, również dołączamy się do tych
życzeń. Życzymy Im przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia przez długie lata oraz
dużo radości na co dzień w otoczeniu kochających rodzin.
Marek Dankowski

3. POŻEGNANIA

3.1.

Profesor Henryk Mikołajczak

(9.04.1925-25.01.2018)

We wczesne popołudnie 25 stycznia 2018 roku zmarł w Poznaniu prof. dr hab. inż. Henryk
Mikołajczak – wielce zasłużony profesor obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
dziekan ówczesnego Wydziału Melioracji Wodnych przez dwie kadencje (1973-1975 i 1978-1981),
główny ﬁlar technicznej części wydziału; specjalista z zakresu mechaniki budowli i konstrukcji
inżynierskich, twórca i wieloletni kierownik Katedry Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych, aktywny członek wielu towarzystw i komitetów naukowych: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (przez cztery kadencje członek Zarządu Głównego PTMTS,
a później członek honorowy tego Towarzystwa), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisji Nauk Mechanicznych i Budownictwa Oddziału PAN w Poznaniu, Komitetu Nauki PZITB
i innych; ceniony naukowiec i ekspert, nauczyciel akademicki, pedagog i wychowawca wielu pokoleń inżynierów i naukowców, autor wielu znaczących publikacji i konstruktor wielu przyrządów
do pomiaru odkształceń i naprężeń.
Henryk Mikołajczak urodził się 9 kwietnia 1925 roku w Jarocinie jako syn kowala w ośmioosobowej rodzinie. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę powszechną i rozpoczął
naukę w gimnazjum. W czasie okupacji pracował jako robotnik w ﬁrmie budowlanej przy instalacjach centralnego ogrzewania. Zdobył tam doświadczenie rzemieślnicze, a po zdaniu egzaminu
uzyskał dyplom czeladnika. Po wojnie uzyskał małą maturę, zdał egzaminy uprawniające do
ubiegania się o przyjęcie na wyższą uczelnię i rozpoczął studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu. Ukończył je w 1951 roku.
Jeszcze przed ukończeniem Szkoły Inżynierskiej został asystentem w Katedrze Mechaniki
Teoretycznej tej uczelni u prof. dra Edmunda Karaśkiewicza (1950-1953), który dostrzegł Jego wyjątkowe umiejętności matematyczne i zdolności w rozwiązywaniu problemów mechaniki.
Studia magisterskie odbył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej w latach
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Prof. dr hab. inż. Henryk Mikołajczak – dziekan Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej
w Poznaniu w dwóch kadencjach: 1973-1975 i 1978-1981

1953-1954. Tam także, jeszcze przed dyplomem magisterskim, został asystentem w Katedrze Matematyki (1954-1955), a zaraz po dyplomie przeszedł do Katedry Mechaniki Budowli. Doktorat
uzyskał w 1960 r. na Politechnice Gdańskiej na podstawie rozprawy „Drgania własne i wymuszone pewnego typu płyt wzmocnionych żebrami”. Promotorem rozprawy był prof. Roman
Kazimierczak.
Henryk Mikołajczak 1 października 1964 roku został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, gdzie w 1962 roku powołano Oddział Melioracji Wodnych. Powierzono
Mu misję utworzenia Katedry Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych. Z zadania tego wywiązał się doskonale, a utworzoną i zorganizowaną od podstaw Katedrą kierował potem
nieprzerwanie aż do 1991 roku, kiedy to podjął decyzję, aby przekazać ją swoim wychowankom.
W 1964 roku dr Henryk Mikołajczak wraca do Poznania z prawie już ukończoną monograﬁą
habilitacyjną „Zagadnienia nieciągłych warunków brzegowych dla prostokątnych płyt trójwarstwowych”. Publikuje ją i wszczyna przewód habilitacyjny na Politechnice Wrocławskiej, który
został pomyślnie zakończony w 1966 roku. Warto przypomnieć, że recenzentami rozprawy i postępowania habilitacyjnego byli profesorowie mechaniki budowli i teorii konstrukcji o światowej
sławie: Adam Mitzel, Witold Nowacki i Zbigniew Olesiak. W 1978 roku Henryk Mikołajczak po
istotnym powiększeniu dorobku naukowego uzyskał tytuł naukowy profesora.
Podstawowym obszarem zainteresowań Profesora była teoria dźwigarów powierzchniowych,
ze szczególnym uwzględnieniem płyt trójwarstwowych (zwłaszcza modelu Hoﬀa), także płyt
z żebrami oraz tarcz. Badania prowadził Profesor od strony teoretycznej, uzyskując wiele wartościowych rezultatów dotyczących nieciągłych warunków podparcia takich ustrojów i uzyskując
wiele rozwiązań analitycznych, ale także prowadził prace doświadczalne, badania modelowe na
elementach w skali półtechnicznej oraz wdrożeniowe (np. płyty trójwarstwowe z rdzeniem ze
szkła piankowego). W tym nurcie mieszczą się także różnorodne i szerokie doświadczalne badania
konstrukcji już realizowanych. Ta problematyka zrodziła się jeszcze podczas pobytu w Gdańsku
i była stale obecna w badaniach Profesora.
Drugi obszar badań rozwinięty już po przejściu do Poznania dotyczył statyki złożonych
układów płytowych (przestrzennych konstrukcji hydrotechnicznych, jedno- i wielokomorowych
zbiorników prostopadłościennych, studni opuszczanych, jazów dokowych czy bloków elektrowni
wodnych), z uwzględnieniem specjalnych i złożonych stanów obciążenia (w tym rozwiązania dla
obciążeń temperaturą). Prace badawcze obejmowały także zagadnienia rozwijania i doskonalenia
numerycznych metod analizy takich konstrukcji, zwłaszcza metody wariacyjnego ujęcia różnic
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Prof. Henryk Mikołajczak (trzeci od prawej) podczas nadzoru próbnego obciążenia (czołgami)
kablobetonowego mostu przez nowe koryto Warty w Poznaniu (1967)

skończonych i wdrażania ich do praktyki projektowej. Niewątpliwie należał do grupy ówczesnych
prekursorów zastosowań metod numerycznych w zagadnieniach mechaniki budowli w Polsce.
Swoje zamiłowania, szczególne zdolności i niebywałe doświadczenie oraz umiejętności warsztatowe wykorzystywał prof. Henryk Mikołajczak do doskonalenia aparatury badawczej i pomiarowej. Był współtwórcą elektrooporowych czujników tensometrycznych typu WM (Wilde-Mikołajczak) oraz technologii ich wytwarzania. Skonstruował dynamometr do pomiaru sił w kablach sprężających konstrukcje kablobetonowe, przetwornik tensometryczny do pomiaru obciążeń w aparacie trójosiowym oraz przyrząd do pomiaru odkształceń i tym samym naprężeń,
zaprojektował aparat do wyznaczania modułu odkształcenia postaciowego dla materiałów o wyraźnie niższej niż metale wartości tego modułu i nadzorował prace nad jego realizacją. Wykonał
badania i pomiary podczas realizacji i próbnych obciążeń wielu dużych konstrukcji, zwykle w ramach większych zespołów badawczych (np. most Sobieskiego w Szczecinie, przekrycie powłokowe
dachu Opery Leśnej w Sopocie, most przez Wartę w Orzechowie itd.) oraz pomiarów kontrolnych
sprężania kablami wielu ważnych konstrukcji (np. dźwigary w zakładach POLFA w Poznaniu
i Odlewni Żeliwa w Śremie, mostu Przemysła Pierwszego i mostu Chrobrego przez Wartę w Poznaniu, mostu Mieszka Pierwszego przez Cybinę i inne). Realizował i brał udział w badaniach
modelowych wielu konstrukcji w zakresie statyki i dynamiki, z opracowaniem i wykonaniem
modeli włącznie.
Trzeba wspomnieć również o badaniach dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych, analizy pracy statycznej i rekonstrukcji budowli zabytkowych. Istotne osiągnięcia inżynierskie to badania
i nadzór nad podniesieniem i zabezpieczeniem barokowej kopuły nad osiemnastowieczną bazyliką
w Gostyniu, współpraca przy renowacji starych elektrowni wodnych na rzekach Gwdzie i Drawie,
udział i nadzór nad pracami dla wyznaczenia nośności stropów starych budynków inwentarskich
i obiektów przemysłu rolno-spożywczego. Profesor Henryk Mikołajczak brał udział w badaniach
na rzecz restytucji Zamku Królewskiego w Poznaniu, których celem było rozwiązanie problemów konstrukcyjnych dotyczących nośności jego średniowiecznych murów (XIII i XIV w.) oraz
posadowieniem zamkowej wieży na gruncie słabonośnym w warunkach możliwie najmniejszej
ingerencji w zachowaną substancję zabytkową.
Profesor Henryk Mikołajczak nie przykładał wielkiej wagi do natychmiastowego publikowania wszystkich swoich osiągnięć badawczych i uzyskanych wyników. Bardzo często zadowalał się
samym rozwiązaniem problemu i natychmiast przechodził do obmyślenia metody rozwiązania
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problemu następnego – ciekawszego lub wymagającego szybkiego rozwiązania. Profesor opublikował drukiem ponad 50 oryginalnych publikacji (rozpraw i studiów) wydrukowanych w zeszytach Rozpraw Inżynierskich, Archiwum Inżynierii Lądowej, Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
a także w Inżynierii i Budownictwie oraz w zeszytach naukowych uczelni macierzystych. Ten dorobek wzbogaca autorstwo bądź współautorstwo ponad 250 opracowań naukowych, sprawozdań
z badań, ekspertyz i opinii, przekazanych zleceniodawcom i z reguły z powodzeniem wykorzystanych w praktyce.

Dziekan Henryk Mikołajczak ze studentami Wydziału Melioracji Wodnych na rajdzie studenckim
(Zaniemyśl, 1979)

Prof. Henryk Mikołajczak (pierwszy z prawej) za stołem prezydialnym podczas obrad X Jubileuszowego
Sympozjum „Drgania w układach ﬁzycznych” organizowanego przez Oddział Poznański PTMTS
(Błażejewko, 1982). Przemawia prof. Czesław Cempel, w środku prof. Jarosław Stefaniak, obaj
z Politechniki Poznańskiej

Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele ciekawych idei i pomysłów Profesora znalazło odbicie
w pracach Jego uczniów, w pracach, które konsultował, i to w pracach nie tylko dotyczących
wprost mechaniki konstrukcji, jak choćby technika ﬁkcyjnej szczeliny przy przepływach w kanałach okresowo prowadzących wodę, czy zagadnieniach geotechnicznych dotyczących posadowienia nasypu na gruncie słabonośnym. Profesor Henryk Mikołajczak był promotorem trzech
rozpraw doktorskich: Jerzego Gołasia (1969), Bogdan Wosiewicza (1976) i Wiesława Buczkow-
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skiego (1977). Wszyscy oni zostali potem profesorami, kierownikami katedr, dziekanami, a jeden
nawet prorektorem uczelni. Profesor Henryk Mikołajczak był także ważnym konsultantem, choć
często nieformalnie, wielu innych prac doktorskich i habilitacyjnych, zwłaszcza gdy potrzebna
była szczególna wiedza i umiejętności matematyczne czy wielkie doświadczenie w prowadzeniu
eksperymentów lub badań modelowych. Kierował się zawsze wyniesioną jeszcze z Gdańska zasadą, że osiągnięcia uczniów pomnażają dorobek Mistrza. A my – autorzy tego wspomnienia –
cieszymy się, że mieliśmy szczęście terminować u takiego Mistrza.
Od uruchomienia studiów z zakresu melioracji wodnych prowadził nieprzerwanie wykłady
z mechaniki budowli wraz z wytrzymałości materiałów. Wykładał także mechanikę teoretyczną,
później także konstrukcje stalowe (1964-1976) oraz mosty małe (1973-1975). Realizował ponadto
wykłady z wybranych zagadnień z konstrukcji hydrotechnicznych. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, w tym prac dyplomowych obu autorów tego wspomnienia.
Prof. Henryk Mikołajczak był członkiem wielu towarzystw i komitetów naukowych: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1958 r.), Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk (od 1952 r.), Komisji Nauk Mechanicznych i Budownictwa Oddziału PAN w Poznaniu (od 1975 r.), Komitetu Nauki PZITB (od 1960 r.) i innych. W Polskim Towarzystwie
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przez cztery kadencje był członkiem Zarządu Głównego,
a XXVII Zjazd Delegatów PTMTS nadał Mu w 1996 roku prestiżową godność członka honorowego. Profesor był także członkiem Ogólnopolskiej Komisji PZITB ds. specjalizacji zawodowych
inżynierów i techników w budownictwie.
Prof. Henryk Mikołajczak za swoją różnorodną działalność i osiągnięcia był wielokrotnie
odznaczany i nagradzany. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1979) i Złotym Krzyżem Zasługi (1973). Wielokrotnie otrzymał indywidualne i zespołowe nagrody rektorskie (w Politechnice Gdańskiej, w WSR, a następnie w AR w Poznaniu),
zawsze za konkretne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne. Otrzymał
naukową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1966), resortową nagrodę eksportową
(1979) oraz nagrodę naukową PTMTS (1963). Senat Uczelni, biorąc po uwagę liczne i ważkie
zasługi prof. Henryka Mikołajczaka przyznał Mu (2009) medal Zasłużony dla Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
W okresie wieloletniej pracy profesor Henryk Mikołajczak swoimi bardzo szerokimi zainteresowaniami, wielką skromnością i absolutnie bezinteresowną życzliwością zyskał sobie wielkie
uznanie i szczególny szacunek całego naszego środowiska. Bardzo wiele osób naprawdę bardzo
dużo Mu zawdzięcza.
W zorganizowanych przez Instytut Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora (9.04.2015) brały udział władze Uczelni
i Wydziału, przedstawiciele środowisk naukowo-technicznych (PZITB, SITWM, PTMTS), środowisk naukowych, politechnicznych i przyrodniczych (nie tylko poznańskich). Przybyli także
przedstawiciele administracji lokalnej i samorządowej. Wydana została wówczas obszerna monograﬁa zawierająca omówienie sylwetki Jubilata, spis publikacji i ważniejszych opracowań naukowych w maszynopisach, przedruk kilku Jego publikacji (wybranych przez Jubilata), a także
13 oryginalnych publikacji związanych z tytułową tematyką monograﬁi. Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, z okazji tego Jubileuszu odznaczył Profesora Henryka Mikołajczaka Medalem
Witolda Celichowskiego (pierwszego wojewody poznańskiego w II Rzeczypospolitej), przekazując jednocześnie wyrazy uznania za wybitny wkład w rozwój nauk technicznych, imponujący
dorobek naukowy oraz zaangażowaną pracę dydaktyczną.
Profesor Henryk Mikołajczak zmarł 25 stycznia 2018 roku. Uroczysty Senat żałobny z udziałem rodziny Profesora, jego żony, syna i wnuków odbył się 29 stycznia 2018 roku, bezpośrednio po
uroczystej Mszy św. w Jego intencji celebrowanej w kościele p.w. św. Jana Vianneya na Sołaczu
w Poznaniu. Profesor został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu (ul. Grun-
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Prof. Henryk Mikołajczak przemawia na uroczystości w Instytucie Budownictwa i Geoinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z okazji Swojego dziewięćdziesięciolecia (9.04.15). Za stołem
prezydialnym także autorzy wspomnienia (fot. Z. Walczak)

waldzka 305) w grobowcu rodzinnym Jego teścia prof. dr. Edmunda Karaśkiewicza – profesora
Politechniki Poznańskiej i jego żony.
Żegnała go rodzina, przyjaciele i liczni znajomi, przedstawiciele Uczelni i Wydziału (z władzami rektorskimi i dziekańskimi), współpracownicy i liczni wychowankowie, przedstawicie środowiska naukowego i zawodowego, nie tylko z Poznania.
Bogdan J. Wosiewicz
Wiesław Buczkowski
W przygotowaniu wspomnienia wykorzystano wcześniejsze opracowania autorów, głównie w Inżynierii
i Budownictwie (2/1996, 3/2005, 11/2015), w Wieściach Akademickich wydawanych na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu (7-8/2000, 3/2005, 5-6/2014), a także w Monograﬁi Jubileuszowej z okazji
90-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Henryka Mikołajczaka (Instytut Budownictwa i Geoinżynierii UP
w Poznaniu, 2015, pod red. prof. Wiesław Buczkowskiego). Zdjęcia i ryciny pochodzą z archiwaliów
własnych autorów.

3.2.

Profesor Karol Grudziński

W dniu 24 marca 2018 roku odszedł od nas nasz kolega prof. dr hab. inż. Karol Grudziński.
Profesor urodził się 3 lipca 1931 roku w Ujściu nad Notecią. W czasie wojny został wywieziony do
Niemiec na przymusowe roboty. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Pile (1951). Dyplom inżyniera mechanika uzyskał na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie (1955), a dyplom magistra
inżyniera na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej (1958). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (1970), a doktora habilitowanego na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej (1980). W 1991 roku uzyskał tytuł
profesora, a w 1996 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.
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(1931-2018)
W 1955 roku podjął pracę w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Szczecińskiej. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery pracownika naukowo-dydaktycznego, od asystenta do profesora zwyczajnego.
Prowadził wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych z mechaniki ogólnej i wytrzymałości materiałów, a także
prace dyplomowe. Był organizatorem powstałej w 1982 roku Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji
Maszyn, którą kierował aż do czasu przejścia na emeryturę z końcem 2001 roku. Do roku 2014 nadal
pracował naukowo i czynnie uczestniczył w życiu katedry. W latach sześćdziesiątych pracował także
w Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie. W latach 1960-1961 pełnił funkcję jej dyrektora. W latach
1990-1993 pracował także na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie
prowadził wykłady z mechaniki technicznej, seminaria i prace dyplomowe.
Jego specjalności naukowe to mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. W szczególności mechanika kontaktu oraz modelowanie i badanie połączeń konstrukcyjnych (prowadnicowych, śrubowych,
wciskowych itp.). W tej tematyce był kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów naukowo-badawczych ﬁnansowanych przez: KBN, MNiSW i Fundację VW (Niemcy), realizowanych we współpracy z takimi krajowymi ośrodkami naukowymi, jak: IPPT PAN w Warszawie, Politechniką Warszawską,
Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską oraz ośrodkami naukowymi w Niemczech: RWTH Aachen,
Universität Hannover, Universität Chemnitz, Hochschule Wismar. Do ważniejszych dokonań zaliczyć należy projekt pt.: „Numeryczne i eksperymentalne badania ciernych drgań samowzbudnych w zespołach
obrabiarkowych przesuwanych po prowadnicach” – zrealizowany w ramach dużego międzynarodowego
programu badawczego pt. „Investigations of non-linear dynamic eﬀects in production systems”, a także krajowe projekty pt: „Badania doświadczalne oraz modelowanie sztywności dynamicznej i tłumienia
styków połączeń spoczynkowych”, „Rozwój metod modelowania i obliczeń połączeń wielośrubowych”,
„Badania wibroakustycznych właściwości tworzywa EPY oraz możliwości jego wykorzystania do redukcji drgań i izolacji dźwięków materiałowych”. Prof. K. Grudziński prowadził liczne analizy teoretyczne
i badania doświadczalne na potrzeby przemysłu lokalnego i krajowego (stocznie w Szczecinie, Gdyni
i Gdańsku, CTW PROMOR w Gdańsku, FSM Bielsko Biała, CBKO w Pruszkowie, Jarocińska Fabryka
Obrabiarek i inne). Był także autorem wielu ekspertyz dotyczących przyczyn awarii i uszkodzeń konstrukcji mechanicznych lub ich elementów.
Szczególne miejsce w pracach badawczych prowadzonych przez prof. K. Grudzińskiego zajmowały
opracowanie i badania specjalnych tworzyw polimerowych, przeznaczonych na podkładki fundamentowe.
Opracowane tworzywo oraz nowoczesne technologie montażu ciężkich maszyn i urządzeń z jego użyciem
zdobyły wysokie uznanie w świecie i weszły szeroko do praktyki w przemyśle okrętowym, maszynowym,
energetycznym, górniczym oraz budowie dróg i mostów. Osiągnięcia, wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie znalazły odzwierciedlenie w dwóch książkach, wydanych w języku: polskim, angielskim i rosyjskim,
pod redakcją prof. Grudzińskiego – pierwszej Posadawianie maszyn i urządzeń na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzywa EPY oraz drugiej Montaż maszyn i urządzeń z użyciem tworzywa
EPY.
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Profesor K. Grudziński był promotorem 10 prac doktorskich w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn w zakresie tematycznym obejmującym: mechanikę kontaktu, zagadnienia posadowienia elementów maszyn, zagadnienia tribologiczne współzależności drgań i siły tarcia oraz problematykę naprężeń
termicznych. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 prac naukowych, opublikowanych w kraju bądź
za granicą oraz ponad 150 ekspertyz i opinii dla przemysłu.
Wykazywał się też dużą aktywnością w pracy społecznej i organizacyjnej na uczelni, w regionie i kraju. Przez wiele lat był członkiem Senatu, przewodniczącym uczelnianej i wydziałowej komisji wyborczej,
przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Biblioteki i Wydawnictw. Przez ponad 20 lat pełnił różne funkcje
w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego i we władzach centralnych SIMP. W 2009 roku otrzymał godność
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Był sekretarzem, a w latach 1982-1992 i 1998-2007 przewodniczącym Oddziału Szczecińskiego tego Towarzystwa.
Od 1987 roku był członkiem Sekcji Podstaw Konstrukcji Maszyn KBM PAN, uczestniczył też w pracach
Komisji Budowy Maszyn Oddziału PAN w Poznaniu, był wielokrotnie członkiem Sekcji Budowy Maszyn
KBN, a w latach 2001-2004 jej przewodniczącym. Był członkiem Zespołu Recenzentów do Oceny Projektów Badawczych w dyscyplinie konstrukcja maszyn w Departamencie Badań Naukowych MNiSW. Należał
także do wielu komitetów honorowych, naukowych i programowych konferencji i czasopism naukowych.
Za swoje osiągnięcia wyróżniony został m.in.: Krzyżem Oﬁcerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą
Odznaką Gryfa Pomorskiego, Złotymi Odznakami SIMP, NOT i PTMTS.
W Zmarłym żegnamy wybitnego uczonego i specjalistę, Człowieka szlachetnego i życzliwego, wspaniałego współpracownika, kolegę i przyjaciela.
Pracownicy Katedry

3.3.

Profesor Roman Bogacz

(1937-2018)
Prof. dr hab. inż. Roman Bogacz – emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Podstawowych
Problemów Techniki PAN, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej w Instytucie Pojazdów, zmarł
po ciężkiej chorobie w dniu 3 kwietnia 2018 roku. Pożegnaliśmy Go wraz z rodziną w gronie współpracowników, doktorantów i przyjaciół w Alei Zasłużonych na warszawskim Cmentarzu Południowym. Był
uczonym o wielkim wkładzie w rozwój mechaniki i dyscyplin pokrewnych, znanym w kraju i na świecie
ekspertem w zakresie dynamiki pojazdów szynowych i ich oddziaływania z otoczeniem. Znane i wielokrotnie cytowane są Jego prace z dynamiki kontaktu koła pojazdu z szyną z uwzględnieniem rozchodzenia
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się fal odkształceń, a także z dynamiki nieliniowej, stateczności i drgań samowzbudnych wywołanych
efektami tarcia suchego oraz obciążeń śledzących. Do ostatnich swych dni był uczonym w pełni czynnym
– prowadził wykłady i badania na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, publikował nowe prace
naukowe, uczestniczył w konferencjach i seminariach naukowych.
Prof. Roman Bogacz urodził się 1 września 1937 roku w Starachowicach. Studia wyższe ukończył
w roku 1961 w Politechnice Warszawskiej na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym (dziś
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa). Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Sylwestra Kaliskiego obronił w roku 1970 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, który pozostał Jego
głównym miejscem pracy aż do emerytury. 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 tytuł profesora
nauk technicznych, odpowiednio nadzwyczajnego i zwyczajnego. Był bardzo aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W marcu 2017 roku, w uznaniu zasług, został
członkiem honorowym Towarzystwa.
Dorobek badawczy prof. Romana Bogacza świadczący o Jego wkładzie w rozwój dyscyplin naukowych
Mechanika oraz Budowa i eksploatacji maszyn jest niezwykle bogaty. To ponad 400 publikacji oraz wiele
analiz naukowych, ekspertyz i opracowań technicznych wykonanych na potrzeby przemysłu. Stworzył
szkołę naukową dynamiki pojazdów szynowych, której przedstawiciele są dziś znani i wysoko cenieni
w środowisku naukowym i przemysłowym w Polsce i za granicą.
Profesor Roman Bogacz bardzo aktywnie działał na rzecz rozwoju polsko-niemieckiej współpracy
naukowej i technicznej. Był współzałożycielem Sekcji Polskiej Niemieckiego Towarzystwa Matematyki
i Mechaniki Stosowanej (GAMM). W Niemczech cieszył się ogromnym autorytetem, o czym świadczy
oﬁcjalny udział w ocenie niemieckich kadr akademickich w zakresie mechaniki i budowy maszyn, po zjednoczeniu Niemiec. Jego kontakty z uczonymi i instytucjami naukowymi z Niemiec rozpoczęły się jeszcze
przed zmianą ustrojową w Polsce. Organizując przez prawie 30 lat cykliczne warsztaty polsko-niemieckie
(German-Polish Workshop on Dynamical Problems in Mechanical Systems) oraz sympozja polsko-grecko-niemieckie (German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics), promował za granicą
osiągnięcia polskich uczonych w obszarze mechaniki i budowy maszyn. Wielu młodych polskich naukowców wspierał w uzyskaniu zagranicznych stypendiów i staży naukowych.
Był prawym człowiekiem, życzliwym nauczycielem, wspaniałym kolegą i przyjacielem. Taki pozostanie
w naszej pamięci.
Włodzimierz Kurnik

3.4.

Profesor Wiesław Żylski

(1938-2018)
Prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski urodził się w 1938 r. w Krakowie. Tam podjął studia na Akademii
Górniczo-Hutniczej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, które ukończył w roku 1962. W 1975
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roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Drgania układu wieżomaszt-przewód wiertniczy występujące w czasie wyciągania przewodu
wiertniczego”. W 1997 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Kinematyka i dynamika mobilnych
robotów kołowych”. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2007 roku.
Po ukończeniu studiów w 1962 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel teorii w Technikum Samochodowym w Rzeszowie, Technikum Mechanicznym w Dębicy i Ropczycach. Od 1 września 1964 roku związał się
z Politechniką Rzeszowską, gdzie pracował najpierw w Zakładzie Konstrukcji Mechanicznych, a następnie
w Zakładzie Mechaniki Technicznej. Był również kierownikiem Zakładu Mechaniki Stosowanej na ówczesnym Wydziale Mechanicznym. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu mechaniki ogólnej, mechaniki
analitycznej, drgań mechanicznych, teorii maszyn i mechanizmów, dynamiki konstrukcji, wytrzymałości
materiałów i części maszyn na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych wydziałów: Mechanicznego,
Budownictwa, Elektrycznego i Chemicznego.
Działalność naukowo-badawcza profesora Wiesława Żylskiego była związana z zagadnieniami wchodzącymi w zakres mechaniki stosowanej. Głównymi obszarami Jego aktywności naukowej były: mechanika
ogólna, drgania mechaniczne, teoria maszyn i mechanizmów, modelowanie manipulatorów i robotów. Do
największych osiągnięć Profesora w zakresie dynamiki układów mechanicznych należy dokonanie szerokiej
analizy i syntezy nieliniowych modeli mobilnych robotów kołowych. Profesor był autorem lub współautorem 6 monograﬁi oraz ponad 130 opracowań naukowych.
Profesor Wiesław Żylski pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Politechnice Rzeszowskiej i poza nią.
W 1975 roku został prodziekanem studiów dziennych Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej.
Obowiązki te pełnił nieprzerwanie przez 11 lat. Był opiekunem lat studenckich, koła naukowego, klubu
AZS, Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny”, punktów konsultacyjnych Politechniki Rzeszowskiej. W latach
1998-2002 był prodziekanem Wydziału ds. Naukowych. Był inicjatorem utworzenia pierwszych Studiów
Doktoranckich na Politechnice Rzeszowskiej oraz współtwórcą nowych wówczas kierunków kształcenia:
Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki. Był także wieloletnim działaczem samorządowym.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra i Rektora. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal
Zasługi dla Politechniki Rzeszowskiej, honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego
oraz tytuł Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej.
Profesor Wiesław Żylski zmarł w kwietniu 2018 roku. Współpracownicy z uczelni oraz członkowie
Oddziału Rzeszowskiego PTMTS wspominają Go jako człowieka niezwykle uprzejmego i życzliwego,
wprowadzającego spokój i dobrą atmosferę w życie lokalnego środowiska naukowego.
Piotr Gierlak

3.5.

Profesor Adam Bolt

Najbardziej bolesne dla najbliższej rodziny i przyjaciół, a także dla współpracowników, koleżanek i kolegów oraz znajomych są odejścia nagłe i niespodziewane. Tak właśnie odszedł od nas w dniu 13 września
2018 roku dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej, mój najbliższy i serdeczny przyjaciel oraz kolega. Znałem się i pracowałem razem z Nim ponad 50 lat, w tym przez kilkanaście lat
pracowaliśmy dydaktycznie i naukowo we wspólnym pokoju na obecnym Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przez wiele lat znały się i spędzały wspólnie czas nasze rodziny:
żony, dzieci, wnuczki i wnuki.
Adam Bolt urodził się 17 lutego 1944 roku w Rzeszowie. W 1962 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Sopocie. W tym samym roku rozpoczął studia wyższe na ówczesnym
Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. W 1968 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera
budownictwa wodnego w specjalności budownictwo morskie.
Od 1968 roku pracował jako nauczyciel akademicki, prowadząc zajęcia dydaktyczne na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, realizując wraz z zespołem różnorodne prace naukowo-badawcze
w ramach grantów, opracowując prace naukowo-techniczne i ekspertyzy w ramach bardzo szerokiej współpracy z przemysłem, konsultując, opiniując i wdrażając normy państwowe i europejskie z zakresu geo-
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techniki. O Jego ciągłym rozwoju naukowym i aktywności zawodowej świadczą kolejno uzyskane stopnie naukowe: doktora nauk technicznych w 1976 roku za pracę doktorską „Stateczność pojedynczych
fundamentów blokowych”, doktora habilitowanego nauk technicznych w 1999 roku za pracę habilitacyjną „Modelowanie posadowienia fundamentów konstrukcji wsporczych”. O działalności administracyjnej
i organizacyjnej w Politechnice Gdańskiej mówią następujące pełnione funkcje: prodziekana wydziału ds.
Nauki (1999-2004), kierownika Katedry Budownictwa Wodnego i Morskiego (2000-2006), wieloletniego
kierownika Laboratorium Geotechniki.
W środowisku geotechnicznym i hydrotechnicznym był współorganizatorem oraz uczestnikiem kilkudziesięciu specjalistycznych konferencji i sympozjów naukowych krajowych i zagranicznych oraz członkiem
grup roboczych Europejskiej Komisji Normalizacyjnej. Miał liczne i długotrwałe kontakty naukowe z kilkunastoma uniwersytetami europejskimi oraz w USA, w których przebywał w ramach staży naukowych
i wizyt na zaproszenia.
Specjalnością naukową profesora Adama Bolta była geotechnika oraz budownictwo wodne morskie
i śródlądowe. Jego zainteresowania badawcze oraz inżynierskie miały bardzo szeroki zakres i obejmowały:
• metodykę badań geotechnicznych oraz ocenę właściwości geotechnicznych gruntów naturalnych
i materiałów antropogenicznych,
• wdrażanie dyskretnych modeli ośrodka gruntowego do analizy zagadnień nośności i stateczności
w geomechanice i hydrotechnice,
• metodykę projektowania budowli ziemnych z zastosowaniem geosyntetyków, badań właściwości
geosyntetyków i ich współpracy z gruntem,
• wdrażanie nowych technik fundamentowania głębokiego i wzmacniania słabego podłoża gruntowego,
• metodykę oceny stanu konstrukcji, diagnostykę stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych
i elektroenergetycznych oraz ich rewitalizacji,
• systemy odwodnieniowe powierzchniowe i głębokie wykopów oraz ich oddziaływanie na środowisko
z uwzględnieniem migracji zanieczyszczeń w ośrodku gruntowym,
• transport wody, rewitalizację dróg wodnych oraz budowę infrastruktury turystycznej i multimodalnej transportu wodnego.
Miał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi, uprawnienia SITWM w zakresie budownictwa wodnego, geotechniki i fundamentowania oraz certyﬁkat indywidualny Polskiego Komitetu Geotechniki. Był także rzeczoznawcą budowlanym
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.
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Szczegółowy opis osiągnięć dydaktycznych, naukowo-badawczych, organizacyjnych i inżynierskich profesora Adama Bolta zamieszczono w dwumiesięczniku naukowo-technicznym Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5/2013 w rubryce Zasłużeni geotechnicy.
Jako znakomity dydaktyk i wybitny specjalista w zakresie geotechniki i hydrotechniki odznaczony
był kolejno: Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Medalem Edukacji Narodowej (2002), Medalem Pamiątkowym Politechniki Gdańskiej (2011), oraz 17-krotnie nagrodzony przez rektora Politechniki Gdańskiej za
wyróżniającą się działalność dydaktyczną, badawczą i organizacyjną.
Muszę wspomnieć, że poza intensywną i wszechstronną pracą zawodową profesor Adam Bolt potraﬁł
znaleźć czas na sport. Był wszechstronnym sportowcem amatorem. Wspaniale jeździł na nartach, grał
w siatkówkę i tenisa ziemnego. Do dzisiaj pamiętam nasze zacięte mecze siatkówki i w tenisa sprzed
ponad 20 lat. Zbliżając się do wieku emerytalnego, stwierdził jednak, że trzeba zająć się amatorsko nieco
spokojniejszym sportem. Nauczył się grać w golfa i intensywnie oraz z powodzeniem ten rodzaj sportu
uprawiał przez ostatnie 10 lat.
Patrząc na wszechstronną, wieloletnią intensywność i liczbę realizowanych nieustannie prac, można
powiedzieć, że profesor Adam Bolt był tytanem pracy. Do ostatniego dnia swojego życia nadal nieustannie
pracował, realizując aktualne opracowania z zakresu geotechniki i hydrotechniki związane z województwem pomorskim oraz z gospodarką naszego regionu. Niestety prace te przerwała nagła śmierć.
Był wspaniałym kolegą i niezastąpionym przyjacielem, radosnym i życzliwym człowiekiem, darzącym
szacunkiem przełożonych i podwładnych, a co najważniejsze, ciągle pełnym zapału i sił twórczych.
Na Cmentarzu Katolickim w Sopocie pożegnało Go – poza najbliższą rodziną – bardzo liczne grono
koleżanek i kolegów ze studiów, studentów i doktorantów, których wypromował, władze Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, współpracownicy Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego,
przedstawiciele innych krajowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele licznych inwestorów i wykonawców, z którymi przez wiele lat ściśle współpracował, przekazując swoje doświadczenie, wiedzę i intuicję
inżynierską.
Pisząc to wspomnienie, czułem wielki smutek i zadawałem sobie pytanie: Adamie! Dlaczego, dlaczego
odszedłeś tak szybko i nagle? Wiem jednak, że na to pytanie nie uzyskam już od Ciebie odpowiedzi.
Bohdan Zadroga
Materiał ukazał się w czasopiśmie Inżynieria Morska i Geotechnika.

3.6.

Profesor Zbigniew Kączkowski

27 listopada 2018 r. zmarł nestor Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej prof.
Zbigniew Kączkowski. Członkowie Oddziału Warszawskiego PTMTS czekali na zbliżające się zebranie,
na którym Pan Profesor miał opowiedzieć o jednej z zapamiętanych przez siebie Wigilii, wszyscy mieli
nadzieję spotkać go na najbliższym Zjeździe. O profesorze Kączkowskim pisaliśmy kilkakrotnie: z okazji jubileuszu dziewięćdziesięciolecia w Biuletynie PTMTS, 2011, str. 97-99; o sesji naukowej z okazji
dziewięćdziesięciopięciolecia Profesora w Biuletynie PTMTS, 2016, str. 25-27; w Biuletynie PTMTS,
2017 (str. 129-161) został opublikowany obszerny wywiad z Profesorem przeprowadzony przez Grzegorza
Jemielitę. Teraz przytaczamy więc tylko pożegnanie wygłoszone przez przewodniczącego Towarzystwa
Zbigniewa Kowalewskiego na pogrzebie, który odbył się na warszawskich Powązkach.
Mowa pożegnalna na pogrzebie Profesora Zbigniewa Kączkowskiego
Pogrążona w smutku czcigodna Rodzino Pana Profesora, drodzy Jego koledzy i przyjaciele, szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
i wszystkich członków Towarzystwa składam wyrazy głębokiego współczucia i nieopisanego bólu, jaki
wywołało w nas wszystkich odejście ze świata żywych Pana Profesora.
Pan Profesor Zbigniew Kączkowski był jednym z grona założycieli PTMTS i jego długoletnim Członkiem Honorowym. Z Towarzystwem Profesora łączyły więzi szczególne od momentu jego powołania, aż
do dnia, w którym Profesor nas opuścił.
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Można śmiało powiedzieć, że Pan Profesor był troskliwym ojcem Towarzystwa, motorem jego działań
w całym ponad już 60-letnim istnieniu PTMTS. Zawsze służył dobrym słowem, cenną radą na liczne troski
członków Towarzystwa. Był dla wielu niedoścignionym wzorem obowiązkowości, praktycznie nigdy nie
opuszczał zebrań Towarzystwa i zawsze zabierał głos, szczególnie w trudnych sprawach, dając wskazówki
ich skutecznego rozwiązywania.
Towarzystwo było dla Profesora jakby drugim domem, o który troszczył się nie mniej niż o rodzinne
gniazdo. Nawet będąc już na łożu śmierci, ciągle myślami był z Towarzystwem i poprosił, aby na uroczystości pogrzebowe nie kupować kwiatów, a zamiast tego wesprzeć działalność tak ukochanego przez
siebie Towarzystwa. Nie umiem znaleźć odpowiednich słów, które mogłyby wyrazić mój i całego Towarzystwa podziw i ogromny szacunek za takie bezinteresowne oddanie i dowód wielkiego przywiązania do
Towarzystwa i troski o jego dalszą szczęśliwą pracę.
Panie Profesorze, czujemy się osieroceni i głęboko pogrążeni w smutku. Wypełnienie pustki, którą po
sobie zostawiłeś, wydaje się nam wręcz niemożliwe. Nie będzie nam niestety już dane uczestniczyć w Pana
Profesora kolejnych jubileuszach, na które tak zawsze niecierpliwie czekaliśmy. Mamy jednak nadzieję,
że znalazł się teraz Pan Profesor w lepszym miejscu, z którego w dalszym ciągu będzie Pan Profesor
obserwował nasze poczynania i je recenzował.
Uroczyście obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby to, co Pan Profesor współtworzył
przez te 60 lat działalności PTMTS, nie zostało roztrwonione, a przeciwnie, aby kwitło, promieniując
takim blaskiem, który zapewni uśmiech Pana Profesora w tym lepszym świecie.
Panie Profesorze, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i pamięci. Wiemy, że patrzysz teraz na
nas i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli się spotkać.
Zbigniew Kowalewski

