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IX  SYMPOZJUM  DRGANIA W  UKŁADAC H  FIZYCZNYCH

W  dniach 22—24 maja 1980 r odbyło się  w Blaż ejewku  k/ Kórnika IX Sympozjum, .Drgania w układach
fizycznych".  Sympozjum  ma wieloletnią   tradycję   i jest organizowane co dwa  lata przez Oddział  Poznań ski
Polskiego Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  i Instytut  Mechaniki Technicznej Politechniki
Poznań skiej.  Obecne  miało  szczególny  charakter.  Było  bowiem  poł ą czone z  XIX  Zjazdem  Delegatów
PTMTiS.  Wspólnym  dniem  obrad  dla  Delegatów  na  XI X  Zjazd  oraz  uczestników  IX  Sympozjum  był
czwartek,  22 maja.  Podczas przedpołudniowej sesji  plenarnej wygłoszono  trzy  referaty:

1. Józef  Wię ckowski—Dynamika  i zastosowania  mostów  składanych.
2. Józef  Wojnarowski  —•  O  grafach  odwzorowań  drgają cych  układów  fizycznych.
3.  Jarosław Stefaniak — Zagadnienia  propagacji  fal  monochromatycznych w ciałach stałych.
Dalsze obrady  odbywały  się  w sekcjach.  Przyję to  nastę pują cy  podział  tematyczny  referatów:
Sekcja  I —  Modele cią głe  obiektów mechanicznych
Sekcja  I I  —  Modele dyskretne  obiektów mechanicznych
Sekcja  II I   — Dynamika maszyn  i urzą dzeń.
Podział  powyż szy miał  charakter dość ogólny i był  podyktowany nie tylko wzglę dami  merytorycznymi

lecz  również  organizacyjnymi.
W  sekcji  I  wygłoszono 34 referaty,  w sekcji  I I  23 referaty, w  sekcji  II I  25 referatów.  W sesji plenarnej

wspólnej  dla Delegatów XI X Zjazdu PTMTiS i uczestników  IX Sympozjum wzię ło udział  217 osób.Uczest-
ników IX Sympozjum było 129. Wś ród nich zdecydowaną  wię kszość stanowili  pracownicy wyż szych uczelni
i  instytutów  PAN.  Materiały  Sympozjum  w  postaci  streszczeń  referatów  wydano  drukiem, nakładem
Politechniki  Poznań skiej.

Jarosław  Stefaniak

XI X  ZJAZD  DELEGATÓW  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I  TEORETYCZN EJ
I  STOSOWANEJ,  21—22 maja  1980  r.,  Błaż cjewko

W  Zjeź dzie  uczestniczyło  84  delegatów.
Obrady  otworzył  Przewodniczą cy  Zarzą du Głównego prof,  di;  hab.  Marek Dietrich. Powitał   przyby-

ł ych  delegatów  oraz zaproszonych  goś ci  członków  Honorowych PTMTiS prof. prof.  Janusza Dietrycha
i  Zbigniewa  Ką czkowskiego.  Podzię kował  jednocześ nie  Zarzą dowi  Oddziału  Poznań skiego  za  podję cie
się   organizacji  XI X  Zjazdu  Delegatów  Towarzystwa.

Na  przewodniczą cego  Zjazdu  powołano prof.  J.  Stefaniaką   (Poznań ).  Na  wiceprzewodniczą cych
Zjazdu  wybrano  profesorów:  A.  Olę dzkiego  (Warszawa)  i  J.  Kruszewskiego  (Gdań sk). N a  sekretarzy
Zjazdu  wybrano  doc. Sobczyń ską - Koń czak  (Poznań) i doc. A. Tylikowskiego  (Warszawa).

Przyję to  nastę pują cy  porzą dek  obrad:  <
Pierwszy  dzień obrad 21 maja  1980 r.

1. Otwarcie Zjazdu. Wybór  przewodniczą cego, zastę pców przewodniczą cego  i sekretarzy  Zjazdu.
2. Dokonanie wyboru  członków honorowych PTMTS.
3.  Przyję cie  protokołu z  XVII I   Zjazdu  Delegatów  PTMTS odbytego  w Ustroniu Zawodziu.
4  Powołanie Komisji  Matki i Komisji  Skrutacyjnej.
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5. Złoż enie sprawozdania  z działalnoś ci  Towarzystwa.
6.  ,,  „   finansowego.
7.  Informacja  o działalnoś ci czasopisma — „Mechanika Teoretyczna i Stosowana".
8. Sprawozdanie  Głównej Komisji  Rewizyjnej.
9. Dyskusja  nad  sprawozdaniami,  przyję cie  ich oraz postawienie  wniosku  o udzielenie Zarzą dowi  Głów-

nemu absolutorium  i głosowanie nad  wnioskiem.
10. Zmiany w statucie PTMTS.
11.  Wybory:

a)  przewodniczą cego,
b)  członków Zarzą du Głównego,
c)  G łównej Komisji  Rewizyjnej,

12. Sprawy  bież ą ce  i wolne  wnioski.  v

W  drugim  dniu  obrad  przewidziano  sesję   naukową   poł ą czoną   z  otwarciem  obrad  IX  Sympozjum
PTMTS , ,Drgania w ukł adach fizycznych"  oraz  kontynuację   obrad  Zjazdu  Delegatów  wg  nastę pują cego
porzą dku.
13. Dyskusja  i  uchwalenie  generalnych  wytycznych  działalnoś ci PTMTS na nastę pną   kadencję.
14. Zamknię cie Zjazdu  Delegatów.

N a wniosek  Przewodniczą cego  obrad prof. J. Stefeniaka, zebranie uczcili minutą  ciszy pamięć zmarłych
w  okresie  XVIII- ej  kadencji  członków  i pracowników  Towarzystwa.

Ad.  1.
Pierwszy  punkt porzą dku dziennego wyczerpano na wstę pie.
Ad.  2.
D oc.  J.  Wojnarowski  w  imieniu  Zarzą du  Głównego przedstawił   wniosek  Oddziału  Wrocławskiego

0 nadanie  godnoś ci  czł onka honorowego  profesorowi  Igorowi Kisielowi  oraz wniosek Oddziału Warszaw-
skiego o nadanie godnoś ci członka honorowego profesorowi  Janowi  Oderfeltowi.  Poinformował  on Zjazd,
że  kandydatury  były  przedstawione  i  poddane pod  głosowanie  na  Zebraniu  Plenarnym  Zarzą du  Głów-
nego.

Delegaci  w  jawnym  głosowaniu  jednomyś lnie  przyję li  wnioski  o  nadanie  godnoś ci  członków hono-
rowych.

W zwią zku  z nieobecnoś cią   spowodowaną   złym stanem zdrowia  nowowybranych  Członków Honoro-
wych  dyplomy  członków honorowych  przekazano przewodniczą cym  Oddziału  Wrocławskiego  i Oddziału
Warszawskiego  i zaproponowano, aby  oddziały te zorganizowały  uroczyste zebrania, na których  dyplomy
zostaną   wrę czone.

Ad  3.
Wobec  opublikowania  protokołu XVII I   Zjazdu  Delegatów  w  kwartalniku  Mechanika Teoretyczna

1 Stosowana  T. XVI1978  z. IV zaproponowano nie odczytywać  go, a jedynie poddać pod dyskusję.
Ad  4.
Komisję   Matkę   powoł ano  w  nastę pują cym  składzie: prof.  J.  Eisner  (Czę stochowa), doc.  J.  Gołaś

(Opole)  i  doc. E.  Walicki  (Bydgoszcz).  Komisję   skrutacyjną   powołano w  składzie: doc. A,  Ajdukiewicz
(Gliwice),  doc. W.  Gawroń ski  (Gdań sk), doc. M. Trombski  (Bielsko- Biała).

Ad  5.

W  zwią zku  z  opublikowaniem  sprawozdania  za  okres  XVI I   kadencji  i  dorę czeniem  go  wcześ niej
delegatom, przewodniczą cy prof. M. Dietrich ograniczył  się  do krótkiego komentarza i podkreś lenia  nowych
form  dział alnoś ci. Nowoś cią   w  pracach Zarzą du  Głównego było przydzielenie  na stałe wszystkim człon-
kom  Zarzą du  okreś lonych  zadań zgodnie  z wytycznymi  XVII I   Zjazdu  Delegatów  wskazują cego  na  fakt,
że  Towarzystwo  dobrze  wywią zywało  się   ze  swych  zadań  statutowych  w  kraju  przy  dość  ograniczonej
dział alnoś ci  o charakterze  mię dzynarodowym,  zwię kszono  informacje  o mię dzynarodowych organizacjach
rozwijają cych  działalność w zakresie mechaniki  (IFTOMM, IU TAM , EUROMECH)  adresowane  poprzez
'Przewodniczą cych  Oddziałów  do  ogółu członków  Towarzystwa.

—  powoł anie dwóch nowych Oddziałów w Lublinie i Bielsku- Białej.
—  powoł ano dwa  nowe  Oddziały w Lublinie  i Bielsku- Białej. W  czasie  kadencji  wystą piły  trudnoś ci

organizacyjne  w  pracy  biura  Zarzą du,  spowodowane  zmianami na  stanowisku  kierowniczki.  Na zakoó-
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czenie  Przewodniczą cy  Z.  G.  podkreś lił   duży  wkład  pracy  doc. J.  Wojnarowskiego  w  przygotowaniu
materiałów  do sprawozdania  i wydania  go drukiem.

Ad  6.
Sprawozdanie  finansowe  złoż ył   skarbnik  doc. E. Radwań ski.  (Szczegółowy  tekst  wł ą czony został  do

akt  Zjazdu).  Podsumowując  wystą pienie  zaapelował   o  realniejsze  planowanie  wydatków  Towarzystwa
i  wykonywanie  planów  finansowych.

Ad  7.
Prof.  Z.  Olesiak  zapoznał  delegatów  z  historią   i  aktualną   działalnoś cią   kwartalnika  „Mechanika

Teoretyczna i Stosowana"  (Pełny tekst wystą pienia  wł ą czony został  do akt Zjazdu).
Ad  8.
Sprawozdanie  Głównej Komisji  Rewizyjnej  złoż ył  jej  Przewodniczą cy  prof, dr Z. Ką czkowski.  (Tekst

wł ą czono do akt  Zjazdu).
Ad  9.
Przewodnictwo  obrad  przejął   prof.  A.  Olę dzki.  W  dyskusji  nad  sprawozdaniami  zabrali  gł os:

Prof J. Dietrych, prof. Sz. Borkowski, prof. A. Olę dzki, D oc. dr Z. Rotter, dr Ś wider, doc. Walicki, prof. Z.O-
siń ski, prof. Brzuchowski, doc J. Wojnarowski  prof. Z. Ką czkowski  i doc. W.  Szuś cik. Dyskutanci  podkre-
ś lali,  że  swoboda  i  bezinteresowność  są   cechami  działalnoś ci  Towarzystwa.  Wiele  wypowiedzi  zawierało
wyjaś nienia  odnoszą ce  się   do uwag  i zastrzeż eń zawartych  w sprawozdaniu  Głównej Komisji  Rewizyjnej.
Podkreś lano,  że  wiele  uwag  szczegółowych  zawartych  w  sprawozdaniu  Komisji  było  spowodowanych
oparciem  się   w  pracach  Komisji  na  sprawozdaniach  nadesłanych do  24  kwietnia  br.  i  oddzielną   oceną
działalnoś ci  w  roku  1978  i  1979  a  nie  oceną   całej  kadencji.  Dyskutanci  wysoko  ocenili  działalność me-
rytoryczną   zwłaszcza zebrania naukowe w  formie  dyskusji  „okrą głego  Stołu oraz  kwartalnik  „Mechanika
Teoretyczna i Stosowana".  Stwierdzono, że należy dą ż yć  do podniesienia  poziomu konkursów  naukowych
mię dzy  innymi  poprzez  zwię kszenie  liczby  uczestników  i  szerszego  udziału naukowców  w  pracach  Są du
konkursowego  spoza  oś rodka  organizują cego  konkurs.

Po zakoń czeniu dyskusji Z- ca przewodniczą cego Zjazdu prof. A. Olę dzik postawił  wniosek  o udzielenie
absolutorium ustę pują cemu  Zarzą dowi Głównemu.

Wniosek  przyję to  w  głosowaniu jawnym  przy  wstrzymaniu  się   od  głosowania  osóbj  które wchodziły
w  skład  byłego  Zarzą du.

Ad  10.
Prof.  E. Bielewicz  przedstawił   propozycje  dotyczą ce zmian w statucie Towarzystwa  dotyczą ce wpro-

wadzenia  oprócz  istnieją cych  rodzajów  członkostwa  (zwyczajnego  i  honorowego)  również  członkostwa
wspierają cego.  Jednocześ nie postawił  w imieniu Zarzą du Głównego wniosek  o zmniejszenie  skł adek człon-
kowskich  PTMTS dla członków emerytowanych  do wysokoś ci  zł . 1. — rocznie.

W dyskusji  udział  wzię li: prof. Dietrich, prof. Z. Osiń ski, doc. Dems, dr Pillch, prof. Z. Olesiak, prof.
Brzuchowski,  dr  Rakowski.

Zjazd  jednomyś lnie  zaakceptował   propozycje  zmian  z  tym,  że  staną   się   one  obowią zują ce  po  za-
twierdzeniu  ich  przez  władze  rejestracyjne  — Urzą d  Miasta  Stołecznego Warszawy.  Zjazd  uchwalił   przy
1  głosie  wstrzymują cym  się   wysokość składek  dla  członków  emerytów  w  wysokoś ci  1 zł otego. Uchwała
obowią zuje  od  1- go  stycznia  1980  r.

Przewodnictwo  obrad  przejął   prof.  Kraszewski.
Ad  11
Przewodniczą cy Komisji  Skrutacyjnej  doc. A. Ajdukiewicz  poinformował, że na Zjazd przybyło 84 D e-

legatów  w zwią zku  z czym, uchwały mogą   być prawomocne.  (

Przewodniczą cy  Komisji  Matki prof. J. Eisner, zgłosił  kandydaturę   prof. Marka D ietricha na  prze-
wodniczą cego  Zarzą du  Głównego, kandydatury  do Zarzą du G łównego:

Doc. W. Bachmacza
prof. E. Bielewicza
prof. K.  Biernatowskiego
doc. S.  Kasprzyka
prof. Z. Olesiaka
doc. E.  Radwań skiego
prof. J.  Stefaniaka
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doc.  A.  Tylikowskiego

doc.  W.  Walczaka

doc.  A.  Wilczyń skiego

doc.  J.  Wojnarowskiego

do  G ł ównej Komisji  Rewizyjnej:

prof.  Sz.  Borkowskiego

doc.  K .  G rudziń skiego

prof.  Z .  Ką czkowskiego

prof.  H .  M ikoł ajczaka  ,

P rof.  Z .  K ą czkowski  wysunął   kandydaturę   d ra  K.  Borsuka  do  G ł ównej  Komisji  Rewizyjnej.  Wywią zała

się  dyskusja  na  temat  liczby  czł onków G ł .  Komisji  Rewizyjnej.  Zabierali  w  niej  gł os prof.  Eisner, doc. Szuś-

cik,  prof.  Osiń ski.

Prof.  Z .  K ą czkowski  zgł osił  wniosek  o  wybór  Komisji  w  skł adzie  5- ciu  osób.

Wię kszoś cią   gł osów  wniosek  ten  (przy  9- ciu  gł osach  przeciwnych)  przeszedł.  W  zwią zku  z  tym,  do-

datkowo  zgł oszono kandydatury  doc. M . Trombskiego,  doc. K .  G rossm ana i  doc. Parkitnego.

W  wyn iku  gł osowan ia  tajnego  Przewodniczą cym  Z arzą du  gł ównego  wybrano  prof.  M arka  D ietricha

(65  gł osów),  do  Z arzą du  G ł ównego  wybrano  nastę pują cych  kolegów:  doc.  Bachmacza  (58  głosów)*

prof.  E.  Bielewicza  (72),  prof.  K .  Biernatowskiego  (69),  doc.  S.  Kasprzyka  (57), prof.  Z.  Olesiaka  (75),

doc.  E.  Radwań skiego  (68), Prof.  J.  Stefan iaka  (69), doc. A.  Tylikowskiego  (68), doc. W.  Walczaka  (66),

doc.  J.  Wojnarowskiego  (58), oraz  na  zastę pcę   czł onka  Zarzą du  doc. A.  Wilczyń skiego  (44). D o G ł ównej

Komisji  Rewizyjnej  wybran o:  prof.  Sz.  Borkowskiego  (75),  dr  K .  Borsuka  (64),  doc.  K .  G rudziń skiego

(65),  prof.  Z .  Ką czkowskiego  (72),  prof.  H.  M ikolajczaka  (59).

Prof.  M .  D ietr ich  w  seredecznych  sł owach  podzię kował   za  ponowny  wybór  na  stanowisko  prze-

wodn iczą cego  Z arzą du  G ł ównego.

Ad  12.

Skarbn ik  doc.  E.  R adwań ski  poin formował   Zjazd  o  wynikach  kon tro li  N T K  dział alnoś ci  finansowej

Towarzystwa.

W  drugim  dn iu  o brad  przewodnictwo  obją ł   prof.  J.  Stefaniak  i  udzielił   gł osu  Przewodniczą cemu

Z arzą du  G ł ówn ego XI X  kadencji  prof.  M .  D ietrichowi.

P rzewodn iczą cy  poin formował   Z jazd  o  zebran iu  wybranych  czł onków  Zarzą du  G ł ównego  odbytym

w  dn iu  21  maja  br.  oraz  o  pierwszym  zebran iu  plenarnym  Zarzą du  G ł ównego  odbytym  w  dn iu  22  maja

ht,  na  któ rym  nowowybrany  Z arząd  ukonstytuował   się   nast ę pują co:

Prof.  M arek  D iet r ich  —  Przewodniczą cy  (z  wyboru)

P rof.  Eugen iusz  Bielcwicz  —  Z- ca  Przewodniczą cego

Prof.  Zbign iew  Olesiak  —  „   ,,

D o c.  Józef  Wojnarowski  —  Sekretarz  G eneralny

D o c.  E dward  Radwań ski  —  Z- ca Sekr.  G eneralnego

D o c.  Andrzej  Tył ikowski  —  Skarbn ik

D o c.  Waldem ar  Bachmacz  —  Z- ca  Skarbn ika

Prof.  Z .  K ą czkowski  poin formował,  że  G ł ówna  Komisja  Rewizyjna  ukonstytuowała  się   w  nastę pu-

ją cym  skł adzie:

P rof. Zbign iew  K ą czkowski—  Przewodniczą cy

Prof.  Szczepan  Borkowski  —  Z- ca  Przewodniczą cego

D r  Kazim ierz  Borsuk  —  Czł onkowie

Prof.  H en ryk  M ikoł ajczak  —  ,,

D o c.  K arol  G rudziń ski  —  ,,  •

Prof.  M .  D ietr ich  przedstawił   wytyczne  jakimi  Zarząd  G ł ówny  ma  zamiar  kierować  się   w  swojej

dział alnoś ci.

Są   t o :

—  zachowan ie  i  rozwój  dotychczasowych  form  dział alnoś ci,

—  rozwijan ie  kon taktów  mię dzynarodowych,

—  dą ż en ie  do  reprezentacji  Towarzystwa  w  organach  mię dzynarodowych.

—  p o m oc  czł onkom P T M TS w  publikowan iu  prac  w  czasopismach  zagranicznych.
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—  utrzymanie  i  poszerzenie  specjalistycznych  sympozjów  w  tym  również  przez  Oddział y,  które  do-
tychczas  nie stosowały  tej  formy  działalnoś ci.

—  podniesienie rangi konkursów  naukowych,
—  porzą dkowanie  spraw  organizacyjnych  i  formalnych,
—  gromadzenie  i  porzą dkowanie  informacji  o  działalnoś ci  Towarzystwa.
—  poprawa współpracy z Główną  Komisją   Rewizyjną   poprzez szczegółowe  kontrole  bież ą ce Zarzą du

przez Komisje  Rewizyjne  oraz analityczne oceny pracy za okres kadencji.
W dyskusji  nad generalnymi  wytycznymi  działalnoś ci  Towarzystwa,  udział  wzię li doc. W.  Tarnowski,

prof. M. Dietrich, prof. J. Stefaniak, prof. E. Brzuchowski, prof. J. Antoniak, doc. Z. Rotter,  doc. Werne-
rowski,  prof.  Z.  Ką czkowski,  doc.  J.  Wojnarowski.  Dyskutanci  poruszali  problemy  współpracy  mię dzy
Zarzą dem Głównym a Główną  Komisją   Rewizyjną   oraz Zarzą dami  Oddziałów i Komisjami  Rewizyjnymi
Oddziałów.  Wię kszość  mówców  była  zdania,  że  Komisje  Rewizyjne  winny  opracowywać  sprawozdanie
syntetycznie,  oceniając  ocenę   działalnoś ci  merytorycznej,  natomiast  szczegółowe  kontrole  i  wskazówki
winny być przeprowadzane na bież ą co. Wskazywano  również na potrzebę   kontroli przez Główną  Komisje
Rewizyjną,  Komisji  Rewizyjnych  Oddziałów.

Ze  spraw  merytorycznych  zaproponowano  obowią zkowe  przedstawienie  przez  doktorantów  swoich
osią gnięć  na zebraniach naukowych  Towarzystwa  i jeś li  to moż liwe  poza  miejscowoś cią   zatrudnienia np.
w  ś rodowisku  recenzenta  spoza  uczelni  lub  instytutu  doktoranta.  Podkreś lono  potrzebę   podniesienia
poziomu  konkursów  na  najlepsze  prace naukowe.  Zaproponowano w  tym  celu  lepszą   propagandę   kon-
kursów  poza oś rodkami organizacyjnymi  oraz wię kszy udział  PTMTS spoza oś rodka  organizują cego  w pra-
cach  Są du  Konkursowego.

Na  tym  dyskusję   zakoń czono  akceptując  plan  pracy  Zarzą du.  N a  zakoń czenie  prof.  M. Dietrich
złoż ył   profesorom  J.  Stefaniakowi  i  M .  Cemplowi  oraz  całemu  Zarzą dowi  Oddziału Poznań skiego  (no-
wemu i poprzedniemu) podzię kowania za sprawne zorganizowanie  Zjazdu  delegatów  i Sesji Naukowej  oraz
goś cinne  przyję cie.

Podzię kował   również  Delegatom  za  liczne  przybycie,  dyskutantom  za  aktywny  udział   w  obradach
Zjazdu.
N a  tym  obrady  XI X  Zjazdu  zakoń czono.

Zofia  Sobczyń ska- Koń czak
Andrzej  Tylikowski

ZARZĄ DY  ODDZIAŁÓW  POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I  TEORETYCZN EJ
I   STOSOWANEJ.  KADENCJA  1980—82  r.

1. Bielsko- Biała
Przewodniczą cy  —prof.  Stanisław  Gdula
Wiceprzewodniczą cy  — dr.  Zbigniew  Banet
Sekretarz  —dr  Stanisław  Wojciech
Skarbnik  —dr  Andrzej  Sucheta
Członek Zarzą du  —doc.  Janusz  Bogusławski

2. Bydgoszcz
Przewodniczą cy  —doc.  Edward  Walicki
Wiceprzewodniczą cy  — doc.  Stanisław  Siółkowski
Sekretarz  —m gr  Andrzej  Golik
Skarbnik  —m gr  Mirosław  Molec
Członek Zarzą du  — dr  Józef  Szala
Członek Zarzą du  — dr  Marian  Szyrnań ski

3. Czę stochowa
Przewodniczą cy  .— prof.  Janusz  Eisner
Wiceprzewodniczą cy  —•  doc.  Ryszard  Parkitny
Sekretarz  —doc.  Roman  Wolań ski  -



660 BIULETYN INFORMACYJNY

3.  Cę stochowa c.d.
Skarbnik  — dr
Czł onek Zarzą du  — doc.
Członek Zarzą du  •— dr hab.
Z- ca Czton. Zarzą du — doc.
Z- ca  Człon. Zarzą du — dr

4. Gdań sk
Przewodniczą cy  — prof.
Wiceprzewodniczą cy  — doc.
Sekretarz  — dr
Skarbnik  — dr
Członek Zarzą du  — dr

5. Gliwice
Przewodniczą cy  •   — doc.
Wiceprzewodniczą cy  — doc.
Sekretarz  — dr
Skarbnik  — dr
Z- ca Sekretarza  — dr
Z- ca Skarbnika  — dr
Z- ca Czł onka Z- du  — doc.
Z- ca Czł onka Z- du  — dr

6. Kraków
Przewodniczą cy  — prof.
Z- ca przewodniczą c.  — doc.
Sekretarz  — doc.
Skarbnik  — dr
Członek Zarzą du  — doc.
Z- ca Czł onka Z- du  — dr
Z- ca Czł onka Z- du  — dr
Z- ca Członka Z- du  — dr

7. Lublin
Przewodniczą ca  — doc.
Z- ca przewodniczą c.  — doc.
Sekretarz  — dr
Skarbnik  — doc.
Z- ca Sekretarza  — dr
Z- ca Skarbnika  — dr

8. Łódź
Przewodniczą cy  — doc.
Z- ca przewodniczą c.  — doc.
Sekretarz  — dr
Skarbnik  — doc.
Członek Zarzą du  — doe.

9. Opole
Przewodniczą cy  — doc.
Z- ca przewodniczą c.  — doc.
Sekretarz  — dr
Skarbnik  — dr
Czł onek Zarzą du  . — doc.

Józef
Waldemar
Lech
Stefania
Janusz

Jan
Wojciech
Edmund
Czesław
Zbigniew

Walery
Wojciech
Wojciech
Remigiusz
Jerzy
Henryk
Zbigniew
Józef

Wiesław
Stanisław
Jan
Maria
Stanisław
Stanisław
Lech
Jerzy

Zdzisława
Kazimierz
Jan
Krzysztof
Elż bieta
Antoni  •

Janusz
Marian
Krzysztof
Piotr
Sylwester

Maciej
Jerzy
Tadeusz
Tomasz
Jan

Zajdel
Bachmacz
Tomski
Stachura
Wilczyń ski

Kraszewski
Pietraszkiewicz
Wittbrodt
Branicki
Powierza

Szuś cik
Tarnowski
Pillich
Ć wik
Kuczyń ski
Skowron
Gę bicki
Suchoń

Krzyś
Bednarz
Ryś
Baczyń ska
Kasprzyk
Michałowski
Głuch
Wapiennik

Rotter
Szabelski
Golec
Wierzcholski
Polonis
Molicki

Lipiń ski
Królak
Dems
Klemm
Konieczny

Gryczmań ski
Goiaś
Smoleń
Dziadek
Kubik
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10. Poznań
Przewodniczą cy
Wiceprzewodniczą cy -
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarzą du
Z- ca Członka Z- du  -

11. Rzeszów
Przewodniczą cy
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarzą du

12. Szczecin
Przewodniczą cy
Wiceprzewodniczą cy -
Sekretarz
Skarbnik  •
Członek Zarzą du

13.  Warszawa
Przewodniczą cy
Wiceprzewodniczą cy -
Sekretarz
Skarbnik
Z- ca Sekretarza
Z- ca  Skarbnika
Członek Zarzą du

14. Wrocław
Przewodniczą cy
Wiceprzewodniczą cy -
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarzą du
Członek Zarzą du

15. Zielona  Góra
Przewodniczą cy

-  prof.  Czesław
-  prof.  Henryk
-  dr  Andrzej
•  dr  Ryszard
- dr  Jan
-  prof.  Romuald

Cempeł
Mikołajczak
Litewka
Dzię cielak
Kołodziej
Ś witka

-  prof.  Jan  Woź niacki
-  dr  Zbigniew  Oniszczuk
- dr  Jerzy  Ledziń ski
-  dr  Joanna  Gibalewicz

-  doc.  Czesław  Mickiewicz
-  doc.  Karol  Grudziń ski
-  dr  Alfred  Stę pniewski
-  dr  Jerzy  Honczarenko
-  mgr  Mieczysław  Kosecki

-  prof.  Andrzej  Olę dzki
-  doc.  Stanisław  Dubiel
-  doc.  Andrzej  Tylikowski
-  doc.  •  Przemysław  Jastrzę bski
- prof.  Jerzy  Maryniak
-  prof.  Wanda  Szempliń ska- Stupnicka
-  prof.  Stanisław  Łukasiewicz

-  prof.  Eugeniusz  Brzuchowski
-  doc.  Bertold  Łysik

—  dr  Jerzy  Są siadek
—  dr  Ryszard  Izbicki
—  doc.  Mirosław  Werszko
—  doc.  Franciszek  Romanów

—  doc.  Edward  Goss

WYKAZ  KONFERENCJI   I  SYM POZJÓW  Z  D ZIED ZIN Y MECH AN IK I
ORGANIZOWANYCH  W  POLSCE W  1981 ROKU

1.  Metody  badania  własnoś ci  mechanicznych  skał   i  gruntów  w  laboratorium  in  situ,

luty
Organizator:  Instytut  Geomechaniki Górniczej  AG H, al.  Mickiewicza  30,
30- 059 Kraków

2.  Osią gnię cia  w  badaniach  i  projektowaniu  pę dników  okrę towych.
11—13  luty,  Gdań sk
Organizator:  Instytut  Maszyn  Przepływowych  PAN, ul.  G en. J.  Fiszera  14,  80- 952  G dań sk

3.  Mię dzynarodowe  Sympozjum  nt.  Powstawanie  i  propagacja  szczelin.
22—28  marzec,  Tuczno
Organizator:  Zakład Teorii  Oś rodków  Cią głych  IPPT  PAN, IU TAM   i  CISM,  Ś wię tokrzyska  21,
00- 049  Warszawa
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4.  I I   Seminarium  Zespołu  Mechaniki  Zniszczenia  Materiałów  Komitetu  Mechaniki  PAN  nt.  Teorety-
czne  i  doś wiadczalne  problemy  mechaniki  zniszczenia.
kwiecień  lub  listopad,  Czę stochowa
Komitet  Mechaniki  PAN,  Instytut  Maszyn  Politechniki  Czę stochowskiej,  prof. S: Kocań da

5.  Sympozjum  polsko- włoskie  nt.  Nowe  zagadnienia  w  mechanice  ciał   odkształ canych.
14—20 czerwiec,  Jabł onna
Organizator:  Komitet  Mechaniki  PAN,  prof.  H.  Zorski

6.  Euromech  149  nt.  Fale  naprę ż enia  w  ciałach  niesprę ż ystych.
22—27  czerwiec,  Jabł onna
Organizator:  Komitet  Mechaniki  PAN,  doc.  W.  K.  Nowacki

7.  Szkoła  letnia n t. Materiały z pamię cią   kształ tu.
29.  06—4  lipiec,  Jabł onna  \
Organizator: Zakł ad Teorii  Oś rodków  Cią głych IPPT PAN, 00- 049 Warszawa, ul. Ś wię toksrzyska  21,

8.XXTH  Polska  Konferencja  Mechaniki  Ciała  Stałego
wrzesień
Organizator:  Komitet Mechaniki PAN, Zakład Teorii  Oś rodków  Cią głych  IPPT PAN, ul.  Ś wię tokrzyska
21,  00- 049  Warszawa,  prof.  D .  Rogula

9.  XV  Mię dzynarodowe  Sympozjum  nt.  Współczesne  metody  i  problemy  mechaniki  cieczy  i gazów.
6—12  wrzesień,  Jachranka
Organizator:  Zakł ad  Mechaniki  Cieczy  i  Gazów  IPPT,  ul.  Ś wię tokrzyska  21,  00- 049  Warszawa

10.  Euromech  nt.  Fale  uderzeniowe.
14- —16 wrzesień,  Jabł onna
Organizator:  Zakł ad Mechaniki  Cieczy  i  Gazów  IPPT PAN.

11.  IV  CISM- IFToMM  Sympozjum  Teorii  i  Praktyki  Robotów  i  Manipulatorów
8—12  wrzesień
Organizator:  CISM- Udine, IFToMM ,  i Wydział   Mechaniczny Energetyki  i Lotnictwa  PW, Instytut
Techniki  Lotniczej  i Mechaniki  Stosowanej,  ul. Nowowiejska  22/24,  00- 665 Warszawa, prof. A. MorecJci

12.  Euromech  ISO.  Analiza  statecznoś ci  drugą   metodą   Lapunowa  i  jej  zastosowanie  w  mechanice.
4—10  paź dziernik,  Jabł onna
Organizator:  Komitet  Mechaniki PAN, prof.  R.  Gutowski

13.  Problemy  losowe  w  mechanice  konstrukcji.  .  .
14—15  listopad,  G dań sk
Organizator:  Instytut  Konstrukcji  Budowlanych  Politechniki  Gdań skiej,  ul.  Majakowskiego  11,  80- 952
G dań sk  i  PTMTS  prof.  E.  BieJewicz

14.  Wybrane  zagadnienia  z mechaniki  gruntów  i  fundamentowania.
Jabł onna
Organizator:  Instytut  Budownictwa  Wodnego  PAN,  ul.  Cystersów  11,  80- 953  Gdań sk- Oliwa.


