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Z  Zebrań  Plenarnych  Zarzą du  Głównego
Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej

Pierwsze  zebranie plenarne XX  kadencji  odbyto  się   17 grudnia  1982  roku.  Relacjonujemy  tylko  naj-
waż niejsze  sprawy  poruszone  na  zebraniu.

Z  powodu  zwrócenia  nam  uwagi  przez  Wydział   Spraw  Wewnę trznych  Urzę du  m.st.  Warszawy,  że
Statut  nie  przewiduje  ł ą czenia  funkcji  zebranie  plenarne  zatwierdziło  obję cie  przez  doc.  W.  Walczaka
funkcji  Sekretarza  Generalnego, prof.  J,  Wojnarowski  zachował   stanowisko  Wiceprzewodniczą cego.

Przyję to  do wiadomoś ci  sprawozdanie  z dwóch zebrań Prezydium Zarzą du  Głównego (22.X.  i  17.XI.
1982  r.)  oraz  informacją   o  stanie  wydawnictwa  MTiSj

Krótkie  sprawozdanie  z  Sympozjum  „Metod  doś wiadczalnych  w  mechanice  ciała  stał ego"  przedsta-
wił   prof.  S.  Dubiel.

Zarząd  Główny  wydelegował   na  posiedzenie  Są du  Konkursowego  (mechanika  płynów)  w  Czę sto-
chowie  docenta  E.  Walickiego.

Omówiono plany  pracy  Oddziałów w  1983  roku.  Zorganizowane  zostaną   3 sympozja  (Czę stochowa,
Gliwice, Warszawa)  oraz  dwa  konkursy  i konkurs  na najlepszą   pracę   dyplomową   z mechaniki  (Gliwice).

•   Zdecydowano, że ze wzglę du  na małą   ilość wpływają cych  na konkursy  prac, jak  również  W celu unik-
nię cia  ich wzajemnego  dublowania  się , celowe jest organizowanie  w  roku  tyiko jednego  konkursu  na  naj-
lepszą  pracę   doś wiadczalną   i  jednego  na  najlepszą   pracę   teoretyczną.

W  wyniku  tego  wniosku  ustalono  dalej,  że  w  roku  1983  Oddział  Czę stochowa  zorganizuje  konkurs
na  prace  doś wiadczalne,  a  Łódź  na  prace  teoretyczne.  Oba  te  oddziały  zadbają   o  podniesienie  rangi
konkursów  Towarzystwa.  Zatwierdzono  preliminarz budż etowy  i podwyż kę   dla  pracowników  administra-
cyjnych.

Po  dłuż szej  dyskusji  na  propozycję   Przewodniczą cego  Zarzą du  Głównego powołano 5  Komisji:

1.  Komisja  do  opracowania wniosków  zgłoszonych przez Kolegów  na  XX Zjeź dzie Delegatów PTMTiS.
W  skład  tej  Komisji  weszli:  doc.  W.  Bachmacz  i  doc. W.  Walczak.

2.  Komisja  do  opracowania  memoriału  o  nauczaniu  mechaniki,  a  może  i  o  kształcie  szkolnictwa.
W jej  skład  weszli:  prof.  S.  Dubiel, prof.  R.  Gutowski, prof.  R.  Rutkowski,  doc. K.  Szabelski,  doc.  W.
Szuś cik,  doc.  W.  Trombski.

3.  Komisja  25- lecia  PTMTiS
W  skład jej  weszli:  doc. W.  Bachmacz, prof.  E. Brzuchowski,  prof.  S.  Gdula, doc. Z. Sulimowski,  prof.
J.  Wojnarowski.

4.  Komisja  do  oceny  stanu  mechaniki  w  Polsce  i  utworzenia  mapy  kierunków  mechaniki.
W  skład jej  weszli:  doc.  S.  Kasprzyk,  doc.  W.  Pietraszkiewicz,  doc.  W.  Walczak,  doc.  A.  Wilczyń ski,
prof.  J.  Wojnarowski.

5. Komisja  historii mechaniki — powoła się   taką   przy  każ dym  Oddziale. Pieczę  nad nimi bę dzie  spra-
wował   prof.  J.  Kruszewski.

Komisja  nr  2 skontaktuje  się   z podobnymi  komisjami  działają cymi  przy  Ministerstwie  Szkolnictwa  Wyż-
szego i  Techniki  i przy  Komitecie Mechaniki PAN. Doc. K.  Szabelski  pracując  w  zespole  dydaktycznym
„Mechaniki"  porozumie  się   z  prof.  Zakrzewskim  i  prof.  J.  Giergielem.  I

W  bież ą cej  kadencji  podział   zadań  mię dzy  członków  Zarzą du  Głównego .bę dzie  nastę pują cy:
Prof.  Z.  Olesiak —  Przewodniczą cy — ogólny  nadzór  nad  pracą   Towarzystwa,  zewnę trzna  reprezentacja
PTMTiS,  redaktor  naczelny  MTiS.
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Prof.  R.  Gutowski —  Wiceprzewodniczą cy  —-  nadzór  nad  prawidłową   pracą   Oddziałów,  zastę powanie
prof.  Olesiaka.
Prof.. J.  Wojnarowski  — Wiceprzewodniczą cy  — nadzór  nad  prawidłową   pracą   Oddziałów  Towarzystwa.
D oc.  W.  Walczak  —•  Sekretarz  Generalny
D oc.  W.  Bachmacz —  Z- ca  Sekretarza  Generalnego
D oc.  A.  Wilczyń ski  —  Skarbnik
D oc.  Z.  Sulimowski  — Z- ca  Skarbnika
Prof.  M .  D ietrich —  Przewodniczą cy  Rady  Rdeakcyjnej  MTiS.

D oc.  W.  Szuś cik  złoż ył   wniosek,  by  Zarząd  Główny co  2  miesią ce  rozsyłał  do  Oddziałów  biuletyn
informują cy  o  konferencjach,  sympozjach  oraz  by  protokół  z  zebrania  został  dostarczony  Oddziałom do
koń ca  stycznia.

Drugie  zebranie  plenarne Zarzą du  Głównego  (XX/2)  odbyło  się   8  czerwca  1983  r.  Przewodniczą cy
złoż ył   relację   z  pracy  Zarzą du  Głównego  w  okresie  od  poprzedniego  zebrania.  Odbyło  się   Sympozjum
Oddziału  Gliwickiego  w Wiś le, na którym  miało miejsce  nieformalne  spotkanie członków Zarzą du  Głów-
nego  i Przewodniczą cego. Prof. Z. Olesiak  przebywał  dwukrotnie w Gliwicach i w Gdań sku. Zarząd wysłał
listy  gratulacyjne  nowo  mianowanym  profesorom,,  członkom  Towarzystwa,  wznowiono  starania  o  na-
danie  imienia  M. T.  Hubera  jednej  z  ulic  Warszawy.

Przedstawiono  sprawy  nadawania  godnoś ci  członków  zagranicznych,  wydawnicze,  informacji
o  PTMTiS  w  wydawnictwach  typu  „Who  is  who".

Podję to  uchwały  o  powołaniu  nowego  Oddziału  Towarzystwa  w  Kielcach  i  o  przyję cie  kolegów
z  Kielc.

Relację   z  prac  Komisji  powołanej  do  opracowania  wniosków  z  XX- go  Zjazdu  Delegatów  PTMTiS
złoż ył   doc. Wl:  Walczak  podają c,  że wnioski  te moż na podzielić  na  trzy  grupy  dotyczą ce  spraw:  meryto-
rycznych,  informacyjnych  i  organizacyjnych.  Odnoś nie działalnoś ci merytorycznej  należy  uznać, że  wypra-
cowane  dotychczas  formy  działalnoś ci  Oddziałów  (zebrania  naukowe,  kursy  sympozja,  konkursy  itp.)
są   prawidł owe  i  należy  je  rozwijać.  Szczególnie  cenne jest  wytworzenie  się   już  pewnej  tradycji  organizo-
wania  sympozjonów  monotematycznych  w  okreś lonych  Oddziałach:

Słusznym  jest  postulat  uatrakcyjnienia  działalnoś ci  Towarzystwa  przez  organizowanie  kursów  inter-
dyscyplinarnych  czy  naukowych  zebrań  mię dzyoddziałowych  w  celu  wymiany  doś wiadczeń  naukowych,
a  także  zwię kszenia  integracji  ś rodowiska  naukowego  mechaników.  Jednakże  inicjatywa  w  tym  zakresie,
wynikają ca  z  autentycznych  potrzeb  regionu, powinna  wychodzić  z  Oddziału w  formie  zgłoszenia odpo-
wiedniego  zapotrzebowania.  Zarząd  Główny deklaruje  natomiast  wszelką   pomoc.

W  odniesieniu  do  postulatu  zwię kszenia  oddziaływania  Towarzystwa  na  rozwój  młodej kadry  w me-
chanice —  w  Komisji  dyskutowano  sprawę   ew.  zorganizowania  konkursu  na  najlepszą   pracę   dyplomową
w  dziedzinie  mechaniki.

Zgłoszony  na XX  Zjeź dzie  Delegatów  wniosek  zintensyfikowania  działalnoś ci  informacyjnej  Zarzą du
Głównego  PTMTiS  zostanie  zrealizowany  przez:

a) —  opracowanie  i wydanie  zeszytu  informacyjnego  „Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej"  o 25- Iet-
niej  dział alnoś ci  Towarzystwa,

b) —  rozważ enia  moż liwoś ci  zamieszczania  w  kwartalniku  MTiS  bież ą cej  informacji  o  pracach To-
warzystwa.

W  zakresie  spraw  organizacyjnych  —  zdaniem  Komisji — należy  wię cej  uwagi  poś wię cić  Oddziałom
nowoutworzonym,  a  w  szczególnoś ci  słabszym  organizacyjnie  i  kadrowo.  W  dyskusji  zabrał   głos  prof.
Z.  Olesiak  podkreś lając  służ ebną   rolę   Zarzą du  Głównego w  realizacji  potrzeb  Oddziałów.

Wyniki  prac Komisji,  powołanej do opracowania memoriału w sprawie  nauczania mechaniki  zrelacjo-
nował   prof.  R.  G utowski:  obiecał, że Komisja  opracuje  ten memoriał  przed  koń cem  1983  r.  Celem, jaki
przyś wieca  temu opracowaniu jest publikacja  treś ci memoriału, dla wyraż enia  stanowiska  PTMTiS w przed-
miotowej  sprawie  oraz skierowania  go do  Ministerstwa  Nauki Szkolnictwa  Wyż szego i Techniki, do Rady
Głównej  i  Uczelni.

D o  tej  pory  odbyły  się   w  zwią zku  z  tym  tematem dwa  zebrania,  zorganizowane  przez  Oddział  War-
szawski.

N a  poruszony  temat  wywią zała  się   oż ywiona  dyskusja.
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Prof.  J.  Wojnarowski  przedstawił   zebranym  dotychczasowe  ustalenia  Komisji  d/s  XXV- lecia
PTMTiS:

1)  XXI   Zjazd  Delegatów  PTMTiS  i  jednocześ nie  Zjazd  25- lecia  odbę dą   się   w  dniach  9- 11  maja
1984  r.  w  Bielsku- Białej.

2)  Zjazd  zrealizuje  dwa  cele:  zadania  robocze  Zjazdu  Delegatów  Towarzystwa  i  uczczenie  25- lecia
istnienia  Towarzystwa.

3)  Odbę dzie  się   towarzyszą ca  Zjazdowi  sesja  naukowa — około  6  referatów.
4)  W  zwią zku  z jubileuszem  Towarzystwa  odlany  zostanie  medal  okolicznoś ciowy,  rozprowadzany

mię dzy  członków  w  drodze  subskrypcji.
Wydany  bę dzie  znaczek  PTMTiS  i  krawat  z  emblematem.

Wyniki  prac komisji  do oceny stanu mechaniki przedstawił   doc. W.  Walczak  przypominają c,  że prace
na  ten temat zostały rozpoczę te jeszcze w okresie ubiegłej  kadencji. Prace te dotyczyły  nie tyle  oceny stanu
mechaniki,  ile  stworzenia  pewnej  „mapy"  dają cej  informacje  o:
—  jednostkach,  w  których  prowadzona  jest  działalność naukowa  w zakresie  mechaniki,
—  liczbie  samodzielnych  pracowników  naukowych,  pracują cych  w  dziedzinie  mechaniki,
—  rozwijanej  tematyce  i  prowadzonej  specjalizacji,
—  istnieją cych  laboratoriach  specjalistycznych.

W  dalszej  czę ś ci  zabrał   głos  prof.  J.  Wojnarowski,  który  przedstawił   opracowany  obraz  graficzny
„mapy mechaniki". Podał, że dla uaktualnienia tej „mapy" przesłał  pisma do Zarzą dów Oddziałów z proś bą
0  nadesłanie odpowiednich  informacji.  Brak  tych  informacji  m.in. z  Oddział ów: Warszawskiego,  Wroc-
ławskiego,  Krakowskiego,  Gdań skiego  i  innych,  uniemoż liwia  kontynuowanie  pracy.

Sprawozdanie z działalnoś ci rzeczowej  w roku  1982 złoż ył  doc. W. Walczak,  a finansowe  prof. A.  Wil-
czyń ski.

Wniosek  o  nadanie  profesorowi  zwyczajnemu  doktorowi  Habilitowanemu,  inż ynierowi,  doktorowi
honoris  causa  Oktawianowi  POPOWICZOWI godnoś ci  członka  honorowego  PTMTiS przedstawił   doc.
W.  Szuś cik.  Odczytał  on  treść pisma  Oddziału Gliwickiego  PTMTiS, zawierają cego  uzasadnienie  wniosku
1  omówił   zasługi  prof.  O.  Popowicza  dla  rozwoju  mechaniki  w  Polsce.
W  dyskusji — z  poparciem wniosku — zabrał  głos prof.  M. Dietrich podkreś lając  zasługi  prof.  O. Popo-
wicza.

Wniosek  zaakceptowano  i  postanowiono  przedstawić  na  Zjeź dzie  Delegatów.


