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XVI   ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI  TEORETYCZNEJ I   STOSOWANEJ

XVI  Zjazd PTMTS odbył  się  w Warszawie 1 czerwca  1974 r. W Zjeź dzie uczestniczyło 60 osób, w tym
54  osoby  z mandatami delegatów,  reprezentują ce  11 Oddziałów Towarzystwa.  Otwarcia  obrad dokonał
przewodniczą cy  ZG prof, dr Z.  KACZKOWSKI,  który  stwierdził, że Zjazd  odbywa  się  w roku  obchodów
30- lecia PRL,  a najlepszym  sposobem  uczczenia tej rocznicy jest wcielanie w ż ycie postulatów I I  Kongresu
Nauki Polskiej. Przewodniczą cy ZG przypomniał, że w czasie obrad Kongresu odnoś nie dziedziny mecha-
niki zwrócono uwagę  na niedostateczną  działalność w zakresie badań  doś wiadczalnych  i na niedostateczne
powią zanie  nauki  z przemysłem.

Nauka  polska  poniosła w  ostatnim  roku  poważ ne  straty.  Zmarli  cenieni profesorowie,  członkowie
PTMTS:  prof, dr Zbigniew  BUDZIANOWSKI  (Z Gliwic), prof.  Marian  PIĄ TEK  (Z Gdań ska), prof, dr Jan
TVSZOWIECKI  (Z Krakowa), prof, dr Zbigniew  WASIUTYŃ SKI  (Z Warszawy),  prof, dr Celestyn STECKIEWICZ
(z Warszawy),  prof, dr Franciszek  SZELĄ GOWSKI  (Z Warszawy).  Zebrani  uczcili  pamięć  zmarłych minutą
ciszy.

N a  przewodniczą cego  obrad Zjazdu Delegatów powołano doc. dr Zenona WASZCZYSZYNA  Z Krakowa,
na  zastę pców  przewodniczą cego  — doc. dra Lecha  KAMIŃ SKIEGO Z Bydgoszczy i doc. dra Czesława MIC -
KIEWICZA ze Szczecina, na sekretarza — dr Piotra SUKIENNIKA Z Krakowa.

Przyję to  nastę pują cy  porzą dek  obrad:

1.  Otwarcie Zjazdu. Wybór  przewodniczą cego, zastę pców przewodniczą cego i sekretarza Zjazdu.
2.  Przyję cie  protokółu XV  Zjazdu  Delegatów  PTMTS.
3.  Powołanie Komisji  Matki  i  Skrutacyjnej.
4.  Uchwalenie nadania  godnoś ci  członków  honorowych PTMTS.
5.  Złoż enie sprawozdania  z  działalnoś ci  Towarzystwa.
6.  Złoż enie sprawozdania  finansowego.
7.  Sprawozdanie  Głównej Komisji  Rewizyjnej.
8.  Dyskusja  nad sprawozdaniami, przyję cie  ich, postawienie wniosku  o udzielenie Zarzą dowi Głównemu

absolutorium,  głosowanie  nad wnioskiem.
9.  Wybory:  a) przewodniczą cego,  b) członków  Zarzą du  Głównego, c) Głównej Komisji  Rewizyjnej.

10.  Uchwalenie  generalnych  wytycznych  działalnoś ci na nastę pny  okres.
11.  Sprawy  bież ą ce  i  wolne  wnioski.

Ad  1. Pierwszy  punkt porzą dku dziennego wyczerpano  na wstę pie.

Ad  2. Protokół  poprzedniego  Zjazdu  Delegatów  PTMTS odbytego  12 maja  1973 r. przyję to  bez zmian.

Ad  3. Komisję   Matkę  i Skrutacyjną   powołano w skł adzie: prof, dr Gustaw RAKOWSKI,  doc. dr Władysław
WALCZAK , prof, dr Józef  FOLWARCZNY, prof, dr Stanisław WIŚ NIEWSKI.

Ad  4. Prof, dr Z.  KACZKOWSKI  przedstawił  zebranym  wniosek,  uchwalony  przez  plenarne zebranie Za-
rzą du Głównego, o nadanie godnoś ci członka honorowego PTMTS prof, drowi  Marianowi JANUSZOWI —

•  członkowi założ ycielowi PTMTS, jednemu z organizatorów  Oddziału w Gliwicach. Po zreferowaniu  przez
prof.  KĄ CZKOWSKIEGO  działalnoś ci prof.  JANUSZA  i po dyskusji  uchwalono  jednogłoś nie  nadanie prof,
drowi  MARIANOWI  JANUSZOWI godnoś ci członka honorowego PTMTS.
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Ad  5.  Sprawozdanie z działalnoś ci Towarzystwa  w roku 1973 oraz w I kwartale  roku 1974 złoż ył  sekretarz
generalny  prof, dr J. SZMELTER.

Ad 6. Sprawozdanie finansowe  za rok  1973 oraz za I  kwartał  roku  1974  złoż ył  skarbnik  prof. dr. Z. WE-
SOŁOWSKI.

Ad  7. Sprawozdanie Głównej Komisji  Rewizyjnej  złoż ył  jej  przewodniczą cy  prof, dr St. KOCAŃ DA.

Ad 8. W dyskusji  zabierali głos doc. dr Z.  WASZCZYSZYN,  prof, dr J.  SZMELTER, prof, dr J.  KOŁAKOWSKL,
prof. A.  CYBULSKI, prof, dr Z.  BRZOSKA, prof, dr Z.  WESOŁOWSKI, prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI.  Wypowiedzi
dyskutantów dotyczyły koniecznoś ci uatrakcyjnienia  działalnoś ci Towarzystwa,  kontynuowania współpracy
z innymi stowarzyszeniami  i instytucjami w organizowaniu pewnych imprez, zaległoś ci w opłacaniu składek,
form  informacji  o tematyce referatów  wygłaszanych  na zebraniach naukowych,  spraw  finansowych  zwią -
zanych z wystawianiem  delegacji  na sympozja  Towarzystwa,  niektórych danych zawartych w sprawozdaniu
finansowym.

Po  dyskusji  przyję to  sprawozdania:
a)  z działalnoś ci PTMTS w roku 1973 oraz w I kwartale roku  1974,
b) finansowe  za rok 1973  oraz  za I   kwartał   roku 1974,
c)  Głównej Komisji  Rewizyjnej.
Wniosek  o udzielenie Zarzą dowi  Głównemu absolutorium przyję to  jednomyś lnie.

Ad 9. Kandydatury na przewodniczą cego  Zarzą du  Głównego, członków Zarzą du  Głównego i członków
Głównej Komisji Rewizyjnej  zgłosił  w imieniu Komisji  Matki doc.  dr W.  WALCZAK .
W wyniku  tajnego  głosowania na przewodniczą cego  Zarzą du  Głównego PTMTS został  wybrany  jedno-
myś lnie prof, dr Zbigniew  KĄ CZKOWSKI.

Wyniki głosowania na zgłoszonych przez Komisję  Matkę  kandydatów na członków Zarzą du Głównego
były  nastę pują ce:

1) prof, dr J. Szmelter  49 głosów
2) prof, dr Z.  Osiriski  46
3) prof, dr Z. Parszewski  (Łódź)  46
4) prof, dr Z. Wesołowski  46
5) prof,  dr J. Antoniak  (Gliwice)  45  „
6) prof,  dr J. Murzewski  (Kraków)  41  „
7) prof,  dr G. Rakowski  41
8) prof, dr G. Bielewicz  (Gdań sk)  40  „
9) prof,  dr St. Dmitruk  (Wrocław)  39  „

10)  doc. dr M. Kwieciń ski  37
U )  prof, dr J. Kołakowski  (Czę stochowa)  35  „
12)  doc. dr H.  Mikołajczak  (Poznań)  34 głosy

Uprawnione  do głosowania  były  54 osoby.  9 pierwszych  osób  zostało  członkami Zarzą du Głównego
a  3 pozostałe — zastę pcami członków Zarzą du Głównego.

Do  Głównej Komisji Rewizyjnej  wybrano  zgodnie z propozycjami Komisji  Matki:

1) prof, dra St. Kocań dę   54 głosy
2) prof,  dra R. Janiczka  (Czę stochowa)  45 głosów
3) prof,  dra J. Sułockiego  (Łódź)  45 głosów
4) dra K. Gradziń skiego  (Szczecin)  42 głosy
5)  doc. dra Z.  Bychawskiego  (Kraków)  41 głosów
6) doc. dra J. Stupnickiego  41 głosów

Prof, dr Z. KĄ CZKOWSKI  W serdecznych  słowach  podzię kował   zebranym  za okazane mu zaufanie
i ponowny wybór na przewodniczą cego PTMTS.

Ad 10. Wytyczne kierunkowe działalnoś ci PTMTS na najbliż szy  okres zreferował  przewodniczą cy ZG prof,
dr  Z. KĄ CZKOWSKI. Przewodniczą cy  ZG stwierdził, że należy kontynuować dotychczasowe formy  działal-
noś ci, jak  zebrania  naukowe,  sympozja,  konkursy  naukowe  ogólnokrajowe,  zjazdy  itd. Jednocześ nie
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jednak  należy  dą ż yć  do  ich uatrakcyjnienia.  Nową , ciekawą   formą   działalnoś ci  Towarzystwa  mogą  być
zebrania okrą głego stołu, których celem są  dyskusje na tematy budzą ce szerokie zainteresowanie. Pierwsze
zebranie tego  typu z powodzeniem przeprowadził  Oddział  Warszawski. Prof. KĄ CZKOWSKI zaproponował
również, by wyborcze  zjazdy  delegatów  trwały 2 dni, co pozwoliłoby  na poł ą czenie ich z sesjami  nauko-
wymi. Wydaje się  także celowe organizowanie tych zjazdów  na terenie róż nych Oddziałów.

W dyskusji nad wytycznymi  działalnoś ci zabierali głos prof, dr M. DIETRICH, prof, dr Z. PARSZEWSKI,
prof,  dr Z.  OSIŃ SKJ,  doc.  dr E.  RADWAŃ SKI,  prof,  dr Z. KĄ OZKOWSKI,  doc.  dr Z.  WASZCZYSZYN  i  inni.

Dyskusja  skoncentrowała się  głównie na temacie uatrakcyjnienia  form  działalnoś ci Towarzystwa. Poparto
propozycje  przewodniczą cego ZG, a także przedstawiono  kilka  innych, np.: organizowanie  spotkań towa-
rzyskich  poł ą czonych z pewnymi hasłami naukowymi, poszukiwanie  ś ciś lejszych kontaktów mię dzy przed-
stawicielami  róż nych  dziedzin  mechaniki,  specjalizowanie  się  Oddziałów  w  tematyce  organizowanych
sympozjów.  Poruszono  również  sprawę   powołania nowych  Oddziałów PTMTS w Opolu  i w Lublinie,
sprawę  wł ą czenia się  PTMTS do dyskusji nad projektem kodeksu etyki pracowników nauki itd.
Ad  I I . Prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI  podzię kował  Kolegom z Zarzą du  Głównego za współpracę  w ubiegłej
kadencji.  Podzię kował  też doc. drowi  Z. WASZCZYSZYNOWI  za sprawne  przeprowadzenie  obrad  Zjazdu
Delegatów. Dalsze podzię kowania  złoż ono Prezydium  obrad  oraz Komisji  Matce i Skrutacyjnej.  Podzię-
kowano również Ob. H. ROSIŃ SKIEJ za przygotowanie  organizacyjnej  strony  Zjazdu.

N a  tym  obrady  zakoń czono.

WŁADZ E  PTMTS W KADENCJI  1974/1975/1976

Zarząd Główny

Prof, dr Zbigniew  Ką czkowski  — przewodniczą cy, prof, dr Zbigniew Osiń ski  —  wiceprzewodniczą cy,
prof, dr Zdzisław Parszewski  (Łódź) — wiceprzewodniczą cy,  prof, dr Jan Szmelter — sekretarz  generalny,
prof, dr Zbigniew  Wesołowski — skarbnik,  prof, dr hab. Jerzy Antoniak  (Gliwice) — zast. sekr.  general-
nego, prof, dr Gustaw  Rakowski  — zast.  skarbnika,  prof, dr Eugeniusz  Bielewicz  (Gdań sk) — członek
Z6,  prof, dr hab.  Stanisław Dmitruk (Wrocław) — członek ZG,  prof, dr hab.  Janusz Murzewski (Kraków) —
członek ZG,  prof, dr Jerzy Kołakowski  (Czę stochowa) — zast.  czł.  ZG,  doc. dr hab. Marek Kwieciń ski —
zast. czł. ZG, doc. dr Henryk Mikoł ą jczak  (Poznań) — zast.  czł. ZG.

Główna  Komisja  Rewizyjna

Prof, dr Stanisław Kocań da — przewodniczą cy, doc. dr Zbigniew Bychawski  (Kraków), doc. dr Karol
Grudziń ski  (Szczecin), doc. dr Roman JanicZek (Czę stochowa), prof, dr Jerzy Sułocki (Łódź ), doc.  dr Jacek
Stupnicki — członkowie.

Oddział  w Bydgoszczy

D oc.  dr I- ech M. Kamiń ski — przewodniczą cy,  dr Bronisław Siołkowski — sekretarz, mgr inż. Jerzy
Cabań ski — skarbnik,  doc. dr Krzysztof  Wernerowski  i dr Tadeusz Kabat — członkowie zarzą du.

Oddział  w Czę stochowie

Prof, dr Jerzy Kołakowski — przewodniczą cy, prof, dr hab.  Roman  Janiczek — zast.  przewodniczą-
cego,  doc. dr hab.  Janusz  Eisner — sekretarz:,  doc. dr Adolf  Służ alec — skarbnik,  doc. dr Waldemar
Bachmacz  i  dr Ryszard  Parkitny — członkowie zarzą du.

Oddział  w Gdań sku

Prof, dr hab. Piotr Wilde — przewodniczą cy,  dr hab. Zbigniew  Cywiń ski  — sekretarz,  doc. dr Jan
Kruszewski  — skarbnik,  dr Zbigniew  Powierza — członek zarzą du, doc. dr Wojciech  Pietraszkiewicz —
zast.  czł. zarzą du.
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Oddział   w  Gliwicach

Doc. dr Józef Wojnarowski  —  przewodniczą cy,  doc. dr hab. Szczepan Borkowski  i doc. dr hab. Sta-
nisław Gdula — zast. przewodniczą cego, doc. dr Walery  Szuś cik — sekretarz, dr hab. Andrzej  Tylikowski—
skarbnik,  dr Ernest Czogała —  członek zarzą du,  dr  Remigiusz  Ć wik,  dr  Jan Orlacz  i  dr  Eugeniusz  Ś wi-
toń ski — zast. czł. zarzą du.

Oddział   w  Krakowie

Doc. dr Zenon Waszczyszyn  —  przewodniczą cy,  doc. dr  Stanisław Kasprzyk  —  zast.  przewodniczą-
cego, doc. dr Bogdan Olszowski  — sekretarz, doc. dr Wiesław  Krzyś —  skarbnik,  prof, dr Gwidon Szcfer,
doc. dr Zbigniew Kordecki i prof, dr Zbigniew  Engel —  czł. zarzą du, doc. dr Antoni Czubak —  zast. czł.
zarzą du.

Oddział   w Łodzi

Prof, dr hab. Marian Suchar—przewodniczą cy, doc. dr Władysław Walczak — zast. przewodniczą cego,
doc. dr Janusz Ziółkowski — sekretarz, dr Waldemar Kobza —  skarbnik.

Oddział   w Poznaniu

Doc. dr hab. Jarosław Stefaniak  —  przewodniczą cy,  doc. dr hab. Henryk  Mikoł ą jczak  —  zast. prze-
wodniczą cego, dr Zbigniew  Magiera- UIlrich —  sekretarz, dr Ryszard  Dzię cielak —  skarbnik,  doc. dr hab.
Stanisław Stanisławski — czł. zarzą du, doc. dr hab. Kazimierz Jasiewicz — zast. czł. zarzą du.

Oddział   w  Rzeszowie

Doc. dr  Henryk Kopecki —  przewodniczą cy,  mgr  inż.  Marian Kopkowicz  —  sekretarz,  dr  Andrzej
Ś wider — skarbnik.

Oddział   w  Szczecinie

Doc. dr Czesław Mickiewicz — przewodniczą cy, mgr  inż. Mieczysław Kosecki —  zast.  przewodniczą-
cego, dr Boż ena Tę czyń ska  —  sekretarz,  dr  Halina Karpiń ska  —  skarbnik,  doc. dr  Leon Waś ko  —•  czł.
Zarzą du.

Oddział   w  Warszawie

Prof, dr  hab.  Marek Dietrich —  przewodniczą cy,  prof,  dr  Jerzy  Rutkowski  —  zast.  przewodniczą-
cego, doc. dr Andrzej  Jaworski  —  sekretarz, doc. dr hab. Przemysław Jastrzę bski  —  skarbnik,  pł k. dr hab.
Stanisław Dubiel — zast. sekretarza, doc. dr Edward Radwań ski — zast. skarbnika, doc. dr Jacek Mą czyń ski
— zast.  członka zarzą du.

Oddział   we  Wrocławiu

Doc.  dr  Jeremi Sieczkowski  —  przewodniczą cy,  doc. dr Barbara  GabrysZewska  —  zast.  przewodni-
czą cego, dr Ryszard  Izbicki — sekretarz, doc. dr Jacek Wojciechowski  —  skarbnik,  dr  Henryk Boroch  —
czł. zarzą du, dr Jerzy Bauer i dr Jacek Stróż ecki — zast.  czł. zarzą du.

WYKAZ  ODDZIAŁÓW

POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI  TEORETYCZN EJ I  STOSOWAN EJ

1. Bydgoszcz  —85- 225  Bydgoszcz,  ul.  Jana  Olszewskiego  20,  Wyż sza  Szkoła  Inż ynierska —  Zespół
Mechaniki  Technicznej, tel.  394- 28  wew.  73.

2. Czę stochowa — 42- 200  Czę stochowa, ul. Zawadzkiego  60, Politechnika Czę stochowska,  Wydział   Bu-
dowy  Maszyn, Zakład Maszyn i Przeróbki Plastycznej.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gdań sk

Gliwice

Kraków

Łódź

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Warszawa

Wrocław

—  80- 952  Gdań sk- Wrzeszcz,  ul.  Majakowskiego  11/12,  Politechnika  Gdań ska,
pokój  nr  166.

—  44- 100  Gliwice,  ul.  Powstań ców  12, Politechnika Ś lą ska,  Instytut  Mechaniki  i Pod-
staw Konstrukcji  Maszyn, pokój  nr 24, tel. 91- 10- 01  do 03.

—  31- 155 Kraków,  ul. Warszawska 24, Politechnika Krakowska,  Oś rodek ETO (doc. dr
Z.  Waszczyszyn).

—  90- 924 Łódź, ul. Ż eromskiego  116, Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn  i Urzą dzeń
Włókienniczych  (doc. dr Janusz Ziółkowski).

—  61- 138 Poznań, ul. Piotrowo 3, Politechnika Poznań ska, Instytut Mechaniki Technicz-
nej,  pokój  nr 509.

—  35- 041  Rzeszów,  ul.  Pstrowskiego,  Wyż sza  Szkoła  Inż ynierska,  Zespół  Mechaniki
Budowli,  Wydział   Budownictwa  Lą dowego  i Komunalnego.

—  70- 311 Szczecin, AL Piastów 50,  Politechnika Szczeciń ski  (doc.  dr Czesław Mickiewicz).

—  00- 901  Warszawa,  Pał ac  Kultury  i  Nauki, pok.  1724.

—  50- 370 Wrocław, Wybrzeże  Wyspiań skiego 27, Politechnika Wrocławska.

K O M U N I K A T

XI V  MIĘ DZYNARODWY  KONGRES MECHANIKI  TEORETYCZNEJ I  STOSOWANEJ

XI V  Kongres  IUTAM  bę dzie  obradował   od poniedziałku 30 sierpnia  do soboty  4  wrześ nia  1976  r.
na  terenie Wydziału  Mechanicznego Politechniki w  Delft, Holandia.

N a  Kongresie przewiduje  się  wygłoszenie  5 referatów  generalnych, 10—15 referatów  sekcyjnych  przy-
gotowanych  na zaproszenie organizatorów,  10—15  referatów  sekcyjnych  wyłonionych z prac nadesłanych
oi'az  około  200  półgodzinnych  (ł ą cznie z  dyskusją)  referatów  szczegółowych.  Na  dodatkowe  dyskusje
zagadnień poruszonych w referatach  sekcyjnych  przeznacza się  specjalne  sesje.

Selekcją   prac zgłaszanych  na  kongres  bę dzie  zajmować  się   Mię dzynarodowy  Komitet  Programowy
we współpracy z komitetami narodowymi  IUTAM . Obszerne streszczenia  referatów  w ję zyku  angielskim,
(około 500 słów) w iloś ci 5 egzemplarzy  oraz  1 egzemplarz skróconego streszczenia  (100—150  słów) należy
nadsyłać do 1 marca 1976 r. pod adresem:

IUTAM  1976 c/o K.I.v.1.
23 Prinsessegracht
The  Hague
The  Netherlands

Liczą c na dużą  ilość prac autorów polskich zgłoszonych na Kongres, uprzejmie prosimy  o  jednoczesne
nadsyłanie  1  egzemplarza  streszczenia  referatu  pod  adresem  prof,  dr  Stefana  ZAHORSKIEGO,  sekretarza
Polskiej  Grupy IUTAM  przy Komitecie Mechaniki i Fizyki  Oś rodków Cią głych:

Prof, dr S. Zahorski
IPPT PAN
ul.  Ś wię tokrzyska  21
00- 049 Warszawa


