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ROZSTRZYGNIĘ CIE  KONKURSÓW  NAUKOWYCH :

A.  Konkurs  na  najlepszą   pracę   z  dziedziny  mechaniki  teoretycznej  organizowany  przez  Oddział   Łódzki
PTMTS  w  roku  1981.  Driia  23  lutego  1982  roku,  po  zapoznaniu  się   z  nadesłanymi  pracami  Sąd
konkursowy  postanowił:
1.  nie  przyznawać  nagrody  I  stopnia,
2.  przyznać jedną   nagrodę   If  stopnia w wysokoś ci 9.000.— doktorowi  Krzysztofowi  Grysie  i magistro-

wi  Zbigniewowi  Kozłowskiemu  (Poznań) za  pracę  „ O jednowymiarowym  zagadnieniu  identyfikacji
strumienia  ciepła na  brzegu  warstwy  płaskiej",

3.  przyznać dwie równorzę dne nagrody  stopnia  III , po 6.500.— każ da, doktorowi  Bogusławowi  Skier-
czyń skiemu  (Lublin),  za  pracę   „Wykorzystanie  metod  analizy  wraż liwoś ci  do  badania  ukł adów
mechanicznych  opisywanych  liniowymi  i  nieliniowymi  równaniami- Mathieu", oraz  doktorowi  Se-
werowi  Jakubowskiemu  (Łódź ), za pracę  „Analiza  stanu zakrytyczncgo  swobodnie  podpartej  tarczy
prostoką tnej  poddanej  działaniu  mimoś rodowego  ś ciskania  i  jej  zastosowanie  do  przybliż onego
obliczenia  cienkoś ciennego  dź wigani  skrzynkowego",

4.  przyznać  wyróż nienie  w  wysokoś ci  3.500.—,  doktorowi  Krzysztofowi  Grysie  (Poznań ),  za  pracę
„ O  melodach  teorii  potencjałów w rozwią zywaniu  zagadnień  odwrotnych  wymiany  ciepł a",

Na  konkurs  wpłynę ło  5 prac.

B.  II I  Ogólnopolski  Konkurs  na prace  z mechaniki  płynów  organizowany  przez  Czę stochowski  Oddział
PTMTS  w  roku  1982.  Dnia 28 grudnia  1982  roku, po zapoznaniu  się  z 4  pracami, które wpłynę ły  na
Konkurs  Sąd  Konkursowy  postanowił:
1.  nie  przyznać  nagrody  I  stopnia,
2.  przyznać  nagrodę   I I   stopnia  w  wysokoś ci  10.000.—  doktorowi  Piotrowi  Kubskiemu  i  doktorowi

Witoldowi  Lewandowskiemu  (Gdań sk),  za  pracę   „Komorkowo- kominowy  charakter  konwekcji
swobodnej  od  izotermicznych,  poziomych  powierzchni  wymieniają cych  ciepło  w  przestrzeni  nie-
ograniczonej",

3.  przyznać  nagrodę   II I  stopnia  w  wysokoś ci  8.000.— doktorowi  Jackowi  Zieliń skiemu  (Czę stocho-
wa), za pracę  „Procesy turbulentnego transportu pę du i ciepła w  przepływie  zapalisadowym",

A.  przyznać  wyróż nienie  w  wysokoś ci  5.000.—  doktorowi  Janowi  Kołodziejowi  i  magistrowi  Sławo-
mirowi  Grobelnemu (Poznań ), za pracę  „Zastosowanie metody koilokacji  do wyznaczania  poprzecz-
nego  opływu  walca  przy  małych  liczbach  Reynoldsa".
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na  prace  teoretyczne z  mechaniki  technicznej
Łódzki  Oddział  PTMTS organizuje  w  1983  roku  Ogólnokrajowy  Konkurs na prace teoretyczne z  za-

kresu  mechaniki  technicznej.
W  konkursie  tym mogą   brać udział  osoby  nie posiadają ce  tytułu  profesora,  docenta lub  doktora  ha-

bilitowanego.
Prace  konkursowe  zawierają ce  elementy  nowoś ci  w  stosunku  do  obecnego  stanu  wiedzy  prosimy

przesłać  do

Sekretariatu  Oddziału PTMTS
90—924  Łódź ,  ul.  Ż eromskiego  116

Instytut  Maszyn  i  Urzą dzeń  Politechniki  Łódzkiej

w  t e r m i n ie  do  30  p a ź d z i e r n i ka  1 9 8 3r
Praca  nie może być przed  tą   datą   opublikowana  ani zgłoszona do druku. Jej maszynopis  należy  prze-

słać  w  trzech  egzemplarzach  w  formie  nadają cej  się   do  druku, w  obję toś ci  nie  przekraczają cej  20  stron.
Stronę   tytuł ową   należy  opatrzyć godiem, a nazwisko,  imię  i  adres wraz z podaniem miejsca  pracy  przesiać
w  zamknię tej  kopercie.

Konkurs  prowadzony  bę dzie zgodnie z  regulaminem konkursów  PTMTS. Prace oceniać  bę dzie  Sąd
Konkursowy  powołany przez Zarząd .Oddziału  w porozumieniu z Zarzą dem  Głównym. Sąd  Konkursowy
okreś li  kolejność  i  wysokość  nagród.

N agrodzone  prace  Autorzy  zreferują   na  publicznym  zebraniu  naukowym  w  terminie  okreś lonym
przez  Zarząd  Oddziału. Zostaną   one  ponadto przekazane  do  opublikowania  w  czasopiś mie  Mechanika
Teoretyczna  i  Stosowana.

Prace  nie  nagrodzone  bę dą   zwrócone  Autorom  po  zatrzymaniu  jednego  egzemplarza  w  archiwum
Oddział u.

Sekretarz  Przewodniczą cy
Oddziału  Łódzkiego  PTMTS  Oddziału Łódzkiego  PTMTS

D r  inż.  Leon  Kowalczyk  Doc.  dr  hab.  Waldemar  Kobza
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Na  prace  doś wiadczalne  z  mechanik!  ciała  stałego

Czę stochowski  Oddział  PTMTS w  porozumieniu z Zarzą dem G ł ównym'PTMTS  organizuje  w  1983
roku  Ogólnokrajowy  Konkurs na prace doś wiadczalne  z mechaniki  ciała stałego.

W  konkursie  tym  mogą   brać  udział  tylko  członkowie PTMTS nie posiadają cy  tyfuiu  profesora,  do-
centa  lub  doktora  habilitowanego.

Prace  konkursowe  zawierają ce  elementy  nowoś ci  w  stosunku  do  obecnego  stanu  wiedzy  prosimy
przesłać  na  adres:

Sekretariat  Oddziału PTMTS
Aleja  A.  Zawadzkiego  21

42—200  Czę stochowa
Instytut  Maszyn  Cieplnych

w  t e r m i n ie  do  d n ia  31  p a ź d z i e r n i ka  19 83  r.
Praca nie może być przed tą   datą   opublikowana ani zgłoszona do druku. Jej  maszynopis należy prze-

słać w  trzech  egzemplarzach  w  formie  nadają cej  się  do  druku, w  obję toś ci  nie  przekraczają cej  20  stron.
Stronę   tytułową 1 należy  opatrzyć  godłem, a  nazwisko  i  imię   oraz adres  z  podaniem  miejsca  pracy  i  za-
ś wiadczeniem o członkostwie PTMTS przesłać w zamknię tej kopercie.

Konkurs  prowadzony  bę dzie  zgodnie  z  regulaminem konkursów,  PTMTS. Prace oceniać bę dzie  Sąd
Konkursowy  powołany przez Zarząd Oddziału w  porozumieniu z Zarzą dem Głównym. Sąd  Konkursowy
okreś li  kolejność  i  wysokość  nagród.

Nagrodzone prace Autorzy  referują   na publicznym zebraniu naukowym w terminie  okreś lonym  przez
Zarząd  Oddziału. Zostaną   one ponadto przekazane  do  opublikowania  w  czasopiś mie  Mechanika Teore-
tyczna  i  Stosowana.

Prace  nie nagrodzone  bę dą   zwrócone  Autorom  po  zatrzymaniu  jednego  egzemplarza  w  archiwum
Oddziału.

Sekretarz  V- przewodniczą cy
Oddziału  Czę stochowskiego  PTMTS  Oddziału Czę stochowskiego  PTMTS

doc.  dr  inż.  R.  Wolań ski  doc.  dr  hab.  inż.  R.  Parkitny


