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Część I

Działalność PTMTS





1. INFORMACJE

1.1. Aktualności

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-
sowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2012 na rzecz naszej
organizacji, serdecznie dziękujemy.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność statutową PTMTS.
Rozdysponowanie i rozliczenie uzyskanej kwoty podamy do wiadomości po sporządzeniu bilansu
za rok 2013.

* * * * *

Na liście Impact Factor 2012 po raz czwarty został odnotowany nasz kwartalnik Journal
of Theoretical and Applied Mechanics

J THEOR APP MECH-POL IF 2012=0.452

Dla przypomnienia: IF 2009=0.178, IF 2010=0.264, IF 2011=0.283. Jak widać, współczyn-
nik Impact Factor kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics systematycznie
wzrasta.
Po raz pierwszy otrzymaliśmy również tzw. 5-letni współczynnik Impact Factor

J THEOR APP MECH-POL 5-Years IF = 0.447

Lista współczynników Impact Factor (IF) jest corocznie publikowana przez Thomson Reuters
w Journal Citation Reports.

* * * * *

W „Wykazie polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację
naukową” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. Journal of
Theoretical and Applied Mechanics otrzymał 15 pkt.

* * * * *

1.2. Polski Kongres Mechaniki – geneza, cele, formuła, organizacja

W czasie, kiedy powstaje ten tekst, trwają przygotowania do III Polskiego Kongresu Mecha-
niki, zaplanowanego na wrzesień 2015 roku w Gdańsku. Historia tego odbywającego się w cyklu
czteroletnim wydarzenia naukowego nie jest długa, ale jego geneza sięga roku 2000, kiedy In-
stytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Politechnika Warszawska wspólnie wystąpiły
z ofertą zorganizowania w Warszawie 21. Światowego Kongresu Mechaniki Teoretycznej i Sto-
sowanej (ICTAM), będącego od roku 1922 światowym forum naukowym w mechanice, od 1946



8 Część I – Działalność PTMTS

odbywającym się pod nadzorem Międzynarodowej Unii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(IUTAM). Prezentacja proponowanego miejsca i warunków Kongresu dokonana w Chicago przez
inicjatorów z IPPT przekonała Congress Committee, który przyznał organizację ICTAM w ro-
ku 2004 Polsce, a IPPT i Politechnice Warszawskiej w szczególności. Rozpoczął się czteroletni
okres przygotowań monitorowany przez IUTAM. Należało rozwiązać wiele problemów, głównie
natury organizacyjnej, o niespotykanej wcześniej skali. Odbyło się ponad 20 spotkań lokalne-
go Komitetu Organizacyjnego PW-IPPT, kierowanego przez prof. Stanisława Radkowskiego,
a koordynowanego i nadzorowanego przez Przewodniczącego ICTAM 2004 – prof. Witolda Gut-
kowskiego. Brałem w nich udział jako gospodarz miejsca Kongresu i oficjalnie jeden z dwóch
jego współprzewodniczących (drugim był ówczesny dyrektor IPPT, prof. Michał Kleiber).
Na bazie doświadczeń zdobytych w trakcie przygotowań do ICTAM 2004, w wyniku dyskusji

w gronie jego organizatorów powstała inicjatywa zorganizowania Kongresu Mechaniki Polskiej
w formule analogicznej do ICTAM. Miałem zaszczyt przedstawić ten pomysł na forum Zarzą-
du Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, jako potencjalnego krajowego
organizatora tego wydarzenia, w maju 2004 r., a więc jeszcze przed ICTAM 2004. Było wiele
przesłanek do tego, aby takie forum zorganizować. Do najważniejszych należały:
• długa historia i tradycje mechaniki w Polsce i na ziemiach polskich w czasie zaborów,
• wielkie polskie postacie mechaniki o formacie światowym (Poczet Polskich Mechaników
przygotowany z okazji 50-lecia PTMTS w 2008 roku),

• oryginalne osiągnięcia polskich mechaników w kraju i za granicą i związana z tym rozpo-
znawalność polskich szkół mechaniki w świecie,

• imponujące aplikacje techniczne (turbiny, konstrukcje lotnicze, gmachy, mosty, zapory
itp.).

Cele i zadania, jakie wówczas stawialiśmy Kongresowi, wiązały się bezpośrednio z misją
PTMTS. Były to między innymi:
• integracja środowisk naukowych,
• okresowy co 4 lata przegląd stanu mechaniki w Polsce,
• stymulowanie nowych kierunków badań,
• prognozowanie rozwoju z uwzględnieniem procesów europejskich,
• inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,
• promowanie ośrodków badawczych i szkół naukowych,
• eksponowanie wyników badań i poszukiwanie wdrożeń,
• prezentowanie nowych form, metod i narzędzi kształcenia inżynierów mechaników,
• pobudzenie nowej aktywności PTMTS.
Pewnym problemem stało się zmieszczenie Kongresu Mechaniki w kalendarzu licznych kon-

ferencji, sympozjów i seminariów, często mających długą historię i zasłużoną renomę. W żadnej
mierze nie chcieliśmy tych konferencji eliminować, choć z drugiej strony atrakcyjna wydawała się
sposobność, by niektóre z nich zintegrować z Kongresem. Wymagało to wielu dyskusji. Niektó-
re odbywały się też za granicą, np. podczas 5-th German-Greek-Polish Symposium on Recent
Advances in Mechanics, we wrześniu 2004 w Bad Honeff. Niemieccy i greccy koledzy wspierali
nas w naszej inicjatywie i doradzali, by Kongres od początku miał formułę międzynarodową.
Zjazd Delegatów PTMTS w dniu 8.04.2005 r. w Wildze podjął decyzję o organizacji Kon-

gresu Mechaniki Polskiej jako „forum naukowego mechaników polskich z udziałem uczestników
zagranicznych”. Przyjęta formuła Kongresu obejmowała patronat ministra właściwego do spraw
nauki, tematykę w postaci szeroko rozumianej mechaniki wraz z problemami interdyscyplinar-
nymi, języki obrad polski i angielski, cykl kongresowy 4 lata, czas trwania 3 dni. Stałym organi-
zatorem krajowym miało być PTMTS, a organizatorami lokalnymi – Oddziały PTMTS, uczelnie
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lub instytuty naukowe. Organizację pierwszego Kongresu w dniach 28-31.08.2007 r. powierzono
Politechnice Warszawskiej oraz IPPT PAN, czyli organizatorom udanego w powszechnej opinii
kongresu ICTAM 2004 w Warszawie.
Współprzewodniczącymi I Kongresu Mechaniki Polskiej byli: prof. Józef Kubik – przewod-

niczący PTMTS, prof. Włodzimierz Kurnik – rektor Politechniki Warszawskiej i prof. Wojciech
Nowacki – dyrektor IPPT PAN. Do Komitetu Honorowego zaproszono prof. Witolda Gutkow-
skiego jako przewodniczącego oraz profesorów: Macieja Grabskiego, Michała Kleibera, Krzyszto-
fa Kurzydłowskiego, Zenona Mroza i Władysława Włosińskiego. Komitetem Naukowym kierował
prof. Andrzej Styczek, a wiceprzewodniczącymi byli profesorowie Adolf Maciejny i Józef Szala.
Komitetem Organizacyjnym kierował prof. Stanisław Radkowski.
II Kongres Mechaniki Polskiej odbył się w dniach 29-31.08.2011 r. w Poznaniu, zorganizowany

przez Oddział Poznański PTMTS i Politechnikę Poznańską, nadzorowany przez ZG PTMTS przy
współpracy Komitetów PAN – Mechaniki, Budowy Maszyn oraz Inżynierii Lądowej i Wodnej.
Komitetowi współprzewodniczyli profesorowie: Adam Hamrol, Włodzimierz Kurnik i Wiesław
Nagórko. Do Komitetu Honorowego zaproszono: prof. Barbarę Kudrycką – Ministra NiSW, prof.
Michała Kleibera – Prezesa PAN, prof. Władysława Włosińskiego – Przewodniczącego Wydzia-
łu IV PAN oraz prof. Jana Oderfelda – nestora mechaników polskich. Komitetowi Naukowemu
przewodniczył prof. Tomasz Łodygowski, a lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu – prof. Bog-
dan Maruszewski. Patronatu II Kongresowi udzielili: Minister NiSW, Prezes PAN, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Poznania.
Z doświadczeń dwóch pierwszych zjazdów wynikały wnioski, które dotyczyły nazwy kongresu

(Kongres Mechaniki Polskiej), języka obrad oraz formuły organizacyjnej, w tym podziału ról
i kompetencji PTMTS i organizatorów lokalnych. W marcu 2013 roku przedstawiłem te wnioski
uczestnikom Zjazdu Delegatów PTMTS w Jarnołtówku, postulując ustabilizowanie Kongresu
poprzez nowe zapisy Statutu PTMTS. Postulaty zostały przyjęte i obecnie odpowiedni fragment
Statutu ma brzmienie:

Rozdział II

Cele i środki działania

§9
PTMTS realizuje swoje cele między innymi przez: (...)
2) organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki (...)

Na mocy uchwały XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS z 22.03.2013 r. w Jarnołtówku został
powołany Stały Komitet Kongresowy (SKK). Jego przewodniczącym jest ex officio przewod-
niczący PTMTS (obecnie prof. Arkadiusz Mężyk z Politechniki Śląskiej, wybrany na XXXV
Zjeździe na kolejną kadencję).
Najbliższy Kongres – już pod zmienioną nazwą III Polski Kongres Mechaniki (III Polish

Congress of Mechanics) – odbędzie się w dniach 8-11 września 2015 roku w Gdańsku, orga-
nizowany siłami Oddziału Gdańskiego PTMTS, Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn
Przepływowych PAN. Na mocy decyzji SKK równocześnie z III Polskim Kongresem Mechaniki
odbędzie się 21. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice (CMM),
pod wspólnym przewodnictwem prof. Michała Kleibera, ze wspólnymi komitetami i programem.
Komitetem Naukowym kieruje prof. Tadeusz Burczyński, a lokalnemu Komitetowi Organiza-
cyjnemu przewodniczy prof. Jarosław Górski (przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS).
Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęło 25 osób, w tym prof. Witold Gutkowski w ro-
li przewodniczącego oraz prof. Zbigniew Kączkowski, nestor Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej i jeden z jego współzałożycieli.

Włodzimierz Kurnik
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1.3. Władze PTMTS w 2013 roku

Na XXXV Zjeździe Delegatów, Jarnołtówek 2013, wybrano władze PTMTS na XXXVI ka-
dencję (2013-2014). Zarząd Główny PTMTS działa w składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Nagórko
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Sekretarz Generalny – dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ
Skarbnik – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Z-ca Sekretarza Generalnego – prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Z-ca Skarbnika – prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Członkowie Zarządu – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

prof. dr hab. inż. Bogdan Maruszewski
prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

Z-cy Członków Zarządu – prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Przewodniczący Oddziałów PTMTS. W stycz-
niu 2013 roku w Oddziałach PTMTS odbyły się Walne Zgromadzenia, na których wybrano nowe
władze Oddziałów na XXXVI kadencję (2013-2014).

Przewodniczący Oddziałów:

Białostockiego – prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Bielsko-Bialskiego – dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
Bydgoskiego – dr inż. Jerzy Sawicki
Częstochowskiego – prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
Gdańskiego – dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
Gliwickiego – dr inż. Sławomir Kciuk
Kieleckiego – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
Koszalińskiego – prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Krakowskiego – prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Lubelskiego – dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL
Łódzkiego – prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
Opolskiego – prof. dr hab. inż. Ewald Macha
Poznańskiego – dr hab. inż. Roman Starosta
Rzeszowskiego – prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki
Szczecińskiego – dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
Warszawskiego – dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
Wrocławskiego – dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin

Główna Komisja Rewizyjna

W 2013 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Roman Jankowiak
Wiceprzewodniczący – dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Witold Elsner

prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
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1.4. Konkursy organizowane przez PTMTS

1.4.1. Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka

Profesor Wacław Olszak (1902-1980) był jednym z najwybitniejszych polskich mechaników,
członkiem założycielem naszego Towarzystwa, a od 1970 roku jego członkiem honorowym. Był
członkiem PAN oraz wielu zagranicznych akademii nauk, doktorem honoris causa licznych uni-
wersytetów w kraju i za granicą. Przez ostatnie 11 lat swojego bogatego i pracowitego życia
pełnił obowiązki Rektora Rezydenta Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM)
w Udine we Włoszech. Spis prac naukowych i technicznych Profesora obejmuje imponującą liczbę
ponad 300 pozycji, w tym dziesięciu monografii naukowych.
W 1988 roku z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

(PTMTS) postanowiono raz na dwa lata (w kadencji) przyznawać młodemu pracownikowi nauki
Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka.
Laureat, wyłoniony przez Jury według opracowanego regulaminu konkursu, nagradzany

jest dyplomem i medalem z podobizną Profesora. Jury powoływane jest przez Zarząd Głów-
ny PTMTS. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych dziedzin mechaniki.

Regulamin Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka
(uchwalony na zebraniu plenarnym ZG PTMTS 13 grudnia 2013 r.)

1. Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom nauki, którzy nie ukończyli
36 lat w momencie składania wniosku, za pracę stanowiącą poważny wkład w rozwój
mechaniki teoretycznej lub stosowanej.

2. Kandydat do Nagrodymusi być członkiem PTMTS, który w chwili opublikowania pra-
cy nie posiadał stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora (rozprawa
habilitacyjna może być przedmiotem Nagrody).

3. Nagroda ma charakter indywidualny.

4. Praca (lub cykl prac) będąca przedmiotem Nagrody musi być opublikowana nie wcześniej
niż w ciągu ostatnich trzech lat, wliczając rok przyznania Nagrody.

5. Tryb zgłaszania wniosków:

• kandydatów do Nagrody zgłaszają
– Zarządy Oddziałów PTMTS lub Zarząd Główny PTMTS,
– członkowie PTMTS z tytułem naukowym profesora,
– Kolegium Redakcyjne kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics,

• wnioski o przyznanie Nagrody składane są do Jury Nagrody im. Wacława Olszaka
powoływanego przez ZG PTMTS.

6. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

• imię i nazwisko kandydata,
• dane o kandydacie (stopień naukowy, miejsce pracy i zamieszkania, datę urodzenia),
• tytuł pracy i miejsce jej opublikowania (należy dołączyć egzemplarz pracy przedsta-
wionej do Nagrody),
• opinię wnioskodawcy,
• do zgłaszanej pracy można dołączyć dodatkowe materiały, np.:
– kserokopie opinii wydawniczych,
– kserokopie recenzji opublikowanych w czasopismach opiniujących,
– wykaz prac zakwalifikowanych do druku, dotychczas niepublikowanych, a zwią-
zanych tematycznie z pracami przedstawionymi do Nagrody.
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7. Przyznanie Nagrody przez jury

• jury podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę własną znajomość przedmiotu, ewentualnie
opinie powołanych recenzentów,
• w okresie kadencji przyznaje się jedną Nagrodę; jury przysługuje prawo nie-
przyznania Nagrody,
• wyniki prac jury ogłaszane są na Zjeździe Delegatów,
• nagrodę stanowi medal z podobizną profesora Wacława Olszaka, dyplom oraz – jeśli
pozwalają na to finanse Towarzystwa – gratyfikacja finansowa.

Jury XIII edycji (2014-2015)
powołane przez Zarząd Główny PTMTS w dniu 13 grudnia 2013 r.

Prof. Tadeusz Chmielniak

Prof. Lech Dietrich

Prof. Stanisław Drobniak

Prof. Paweł Kłosowski

Prof. Józef Kubik

Prof. Ryszard Pęcherski

Prof. Gwidon Szefer

Prof. Andrzej Tylikowski – przewodniczący

Prof. Czesław Woźniak

Rozstrzygnięcie XII edycji Nagrody (2011-2013) – patrz rozdział I.2 (Protokół z XXXV
Zjazdu Delegatów, załącznik nr 5).

1.4.2. Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teore-
tycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji. Uchwalona
15 stycznia 2007 r. na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego.

Regulamin Nagrody im. Witolda Nowackiego
(zmieniony i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału Warszawskiego

PTMTS w dniu 20 stycznia 2011 r.)

1. Nagroda przyznawana jest osobom za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie.

2. Nagroda ma charakter indywidualny.

3. Ciałem przyznającym Nagrodę jest Kapituła Nagrody. W skład Kapituły wchodzą osoby
nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, w liczbie nie większej niż 7. Początkowo,
do czasu utworzenia pełnego składu Kapituły, Nagrodę im. Witolda Nowackiego przyznaje
Zarząd Oddziału.

4. Nagroda przyznawana jest raz w roku kalendarzowym; Kapituła ma prawo nieprzyznania
Nagrody.

5. Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie PTMTS.

6. Wnioski o przyznanie Nagrody składane są do Kapituły Nagrody, poprzez siedzibę Zarządu
Oddziału, do końca listopada.
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7. Laureatowi wręczany jest dyplom oraz imienny medal (wykonany w srebrze) z podobizną
prof. Witolda Nowackiego.

8. Wyniki prac Kapituły ogłaszane są na zebraniu ogólnym członków Oddziału Warszaw-
skiego.

W 2012 roku do Kapituły Nagrody Naukowej im. Witolda Nowackiego nie wpłynął żaden
wniosek, w związku z tym w IV edycji nagrody nie przyznano.

1.4.3. Konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę dyplomową
w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej

Oddział Gdański PTMTS organizuje coroczne konkursy im. prof. R. Dąbrowskiego na naj-
lepszą pracę dyplomową w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Konkursy dla prac
magisterskich i inżynierskich organizowane są naprzemiennie w dwuletnim cyklu. W tym roku
konkurs obejmował prace inżynierskie zakończone w latach 2011-2012.
W dniu 24.06.2013 r. Komisja Nagród wyłoniona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTMTS

w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki – przewodniczący, dr hab. inż. Wojciech Witkowski,
dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. PG, postanowiła przyznać główną nagrodę mgr
inż. Magdalenie Karczewskiej za pracę Biotribologiczne aspekty tarcia i smarowania w chrząst-
kach stawowych wykonaną pod kierunkiem dra inż. Tadeusza Matuszka (Wydział Mechaniczny
Politechniki Gdańskiej).
Ponadto Komisja przyznała wyróżnienie mgr inż. Katarzynie Szepietowskiej za pracę Mo-

delowanie mechaniczne implantu stosowanego w leczeniu przepuklin brzusznych wykonaną pod
kierunkiem dr inż. Izabeli Lubowieckiej (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej).
Z nagrodami związane są nagrody pieniężne ufundowane ze składek oddziału, które w tym

roku wyniosły 600 zł (nagroda) i 400 zł (wyróżnienie). Dyplomy zostały wręczone laureatom
w trakcie uroczystych inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym w obecno-
ści JM Rektora prof. dra hab. inż. Henryka Krawczyka oraz na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska w obecności Prorektora prof. dra hab. inż. Jacka Mąkini.

1.4.4. Ogólnokrajowy konkurs im. profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki
technicznej

Łódzki Oddział PTMTS, w porozumieniu z Zarządem Głównym, zorganizował w 2013 roku
konkurs na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości. W konkursie tym mogły
brać udział osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
Przewodniczący Zarządu Głównego PTMTS prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk, na wniosek

Zarządu Oddziału Łódzkiego PTMTS, powołał Sąd Konkursowy w składzie:

• przewodniczący – prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak,
• członkowie – prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems, prof. dr hab. inż. Marian Królak.

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbyło się w dniu 19 marca 2013 r. w Katedrze Mechaniki
Konstrukcji Politechniki Łódzkiej. Na konkurs wpłynęła jedna praca opatrzona godłem wraz
z zaklejoną kopertą zawierającą imię, nazwisko i adres (z podaniem miejsca pracy) autora.
Po zapoznaniu się członków Sądu Konkursowego ze zgłoszoną pracą, Sąd jednomyślnie po-

stanowił wyróżnić nagrodą II stopnia pracę:
Ulv – praca pt. Geometrycznie nieliniowe drgania belek periodycznie niejednorodnych.
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Po otwarciu koperty opatrzonej ww. godłem okazało się, że laureatem Ogólnokrajowego
Konkursu na prace z mechaniki technicznej został: dr inż. Łukasz Domagalski. Wysokość
nagrody to 1500 zł.
Nagrodzona praca zostanie rekomendowana do opublikowana w czasopiśmie Journal of The-

oretical and Apllied Mechanics.

1.4.5. Patronaty

• Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst 2013
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej objęło patronat honorowy
w konkursie wyKOMBinuj mOst 2013 organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki
Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

W dniach 10-12 kwietnia 2013 roku odbyła się szósta edycja konkursu budowy mostów
papierowych wyKOMBinuj mOst 2013. W konkursie organizowanym przez Koło Naukowe
Mechaniki Budowli KOMBO (Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Wydział Inżynierii
i Środowiska, Politechnika Gdańska) oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mecha-
niki Teoretycznej i Stosowanej uczestniczyło 28 drużyn z politechnik z całej Polski oraz
2 drużyny ze szkół średnich.

Celem konkursu było wykonanie w czasie 6 godzin jak najbardziej wytrzymałego, a jed-
nocześnie jak najlżejszego przęsła mostowego o rozpiętości 80 cm pracującego w schemacie
belki swobodnie podpartej. Do dyspozycji uczestników było 6 arkuszy brystolu o wy-
miarach 700 × 1000mm i gramaturze 250 g/m2 oraz dwa pojemniki kleju polimerowego
pojemności 500ml. Następnie konstrukcje poddano próbom wytrzymałościowym. Most
każdej drużyny, po uprzedniej weryfikacji wymiarów oraz pomiarze masy, został obciążony
w maszynie wytrzymałościowej Zwick znajdującej się w laboratorium Katedry Mechaniki
Budowli i Mostów. Obciążenie było przykładane w środku rozpiętości jezdni za pomocą
kwadratowej stopki o wymiarach 10 × 10 cm. Pomiar trwał do uzyskania ugięcia równego
30mm. Konkurs wygrywała drużyna, której most osiągnął największą wartość współczyn-
nika K zdefiniowanego jako iloraz maksymalnej siły P do masy m.

Konkurs wygrała drużyna „Double X” z Politechniki Warszawskiej w składzie: Michał
Swoboda, Nataliia Vrublevska oraz Mariia Komarivska. Ich most o masie 457 g przeniósł
siłę 2790N, uzyskując współczynnik K = 6,5. Drugie miejsce zajęła drużyna „el Jot Team”
z Politechniki Rzeszowskiej w składzie: Dawid Pych, Grzegorz Motak oraz Kamil Kocyła,
uzyskując współczynnik K = 4,1 (m = 548 g, P = 2250N). Na miejscu trzecim znalazła
się drużyna z Politechniki Warszawskiej „Martwy Ciąg” w składzie: Marcin Rykaczew-
ski, Paweł Wojtaszek i Tomasz Rybicki, uzyskując współczynnik K = 3,3 (m = 764 g,
P = 2500N). Wynik osiągnięty w bieżącej edycji konkursu przez zwycięską drużynę jest
zdecydowanie wyższy od współczynnikaK zwycięzców z roku 2012 (współczynnik K = 4,2
przy masie mostu 630 g i przeniesionej sile 2670N), co świadczy o coraz wyższym poziomie
projektów i precyzji wykonania konkursowych konstrukcji.

Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia udostępnione są na stronie internetowej KOMBO pod
adresem http://www.kombo.pg.gda.pl. Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konkursu,
która odbędzie się wiosną 2014 roku.

Magdalena Rucka

Opiekun Koła Naukowego

Mechaniki Budowli KOMBO
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• VIII Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej po raz ósmy objęło patronat
instytucjonalny nad konferencją „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
(Young scientists towards the challenges of modern technology), która odbyła się w dniach
16-18 września 2013 r. na Politechnice Warszawskiej.

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej rokrocznie przyznaje dwóm wy-
różnionym uczestnikom tej konferencji nagrodę w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa
w wybranej przez wyróżnionych autorów konferencji naukowej, spośród konferencji orga-
nizowanych przez nasze Towarzystwo.

W 2013 roku wyróżnieni zostali:

➢ Łukasz Mężyk (Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnic-
twa) za referat The resistojet thruster with power system based on supercapacitors.

➢ Paweł Musialik (Instytut Maszyn Matematycznych) za referat On semantic support
system for USAR operations with mobile robots.

1.5. Konferencje, sympozja, seminaria organizowane i współorganizowane przez
PTMTS w 2013 roku

1.5.1. 52. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 23-27 lutego 2013 r.

Tegoroczny sympozjon odbył się w Ustroniu od 23 do 27 lutego. Uczestniczyło w nim około
280 osób ze wszystkich liczących się w kraju ośrodków naukowych – ze szkół wyższych, Pol-
skiej Akademii Nauk, instytutów naukowo-badawczych. Sale konferencyjne zapełniali zarówno
uczeni o uznanym autorytecie naukowym, jak i debiutanci, próbujący dopiero swoich sił na ni-
wie nauki. Wszyscy mieli swoje dziesięć minut na przedstawienie szanownemu gremium swoich
osiągnięć naukowych, wszyscy czekali w mniejszym lub większym napięciu na pytania i udzielali
na nie odpowiedzi. Patronat nad sympozjonem objęli: JM Rektor Politechniki Śląskiej profe-
sor Andrzej Karbownik oraz prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Kleiber. W skład
komitetu naukowego weszli, pod przewodnictwem profesora Eugeniusza Świtońskiego, uczeni
z ośrodków: gliwickiego, krakowskiego, warszawskiego, szczecińskiego, gdańskiego. Komitetem
organizacyjnym, złożonym z pracowników Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, kiero-
wał dr Sławomir Kciuk.
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Sympozjon organizowany jest co roku przez Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Me-
chaniki Teoretycznej i Stosowanej, Katedrę Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki
Śląskiej i Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Ta konferencja jest oczkiem w głowie
PTMTS-u, którego głównym zadaniem jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teore-
tycznej i stosowanej oraz współudział w jej rozpowszechnianiu. Innym, równie ważnym celem
jest integracja środowiska naukowego, która ma miejsce nie tylko podczas sesji plenarnych, pla-
katowych i wieczornych, ale także w czasie spotkań i rozmów w kuluarach. Zdarza się przecież,
że problemy rozważane przez badaczy są podobne, inny jest jednak sposób ich rozwiązywania,
inne metody i techniki. Wiadomo, że szybki przepływ informacji może być czynnikiem przyspie-
szającym pozytywne zmiany w nauce, bo przecież rzadko kiedy postęp dokonuje się w zaciszu
gabinetów, a jest raczej wynikiem pracy zespołowej. Niezbędna jest więc współpraca ludzi z róż-
nych ośrodków, o różnym doświadczeniu i różnym spojrzeniu na podobny problem.

Mechanika, jak żadna chyba inna techniczna dyscyplina naukowa, jest dyscypliną „żywą”,
czyli mającą nieprzerwany wpływ na życie człowieka i jego otoczenie i jednocześnie ilustrującą
te zmiany. Tematyka prac wygłaszanych podczas sympozjonu jest tego najlepszym przykładem,
dotyczyła bowiem zarówno sposobów unowocześniania działania maszyn i urządzeń, poprzez
rozwój metod optymalizacyjnych i modernizację rodzajów sterowania, jak również niektórych
zagadnień nauki o materiałach i biomechaniki, dziedziny, która – jak chyba żadna inna – służy
bezpośrednio człowiekowi.
Podczas Sympozjonu odbyła się też ważna uroczystość podkreślająca związek uczelni i firm

z województwem śląskim. Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak, na pod-
stawie Uchwały Kapituły z dnia 29.01.2013 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Województwa Śląskiego, wręczył:

• Złotą Odznakę Honorową:

– JM Rektorowi Politechniki Śląskiej profesorowi Andrzejowi Karbownikowi,
– JM Rektorowi Wojskowej Akademii Technicznej profesorowi generałowi Zygmuntowi
Mierczykowi,
– profesorowi Eugeniuszowi Świtońskiemu, kierownikowi Katedry Mechaniki Teoretycz-
nej i Stosowanej Politechniki Śląskiej,
– profesorowi Arkadiuszowi Mężykowi, dziekanowi Wydziału Mechanicznego Technolo-
gicznego Politechniki Śląskiej,
– mgr. inż. Wojciechowi Wajdzie, prezesowi firmy WASKO S.A.,
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• Srebrną Odznakę Honorową:

– dr. inż. Sławomir Kciukowi.

Wartość dorobku uhonorowanych osób polega przede wszystkim na tym, że ich prace wypły-
wają z autentycznych potrzeb przemysłu, a wyniki znajdują praktyczne zastosowanie. Osiągnię-
cia bezpośrednio wpływają na poprawę życia i zdrowia mieszkańców naszego regionu, a opra-
cowane systemy umożliwiają ciągły monitoring zanieczyszczeń emitowanych m.in. przez przed-
siębiorstwa energetyki cieplnej, elektrownie i elektrociepłownie, zakłady chemiczne, spalarnie
odpadów komunalnych, szpitalnych itp. Zarówno prace dotyczące ochrony środowiska, proble-
matyki niezmiernie ważnej w naszym przemysłowym regionie, jak i te związane z lecznictwem,
górnictwem, bezpieczeństwem i obronnością państwa, mają ogromne znaczenie dla ludzi i tym
samym podnoszą jakość życia na Śląsku.
„Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, ustanowioną uchwałą Sejmiku

Województwa Śląskiego Nr I/28/4/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r., nadaje się osobom fizycznym
oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organi-
zacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich
zadań na terenie województwa śląskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego
i społecznego rozwoju województwa.
Z dużym uznaniem spotkali się autorzy referatów wygłoszonych podczas sesji plenarnych.

W tym roku wygłoszono pięć takich prac. Były one następujące:

1. Janusz Kowal – Zastosowanie materiałów inteligentnych w sterowaniu struktur dynamicz-
nych,

2. Eugeniusz Rusiński – Budowa kriogenicznej linii przesyłowej do lasera na swobodne elek-
trony XFEL,

3. Janusz Badur – Zasady wzmożonej konwersji energii w nanoskali,

4. Ewaryst Rafajłowicz – Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom na-
ukowym,

5. Mieczysław Kuczma – Materiały z pamięcią kształtu i ich zastosowania konstrukcyjne.

Podczas obrad w codziennych sekcjach wygłoszono 100 referatów. Ponadto 106 prac przedsta-
wiono w postaci plakatów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się niedzielna sekcja wieczorna,
na której profesor Marek Szudrowicz (WITPiS) wygłosił referat pt. Ochrona załóg pojazdów woj-
skowych.



18 Część I – Działalność PTMTS

Sympozjon to nie tylko wysłuchane referaty, dyskusje kuluarowe i rozmowy na poważne
tematy. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, potrzebuje obecności i akceptacji innych. At-
mosferę budują także bezpośrednie, towarzyskie rozmowy, które nierzadko owocują przyjaźnią
w życiu zawodowym i prywatnym. Tworzeniu takich właśnie bliskich więzi służyły wieczorne
spotkania połączone z biesiadą śląską i góralską.
Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, naukowe spotkanie przedstawicieli wielu ośrodków

akademickich, jest formą upowszechniania wyników badań oraz forum wymiany myśli i doświad-
czeń naukowych. W roku 1977 hasło modelowanie w mechanice stało się myślą przewodnią konfe-
rencji. Od zarania istnienia PTMTS postawiono przed nim jasne, ściśle określone cele. Głównym
zadaniem jest zatem krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz
współudział w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu. Innym, równie ważnym, jest integracja środo-
wiska naukowego.
Spośród nadesłanych przez autorów referatów te, które uzyskały pozytywne recenzje, zostały

opublikowane w t. 15, nr 46 (150 stron) oraz t. 16, nr 47 (208 stron) czasopisma Modelowanie
Inżynierskie, ISSN 1896-771X.
Czasopismo to wydaje dwa razy w roku Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki

Śląskiej (nakład każdego numeru 500 egz.). Publikowane referaty pozostają ogólnie dostępne na
stronie internetowej czasopisma (od roku 2007 zarejestrowano ponad 2500 osób, które odwiedziły
stronę czasopisma).

Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Sławomir Kciuk

1.5.2. X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Jarnołtówek, 21-23 marca 2013 r.

W dniach 21-23 marca 2013 roku odbyła się X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mecha-
niki” pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera, połą-
czona z XXXV Zjazdem Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Organizatorem konferencji był Oddział Opolski PTMTS we współpracy z Zarządem Głów-

nym PTMTS.
Konferencja NKRM jest cyklicznym forum, odbywającym się co 2 lata, na którym grono spe-

cjalistów prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia z zakresu mechaniki teoretycznej i stosowanej.
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X Konferencję NKRM zorganizowano w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym ZIEMOWIT
w Jarnołtówku w Górach Opawskich na Opolszczyźnie.
W 2013 roku tematyka zgłoszonych i zakwalifikowanych do prezentacji prac obejmowała

szerokie spektrum problemów i zagadnień z zakresu:

• mechaniki ośrodków ciągłych,
• zmęczenia i mechaniki pękania,
• termomechaniki,
• biomechaniki,
• modelowania obiektów i systemów mechanicznych,
• metod numerycznych stosowanych w mechanice,
• projektowania optymalnego i sterowania,
• nowych materiałów stosowanych w budowie maszyn,
• stateczności i drgań konstrukcji.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego X Konferencji NKRM-2013 był prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Mężyk, a w jego składzie byli: dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, prof. dr hab. inż.
Grzegorz Gasiak, prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. dr hab. inż. Piotr Konderla, prof. dr
hab. inż. Zbigniew Kowalewski, dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. dr hab. inż.
Włodzimierz Kurnik, prof. dr hab. inż. Ewald Macha, prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki,
prof. dr hab. Wiesław Nagórko, prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny, prof. dr hab. inż. Ryszard
Pęcherski, prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski.
Streszczenia wszystkich 44 przyjętych referatów, w tym 7 z Opolskiego Oddziału PTMTS,

które zostały opublikowane w Zeszycie Naukowym Politechniki Opolskiej, Seria Mechanika Nr
348/2013 z. 101, ISBN 978-83-64056-00-0, uzyskały pozytywne opinie recenzentów, specjalistów
z zakresu poruszanych w nich tematach. Pełne wersje przyjętych prac zostały wydane na pły-
cie CD, a po ich zaprezentowaniu i przedyskutowaniu w czasie obrad były ponownie oceniane
przez członków Komitetu Naukowego. Pozytywnie ocenione prace, w zależności od ich tematy-
ki, uzyskały rekomendację do publikacji w kilku czasopismach z listy filadelfijskiej: Journal of
Theoretical and Applied Mechanics, Mechanical Systems and Signal Processing, The Archive of
Mechanical Engineering, Mechanika, Materiale Science, Archives of Mechanics, Acta Mechanica
at Automatica, Przegląd Mechaniczny, Mechanik, Pomiary Automatyka i Kontrola.
W konferencji i Zjeździe Delegatów wzięło udział 125 osób z ośrodków naukowych całej

Polski. Komitet Naukowy konferencji zakwalifikował 15 referatów do wygłoszenia podczas sesji
plenarnych i 29 prac do prezentacji podczas sesji plakatowych.
W ceremonii otwarcia X Konferencji NKRM-2013 głos zabrali: w imieniu Rektora Politechni-

ki Opolskiej przybyły na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego prorektor ds. naukowych prof.
Janusz Pospolita, następnie przewodniczący Zarządu Głównego prof. Arkadiusz Mężyk oraz
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. Ewald Macha.
Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie sesje plenarne i jedna plakatowa. Drugi dzień

głównie został poświęcony na przeprowadzenie Zjazdu Delegatów PTMTS. W tym samym dniu
odbyły się jeszcze jedna sesja plenarna i jedna sesja plakatowa.
Następujących 6 prac zostało wyróżnionych:

• P. Fedeliński, R. Górski, T. Czyż, G. Dziadkiewicz, J. Ptaszny – Analiza właściwości
zastępczych materiałów za pomocą metody elementów brzegowych,

• D. Gapiński, Z. Koruba, I. Krzysztofik – Model dynamiki i sterowania zmodyfikowanego
optycznego koordynatora celu w przeciwlotniczym pocisku rakietowym,

• A. Karolczuk – Symulacja efektu ratchetingu w bimetalu stal-tytan przy zastosowaniu mo-
delu umocnienia materiału Chaboche’a,
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• G. Kokot, G. Moskal, A. John – Numeryczna analiza stanu wytężenia termicznych barier
cieplnych,

• M. Kubiak, W. Piekarska, R. Parkitny – Studium teoretyczne zjawisk cieplnych i struktu-
ralnych w elementach płaskich nagrzewanych wiązką promienia laserowego,

• K. Winkelmann, J. Górski – Zastosowanie metody powierzchni odpowiedzi do szacowania
niezawodności kompozytowych konstrukcji inżynierskich.

Wręczenie dyplomów autorom odbyło się podczas uroczystej kolacji.
Z okazji jubileuszu X Konferencji oraz XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS uroczystą kolację

poprzedzono koncertem znanej krakowskiej wokalistki z kabaretu Loch Camelot – Jagi Wrońskiej
z zespołem.

W ostatnim dniu konferencji, mimo trudnych warunków atmosferycznych, zorganizowano
wycieczkę ze zwiedzaniem Kopalni Złota w Złotym Stoku.
W pracach organizacyjnych konferencji aktywny udział wzięła również mgr Magdalena

Filipek.
Zdaniem organizatorów, dzięki wyjątkowej gościnności i komfortowym warunkom, jakie za-

pewniło uczestnikom kierownictwo OW ZIEMOWIT, podczas konferencji była wspaniała okazja
do przeprowadzenia spotkań naukowców i badaczy zafascynowanych nowymi trendami rozwo-
ju mechaniki w szerokim ujęciu oraz do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów
i współpracy w miłej atmosferze.

Włodzimierz Będkowski
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1.5.3. X Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
„Majówka młodych biomechaników”
Ustroń, 10-12 maja 2013 r.

W dniach 10-12 maja 2013 r. w Hotelu Jaskółka w Ustroniu odbyła się X Jubileuszowa
Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Kon-
ferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zorganizowana została przez Ka-
tedrę Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy
współudziale Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowi-
cach, Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Oddziału Gliwickiego Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
W konferencji wzięło udział ponad 220 osób reprezentujących największe ośrodki biome-

chaniczne w Polsce, takie jak: Politechniki – Śląska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska,
Łódzka, Radomska, Warszawska, Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Aka-
demia Wychowania Fizycznego w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Aka-
demia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
oraz Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu.
Konferencja została zainaugurowana przez prof. Marka Gzika – Przewodniczącego Komitetu

Naukowego konferencji, prof. Andrzeja Wita – Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Bio-
mechaniki, prof. Jana Marciniaka – Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej, prof. Bogdana
Bacika z Katedry Motoryczności Człowieka AWF Katowice oraz dr. Sławomira Kciuka – Prze-
wodniczącego Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stoso-
wanej.

Inauguracja konferencji, od lewej: prof. Andrzej Wit, prof. Bogdan Bacik, prof. Marek Gzik,
prof. Jan Marciniak, dr Sławomir Kciuk

Po rozpoczęciu konferencji odbyły się warsztaty tematyczne, na których przedstawione zo-
stały wykłady plenarne. Swoje prace przedstawili:
• Tomasz Bielecki – Zastosowanie endoprotez w chirurgii urazowo-ortopedycznej,
• Konstanty Skalski, Roman Grygoruk – Modelowanie wirtualne i materialne na potrzeby
komputerowego wspomagania zabiegów operacyjnych w ortopedii,

• Eugeniusz Świtoński, Marek Gzik – Od biomechaniki do biomechatroniki – 10 lat historii
„Majówek”.

W ramach konferencji odbyły się 4 sesje, w czasie których swoje prace prezentowali pracowni-
cy naukowi, a także 3 sesje plakatowe. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
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wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były prezentowane
na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 86 prac z zakresu szeroko
pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

Inauguracja konferencji Studencka sesja plakatowa

W ramach konferencji w piątek wieczorem odbył się występ kabaretu „Drzewo a gada”.

Występ Kabaretu

W sobotę po południu odbyła się Sesja Specjalna pt. „Inżynieria biomedyczna w życiu
i sporcie osób niepełnosprawnych”, którą poprowadzili: prof. Bogdan Bacik, prof. Marek Gzik,
dr Ryszard Plinta oraz Prezes Fundacji „Iskierka” pani Jolanta Czernicka-Siwecka.
W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Magdalena Pierzyna – uczestniczka wyprawy do

Afryki, w ramach projektu „Kierunek Szczęście”, Bartosz Ostałowski – profesjonalny kierowca
sportowy oraz mistrz driftu, który prowadzi stopą, Łukasz Szeliga – alpejczyk, trener polskiej
kadry paraolimpijskiej w narciarstwie zjazdowym.
Goście mówili o przeszkodach w życiu osoby niepełnosprawnej oraz o tym, jak sobie z nimi

radzić. Poruszone zostały również tematy uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez niepeł-
nosprawnych oraz przedstawione zostały obszary zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania,
które może zaspokoić inżynier biomedyczny.
W trakcie konferencji odbyły się dwa konkursy na najciekawszą pracę studencką oraz naj-

ciekawszą pracę wśród pracowników.
Laureatami konkursu na najciekawszą pracę studencką zostali:

• I miejsce: Martyna Piecko, Dominik Paw, Ewa Stachowiak, Dawid Larysz – Program do
morfologicznej analizy kształtu czaszki dzieci,

• II miejce: Maciej Siwecki, Stanisław Mazurkiewicz – Zastosowanie aparatu Ilizarowa w le-
czeniu małych zwierząt,
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• III miejsce: Anna Zięty, Marzena Lachowicz, Jerzy Detyna – Ocena wpływu warunków
środowiskowych na odporność korozyjną stopu Ti6Al4V.

Sesja Specjalna „Inżynieria biomedyczna w życiu i sporcie osób niepełnosprawnych”,
od lewej: Bartosz Ostałowski, Magdalena Pierzyna, Łukasz Szeliga

Laureaci I miejsca, studenci SKN Biomechatroniki „BIOKREATYWNI”
Martyna Piecko i Dominik Paw

Wśród pracowników najlepsze prace przedstawili:
• I miejsce: Joanna Gorwa, Lechosław B. Dworak – Biomechaniczne badania tancerzy zawo-
dowych: synteza dziesięcioletnich doświadczeń i perspektywy kolejnych etapów,

• II miejsce: Małgorzata Otrębska, Wojciech Skarka, Piotr Zamorski –Wspomaganie kierow-
cy bolidu MuSHELLka poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów automatyki jazdy,

• III miejsce: Janusz Wróbel, Krzysztof Horoba, Dawid Roj, Janusz Jeżewski, Tomasz Przy-
była – Nowoczesny system monitorowania zagrożeń płodu oparty na bezprzewodowej trans-
misji danych.

W ramach konferencji odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu pt. „Zmaterializuj swój
pomysł” zorganizowanego przez firmę ZMP Trade. Konkurs dotyczył opracowania przedmio-
tu użytkowego, który swoim wyglądem nawiązuje do szeroko pojętej biomechaniki. Laureaci
konkursu to:
• I miejsce:
– Anna Zięty z Politechniki Wrocławskiej za projekt: Otwieracz do butelek w kształcie
płytki stabilizującej lędźwiowy odcinek kręgosłupa.

• Wyróżnienia:
– Ewa Stachowiak z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej za projekt: Stojak
na biżuterię w kształcie ręki,
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– Sławomir Suchoń ze Studenckiego Koła Naukowego Biomechatroniki „BIOKRE-
ATYWNI” za projekt: Otwieracz do butelek z miejscem na pamięć przenośną w kształ-
cie biomanipulatora,
– Maksymilian Śmiech ze Studenckiego Koła Naukowego Biomechatroniki „BIOKRE-
ATYWNI” za projekt: Nożyk do kopert.

Referaty przedstawione w ramach Konferencji „Majówka młodych biomechaników 2013” zo-
staną opublikowane w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Aktualne Pro-
blemy Biomechaniki oraz Modelowanie Inżynierskie.
Zwieńczeniem oficjalnej, naukowej części konferencji było sobotnie ognisko integracyjne.

Studenci o konferencji

• Jakub Słoniewski, student V roku Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej: „MMB
stanowi znakomitą platformę do wymiany doświadczeń, prezentacji kierunków prowadzo-
nych badań w różnych polskich ośrodkach naukowych związanych z szeroko pojętą biome-
chaniką. Zorganizowana sesja specjalna stanowi świetną inspirację dla konstruktorów sprzę-
tu rehabilitacyjnego i sportowego. Największą zaletą konferencji jest jej unikalna atmosfera
integracji pomiędzy doświadczonymi naukowcami i studentami stawiającymi pierwsze kro-
ki w pracy naukowej sprzyjająca nawiązywaniu nowych kontaktów i współpracy”.

• Michał Burkacki, student V roku Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej: „Te-
goroczna Majówka zaskoczyła mnie chyba pod każdym względem. Szczególnie cenię sobie
udział w studenckiej sesji plakatowej, która pokazała, jak duży potencjał tkwi w młodych
biomechanikach. Myślę, że to, co uczyniło Majówkę tak niezwykłą, to nie tylko sesje pre-
zentujące nowe trendy w biomechanice, ale także wspaniała atmosfera stworzona przez ich
uczestników”.

• Sławomir Suchoń, student V roku Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej: „Tego-
roczną MMB oceniam bardzo dobrze. Organizatorzy wykazali się profesjonalizmem i spro-
stali zadaniu, zapewniając sesje na wysokim merytorycznie poziomie. Bardzo dobrym po-
mysłem wydaje się sesja plakatowa, która umożliwia młodym adeptom nauki wejść w świat
konferencji. Najciekawsza dla mnie była sesja specjalna, być może ze względu na to, że
była prowadzona w formie rozmowy, a nie referatu. Jedynym słabym punktem okazała się
pogoda, na co jednak nawet najzdolniejsi profesorowie nie mają wpływu. Polecam MMB
i za rok na pewno będę chciał przyjechać!”.

Agata Guzik-Kopyto
Robert Michnik

1.5.4. V Międzynarodowa Konferencja „Naukowe aspekty bezzałogowych
obiektów ruchomych”
(5th International Conference on „Scientific Aspects of Unmanned
Mobile Objects”)
Dęblin, 15-17 maja 2013 r.

V Międzynarodowa Konferencja „Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów ruchomych”
została zorganizowana przez Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej przy współudziale Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia Politechniki
Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w dniach 15-17 maja 2013 r.
w Dęblinie. Konferencja odbywa się cyklicznie co dwa lata, z wyjątkiem obecnej. Na prośbę
uczestników termin tej konferencji został przesunięty na lata nieparzyste, tak aby nie kolido-
wał z konferencją „Mechanika w lotnictwie”, która organizowana jest przez PTMTS w latach
parzystch.
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Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

• dynamika i sterowanie BOR (bezzałogowych obiektów ruchomych) z napędem śmigłowym,
odrzutowym i rakietowym,

• modelowanie i symulacja układów i systemów BOR,
• nawigacja BOR,
• diagnostyka techniczna BOR,
• zastosowania materiałów kompozytowych w BOR,
• taktyka działania BOR,
• dynamika i sterowanie aparatami kosmicznymi.

W konferencji uczestniczyło 71 osób z różnych ośrodków naukowo-badawczych, w tym
8 uczestników z zagranicy. Obrady odbywały się w sześciu sesjach: 4 sesjach o charakterze plenar-
nym i 2 sesjach posterowych. Wygłoszono 63 referaty. Jednostronicowe streszczenia wszystkich
zgłoszonych na konferencję referatów opublikowano w materiałach konferencyjnych. Referaty
wygłoszone na konferencji były rekomendowane przez Komitet Naukowy konferencji do nastę-
pujących czasopism: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Aviation, Zeszyty Naukowe
WSOSP oraz monografii Scientific Aspects of Unmanned Mobile Objects.
W czasie konferencji przedstawiciele krajowego przemysłu obronnego: PZL – Świdnik S.A.

oraz BUMAR Sp. z o.o. zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia z dziedziny bezzałogowych
obiektów ruchomych.
W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna

Pałka-Koruba, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak,
gen. broni pil. Lech Majewski, gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński, gen. bryg. pil. Stefan
Rutkowski.
Komitet Naukowy działał w składzie: Jan Awrejcewicz (Łódź), Vladimir Brusov (Moskwa),

Zbigniew Dziopa (Kielce), Józef Gacek (Warszawa), Jerzy Garus (Gdynia), Józef Giergiel
(Kraków), Zdobysław Goraj (Warszawa), Zdzisław Gosiewski (Białystok), Jan Gruszecki
(Rzeszów), Raimundas Kirvaitis (Wilno), Zygmunt Kitowski (Gdynia), Martinsh Kleinhofs
(Ryga), Henryk Kopecki (Rzeszów), Zbigniew Koruba (Kielce) – przewodniczący, Janusz
Kowal (Kraków), Grzegorz Kowaleczko (Dęblin), Dmitrij Lebiediev (Kijów), Liudas Mazika
(Kowno), Aleksander Olejnik (Warszawa), Jurji Paramonovs (Ryga), Vitali Pavelko (Ryga),
Jan Rajchel (Dęblin), Bogdan Sapiński (Kraków), Jurij M. Shustrov (Moskwa), Krzysztof
Sibilski (Warszawa), Wiesław Sobieraj (Warszawa), Jonas Stankunas (Wilno), Andrzej Tomczyk
(Rzeszów), Bogdan Żak (Gdynia).
Do przygotowania i sprawnego przebiegu konferencji powołano Komitet Organizacyjny

w składzie: Zbigniew Koruba (przewodniczący), Izabela Krzysztofik (sekretarz), Mirosław
Adamski, Rafał Chatys, Marta Grzyb, Tomasz Kulik, Paweł Łaski, Krzysztof Ogonowski,
Konrad Stefański, Jakub Takosoglu, Andrzej Truskowski.
Po wyczerpującym dniu pełnym dyskusji oraz wystąpień uczestnicy mieli możliwość zwie-

dzania Kazimierza Dolnego z przewodnikiem i poznania legend związanych z tym miejscem.
Na zakończenie konferencji odbyło się ogólne spotkanie wszystkich uczestników. Odbyła się

dyskusja nad kierunkami dalszych badań w dziedzinie bezzałogowych obiektów ruchomych i moż-
liwościami zacieśnienia współpracy oraz wymiany informacji z przemysłem.
Kolejna, VI Międzynarodowa Konferencja „Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów ru-

chomych” odbędzie się w 2015 r. Organizatorzy żywią nadzieję, że będzie ona cieszyć się niema-
lejącym zainteresowaniem oraz spełni oczekiwania jej uczestników.

Zbigniew Koruba
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1.5.5. Uroczyste seminarium naukowe poświęcone
50-leciu Sympozjów Stateczności Konstrukcji 1963-2013
Łódź, 17 maja 2013 r.

Uroczyste seminarium naukowe poświęcone jubileuszowi 50-lecia Sympozjów Stateczności
Konstrukcji odbyło się w dniu 17 maja 2013 r. w Hotelu Ambasador w Łodzi przy ul. Kosynie-
rów Gdyńskich 8. Udział w Seminarium wzięli: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz
Łodygowski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach prof. Marek
Trombski, Prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. Jacek Przybylski, Dziekan Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej prof. Ryszard Grądzki, Doktor Honoris Causa
Politechniki Łódzkiej – nestor mechaników polskich prof. Czesław Woźniak, wiceprzewodniczący
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Andrzej Garstecki. Zaproszony na uroczy-
stość przewodniczący PTMTS prof. Arkadiusz Mężyk nie mógł przybyć z ważnych powodów
służbowych. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Dziekan Wydziału Mechanicznego prof.
Bogdan Kruszyński.
Jubileusz 50-lecia swoją obecnością uhonorowali przyjaciele-profesorowie przybyli z zagrani-

cy: Dan Dubina z Rumuni, Vasyly Krasovsky z Ukrainy, Martin Macdonald z Wielkiej Brytanii,
Arkady Manevich z Ukrainy, Jan Ravinger ze Słowacji, James Rhodes z Wielkiej Brytanii,
Shigeru Shimizu z Japonii, Viorel Ungureanu z Rumunii, Christopher York z Wielkiej Brytanii.

Ponadto obecni byli goście z Politechniki Poznańskiej: prof. Krzysztof Magnucki, prof. Jerzy
Zielnica i prof. Ewa Magnucka-Blandzi; z Wojskowej Akademii Technicznej: prof. Tadeusz
Niezgoda, prof. Wiesław Barnat i prof. Jerzy Małachowski. Udział w Seminarium wzięli goście
z innych uczelni w Polsce: prof. Czesław Szymczak z Politechniki Gdańskiej, prof. Aleksander
Muc z Politechniki Krakowskiej, prof. Czesław Cichoń z Politechniki Świętokrzyskiej, prof.
Dorota Pawlus z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej i prof. Andrzej Teter
z Politechniki Lubelskiej.
Spośród zaproszonych na jubileuszowe Seminarium sześciu uczestników I Sympozjum swoją

obecnością zaszczycili nas dr Andrzej Młotkowski i doc. Janusz Lipiński.
Liczne grono gości stanowili pracownicy Politechniki Łódzkiej. Łącznie w Seminarium wzięło

udział 57 osób.
Podczas uroczystego Seminarium przedstawiono historię Sympozjów Stateczności Konstruk-

cji, odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. W części naukowej wygłoszono trzy referaty ple-
narne: prof. Dan Dubina (Uniwersytet ’Politehnica’ Timisoara, Rumunia) – Design and research
assisted by testing in structural engineering, prof. Christopher York (University of Glasgow, Wiel-
ka Brytania) – Thermo-mechanical tailoring strategies for uni-direction, woven-cloth and hybrid
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laminate systems, prof. Maria Kotełko (Politechnika Łódzka) – The Lodz Research Center of
Stability.
W części artystycznej wystąpili soliści Agnieszka Makówka i Rafał Songan, przy akompania-

mencie Ewy Szpakowskiej i prowadzeniu Grażyny Sikorskiej.

Jubileuszowe Seminarium zakończył uroczysty obiad.

Inicjatorem organizacji sympozjów stateczności konstrukcji był profesor Jerzy Leyko, twór-
ca uznanej w kraju „łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”. Etymologia słowa sympozjum,
z łaciny, lub symposion, z greki, wywodzi się ze starożytnej Grecji; oznaczało ono część weso-
łego zebrania towarzyskiego poświęconego rozmowom na określone tematy, często filozoficzne,
połączonego z piciem wina i rozrywką. Obecnie oznacza zebranie kręgu specjalistów z jakiejś
dziedziny poświęcone omawianiu określonych zagadnień i wymianie poglądów na określony te-
mat. Ma węższe znaczenie niż konferencja czy kongres i dotyczy zazwyczaj spotkania specjalistów
w konkretnej dziedzinie. Temu samoograniczeniu organizatorzy Sympozjów pozostają wierni.
W dniu 25 maja 1963 roku odbyło się skromne jednodniowe I Sympozjum Stateczno-

ści Konstrukcji, na którym wygłoszono 7 referatów i wzięło w nim udział 27 uczestników.
Materiały konferencyjne w postaci cienkiej broszury, zawierające jednostronicowe streszcze-
nia wygłoszonych referatów, wydano metodą powielaczową. Konferencja została zorganizowana
przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współ-
udziale Włodzimierza Derskiego, Jerzego Gluzy, Jerzego Leyko, Zdzisława Parszewskiego, Jana
Szmeltera. Wśród gości zaproszonych na jubileuszowe seminarium było sześciu uczestników
I Sympozjum: Tadeusz Gałkiewicz, Kazimierz Grossman, Janusz Lipiński, Andrzej Młotkowski,
Roman Ratajczyk i Wacław Zwoliński.
Kolejne dwa Sympozja odbyły się w cyklu ośmioletnim. II Sympozjum Stateczności Kon-

strukcji miało miejsce w Łodzi w dniach 18-19 listopada 1971 roku, uczestniczyło w nim 90 osób.
Wygłoszono 24 referaty. Organizatorem Sympozjum był Instytut Mechaniki Stosowanej Politech-
niki Łódzkiej kierowany przez prof. Jerzego Leyko oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Jerzy Leyko zainicjował organizację sympozjów
z udziałem gości zagranicznych. Przewodniczył Komitetom Organizacyjnym kilku pierwszych
sympozjów, które na stałe weszły do kalendarza imprez naukowych organizowanych w kraju.
W dniach 26-27 października 1979 roku w Łodzi odbyło się III Sympozjum Stateczności.

Stałym współorganizatorem sympozjów, aż do XII Sympozjum, był Zespół Stateczności Kon-
strukcji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Na konferencji tej podjęto decyzję o organizowaniu
sympozjów co trzy lata.
Stan wojenny uniemożliwił zorganizowanie IV Sympozjum Stateczności w 1982 roku. Odbyło

się ono trzy lata później w Sulejowie w dniach 9-11 października 1985 roku.
Kolejne Sympozja miały miejsce: V Sympozjum – 3-7 X 1988 r. w Cedzynie koło Kielc,

VI Sympozjum – 5-8 XI 1991 r. w Spale, VII Sympozjum – 7-9 XII 1994 r. w Jaworzu koło
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Bielska-Białej, kolejne Symozja odbyły się w Zakopanem: VIII Sympozjum – 22-26 IX 1997 r.,
IX Sympozjum – 25-29 IX 2000 r., X Sympozjum – 8-12 IX 2003 r., XI Sympozjum – 11-15 IX
2006 r., XII Sympozjum – 7-11 IX 2009 r. i XIII Sympozjum – 17-21 IX 2012 r.
Podczas ostatniego XIII Sympozjum wygłoszono 9 referatów plenarnych i 60 referatów pro-

blemowych. Udział w Sympozjum wzięło 82 gości, w tym 5 gości z Wielkiej Brytanii, 5 z Ukra-
iny, 3 z Japonii, po dwóch z Czech, Słowacji oraz po jednym z Portugalii, Rumunii, Rosji
i Niemiec. Opublikowane materiały konferencyjne zostały zadedykowane w związku z jubile-
uszem 70-lecia urodzin Profesorom: Marianowi Królakowi, Arkadiemu Manevichowi, Jamesowi
Rhodesowi, Czesławowi Szymczakowi, Lechowi Tomskiemu i Jerzemu Zielnicy.
Od wielu lat liczny udział gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Ukrainy, Słowacji,

Czech, Rumunii, Niemiec, Rosji i Portugalii podkreśla rangę tej monotematycznej kameralnej
konferencji. Spotkania i wieloletnia współpraca zaowocowały licznymi monografiami, artykułami
i referatami.
Sympozja obejmują szeroką tematykę nieliniowej stateczności i dynamiki konstrukcji. Bada-

no zarówno konstrukcje prętowe, kratowe, płytowe i powłokowe jedno- i wielowarstwowe, san-
dwichowe oraz periodyczne wykonane z materiałów funkcjonalnie gradientowych. Przedmiotem
badań była stateczność, stany zakrytyczne, nośność, optymalizacja i wytrzymałość konstrukcji.
Na szczególną uwagę zasługują prace omawiające badania doświadczalne, które ze względów
na koszty, czas ich przygotowania i trwania oraz złożoność są bardzo często zastępowane przez
tak zwany eksperyment numeryczny. Symulacje numeryczne mogą ograniczyć zakres badań do-
świadczalnych, ale nie mogą ich wykluczyć.
Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarna praca członków Komitetów Or-

ganizacyjnych w okresie przygotowawczym oraz podczas samych sympozjów. Prawie wszyscy
są członkami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
oraz jednocześnie są pracownikami Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politech-
niki Łódzkiej.
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji jest jednym z wiodących ośrodków w kra-

ju, które zajmują się statecznością, stanami zakrytycznymi, nośnością graniczną, mechanizmami
zniszczenia i absorpcji energii konstrukcji cienkościennych. Twórcą „łódzkiej szkoły stateczności
konstrukcji” był prof. Jerzy Leyko. Po odejściu w 1981 roku profesora Jerzego Leyko na emery-
turę, prof. Marian Królak kontynuował z wielkim zaangażowaniem i licznymi sukcesami rozwój
„łódzkiej szkoły stateczności konstrukcji”.
Obecna wysoka i rozpoznawalna w kraju i za granicą pozycja „łódzkiej szkoły stateczności

konstrukcji” to wielka zasługa prof. Jerzego Leyko i prof. Mariana Królaka. Dbali o wysoki
poziom prowadzonych prac naukowych, byli przewodnikami po meandrach mechaniki konstrukcji
cienkościennych i kierowali po ścieżkach awansu naukowego. Zawsze mogliśmy liczyć na Ich
wsparcie, opiekę, troskliwą wyrozumiałość, życzliwe i wnikliwe uwagi.
W pięćdziesiątą rocznicę Sympozjów Stateczności Konstrukcji pragniemy bardzo gorąco po-

dziękować i przekazać wyrazy szacunku wszystkim ich uczestnikom. Jednocześnie pragniemy
przywołać pamięć i złożyć hołd nieżyjącym już uczestnikom naszych sympozjów. W szczególnej
pamięci mamy postać prof. Jerzego Leyko.

Zbigniew Kołakowski

1.5.6. VII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
Augustów, 3-6 czerwca 2013 r.

Począwszy od 2001 roku Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz
Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Politechniki Białostockiej organizują cyklicznie (co
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dwa lata) Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji. Warto podkreślić,
że tegoroczne sympozjum zostało objęte honorowym patronatem Komitetu Mechaniki Polskiej
Akademii Nauk. Miejscem konferencji pozostaje nieprzerwanie Hotel Oficerski Yacht Club RP
„Pacific” w Augustowie, zaś samo sympozjum na trwałe wpisało się do kalendarza imprez na-
ukowych.
Tegoroczne, siódme już sympozjum odbyło się w dniach 3-6 czerwca 2013 r. Na sympozjum

nadesłano ponad 100 prac dotyczących metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych,
wykorzystywanych w ramach ogólnie pojętej mechaniki materiałów. Prace te stanowią swoisty
przegląd tematyki badawczej oraz osiągnięć naukowych większości ośrodków akademickich w Pol-
sce, a także ośrodków zagranicznych. Podstawowe zagadnienia omawiane na konferencji można
przedstawić w punktach:
• mechanika pękania i uszkodzeń,
• zmęczenie materiałów i konstrukcji,
• plastyczność i pełzanie,
• identyfikacja uszkodzeń,
• mechanika kompozytów,
• mechanika materiałów zaawansowanych,
• mechanika kontaktu,
• termomechanika,
• biomechanika i biomateriały,
• dynamika konstrukcji,
• wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji.

Komitet naukowy obradował w składzie: Zenon Mróz (Polska), Jerzy Bajkowski (Polska),
Romuald Będziński (Polska), Tadeusz Burczyński (Polska), Mykolas Daunys (Litwa), Jan R.
Dąbrowski (Polska), Grzegorz Glinka (Kanada), Krzysztof Gołoś (Polska), Zdzisław Gosiewski
(Polska), Witold Gutkowski (Polska), Jerzy Kaleta (Polska), Wacław Kasprzak (Polska), Jan
Kiciński (Polska), Janusz Kowal (Polska), Andrzej Litewka (Polska), Stanisław Matysiak
(Polska), Krzysztof Marchelek (Polska), Arkadiusz Mężyk (Polska), Andrzej Neimitz (Polska),
Tadeusz Niezgoda (Polska), Wiesław Ostachowicz (Polska), Volodymyr Panasyuk (Ukraina),
Ryszard Parkitny (Polska), Henryk Petryk (Polska), Bogdan Sapiński (Polska), Mykhailo
Savruk (Polska), Jerzy Sawicki (USA), Andrzej Seweryn (Polska), Błażej Skoczeń (Polska),
Anatoly Sviridenok (Białoruś), Jacek Skrzypek (Polska), Kazimierz Sobczyk (Polska), Józef
Szala (Polska), Gwidon Szefer (Polska), Andrzej Tylikowski (Polska), Czesław Woźniak (Polska).
Pośród 106 uczestników konferencji byli obecni również goście z zagranicy: Ukrainy, Białorusi

i Rosji. Referaty prezentowano zarówno podczas sesji plenarnych, jak i plakatowych. Streszczenia
referatów wydano przed konferencją w zbiorze streszczeń. Prace w rozszerzonej wersji skierowano
po pozytywnych recenzjach do druku w periodyku Acta Mechanica et Automatica. Tradycją
sympozjum stała się prezentacja referatów zaproszonych. W tym roku wygłoszono dwa referaty:

• G. Szefer, D. Jasińska – Contact mechanics in nanoscale,
• Kuczma M. – Shape memory materials: modelling and applications.

Zorganizowane w ciągu ostatnich 12 lat sympozja w Augustowie sprzyjały wymianie do-
świadczeń, doskonaleniu metod i technik badawczych oraz przyczyniły się do rozwoju wiedzy
w zakresie szeroko rozumianej mechaniki materiałów. Pobyt w hotelu położonym nad samym
brzegiem Jeziora Białego, w bliskim sąsiedztwie Puszczy Augustowskiej, będącej oazą ciszy i spo-
koju, sprzyjał zarówno pracy, jak i wypoczynkowi, a programy sympozjów wydatnie przyczyniły
się do pogłębienia wiedzy, nawiązania kontaktów osobistych i umocnienia więzi koleżeńskich.
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Udział wybitnych naukowców sprawił, że były to spotkania interesujące i owocne. Znajdujący
się zaś nieopodal Kanał Augustowski przypomniał o sukcesach polskiej techniki i sztuki inży-
nierskiej. Żywimy nadzieję, że również kolejne ósme już sympozjum, które planowane jest na rok
2015, będzie cieszyć się niemalejącym zainteresowaniem i spełni oczekiwania jego uczestników.

Sympozjum zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Andrzej Seweryn

1.5.7. IV Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych
Łagów Lubuski, 6-9 czerwca 2013 r.

W dniach 6-9 czerwca 2013 r. w Łagowie Lubuskim odbyła się IV Konferencja Naukowa
Mechanika Ośrodków Niejednorodnych. Została zrganizowana przez Zakład Mechaniki Budowli
Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego przy wspłudziale Komitetu Mechani-
ki Polskiej Akademii Nauk oraz Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. Romuald Świtka, Ko-
mitetowi Organizacyjnemu – prof. Mieczysław Kuczma.
Celem konferencji była wymiana informacji naukowych z zakresu szeroko rozumianej me-

chaniki ośrodków niejednorodnych, w szczególności modelowania matematycznego i badań eks-
perymentalnych, mechaniki kompozytów i ośrodków porowatych, optymalizacji i zastosowań
inżynierskich, a także zagadnień dyfuzji, filtracji i przewodnictwa ciepła.
Obrady odbywały w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”, położonym nad brzegiem jeziora

w centrum Łagowa. Do tej przepięknej miejscowości zawitało łącznie 49 uczestników z polskich
i zagranicznych ośrodków naukowych. Najliczniej reprezentowane były: Politechnika Łódzka,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego i gospodarze z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Technische Universität Berlin reprezen-
towała prof. Bettina Albers. Nie zabrakło także przedstawicieli innych uczelni i placówek ba-
dawczych, w sumie 15, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Częstochowskiej, Gdańskiej,
Koszalińskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej i Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W czasie obrad, podzielonych tematycznie na 8 sesji, wygłoszono łącznie 39 referatów. Szcze-

gólny charakter miała sesja V związana z obchodami jubileuszu 80-lecia prof. Romualda Świtki.
W jej trakcie swoje prace naukowe przedstawili współpracownicy Jubilata. Obchody jubileuszu
zakończyła uroczysta kolacja na łagowskim Zamku Joannitów.
Streszczenia wszystkich referatów opublikowano w księdze abstraktów, natomiast pełne wer-

sje artykułów napisane w języku angielskim będą mogły być opublikowane w czasopiśmie Civil
and Environmental Engineering Reports (www.ceer.uz.zgora.pl) wydawanym przez Wydział In-
żynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego i znajdującym się na liście Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 punktów).
Wszyscy uczestnicy zgodnie ocenili konferencję jako wyjątkowo owocną i udaną. Organiza-

torzy już planują kolejną edycję w 2016 roku.
Warto podkreślić, iż Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych jest ele-

mentem cyklu zbliżonych tematycznie spotkań organizowanych przez 3 ośrodki naukowe: Po-
litechnikę Wrocławską – sympozjon Kompozyty, Konstrukcje Warstwowe, Politechnikę Łódzką
– seminarium Modelowanie Ośrodków z Mikrostrukturą, i Uniwersytet Zielonogórski – właśnie
konferencja Mechanika Ośrodków Niejednorodnych.

Tomasz Socha
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1.5.8. XXXI Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe
Wspomaganie Projektowania
Mielno Unieście, 11-14 czerwca 2013 r.

Konferencja jest tradycyjnym corocznym spotkaniem naukowym przedstawicieli różnych
ośrodków akademickich. Od chwili powstania konferencja organizowana jest przez prof. Woj-
ciecha Tarnowskiego i jego współpracowników, a od ponad 20 lat organizuje ją Politechnika
Koszalińska. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń uczestników w zakresie szeroko rozu-
mianego komputerowego wspomagania oraz zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji.
W zakres problematyki XXXI Konferencji weszły:

• optymalizacja i polioptymalizacja (teoria, metody i zastosowania) w projektowaniu tech-
nicznym oraz w podejmowaniu decyzji (w sterowaniu procesami technologicznymi, w za-
rządzaniu itp.), formułowane jako zadanie ciągłe lub jako zadanie całkowitoliczbowe,

• komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAE), w szczególności projektowania
(CAD i CAM),

• metody sztucznej inteligencji (np. systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe), w za-
stosowaniu do projektowania, do sterowania procesami, do diagnozowania itp.,

• modelowanie matematyczne oraz metody i zastosowania symulacji komputerowej w pro-
blemach technicznych i organizacyjnych, w postaci ciągłej lub dyskretnej,

• zagadnienia związane z wykorzystaniem technik komputerowych (akwizycja danych, ob-
róbka wszelkiego typu obrazów, wspomaganie projektowania sprzętu, wspomaganie decyzji
i informatyzacja) w medycynie.

Sesje naukowe odbywały się w ośrodku wczasowym w Unieściu. Równocześnie w tym samym
ośrodku odbywały się XX Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej.
Dzięki temu zwiększyła się liczba odbiorców prezentowanych prac, jak i liczba referatów, których
mogli wysłuchać uczestnicy obu spotkań.
Konferencje zainaugurował wykład prof. Wojciecha Tarnowskiego w dniu 11 czerwca 2013 r.

W trakcie sesji referaty wygłosili między innymi:

• prof. Franciszek Siemieniako, Politechnika Białostocka,
• prof. Wiesław Grzesikiewicz, Politechnika Warszawska,
• prof. Andrzej Grzyb, Politechnika Krakowska,
• prof. Andrzej Ameljańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna.

Dr hab. inż. Zbigniew Sekulski (AM w Szczecinie) i dr inż. Adam Długosz (PŚl) przedstawili
swoje prezentacje na kolokwia habilitacyjne.
W konferencji uczestniczyli również doktoranci i studenci z Politechniki Koszalińskiej. Poza

wysłuchaniem referatów naukowych młodzi ludzie mieli możliwość brania udziału w dyskusjach
i rozmowach toczących się często poza programem konferencji.
W związku z konferencją została wydana monografia Polioptymalizacja i komputerowe wspo-

maganie projektowania, red. T. Kiczkowiak, W. Tarnowski.
Poza udziałem w obradach uczestnicy mieli okazję do spacerów mieleńską plażą, żeglowania

po jeziorze Jamno oraz nocnych dyskusji przy ognisku. Osobiste kontakty, towarzyskie rozmowy
owocują w życiu, często w najmniej spodziewanych chwilach.

Tomasz Kiczkowiak
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1.5.9. XIX Ogólnopolska Konferencja „Pneuma 2012”
Hołny Mejera, 23-27 czerwca 2013 r.

W dniach 23-27.VI.2013 w ośrodku dydaktyczno-szkoleniowym Politechniki Białostockiej
w Hołnach Mejera odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja „Pneuma 2012”. Zakres tematycz-
ny konferencji obejmował zagadnienia związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem sprężonego
powietrza, a także projektowaniem, badaniami i zastosowaniami elementów oraz układów pneu-
matycznych i hydraulicznych, w tym:• modelowanie i symulacja dynamiki układów pneumatycznych, mechanizmy manipulatorów

i robotów,

• automatyzacja procesów przemysłowych,
• pomiary w przemyśle, układy i urządzenia mechatroniczne,
• transport pneumatyczny,
• pneumatyka w edukacji.

W konferencji uczestniczyło 58 osób, w tym 4 gości zagranicznych. Prace uczestników zostały
opublikowane w czasopismach: Pneumatyka, Hydraulika i Pneumatyka, Aparatura Badawcza
i Dydaktyczna, Acta Machanica et Automatica, Technologia i automatyzacja montażu.

Andrzej Seweryn

1.5.10. 10. Jubileuszowa Konferencja
„Shell Structures: Theory and Applications”, SSTA2013
Gdańsk, 16-18 października 2013 r.

10. Jubileuszowa Konferencja „Shell Structures, Theory and Applications”, SSTA2013, od-
była się w Gdańsku w dniach 16-18 października 2013 r. Konferencja została zorganizowana
przez Katedrę Mechaniki Budowli i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Poli-
techniki Gdańskiej, przy współpracy z Sekcją Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Oddziałem Gdańskim Polskiego To-
warzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Poprzednie konferencje w tejże tematyce odbyły
się w Krakowie (1974), Gołuniu (1978), Opolu (1982), Szklarskiej Porębie (1986), Janowicach
(1992) i Juracie (1998, 2002, 2005, 2009).
Zakres tematyki konferencji był bardzo szeroki i obejmował teoretyczne modelowanie zacho-

wania konstrukcji powłokowych pod obciążeniami zewnętrznymi oraz analizę ich wytrzymałości,
stateczności i odpowiedzi dynamicznej przy wykorzystaniu wielu różnych metod analitycznych,
numerycznych i eksperymentalnych, a także niekonwencjonalne przykłady projektowania, użyt-
kowania, ekspertyz i awarii tychże konstrukcji.
Organizatorzy otrzymali 161 pełnych tekstów referatów, przygotowywanych w ścisłej zgod-

ności z wymogami instrukcji wydawnictwa CRC Press/Balkema (Taylor and Francis Group).
Referaty te zostały zrecenzowane przez członków Międzynarodowego Komitetu Naukowego, a na-
stępnie poprawione zgodnie z sugestiami recenzentów. Ostatecznie 137 prac zostało przyjętych do
druku w książce materiałów konferencyjnych i do prezentacji podczas samej konferencji. Wszyst-
kie przyjęte referaty zostały dostosowane do wymogów wydawcy, a w przypadku niektórych prac
dodatkowo wykonano poprawę jakości pisanego języka angielskiego. W wyniku wspomnianej pra-
cy redakcyjnej jeszcze przed konferencją przygotowany i opublikowany został tom materiałów
konferencyjnych: W. Pietraszkiewicz, J. Górski (eds.), Shell Structures: Theory and Applica-
tions, Vol. 3, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London 2014, pp. XVI+584, ISBN
978-1-138-00082-7. Publikacja tego woluminu przez wiodącą światową oficynę wydawniczą jest
ważnym osiągnięciem organizatorów konferencji. Wszystkie artykuły opublikowane w dwóch
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poprzednich tomach materiałów konferencyjnych, tj. po 8. SSTA2005 i 9. SSTA2009 umiesz-
czone zostały w bazie Web of Science, łatwo dostępnej w Internecie. Oczekuje się, iż również
tom 3 zostanie umieszczony w Web of Science, co pozwoli ekspertom w tematyce konstrukcji
powłokowych z całego świata uzyskać dostęp do referatów zaprezentowanych na 10. Konferencji
SSTA2013.
Tom materiałów konferencyjnych zawiera pełne teksty następujących referatów generalnych:

1. H. Altenbach (Niemcy), V.A. Eremeyev (Niemcy/Rosja) – Actual developments of the
nonlinear shell theory – state of the art and new applications of the six-parameter shell
theory,

2. M. Amabili, F. Alijani (Kanada) – Nonlinear vibrations of shells: experiments, simulations
and applications,

3. D. Chapelle (Francja) – 3D-shell mathematical models and finite elements: from mathe-
matical and physical insight to application examples,

4. Y.H. Zhang (Chiny/USA), K.-C. Hwang (Chiny), Y.G. Huang (USA) – Mechanics design
and analyses of stretchable electronics,

5. I. Kreja (Polska) – On geometrically non-linear FEA of laminated FRP composite panels.

Pozostałe pełne teksty referatów zostały w tomie podzielone na sześć rozdziałów: Modelowa-
nie Teoretyczne (31 referatów), Stateczność (26 referatów), Dynamika (17 referatów), Biopowłoki
(4 referaty), Analizy Numeryczne (29 referatów) oraz Projektowanie Inżynierskie (25 referatów).
Suma 137 opublikowanych prac nadesłana została z 27 różnych państw: 64 z Polski, 15 z Nie-
miec, 13 z Rosji, 7.5 z Ukrainy, po 4 z Francji, Austrii and Japonii, 3.5 z Chin, 2.5 z Łotwy,
po 2 z Armenii, Indii oraz Wielkiej Brytanii, 1.5 ze Słowacji, po 1 z Kanady, Malezji, Włoch,
Portugalii, Tajwanu, Turcji, Węgier, Słowenii i Hiszpanii, a także po 0.5 z USA, Brazylii, Czech,
Grecji, Arabii Saudyjskiej oraz Etiopii. Autorzy prac wspólnych pochodzili niekiedy z różnych
krajów, stąd przyjęte powyżej przybliżenie liczby autorów z poszczególnych państw do 0.5.
Ostatecznie 150 uczestników z 21 krajów wzięło udział w SSTA2013: 94 z Polski, 12 z Rosji,

11 z Niemiec, 6 z Austrii, 5 z Japonii, 4 z Francji, 3 z Ukrainy, 2 z Łotwy oraz po 1 z Kanady,
Chin, Etiopii, Węgier, Indii, Włoch, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii,
USA i Tajwanu. Zaprezentowano w sumie 115 referatów opublikowanych w książce materiałów
konferencyjnych, kolejno, jako: 5 prezentacji generalnych, 88 prezentacji mówionych i 22 prezen-
tacje plakatowe.
Specjalizacje uczestników i tematy prezentowanych wykładów były reprezentatywne dla tej

dziedziny badań i dla jej zastosowań technicznych. Praktycznie każdy wykład zawierał oryginal-
ne wyniki badań i/lub przedstawienie interesujących, nietrywialnych zastosowań inżynierskich
konstrukcji powłokowych. Podczas sesji prowadzone były ożywione dyskusje, a wiele z nich kon-
tynuowało się również w kuluarach. Wspomnieć należy w tym miejscu doskonałą organizację
konferencji i jej dobrą obsługę restauracyjną, jak również wiele udanych imprez towarzyszą-
cych: spotkanie towarzyskie, bankiet konferencyjny, koncert muzyki klasycznej oraz wycieczki
po Gdańsku i Malborku. Wszystko to pomogło uczestnikom z różnych krajów i różnych środowisk
naukowych spotkać się i przedyskutować swoje problemy naukowe w przyjemnej atmosferze.
Z uwagi na dużą liczbę prezentacji konferencję przeprowadzono w dwóch równoległych se-

sjach; jedynie wygłaszane referaty generalne i sesja plakatowa były dostępne dla wszystkich
uczestników. Autorzy referatów generalnych mieli do dyspozycji 45 minut (włącznie z nastę-
pującą dyskusją), a autorzy pozostałych wystąpień mówionych mieli do dyspozycji 15 minut.
Wyniki prezentowane na plakatach zostały przy nich samych omówione przez swoich autorów
w pierwszym dniu konferencji, przez 2 godziny. Plakaty te były jeszcze dostępne podczas dwóch
kolejnych dni konferencji. Takie rozwiązanie pozwoliło na zakończenie konferencji w ciągu dwóch
i pół dnia.
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Ze względu na znaczną liczbę bardzo dobrych wykładów, jak również na nowoczesną formę
techniczną ich prezentacji 10. Konferencja SSTA2013 stała się znaczącym międzynarodowym
spotkaniem ekspertów w tematyce konstrukcji powłokowych.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszym Kolegom z Międzynarodowego Komi-

tetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego, członkom obsługi technicznej konferencji oraz
wszystkim Sponsorom, których wspólne aktywne zaangażowanie na rzecz jednego celu sprawiło,
iż możliwe stało się pomyślne przeprowadzenie tego tak bardzo potrzebnego spotkania nauko-
wego.

Międzynarodowy Komitet Naukowy: W. Pietraszkiewicz (Polska, przewodniczący),
H. Altenbach (Niemcy), M. Amabili (Kanada), R. Buczkowski (Polska), J. Blachut
(Wielka Brytania), E. Carrera (Włochy), J. Chróścielewski (Polaska), P.G. Ciarlet
(Hong Kong), V.A. Eremeyev (Niemcy/Rosja), K. Hackl (Niemcy), D.H. Hodges (USA),
Y. Huang (USA), J.W. Hutchinson (USA), P. Kłosowski (Polska), I. Kreja (Polska),
T. Lewiński (Polska), P. Neff (Niemcy), P. Podio-Guidugli (Włochy), M. Rubin (Izrael),
S. Shimizu (Japonia), K.Y. Sze (Hong Kong), L. Vu-Quoc (USA), W. Wagner (Niemcy),
K. Wiśniewski (Polska), C. Woźniak (Polska).

Komitet Organizacyjny: J. Górski (przewodniczący), J. Chróścielewski (wiceprzewodniczą-
cy), Ł. Pyrzowski (sekretarz), V. Konopińska (wicesekretarz), A. Kryczałło, M. Kujawa,
M. Rucka, A. Sabik, M. Skowronek, Ł. Smakosz, K. Szepietowska, K. Winkelmann,
W. Witkowski.

Sponsorzy: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego (BPBK S.A., Polska), KB Pomorze
Gdańsk (Polska) oraz SOFiSTiK AG, Oberschleissheim (Niemcy).

Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Wojciech Pietraszkiewicz
Jarosław Górski

1.6. Udział w przedsięwzięciach innowacyjnych w 2013 roku

1.6.1. Promowanie projektu Silesian Greenpower

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej postanowiło wesprzeć zespół
Silesian Greenpower i zwróciło się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnio-
skiem o dofinansowanie udziału zespołu w finale The Greenpower Corporate Challenge 2013.
Wybór wykonawców do realizacji zadania odbywał się na drodze konkursu ofert oraz dodat-

kowo negocjacji z oferentami najtańszych rozwiązań. Zaletą tego typu metody jest uzyskanie
dodatkowych rabatów oferowanych jedynie dla zespołu Silesian Greenpower. Oferenci stają się
bowiem wtedy chętnie współsponsorami przedsięwzięcia.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, projekt Silesian Greenpower uzyskał dofinan-

sowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poniżej sprawozdanie zespołu.

W niedzielę 13.10.2013 r. na legendarnym torze Goodwood w Wielkiej Brytanii odbył się
finał The Greenpower Corporate Challenge 2013. Wyścig zaczął się o 10:30 czasu lokalnego
i trwał półtorej godziny. W finale wystartowało osiem bolidów. Pomimo bardzo ciężkich wa-
runków pogodowych wszystko poszło zgodnie z planem – przybyliśmy, wystartowaliśmy
i zwyciężyliśmy!
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Nasz nowy bolid SG2013 (Shark) pokonał najdłuższy dystans: 17 okrążeń w czasie 1 h 33min.
Przy 9. okrążeniu miała miejsce wymiana akumulatorów oraz zmiana kierowców. 11. okrążenie
okazało się najszybsze – Shark przejechał je w 4 minuty i 49 sekund.
Kontynuując dobrą passę zespołu Silesian Greenpower, podobnie jak w poprzednich latach,

wróciliśmy do Polski z pucharem i wieńcem laurowym.

Fotografia zespołu wraz ze zwycięskim bolidem zaraz po wyścigu w Anglii

Projekt promowano poprzez:

• publikacje informacji o projekcie i wygranej na stronach www innych niż strony macie-
rzystej uczelni, czyli Politechniki Śląskiej, np.: Polski Związek Motorowy, SamochodyElek-
tryczne.org, MotoFakty.pl, Globenergia.pl, PolskaEkologia24.pl, Kontakt24.TVN24.pl;

• publikacje informacji o projekcie i wygranej w Radiu Express i Radiu Bielsko, RMF FM;
• publikacje informacji na łamach następujących tytułów prasowych: Gazeta Wyborcza,
Dziennik Zachodni oraz

• poprzez publikacje informacji o projekcie i wygranej w telewizji ogólnopolskiej w programie
TVN Turbo, Pytanie na Śniadanie (TVP 2), także telewizjach regionalnych TV Silesia
(dwukrotnie) i Beskid News.

W wymienionych programach przeprowadzano wywiady ze studentami, członkami zespołu
Silesian Greenpower oraz prezentowano osiągnięcia techniczne;

• publikacje informacji o projekcie i wygranej na stronach www zespołu Silesian Greenpower
– www.sg.polsl.pl. Na wymienionej stronie zostało zamieszczone, zgodnie z wymaganiem,
logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako sponsora.
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Kapitan zespołu odbiera puchar i wieniec laurowy

Zwycięski bolid na torze Goodwood podczas wyścigu

Fundusze uzyskane z Ministerstwa zostały przeznaczone, zgodnie z umową, na koszty wyjaz-
du i opłacenie udziału w wyścigu.

* * * * *

W 2014 roku zapraszamy na konferencje:

• 53. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 22-25 lutego 2014 r.
http://www.kms.polsl.pl/sympozjon/

• XXVII Konferencja „Problemy rozwoju maszyn roboczych”
Zakopane, 26-30 stycznia 2014 r.

• Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego
Gdańsk, 24-25 kwietnia 2014 r.
http://sesja-prof-kruszewski.pl/

• XXVI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych
(Symposium „Vibration in Physical Systems”)
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Będlewo, 4-8 maja 2014 r.
http://vibsys.put.poznan.pl/

• XI Konferencja „Majówka młodych biomechaników”
Ustroń 9-11 maja 2014 r,
http://www.biomechanik.pl/mmb

• XVI Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVI 2014
Kazimierz Dolny, 26-29 maja 2014 r.
http://www.ptmts.org.pl/konferencje.htm

• X Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”
Zakopane, 26-27 czerwca 2014 r.

• Konferencja naukowa „Aktualne problemy budownictwa”
oraz sesja jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki
Warszawa, 26-27 czerwca 2014 r.
http://zmkb.sggw.pl/konf2014/



2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ

I STOSOWANEJ W 2013 ROKU1

I Działalność organizacyjna

I.1. Władze Towarzystwa
Zarząd Główny

W 2013 roku Zarząd Główny PTMTS działał w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Nagórko
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Sekretarz Generalny – dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ
Skarbnik – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Z-ca Sekretarza Generalnego – prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Z-ca Skarbnika – prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
Członkowie Zarządu – prof. dr hab. inż. Piotr Konderla (do 21 III)

– prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
– prof. dr hab. inż. Bogdan Maruszewski (od 22 III)
– prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny

Z-ca Członka Zarządu – dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, prof. PP (do 21 III)
– prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki (do 21 III)
– prof. dr hab. inż. Piotr Konderla (od 22 III)
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda (od 22 III)

Przewodniczący Oddziałów:

Białostockiego – prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
Bielsko-Bialskiego – dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
Bydgoskiego – dr inż. Jerzy Sawicki
Częstochowskiego – dr hab. inż. Bogdan Posiadała
Gdańskiego – dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
Gliwickiego – dr inż. Sławomir Kciuk
Kieleckiego – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
Koszalińskiego – prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
Krakowskiego – prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Lubelskiego – dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL
Łódzkiego – prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
Opolskiego – prof. dr hab. inż. Ewald Macha
Poznańskiego – dr hab. inż. Roman Starosta
Rzeszowskiego – prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki
Szczecińskiego – dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
Warszawskiego – dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
Wrocławskiego – dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
Zielonogórskiego – prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin

1Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych przekazanych z Oddziałów.
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Główna Komisja Rewizyjna

W 2013 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Roman Jankowiak
Wiceprzewodnicząca – dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Witold Elsner

– prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

Zjazd Delegatów PTMTS
W dniu 22 marca 2013 r. w Jarnołtówku odbył się XXXV Zjazd Delegatów. W obradach

uczestniczyło 79 delegatów i 5 członków honorowych Towarzystwa.

Zebrania plenarne ZG PTMTS
Odbyło się 5 zebrań plenarnych Zarządu Głównego: 22 stycznia i 21 marca (XXXV kadencja),

21 maja, 18 września i 13 grudnia (XXXVI kadencja).

Zebrania Prezydium ZG PTMTS
Odbyły się 4 zebrania Prezydium: 22 stycznia, 21 marca (XXXV kadencja), 21 maja i 13 grud-

nia (XXXVI kadencja).

Zebrania Walne w Oddziałach
Białostockim: 10 I, Bielsko-Bialskim: 15 I, Bydgoskim: 22 I, Częstochowskim: 17 I, Gdańskim:

9 I, Gliwickim: 21 I, Kieleckim: 24 I, Koszalińskim: 11 I, Krakowskim: 14 I, Lubelskim: 11 I,
Łódzkim: 19 I, Walne Nadzwyczajne: 23 X, Opolskim: 9 I, Poznańskim: 15 I, Rzeszowskim: 16 I,
Szczecińskim: 24 I, Warszawskim: 21 I, Wrocławskim: 14 I, Zielonogórskim: 21 I.

Zebrania Zarządów Oddziałów
WOddziałach Towarzystwa odbyło się 59 zebrań organizacyjnych (wyszczególnienie podano

w załączniku nr 1).

I.2. Członkowie Towarzystwa

Na koniec 2013 roku Towarzystwo liczyło 986 członków zrzeszonych w 18 Oddziałach, w tym
27 członków honorowych i 37 członków zagranicznych.
Ponadto do Towarzystwa należy 16 członków wspierających.

Liczbę członków w poszczególnych Oddziałach podano w załączniku nr 1.

I.3. Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

Uchwały i Wnioski XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS
Uchwalono zmiany w dwóch paragrafach Statutu PTMTS (propozycję zmian zostały

wcześniej skonsultowane z prawnikiem):

§9

PTMTS realizuje swoje cele między innymi przez:

1) organizowanie zebrań naukowych, odczytów, seminariów,

2) organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki,

3) organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń naukowych,

4) organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych,
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5) wydawanie czasopisma naukowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics,

6) wydawanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej,

7) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawnictwa konferencyjne i pokonferencyj-
ne),

8) inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania,
programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych w praktyce,

9) wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,

10) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub
podobnych celach działania.

Uwaga: zmiany zaznaczono boldem – dopisano 2) i 6); w 5) zmieniono słowo kwartalnika na
czasopisma naukowego.

§24

1. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem stanowiącym biorą udział:

1) delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziału według
klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,

2) członkowie honorowi w liczbie obejmującej wyłącznie przybyłych na Zjazd.

Uwaga: zmiana zaznaczona boldem – w 2) dopisano w liczbie obejmującej wyłącznie przybyłych
na Zjazd.
Zmiany przyjęto jednomyślnie.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Drobniak przedstawił zgłoszoną
w trakcie obrad Zjazdu następującą propozycję uchwały zgłoszonej przez Włodzimierza Kur-
nika o przyjęciu stałej struktury organizacyjnej Polskiego Kongresu Mechaniki:

Zarząd Główny na zebraniu plenarnym 22 stycznia 2013 r. przyjął strukturę or-
ganizacyjną Polskiego Kongresu Mechaniki w postaci powołania Stałego Komitetu
Kongresowego oraz Komitetów – Honorowego, Naukowego i Organizacyjnego. Zjazd
upoważnia Prezydium do dalszych rozmów, negocjacji oraz podejmowania decyzji
w tej sprawie. Zjazd postanawia ponadto, że przewodniczącym Stałego Komitetu
Kongresowego jest ex officio przewodniczący PTMTS.

Uchwałę przegłosowano przy 2 głosach wstrzymujących.

Uchwały Zarządu Głównego PTMTS

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 22 stycznia 2011 r.:
– postanowił zaproponować delegatom na XXXV Zjazd PTMTS wprowadzenie zmian
w Statucie;

– przyjął propozycję porządku obrad i programu XXXV Zjazdu PTMTS;

– zaakceptował – po przedstawieniu przez przewodniczących Oddziałów – kandyda-
tów do godności członka honorowego PTMTS: prof. Hisaaki Tobushiego, prof. Pawła
Śniadego, prof. Czesława Szymczaka, doc. Janusza Lipińskiego oraz prof. Michała
Kleibera;

– zaakceptował propozycję nagrody dla p. Marii Hendzel w wysokości 4.000 PLN;
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– przyjął propozycję, aby upoważnić Prezydium do negocjacji i podejmowania decy-
zji w sprawie działalności Stałego Komitetu Kongresowego, przygotowującego Polski
Kongres Mechaniki 2015.

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 21 marca 2013 r. w Jarnołtówku:
– przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe PTMTS za 2012 rok;

– zatwierdził Bilans Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za
2012 rok;

– postanowił – w celu usprawniania obrad Zjazdu – zaproponować delegatom kandy-
datury na Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Zjazdu, członków po-
szczególnych Komisji Zjazdowych i Sekretarzy Zjazdu;

– postanowił przeznaczyć 4000 PLN na nagrodę pieniężną dla laureata Nagrody Na-
ukowej im. Wacława Olszaka (gratyfikacja ta będzie pochodzić z 1% odpisu podatku);

– postanowił przedstawić delegatom propozycję trzech zmian w Statucie:

∗ zdefiniowania sposobu wliczania członków honorowych do kworum podczas Zjaz-
dów,
∗ wpisania Polskiego Kongresu Mechaniki oraz wydawania Biuletynu PTMTS jako
zadań statutowych,
∗ zmiany określenia „kwartalnik” w odniesieniu do JTAM na „czasopismo nauko-
we”, aby nie definiować częstotliwości wydawania pisma.

– przyznał kwotę 400 PLN netto na przyspieszenie ewaluacji JTAM – ma to dać wyższą
punktację publikującym tam autorom.

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 21 maja 2013 r.:
– przyjął plan pracy PTMTS na XXXVI kadencję przedstawiony przez przewodniczą-
cego – w głównych zarysach będzie to kontynuacja prac prowadzonych w poprzedniej
kadencji;

– sugerował angażowanie się w proces opiniowania aktów prawnych w zakresie nauki
i badań naukowych;

– zaproponował, aby PTMTS – na żądanie zainteresowanych – opiniowało podręczniki
i monografie z zakresu mechaniki;

– przypomniał, że powinna się rozwijać praca zespołów do spraw: publikacji, dydaktyki
i współpracy międzynarodowej;

– podjął decyzję o zatrudnieniu na cały etat pani Elżbiety Wilanowskiej oraz o pod-
wyżce opłat za usługi biura księgowego.

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 18 września 2013 r.:
– upoważnił prof. Arkadiusza Mężyka i prof. Włodzimierza Kurnika do prowadzenia
rozmów z p. Pawłem Witkowskim w sprawie wprowadzenia nowego serwisu i elek-
tronicznego systemu zarządzania redakcją JTAM oraz do podpisania umowy (po jej
akceptacji drogą mailową przez członków Zarządu).

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 13 grudnia 2013 r.:
– postanowił do regulaminu Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka w punkcie 7,
mówiącym o przyznawaniu Nagrody przez jury, dodać informację, że laureat oprócz
dyplomu i medalu może otrzymać również nagrodę pieniężną. O wysokości kwoty
decydować będzie każdorazowo Zarząd Główny (w zależności od stanu finansów To-
warzystwa);
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– do składu Jury Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka powołał prof. Ryszarda
Pęcherskiego;

– wyznaczył termin nadsyłania sprawozdań rocznych z Oddziałów na 15 stycznia
2014 r.; materiały do Biuletynu w formie elektronicznej powinny być nadsyłane jak
najszybciej;

– utrzymał roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości: 60 zł.

II Działalność naukowa2

II.1. Zebrania naukowe

Najbardziej popularną formą działalności naukowej Towarzystwa jest organizowanie zebrań
naukowych. Wykaz referatów wygłoszonych na zebraniach w poszczególnych Oddziałach poda-
jemy poniżej.

Oddział Białostocki

• Roman Kulchytskyy –Wybrane zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości ciał z pokryciem
gradientowym (22 I, 30 uczestników)

• Dominik Sawicki – Metoda PURC w rozwiązywaniu zagadnień z nieustalonym polem tem-
peratury (20 II, 24 uczestników)

• Krzysztof Łukaszewicz – Trwałość zmęczeniowa w złożonym stanie obciążenia w ujęciu
hipotezy kumulacji defektów strukturalnych (27 II, 20 uczestników)

• Jan Galicki – Teoria opisu wytrzymałości niejednorodnych materiałów anizotropowych
(27 II, 21 uczestników)

• Eugeniusz Zieniuk – Metoda obliczeniowa PURC w rozwiązywaniu zagadnień mechaniki
(15 V, 22 uczestników)

• Piotr Grześ – Numeryczne modelowanie procesu nagrzewania tarciowego w układzie tri-
bologicznym nakładka-tarcza z wykorzystaniem metody elementów skończonych (17 V,
35 uczestników)

• Adam Adamowicz – Analiza naprężeń termicznych generowanych przez nieustalone pola
temperatury w tarczach hamulcowych podczas hamowania (21 V, 26 uczestników)

• Jan Galicki – Nowa teoria opisu wytrzymałości anizotropowych materiałów niejednorod-
nych sformułowana na podstawie analizy mechanizmów niszczenia struktury drewna pod-
danego zewnętrznemu obciążeniu (9 IX, 20 uczestników)

• Marek Romanowicz – Numeryczne modelowanie wzdłużnego ściskania kompozytów polime-
rowych wzmocnionych ciągłym włóknem (9 X, 25 uczestników)

• Marek Romanowicz – Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozy-
tów włóknistych (16 X, 23 uczestników)

• Witold Kosiński, Wiera Oliferuk – Rozwiązanie problemu odwrotnego przy wyznaczaniu
dyfuzyjności cieplnej materiałów metodą impulsowej termografii podczerwieni (11 XII,
32 uczestników)

Oddział Bielsko-Bialski

• dr inż. Kryspin Mirota – Biomechanika ściany tętnicy ludzkiej (17 IV, 24 uczestników)
• prof. Ewald Macha – Wieloosiowe zmęczenie losowe materiałów (17 V, 53 uczestników)
2Podsumowanie działalności naukowej znajduje się w załączniku nr 2.
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• dr inż. Ireneusz Wróbel, mgr inż. Sławomir Łukaszek i mgr inż. Artur Wszołek – Inżynieria
odwrotna w projektowaniu i technologii maszyn (6 IX, 27 uczestników)

• prof. Józef Wojnarowski – Tensor zwrotny i medytacje na osiemdziesięciolecie (19 VI,
13 uczestników)

• prof. Piotr Augustyniak – Monitorowanie za pomocą sieci sensorów zdrowia i czynności
osób starszych mieszkających samotnie (15 XI, 92 uczestników)

• dr inż. Aleksander Fomin – About a method of structural analysis of linkage mechanisms
(28 XI, 16 uczestników)

• dr inż. Oxana Stolboushkina – Analysis of the fracture surface and evolution of the Al thin
structure by creep under the action of the weak electric potential (28 XI, 16 uczestników)

• dr hab. inż. Jarosław Figwer – Wielosinusoidalne procesy losowe – wybrane zastosowania
(10 XII, 46 uczestników)

Oddział Bydgoski

• dr hab. inż. Bogdan Ligaj – Analiza wpływu metod zliczania cykli na obliczenia trwałości
zmęczeniowej stali (11 VI, 10 uczestników)

• dr hab. inż. Janusz Zachwieja – Niekonwencjonalne metody wyważania wirnika sztywnego
(4 VII, 7 uczestników)

• dr inż. Robert Kostek – Dynamika nieliniowa (28 XI, 33 uczestników)

Oddział Częstochowski

• prof. Ewald Macha – Charakterystyki probabilistyczne obciążeń losowych (13 VI, 20 uczest-
ników)

• prof. Włodzimierz Błasiak (Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja) – Nowo-
czesne technologie w energetyce (28 XI, 17 uczestników, 1 z zagrancy)

Oddział Gdański

• mgr inż. Paweł Dembowski – Identyfikacja dynamiczna i ocena odporności sejsmicznej
konstrukcji dwukolumnowego odłącznika wysokiego napięcia (6 V, 8 uczestników)

• mgr inż. Wojciech Migda – Badania słupów poddanych deformacji i obciążeniom uderzenio-
wym na skutek awarii słabego piętra budynku podczas trzęsień ziemi (7 V, 8 uczestników)

• mgr inż. Karol Winkelmann – Obliczanie niezawodności konstrukcji inżynierskich metoda-
mi symulacyjnymi oraz metodą powierzchni odpowiedzi (11 VI, 14 uczestników)

• Takahiro Yamazaki (Student Tokyo University) – Shale gas (12 IX, 7 uczestników)

Oddział Gliwicki

• mgr inż. Edyta Krzystała – Modelowanie i minimalizacja wpływu oddziaływania wybuchu
min lądowych na pasażerów pojazdów specjalnych (4 I)

• Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn (26-27 V)

– prof. Wojciech Cholewa – Sieci stwierdzeń w systemach diagnostycznych i monitoru-
jących

– prof. Józef Gawlik – Sylwetka naukowa doktoranta w dyscyplinie „Budowa i eksplo-
atacja maszyn” w kontekście KRK

– prof. Wojciech Kacelak – Wybrane problemy oceny poziomu naukowego kandydatów
do stopni naukowych i tytułu naukowego

– prof. Eugeniusz Świtoński – Ocena jednostek naukowych w 2013 roku
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– prof. Eugeniusz Świtoński, prof. Józef Gawlik – Założenia projektu ustawy o zmianie
ustawy

Oddział Kielecki

• dr inż. Rafał Chatys – Analiza statystyczna parametrów wytrzymałościowych w procesie
zniszczenia kompozytów włóknistych z wykorzystaniem procesu Markowa (17 IX, 22 uczest-
ników)

• mgr inż. Łukasz Nocoń – Analiza wybranych algorytmów naprowadzania przeciwpancernego
pocisku rakietowego trzeciej generacji z możliwością omijania przeszkód (18 IX, 15 uczest-
ników)

• mgr inż. Daniel Gapiński – Zmodyfikowana optyczna głowica skanująco-śledząca jako układ
do poszukiwania, identyfikacji i śledzenia celów powietrznych (24 X, 14 uczestników)

• mgr inż. Tadeusz Pała – Wytrzymałość i odporność na pękanie złączy spawanych laserowo
ze stali ferrytycznych; mgr inż. Michał Łaskowski – Metody poprawy jakości regulacji tem-
peratury na przykładzie pieca komorowego; mgr inż. Michał Sobolewski – Analiza dynamiki
i sterowania platformy stabilizującej urządzenia obserwacyjno-śledzącego umieszczonego na
pokładzie obiektu latającego (14 XI, 18 uczestników)

Oddział Koszaliński

• prof. Wojciech Kacelak – Proces recenzowania dorobku naukowego w świetle nowych ure-
gulowań prawnych (19 III, 12 uczestników)

• Dr inż. Anna Zawada Tomkiewicz – Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania
procesu toczenia (28 VI, 10 uczestników)

• dr inż. Dariusz Tomkiewicz – Monitorowanie aktywności życiowej ekosystemu złoża ziarna
zbóż (25 X, 11 uczestników)

Oddział Krakowski

• dr inż. Kinga Nalepka – Mikrostruktura warstwy miedzi osadzonej impulsem laserowym na
podłożu korundowym (14 I, 20 uczestników)

• Aziz Abduraimov (Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi, Ałama Ata, Kazach-
stan) – Automatic derivation of mechanics equations and modeling of motion of mechanical
systems (25 III, 15 uczestników)

Oddział Lubelski

• mgr inż. Marcin Bocheński – Drgania nieliniowe oraz sterowanie autoparametrycznego
układu belkowego (11 I, 14 uczestników)

• prof. Jose M. Balthazar (State University San Paulo, Brazylia) – An overview on support
systems for energy harvester systems like devices; dr hab. Grzegorz Litak – Recent deve-
lopments on magnetopiezoelastic vibration energy harvesters; dr Andrzej Rysak – Identifi-
cation of shape modes in vibration energy harvesting (5 IV, 20 uczestników, 1 z zagranicy)

• dr ing. Marcus Neubauer (Institut für Dynamik und Schwingungen, Leibniz Universität,
Hannover) – Introduction, modeling of mechanical systems (12 XI, 43 uczestników, 6 z za-
granicy)

• prof. Youri Mikhlin (National Technical University Kharkov, Ukraina) – Principal con-
cepts of the nonlinear normal modes; prof. Youri Mikhlin – Applications of the NNMs by
Kauderer and Rosenberg; prof. Youri Mikhlin – Applications of the NNMs by Shaw and
Pierre (13 XI, 18 uczestników, 3 z zagranicy)
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• dr ing. Marcus Neubauer (Institut für Dynamik und Schwingungen, Leibniz Universität
Hannover) – Passive and active vibration damping (13 XI, 43 uczestników, 5 z zagranicy)

• dr ing. Marcus Neubauer – Piezoelectric shunt damping, technical applications (14 XI,
36 uczestników, 4 z zagranicy)

• dr hab. n. med. Teresa Małecka-Massalska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – Wyko-
rzystanie analizy impedancji bioelektrycznej w medycynie (27 XI, 12 uczestników, 1 z za-
granicy)

Oddział Łódzki

• dr inż. Kryspin Mirota – Hemodynamiczne aspekty aterogenezy (5 III, 15 uczestników)
• mgr inż. Piotr Włuka – Modelowanie i analiza struktur kompozytowych z elementami pie-
zoelektrycznymi do kontroli stanu naprężeń i odkształceń (12 III, 14 uczestników)

• dr inż. Hubert Dębski – Badanie numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kom-
pozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu (21 V, 16 uczestników)

• mgr inż. Mariusz Urbaniak – Stateczność dynamiczna cienkościennych słupów-belek o prze-
kroju otwartym poddanych zginaniu i ścinaniu (25 VI, 15 uczestników)

• mgr inż. Andrzej Mróz – Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych
profili aluminiowych (29 X, 16 uczestników)

• mgr inż. Adam Wolski – Próba oceny stanu naprężenia w spoinach kadzi transformatora
dużej mocy (10 XII, 14 uczestników)

Oddział Opolski

• mgr inż. G. Lesiuk – Degradacja mechaniczna i strukturalna XIX-wiecznych stali zgrzew-
nych (9 I, 19 uczestników)

• mgr inż. S. Rowiński – Wytrzymałość zmęczeniowa łącznika stalowego w innowacyjnym
zespoleniu belki stalowo-betonowej (6 II, 25 uczestników)

• dr M. Prażmowski – Charakterystyka bimetali cyrkon-stal wykonanych technologią zgrze-
wania wybuchowego przy zastosowaniu różnych parametrów procesu (6 III, 25 uczestników)

• dr hab. inż. A. Karolczuk – Symulacja efektu ratchetingu w bimetalu stal-tytan przy zasto-
sowaniu modelu umocnienia Chaboche’a (27 III, 20 uczestników)

• prof. T. Łagoda – Fatigue of brittle, ductile and semi-ductile materials (17 IV, 16 uczest-
ników)

• dr inż. J. Kaczmarczyk – Optymalizacja cech dynamicznych nieliniowych procesów cięcia
(29 V, 22 uczestników)

• dr inż. H. Achtelik – Aplikacja nieliniowej sprężystości tworzywa konstrukcyjnego do obli-
czeń wytrzymałościowych (26 VI, 23 uczestników)

• mgr inż. M. Kurek – Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozo-
waną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem (2 X, 27 uczestników)

• mgr inż. M. Szymaniec – Trwałość zmęczeniowa wybranych stali konstrukcyjnych i ich
połączeń spawanych (6 XI, 26 uczestników)

• mgr inż. G. Misiura – Analiza wytrzymałości elementu klasy wałek wykonanego ze stali
34CrMoNi6 poddanego obciążeniom stałoamplitudowym (11 XII, 21 uczestników)

Oddział Poznański

• prof. Marek Langner – Dwuwarstwa lipidowa jako model układu biologicznego (5 III,
16 uczestników)
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• dr inż. Magdalena Grygorowicz – Analityczne i numeryczne modelowanie belek warstwo-
wych z rdzeniem z pianki aluminiowej o zmiennych właściwościach mechanicznych; dr inż.
Tomasz Garbowski – Homogenizacja cienkich ortotropowych płyt z periodycznym rdzeniem
(6 XII, 16 uczestników)

• prof. Andras Szekeres (Budapest University of Technology and Economics) – Heat and
moisture transport in and on solids. Theoretical, practical and philosophical Aspects
(16 XII, 18 uczestników)

Oddział Rzeszowski

• Tomasz Kopecki – Rozkład naprężeń w stanach deformacji zakrytycznych cienkościennych
ustrojów nośnych z wykrojami (6 II, 17 uczestników)

• Jerzy Bakunowicz, Jan Zacharzewski – Propagacja szczelin w warunkach zmęczenia struk-
tur cienkościennych (3 IV, 16 uczestników)

• Henryk Kopecki – Nieliniowość fizyczna i geometryczna w ujęciu MES (8 V, 23 uczestni-
ków)

• Łukasz Święch – Analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne stanów naprężenia
cienkościennych płyt za pomoca skanerów DIC (4 IX, 16 uczestników)

Oddział Szczeciński

• mgr inż. Marcin Matuszak, Bartosz Powałka, Paweł Kochmański – Dynamika procesu
mikrofrezowania (6 III, 34 uczestników)

• dr inż. Daniel Jastrzębski – Obliczenia projektowe układów nośnych obrabiarek metodą
elementów skończonych (11 III, 21 uczestników)

• dr inż. Marcin Chodźko – Zastosowanie metod analizy modalnej w badaniach doświadczal-
nych dynamiki obrabiarek (13 III, 27 uczestników)

• dr hab. inż. Kazimierz Szmidt – Symulacja opływu cylindra za pomocą modelu wygładzonej
hydrodynamiki cząstek (11 XII, 15 uczestników)

Oddział Warszawski

• płk dr inż. Jacek Janiszewski –Metody badań właściwości dynamicznych materiałów w pro-
jektowaniu sprzętu uzbrojenia (13 V, 25 uczestników)

• prof. Włodzimierz Kurnik – Kim jesteś, doktorze honoris causa? (28 XI, 35 uczestników)

Oddział Wrocławski

• dr inż. Michał Barcikowski – Wytrzymałość pozostała kompozytu uszkodzonego w wyniku
udaru o wysokiej prędkości (20 III, 11 uczestników)

• dr inż. Henryk Wojewoda – O kinematyce międzyplanetarnych lotów kosmicznych (17 IV,
16 uczestników)

• prof. Czesław Machelski – Mostowe konstrukcje gruntowo-powłokowe (18 XI, 13 uczestni-
ków)

• dr hab. inż. Wojciech Lorenc – Połączenie ścinane „compositedowels” w teorii i praktyce:
podsumowanie stanu wiedzy i perspektywy rozwoju (16 XII, 6 uczestników)

Oddział Zielonogórski

• prof. Jakub Marcinowski – Liniowa analiza stateczności jako miara nośności wyboczeniowej
powłok (26 XI, 15 uczestników)
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• dr inż. Jan Zamorowski – Przestrzenne konstrukcje prętowe z geometrycznymi imperfek-
cjami i podatnymi węzłami (17 XII, 22 uczestników)

II.2. Seminaria naukowe

Członkowie Towarzystwa organizują również seminaria naukowe. Poniżej podano ich wykaz.

Oddział Gliwicki

• 17 Międzynarodowe Seminarium „Mechaniki stosowanej”, Ustroń (13-15 września,
55 uczestników, 3 sesje, wygłoszono 18 referatów)

Oddział Łódzki

• Uroczyste seminarium naukowe poświęcone jubileuszowi 50-lecia Sympozjów Stateczno-
ści Konstrukcji 1963-2013, Łódź (17 V, 57 uczestników, w tym 9 z zagranicy, 3 referaty
naukowe oraz wystąpienia okolicznościowe)

W ramach cyklicznego seminarium „Mechanika ośrodków niejednorodnych” wygłoszono re-
feraty:

• prof. Czesław Woźniak – Metoda G-zbieżności wyznaczania własności efektywnych spręży-
stych warstwowych kompozytów typu FGM (19 III, 15 uczestników)

• dr inż. Łukasz Domagalski – Geometrycznie nieliniowe zagadnienia stateczności cienkich
płyt periodycznych (9 IV, 15 uczestników)

• mgr Dorota Kula, dr hab. Ewaryst Wierzbicki – O ciągłości tolerancyjnego strumienia
ciepła palisadowych kompozytów typu szachownicowego, cz. II (23 IV, 15 uczestników)

• mgr inż. Magda Kaźmierczak-Sobińska – Some problems of buckling of thin functionally
graded plates (21 V, 15 uczestników)

• dr inż. Piotr Ostrowski – Thermoelasticity in a two-phase hollow cylinder with longitudi-
nally graded material properties (30 X, 15 uczestników)

• dr inż. Artur Wirowski – Modelowanie dynamicznych własności kompozytowego pasma
płytowego o budowie quasi-fraktalnej (6 XI, 15 uczestników)

• prof. Czesław Woźniak – O wyraźnej postaci własności efektywnych pewnych biperiodycz-
nych wieloskładnikowych przewodników ciepła (20 XI, 15 uczestników)

II.3. Konferencje i sympozja naukowe

Stałą formą działalności Towarzystwa jest organizowanie lub współorganizowanie konferencji
i sympozjów naukowych. Poniżej podano ich wykaz.

Oddział Białostocki

• VII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji, Au-
gustów (3-6 VI, 106 uczestników, w tym kilku z Ukrainy, Białorusi i Rosji, ponad 100
referatów i plakatów)

• XIX Ogólnopolska Konferencja „Pneuma 2013”, Hołny Mejera (23-27 VI, 58 uczest-
ników, w tym 4 z zagranicy, 22 referaty oraz 26 plakatów)

Oddział Gdański

• 10 Jubileuszowa Konferencja „Shell Structures: Theory and Applications”,
SSTA2013, Gdańsk (16-18 X, 150 uczestników, w tym 56 gości z 21 krajów, 115 referatów
i 22 prezentacje plakatowe)
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Oddział Gliwicki

• 52 Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Ustroń (23-27 II, 280 uczestników,
100 referatów, 106 prac przedstawiono w postaci plakatów)

• X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej, Ustroń (10-12 V, ponad 220 uczestników, 86 referatów)

Oddział Kielecki

• V Międzynarodowa Konferencja „Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów
ruchomych” (5th International Conference on „Scientific Aspects of Unmanned Mobile
Objects”), Dęblin (15-17 V, 71 uczestników, w tym 8 z zagranicy, 63 referaty)

Oddział Koszaliński

• XXXI Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania, Unieście-Mielno (11-14 VI, 25 uczestników, 18 referatów)

Oddział Opolski

• X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Jarnołtówek (21-23 III,
125 uczestników, 15 referatów, 29 plakatów)

Oddział Zielonogórski

• IV Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych, Łagów Lubu-
ski (6-9 VI, 49 uczestników, 39 referatów)

II.4. Patronaty nad konferencjami

Tradycyjną już formą działalności Towarzystwa jest patronowanie niektórym imprezom na-
ukowym, szczególnie skierowanym do młodych adeptów nauki. Poniżej podano wykaz tych im-
prez naukowych.

• VIII Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
(Young scientists towards the challenges of modern technology), Warszawa, 16-18 IX –
patronat PTMTS (PTMTS wspiera uczestników konferencji ufundowanymi nagrodami:
zaproszenie na udział w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo dla dwóch lau-
reatów)

• III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców,
Bielsko-Biała, 29 XI (konferencja zorganizowana w ramach realizacji projektu „Inżynier na
miarę XXI wieku” finansowanego przez MNiSW) – patronat Oddziału Bielsko-Bialskiego
PTMTS.

II.5. Warsztaty naukowe

Oddział Gliwicki

• Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki, Wisła (5-7 VI, 22 uczestni-
ków, wygłoszono 23 referatów studenckich)
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II.6. Konkursy naukowe

Oddział Gdański zorganizował konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą
pracę magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Konkursy
dla prac magisterskich i inżynierskich organizowane są naprzemiennie w dwuletnim cy-
klu. W tym roku konkurs obejmował prace magisterskie zakończone w latach 2011-2012.
Główną nagrodę otrzymała mgr inż. Magdalena Karczewska za pracę Biotribologicz-
ne aspekty tarcia i smarowania w chrząstkach stawowych. Ponadto Komisja przyznała
wyróżnienie mgr inż. Katarzynie Szepietowskiej za pracę Modelowanie mechaniczne
implantu stosowanego w leczeniu przepuklin brzusznych.

Oddział Łódzki w maju 2012 roku ogłosił kolejny Ogólnokrajowy Konkurs im. profesora
Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej. 19 maja 2013 roku odbyło się
posiedzenie Sądu Konkursowego. Na konkurs wpłynęła jedna praca. Sąd postanowił jed-
nomyślnie przyznać nagrodę II stopnia dr. inż. Łukaszowi Domagalskiemu za pracę
Geometrycznie nieliniowe drgania belek periodycznie niejednorodnych.

II.7. Patronaty nad konkursami

• Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst 2013
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej objęło po raz kolejny patronat
honorowy nad tym konkursem organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli
KOMBO Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

W dniach 10-12 kwietnia 2013 roku odbyła się szósta edycja konkursu budowy mostów
papierowych wyKOMBinujmOst 2013. W konkursie organizowanym przez Koło Naukowe
Mechaniki Budowli KOMBO oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teo-
retycznej i Stosowanej uczestniczyło 28 drużyn z politechnik z całej Polski oraz 2 drużyny
ze szkół średnich.

Konkurs wygrała drużyna „Double X” z Politechniki Warszawskiej. Drugie miejsce zajęła
drużyna „el Jot Team” z Politechniki Rzeszowskiej, a na miejscu trzecim znalazła się
drużyna z Politechniki Warszawskiej „Martwy Ciąg”.

III Działalność wydawnicza

III.1. Wydawnictwa ciągłe

2.1. Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Komitet Redakcyjny kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
działał w składzie:
Redaktor Naczelny – prof. Włodzimierz Kurnik
Redaktorzy Działowi – prof. Krzysztof Dems

– prof. Kurt Frischmuth
– dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN
– prof. Zbigniew Kowalewski
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– prof. prof. Tomasz Krzyżyński
– prof. Tomasz Łodygowski
– prof. Ewa Majchrzak
– prof. Wiesław Nagórko
– prof. Wiesław Sobieraj
– prof. Andrzej Styczek
– prof. Andrzej Tylikowski
– dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL

Sekretarz i Red. Techn. – mgr Ewa Koisar
Sekretarz – mgr Elżbieta Wilanowska

W Radzie Naukowej zasiadali:

Przewodniczący – prof. Michał Kleiber

Członkowie Rady:

prof. Jorge A.C. Ambrosió (Portugalia) prof. Ryszard Parkitny
prof. Angnel Baltov (Bułgaria) prof. Eugeniusz Świtoński
prof. Romesh C. Batra (USA) prof. Hisaaki Tobushi (Japonia)
prof. Alain Combescure (Francja) prof. Dieter Weichert (Niemcy)
prof. Jüri Engelbrecht (Estonia) prof. Jose E. Wesfreid (Francja)
prof. Witold Gutkowski prof. Józef Wojnarowski
prof. Józef Kubik prof. Czesław Woźniak
prof. Gerard A. Maugin (Francja) prof. Joseph Zarka (Francja)
prof. Zenon Mróz prof. Vladimir Zeman (Czechy)

Kwartalnik JTAM ukazuje się terminowo; wszystkie zeszyty JTAM ukazały się zgodnie z ka-
lendarzem wydawniczym: 1/2013 w styczniu, 2/2013 w kwietniu, 3/2013 w lipcu, 4/2013 w paź-
dzierniku; nakład 260 egzemplarzy.
W roku 2013 opublikowano 90 artykułów, łącznie 95,5 arkuszy wydawniczych, co stanowi

35%-40% zgłaszanych do redakcji prac. Systematycznie wzrasta liczba napływających artykułów,
szczególnie z zagranicy. W 2013 roku było to już blisko 70% napływających prac.
Na liście Impact Factor 2012 (publikowanej w roku 2013) kwartalnik Journal of Theoretical

and Applied Mechanics został odnotowany po raz czwarty:
J THEOR APP MECH-POL IF 2012=0.452
Dla przypomnienia: IF 2009=0.178, IF 2010=0.264, IF 2011=0.283. Jak widać, wspołczyn-

nik Impact Factor kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics systematycznie
wzrasta.
Po raz pierwszy otrzymaliśmy rownież tzw. 5-letni wspołczynnik Impact Factor:
J THEOR APP MECH-POL 5-Years IF = 0.447.
W „Wykazie polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację

naukową” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2013 r. Journal of
Theoretical and Applied Mechanics otrzymał 15 pkt.
Czasopismo działa na zasadzie Open Acces. Wszystkie bieżące numery są dostępne w In-

ternecie. Redakcja sprecyzowała i podaje do powszechnej wiadomości przyjętą licencję Creative
Commons (BY-NC). Trwa proces archiwizacji dotychczas wydanych tomów czasopisma, na stro-
nie http://www.ptmts.org.pl/jtam.html dostępne są roczniki 2013-1979. Artykuły zamieszczane
w kwartalniku są także dostępne na Platformie Internetowej Interdyscyplinarnego Centrum Mo-
delowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) oraz w Bi-
bliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej. Planujemy rozszerzenie wykazu baz, w których
czasopismo będzie dostępne.
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W roku 2013 rozpoczęto prace nad wdrożeniem internetowego serwisu czasopisma wraz z sys-
tem elektronicznej obsługi pracy redakcji.

2.2. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2012

W lutym 2013 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2012 w formacie A4, str. 146, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ryszard
Pęcherski.

Łącznie w wydawnictwach ciągłych wydano ok. 108 arkuszy wydawniczych.

IV Współpraca Towarzystwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Towarzystwo realizuje swoje zadania statutowe dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowa-
niu swoich członków, ale działalność – np. wydawanie czy archiwizacja kwartalnika Journal of
Theoretical and Applied Mechanics – nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskiwane z Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wnioski o przyznanie środków można składać w terminach: styczeń-marzec – na bieżący rok,

lipiec-wrzesień – na następny rok.
W 2013 roku w biurze ZG sporządzono raporty (merytoryczne i finansowe) z zadań dofi-

nansowanych przez MNiSW w 2012 roku. Raporty są sporządzane na podstawie materiałów
przysłanych przez organizatorów danej imprezy naukowej. Ministerstwo na podstawie raportu
wydaje decyzję o rozliczeniu przekazanych środków. W przypadku braku pozytywnej decyzji
przyznane środki muszą być zwrócone do Ministerstwa. Zadania, których dotyczyły raporty:

• 51. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Wisła, 25-29 lutego 2012 r.) – raport zaak-
ceptowany

• XXV Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych (Będlewo, 15-19 maja 2012 r.) – raport
zaakceptowany

• III Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego: Mosty – Trady-
cja i Nowoczesność (Bydgoszcz, 24-25 maja 2012 r.) – do chwili sporządzenia sprawozdania
brak decyzji

• XV Konferencja „Mechanika w Lotnictwie” ML-XV 2012 (Kazimierz Dolny, 28-31 maja
2012 r.) – raport zaakceptowany

• XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji (Zakopane, 17-21 września 2012 r.) – raport
zaakceptowany

• VI Sympozjon „Kompozyty, konstrukcje warstwowe” (Srebrna Góra, 8-10 listopada
2012 r.) – raport zaakceptowany

• wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 51 – raport
zaakceptowany

• archiwizacja 6 roczników (1994-1989) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics – raport zaakceptowany.

Na przełomie stycznia i lutego do biura napływają decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego dotyczące dofinansowania zadań realizowanych w danym roku. W biurze ZG
przygotowano umowy zawarte między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Polskim
Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na zadania, które otrzymały pozytywną
decyzję i zostały dofinansowane przez Ministerstwo w 2013 roku (wnioski złożone w okresie
lipiec-wrzesień 2012 oraz styczeń-marzec 2013 roku), czyli:
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• 52. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Ustroń, 23-27 lutego 2013 r.) – środki przy-
znano

• X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (Jarnołtówek, 21-23 marca 2013 r.) –
odmowa

• V Międzynarodowa Konferencji „Naukowe aspekty bezzałogowych obiektów ruchomych”
(Dęblin, 15-17 maja 2013 r.) – odmowa

• VII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (Augustów,
3-6 czerwca 2013 r.) – środki przyznano

• 10th Shell Structures Theory and Applications (Gdańsk, 16-18 października 2013 r.) –
środki przyznano

• Promowanie projektu Silesian Greenpower – środki przyznano
• wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 52 – środki
przyznano

• archiwizacja 10 roczników (1988-1979) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics – środki przyznano.

W okresie lipiec-wrzesień 2013 roku w biurze ZG przygotowano wnioski do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania zaplanowane na 2014 rok. Wnioski są sporządzane
na podstawie materiałów przysłanych przez organizatorów danej imprezy naukowej. Wnioski
dotyczą:

• XXVII Konferencji „Problemy rozwoju maszyn roboczych” (Zakopane, 26-30 stycznia
2014 r.)

• 53. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” (Ustroń, 22-25 lutego 2014 r.)
• Sesji Naukowej poświęconej pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego (Gdańsk,
24-25 kwietnia 2014 r.)

• XXVI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych – Symposium „Vibration in Physical
Systems” (Będlewo, 4-8 maja 2014 r.)

• XVI Konferencji „Mechanika w lotnictwie” ML-XVI 2014 (Kazimierz Dolny, 26-29 maja
2014 r.)

• X Konferencji Naukowej „Konstrukcje zespolone” (Zakopane, 26-27 czerwca 2014 r.)
• wydawania kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 52
• archiwizacji 8 roczników (1978-1971) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Me-
chanics.

Decyzje MNiSW będą podejmowane na początku 2014 roku.

IV Współpraca Towarzystwa z zagranicą

Tradycyjnie już Towarzystwo prowadziło współpracę naukową ze środowiskami mechaników
z innych krajów. W ramach podpisanych umów utrzymywano współpracę z GAMM oraz Czeskim
i Słowackim Towarzystwem Mechaniki.
W różnych formach działalności naukowej organizowanej przez PTMTS udział wzięło 7 pre-

legentów i 41 gości z zagranicy.



2. Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2013 roku 53

V Podsumowanie

Towarzystwo kontynuowało działalność statutową, organizując imprezy naukowe: zebrania,
seminaria, sympozja i konferencje. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając dofi-
nansowanie, potwierdziło dużą rolę tych przedsięwzięć w krzewieniu mechaniki. Mimo ograniczo-
nych środków finansowych Towarzystwo zorganizowało wszystkie zaplanowane imprezy naukowe.

• Odbyło się 81 zebrań naukowych, w których udział wzięło 1658 osób, w tym 24 gości
zagranicznych, wygłoszono 92 referaty (7 prelegentów z zagranicy).
• Odbyły się 3 seminaria, w których udział wzięło 217 osób, w tym 9 gości zagranicznych,
wygłoszono 28 referatów.
• Odbyło się 9 konferencji, sympozjów, w których udział wzięły 1084 osoby, w tym 73 gości
zagranicznych, wygłoszono 458 referatów, zaprezentowano 183 plakaty.
• Odbyły się 1 warsztaty naukowe, w których udział wzięły 22 osoby, wygłoszono 23 referaty.
• Zorganizowano 2 konkursy naukowe.
Razem zorganizowano 96 imprez naukowych, w których udział wzięły 2981 osób, w tym

106 gości zagranicznych, wygłoszono 601 referatów i zaprezentowano 183 plakaty (załącznik
nr 2).
W wydawnictwach ciągłych – kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics oraz

Biuletyn PTMTS, Rok 2012 – wydano ok. 108 arkuszy wydawniczych.
W 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego dofinansowało wydawanie kwartal-

nika JTAM, archiwizację 10 roczników JTAM (lata 1988-1979) oraz organizację 4 konferencji.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2013 i 2014 roku.
Zgodnie z uchwałą XXXV Zjazdu Delegatów powstała struktura organizacyjna Polskiego

Kongresu Mechaniki: powołano Stały Komitet Kongresowy (SKK) oraz Komiteety Honorowy,
Naukowy i Organizacyjny.
Zarząd Główny i Oddziały realizowali zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej:
• uwzględniano zniżki w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorganizowa-
nych przez PTMTS dla członków Towarzystwa,
• przekazywano część wpływów z organizowanych pod szyldem Towarzystwa imprez na rzecz
biura Zarządu Głównego,
• zwiększono dyscyplinę finansową w Oddziałach w ściągalności składek członkowskich,
• Oddziały rozpowszechniały informację o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz
PTMTS jako OPP.

Podsumowując, w 2013 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd
Główny na pierwszy rok XXXVI kadencji (2013-2014): przygotowania do III PKM, Gdańsk
2015 (dyskusja i konkretne działania nad uatrakcyjnieniem formuły Kongresu), organizowanie
przez Oddziały i Zarząd Główny imprez naukowych, umieszczenie w Internecie archiwalnych
roczników czasopisma JTAM z lat 1988-1979 (pełne teksty artykułów w formacie PDF), umiesz-
czenie JTAM na platformach cyfrowych bibliotek i umieszczenie w wyszukiwarkach czasopism
punktowanych i ciągłe starania o wzrost roli Towarzystwa.

Z danych zawartych w sprawozdaniu jednoznacznie wynika, że Towarzystwo –
dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu swoich członków – z powodzeniem
realizuje zadania statutowe.

Sekretarz Generalny PTMTS Przewodniczący PTMTS

Katarzyna Kowal-Michalska Arkadiusz Mężyk

Warszawa, 20 lutego 2014 r.
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Załącznik nr 1

Zebrania organizacyjne w Oddziałach i liczba członków

Oddział
Liczba zebrań Liczba członków
organizacyjnych stan przybyło ubyło

Białostocki 2 26 5
Bielsko-Bialski 1 19 5
Bydgoski 2 51
Częstochowski 4 55 5
Gdański 4 68 2
Gliwicki 5 125 3
Kielecki 6 40
Koszaliński 2 19
Krakowski 2 70
Lubelski 2 25 4 3
Łódzki 3 53
Opolski 10 21 6
Poznański 1 81 6
Rzeszowski 4 21
Szczeciński 1 42 2
Warszawski 3 150 3 1
Wrocławski 6 60
Zielonogórski 1 23 1
Członkowie zagraniczni 37

Razem 59 986 31 15

Załącznik nr 2

Dane liczbowe o działalności naukowej Towarzystwa

Forma
Liczba

Liczba uczestników Liczba Liczba
działalności (w tym gości zagran.) referatów plakatów

Zebrania 81 1658 (24) 92
Seminaria 3 217 (9) 28
Konferencje 9 1084 (73) 458 183
Warsztaty 1 22 23
Konkursy 2

Razem 96 2981 (106) 601 183



2. Sprawozdanie z działalności PTMTS w 2013 roku 55

Zebrania naukowe w Oddziałach Towarzystwa

Oddział
Liczba Liczba uczestników Liczba
zebrań (w tym gości zagran.) referatów

Białostocki 11 278 11
Bielsko-Bialski 8 287 8
Bydgoski 3 50 3
Częstochowski 2 37 (1) 2
Gdański 4 37 (1) 4
Gliwicki 2 b.d. 6
Kielecki 4 69 6
Koszaliński 3 33 3
Krakowski 2 35 (1) 2
Lubelski 7 186 (20) 11
Łódzki 6 60 6
Opolski 10 224 10
Poznański 3 50 (1) 4
Rzeszowski 4 72 4
Szczeciński 4 97 4
Warszawski 2 60 2
Wrocławski 4 46 4
Zielonogórski 2 37 2

Razem 81 1658 (24) 92



3. PROTOKÓŁ Z XXXV ZJAZDU DELEGATÓW PTMTS
Jarnołtówek, 22 marca 2013 r.1

Przybyłych na XXXV Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej powitał przewodniczący PTMTS prof. Arkadiusz Mężyk.
Obecni na Zjeździe delegaci i członkowie honorowi minutą ciszy uczcili pamięć członków

Towarzystwa zmarłych w trakcie kadencji.

Z szeregów naszego Towarzystwa odeszli:
Prof. Zbigniew Olesiak – członek honorowy PTMTS, Oddział Warszawski
Prof. Wojciech Barański – Oddział Łódzki
Prof. Witold Żurek – Oddział Łódzki
Prof. Jerzy Maryniak – członek honorowy PTMTS, Oddział Warszawski
Prof. Czesław Rymarz – Oddział Warszawski
Prof. Bogdan Skalmierski – członek honorowy PTMTS, Oddział Częstochowski
Prof. Jan Kruszewski – członek honorowy PTMTS, Oddział Gdański
Prof. Marian Suchar – członek honorowy PTMTS, Oddział Łódzki
Prof. Krzysztof Wilmański – Oddział Zielonogórski
Dr inż. Adam Legat – Oddział Warszawski
Prof. Jerzy Wróbel – Oddział Warszawski
Prof. Anatoliusz Jakowluk – Oddział Białostocki

* * * * *

Zgodnie z porządkiem obrad i Regulaminem Obrad Zjazdu Delegatów (opublikowanym w do-
starczonym wszystkim uprawnionym do głosowania Biuletynie PTMTS, 2012) przewodniczący
PTMTS zaproponował wybór władz Zjazdu.

• Wybór Przewodniczącego i Komisji Zjazdu
Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.

Przewodniczącym Zjazdu został członek honorowy PTMTS Eugeniusz Świtoński.

Do Prezydium Zjazdu weszli: członek honorowy PTMTS Gwidon Szefer (wiceprzewod-
niczący Zjazdu) oraz Bogdan Posiadała i Piotr Przybyłowicz (sekretarze Zjazdu).

Wybór jednomyślny

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Wojciech Sumelka (przewodniczący), Violetta
Konopińska, Robert Michnik.

Wybór jednomyślny

Komisja Wyborcza:Marek Gzik (przewodniczący), Jarosław Górski, Krzysztof Jesionek.

Wybór jednomyślny

Komisja Uchwał i Wniosków: Stanisław Drobniak (przewodniczący), Roman Starosta,
Edyta Ładyżyńska-Kozdraś.

Wybór jednomyślny
1Podpisany protokół z XXXV ZD PTMTS znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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• Stwierdzenie prawomocności XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził:

Zjazd jest prawomocny (załącznik nr 1)2; uprawnionych do głosowania: 123 osoby,
obecnych na Zjeździe: 82 osoby, w tym 5 członków honorowych (z 23) i 77 delegatów
(ze 100) wybranych na Walnych Zgromadzeniach w Oddziałach – lista (załącznik nr 2).
Uwaga: w terminie późniejszym dojechało dwóch delegatów.

Zgodnie z §24 Statutu PTMTS uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

* * *

Wszyscy uprawnieni do głosowania otrzymali Biuletyn PTMTS, Rok 2011 (w nim opubliko-
wano m.in. – protokół z XXXIV Zjazdu Delegatów, Hucisko 2011; protokół z Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów, Poznań 2011 oraz sprawozdanie z działalności PTMTS w 2011 r.),Biuletyn
PTMTS, Rok 2012 (w nim opublikowano m.in. – Regulamin Obrad Zjazdu Delegatów oraz
sprawozdanie z działalności PTMTS w 2012 r.), sprawozdanie z działalności PTMTS w XXXV
kadencji oraz sprawozdanie finansowe za 2011 i 2012 rok.

* * *

• Przyjęcie protokołu z XXXIV Zjazdu Delegatów, Hucisko 2011
Zjazd przyjął jednomyślnie protokół z obrad XXXIV Zjazdu Delegatów.

* * *

• Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, Poznań, 2011
Zjazd przyjął jednomyślnie protokół z obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

* * *

• Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Wystąpienie przewodniczącego ZG

Przewodniczący PTMTS Arkadiusz Mężyk podziękował wszystkim członkom Zarządu
Głównego za współpracę, a także przewodniczącym Oddziałów, którzy zakończyli kaden-
cję. Są to: Witold Elsner – Oddział Częstochowski, Bogumił Wrana – Oddział Krakowski,
Bogdan Maruszewski – Oddział Poznański, Andrzej Witek – Oddział Szczeciński. Podzię-
kowania za pomoc skierował także do członków honorowych Towarzystwa i wyraził zado-
wolenie, że są kolejni nominowani do tej godności. O szczegółowe przedstawienie delegatom
na Zjazd sprawozdania z działalności PTMTS za okres XXXV kadencji przewodniczący
PTMTS poprosił sekretarza generalnego ZG Katarzynę Kowal-Michalską.

Wystąpienie sekretarza generalnego ZG

Podczas swojej prezentacji opartej na sprawozdaniu z działalności PTMTS w XXXV
kadencji (dostarczonym obecnym w materiałach zjazdowych) sekretarz generalna przed-
stawiła skład władz PTMTS w tej kadencji, przypomniała uchwały i wnioski przyjęte
na XXXIV Zjeździe w Hucisku. Następnie omówiła problemy związane z zarejestrowa-
niem zmian w Statucie PTMTS uchwalonym na tym Zjeździe i koniecznością zwołania

2Podpisane protokoły Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – załączniki 1 oraz 4a-4f – znajdują się w biurze ZG

PTMTS.
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Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w treści statutu zakwestionowanych
przez prezydenta m.st. Warszawy. Poinformowała, że Zarząd Główny na posiedzeniu ple-
narnym 4 lipca 2011 r. przyjął wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
w dniu 29 sierpnia 2011 r. w Poznaniu poświęconego zmianom w Statucie. Uchwalony na
NZD Statut został zatwierdzony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 grudnia 2011 r. i jest
to obowiązujący Statut.

Zgodnie ze Statutem najwyższą władzą PTMTS jest Zjazd Delegatów, a w trakcie kadencji
Zarząd Główny PTMTS. Do kompetencji Zarządu Głównego m.in. należy: (§2, p. 1.3)
uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu. Zarząd
Główny w trakcie zebrań plenarnych podejmował uchwały. Uchwały podjęte w 2011 r. są
opublikowane w Biuletynie PTMTS, Rok 2011. Uchwały podjęte w 2012 r. są opublikowane
w Biuletynie PTMTS, Rok 2012.

Na zebraniu plenarnym 22 stycznia 2013 r. Zarząd Główny:

• przyjął program XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS,
• udzielił rekomendacji zgłoszonym przez oddziały kandydatom do Złotej i Srebrnej
Odznaki Zasłużony dla PTMTS (łącznie wysunięto kandydatury 20 osób),
• udzielił rekomendacji zgłoszonym przez oddziały kandydatom do nadania tytułu
członka honorowego PTMTS (łącznie wysunięto kandydatury 5 osób),
• przyznał nagrodę pieniężną (4 tys. zł) pani Marii Hendzel w związku z jej przejściem
na emeryturę,
• przyjął strukturę organizacyjną Polskiego Kongresu Mechaniki (Stały Komitet Kon-
gresowy, Komitety: Honorowy, Naukowy i Organizacyjny), upoważnił Prezydium do
dalszych rozmów, negocjacji i podejmowania decyzji w tej sprawie.

Sekretarz generalna podsumowała działalność statutową prowadzoną przez Towarzystwo,
czyli organizowanie imprez naukowych: zebrań, seminariów, sympozjów i konferencji
(szczegóły w sprawozdaniach z działalności PTMTS w 2011 roku i 2012 roku opublikowa-
nych odpowiednio w Biuletynie PTMTS, Rok 2011 i w Biuletynie PTMTS, Rok 2012).

Stwierdziła, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając dofinansowanie
na:

• rok 2011 – wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics
(JTAM), archiwizację 6 roczników JTAM oraz 7 konferencji i sympozjów,
• rok 2012 – wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics
(JTAM), archiwizację 6 roczników JTAM oraz 6 konferencji i sympozjów,

potwierdziło dużą rolę tych przedsięwzięć w krzewieniu mechaniki.

Mimo ograniczonych środków finansowych Towarzystwo w trakcie kadencji zorganizowało
wszystkie zaplanowane imprezy naukowe (również te, na które nie udało się pozyskać
dofinansowania):

• odbył się 1 kongres, w którym wzięło udział 203 uczestników, wygłoszono 3 wykłady
plenarne, 188 referatów,
• odbyło się 200 zebrań naukowych, w których udział wzięło 4251 osób, w tym 23 gości
zagranicznych, wygłoszono 230 referaty,
• odbyło się 15 konferencji, sympozjów, sesji, w których udział wzięło 1716 osób, w tym
86 gości zagranicznych, wygłoszono 936 referatów, zaprezentowano 264 plakaty,
• odbyły się 4 seminaria, w których udział wzięło 180 osób, wygłoszono 71 referatów,
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• odbyły się 3 warsztaty, w których wzięło udział 101 osób, wygłoszono 31 referatów,
• zorganizowano 10 konkursów naukowych.

Razem zorganizowano 233 imprezy naukowe, w których udział wzięły 6442 osoby, w tym
127 gości zagranicznych, wygłoszono 1459 referatów i zaprezentowano 264 plakaty.

W wydawnictwach ciągłych – kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics –
wydano 84,25 arkuszy wydawniczych w 2011 roku i 89,00 w 2012 roku. Rok 2012 był
rokiem jubileuszowym kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami od zeszytu 3/2012 został zmieniony format kwartalnika (z B5
na A4), zmieniona została również szata graficzna okładki. Zeszyt jubileuszowy (No. 3,
Vol 50) już w nowej szacie graficznej i nowym formacie oraz specjalnie przygotowany pla-
kat zostały zaprezentowany podczas 23. Międzynarodowego Kongresu ICTAM w Pekinie
w sierpniu 2012 roku. Akcja promocyjna odnosi skutek – odnotowano duże zainteresowanie
możliwością publikacji prac w JTAM ze strony autorów z zagranicy, szczególnie z Azji.

Zarchiwizowano 12 roczników JTAM. W tej chwili na stronie www.ptmts.org.pl dostępne
są już wszystkie wydane artykuły od roku 1989 do bieżącego numeru.

Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 24 października 2011 r. w głosowaniu jaw-
nym, przy wszystkich głosach akceptujących, przyjął propozycję wydawania od 2012 roku
Biuletynu PTMTS jako oddzielnej publikacji z częstotliwością raz w roku. W lutym 2012
roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Rok
2011, w formacie A4, str. 148, ISBN 978-83-932107-1-8, szata graficzna okładki nawiązuje
do pierwszego Biuletynu z 1959 roku. Po opublikowaniu pierwszego rocznika Narodowy
Ośrodek ISSN przy Bibliotece Narodowej zarejestrował Biuletyn PTMTS w międzynaro-
dowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i już od bieżącego wydania Biuletyn
sygnowany jest numerem ISSN 2084-9702.

W wydawnictwach pokonferencyjnych zwartych wydano w trakcie kadencji 352,2 ark.
drukarskie.

Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2013 roku. W okresie lipiec-wrzesień
2012 r. złożono 7 wniosków (wydawanie JTAM, archiwizację 10 roczników JTAM oraz
5 konferencji i sympozjów).

Prowadzone są przygotowania do III Polskiego Kongresu Mechaniki, Gdańsk 2015.

Zarząd Główny realizował zalecenia XXXIV Zjazdu Delegatów oraz Głównej Komisji Re-
wizyjnej w zakresie:

• uwzględniania zniżek w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorgani-
zowanych przez PTMTS dla członków Towarzystwa,
• przekazywania części wpływów z organizowanych pod szyldem Towarzystwa imprez
na rzecz biura Zarządu Głównego,
• dbania o rozpowszechnianie informacji o możliwości przekazywania 1% podatku na
rzecz PTMTS jako OPP,
• zwiększania dyscypliny finansowej w Oddziałach w ściągalności składek członkow-
skich,
• nawiązywania współpracy zagranicznej i promocji czasopisma Journal of Theoretical
and Applied Mechanics,
• nawiązywania współpracy z innymi pokrewnymi towarzystwami i instytucjami na-
ukowymi przy organizacji Polskiego Kongresu Mechaniki,
• zwiększenia działalności wydawniczej, m.in. poprzez wydawanie Biuletynu Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
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Podsumowując, w XXXV kadencji realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie
Zarząd Główny, a z danych zawartych w sprawozdaniach rocznych jednoznacznie wyni-
ka, że Towarzystwo – dzięki ogromnemu i społecznemu zaangażowaniu swoich
członków – z powodzeniem realizuje zadania statutowe.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z działalności finansowej Towarzystwa, obejmujące okres od 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2012 r., a dostarczone delegatom przed Zjazdem, omówił skarb-
nik ZG PTMTS Zbigniew Kowalewski. Dodatkowo poinformował o środkach przyznanych
przez MNiSW już w 2013 roku. Ministerstwo pozytywnie rozpatrzyło wnioski na: 52. Sym-
pozjon „Modelowanie w mechanice”, VII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Ma-
teriałów i Konstrukcji, 10th Shell Structures Theory and Applications oraz archiwizację
10 roczników (1988-1979) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Dwa
wnioski nie uzyskały akceptacji Ministerstwa. Są to: organizacja X Konferencji „Nowe kie-
runki rozwoju mechaniki” oraz V Międzynarodowej Konferencji „Naukowe aspekty bezza-
łogowych obiektów ruchomych”. W uzasadnieniu pierwszej odmowy napisano, że z wniosku
nie można wywnioskować, które fundusze są przeznaczone na Zjazd Delegatów PTMTS,
a które na X NKRM, w przypadku drugiej – że wniosek jest zbyt lakoniczny. Nie ma jesz-
cze decyzji dotyczącej dofinansowania wydawania kwartalnika Journal of Theoretical and
Applied Mechanics.

Następnie skarbnik zaapelował o przekazywanie 1% podatku na rzecz PTMTS.W konkluzji
podkreślił, że bilans mijającej kadencji jest dobry.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący GKR Janusz Lipiński odczytał protokół z posiedzenia Głównej Komisji
Rewizyjnej podsumowującej działalność Towarzystwa w XXXV kadencji (załącznik nr 3)
i wyrażając uznanie za działalność Zarządu, przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.

Dyskusja

W uzupełnieniu i dyskusji nad sprawozdaniami:

➢ Przewodniczący GKR skierował szczególne podziękowania do p. Marii Hendzel za jej
wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz PTMTS.

➢ Zapytany o współpracę z innymi towarzystwami, Arkadiusz Mężyk poinformował o pró-
bach nawiązania realnej kooperacji, także z organizacjami zagranicznymi, w przygoto-
wywaniu przyszłego Polskiego Kongresu Mechaniki.

➢ Zdaniem Józefa Wojnarowskiego sprawozdanie jawnie wskazuje, że PTMTS jest to-
warzystwem o dynamicznym rozwoju. Przy okazji wspomniał o 55. rocznicy istnienia
Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn
PAN, podkreślając rolę i wagę doświadczenia seniorów w efektywnej działalności towa-
rzystwa. Wyraził jednocześnie zdziwienie, że TMM nie został, jak dotąd, zaproszony
do współorganizacji III Polskiego Kongresu Mechaniki.

➢ Stanisław Zawiślak pochwalił wszystkich członków PTMTS, którzy przyczynili się do
wprowadzenia Journal of Theoretical and Applied Mechanics na listę JCR i utrzyma-
nie rosnącego trendu „Impact Factor” tego kwartalnika. Wyraził także gotowość do
współpracy nad organizacją PKM, włączając w to polską afiliację przy International
Federation for the Theory of Machines and Mechanisms (IFToMM).
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Przyjęcie sprawozdań

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności PTMTS oraz
sprawozdania finansowego.

Zebrani w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęli sprawozdania.

Udzielenie absolutorium

Po dyskusji, na podstawie przedstawionych sprawozdań ZG, zebrani w głosowaniu jawnym
jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczący Zjazdu złożył gratulacje przewodniczącemu Arkadiuszowi Mężykowi i Za-
rządowi Głównemu. Arkadiusz Mężyk podziękował obecnym za udzielenie absolutorium.

* * * * *

Wybory władz PTMTS

Zgodnie z Regulaminem Zjazdu wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród
zgłoszonych kandydatów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Każdy
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata konieczna
jest jego pisemna zgoda na kandydowanie. Zgłoszenie kandydata do władz Towarzystwa należy
złożyć w formie pisemnej w Komisji Wyborczej. Obowiązkiem Komisji Wyborczej jest sprawdzić,
czy osoba zgłaszająca jest uprawniona do zgłoszenia kandydatury i czy zgłoszony kandydat
spełnia warunki do kandydowania podane w Statucie PTMTS i Regulaminie Zjazdu.

• Wybory przewodniczącego Zarządu Głównego PTMTS
Komisja Wyborcza podała, że na przewodniczącego PTMTS zgłoszono jedną kandydaturę
– Arkadiusza Mężyka. Kandydat wyraził zgodę.

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4a)

uprawnionych do głosowania 82
oddano głosów 81
głosów ważnych 81
głosów za wyborem 81
głosów przeciwnych 0

Przewodniczącym PTMTS na XXXVI kadencję wybrany został Arkadiusz
Mężyk.

* * *

• Wybory Zarządu Głównego PTMTS
Zarząd przedstawił propozycję, aby – jak w upływającej kadencji – wybrać 9 członków
Zarządu i 2 zastępców członków. W głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto tę propo-
zycję.

Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów na członków ZG PTMTS:

1. Jacek Buśkiewicz – O. Poznański
2. Sławomir Duda – O. Gliwicki
3. Paweł Kłosowski – O. Gdański
4. Piotr Konderla – O. Wrocławski
5. Zbigniew Kowalewski – O. Warszawski
6. Katarzyna Kowal-Michalska – O. Łódzki



62 Część I – Działalność PTMTS

7. Włodzimierz Kurnik – O. Warszawski
8. Tadeusz Łagoda – O. Opolski
9. Krzysztof Magnucki – O. Poznański
10. Bogdan Maruszewski – O. Poznański
11. Wiesław Nagórko – O. Warszawski
12. Ryszard Parkitny – O. Częstochowski
13. Ryszard Pęcherski – O. Krakowski
14. Andrzej Tylikowski – O. Warszawski

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4b)

uprawnionych do głosowania 83
oddano głosów 83
głosów ważnych 83
głosów nieważnych 0

Członkami Zarządu Głównego na XXXVI kadencję wybrani zostali:

Paweł Kłosowski Wiesław Nagórko
Katarzyna Kowal-Michalska Ryszard Parkitny
Zbigniew Kowalewski Ryszard Pęcherski
Włodzimierz Kurnik Andrzej Tylikowski
Bogdan Maruszewski

Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów na zastępców członków ZG PTMTS:
1. Jacek Buśkiewicz – O. Poznański
2. Sławomir Duda – O. Gliwicki
3. Piotr Konderla – O. Wrocławski
4. Tadeusz Łagoda – O. Opolski
5. Krzysztof Magnucki – O. Poznański

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4c)

uprawnionych do głosowania 83
oddano głosów 81
głosów ważnych 81
głosów nieważnych 0

Zastępcami członków Zarządu Głównego na XXXVI kadencję wybrani zostali:

Tadeusz Łagoda
Piotr Konderla

• Wybory przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła jedną kandydaturę – Romana Jankowiaka. Kandydat
wyraził zgodę.

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4d)

uprawnionych do głosowania 83
oddano głosów 83
głosów ważnych 81
głosów nieważnych 2
głosów za wyborem 78
głosów przeciwnych 1
głosów wstrzymujących się 2

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVI kadencję został
Roman Jankowiak.
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• Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej
Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów do GKR:

1. Witold Elsner – O. Częstochowski
2. Maria Kotełko – O. Łódzki
3. Monika Wągrowska – O. Warszawski
4. Stanisław Zawiślak – O. Bielsko-Bialski

Wyciąg z protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (załącznik nr 4e)

uprawnionych do głosowania 83
oddano głosów 82
głosów ważnych 81
głosów nieważnych 1

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVI kadencję zostali:

Witold Elsner
Maria Kotełko
Monika Wągrowska

Zastępcą członka Głównej Komisji Rewizyjnej na XXXVI kadencję został:

Stanisław Zawiślak

* * * * *

W trakcie liczenia głosów wystąpił przewodniczący PTMTS Arkadiusz Mężyk, wspominając
o przygotowaniach do III Kongresu Mechaniki Polskiej – a obecnie w nowej nazwie – III Pol-
skiego Kongresu Mechaniki. W wystąpieniu przypomniał o zmianie nazwy kongresu i przytoczył
argumenty uzasadniające tę zmianę. Poinformował o przyjęciu zasady dwujęzyczności sesji na-
ukowych oraz o powołaniu stałego komitetu organizacyjnego i ustawicznej jego działalności.
Przedstawił Przewodniczącego Kongresu w osobie Włodzimierza Kurnika oraz Przewodniczą-
cych Komitetu Naukowego – Michała Kleibera i Witolda Gutkowskiego. Przypomniał, że za-
szczyt pełnienia gospodarskich obowiązków w 2015 r. przypadł Politechnice Gdańskiej.
Głos zabrał również Eugeniusz Świtoński, który wskazał na rolę i powinność PTMTS w kre-

owaniu nowej listy renomowanych czasopism oraz kategoryzacji jednostek naukowo-badawczych
w kontekście zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Działa-
nia te mogą i powinny wpłynąć na kształt oraz formę dystrybucji dotacji finansowej dedykowanej
działalności jednostek naukowych związanych z mechaniką.

* * * * *

• Nadanie godności członka honorowego PTMTS
Przewodniczący Zjazdu przedstawił kandydatury do nadania godności członka honorowego
Towarzystwa (zatwierdzone przez zebranie plenarne ZG w oparciu o wnioski Oddziałów).
Są to:

doc. Janusz Lipiński (Oddział Łódzki)
prof. Czesław Szymczak (Oddział Gdański)
prof. Hisaaki Tobushi (Japonia, kandydatura Oddziału Warszawskiego)
prof. Paweł Śniady (Oddział Wrocławski)
prof. Michał Kleiber (kandydat ZG, członek Oddziału Warszawskiego)
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Sylwetki kandydatów przedstawili kolejno przewodniczący Oddziału Łódzkiego Jarosław
Jędrysiak, przewodniczący Oddziału Gdańskiego Jarosław Górski, w imieniu przewodni-
czącej Oddziału Warszawskiego Zbigniew Kowalewski, w imieniu przewodniczącej Oddzia-
łu Wrocławskiego Marek Gawliński oraz w imieniu Zarządu Głównego Wiesław Nagórko.

Po każdej prezentacji przeprowadzono głosowania jawne. XXXV Zjazd Dele-
gatów PTMTS nadał godność członka honorowego PTMTS wszystkim nomi-
nowanym.

* * * * *

• Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka (XII edycja Konkursu, 2011-2013)
Przewodniczący jury Andrzej Tylikowski przedstawił protokół Komisji Konkursowej Na-
grody (załącznik nr 5).

Komisja po dokonaniu przeglądu i analizy prac ustaliła:

◦ na konkurs zgłoszono 4 prace (3 z Oddziału Gdańskiego i 1 z Oddziału Krakowskiego);
◦ Komisja po przeanalizowaniu nadesłanej dokumentacji stwierdziła, że wszystkie wnioski
spełniają wymogi formalne, prace stoją na wysokim poziomie merytorycznym i mogą
być wyróżnione Nagrodą.

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja przyznała Nagrodę Naukową im. Wacława Ol-
szaka dr inż. Kindze Nalepce z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie za publikacje naukowe:

1. Symmetry-based approach to parametrization of embedded-atom-method interatomic po-
tentials w Computational Materials Science, 56 (2012), 100-107.

2. Efficient approach to metal/metal oxide interfaces within variable charge model w The
European Physical Journal B, 85 (2012), 45.

Przewodniczący poinformował, że nagroda została połączona z finansową gratyfikacją
w wysokości 4000 zł. Po konsultacjach przeprowadzonych w Zarządzie Głównym posta-
nowiono, że gratyfikacja ta będzie pochodzić z 1% odpisu podatku PIT członków PTMTS.

* * * * *

• Wręczenie Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Me-
chaniki Teoretycznej i Stosowanej

W imieniu przewodniczącego Kapituły Odznaki Józefa Kubika postanowienie Kapituły
z dnia 7 marca 2013 roku odczytał Wiesław Nagórko. Jednomyślną decyzją członków
Kapituły:

Złotą Odznaką wyróżnieni zostali: Adam Borkowski – O. Warszawski, Mykhailo
Delyavskyy – O. Bydgoski, Witold Elsner – O. Częstochowski, Marek Gawliński – O. Wro-
cławski, Maria Hendzel – wniosek O. Warszawskiego, Bazyli Krupicz – O. Białostocki,
Bogdan Maruszewski – O. Poznański, Politechnika Gdańska – wniosek O. Gdańskiego,

Srebrną Odznaką wyróżnieni zostali: Jacek Buśkiewicz – O. Poznański, Piotr Fedeliński
– O. Gliwicki, Małgorzata Gładysz – O. Wrocławski, Robert Jankowski – O. Gdański,
Krzysztof Jesionek – O. Wrocławski, Elżbieta Moryń-Kucharczyk – O. Częstochowski,
Kazimierz Myślecki – O. Wrocławski, Jacek Pozorski – O. Gdański, Stanisław Szweda –
O. Gliwicki, Monika Wągrowska – O. Warszawski.

Osobom wyróżnionym, które były delegatami, Odznaki wręczyli: członek honorowy
Zbigniew Kączkowski oraz przewodniczący PTMTS Arkadiusz Mężyk.
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* * * * *

• Zmiany w Statucie
Propozycję zmian w dwóch paragrafach Statutu PTMTS przedstawiał Arkadiusz Mężyk.
Poinformował delegatów, że propozycje te zostały wcześniej skonsultowane z prawnikiem.

Propozycje zmian w Statucie PTMTS

§9

PTMTS realizuje swoje cele między innymi przez:

1) organizowanie zebrań naukowych, odczytów, seminariów,
2) organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki,
3) organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń naukowych,
4) organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych,
5) wydawanie czasopisma naukowego Journal of Theoretical and Applied Mecha-
nics,

6) wydawanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej,

7) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawnictwa konferencyjne i pokonferen-
cyjne),

8) inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów naucza-
nia, programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych w praktyce,

9) wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,
10) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych
lub podobnych celach działania.

Uwaga: zmiany zaznaczono boldem – dopisano 2) i 6); w 5) zmieniono słowo kwartalnika
na czasopisma naukowego.

§24

1. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem stanowiącym biorą udział:

1) delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziału we-
dług klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,

2) członkowie honorowi w liczbie obejmującej wyłącznie przybyłych na
Zjazd.

Uwaga: zmiana zaznaczona boldem – w 2) dopisano w liczbie obejmującej wyłącznie przy-
byłych na Zjazd.

Zmiany w Statucie były przyjmowane w głosowaniu jawnym.

Spośród 123 osób uprawnionych do głosowania (listę obecności podpisały 84 osoby – za-
łącznik nr 2), obecne na sali są 74 osoby.

Zmiany przyjęto jednomyślnie.

Zgodnie z §48 Statutu:

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania,

liczba uczestniczących w głosowaniu uprawniała Zjazd do wprowadzenia zmian w Statucie
(konieczna była obecność 62 osób i oddanie 42 głosów za).
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* * * * *

• Wybory kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

W jednomyślnym głosowaniu wybrano Kapitułę Odznaki na kadencję 2013-2014. Jej człon-
kami zostali: Stanisław Drobniak, Zbigniew Kączkowski, Józef Kubik, Arkadiusz Mężyk,
Wiesław Nagórko, Wojciech Pietraszkiewicz, Adam Podhorecki, Andrzej Seweryn, Gwidon
Szefer, Eugeniusz Świtoński.

* * * * *

• Organizacja III Polskiego Kongresu Mechaniki, PKM 2015
W kolejnym punkcie obrad Zjazdu Włodzimierz Kurnik przedstawił prezentację dotyczącą
III Polskiego Kongresu Mechaniki. W wystąpieniu nawiązał do materiałów omawianych
jeszcze podczas XXXI Zjazdu PTMTS w Wildze w 2005 r. Przypomniał, że historia Kon-
gresu zaczęła się w 2000 roku po decyzji władz IUTAM o organizacji światowego kongresu
ICTAM w Polsce w roku 2004. Wtedy pojawiły się pytania, czy istnieje „mechanika pol-
ska”, jakie są jej osiągnięcia, kto był i jest jej głównymi animatorami. Jako rezultat powsta-
ła idea zorganizowania Kongresu Mechaniki Polskiej w Warszawie w 2007 r. Cztery lata
później odbył się II Kongres w Poznaniu, po którym zmieniono nazwę na Polski Kongres
Mechaniki. Następny, III, ma odbyć sie w 2015 r., a miejscem obrad będzie Politechnika
Gdańska.

W dalszej części prezentacji Włodzimierz Kurnik zaproponował, by w pracach nad III Kon-
gresem skorzystać jak najwięcej z formuł wypracowanych przez wiodące w obszarze mecha-
niki i od dekad organizowane konferencje, takie jak ICTAM, GAMM, ASME, PACAM. Na-
stępnie wspomniał o potrzebie wpisania Kongresu do Statutu PTMTS i określenia PTMTS
jako stałego organizatora na poziomie krajowym oraz o powołaniu Stałego Komitetu Kon-
gresowego, z ustaleniem trybu jego pracy, odnawialności, regulaminu działania, itp.

W ramach dyskusji nad prezentacją Tomasz Łodygowski przypomniał, że I Kongres zgro-
madził ok. 500 uczestników, podczas gdy w II udział wzięło już tylko 250 osób, mimo
gotowości do przyjęcia 800. Jako główną przyczynę tak niskiej frekwencji wymienił kumu-
lację kilku innych „konkurencyjnych” konferencji odbywających się w tym samym czasie
oraz drugi czynnik – ograniczenie języka Kongresu wyłącznie do języka polskiego. Za waż-
ny wniosek uznał umożliwienie i ułatwienie opublikowania referatu w formie materiałów
pokonferencyjnych, które znalazłyby się na liście punktowanej przez MNiSW. Poparł także
zmianę nazwy Kongresu.

W podobnym tonie wypowiedział się Bogdan Maruszewski, apelując o zaproszenie redakcji
polskich czasopism związanych z mechaniką do aktywnego udziału w Kongresie, m.in. jako
„guest editors”.

Józef Wojnarowski uznał, że wybór Politechniki Gdańskiej na gospodarza III Polskie-
go Kongresu Mechaniki jest bardzo dobry, chwaląc tę uczelnię za wzorowe zorganizowanie
kongresu GAMM w 2009 r. W kwestii liczby uczestników wskazał, że takie konferencje, jak
m.in. organizowany przez IFToMM światowy kongres TMM, gromadzą ok. 1200 uczestni-
ków. Dodał, że Polskiemu Kongresowi Mechaniki potrzeba przeprowadzenia sprawnej akcji
reklamowej.

Arkadiusz Mężyk wskazał na potrzebę powołania szerokiego składu Komitetu Naukowego,
co przełożyłoby się na poprawę frekwencji.

Eugeniusz Świtoński dodał, że do tej poprawy przyczynić się może również zamawianie
referatów przeglądowych z różnych obszarów mechaniki i pokrewnych dyscyplin.
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* * * * *

• Uchwały i wnioski XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Stanisław Drobniak przedstawił zgłoszoną
w trakcie obrad Zjazdu następującą propozycję uchwały zgłoszonej przez Włodzimierza
Kurnika o przyjęciu stałej struktury organizacyjnej Polskiego Kongresu Mechaniki:

Zarząd Główny na zebraniu plenarnym 22 stycznia 2013 r. przyjął strukturę or-
ganizacyjną Polskiego Kongresu Mechaniki w postaci powołania Stałego Komite-
tu Kongresowego oraz Komitetów – Honorowego, Naukowego i Organizacyjnego.
Zjazd upoważnia Prezydium do dalszych rozmów, negocjacji oraz podejmowania
decyzji w tej sprawie. Zjazd postanawia ponadto, że przewodniczącym Stałego
Komitetu Kongresowego jest ex officio przewodniczący PTMTS.

Dyskusja nad propozycją

➢ Witold Gutkowski wspomniał o problemach związanych z organizacją Kongresu. Jako
jeden z nich wymienił dużą liczbę konferencji „mechanicznych” organizowanych każ-
dego roku w Polsce. Jego zdaniem Polski Kongres Mechaniki powinien się wyróżniać
na ich tle liczbą uczestników – przynajmniej 450. Sceptycznie odniósł się także do idei
powołania SKK w ramach PTMTS, uważając, że organizacja tak ważnej imprezy na-
ukowej powinna się odbywać w znacznie szerszej kooperacji z Komitetem PAN oraz
innymi towarzystwami.

➢ W podobnym tonie głos zabrał Ryszard Pęcherski, podkreślając potrzebę negocjacji
w sprawie struktury organizacyjnej Kongresu z innymi środowiskami (poza PTMTS),
powołując się na swoje doświadczenia jako organizatora konferencji SolMech.

➢ W odpowiedzi na te głosy Włodzimierz Kurnik wyjaśnił, że całemu środowisku zwią-
zanemu z mechaniką potrzeba stałej odpowiedzialności za organizację kolejnych kon-
gresów, którą powinien przyjąć właśnie PTMTS. Ideą jest łączyć ośrodki naukowo-
badawcze w całym kraju przy okazji prac nad tak wielką imprezą, a nie dzielić, czyniąc
lokalne środowiska wyłącznymi jej organizatorami.

➢ W tym samym duchu wypowiedziała się Maria Kotełko, kładąc nacisk na różnicę po-
między przewodniczącym SKK a przewodniczącym Kongresu.

➢ Wiesław Nagórko dodał, że przewodniczący Kongresu to zupełnie inna funkcja i rola
w porównaniu do obowiązków przewodniczącego SKK i nie ma żadnych podstaw do
obawy o pominięcie jakichkolwiek środowisk zainteresowanych organizacją i udziałem
w Kongresie.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą o treści zaproponowanej przez
Włodzimierza Kurnika.

Uchwałę przegłosowano przy 2 głosach wstrzymujących.

• Sprawy organizacyjne, dyskusja, wolne wnioski

➢ W otwartej dyskusji Wojciech Tarnowski poinformował o XXXI Konferencji „Poliop-
tymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania” organizowanej przez Poli-
technikę Koszalińską. Konferencję przewidziano na 11-14 czerwca 2013 r. w Mielnie-
-Unieściu. Przypomniał, że pierwsza sesja „polioptymalizacji” odbyła się w 1981 r.
i w chwili obecnej skupia grupę 60-90 osób. Wojciech Tarnowski złożył wniosek o prze-
głosowanie uchwały o objęciu patronatu nad tą konferencją przez PTMTS.



68 Część I – Działalność PTMTS

➢ Eugeniusz Świtoński zauważył, że nie ma potrzeby formalnego zapisywania takiej pro-
pozycji w formie uchwały. Jednocześnie w pełni poparł wniosek o objęciu patronatu.

➢ Zbigniew Kowalewski jako przewodniczący 39th „Solid Mechanics Conference” zaprosił
zebranych do udziału w SolMechu, który odbędzie się w dniach 1-5 września 2014 r.
w Zakopanem.

➢ Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS, Jarosław Górski, zaprosił z kolei do
uczestnictwa w 10. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji „Shell Structures, The-
ory and Applications” organizowanej przez Politechnikę Gdańską w dniach 16-18 paź-
dziernika 2013 r.

➢ Jarosław Jędrysiak, przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTMTS, poinformował o roz-
strzygnięciu konkursu o nagrodę za prace z mechaniki technicznej im. Jana Szmeltera.
Laureatem został p. Łukasz Domagalski z Zakładu Mechaniki Konstrukcji Politechniki
Łódzkiej. Nagrodę połączono z gratyfikacją finansową w wysokości 1500 zł.

* * * * *

Przewodniczący Zjazdu Eugeniusz Świtoński stwierdził, że zostały wyczerpane
wszystkie punkty programu, i poprosił przewodniczącego PTMTS o zamknięcie
obrad XXXV Zjazdu Delegatów PTMTS.
Przewodniczący PTMTS prof. Arkadiusz Mężyk w krótkim wystąpieniu podziękował dele-

gatom za zaufanie, jakim go obdarzyli, powierzając mu kolejny raz funkcję przewodniczącego
PTMTS. Złożył podziękowania wszystkim delegatom i przybyłym członkom honorowym za obec-
ność i aktywne uczestnictwo w Zjeździe, przewodniczącym i sekretarzom Zjazdu oraz komisjom
roboczym za sprawne zrealizowanie porządku obrad. Szczególnie serdeczne słowa skierował do
przewodniczącego Oddziału Opolskiego PTMTS Ewalda Machy za zorganizowanie towarzyszą-
cej Zjazdowi X Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” oraz wszystkim osobom, które
zaangażowały się w organizację samego Zjazdu.
Dziękując delegatom i Prezydium Zjazdu, przewodniczący XXXV Zjazdu

Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Eugeniusz
Świtoński zamknął obrady.

* * * * *

Po wyborach odbyło się zebranie konstytuujące nowo wybranego Zarządu.

• Prezydium ZG PTMTS ukonstytuowało się następująco:
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Nagórko
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
Sekretarz Generalny – dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska, prof. PŁ
Zastępca Sekr. Gen. – prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
Skarbnik – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
Zastępca Skarbnika – prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski

• Główna Komisja Rewizyjna PTMTS ukonstytuowała się następująco:
Wiceprzewodnicząca GKR – dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
Członek GKR – prof. dr hab. inż. Witold Elsner
Członek GKR – prof. dr hab. inż. Maria Kotełko

* * * * *
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XXXV Zjazdowi Delegatów PTMTS towarzyszyła X Konferencja „Nowe kierunki rozwoju
mechaniki”. Konferencję przygotował Oddział Opolski PTMTS. Na czele Komitetu Organiza-
cyjnego stał przewodniczący Oddziału Opolskiego PTMTS prof. Ewald Macha. Na konferencji
wygłoszono 4 referaty plenarne, 14 sekcyjnych, 17 prezentacji plakatowych.

Sekretarze Przewodniczący
XXXV Zjazdu Delegatów XXXV Zjazdu Delegatów

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński

dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
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Załącznik nr 23

Delegaci na XXXV Zjazd PTMTS
22 marca 2013 r., Jarnołtówek

(przy wybranych zastępcach delagatów brak numeru mandatu)

Mandat Imię i nazwisko Podpis

Członkowie Honorowi

CH-1 Zbigniew Kączkowski obecny

CH-2 Eugeniusz Bielewicz

CH-3 Henryk Mikołajczak

CH-4 Józef Wojnarowski obecny

CH-5 Marek Sokołowski

CH-6 Krzysztof Wernerowski

CH-7 Witold Gutkowski obecny

CH-8 Wojciech Pietraszkiewicz

CH-9 Gwidon Szefer obecny

CH-10 Czesław Woźniak

CH-11 Czesław Cempel

CH-12 Otton Dąbrowski

CH-13 Eugeniusz Świtoński obecny

CH-14 Zbigniew Wesołowski

CH-15 Eugeniusz Dembicki

CH-16 Emmanuel Gdoutos

CH-17 Karol Grudziński

CH-18 Józef Kubik

CH-19 Bolesław Mazurkiewicz

CH-20 John. T. Katsikadelis

CH-21 Reinhold Kienzler

CH-22 Józef Szala

CH-23 Edmund Wittbrodt

Oddział Białostocki

D-1 Andrzej Seweryn

D-2 Bazyli Krupicz obecny

D-3 Robert Uścinowicz obecny

Jarosław Szusta

D-1 Adam Tomczyk obecny

Andrzej Kazberuk

Oddział Bielsko-Bialski

D-4 Andrzej Harlecki obecny

D-5 Stanisław Zawiślak obecny

3Lista z podpisami Delegatów znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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Józef Drewniak

Jacek Rysiński

Oddział Bydgoski

D-6 Adam Podhorecki

D-7 Janusz Sempruch

D-8 Stanisław Mroziński

D-9 Jerzy Sawicki obecny

D-10 Maria Olejniczak

Oddział Częstochowski

D-11 Stanisław Drobniak obecny

D-12 Witold Elsner obecny

D-13 Ryszard Parkitny

D-14 Wiesława Piekarska obecna

D-15 Bogdan Posiadała obecny

Tadeusz Nieszporek

Jacek Przybylski

Oddział Gdański

D-16 Jacek Chróścielewski

D-17 Jarosław Górski obecny

D-18 Paweł Kłosowski obecny

D-19 Violetta Konopińska obecna

D-20 Jacek Pozorski obecny

D-21 Czesław Szymczak obecny

D-22 Krzysztof Wilde

D-16 Jerzy Głuch obecny

Eligiusz Mieloszyk

Oddział Gliwicki

D-23 Andrzej Buchacz

D-24 Piotr Fedeliński obecny

D-25 Marek Gzik obecny

D-26 Antoni John obecny

D-27 Arkadiusz Mężyk obecny

D-28 Jerzy Okrajni

D-29 Antoni Skoć

D-30 Stanisław Szweda obecny

D-31 Jerzy Świder

D-32 Sławomir Duda obecny

D-33 Damian Gąsiorek obecny

D-34 Sławomir Kciuk

D-35 Robert Michnik obecny

D-23 Alicja Balin obecna
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Sławomir Żółkiewski obecny

Oddział Kielecki

D-36 Zbigniew Koruba obecny

D-37 Dariusz Bojczuk obecny

D-38 Izabela Krzysztofik obecna

D-39 Zbigniew Dziopa obecny

Oddział Koszaliński

D-40 Tomasz Krzyżyński

D-41 Wojciech Tarnowski obecny

Tomasz Kiczkowiak

D-40 Bogdan Wilczyński obecny

Oddział Krakowski

D-42 Ryszard Pęcherski obecny

D-43 Bogumił Wrana obecny

D-44 Leszek Majkut

D-45 Stanisław Michałowski

D-46 Jacek Cieślik obecny

D-47 Wacław Przybyło

D-48 Wojciech Lisowski

Leszek Mikulski

Oddział Lubelski

D-49 Andrzej Teter obecny

D-50 Jerzy Warmiński

D-51 Jerzy Podgórski obecny

Krzysztof Kęcik

Rafał Rusinek

Jarosław Latalski

Oddział Łódzki

D-52 Łukasz Domagalski obecny

D-53 Jarosław Jędrysiak obecny

D-54 Magda Kaźmierczak-Sobińska obecna

D-55 Maria Kotełko obecna

D-56 Katarzyna Kowal-Michalska obecna

D-57 Janusz Lipiński obecny

Radosław Mania

Irena Wagner

Oddział Opolski

D-58 Grzegorz Gasiak obecny

D-59 Aleksander Karolczuk obecny

D-60 Adam Niesłony obecny
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Oddział Poznański

D-61 Roman Starosta obecny

D-62 Jacek Buśkiewicz obecny

D-63 Tomasz Walczak obecny

D-64 Bogdan Maruszewski obecny

D-65 Ryszard Dzięcielak obecny

D-66 Tomasz Łodygowski obecny

D-67 Krzysztof Magnucki

D-68 Zdzisław Golec

D-67 Andrzej Litewka

D-68 Wojciech Sumelka obecny

Oddział Rzeszowski

D-69 Jan Zacharzewski obecny

D-70 Łukasz Święch obecny

Oddział Szczeciński

D-71 Bartosz Powałka obecny

D-72 Andrzej Witek

D-73 Jan Drewko obecny

D-74 Andrzej Bodnar obecny

D-75 Grzegorz Szwengier obecny

Oddział Warszawski

D-76 Elżbieta Pieczyska

D-77 Barbara Kozłowska obecna

D-78 Zbigniew Kowalewski obecny

D-79 Wiesław Nagórko obecny

D-80 Edyta Ładyżyńska-Kozdraś obecna

D-81 Tadeusz Szymczak obecny

D-82 Piotr Przybyłowicz obecny

D-83 Jacek Janiszewski obecny

D-84 Krzysztof Arczewski obecny

D-85 Leszek Baranowski

D-86 Marian Jeż obecny

D-87 Włodzimierz Kurnik obecny

D-88 Adam Borkowski

D-89 Andrzej Tylikowski obecny

D-90 Grzegorz Jemielita

Danuta Jasińska-Choromańska

Adam Srebro

D-90 Monika Wągrowska obecna

Leopold Kruszka

D-88 Jacek Widłaszewski obecny
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Oddział Wrocławski

D-91 Piotr Konderla

D-92 Marek Gawliński obecny

D-93 Czesław Machelski obecny

D-94 Krzysztof Jesionek obecny

D-95 Roman Jankowiak obecny

D-96 Wojciech Błażejewski obecny

D-97 Michał Stosiak obecny

D-91 Leszek Stricker obecny

Oddział Zielonogórski

D-98 Petr Alyavdin

D-99 Abdrachman Alsabry

D-100 Zygmunt Lipnicki
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Załącznik nr 34

Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

z kontroli oceny działalności Towarzystwa w okresie XXXIV kadencji (2011-2012)
Warszawa, 13 marca 2013 r.

W czasie trwania XXXV kadencji Towarzystwa GKR zbierała się dwukrotnie; po raz pierwszy
14 marca 2012 r., aby dokonać kontroli za rok 2011, oraz 13 marca 2013 r., aby dokonać kontroli
za rok 2012 i ocenić działalność Towarzystwa w całej XXXV kadencji.
W trakcie upływającej kadencji Przewodniczący GKR uczestniczył z głosem doradczym

w większości posiedzeń Zarządu Głównego i jego Prezydium.
13 marca 2013 r. komisja zebrała się w składzie:

doc. dr inż. Janusz Lipiński – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita – wiceprzewodniczący
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW – członek Komisji

i przeprowadziła kontrolę działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2012 r.
Dokumenty stanowiące podstawę oceny:

1. Sprawozdanie z działalności PTMTS w kadencji opracowane przez Zarząd Główny.
2. Sprawozdanie finansowe PTMTS za kadencję opracowane przez skarbnika ZG PTMTS.
3. Protokoły Komisji Rewizyjnych Oddziałów Towarzystwa za kadencję.
4. Dokumenty finansowe Towarzystwa.

I Działalność Towarzystwa w XXXV kadencji

Działalność rzeczowa

Statutowe cele Towarzystwa, koncentrujące się wokół popierania i krzewienia rozwoju mecha-
niki, realizowane były poprzez organizowanie zebrań i konferencji naukowych, sesji i seminariów,
kursów oraz konkursów naukowych, a ponadto poprzez działalność wydawniczą.
Zorganizowano łącznie:

• 200 zebrań naukowych,
• 15 konferencji naukowych,
• 3 warsztaty naukowe,
• 4 seminaria naukowe,
• 10 ogólnopolskich konkursów naukowych.

Bardzo ważną formą działalności były wydawnictwa. Zarząd Główny PTMTS kontynuował
i zapewniał warunki wydawania kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics
(utrzymując kalendarz wydawniczy i koszty wydawania na wymaganym poziomie).
W okresie sprawozdawczym ukazało się 8 zeszytów o łącznej objętości 173,25 arkuszy wy-

dawniczych.
W 2012 r. ZG PTMTS podjął decyzję o powrocie do tradycji i wydawaniu Biuletynu PTMTS

jako oddzielnej publikacji – przez wiele ostatnich lat był on częścią JTAM. W lutym ukazał się
pierwszy numer w formacie A4, 148 str.: Biuletyn PTMTS, Rok 2011.
Wydano również materiały pokonferencyjne o łącznej objętości 352,2 arkuszy drukarskich.

4Podpisany protokół Głównej Komisji Rewizyjnej znajduje się w biurze ZG PTMTS.
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Kontynuowano współpracę ze środowiskami naukowymi z innych krajów, w zebraniach na-
ukowych zorganizowanych przez Towarzystwo, konferencjach i seminariach udział wzięło 126
gości zagranicznych.
W XXXV kadencji PTMTS zorganizowało 10 konkursów naukowych.

Działalność organizacyjna

W trakcie kadencji odbyło się 6 zebrań Prezydium Zarządu Głównego i 8 zebrań plenarnych
Zarządu Głównego.
Ogólna liczba członków Towarzystwa na koniec kadencji – 970, w tym: 23 członków hono-

rowych, 39 członków zagranicznych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 129 zebrań organi-
zacyjnych.
W okresie kadencji PTMTS poniosło dotkliwe straty w wyniku śmierci członków Rady Na-

ukowej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics prof. Jerzego Maryniaka, prof.
Zbigniewa Olesiaka oraz prof. Bogdana Skalmierskiego. Zarząd Główny uzupełnił skład osobowy
Rady.
Wobec zastrzeżeń organu nadzoru do dwóch zmian wprowadzonych w Statucie na Walnym

Zjeździe Delegatów w Hucisku, Zarząd Główny przyjął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Zjazdu Delegatów w sprawie zmian w treści Statutu zakwestionowanego przez Prezydenta m.st.
Warszawy. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów odbył się 29 sierpnia 2011 r. w Poznaniu. Uchwalony
na NZD Statut, zgodny z zaleceniem Sądu, został zatwierdzony w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w dniu 9 grudnia 2011 r.
Zarząd Główny powierzył organizację XXXVI Zjazdu Delegatów połączonego z X Konfe-

rencją „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” Oddziałowi Opolskiemu i ustalił termin na 21-23
marca 2013 r. Zjazd odbędzie się w Ośrodku wypoczynkowym „Ziemowit” w Jarnołtówku.
Zarząd Główny przyjął listę nominowanych do Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla

PTMTS oraz przyjął wnioski o nadanie godności członka honorowego PTMTS zgłoszone przez
Oddziały. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów.
Zarząd Główny PTMTS, wspólnie z Politechniką Gdańską jako głównym organizatorem,

podjął prace przy organizacji III Kongresu Mechaniki Polskiej w Gdańsku (2015 r.).
Prowadzenie działalności administracyjno-finansowej w Oddziałach odbywa się społecznie.

Działalność finansowa

Towarzystwo czerpało swoje fundusze ze składek członkowskich, dotacji MNiSW, wpłat wy-
nikających z przynależności PTMTS do OPP (1%), opłat konferencyjnych, działalności wydaw-
niczej oraz odsetek bankowych. Struktura wpływów i wydatków oraz bilans końcowy działalności
finansowej Towarzystwa zawarty jest w sprawozdaniu finansowym skarbnika ZG.

II Ocena działalności
Główna Komisja Rewizyjna po dokonaniu szczegółowego przeglądu działalności Towarzystwa

w mijającej kadencji stwierdza, że Zarząd Główny i Oddziały wypełniały zadania statutowe
Towarzystwa, podejmowały działania zmierzające do realizacji wniosków przyjętych na XXXIV
Zjeździe Delegatów, przy czym stopień realizacji tych wniosków jest różny.
Do zdecydowanie pozytywnych osiągnięć Towarzystwa, zdaniem GKR, należy zaliczyć:

➢ Zarząd Główny wraz z Oddziałem Gdańskim podjął przygotowania do zorganizowania
w 2015 roku III Kongresu Mechaniki Polskiej;

➢ aktywność Oddziałów w organizacji zebrań naukowych i konferencji, jak również znaczny
wzrost liczby uczestników tych zebrań, szczególnie należy podkreślić wysoką aktywność
Oddziałów: Białostockiego, Opolskiego, Gliwickiego, Gdańskiego oraz Łódzkiego w orga-
nizacji zebrań naukowych;
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➢ kontynuowanie działalności wydawniczej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics;

➢ uzyskanie przez czasopismo Journal of Theoretical and Applied Mechanics współczynnika
impact factor IF=0.283, co pozwoliło uzyskać większą liczbę punktów za publikacje w tym
czasopiśmie;

➢ uznanie rangi Towarzystwa w postaci uczestnictwa członków PTMTS w Komitetach Na-
ukowych PAN;

➢ udział wybitnych uczonych z dziedziny mechaniki w konferencjach i sympozjach organizo-
wanych przez PTMTS;

➢ starania i zapewnienie dofinansowania ze środków MNiSW na działalność wydawniczą
i konferencyjną;

➢ utrzymywanie współpracy z ośrodkami i naukowcami zagranicznymi.

GKR skontrolowała działalność finansową Towarzystwa i uznaje celowość, rzetelność oraz go-
spodarność wydatków. Stwierdza także, że liczby podane w sprawozdaniu finansowym są zgodne
z odpowiednimi zapisami w dokumentach finansowo-bankowych. Za staranne gospodarowanie
dostępnymi środkami finansowymi Towarzystwa GKR wyraża uznanie dla pracy Skarbnika ZG,
jak również Kolegów odpowiedzialnych za działalność finansową w Oddziałach.
Mimo zmniejszonej liczby członków Towarzystwa z przyczyn naturalnych należy zanotować

przyjęcie w poczet członków PTMTS młodych pracowników nauki, tak więc stan liczbowy człon-
ków PTMTS wzrósł o 9 osób w stosunku do poprzedniej kadencji.

III Wnioski końcowe
Jako wynik analizy działalności Towarzystwa GKR zaleca:

➢ uwzględnianie zniżek w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorganizowa-
nych przez PTMTS dla członków Towarzystwa – aktualnie jest to realizowane;

➢ przekazywanie części wpływów ze składek członkowskich na prace prowadzone przez biuro
Zarządu Głównego;

➢ rozważenie możliwości przekazywania części wpływów z organizowanych pod szyldem To-
warzystwa imprez na rzecz biura Zarządu Głównego;

➢ podjęcie starań przez przewodniczących Oddziałów do rozpowszechnienia informacji o moż-
liwości przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz PTMTS jako OPP.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Towarzystwa w mijającej kadencji,
zgodnie ze Statutem §32, Główna Komisja Rewizyjna przedkłada XXXV Zjazdowi
Delegatów wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
PTMTS.
Jednocześnie GKR pragnie wyrazić swoje uznanie przewodniczącemu PTMTS prof. Arka-

diuszowi Mężykowi, wszystkim członkom Zarządu Głównego, paniom pracującym w biurze ZG,
Radzie Redakcyjnej oraz Kolegium Redakcyjnemu Journal of Theoretical and Applied Mecha-
nics za działalność i troskę o dobre imię i dalszy rozwój Towarzystwa. Szczególne podziękowania
GKR kieruje do Pani Marii Hendzel, która zakończyła pracę w Biurze PTMTS, za wieloletnią
doskonałą współpracę z GKR.

Za Główną Komisję Rewizyjną PTMTS
Przewodniczący

Doc. dr inż. Janusz Lipiński
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Załącznik nr 55

Jarnołtówek, 21 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ
KOMISJI KONKURSOWEJ NAGRODY NAUKOWEJ

IM. WACŁAWA OLSZAKA
XII EDYCJA
(2011-2013)

Komisja Konkursowa powołana przez ZG PTMTS w składzie:
• Prof. Tadeusz Chmielniak
• Prof. Lech Dietrich
• Prof. Stanisław Drobniak – obecny
• Prof. Paweł Kłosowski – obecny
• Prof. Józef Kubik
• Prof. Piotr Perzyna
• Prof. Gwidon Szefer – obecny
• Prof. Andrzej Tylikowski – przewodniczący – obecny
• Prof. Czesław Woźniak

dokonała w dniu 21 marca 2013 roku w Jarnołtówku przeglądu i analizy nadesłanych wniosków.
Komisja ustaliła, że wnioski o nagrodę przysłane przez:
• Oddział Krakowski PTMTS, podpisany przez przewodniczącego Zarządu Oddziału prof.
Ryszarda Pęcherskiego dla dr inż. Kingi Nalepki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki, AGH w Krakowie.

• Oddział Gdański PTMTS, podpisane przez przewodniczącego Zarządu Oddziału prof.
Jarosława Górskiego dla:

– dr inż. Łukasza Rafała Pyrzowskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej,

– dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej,

– dr inż. Agnieszki Sabik z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej

spełniają wymogi formalne, stoją na wysokim poziomie merytorycznym i mogą być wyróżnione
Nagrodą.
W wyniku dyskusji i głosowania Komisja przyznała Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka

dr inż. Kindze Nalepce za publikacje naukowe:
1. Symmetry-based approach to parametrization of embedded-atom-method interatomic poten-
tials w Computational Materials Science, 56 (2012), 100-107,

2. Efficient approach to metal/metal oxide interfaces within variable charge model w The
European Physical Journal B, 85 (2012), 45.

Przewodniczący Komisji
Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka

Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski

5Podpisany protokół Komisji Nagrody znajduje się w biurze ZG PTMTS.



4. STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

uchwalony na XXXV Zjeździe Delegatów, Jarnołtówek 20131

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
w skrócie PTMTS.

§2

Terenem działalności PTMTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu
Głównego Warszawa.

§3

PTMTS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiazującego
prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§4

PTMTS może powoływać Oddziały.

§5

PTMTS używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem określającym nazwę, siedzibę oraz
jednostkę organizacyjną Towarzystwa.

§6

PTMTS opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7

PTMTS może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych o podob-
nych celach działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Celem PTMTS jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz
współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.
1Statut został zatwierdzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany w KRS w Rejestrze Stowarzyszeń w dniu 2 października 2013 r.
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§9

PTMTS realizuje swoje cele między innymi przez:
1) organizowanie zebrań naukowych, odczytów, seminariów,

2) organizowanie Polskiego Kongresu Mechaniki,

3) organizowanie konferencji, sympozjów i szkoleń naukowych,

4) organizowanie konkursów naukowych i dydaktycznych,

5) wydawanie czasopisma naukowego Journal of Theoretical and Applied Mechanics,

6) wydawanie Biuletynu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,

7) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawnictwa konferencyjne i pokonfe-
rencyjne),

8) inicjowanie dyskusji i wyrażanie opinii na tematy dotyczące programów nauczania,
programów badawczych oraz zastosowania osiągnięć naukowych w praktyce,

9) wyrażanie opinii w sprawach środowiska naukowego, nauki, techniki i edukacji,

10) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub
podobnych celach działania.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie PTMTS dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających (indywidualnych i zbiorowych),

3) członków honorowych.

§11

Członkami zwyczajnymi PTMTSmogą zostać osoby pracujące naukowo w zakresie mechaniki
teoretycznej i stosowanej i nauk pokrewnych.

§12

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału PTMTS na podstawie pisemnej dekla-
racji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

2. Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka zapada większością
co najmniej 2/3 głosów składu Zarządu.

§13

Członkowie zwyczajni należą organizacyjnie do jednego z Oddziałów.

§14

Członkowie zwyczajni PTMTS mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz PTMTS,

2) brać udział w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowych, seminariach i innych
imprezach organizowanych przez PTMTS,

3) otrzymywać ulgę w opłatach za udział w konferencjach organizowanych lub współ-
organizowanych przez PTMTS.
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§15

Członkowie zwyczajni PTMTS mają obowiązek:

1) aktywnej pracy badawczej w obszarze zainteresowania Towarzystwa,

2) brania czynnego udziału w pracach PTMTS oraz popierania tych prac w zakresie
określonym celami PTMTS,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej.

§16

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, związane merytoryczną
działalnością z rozwojem mechaniki teoretycznej i stosowanej i nauk pokrewnych.

2. Członkowie wspierający, osoby prawne, działają w Towarzystwie za pośrednictwem swoich
przedstawicieli.

3. Członków wspierających PTMTS przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej dekla-
racji.

4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czyn-
nego i biernego prawa wyborczego.

5. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego płacenia składki w zadeklarowanej
wysokości.

§17

1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju
mechaniki lub dla rozwoju PTMTS.

2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego
PTMTS.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składki.

§18

1. Członkostwo członków zwyczajnych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z PTMTS zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi
Oddziału,

2) skreślenia za niepłacenie przez okres 2 lat składki członkowskiej, pomimo pisemnego
upomnienia,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału za popełnienie czynu nielicującego z godno-
ścią członka PTMTS lub działania na szkodę Towarzystwa albo w przypadku skazania
go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw pu-
blicznych.

2. Członek skreślony może zostać ponownie przyjęty pod warunkiem opłacenia składki za
okres zalegania.

3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego
w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uprawnienie to nie
dotyczy przypadku wykluczenia członka w związku ze skazaniem go na dodatkową karę
utraty praw publicznych.
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§19

Członkostwo członków wspierających i honorowych ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,

2) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa,

3) utraty osobowości prawnej przez członków wspierających.

§20

W uznaniu zasług dla PTMTS, jego członkom zwyczajnym lub wspierającym, przyznawana
jest Złota lub Srebrna Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej.

Rozdział IV

Władze PTMTS

§21

1. Władzami PTMTS są:

1) Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz PTMTS trwa 2 lata.

3. Uchwały wszystkich władz PTMTS, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statu-
cie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Członkowie wszystkich władz PTMTS swoje funkcje pełnią społecznie.

§22

1. Najwyższą władzą PTMTS jest Zjazd Delegatów – zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Zwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny co dwa lata.

§23

Do kompetencji zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTMTS,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Główne-
mu – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach,

5) wybór przewodniczącego, 6 do 9 członków i 2 do 3 zastępców członków Zarządu Głów-
nego oraz wybór przewodniczącego, 3-4 członków i 2-3 zastępców członków Głównej
Komisji Rewizyjnej, zgodnie z Regulaminem Obrad Zjazdu Delegatów,

6) nadawanie godności członków honorowych na wniosek Zarzadu Głównego,
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7) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiazaniu się PTMTS,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz
PTMTS.

§24

1. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem stanowiącym biorą udział:

1) delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziału według
klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny,

2) członkowie honorowi w liczbie obejmującej wyłącznie przybyłych na Zjazd.

2. W Zjeździe Delegatów PTMTS z głosem doradczym udział biorą:

1) członkowie ustępującego Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli
nie zostali wybrani delegatami,

2) goście, zaproszeni przez Zarząd Główny.

3. Zjazd Delegatów obraduje zgodnie z Regulaminem Zjazdu Delegatów.

§25

O dacie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiada-
mia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§26

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTMTS może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głów-
nego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby Zarządów Od-
działów.

2. Nadzwyczjny Zjazd Delegatów PTMTS jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie
do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
został zwołany.

§27

1. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego, 6-9 członków, 2-3 zastępców wybranych
przez zwyczajny Zjazd Delegatów oraz z przewodniczących Zarządów Oddziałów.

2. Funkcję przewodniczącego PTMTS ta sama osoba może pełnić kolejno najwyżej przez dwie
kadencje.

3. Przewodniczący PTMTS nie może pełnić żadnych funkcji we władzach Oddziału.

§28

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie PTMTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością PTMTS zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi
i uchwałami Zjazdu Delegatów,

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

5) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, komisji problemowych stałych i okresowych
oraz nadzorowanie ich działalności,
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6) zawieszanie Zarządu Oddziału w razie niewypełniania obowiązków statutowych,

7) występowanie z wnioskami do Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie człon-
kostwa honorowego,

8) zgłaszanie kandydatów do odznaczenia Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Me-
chaniki Teoretycznej i Stosowanej na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej
inicjatywy,

9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
PTMTS,

10) zarządzanie majątkiem i funduszami PTMTS,

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach sporów pows-
tałych pomiędzy członkami PTMTS w związku z ich przynależnością do PTMTS,

12) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy
w składzie do trzech osób, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu
Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
2 razy w roku.

4. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co naj-
mniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego PTMTS lub jednego z wice-
przewodniczących.

§29

Zarząd Główny wybiera spośród siebie 7-osobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład
którego wchodzi przewodniczący PTMTS, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz generalny
i jego zastępca oraz skarbnik i jego zastępca.

§30

1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy kierowanie działalnością PTMTS
w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecno-
ści co najmniej połowy członków Prezydium, w tym przewodniczącego PTMTS lub jednego
z wiceprzewodniczących.

3. Dla ważności pism dotyczących działalności PTMTS – z wyłączeniem spraw opisa-
nych w §47 – wymagany jest podpis przewodniczącego PTMTS lub jednego z wiceprze-
wodniczących.

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy
w roku.

§31

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 3-4 członków, którzy na pierw-
szym posiedzeniu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

2. Zastępcy członków Głównej Komisji Rewizyjnej są zapraszani na posiedzenia Głównej
Komisji Rewizyjnej i biorą udział w jej pracach z głosem doradczym.
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§32

1. Do kompetencji i szczegółowego zakresu obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należą:

1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności finansowo-
-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień,

3) występowanie na Zjeździe Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi Głównemu,

4) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

2. Przewodniczący bądź upoważniony przezeń członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
PTMTS.

Rozdział V

Oddziały PTMTS

§33

1. Oddziały PTMTS powstają – na podstawie uchwały Zarządu Głównego – w miejscowości,
w której mieszka lub pracuje co najmniej 10 członków PTMTS.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

§34

Władzami Oddziału są:

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§35

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co dwa lata,
nie później niż dwa miesiące przed terminem Zjazdu Delegatów PTMTS.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Od-
działu z jego własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału bądź co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału i obraduje wyłącznie nad spra-
wami, dla których zostało zwołane.

§36

W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Oddziału,

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
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§37

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w I terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, natomiast w II ter-
minie bez względu na liczbę obecnych.

§38

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie wytycznych działalności Oddziału na podstawie postanowień Statutu
i uchwał władz PTMTS,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyj-
nej Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału – na
wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3) określenie liczby osób we władzach Oddziału,

4) wybieranie przewodniczącego, 3-5 członków i 1-2 zastępców członków Zarządu Od-
działu,

5) wybieranie 3 członków i 1-2 zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,

6) wybieranie delegatów na Zjazd Delegatów PTMTS.

§39

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego i 3 do 5 członków, spośród których wybiera
się wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, skarbnika i ewentualnie ich zastępców.

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1) realizacja celów statutowych PTMTS na terenie działalności Oddziału,

2) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami na terenie działalności Oddziału,

3) zarządzanie majątkiem PTMTS, oddanym przez Zarząd Główny w administrację
Oddziałowi z prawem zawierania umów,

4) opracowywanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz preliminarzy budżetowych
Oddziału,

5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego i Zjazdu Delegatów
PTMTS,

6) utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i składanie mu sprawozdań,

7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych,

8) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,

9) wysuwanie kandydatów do nadania członkostwa honorowego i zagranicznego.

§40

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy
w roku.
Wybrani zastępcy członków Zarządu Oddziału są zapraszani na posiedzenia Zarządu Od-

działu i biorą udział w jego pracach na pełnych prawach.
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§41

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedze-
niu wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Wybrani zastępcy członków są zapraszani na posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału
i biorą udział w jej pracach z głosem doradczym.

§42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Oddziału pod względem celowości
merytorycznej, legalności wydatkowania funduszy, zgodności z przepisami prawa, za-
sadami i postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz PTMTS,

2) przeprowadzanie raz na rok szczegółowej kontroli działalności Oddziału,

3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków dotyczących działal-
ności Oddziału,

4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działal-
ności i jej wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału, jak również wniosków
dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium.

§43

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału
z głosem doradczym.

Rozdział VI

Majątek PTMTS

§44

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości i fundusze.

§45

Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) subwencje, dotacje i darowizny,

3) dochody z majątku Towarzystwa,

4) dochody z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa prowadzonych na pod-
stawie uzyskanych zezwoleń.

§46

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzy-
stwa, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§47

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są
podpisy przewodniczącego PTMTS lub jednego z wiceprzewodniczących oraz skarbnika lub jego
zastępcy.
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Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się PTMTS

§48

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obec-
ności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

§49

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 gło-
sów przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania.

2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu się PTMTS Zjazd Delegatów podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, która podlega zatwierdzeniu przez władzę
rejestracyjną.
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1. NOMINACJE I ODZNACZENIA

Doktorat honoris causa Politechniki Lubelskiej
dla profesora Eugeniusza Świtońskiego

Senat Politechniki Lubelskiej, oceniając dorobek naukowy, dydak-
tyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez
prof. dr. hab. inż. Marka Opielaka, promotora przewodu, oraz uwzględ-
niając opinie Senatów: Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica
w Krakowie i Politechniki Świętokrzyskiej, nadał prof. dr. hab. inż. Eu-
geniuszowi Świtońskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lu-
belskiej Uchwałą Nr 14/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r.
13 maja 2013 roku odbyła się w Politechnice Lubelskiej uroczystość

nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Eugeniuszowi
Świtońskiemu, dr. h.c. multi. Laudację wygłosił promotor prof. dr hab.
inż. Marek Opielak. Uhonorowany tym wysokim wyróżnieniem akademickim profesor Eugeniusz
Świtoński wygłosił wykład pt. „Mechatronika w systemach bezpieczeństwa i obronności”.
Działalność naukowa profesora Eugeniusza Świtońskiego, związanego od lat z Politechni-

ką Śląską, ceniona zarówno w Polsce, jak i za granicą, dotyczy szeroko rozumianej mechaniki.
Główne kierunki Jego prac naukowych to stateczność i dynamika prętów cienkościennych, dyna-
mika maszyn górniczych, a w szczególności kombajnów węglowych, stosowanie i rozwój metod
numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, dynamika napędów elek-
tromechanicznych w ujęciu mechatronicznym. Jego dorobek naukowy znalazł uznanie w wielu
ośrodkach naukowych poza granicami Polski, m.in. w Aachen, Brnie, Ostrawie, Pilznie, Moskwie,
Kijowie i Wilnie. Znana i poważana jest także działalność organizacyjna Profesora. Współorgani-
zował bowiem i uczestniczył w ponad 80 międzynarodowych konferencjach naukowych, a także
pracował w komitetach redakcyjnych wielu czasopism, takich jak np. Przegląd Mechaniczny,
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, International Journal Engineering Mechanics.
Jest przewodniczącym komitetu naukowego sympozjonu „Modelowanie w mechanice” oraz re-
daktorem naczelnym periodyku wydawanego przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Poli-
techniki Śląskiej Modelowanie Inżynierskie. Bierze udział w pracach wielu komisji i rad nauko-
wych, m.in. Komitetu Mechaniki, Komitetu Budowy Maszyn i Komisji Górniczej PAN, Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest powszechnie szanowany i lubiany za swoją
bezpośredniość i życzliwy stosunek do ludzi oraz umiejętności koncyliacyjne.

* * * * *

Godność członka honorowego PTMTS

W dniu 22 marca 2013 r. XXXV Zjazd Delegatów PTMTS w Jarnołtówku nadał godność
członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej pięciu osobom:
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• Profesor Czesław Szymczak otrzymał godność na wniosek Oddziału Gdańskiego

Profesor Czesław Szymczak urodził się 17 września 1942 r. w Głogowej, pow. Ostrów Wlkp.
Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej ukończył w 1967 ro-
ku. Stopień doktora nauk technicznych w specjalności budownictwo uzyskał w 1972 roku,
a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w 1983 roku na tym samym Wydzia-
le. W roku 1993 otrzymał tytuł profesora, a od 1997 roku jest profesorem zwyczajnym
Politechniki Gdańskiej. Pełnił funkcję kierownika Katedry Mechaniki Budowli w latach
1997-2006. Od roku 2009 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii
i Projektowania Okrętu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Jest wybitnym specjalistą z zakresu mechaniki konstrukcji i jej różnorodnych zastosowań,
poczynając od konstrukcji cienkościennych, pali zagłębionych w gruncie, a kończąc na bio-
mechanice. Może poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowym, organizacyjnym i dy-
daktycznym, a także licznymi przykładami wykorzystania swojej wiedzy we współpracy
z jednostkami gospodarczymi. Ma duże zasługi w rozwoju kadry naukowej jako promotor
prac doktorskich, wieloletni kierownik Katedry Mechaniki Budowli oraz jako organizator
i kierownik Środowiskowego Studium Doktoranckiego.

Od 1972 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
w latach 1992-2006 był przewodniczącym Oddziału Gdańskiego, a w latach 1992-2009
członkiem Zarządu Głównego. Za aktywną działalność został odznaczony Złotą Odznaką
Towarzystwa.

• Docent Janusz Lipiński otrzymał godność na wniosek Oddziału Łódzkiego

Docent Janusz Lipiński urodził się 30 maja 1935 r. w Warszawie. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Koluszkach uzyskał świadectwo dojrzałości w 1951 r. W tym też
roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Studia ukończył
w 1957 r., uzyskując tytuł zawodowy mgr. inż. mechanika w specjalności maszyny i urzą-
dzenia energetyczne. Po wygraniu konkursu, już w okresie studiów podjął pracę w charak-
terze zastępcy asystenta w Katedrze Mechaniki Technicznej kierowanej przez prof. Jana
Szmeltera. Po ukończeniu studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta, od 1960 r.
na stanowisku starszego asystenta. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk tech-
nicznych w 1964 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Z dniem 1 grudnia 1971 r.
został powołany na stanowisko docenta.

Docent Janusz Lipiński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej od 1958 roku. W Oddziale Łódzkim PTMTS pełnił wiele funkcji; był wie-
lokrotnie Skarbnikiem Oddziału, w latach 1970-1974 był Sekretarzem Oddziału, w latach
1974-1978 był Wiceprzewodniczącym Oddziału, w latach 1978-1982 był Przewodniczącym
Oddziału. Od roku 1984 jest członkiem Zarządu Głównego PTMTS, gdzie pełnił w dwóch
kadencjach funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Towarzystwa, a w jednej kadencji
funkcję Zastępcy Skarbnika Zarządu Głównego. Od roku 1996 do chwili obecnej jest Prze-
wodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej.

Docent Janusz Lipiński czynnie uczestniczy w pracach Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
gdzie od 1993 r. pełni funkcję Sekretarza Naukowego Wydziału V Nauk Technicznych. Za
swą czynna pracę w Towarzystwie został wyróżniony przez Walne Zgromadzenie ŁTN
godnością członka honorowego.

Docent Janusz Lipiński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem
Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Złotą Odznaką
Stowarzyszenia Włókienników Polskich.
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• Profesor Hisaaki Tobushi otrzymał godność na wniosek Oddziału Warszawskiego
Profesor Hisaaki Tobushi urodził się 22 sierpnia 1946 roku w Oita w Japonii. Studiował
w renomowanych japońskich uczelniach. Studia inżynierskie ukończył w 1969 r. w Ky-
ushu Institute of Technology, a magisterskie w Nagoya University w roku 1971, gdzie 5 lat
później uzyskał stopień doktora. Od roku 1991 jest profesorem, obecnie w Department of
Mechanical Engineering, Aichi Institute of Technology w Toyota-city. Od wielu lat zajmuje
się badaniami materiałów z pamięcią kształtu. W dziedzinie tej współpracował oraz publi-
kował z profesorem Wojciechem K. Nowackim. Nadal w dużym stopniu przyczynia się do
popularyzacji nauki i współpracy z Polską w Japonii. Profesor Tobushi uczestniczy w wielu
konferencjach naukowych organizowanych w naszym kraju, skutecznie zachęca do uczest-
nictwa innych, w szczególności japońskich naukowców, publikuje w JTAM, jest członkiem
Rady Programowej Journal of Theoretical and Applied Mechanics, popularyzuje działal-
ność PTMTS na stronach internetowych uczelni w Japonii. Za długoletnią działalność na
tym polu został w 2003 r. odznaczony przez Ambasadę Polski w Tokio.

Działalność wymieniona powyżej, jak również nieprzeciętne osiągnięcia naukowe uzasad-
niają wniosek o nadanie profesorowi Hisaaki Tobushi godności członka honorowego Pol-
skiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Zgłoszona kandydatura Profesora została poparta przez Zarząd Oddziału i Walne Zgro-
madzenie Oddziału Warszawskiego PTMTS w dniu 21 stycznia 2013 r.

• Profesor Paweł Śniady otrzymał godność na wniosek Oddziału Wrocławskiego
Profesor Paweł Śniady urodził się 07.04.1941 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1959-
1964 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej i w roku
1964 otrzymał dyplom magistra inżyniera na specjalności budowa mostów i tuneli. W la-
tach 1965-1969 dodatkowo studiował na Studium Zaocznym Matematyki Uniwersytetu
Wrocławskiego. W latach 1964-1967 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 8
we Wrocławiu na stanowisku inżyniera budowy na kilku budowach w Polsce. Od 1967
roku do 30 września 2011 roku pracował na Politechnice Wrocławskiej, początkowo w Ka-
tedrze Mechaniki Budowli, a po reorganizacji w Instytucie Inżynierii Lądowej. Pracował na
stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego
i profesora zwyczajnego. Obecnie od 1 października 2011 r. pracuje na Uniwersytecie Przy-
rodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. W roku 1973 obro-
nił pracę doktorską, a w roku 1976 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1986
otrzymał tytuł naukowy profesora, a w 1992 roku powołany został na stanowisko profesora
zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. Najważniejsze funkcje, które pełnił, to: dyrektor
Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej w latach 1990-1993 i 1996-2002,
z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej w latach 1978-1981
i 1987-1990, członek Senatu Politechniki Wrocławskiej w latach 1993-2002. Zajmował się
dynamiką konstrukcji, stochastyczną mechaniką i niezawodnoścą konstrukcji, a ostatnio
zastosowaniami rozmytych procesów stochastycznych w dynamice i niezawodności kon-
strukcji. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

• Profesor Michał Kleiber otrzymał godność na wniosek Zarządu Głównego
Profesor Michał Kleiber urodzony w Warszawie w 1946 r. studia wyższe odbył na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 1968 r. tytuł mgra inż. budow-
nictwa z wyróżnieniem, ponadto ukończył studia na Wydziale Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczone tytułem magistra matematyki w ro-
ku 1971. W rok później, po odbyciu studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej,
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otrzymał stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki konstrukcji, nadany
przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej. Od tego czasu nieprzerwanie swoją pracę na-
ukową związał z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, gdzie
w roku 1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego, w roku 1984 tytuł profesora nadzwy-
czajnego, a 5 lat później tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych.

Główny obszar Jego działalności badawczej obejmuje szeroko rozumianą mechanikę ciał
odkształcalnych, w tym problemy modelowania złożonych, deterministycznych i losowych
zagadnień mechaniki nieliniowej oraz zastosowania komputerowych metod obliczeniowych
służących rozwiązywaniu tych zagadnień w technice i medycynie. Zajmuje się również nu-
merycznymi metodami optymalizacji, inżynierią oprogramowania i zastosowaniem sztucz-
nej inteligencji.

Profesor Michał Kleiber od 1986 r. kieruje Zakładem Metod Komputerowych Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN. W latach 1993-1994 przewodniczył Radzie Na-
ukowej tego Instytutu, a w latach 1995-2001 był dyrektorem Instytutu. W 1998 r. został
Przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek PAN i członkiem Prezydium Polskiej Aka-
demii Nauk. Był także wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni
Naukowych. Dokonania naukowe prof. M. Kleibera oraz szerokie postrzeganie roli nauki
w społecznym i gospodarczym rozwoju kraju dały podstawę do powierzenia Mu funkcji
Prezesa PAN w kadencji 2007-2010 oraz ponownego wyboru na obecną kadencję na lata
2011-2014. W latach 2001-2005 był Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz Przewodniczą-
cym Komitetu Badań Naukowych w Rządzie RP. Był także w latach 2006-2010 doradcą
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. edukacji, nauki i innowacji. Przewodniczył pracom
Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych w latach 2003-2005, zaś obecnie jest Wice-
przewodniczącym Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cie-
plarnianych. Jest także bardzo zaangażowany w sprawy uczestniczenia Polski w ramowych
programach badawczych Unii Europejskiej, będąc reprezentantem w Europejskiej Radzie
Badań przy Komisji Europejskiej oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Fun-
dacji Nauki w Strasburgu.

Profesor M. Kleiber jest członkiem wielu towarzystw naukowych. Członkiem Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej jest od 1985 roku.

Jest członkiem 17 zespołów redakcyjnych czasopism międzynarodowych, w tym przewodni-
czącym Rady Programowej czasopisma wydawanego przez PTMTS Journal of Theoretical
and Applied Mechanics.

* * * * *

Nominacje profesorskie członków PTMTS

W 2012 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:

• 23 stycznia 2013 r.
Jerzy Warmiński z Oddziału Lubelskiego

• 14 marca 2013 r.
Krzysztof Marynowski z Oddziału Łódzkiego

Ewa Tuliszka-Sznitko z Oddziału Poznańskiego
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• 6 maja 2013 r.
Marek Sitarz z Oddziału Śląskiego

Antoni Świć z Oddziału Lubelskiego

• 26 czerwca 2013 r.
Czesław Machelski z Oddziału Wrocławskiego

• 30 października 2013 r.
Zbigniew Sienkiewicz z Oddziału Koszalińskiego

• 8 listopada 2013 r.
Adam Bokota z Oddziału Częstochowskiego

• 22 listopada 2013 r.
Witold Elsner z Oddziału Częstochowskiego

Krzysztof Kaliński z Oddziału Gdańskiego



2. JUBILEUSZE

2.1. Jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Bielewicza
członka honorowego PTMTS

Rok 2013 jest rokiem jubileuszu 90. rocznicy urodzin profesora Eugeniusza Bielewicza, wy-
różniającego się inżyniera budownictwa i naukowca, który potrafił harmonijnie łączyć teorię
i praktykę, osiągając w nich istotne rezultaty.
Profesor urodził się 16 lipca 1923 roku w Baranowicach (obecnie Białoruś). Szkołę podsta-

wową, a następnie gimnazjum ukończył w systemie edukacyjnym Związku Radzieckiego w 1941
roku. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Wilnie w warsztatach samochodowych, nie an-
gażując się w działalność polityczną i konspiracyjną. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej w 1941
roku został aresztowany i wywieziony do obozu pracy przymusowej w kopalni węgla około 200 km
na południe od Moskwy, gdzie pracował przez cały 1945 rok. Został zwolniony z obozu pracy ze
względu na stan zdrowia.
Po repatriacji do Polski studia wyższe odbył w latach 1946-1950 na Wydziale Inżynierii Lą-

dowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej. Nauczycielem akademickim został w 1948 roku (jeszcze
jako student) w Katedrze Matematyki, a po dyplomie w Katedrze Mechaniki Budowli. W tej
Katedrze przeszedł wszystkie szczeble stanowisk nauczyciela akademickiego, do stanowiska pro-
fesora zwyczajnego w 1983 roku.
Jego rozprawa doktorska (1953 r.) była poświęcona drganiom przestrzennym mostów pod

obciążeniem ruchomym, a rozprawa habilitacyjna (1966 r.) zagadnieniom statycznym powłok
lepkosprężystych. Jest promotorem 12 rozpraw doktorskich (w tym doktorantów z Węgier i Wiet-
namu) oraz recenzentem 32 dysertacji doktorskich i 19 rozpraw habilitacyjnych. Profesor jest
autorem lub współautorem ponad 80 rozpraw naukowych oraz czterech podręczników akade-
mickich. Książka Wytrzymałość materiałów jest jednym z najlepszych podręczników z zakresu
teorii konstrukcji, wykorzystywany przez kolejne roczniki studentów i ciągle wznawiany (ponad
10 wydań).
Profesor Bielewicz w latach 1951-1981 pracował na części etatu w Biurze Projektowym Bu-

downictwa Morskiego jako projektant i weryfikator. Doświadczenia z tej działalności odegrały
ważną rolę w Jego działalności naukowej. Profesor kierował szeregiem prac badawczych pole-
gających na badaniach modelowych nietypowych konstrukcji inżynierskich. Uzyskane wyniki
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stanowiły podstawę do opracowania m.in. projektu dworca w Katowicach (wybudowany w 1972
roku) oraz pomnika-mauzoleum w Majdanku (odsłonięty w 1969 roku). Ważnym elementem in-
żynierskiej działalności Profesora był udział w budowie kościoła p.w. św. Kazimierza w Gdańsku
na Zaspie (1985-1990) – dwupoziomowej nowatorskiej konstrukcji.
Profesor Bielewicz był jednym z inicjatorów rozwijania zastosowań rachunku tensorowego

w obliczeniach konstrukcji powłokowych. Drugim ważnym obszarem działalności Profesora było
wykorzystanie metod probabilistycznych i teorii niezawodności połączonych z analizą wrażliwości
w analizie konstrukcji inżynierskich. Tematyka ta była podstawą wielu opracowań naukowych,
prac doktorskich i habilitacyjnych. Jednym z ważnych kierunków rozwijanych przez Profesora
w ostatnich latach są metody obliczeniowe, łączące w sobie zaawansowaną teorię wykorzystywaną
w programach komputerowych.
Profesor Bielewicz był dyrektorem Instytutu Konstrukcji Budowlanych i Kierownikiem Ka-

tedry Mechaniki na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także przewodniczył kilku komisjom senac-
kim Politechniki Gdańskiej. Przez kilka kadencji był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów
i Stopni Naukowych. Czynnie uczestniczył w pracach Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którego jest członkiem hono-
rowym. Działalność inżynierska i naukowa Profesora została doceniona przez władze państwowe,
uczelniane i resortowe. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i odznaczeń, z których należy
wymienić Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Eugeniusz Bielewicz jest wybitnym nauczycielem akademickim zarówno jako dydak-

tyk, jak i wychowawca oraz utalentowany pracownik nauki łączący teorię z praktyka inżynierską.
Swoją postawą, pracowitością, serdecznością zjednał sobie głębokie uznanie i szacunek swoich
współpracowników i młodzieży akademickiej. Profesor jest niekwestionowanym wzorem pracow-
nika uczelni wyższej. Nadal bierze czynny udział w pracach Katedry, doradzając doktorantom
w wyborze kierunków pracy naukowej.

Jarosław Górski



3. WSPOMNIENIA

3.1. Profesor Piotr Perzyna

(1931–2013)

Dnia 22 czerwca 2013 r. odszedł od nas Profesor Piotr Perzyna. Z głębokim żalem pożegna-
liśmy wybitnego uczonego w zakresie mechaniki, twórcę szeroko stosowanej teorii lepkoplastycz-
ności, specjalistę w zagadnieniach termodynamiki materiałów, rozwoju uszkodzeń i propagacji
fal. Był autorytetem naukowym, inspiratorem i nauczycielem.
Piotr Perzyna urodził się 1 sierpnia 1931 w miejscowości Niedźwiada koło Łowicza. W latach

1946-1951 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Poniatowskiego w Łowiczu, a na-
stępnie w 1951 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej. Początki Jego działalności
naukowo-dydaktycznej sięgają jeszcze czasów studenckich, roku 1953. Wówczas, będąc jeszcze
studentem Wydziału Mechanicznego, Technologiczno-Konstrukcyjnego Politechniki Warszaw-
skiej, został w tej Uczelni zatrudniony jako asystent w Katedrze Mechaniki Ogólnej kierowanej
przez prof. Wacława Olszaka. Dnia 28 czerwca 1956 r. ukończył studia i uzyskał tytuł magistra
inżyniera. Dalsza działalność naukowa Profesora realizowana była w nowo powstałym Instytu-
cie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Temu ośrodkowi naukowemu
Profesor Perzyna poświęcił ponad 45 lat swojej pracy, będąc kolejno zatrudnionym w Zakładzie
Mechaniki Ośrodków Ciągłych na stanowiskach: starszego asystenta, adiunkta od 1959, docenta
od 1964, a dalej profesora nadzwyczajnego od 1971 i zwyczajnego 1978. Od stycznia 1964 aż do
momentu odejścia na emeryturę w 2001 Profesor Perzyna kierował utworzoną przez siebie Pra-
cownią Teorii Lepkoplastyczności, która od lutego 1979 została przemianowana na Samodzielną
Pracownię Teorii Materiałów Niesprężystych IPPT PAN.
W IPPT PAN w 1959 roku Piotr Perzyna uzyskał stopień doktora nauk technicznych (pro-

motor prof. Wacław Olszak), a 25 kwietnia 1963 r. stopień doktora habilitowanego. W latach
1961-1962 odbył staż podoktorski w zespole prof. Williama Pragera w Division of Applied Mathe-
matics, Brown University, Providence, R.I., USA. W latach 1963-1973 prowadził wykłady mono-
graficzne na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z Teorii Plastycz-
ności i Termodynamiki Materiałów Niesprężystych, w latach 1969/70 przebywał w Lexington,
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USA jako NSF Senior Fellow w Department of Engineering Mechanics, University of Kentucky.
W 1982 i 1985 roku pracował jako CNRS Visiting Professor w Universite Poitiers we Francji,
oraz w 1982 roku jako Visiting Professor w Brown University, Providence, R.I., USA. W 1985
roku przebywał jako Visiting Professor w MIT, Cambridge, Massachusetts, USA oraz jako Vi-
siting Professor w Tokyo University, Japonia. W latach 1988-1991 jako DFG Visiting Professor
był na Universität Hannover w Niemczech.
Podstawową dyscypliną naukową Profesora była mechanika ciała stałego. Profesor Piotr

Perzyna był współtwórcą nowej dyscypliny naukowej – teorii lepkoplastyczności. Jego prace z tej
dziedziny stały się podstawą intensywnych badań w wielu krajowych i zagranicznych ośrodkach
naukowych. Na szczególną uwagę zasługują badania i uzyskane rezultaty w dziedzinie modelo-
wania konstytutywnego materiałów niesprężystych dla opisu lokalizacji i zniszczenia. Profesor
Piotr Perzyna zaproponował oryginalną koncepcję opisu w ramach termodynamicznej struktury
z parametrami wewnętrznymi (wewnętrznymi zmiennymi stanu). Wybór zbioru parametrów
wewnętrznych jest uzasadniony zarówno podstawami fizykalnymi, jak również obserwacjami
doświadczalnymi. Koncepcja ta została szeroko wykorzystana do zbadania zjawisk lokalizacji
i zniszczenia w monokryształach oraz w materiałach polikrystalicznych metodami analityczny-
mi. Z tego okresu pochodzą też wyniki o postaci kryteriów lokalizacji deformacji plastycznych.
Dzięki temu szczegółowo zbadał wpływ różnych efektów na wystąpienie zjawiska lokalizacji.
Profesor Piotr Perzyna osiągnął również oryginalne rezultaty w dziedzinie badania niestabilno-
ści procesów plastycznego płynięcia i teorii zniszczenia. Rezultaty tych badań mają szczególne
znaczenie dla rozwoju metod numerycznych oraz komputerowych symulacji procesów plastycz-
nego płynięcia. Opracowane procedury numeryczne są stabilne i pozwalają na badanie zjawisk
lokalizacji i zniszczenia. Dzięki temu są powszechnie cytowane i rozwijane w wielu ośrodkach na-
ukowych USA, Anglii, Francji, Hiszpanii, Danii, Włoch, Holandii, Japonii, Niemiec, Argentyny,
Bułgarii, Rumunii i Rosji.
Profesor Piotr Perzyna uzyskał bardzo ciekawe rezultaty w dziedzinie termodynamiki ma-

teriałów niesprężystych oraz w zagadnieniach dynamicznych i falowych. Dużą wagę poznawczą
i praktyczną miały i mają Jego prace w dziedzinie opisu własności mechanicznych materiałów
napromieniowanych. Warto dodać, że tematyka prac doktorskich w różnych ośrodkach zagranicz-
nych (np. Delft University of Technology, MIT, Tokyo University, George Washington University,
Grenoble University, Barcelona University of Technology) często inspirowana jest wynikami ba-
dań Profesora Perzyny. Wiele rozdziałów w obecnie wydawanych monografiach naukowych doty-
czących teorii plastyczności omawia się szczegółowo rezultaty Profesora Piotra Perzyny z zakresu
teorii lepkoplastyczności oraz modelowania konstytutywnego dla opisu lokalizacji i zniszczenia.
W monografiach używa się terminu równanie konstytutywne lepkoplastyczności Perzyny. Będąc
na emeryturze, nie zmienił swojego trybu życia, dalej był aktywny w pracach Rady Naukowej
Instytutu, przebywał w Instytucie kilka razy w tygodniu, utrzymując aktywność jako dorad-
ca, współpracownik i współautor artykułów ze swoimi młodszymi kolegami czy uczniami. Był
dalej kreatywny i poszukujący nowych tematów. W ostatnich latach wspólnie z Witoldem Ko-
sińskim z pasją zajmował się zagadnieniami istnienia zasady wariacyjnej Hamiltona dla ciał
dyssypatywnych i ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z niezmienniczości funkcjonału.
Owocem tych działań jest publikacja wspólna z Witoldem Kosińskim: On consequences of the
principle of stationary action for dissipative bodies, Archives of Mechanics, 64, No. 1, 95-106,
2012.
Profesor Piotr Perzyna uczestniczył w wielkiej liczbie konferencji międzynarodowych i był

zapraszany do ich komitetów naukowych oraz do wygłaszania referatów generalnych. Od 1964
roku brał czynny udział we wszystkich Międzynarodowych Kongresach Mechaniki Teoretycz-
nej i Stosowanej (IUTAM), wygłaszając na nich referaty dotyczące własnych badań nauko-
wych. Na Kongresie IUTAM w Toronto w 1980 roku został poproszony do wygłoszenia referatu
generalnego. Uczestniczył w wielu Sympozjach IUTAM oraz Colloquiach EUROMECH. Był
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organizatorem konferencji międzynarodowych, odpowiedzialnym za poziom merytoryczny tych
spotkań. Ze względu na swoje rozległe, przyjacielskie kontakty zawsze był w stanie zgromadzić
na tych spotkaniach wybitnych naukowców stawiających rangę imprezy na najwyższym pozio-
mie. Sam organizował trzy Colloquia EUROMECH, w 1972, 1979 i 1986. Był również głównym
organizatorem XVI Polskiej Konferencji Ciała Stałego (Krynica 1974) oraz XXXIII Solid Me-
chanics Conference (Zakopane, 2000). Organizował w 1978, 1980, 1988 i 1997 międzynarodowe
kursy w Europejskim Centrum Mechaniki CISM w Udine, Włochy. Profesor Piotr Perzyna był
w okresie 1981-1986 członkiem Europejskiego Komitetu Mechaniki (EUROMECH).

Od 1964 przez 30 lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego Archiwum Mechaniki Stosowa-
nej i Rozpraw Inżynierskich. Od 1972 do 2002 był członkiem Komitetu Redakcyjnego Biblioteki
Mechaniki Stosowanej, IPPT, PAN. W latach 1991-1996 był członkiem Advisory Board of In-
ternational Journal of Plasticity, Pergamon Press, od 1990 do 1996 członkiem Advisory Board
of International Journal Impact Engineering, Pergamon Press, zaś od 1992 do 1998 członkiem
Advisory Board czasopism JSME International Journal Mechanics and Material Engineering,
Japan Society of Mechanical Engineers, a od 1992 do 1997 członkiem Advisory Board pisma
European Journal of Mechanics. Od 1974 roku był członkiem Rady Naukowej IPPT PAN, prze-
wodnicząc w wielu jej komisjach. Przez trzy kadencje pełnił funkcje kierownika Sekcji Mechaniki
Ciała Stałego w Komitecie Mechaniki PAN.

Na dorobek twórczy Profesora składa się 6 monografii naukowych oraz 2 podręczniki aka-
demickie i około 300 oryginalnych prac naukowych, w zdecydowanej większości publikowanych
w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, w tym przed uzyskaniem tytułu profesora zwyczaj-
nego 103, po uzyskaniu tego tytułu blisko 200. Publikacje, których Profesor jest autorem, są
powszechnie cytowane, a kilka z nich należy do najczęściej cytowanych polskich prac w dzie-
dzinie nauk technicznych i matematycznych (prace z lat 1963, 1966, 1971, 1978). Teoria lepko-
plastyczności z funkcją nadwyżki, którą Profesor stworzył, jest powszechnie omawiana również
w monografiach wydanych w eksponowanych wydawnictwach naukowych. Artykułem, który na-
leży uznać za otwierający tę nową dziedzinę – lepkoplastyczność materiałów niesprężystych –
jest The constitutive equations for rate sensitive plastic materials opublikowany w Quarterly of
Applied Mathematics, vol. 20, 321-332, 1963. Ponadto Profesor jest autorem lub współautorem
ponad dwudziestu wydawnictw książkowych, wśród których jest książka na temat teorii pla-
styczności opublikowana już w 1966 roku. Cytowania prac Profesora nie ograniczają się tylko do
publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Setki prac promocyjnych doktorskich i ha-
bilitacyjnych, nawiązujących do problematyki plastyczności, zawsze omawiają fundamentalne
wyniki Profesora Perzyny.

Patrząc na imponującą liczbę Jego zagranicznych staży naukowych, wizyt profesorskich i wy-
jazdów na najbardziej prestiżowe konferencje naukowe na świecie, bez wątpienia można po-
wiedzieć, że należał do wąskiego grona naukowców prawdziwie światowych, dla których nawet
w trudnych latach naszej powojennej historii granice nie stanowiły istotnej przeszkody.

Profesor Piotr Perzyna był promotorem 17 skończonych przewodów doktorskich. Z Jego
współpracowników 9 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 7 tytuł profesora. Profe-
sor inspirował również wielu innych badaczy, a wartość dyskusji naukowych z Nim była nie do
przecenienia. Był badaczem, który istotnie i skutecznie nakierowuje tematykę naukową dysku-
tantów czy uczestników seminariów. To jest liczna rzesza współpracowników, którzy nie zmie-
niają przedstawianej statystyki, a którzy prawdziwie należą do grona Jego wychowanków; dzię-
ki Profesorowi mechanika polska utrzymuje i ugruntowuje swoją pozycję naukową na świecie.
Nazwiska Jego doktorantów, w porządku alfabetycznym to: Angel Baltov, Józef Bejda, Paweł
Dłużewski, Aldona Drabik, Kurt Frischmuth, Tadeusz Jeske, Witold Kosiński, Sumio Murakami,
Zdzisław Nowak, Anna Pabjanek, Ryszard Pęcherski, Amalia Pielorz, Jacek Rońda, Katarzyna
Szmit-Saxton, Tomasz Wierzbicki i Włodzimierz Wojno.
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Profesor był bardzo wymagającym promotorem, ale także znakomitym i bardzo wysoko
szanowanym specjalistą, kolegą i przyjacielem. Jego entuzjazm, wysoki standard etyczny i na-
ukowa uczciwość w dążeniu do rozwiązania problemów naukowych, znalezienia wytłumaczenia
obserwowanych zjawisk, w sumie podejście do badań ukształtowały umysły pokolenia współpra-
cowników. Wielu z Jego uczniów i doktorantów stało się dobrze znanymi fachowcami-uczonymi
w kraju i za granicą. Na przykład Tomasz Wierzbicki ma pozycję profesora w MIT, Angel Baltov
przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora naukowego Bułgarskiej Akademii Nauk, Sumio Muraka-
mi był profesorem w Nagoya University, Witold Kosiński jest profesorem w Polsko-Japońskiej
Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w której przez 6 lat pełnił funkcję prorektora ds. na-
ukowych, a Aldona Drabik pełni tam funkcję prorektora ds. ogólnych, Jacek Rońda, obecnie
profesor w AGH, był profesorem przez wiele lat w Cape Town University, Kasia Szmit-Saxton
jest od wielu lat profesorem w Loyola University w Nowym Orleanie, profesorami w IPPT PAN
są Paweł Dłużewski i Ryszard Pęcherski, ten ostatni przez wiele lat był profesorem w Politechnice
Krakowskiej a obecnie wykłada zaawansowane zagadnienia mechaniki materiałów na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie,
natomiast Kurt Frischmuth jest profesorem Uniwersytetu w Rostoku.
Profesor Perzyna był laureatem prestiżowych nagród. W 1960 roku nagrody im. M.T. Hu-

bera, Wydziału IV PAN, w 1968 roku zespołowej nagrody Państwowej II stopnia, w 1974 i 1978
nagród Sekretarza Naukowego PAN, w 1984 roku indywidualnej nagrody Państwowej II stopnia
oraz w 1993 wraz z prof. Erwinem Steinem z Hanoweru nagrody Max Plank Research Award
(Max Plank Society and Humboldt Association). W 2008 Profesor Piotr Perzyna został uhono-
rowany tytułem doktora honoris causa nadanym przez Senat Politechniki Poznańskiej. Profesor
Piotr Perzyna został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Witold Kosiński, Zdzisław Nowak, Ryszard Pęcherski

3.2. Profesor Zbigniew Engel

(1933–2013)

W dniu 2 listopada 2013 roku zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel dr h.c. mult.,
Uczony i Mistrz, współtwórca dziedziny wiedzy wibroakustyka, jeden z najwybitniejszych me-
chaników polskich. Jego śmierć to ogromna strata dla polskiego i światowego obszaru poszukiwań
badawczych z zakresu: modelowania procesów wibroakustycznych, diagnostyki ich stanu, analizy
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i syntezy pożądanych charakterystyk procesów wibroakustycznych w otaczającym nas świecie,
a także poszukiwań i wdrożeń licznych aplikacji z tego zakresu.
Wprost nieprawdopodobna różnorodność zainteresowań naukowych Profesora Zbigniewa En-

gela oraz ogromne bogactwo myśli twórczej w realizowanej przez Niego działalności naukowej
nie pozwala na przedstawienie pełnego obrazu Jego dokonań badawczych i nakreślenie możliwie
pełnego portretu naukowego i osobowego Profesora.
W pamięci wielu z nas pozostanie poprzez swoje liczne publikacje. Jego wnikliwe i mądre

książki oraz artykuły naukowe były i są pilnie studiowane, a wypowiedzi przytaczane w dysku-
sjach naukowych i towarzyskich rozmowach. Atmosfera podziwu i sympatii środowiska nauko-
wego wibroakustyków, jaka wytworzyła się względem osoby Profesora, wynikała przede wszyst-
kim z Jego pasji i zaangażowania w rozwój współtworzonego – wspólnie z przyjaciółmi: prof.
C. Cempelem z Poznania, prof. Z. Osińskim z Warszawy – kierunku badawczego Wibroakusty-
ka. Z ogromną pasją i zaangażowaniem rozwijał tę dyscyplinę naukową, z dużą uwagą śledził
jej rozwój, a także dokonania naukowe osób ją podejmujących. Dzielił się swoją głęboką wie-
dzą i rezultatami swoich dokonań, ułatwiając tym samym gruntowne rozumienie współczesnych
metod wibroakustyki i ich licznych aplikacji w różnych dziedzinach naszego życia.
Urodzony 1 kwietnia 1933 roku w Zawadach woj. lwowskie, Profesor był absolwentem

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce oraz Wydziału Ko-
munikacji Wydziałów Politechnicznych AGH (Politechniki Krakowskiej). Działalność naukowo-
-dydaktyczną rozpoczął w 1952 roku jako zastępca asystenta w Katedrze Mechaniki Technicz-
nej Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na
Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych, zaś w roku 1966 stopień doktora habilitowanego.
W roku 1973 uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1978 tytuł profeso-
ra zwyczajnego. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zatrudniony był do końca roku
2003, aż do chwili przejścia na emeryturę. Pomimo przejścia na emeryturę Profesor Z. Engel
nie zaprzestał swojej działalności naukowej, aż do ostatnich dni życia. Brał udział w krajowych
i międzynarodowych konferencjach naukowych, realizował projekty badawcze, pisał i publikował
kolejne prace i monografie, przewodniczył działaniom Rady Naukowej Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy w Warszawie. Opiekował się młodszymi pracownikami nauki, promując nowych
doktorów oraz występując jako recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych czy bę-
dąc autorem wniosków dotyczących przyznania tytułu profesora, a nadto wniosków dotyczących
powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Profesor był autorem bądź współautorem około 600 publikacji naukowych i naukowo-

technicznych, w tym około 30 monografii, podręczników, skryptów, referatów na konferencjach
i kongresach naukowych oraz kilkunastu patentów.
Twórcze dokonania Profesora Z. Engela dotyczyły następujących zagadnień:

• dynamiki maszyn, urządzeń oraz konstrukcji,
• drgań mechanicznych różnych układów mechanicznych,
• techniki wibracyjnej,
• akustyki środowiska pracy oraz środowiska zewnętrznego i powiązanych z nią rozwiązań
służących zwalczaniu hałasu i wibracji,

• metod aktywnych redukcji drgań i hałasu.

Różne zadania problemowe rozwiązywane przez Profesora z tego obszaru badawczego da-
ły początek nowej dyscyplinie naukowej – wibroakustyce. W tym zakresie inicjatywa i prace
Profesora Engela, zapoczątkowane w końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, stworzyły
podwaliny tej nowej dyscypliny naukowej. Profesor Z. Engel uważany jest więc za twórcę wi-
broakustyki – nauki zespalającej osiągnięcia teorii drgań układów mechanicznych z mechaniką
zjawisk akustycznych w jeden sprzężony model mechaniczno-akustyczny.
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Profesor Z.Engel sformułował podstawowe zadania wibroakustyki, określił jej pole badawcze,
wytyczył dla niego zasadnicze cele. Związane one były z zadaniami:

• identyfikacji źródeł energii wibroakustycznej,
• identyfikacji dróg przenoszenia tej energii oraz analizy sposobów transformacji energii wi-
broakustycznej,

• wibroizolacją maszyn i ich podzespołów,
• wykorzystania procesów wibroakustycznych do diagnostyki stanów maszyn, urządzeń, kon-
strukcji, oraz stanów różnych procesów wibroakustycznych,

• czynnego wykorzystania procesów wibroakustycznych dla potrzeb realizacji określonych
procesów technologicznych,

• syntezy wibroakustycznej maszyn i powiązanych z nią metod ich projektowania z uwzględ-
nieniem kryterium minimalizacji towarzyszących im zakłóceń wibroakustycznych,

• sterowania energią wibroakustyczną i budową aktywnych układów redukcji drgań i hałasu.

Uzasadniał nakreślony obszar badawczy utylitarnymi zadaniami wibroakustyki, jakimi we-
dług Profesora była potrzeba obniżenia zakłóceń: maszyn, urządzeń, instalacji oraz procesów
dynamicznych w ich otoczeniu, do minimum możliwego na danym etapie wiedzy i technologii.
Widział ważną potrzebę związania inicjatyw badawczych z poszukiwaniami rozwiązań konstruk-
cyjnych prowadzących do obniżenia zagrożenia hałasem i wibracjami człowieka, w środowisku
Jego życia i pracy. Jego prace zaowocowały powstaniem wielu nowych kierunków badań i inno-
wacyjnych rozwiązań technicznych.
Profesor Z. Engel był jednym z głównych inicjatorów rozwoju czynnych (aktywnych) metod

zwalczania hałasu w Polsce. Współpracował w tym zakresie z wieloma ośrodkami naukowo-
technicznymi całego świata, zajmującymi się zwalczaniem zagrożeń sejsmicznych metodami ak-
tywnymi. Widział potrzebę konstruowania aktywnych rozwiązań do wibroizolacji pojazdów, wi-
broizolacji maszyn, w tym także redukcji poziomów hałasów, szczególnie niskoczęstotliwościo-
wych.
Profesor Z. Engel był pionierem badań naukowych w zakresie teorii rozwiązań inwersyjnych

w badaniach akustycznych i ich zastosowań. Sformułował wibroakustyczną zasadę wzajemności,
w której zastosował metodę inwersji. W wyniku tych badań powstała monografia pt. Zasada
wzajemności. Badania te były podjęte przez współpracowników, w wyniku czego pojawiły się
dalsze wartościowe książki, których powstanie zainspirował Profesor.
Obok pracy naukowej pasją Profesora Z. Engela była praca dydaktyczna ze studentami

i kształcenie młodej kadry naukowej. Z jednej strony był wymagającym wykładowcą, egzami-
natorem, jak i przełożonym czy promotorem, z drugiej – zawsze znajdował czas na konsultacje,
porady, rozmowy z uczniami i współpracownikami. Rozmowy te traktował jako element warsz-
tatu dydaktycznego, w formule„mistrz-uczeń”. Pod Jego kierownictwem wykonano ponad 200
prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Był wyróżniony przez studentów, dla których
prowadził wykłady z mechaniki technicznej, mianem najlepszego wykładowcy.
Imponujące są osiągnięcia Profesora w dziedzinie kształcenia kadr. Wypromował 40 dokto-

rów. Wielu Jego wychowanków uzyskało stopień doktora habilitowanego oraz tytuł profesora.
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na naszej uczelni, wśród których należy wymienić

funkcje: pełnomocnika Rektora AGH dla spraw organizacji dydaktyki, kierownika Punktu Kon-
sultacyjnego AGH wKielcach (na bazie którego powstałaWyższa Szkoła Inżynierska, a następnie
Politechnika Świętokrzyska), kierownika Studium Wieczorowego Wydziału Maszyn Górniczych
i Hutniczych AGH, prodziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Był twór-
cą i wieloletnim dyrektorem Instytutu, a następnie Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Jako
wieloletni członek Senatu AGH kierował pracami kilku senackich specjalnych komisji, których
przedmiotem działania była reforma uczelni.
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Krakowskie środowisko naukowe związane z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robo-
tyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wiele zawdzięcza Profesorowi. Nie można nie
wspomnieć o bogatej działalności Profesora Engela związanej z stworzeniem zaplecza naukowo-
-badawczego i dydaktycznego w Akademii Górniczo-Hutniczej do badań wibroakustycznych. Był
inicjatorem i organizatorem budowy kompleksowych laboratoriów wibroakustycznych w AGH,
z pawilonem wibroakustyki. Dzięki Jego staraniom i działaniom powstały w Krakowie unikalne
w skali światowej laboratoria do badania procesów wibroakustycznych, z komorami bezecho-
wymi oraz komorami pogłosowymi wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, w których
mógł Profesor wraz zespołem swoich współpracowników rozwijać nową dziedzinę wiedzy – wi-
broakustykę, tworzyć jej podstawy metodologiczne i dokumentować jej istotność dla gospodarki
i przemysłu licznymi aplikacjami. Podejmowane i rozwiązywane przez Profesora, Jego uczniów
i bliskich współpracowników problemy naukowe zaowocowały wysoką naukową pozycją zbudo-
wanego i kierowanego przez Niego zespołu naukowego Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH
na mapie ośrodków akademickich w kraju i na świecie.
Profesor Zbigniew Engel swoją energią, zdolnościami organizacyjnymi i cechującym Go im-

peratywem działania odcisnął wyraźny ślad w Akademii Górniczo-Hutniczej. Inspirował i zorga-
nizował z innymi pracownikami AGH odbudowę tradycyjnych pomników Górników i Hutników
przed Gmachem Głównym AGH, przy Al. Mickiewicza w Krakowie.
Wielokrotnie organizował krajowe i międzynarodowe sympozja i konferencje naukowe. Za-

siadał w Radach Naukowych i Programowych licznych Konferencji i Kongresów w kraju i za
granicą, poświęconych problemom wibroakustyki.
Był również założycielem „Fundacji Rodziny Engelów”, która przyznaje coroczne Nagro-

dy imienia Profesora Engela, za wyróżniającą się pracę naukową w dziedzinie nauk podstawo-
wych, np. rozprawę habilitacyjną, pracę doktorską, monografię, cykl artykułów itp. Nagrody te
przyznawane są młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej.
Rozwijał kontakty naukowe z pracownikami wielu ośrodków naukowych całego świata. Wy-

mienić tu można m.in.: Purdue University Lafayette – USA, Techniczny Uniwersytet w Lyngby –
Dania, Techniczny Uniwersytet w Monachium – Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Bratysławie
– Słowacja, Instytut Materiałów i Mechaniki Maszyn Słowackiej Akademii Nauk w Bratysła-
wie, Techniczny Uniwersytet w Dreźnie, Instytut Budowy Maszyn Rosyjskiej Akademii Nauk
w Moskwie, Techniczny Uniwersytet Tokio – Japonia, Katedrę Akustyki Politechniki w Kijowie
– Ukraina.
Profesor Z. Engel był członkiem Rad Redakcyjnych szeregu czasopism naukowych. Wspo-

mnieć tu można o pełnionych przez niego funkcjach:

• redaktora naczelnego kwartalnika Mechanika AGH,
• członka Rady Redakcyjnej Archives of Acoustics,
• członka Rady Redakcyjnej Noise Control Engineering Journal, USA,
• członka Rady Redakcyjnej czasopisma AURA,
• członka Rady Redakcyjnej Occupational Safety and Ergonomics Journal,
• członka Rady Redakcyjnej Dynamika Maszyn.

Uczestniczył w pracach Rad Naukowych: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wWarszawie,
której przez wiele lat przewodniczył, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Instytutu
Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Był też członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska
przez kilka kadencji.
Nie można nie wspomnieć o ogromnych zasługach Prof. Zbigniewa Engela dotyczących zwal-

czania hałasu i wibracji zarówno w Polsce, jak i w ramach wielu międzynarodowych organizacji.
Zajmował się przygotowywaniem aktów prawnych, takich jak: ustawy, rozporządzenia, normy



3. Wspomnienia 105

itp., w których redagował propozycje dostosowywania polskich przepisów dotyczących zwal-
czania hałasu i wibracji do przepisów europejskich. Organizował seminaria naukowe poświęco-
ne zwalczaniu hałasu. Brał udział w pracach Międzynarodowego Instytutu Zwalczania Hałasu
(IINCE). Był członkiem zarządu tego Instytutu, a także brał udział w pracach organizacyjnych
grantów sponsorowanych przez ten Instytut. Wielokrotnie był członkiem komitetów naukowych
Kongresów INTER NOISE organizowanych w Europie, Azji, Ameryce i Australii.
Działalność naukowa przyniosła Profesorowi uznanie w postaci członkostwa w wielu organi-

zacjach i instytucjach naukowych:

• Akademii Inżynierskiej w Polsce,
• Nowojorskiej Akademii Nauk,
• Petersburskiej Akademii Nauk,
• Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres,
• Institute of Noise Control Engineering USA,
• Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
• Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej,
• Deutsche Gesellschaft für Akustik,
• Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik,
• Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

Dzięki swojej aktywności zyskał ogromny autorytet w środowisku naukowym, potwierdzony
nadaniem Mu godności członka honorowego: Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Ligi Walki
z Hałasem, Wschodnio-Europejskiego Towarzystwa Akustycznego w Petersburgu oraz Związku
Uczonych i Inżynierów w Moskwie. Był przewodniczącym Komitetu Akustyki Polskiej Akade-
mii Nauk, wiceprzewodniczącym Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego. Przez wiele lat był
przewodniczącym Komisji Mechaniki Stosowanej Krakowskiego Oddziału PAN.
Za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki wi-

broakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej Profesor Zbigniew
Engel został uhonorowany przez Senaty Uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Kra-
kowskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej tytułem doktora honoris causa tych uczelni. Otrzymał
również za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie wibroakustyki oraz wieloletnią współpra-
cę naukowo-badawczą i edukacyjną z Politechniką Warszawską godność Honorowego Profesora
Politechniki Warszawskiej.
Za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną Profesor otrzymał liczne nagrody i od-

znaczenia. Wśród odznaczeń krajowych i zagranicznych wymienić należy Złoty Medal im. Krizika
Czechosłowackiej Akademii Nauk, Medal Węgierski „PRO SILENTIA” oraz wysokie odznacze-
nia państwowe: Krzyże – Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (OOP), Oficerski OOP, Kawa-
lerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Był również laureatem
wielu nagród, m.in.: Nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej, Mi-
nistra Budownictwa oraz Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w dziedzinie nauki
i techniki.
Profesor Zbigniew Engel był postacią niezwykłą: bogatą indywidualnością, człowiekiem cie-

szącym się życiem we wszystkich jego przejawach. Przywiązywał wagę do tradycji, punktualności,
ubioru i estetyki, a także spotkań towarzyskich, których wielu był inspiratorem i organizatorem.
Miał szerokie zainteresowania humanistyczne. Połączenie tych pasji zaowocowało powstaniem
książki Akustyka obiektów sakralnych. Interesował się historią nauki mechanicznej oraz historią
naszej uczelni. Udokumentował swoje wspomnienia i przemyślenia o tradycji Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki AGH w książce Sześćdziesiąt lat minęło. Zredagował również historię
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rozwoju naukowego katedry, której był współtwórcą, w książce Katedra Mechaniki i Wibroaku-
styki Akademii Górniczo-Hutniczej: Tradycja – historia – działalność. Był autorem licznych
publikacji prezentujących sylwetki naukowe wybitnych polskich naukowców (m.in. był współau-
torem książki opisującej życie i działalność wybitnego polskiego mechanika Maksymilian Tytus
Huber: biografia i reprinty dzieł naukowych).
Pomimo zaangażowania w sprawy naukowo-akademickie Profesor potrafił wygospodarować

jeszcze czas na działalność społeczną. Do takiej działalności można zaliczyć choćby aktywne
uczestniczenie w życiu Jego lokalnej społeczności. Był członkiem Klubu Przyjaciół Wieliczki
i chętnie uczestniczył w różnych inicjatywach tej organizacji. W ostatnich latach angażował się
w prace Uniwersytetu Trzeciego Wieku utworzonego w Wieliczce, gdzie pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Rady Programowej. Nigdy nie był obojętny na sprawy lokalne i z poczuciem
satysfakcji angażował się w życie społeczne swojej najbliższej okolicy, w tym w działania na
rzecz jej rozwoju.
Profesor, będąc bardzo towarzyskim, obdarzył wiele osób przyjaźnią. Jego dom był zawsze

otwarty, a przyjaźnie liczyły sobie wiele lat.
Przedstawiony zarys osiągnięć Profesora Z. Engela – uczonego, nauczyciela i organizatora

– jest schematyczną ilustracją, jak wielką odegrał rolę na gruncie dyscypliny naukowej, którą
się zajmował, a także ile swej energii poświęcał dla ożywienia działalności naukowo-badawczej,
kształceniowej i edukacyjnej w Polsce, z jakże bogatego życiorysu, działalności naukowej, dy-
daktycznej i organizatorskiej.
Historia życia naukowego Prof. Zbigniewa Engela to fragment pięknej historii nauki polskiej,

o której nie możemy zapomnieć. Był człowiekiem obdarzonym niezwykle płodną wyobraźnią
i twórczym, nieomal wizjonerskim talentem. Swoimi działaniami starał się wzbudzić zaintereso-
wanie sprawami nauki, ludzi nieraz z dala od niej stojącej. Twierdził, że bez zrozumienia ducha
nauki, jej roli i perspektyw rozwoju trudno w tym życiu tkwić i za nim nadążać.
Olbrzymi warsztat naukowy Profesora nie ujawnił do końca swych tajemnic. Wiele pod-

jętych przez Profesora problemów oczekuje na opracowanie i rozwinięcie przez Jego bliskich
współpracowników i uczniów.
Profesor Zbigniew Engel dobrze zasłużył się nauce. Odszedł jeden z najwybitniejszych me-

chaników polskich, którzy nadali polskiej szkole mechaniki nowy impuls badawczy i sprawili, że
osiągnęła ona znaczące miejsce w nauce światowej. Jego życie naukowe – związane z 60-letnią
pracą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki – to
fragment wspaniałej historii nauki polskiej, nauki środowiska uczonych związanych z tą uczel-
nią, którą warto zachować w pamięci. Był „człowiekiem-instytucją”. Wszystkim nam, którzy Go
znaliśmy, imponowała Jego niezłomność, pracowitość, siła i legendarna wręcz wytrwałość. Szcze-
gólnie w ostatnich latach, kiedy z nieprawdopodobnym hartem ducha walczył z ciężką chorobą.
Wciąż pracował, pisał, uczestniczył w konferencjach, wciąż się nie poddawał.
Ta skromna garść faktów z jakże bogatego życiorysu działalności naukowej, dydaktycznej

i organizatorskiej Profesora niech będzie wyrazem pamięci i szacunku, jaki żywią Jego uczniowie,
wychowankowie i współpracownicy. Mają oni nadzieję, że wiele z nich wpisze się w jakże ulotną
pamięć ludzką, nie zatrze ich czas.

Wojciech Batko
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1. EFEKTYWNA METODA OCENY WYTRZYMAŁOŚCI WIĄZANIA
WARSTW PRZEJŚCIOWYCH METAL/CERAMIKA W KOMPOZYTACH1

Kinga Nalepka
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków

1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Warstwy przejściowe metal-ceramika determinują funkcjonowanie wielu urządzeń i materia-
łów konstrukcyjnych [1]. Reprezentatywnymi przykładami są układy mikroelektroniczne (pamię-
ci RAM, głowice dysków twardych HDD), powłoki ochronne elementów turbin oraz kompozyty
wykorzystywane w przemyśle lotniczym, samochodowym i transporcie kolejowym (elementy blo-
ku silnika, części tarciowe hamulców, styki ślizgowe w kolejach).
Własności mechaniczne kompozytów metaliczno-ceramicznych (cząstkowych, włóknistych

lub warstwowych) zależą od sposobu przenoszenia obciążenia pomiędzy fazami. Jeżeli wiązania
warstw przejściowych są słabe, to powstająca szczelina łatwo propaguje się wzdłuż granic faz,
prowadząc do zniszczenia materiału. Intensywny rozwój technologii umożliwił dokładną cha-
rakterystykę mikrostruktur interfejsów. Metoda dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych
(EBSD – Electron Backscatter Diffraction) pozwala statystycznie określić wzajemną orientację
krystalitów metalu i ceramiki [2]. Jednocześnie za pomocą wysokorozdzielczej mikroskopii elek-
tronowej (HRTEM – High Resolution Transmission Electron Microscopy) otrzymujemy obrazy
identyfikujące sposób ułożenia atomów w różnych interfejsach. Dysponując poprawnym opisem
oddziaływań międzyatomowych, możemy odtworzyć w trójwymiarze mikrostrukturę obserwowa-
ną doświadczalnie, a następnie poddać ją obciążeniu dowolnie zorientowanemu względem grani-
cy faz. Przeprowadzona symulacja numeryczna pozwala ocenić wytrzymałość badanej warstwy
przejściowej. Na podstawie wielu testów możemy określić typy mikrostruktur interfejsów zapew-
niających właściwy rozkład obciążenia między fazami. Zaproponowana przeze mnie metodyka
badań oraz uzyskane w ten sposób informacje stanowią praktyczne podstawy do projektowania
nowych kompozytów.
Oddziaływania w warstwie przejściowej metal/tlenek metalu są złożone. Powstają zarówno

wiązania jonowo kowalencyjne, jak i metaliczne. Stąd dobór odpowiedniego modelu oddziaływań
międzyatomowych jest trudny. Istniejące potencjały atomowe przypisują atomom ustalone ła-
dunki. W rezultacie modele te mają ograniczony zakres zastosowań. Przykład stanowią parowe
potencjały zaproponowane przez Y. Longa i N.X. Chena dla warstw przejściowych (Ni, Ag, Au
i Cu)/korund [3, 4]. Opracowane modele poprawnie opisują wyłącznie interfejsy, w których ko-
rund (α-Al2O3) zakończony jest warstwą Al, a więc pozostaje elektrostatycznie obojętny. Kolejny
przykład stanowi potencjał utworzony dla układu Cu/α-Al2O3 przez S.V. Dmitrieva et al. [5, 6].
Autorzy przyjęli, że obszar interfejsu złożony jest z objętościowych kryształów miedzi i korundu
rozseparowanych monowarstwą Cu działającą jak strefa przejściowa. Tworzy ona wiązanie na
granicy faz poprzez odpowiednio dobrane parowe potencjały oraz ładunki atomów. Stąd interfej-
sy, w których korund zakończony jest odpowiednio glinem lub tlenem, opisują odrębne modele.

1Autorka artykułu jest laureatką XII edycji Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka.
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Zupełnie inne podejście do problemu granicy faz zaprezentowali F.H. Streitz i J.W. Mintmi-
re [7]. Opracowali model, który poprawnie opisuje zarówno oddziaływania w objętościowych
kryształach metalu, tlenku metalu, jak i w obszarze interfejsu. Dlatego zaproponowany poten-
cjał umożliwia gładkie przejście pomiędzy różnymi typami wiązań. Model Streitza-Mintmire’a
składa się z dwóch przyczynków: energii pochodzącej od oddziaływań jonowych CTIP (Charge
Transfer Ionic Potential) oraz energii wprowadzanej przez wiązanie metaliczne lub kowalencyjne
EAM (Embedded Atom Method). CTIP pozwala atomom dostosowywać się do zmian w otoczeniu
poprzez płynną zmianę przypisanego ładunku [8, 9, 10]. Daje to podstawę do poprawnego opisu
wiązania interfejsów, w których tlenek metalu jest różnie zakończony.

1.2. Proponowane podejście

Zmienność ładunku stanowi kluczową cechę potencjału CTIP+EAM. Dzięki niej model
CTIP+EAM staje się bardziej wiarygodny od innych. Z drugiej jednak strony zastosowanie ta-
kiego potencjału podnosi koszt obliczeniowy i praktycznie uniemożliwia rozpatrywanie dużych
układów atomowych reprezentujących złożoną mikrostrukturę warstwy przejściowej. Dlatego
opracowałam zmodyfikowaną procedurę wyznaczania energii interfejsów metal/ceramika w ra-
mach modelu CTIP+EAM [11]. Zgodnie z proponowanym podejściem, lokalne ładunki atomów
określane są wyłącznie w wyróżnionej strefie zawierającej granicę faz, natomiast w pozosta-
łym obszarze przyjmują ustaloną wartość. Wprowadzone założenie jest fizycznie uzasadnione,
a dodatkowo znacznie redukuje koszt obliczeniowy. Dzięki temu opracowana metoda pozwa-
la efektywnie opisać oddziaływania, które sprawiają, że warstwa metaliczna ulega deformacji,
dopasowując się do sztywnego podłoża ceramicznego (zob. rys. 1). Kluczowe elementy propono-
wanego podejścia przedstawiono w rozdz. 2.

Rys. 1. (a) Obraz HRTEM interfejsu w kompozycie o osnowie Cu wzmacnianego cząstkami Al2O3,
(b) obraz HRTEM heterostruktury Cu/Al2O3 otrzymanej metodą ablacji laserowej, (c) elementarna
komórka Cu zidentyfikowana na zdjęciu. Zarówno materiały, jak i obrazy HRTEM otrzymano w ramach
mojego projektu NN501 156638 koordynowanego w IPPT PAN, przy współpracy Instytutu Fizyki PAN

w Warszawie oraz Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Obok odtworzenia mikrostruktury warstwy przejściowej konieczne jest prawidłowe ziden-
tyfikowanie zmian powstających pod wpływem zewnętrznego obciążenia w teście wytrzymało-
ści wiązania. Poprawne rozwiązanie obu postawionych problemów wymaga właściwego sformu-
łowania drugiego składnika modelu CTIP+EAM. Potencjał EAM [12], który określa energię
przypadającą na atom metalu, definiowany jest w literaturze w różny sposób [13, 14]. Każda
z proponowanych postaci wyrażona jest za pomocą funkcji zawierających swobodne parame-
try. W celu efektywnej specyfikacji modeli typu EAM opracowałam nową metodę, która bazuje
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na symetrii rozważanego materiału (tzw. S-B: Symmetry-Based) [15]. Proponowane podejście
wymaga, aby model poprawnie odtwarzał elementarne procesy odkształceń wynikające ze spek-
tralnego rozkładu tensora sprężystości. Wówczas dowolny proces małych odkształceń przebiega
zgodnie z doświadczeniem. Otrzymane w ten sposób warunki parametryzacji przyjmują szcze-
gólnie prostą postać dzięki podwójnemu wykorzystaniu symetrii: na poziomie kontynualnym
i atomowym. Na pierwszym poziomie symetria określa elementarne procesy, natomiast na dru-
gim umożliwia uproszczenie sformułowanych warunków parametryzacji poprzez zastosowanie
związków ortogonalności występujących w grupie punktowej rozważanego kryształu. Zgodnie
z przedstawioną metodą wyprowadzono warunki specyfikacji modeli EAM opisujących oddzia-
ływania międzyatomowe w metalach o strukturze regularnej (ściennie centrowanej, przestrzennie
centrowanej i prymitywnej). Otrzymane związki są sformułowane w prosty jednoznaczny spo-
sób, mają spójną interpretację fizyczną oraz odpowiednie podstawy matematyczne. Własności
tych nie posiadają warunki parametryzacji proponowane w literaturze [12]. Metodę specyfikacji
modeli EAM na podstawie symetrii przedstawiono w rozdz. 3.

Utratę spójności w obszarze koherentnego interfejsu metal/ceramika pod wpływem rozciąga-
nia w kierunku prostopadłym do granicy faz opisuje krzywa UBER (Universal Binding-Energy
Relation: Uniwersalna Relacja Energii Wiązania) [16, 17]. Dlatego zależność ta stanowi podstawę
do wyznaczenia wytrzymałości wiązania idealnie dopasowanych struktur. Jedyny model EAM,
który dokładnie odtwarza krzywą UBER, to potencjał opracowany przez A.F. Votera [18, 14].
Stąd został on wybrany do opisu oddziaływań w warstwie przejściowej. Dla modelu Votera usta-
liłam postać warunków specyfikacji S-B oraz sformułowałam dodatkowe związki zapewniające
poprawne odtworzenie energii błędu ułożenia, energii tworzenia wakancji oraz wytrzymałości
wiązania najprostszej struktury metalu – dimeru [19]. Wyprowadzone relacje pozwoliły dobrać
parametry potencjału dla miedzi. Otrzymany w ten sposób model odtwarza procesy małych
i dużych deformacji dokładniej niż oryginalny. Dodatkowo prawidłowo opisuje powstawanie de-
fektów jak również własności dimeru Cu. Poprawę oryginalnego potencjału Votera uzyskano
dzięki zastosowaniu warunków S-B. Wymagają one, aby model prawidłowo przewidywał war-
tości własne tensora sprężystości, czyli moduły Kelvina. W pracy [19] pokazano, że moduły te
stanowią kluczowe wielkości dla specyfikacji potencjałów międzyatomowych. Błędy popełnia-
ne w modułach określają przedział niedokładności, z jakimi model odtwarza dowolny proces
małych odkształceń. W przypadku metali o strukturze regularnej ściennie centrowanej (face
centered cubic – fcc) elementarne procesy odkształceń inicjują kluczowe ścieżki dużych defor-
macji: Baina i trygonalną. Dlatego znaczne błędy w modułach prowadzą do nieprawidłowego
odtworzenia faz metastabilnych: przestrzennie centrowanej (body centered cubic – bcc), prymi-
tywnej (simple cubic – sc) oraz przestrzennie centrowanej tetragonalnej (body centered tetra-
gonal – bct). Warto zauważyć, że stałe sprężyste powszechnie używane w literaturze nie mają
takich własności, jak moduły Kelvina. Charakterystykę związków parametryzacji dla potencjału
Votera przedstawiono w rodz. 4. Jednocześnie szczegółowo omówiono, w jaki sposób specyfika-
cja modelu przy użyciu warunków wynikających z symetrii wpływa na opis małych i dużych
deformacji.

Obecna praca przedstawia efektywną metodę oceny wytrzymałości wiązania interfejsu me-
tal/ceramika. W tym celu wyprowadzono zmodyfikowaną formułę dla energii wiązania w war-
stwie przejściowej oraz zdefiniowano warunki specyfikacji modelu opisującego oddziaływania
międzyatomowe w warstwie metalicznej. Przedstawiona metoda stanowi bazę dla numerycz-
nych symulacji, w których układ atomowy metal/tlenek metalu odwzorowujący mikrostrukturę
interfejsu jest poddawany obciążeniu dowolnie zorientowanemu względem granicy faz. W ten
sposób otrzymujemy charakterystykę mechaniczną warstwy przejściowej i w rezultacie ocenę jej
wytrzymałości. Eksperymenty numeryczne można przeprowadzić za pomocą niekomercyjnego
programu LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) [20] dedyko-
wanego dużym układom atomowym.
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2. Efektywne sformułowanie energii wiązania interfejsu

2.1. Wprowadzenie

Najdokładniejszy opis złożonych oddziaływań powstających w warstwie przejściowej dostar-
cza model CTIP+EAM. Sformułowali go Streitz i Mintmire [7]. Następnie X.W. Zhou wraz
ze współpracownikami wprowadzili pewne modyfikacje [21]. Zgodnie z tym modelem całkowita
energia układu stanowi sumę energii jonowej Eq (CTIP) i niejonowej En (EAM). Przyczynek
CTIP złożony jest z energii jonizacji poszczególnych atomów Ei oraz z elektrostatycznej energii
wynikającej z oddziaływań pomiędzy parami jonów. Bazując na koncepcji Streitza-Mintmire’a,
energię jonową układu periodycznego w dwu- lub trójwymiarze wyraziłam w następującej po-
staci:

Eq =
N∑

i=1

Ei(qi) +
1
2

N∑

i=1

N∑

j=1

N∑

k=j0
k 6=i0

Cik(qi, qk, rik) (1)

gdzie N oznacza liczbę atomów zawartą w periodycznej komórce, natomiast j0 i jM są odpo-
wiednio j-tym sąsiadem rozważanego i-tego atomu oraz M -tym obrazem j-tego atomu (zob.
rys. 2). Sąsiedzi j0 = 1, . . . , N należą do komórki periodycznej, natomiast ich obrazy j1, . . . , jM
tworzone są przez odpowiednie translacje. Z listy sąsiadów j0, . . . , jM rozpatruje się tylko te
atomy, których odległość od i-tego nie przekracza promienia cięcia. Jeżeli sąsiad znajduje się
dalej, to energia oddziaływania z rozważanym atomem jest niewielka. Dlatego przyjmuje się,
że jest równa zero. Elektrostatyczna energia nie zawiera oddziaływania danego jonu z samym
sobą. Dlatego, gdy j = i, atom i0 jest wykluczany z listy sąsiadów. Energię elektrostatycznych
oddziaływań i-tego jonu z jego sąsiadami wyraziłam za pomocą dwóch sum. W ten sposób do-
dawanie ulega uporządkowaniu: powstają grupy przyczynków, z których każda zawiera sąsiada
należącego do periodycznej komórki i jego obrazy.
Energię jonizacji można aproksymować za pomocą szeregu Taylora drugiego rzędu:

Ei(qi) = Ei(0) + χiqi +
1
2
Jiq
2
i (2)

gdzie: χi – elektroujemność, Ji – twardość.
Drugi składnik całkowitej energii jonowej (1) oblicza się przy założeniu, że jon i reprezento-

wany jest przez efektywny ładunek rdzenia Zi otoczony elektronami walencyjnymi o sferycznie
symetrycznym rozkładzie gęstości fi. Zatem rozkład gęstości ładunku jonu przyjmuje postać:
ρi(ri, qi) = Ziδ(r) + (qi − Zi)fi(r), gdzie δ(r) jest funkcją delta. Wobec tego elektrostatyczne
oddziaływanie pary takich jonów można wyrazić następująco:

Cik(qi, qk, rik) = kcZiZk
1
rik
+ kcZi(qk − Zk)[i|fk] + kcZk(qi − Zi)[k|fi]+

+ kc(qi − Zi)(qk − Zk)[fi|fk]
(3)

gdzie pierwszy składnik oznacza oddziaływanie rdzeń- rdzeń, dwa kolejne pochodzą od od-
działywań rdzeń- elektrony walencyjne, a ostatni przyczynek stanowi oddziaływanie elektrony
walencyjne-elektrony walencyjne. Wyrażenia [i|fj ], [fi|fj] są całkami oddziaływań Coulomba
(zob. [21]), a kc stałą Coulomba. Jeśli wyrażenia (2) i (3) podstawimy do równania (1), a na-
stępnie znormalizujemy energię jonową Eq, tak aby wynosiła zero, gdy ładunki są zerowe, to
energia przyjmie następującą postać:

Eq =
1
2

N∑

i=1

N∑

j=1

Vijqiqj +
N∑

i=1

Xiqi (4)
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gdzie:

Vij = Jiδij + kc
jM∑
k=j0
k 6=i0

Qik Qik = [fi|fk]

Xi = χi + kc
N∑
j=1
Zj
∑jM
k=j0
k 6=i0
Pik Pik = [k|fi]− [fi|fk]

Wyrażenia dla całek Qik oraz Pik są przedstawione w [22].
Aby obliczyć energię jonową dla danego układu atomów, musimy wiedzieć, jakie lokalne

ładunki przyjmują atomy. Można to określić z warunku minimum dla Eq przy założeniu, że układ
pozostaje neutralny. Ten sam rezultat otrzymamy, jeśli wykorzystamy warunek równoważenia
elektroujemności [8, 9, 10]. Zgodnie z tym warunkiem chemiczny potencjał µi powinien być taki
sam dla wszystkich atomów:

N∑

j=1

Vijqj +Xi = µ i = 1, . . . , N (5)

Zatem układ ładunków równowagowych jest wyznaczany z układu N + 1 równań:
[
Ṽ −Î
−ÎT 0

] [
q̂
µ

]
=

[
−X̂
0

]
(6)

gdzie Ṽ jest N -wymiarową macierzą kwadratową, której elementy są równe Vij, X̂ jest
N -wymiarowym wektorem o elementach Xi, a Î jest N -wymiarowym wektorem jedynek.

2.2. Proponowane podejście

Zastosowanie oryginalnego podejścia Streitza-Mintmire’a w przypadku interfejsów w kom-
pozytach nie jest możliwe. Rozwiązanie złożonego zagadnienia optymalizacyjnego, w którym
ustala się położenia kilkudziesięciu tysięcy atomów z jednoczesnym wyznaczaniem ich ładun-
ków, generuje zbyt duży koszt obliczeniowy. Dlatego opracowałam nową metodę [11]. Umożliwia
ona wyznaczanie ładunków tylko w pewnym wydzielonym obszarze sąsiadującym z tak zwanymi
obszarami buforowymi, gdzie ładunki atomowe pozostają ustalone (rys. 2).

Rys. 2. Fragment interfejsu z zaznaczoną komórką periodyczną. Obszar R0 zawiera atomy o zmiennych
ładunkach, a RB o stałych. Atom j i atom s są sąsiadami atomu i. Atom j1 i atom s1 są obrazami

odpowiednio atomów j i s

Energię jonową przypadającą na periodyczną komórkę warstwy przejściowej można podzie-
lić na dwie części, z których pierwsza Evarq zmienia się wskutek zmian lokalnych ładunków
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atomowych, a druga Econstq jest stała. Wyznaczenie ładunków równowagowych przy danym po-
łożeniu atomów wymaga rozwiązania zagadnienia minimum dla Evarq . Przyjęłam, że zmienna
energia jonowa stanowi sumę dwóch przyczynków. Pierwszy ER0q pochodzi od jonowych od-
działywań wewnątrz wyróżnionego obszaru, natomiast drugi ER0RBq wynika z oddziaływania
pomiędzy obszarem R0 i warstwami buforowymi. Składnik ER0q można obliczyć za pomocą wy-
rażenia (4). Drugi przyczynek wymaga wyprowadzenia nowej formuły. Ostatecznie otrzymałam
zmienną energię jonową w następującej postaci:

Evarq =
1
2

N0∑

i=1

N0∑

j=1

Vijqiqj +
N0∑

i=1

X ′iqi + Ecst (7)

gdzie wielkość Vij jest taka sama jak w (4), natomiast X ′i wyraża się następująco:

X ′i = χi + kc
N0+NB∑

j=1

Zj

jM∑

k=j0
k 6=i0

Pik + kc
N0+NB∑

j=N0+1

qCj

jM∑

k=j0

Qik (8)

W powyższym wzorze N0 oznacza liczbę atomów zawartych w periodycznej komórce obszaru R0,
natomiast NB jest liczbą pozostałych atomów należących do komórki periodycznej interfejsu
(zob. rys. 2), qCj , j = N0 +1, . . . , N0 +NB oznacza zbiór ustalonych ładunków znajdujących się
w warstwach buforowych. Ostatni składnik formuły (7) nie zawiera zmiennych ładunków i jest
wyrażony w następujący sposób:

Ecst = kc
N0∑

i=1

Zi

N0+NB∑

j=N0+1

qCj

jM∑

k=j0

Pki (9)

Powyższy przyczynek do zmiennej energii jonowej zawiera oddziaływania pomiędzy efektywnymi
rdzeniami ładunków Z należącymi do periodycznej komórki obszaru R0 i walencyjnymi elektro-
nami atomów warstw buforowych RB. Całkowity ładunek walencyjnych elektronów atomu k
ma ustaloną wartość qCj . W formule energii Ecst posłużono się wielkością P z równania (4), ale
z przestawionymi wskaźnikami.
Wykorzystując fakt, że chemiczny potencjał µ dla atomów zawartych w periodycznej komórce

obszaru R0 jest stały, otrzymałam układ równań, który umożliwia określenie zbioru ładunków
równowagowych:

N0∑

j=1

Vijqj +X ′i = µ i = 1, . . . , N0
N0∑

i=1

qi = 0 (10)

Układ ten jest równoważny warunkowi minimum (5) dla zmiennej energii Evarq . Zastosowanie
powyższego wyrażenia umożliwia redukcję liczby zmiennych do liczby atomów należących do
periodycznej komórki obszaru R0 plus jeden.
Niezależnie od nowej formuły dla energii jonowej, siły działające na układ atomów w danej

konfiguracji mogą być obliczone przy założeniu, że ładunki są stałe, podobnie jak w podejściu
Streitza-Mintmire’a. Jest to możliwe dzięki stałości chemicznego potencjału µ i neutralności
układu (10). Ostateczne wyrażenie dla siły działającej na atom m wskutek składnika CTIP
przyjmuje postać:
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fm = −kc
(
qm

N0∑

j=1

qj

jM∑

k=j0
k 6=m0

∂Qmk
∂rmk

R̂km + qm
N0+NB∑

j=1

Zj

jM∑

k=j0
k 6=m0

∂Pmk
∂rmk

R̂km+

+ Zm
N0∑

j=1

qj

jM∑

k=j0
k 6=m0

∂Pkm
∂rmk

R̂km + qm
N0+NB∑

j=N0+1

qCj

jM∑

k=j0

∂Qmk
∂rmk

R̂km+

+ Zm
N0+NB∑

j=N0+1

qCj

jM∑

k=j0

∂Pkm
∂rmk

R̂km

)

(11)

W celu weryfikacji zaproponowanego sformułowania energii jonowej oraz sprawdzenia specy-
fikacji modelu CTIP+EAM wprowadzonej przez X.W. Zhou et al. [22] rozpatrzono koherentną
warstwę przejściową Ni/α-Al2O3. W takim układzie płaszczyzny najgęstszego upakowania niklu
ulegają równomiernemu rozciągnięciu, tak aby otrzymać komórkę o identycznej podstawie jak
w przypadku korundu (zob. rys. 3a). Ten typ interfejsu został szeroko zbadany przy użyciu metod
ab initio [17, 23, 24], co daje możliwość porównania otrzymanych wyników. Aby ustalić położe-
nia atomów w interfejsie Ni/α-Al2O3, połączono dwa zagadnienia minimalizacji. W pierwszym
z nich zmienna część energii całkowitej przypadającej na komórkę periodyczną jest minimali-
zowana względem odległości ds, która separuje warstwę niklu od korundu (rys. 3). W drugim

Rys. 3. Rozmieszczenie atomów należących do periodycznej komórki interfejsu Ni/α-Al2O3 ;
(a), (c) układ nieodprężony, (b), (d) układ w równowadze. Rzuty (c) i (d) przedstawiają warstwy

atomowe sąsiadujące z interfejsem: Ni – szare sfery, O – białe sfery i Al – czarne sfery

problemie określa się równowagową konfigurację atomów przy założonej odległości ds. Obli-
czenia przeprowadzono, wykorzystując zarówno własne sformułowanie CTIP, jak i oryginalne
Streitza-Mintmire’a. Otrzymane wyniki są takie same, co potwierdza poprawność zaproponowa-
nej metody. Układ osiąga równowagę, gdy warstwa Ni jest bardzo blisko powierzchni korundu
(rys. 3a). W takiej sytuacji w warstwie przejściowej powstają znaczne oddziaływania odpycha-
jące. Z tego powodu w konfiguracji równowagowej atomy Ni ulegają dużej separacji względem
atomów Al i O. Można to zobaczyć, porównując rys. 3a i rys. 3b. Lokalne ładunki przyjmowane
przez atomy Al i O przed i po odprężeniu przedstawiono na rys. 4. W nieodprężonym interfejsie
ładunki atomów Ni pierwszej warstwy przyjmują niewielką dodatnią wartość 0.08e, natomiast
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pozostałe ładunki Ni są zerowe. Po całkowitym zrównoważeniu układu wszystkie ładunki Ni
stają się zerowe.

Rys. 4. Ładunki glinu i tlenu jako funkcje odległości od powierzchni korundu w interfejsie Ni/α-Al2O3

Wyniki obliczeń ab initio [17, 23, 24] pokazują, że atomy Ni pierwszej warstwy powinny być
położone nad atomami tlenu zewnętrznej warstwy. Jednocześnie odległość między sąsiednimi
warstwami Ni i Al wynosi 1.51 Å. Rezultaty otrzymane za pomocą modelu CTIP+EAM wyspe-
cyfikowanego przez Zhou et al. są inne: atomy Ni oddalają się od atomów O (por. rys. 3c i 3d),
a odległość między warstwami Ni i Al jest równa 1.93 Å. Dodatkowo atomy Al w sposób niepra-
widłowy kumulują się wokół pierwszej warstwy tlenu. Dla rozważanego interfejsu wyznaczono
również pracę separacji Wsep, czyli energię, jaka jest potrzebna, aby w sposób nagły rozdzielić
dwie fazy. Wsep jest istotną wielkością, która determinuje przebieg procesu pękania. Praca sepa-
racji wynosi 1.57 J/m2, co stanowi wartość bliską wynikowi ustalonemu w obliczeniach ab initio
1.30 J/m2 [23].
Przyczyną obserwowanych nieprawidłowości w ułożeniu atomów jest niepoprawny dobór

parametrów modelu. Wykonując obliczenia dla swobodnej powierzchni korundu pokazano, że
specyfikacja zaproponowana przez Zhou et al. prowadzi do gromadzenia się atomów Al wokół
zewnętrznej warstwy tlenu. Jeżeli zastosujemy oryginalny model Streitza-Mintmire’a, to atomy
przyjmują prawidłowe położenia. Streiz i Mintmire założyli, że potencjał EAM powinien być tak
dobrany, aby utrata spójności kryształu metalu poddanego izotropowemu rozciąganiu przebie-
gała zgodnie z krzywą UBER. Wskazaną przez autorów własność ma model utworzony przez
Votera [18, 14]. Dlatego podjęłam prace nad specyfikacją tego modelu dla różnych metali.

3. Specyfikacja potencjałów międzyatomowych typu EAM poprzez symetrię

3.1. Wprowadzenie

Międzyatomowe oddziaływania w metalach opisywane są głównie za pomocą modeli, których
formuły mogą być wyrażone w formacie zaproponowanym w Metodzie Zagnieżdżonego Atomu
(Embedded Atom Method – EAM) [12]. Podejście EAM zakłada, że energia kryształu metalu
przypadająca na atom składa się z dwóch przyczynków: Eat = 12

∑M
m=1 φ(rm) + F (ρ). Pierwszy

z nich pochodzi od parowych oddziaływań atomu centralnego z jego sąsiadami, a drugi stanowi
energię potrzebną do zagnieżdżenia atomu centralnego w elektronowej gęstości ρ. Gęstość tę two-
rzą atomy sąsiednie: ρ =

∑M
m=1 f(rm). Zatem określenie energii Eat wymaga rozważenia pewnego

otoczenia. Obszar ten zawiera atomy, których odległość od atomu centralnego nie przekracza
promienia cięcia rct. Parametry funkcji φ, F , f są ustalane w taki sposób, aby model EAM po-
prawnie odtwarzał stan równowagi rozważanego kryształu: stałe sieciowe, energia kohezji i stałe
sprężyste powinny być zgodne z danymi eksperymentalnymi. Związki otrzymane w ten sposób
stanowią kluczowe warunki powszechnie stosowane do specyfikacji rozważanego potencjału. Wa-
runki te nie mają spójnej interpretacji fizycznej, nie są jednoznaczne i przyjmują złożoną postać.
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W rezultacie dobór parametrów modelu nie jest efektywny. W proponowanej metodzie specyfi-
kacji [15] stan równowagi charakteryzowany jest poprzez opis zachowania kryształu poddanego
dowolnym procesom małych odkształceń. Dzięki temu otrzymujemy spójną interpretację wy-
prowadzanych warunków. Przy zastosowaniu spektralnej dekompozycji tensora sprężystości C
zaproponowanej w [25, 26] gęstość energii zmagazynowanej w dowolnym procesie małych od-
kształceń może być wyrażona w postaci liniowej kombinacji gęstości energii procesów elemen-
tarnych. Procesy te determinuje symetria rozważanego kryształu. W proponowanym podejściu
założono, że każdy z elementarnych procesów powinien przebiegać zgodnie z doświadczeniem.
Jeśli otrzymane w ten sposób warunki są spełnione, to rozważany model EAM poprawnie odtwa-
rza dowolny proces małych odkształceń. Podobnie jak procesy elementarne, warunki te wynikają
z symetrii kryształu. Dlatego mogą być dalej uproszczone za pomocą związków ortogonalności
występujących w grupie punktowej rozważanego kryształu.
W ramach proponowanego podejścia wyprowadzono warunki specyfikacji modeli EAM opisu-

jących oddziaływania międzyatomowe w metalach o strukturze regularnej (ściennie centrowanej
– faced ceneted cubic – fcc, przestrzennie centrowanej – body ceneted cubic – bcc i prymitywnej
– simple cubic – sc).

3.2. Nowe warunki specyfikacji modeli EAM

Dowolny proces odkształceń sterowany zmienną ε można zapisać w bazie stanów własnych
tensora sprężystości C:

ε = ε
6∑

i=1

aiωi (12)

gdzie ai, i = 1, . . . , 6 są współrzędnymi wersora odkształcenia ε/ε w ortonormalnej bazi {ωi},
natomiast εi = εωi stanowią elementarne procesy.
W przypadku kryształu o strukturze regularnej tensor sprężystości ma trzy podprzestrze-

nie własne charakteryzowane odpowiednimi wartościami własnymi, tzw. modułami Kelvina [25]:
λI, λII i λIII. Do pierwszej podprzestrzeni należy proces elementarny objętościowego rozciąga-
nia/ściskania ε1, do drugiej procesy, w których następuje zmiana długości krawędzi komórki
elementarnej ε2, ε3, a do trzeciej procesy czystego ścinania ε4, ε5, ε6. Stosując spektralną de-
kompozycję tensora C, gęstość energii sprężystej zmagazynowanej w dowolnym procesie małych
odkształceń można wyrazić w postaci następującej liniowej kombinacji:

Φ(ε) = a2IΦI(ε) + a
2
IIΦII(ε) + a

2
IIIΦIII(ε) (13)

gdzie Φi(ε) = λiε2/2, i = I, II, III stanowią gęstości energii procesów elementarnych należących
odpowiednio do pierwszej, drugiej lub trzeciej podprzestrzeni własnej. Współczynniki kombinacji
w (13) przyjmują postaci: a2I = a

2
1, a
2
II = a

2
2 + a

2
3 i a

2
III = a

2
4 + a

2
5 + a

2
6.

Energia sprężysta stanowi podstawową wielkość do sformułowania warunków specyfikacji
potencjału. Przyjmuje ona tę samą wartość dla procesów elementarnych należących do jednej
podprzestrzeni własnej. Dlatego do dalszych rozważań wybrano trzy procesy, które zachodzą
w różnych podprzestrzeniach (zob. rys. 5):

ε1 = εI =
ε√
3



1 0 0
0 1 0
0 0 1


 ε2 = εII =

ε√
6



1 0 0
0 1 0
0 0 −2




ε4 = εIII =
ε√
2



0 1 0
1 0 0
0 0 0




(14)
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Rys. 5. Elementarne komórki (czarne) kryształu poddanego elementarnym procesom odkształceń
odpowiednio: pierwszemu (a), drugiemu (b) i trzeciemu (c)

Na poziomie atomowym gęstość energii sprężystej jest wyrażona następująco [28]:

Φ(ε) =
Eat(ε)− Eateq
Ωat

gdzie Eat(ε) stanowi energię odkształconego kryształu przypadającą na atom, Eateq oznacza ener-
gię kryształu przypadającą na atom w stanie równowagi, a Ωat – równowagową atomową obję-
tość.
Gdy kryształ znajduje się w równowadze, to następujące związki są spełnione dla dowolnego

procesu małych odkształceń ε:

∂Φ(ε)
∂ε

∣∣∣∣∣
ε=0

=
III∑

i=I

a2i
∂Φi
∂ε
=
III∑

i=I

a2i
∂Ei
∂ε
= 0

Stąd powstają następujące warunki równowagi:

∂Ei
∂ε

∣∣∣∣∣
ε=0

= 0 i = I, II, III (15)

Równania te określają stan równowagi w temperaturze 0K. Wówczas energia kryształu przypa-
dająca na atom powinna być równa eksperymentalnej energii kohezji:

Eat(ε = 0) = Eexpcoh (16)

Dodatkowo moduły Kelvina (zob. (13)) powinny przyjmować wartości zgodne z danymi do-
świadczalnymi:

1
Ωat

∂2Eati
∂ε2

∣∣∣∣∣
ε=0

= λexpi i = I, II, III (17)

Podobnie jak wyróżnione elementarne procesy (zob. rys. 5), moduły Kelvina mają bardzo ja-
sną, fizyczną interpretację. Wielkości te związane są odpowiednio z modułem objętościowym B,
sprężystą stałą ścinania C ′ = (C11−C12)/2 i współczynnikiem anizotropii R = 2C44/(C11−C12)
[29]:

λI = 3B λII = 2C ′
λIII
λII
= R (18)
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Atomowy model poprawnie odtwarza dowolne procesy małych odkształceń, jeśli elementarne
procesy odkształceń przebiegają zgodnie z eksperymentem, czyli spełnione są warunki (15), (16)
i (17). Dla potencjałów typu EAM związki (15) i (17) transformują się następująco:

M∑

m=1

(1
2
φ′m + F

′f ′m
)
r′m(εi) = 0 i = I, II, III (19)

gdzie:

φ′m =
dφ

drm

∣∣∣∣∣
rm=Rm

F ′ =
dF

dρ

∣∣∣∣∣
ρ=ρeq

f ′m =
df

drm

∣∣∣∣∣
rm=Rm

r′m(εi) =
drm(εi)
dε

∣∣∣∣∣
ε=0

oraz

1
2

M∑

m=1

(
φ′′m(r

′
m(εi))

2 + φ′mr
′′
m(εi)

)
+ F ′

M∑

m=1

(
f ′′m(r

′
m(εi))

2 + f ′mr
′′
m(εi)

)
+

+ F ′′
(
M∑

m=1

f ′mr
′
m(εi)

)2
= Ωatλ

exp
i i = I, II, III

(20)

gdzie:

φ′′m =
d2φ

dr2m

∣∣∣∣∣
rm=Rm

F ′′ =
d2F

dρ2

∣∣∣∣∣
ρ=ρeq

f ′′m =
d2f

dr2m

∣∣∣∣∣
rm=Rm

r′′m(εi) =
d2rm(εi)
dε2

∣∣∣∣∣
ε=0

W powyższych związkach Rm oznacza odległość pomiędzy m-tym atomem i centralnym, gdy
kryształ znajduje się w równowadze. Odległość ta powinna być zgodna z wartością ekspery-
mentalną. Zgodnie z zasadą Cauchy-Borna [28] położenia atomu m względem centralnego po
i przed deformacją powinny być ze sobą związane poprzez gradient deformacji rm = FRm, gdzie
Rm = [Xm, Ym, Zm]. Jeśli weźmiemy pod uwagę relację ε = (FTF− I)/2, to odległość rm może
być wyrażona za pomocą następującej formuły:

rm(ε) =
√
R2m + 2RTmεRm (21)

Wykorzystując powyższe równanie dla elementarnych procesów εI, εII, εIII (14) (rys. 5), otrzy-
mano następujące związki:

r′m(εI) =
1√
3
Rm r′m(εII) =

1√
6

R2m − 3Z2m
Rm

r′m(εIII) =
√
2
XmYm
Rm

(22)

W przypadku procesów εI, εII, εIII spełnione są również zależności r′′m(εi) = −(r′m(εi))2/Rm, co
pozwala zredukować równania (20) do następującej postaci:

1
2

M∑

m=1

(r′m(εi))
2
(
φ′′m −

1
Rm
φ′m
)
+ F ′

M∑

m=1

(r′m(εi))
2
(
f ′′m −

1
Rm
f ′m
)
+

+ F ′′
(
M∑

m=1

f ′mr
′
m(εi)

)2
= Ωexpat λ

exp
i i = I, II, III

(23)



120 Część III – Polska mechanika

Związki (16), (19) i (23) razem z (22) stanowią nowe warunki specyfikacji dla potencjałów typu
EAM opisujących międzyatomowe oddziaływania w metalach o strukturze regularnej.
Warunki równowagi (19) i formuły modułów Kelvina (23) mogą być uproszczone, jeśli

uwzględni się rozmieszczenie atomów. W kryształach o strukturze regularnej (fcc, bcc, sc) atomy
sąsiednie są położone na współśrodkowych sferach otaczających atom centralny (rys. 6).

Rys. 6. Struktura regularna ściennie centrowana reprezentowana przez sfery sąsiadów

Pozycje atomów należących do danej sfery s są określane poprzez operacje symetrii gru-
py punktowej Oh na podstawie współrzędnych reprezentanta rozważanej sfery (Xrs , Yrs , Zrs).
Zgodnie z tym drugi warunek równowagi można zapisać:

S∑

s=1

1
Rs

(1
2
φ′s + F

′f ′s
) ls∑

as=1

(R2s − 3Z2as) = 0 (24)

gdzie as oznacza atom s-tej sfery, a ls liczbę atomów tej sfery.
Grupa punktowa Oh posiada 10 reprezentacji nieprzywiedlnych [30]:

— 4 jednowymiarowe
(
(Γ1)g, (Γ1)u, (Γ2)g, (Γ2)u,

)
,

— 2 dwuwymiarowe
(
(Γ3)g, (Γ3)u

)
i

— 4 trójwymiarowe
(
(Γ4)g, (Γ4)u, (Γ5)g, (Γ5)u,

)
.

Reprezentacja (Γ1)g jest identycznością, a dla reprezentacji (Γ3)g, (Γ4)g funkcje bazowe mogą
być wybrane w następującej postaci:

(Γ3)g : g1 = R2 − 3Z2, g2 =
√
3(X2 − Y 2)

(Γ4)g : h1 = XY, h2 = XZ, h3 = Y Z
(25)

gdzie R jest odległością punktu od początku układu współrzędnych. Jeśli wybierzemy sferę,
której reprezentant znajduje się w ogólnej pozycji Wyckoffa, to wartości, jakie funkcja bazowa
g1 przyjmuje dla atomów tej sfery, mogą być otrzymane poprzez macierze reprezentacji (Γ3)g:
D(Γ3)g (U), U ∈ G. Wobec tego druga suma w (24) przyjmuje postać:

ls∑

as=1

(R2s − 3Z2as) =
∑

U∈G

2∑

l=1

glD
(Γ3)g
l1 (U) (26)

Wykorzystując reprezentację (Γ1)g, której elementy są jedynkami, oraz związki ortogonalności
[31]:

∑

U∈G
D
(µ)∗
lk (U)D

(ν)
ij (U) =

g
√
nµnν

δjkδilδµν (27)
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gdzie g jest liczbą elementów symetrii należących do grupy G, a nµ, nν oznaczają wymiary
reprezentacji µ i ν, można pokazać, że suma (26) jest równa zero:

ls∑

as=1

(R2s − 3Z2as) =
2∑

l=1

gl
∑

U∈G
D
(Γ3)g
l1 (U)D(Γ1)g1 (U) = 0 (28)

Relacja ta spełniona jest również dla sfer, których reprezentanci znajdują się w specjalnych po-
zycjach Wyckoffa. Zatem w przypadku metali o strukturze regularnej drugi warunek równowagi
(19) jest spełniony niezależnie od postaci funkcji EAM. W podobny sposób można rozważyć
trzeci warunek równowagi. Przyjmuje on następującą postać:

S∑

s=1

1
Rs

(1
2
φ′s + F

′f ′s
) ls∑

as=1

XasYas = 0 (29)

gdzie w drugiej sumie pojawia się funkcja bazowa h1. Dlatego zgodnie ze związkami ortogonal-
ności otrzymujemy relacje:

ls∑

as=1

XasYas =
3∑

l=1

hl
∑

U∈G
D
(Γ4)g
l1 (U)D(Γ1)g1 (U) = 0 (30)

Zatem równowagę kryształu o strukturze regularnej determinuje wyłącznie pierwszy warunek
równowagi (19). Zgodnie z nim ciśnienie w krysztale p = − 1√

3
∂ΦI
∂ε
musi wynosić zero:

p = −1
3

S∑

s=1

lsRs
(1
2
φ′s + F

′f ′s
)
= 0 (31)

W podobny sposób można uprościć formuły drugiego i trzeciego modułu Kelvina (23). Osta-
tecznie związane z nimi warunki parametryzacji przyjmują postać [15]:

λII =
1
3Ωat

[
1
2

S∑

s=1

ls(1− 3bs)φnorms + F ′
S∑

s=1

ls(1− 3bs)fnorms

]
= λexpII (32)

oraz

λIII =
2
3Ωat

[
1
2

S∑

s=1

lsbsφ
norm
s + F ′

S∑

s=1

lsbsf
norm
s

]
= λexpIII (33)

gdzie współczynnik bs charakteryzuje położenie reprezentanta na sferze:

bs =
X2rsY

2
rs
+X2rsZ

2
rs
+ Z2rsY

2
rs

R4s
(34)

natomiast φnorms i fnorms są znormalizowanymi przyczynkami do modułów ścinania pochodzący-
mi odpowiednio od parowych oddziaływań oraz od gęstości elektronowych wprowadzanych przez
atomy s-tej sfery:

φnorms = R2s
(
φ′′s −

1
Rs
φ′′s
)

fnorms = R2s
(
f ′′s −

1
Rs
f ′s
)

(35)

Pierwszy moduł Kelvina przyjmuje bardziej złożoną postać niż λII i λIII. Przyczyną jest brak
możliwości zastosowania któregokolwiek ze związków ortogonalności. Wykorzystując znorma-
lizowane przyczynki, otrzymano następujący warunek parametryzacji związany z pierwszym
modułem:

λI =
1
3Ωat

[
1
2

S∑

s=1

lsφ
norm
s + F ′

S∑

s=1

lsf
norm
s + F ′′

(
S∑

s=1

lsRsf
′
s

)2]
= λexpI (36)
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Równania (16), (31), (32), (33) i (36) stanowią warunki specyfikacji potencjałów EAM opi-
sujących międzyatomowe oddziaływania w kryształach o strukturze regularnej (fcc, bcc i sc).
Spełnienie ich oznacza, że model poprawnie odtwarza dowolny proces małych odkształceń roz-
ważanego kryształu. Warunki wyprowadzone są poprzez zastosowanie spektralnej dekompozycji
tensora sprężystości. Rozkład ten jednoznacznie określa symetria kryształu. Dzięki temu możliwe
staje się zastosowanie związków ortogonalności grupy punktowej Oh. W rezultacie sformułowane
warunki przyjmują prostszą postać niż klasycznie używane [12].
Wyprowadzone związki zastosowano do specyfikacji potencjału Rosato-Guillope-Legranda

[13] opisującego oddziaływania międzyatomowe w miedzi. Otrzymany model poprawniej niż
oryginalny opisuje stan równowagi kryształu, jak również powstawanie defektów [15].

4. Oddziaływania międzyatomowe w warstwie metalu

4.1. Wprowadzenie

Model opracowany przez A.F. Votera [18] przyjmuje szczególną postać, która umożliwia
odtworzenie procesu izotropowego rozciągania zgodnie z relacją UBER [16, 17]. Związek ten
opisuje wyniki obliczeń ab initio oraz eksperymentów. Zależność UBER charakteryzuje nie tylko
proces dekohezji w objętościowych kryształach metali, ale również utratę spójności na granicy
faz metal/ceramika. Dlatego model Votera wybrano do opisu oddziaływań międzyatomowych
w warstwie metalu w ramach podejścia CTIP+EAM.
Voter założył funkcje parowego potencjału oraz elektronowej gęstości w następujących po-

staciach:

φ(r) = DM
[
1− e−αM (r−RM )

]2
−DM f(r) = r6[e−βr + 29e−2βr]

Jednocześnie przyjął, że ulegają one wygaszeniu w odległości równej promieniowi cięcia r = rct.
Stąd ich ostateczna postać jest następująca:

hsm(r) = h(r)− h(rct) +
rct
m

[
1−

( r
rct

)m
]
dh

dr

∣∣∣∣∣
rct

(37)

gdzie h(r) = φ(r) lub f(r). W przeciwieństwie do parowego potencjału i elektronowej gęstości
funkcja zagnieżdżenia F (ρ) nie ma jawnej formuły, ale jest jednoznacznie zdefiniowana za pomocą
założenia. Energia F przyjmuje taką postać, aby proces objętościowego rozciągania kontrolowany
przez stałą sieci a przebiegł zgodnie z krzywą UBER:

F
(
a(ρ)

)
= Eatsm(a)−

1
2

S(rct)∑

s=1

lsφsm

(√
ns
2
a

)
(38)

Powyższa formuła jest oparta na opisie otoczenia atomu w postaci sfer sąsiadów przedstawio-
nym w poprzednim rozdziale (zob. rys. 6). Parametry ns i ls charateryzują strukturę regularną
ściennie centrowaną i pozostają stałe podczas procesu rozciągania. Energia kohezji Eat(a) jest
określona poprzez relację UBER [27]: Eat(ã) = Ecoh(1 + ã)e−ã, którą zmodyfikowano tak, aby
otrzymać odpowiednio wygaszoną funkcję:

Eatsm(ã) = Ecoh
Eat

(
ã
√
1− ǫ

)
/Ecoh − ǫ

1− ǫ (39)

W powyższym wyrażeniu zmienna ã jest związana ze stałą sieciową w następujący sposób:
ã = η(a − a0)/a0, gdzie η =

√
(9B0Ωat)/|Ecoh|. Natomiast a0, Ωat, B0 i Ecoh stanowią rów-

nowagowe wartości odpowiednio stałej sieciowej, objętości przypadającej na atom, modułu
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objętościowego oraz energii kohezji. Parametr ǫ przesuwa krzywą UBER tak, aby energia kohezji
wynosiła zero, gdy sfera najbliższych sąsiadów osiąga odległość cięcia rct:

Eatsm(ãct) = 0 ãct =
η(
√
2rct − a0)
a0

(40)

Podsumowując, model Votera wymaga specyfikacji pięciu parametrów: rct, β, DM , RM i αM .
Dodatkowa wielkość ǫ jest określana numerycznie poprzez rozwiązanie równania (40).
Przyjęto, że model powinien poprawnie opisywać mechaniczne własności kryształu, tworzenie

defektów i dokładnie charakteryzować najprostszą strukturę metalu – dimer. Stąd otrzymano
kolejne warunki, które specyfikują potencjał [19].

4.2. Specyfikacja modelu Votera poprzez symetrię

Pierwsze dwa związki parametryzacji wymagają, aby drugi i trzeci moduł Kelvina był zgodny
z danymi doświadczalnymi. Tak więc model Votera powinien spełniać sformułowane w poprzed-
nim rozdziale warunki (32) i (33). Funkcja zagnieżdżenia jest określona na podstawie założe-
nia (38). Dlatego jej pochodna, obecna w warunkach specyfikacji, przyjmuje złożoną postać:

F ′ =
dF

da

∣∣∣∣∣
a0

da

dρ

∣∣∣∣∣
ρeq

= −
∑S
s=1

√
ns
2 lsφ

′
sm

(√
ns
2 a0

)

2
∑S
s=1

√
ns
2 lsf

′
sm

(√
ns
2 a0

)

gdzie:

φ′sm =
dφ

dr
f ′sm =

df

dr

Równania (32) i (33) uzupełniają własność potencjału, zgodnie z którą objętościowa deforma-
cja jest poprawnie odtwarzana, i stąd pierwszy moduł Kelvina przyjmuje wartość wyznaczoną
doświadczalnie. Warunki oparte na symetrii zastępują trzy związki Votera wykorzystujące sta-
łe sprężyste C11, C12 i C44. Powstaje pytanie, które wielkości powinny specyfikować potencjał:
moduły λ czy stałe C. Aby ustalić odpowiedź, zbadano, jaki wpływ mają błędy w modułach
Kelvina na odtwarzanie dowolnych procesów małych odkształceń.
Jeśli model przewiduje moduły z błędami di: λi = (1 + di)λ

exp
i , to gęstość energii zmaga-

zynowanej w dowolnym procesie małych odkształceń ε(ε) (12) różni się od poprawnej wartości
w następujący sposób:

DΦ =
Φ(ε)− Φexp(ε)
Φexp(ε)

=
∑
i

(
λexpi dia

2
i

)
∑
i

(
λexpi a

2
i

) i = I, II, III (41)

Otrzymana formuła jednoznacznie identyfikuje błąd DΦ dla dowolnego procesu odkształceń,
który jest reprezentowany przez ε/ε w układzie odniesienia (aI, aII, aIII). Współrzędne informują
o udziale procesów elementarnych w rozważanym ε. Wersor ε/ε może być również zorientowany
przez dwa kąty (θ, φ): aI = sin(φ) cos(θ), aII = sin(φ) sin(θ) i aIII = cos(φ), gdzie θ ∈<0, π/2>
i φ ∈< 0, π/2 >. Wprowadzony opis pozwala udowodnić, że błąd DΦ przyjmuje ekstremalne
wartości, gdy wersor odkształcenia jest równoległy do jednej z osi układu odniesienia, czyli gdy
odkształcenia zachodzą w jednej z podprzestrzeni własnych tensora sprężystości. Wartości te
są równe odchyłkom di. Zatem błędy w modułach Kelvina określają dokładność, z jaką model
odtwarza procesy małych odkształceń. Takiego oszacowania nie dostarczają stałe sprężyste. Jeśli
błędy w modułach Kelvina są znaczne, to powstające zaburzenia przenoszą się do zakresu dużych
deformacji.
Kolejna dana doświadczalna wprowadzana do modelu to energia zgodnego błędu ułożenia

(intrinsic stacking fault) γSF . Wielkość ta określa koszt powstawania następującego zaburzenia
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ABC|BCABC w sekwencji warstw struktury fcc. Badania ab initio pokazują, że dla różnych
metali energia γSF determinowana jest głównie przez przyczynki od atomów należących do
czterech warstw sąsiadujących z płaszczyzną błędu [32]. Otoczenia każdego z tych atomów mogą
być opisane za pomocą identycznego zbioru sfer sąsiadów [19]. Stąd przyczynki do energii γSF
od poszczególnych atomów są takie same. Na tej podstawie wyprowadzono następującą formułę
dla nieodprężonej energii błędu ułożenia [19]:

γurSF =
12(EatSF − Ecoh)

Ah
(42)

gdzie Ah = 3
√
3a20/4 jest podstawą komórki elementarnej dla struktury zaburzonej, natomiast

EatSF stanowi energię atomu znajdującego się w sąsiedztwie płaszczyzny błędu:

EatSF =
1
2

S∑

s=1

lSFs φ
sm

(√
nSFs
2
a0

)
+ F (ρSF ) (43)

W powyższym równaniu parametry nSFs i l
SF
s charakteryzują zaburzoną strukturę, a ρSF jest

gęstością elektronową, w której zagnieżdża się rozpatrywany atom:

ρSF =
S∑

s=1

lSFs f
sm

(√
nSFs
2
a0

)
(44)

Energia zagnieżdżenia w modelu Votera nie ma jawnej formuły. Dlatego energię F (ρSF ) określa
się z równania (38), gdzie a = aSF . Wielkość aSF stanowi stałą sieciową struktury fcc, przy
której gęstość elektronowa w węźle sieci jest równa ρSF :

S∑

s=1

lsf
sm

(√
ns
2
aSF

)
= ρSF (45)

Ostatecznie kolejny warunek parametryzacji przyjmuje postać:

γurSF = γ
exp
SF (46)

Wyniki obliczeń ab initio pokazują, że energia γurSF jest bliska odprężonej energii błędu ułożenia
[33]. Dlatego w związku specyfikacji można posłużyć się wyprowadzoną wcześniej wielkością (42).
W pracy [19] wykazano również, że energia błędu ułożenia jest bezpośrednio związana z energią
strukturalnego przejścia fazowego fcc→ hcp (hexagonal closed packed – struktura heksagonalna
najgęstszego upakowania). Obliczenia ab initio [34] wprowadzają kolejną relację, tym razem
z energią powstawania bliźniaka: γT ≈ γSF /2. Tak więc, gdy spełniony jest warunek (46), to
model poprawnie przewiduje nie tylko energię błędu ułożenia, ale również energię tworzenia się
bliźniaka czy energię transformacji strukturalnej fcc→ hcp.
Wykorzystanie symetrii materiału oraz opisu otoczenia atomu w postaci sfer sąsiadów pozwo-

liło sformułować związki parametryzacji (32), (33), (46) w szczególnie prosty sposób. Podejście
to zastosowano również do otrzymania trzech kolejnych warunków zapewniających prawidłową
identyfikację energii tworzenia wakancji oraz poprawny opis wiązania wiązania dimeru miedzi.
Wyprowadzone związki mogą być wykorzystane do parametryzacji dowolnego modelu EAM opi-
sującego oddziaływania międzyatomowe w metalach fcc. Jednocześnie zaproponowane warunki
pozwalają obniżyć koszt obliczeniowy, jaki towarzyszy rozwiązaniu zagadnienia optymalizacji
dla specyfikacji potencjału.
W ramach przykładu dobrano parametry modelu Votera dla miedzi. Otrzymany w ten spo-

sób potencjał poprawniej niż oryginalny odtwarza procesy małych odkształceń. Potwierdzenie
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stanowią rozkłady błędów w gęstościach energii zmagazynowanych w dowolnych procesach od-
kształcenia (rys. 7). Warto zauważyć, że model specyfikowany za pomocą warunków opartych na
symetrii (model s-b) odtwarza procesy małych odkształceń z błędem nieprzekraczającym 3% do-
puszczonym dla modułów Kelvina. Tymczasem, w przypadku oryginalnego potencjału, wbrew
oczekiwaniom Votera, niedokładności sięgają do 9%. Maksymalny błąd obciąża procesy od-
kształceń należące do II podprzestrzeni własnej tensora sprężystości, w tym inicjację, jednego
z kluczowych procesów dużych deformacji, ścieżki Baina. Drugi istotny proces dużych deformacji
– ścieżka trygonalna rozpoczyna się w trzeciej podprzestrzeni własnej [19].

Rys. 7. Rozkłady błędów w gęstościach energii zmagazynowanych w procesach małych odkształceń:
(a) proponowany model, (b) model Votera. Błędy w procesach inicjujących ścieżkę Baina i trygonalną

zaznaczone są czarnymi punktami

Dodatkowo przedstawiono, w jaki sposób rozważane modele odtwarzają proces jednoosiowego
rozciągania przy obciążeniu dowolnie zorientowanym względem komórki elementarnej miedzi
(rys. 8). Stosując potencjał Votera, otrzymujemy maksymalny błąd 8%. Jeżeli wykorzystamy
zaproponowany potencjał, to nastąpi redukcja do 2%.

Rys. 8. Powierzchnie błędów w gęstościach energii zmagazynowanych podczas jednoosiowego
rozciągania w dowolnym kierunku: (a) proponowany model, (b) model Votera

Jeżeli model błędnie przewiduje moduły Kelvina drugiej i trzeciej podprzestrzeni własnej,
to ścieżka Baina i trygonalna są inicjowane nieprawidłowo. W rezultacie energie strukturalnych
przejść fazowych fcc → bcc, fcc → sc i fcc → bct nie są zgodne z danymi doświadczalnymi
i wynikami obliczeń ab initio. Rysunki 9 i 10 pokazują, w jaki sposób otrzymany model oraz
oryginalny Votera rekonstruują kluczowe ścieżki dużych deformacji.
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Rys. 9. Zmiana energii kryształu wzdłuż ścieżki Baina przewidywana przez proponowany model
i potencjał Votera

Rys. 10. Zmiana energii kryształu wzdłuż ścieżki trygonalnej przewidywana przez proponowany model
i potencjał Votera

Proponowany potencjał poprawniej niż oryginalny odtwarza procesy małych i dużych defor-
macji, w tym transformacje strukturalne. Jednocześnie prawidłowo opisuje powstawanie defek-
tów, jak i własności dimeru Cu [19].

5. Podsumowanie

Przedstawiony został efektywny opis wiązania warstwy przejściowej metal/tlenek metalu.
Proponowane podejście opracowano w ramach modelu CTIP+EAM. Zmodyfikowano formu-
łę energii oddziaływań jonowych (CTIP), przyjmując, że zmianie ulegają wyłącznie ładunki
tych atomów, które znajdują się w bezpośrednim otoczeniu granicy faz. W obszarach dalej
położonych, tak zwanych buforowych, ładunki atomów są stałe. Nowe wyrażenie energii jo-
nowej pozwala zredukować liczbę zmiennych w zagadnieniu optymalizacyjnym i w rezultacie
umożliwia odtwarzanie mikrostruktur interfejsów rejestrowanych za pomocą mikroskopii wyso-
korozdzielczej. Kolejnym osiągnięciem jest opracowanie skutecznej metody specyfikacji modeli
oddziaływań międzyatomowych w metalach (EAM). Wprowadzone podejście bazuje na symetrii
rozpatrywanego materiału. Wykorzystując ją na dwóch poziomach, kontynualnym i atomowym,
otrzymano warunki specyfikacji, które przyjmują prostszą postać niż obecne w literaturze. Efek-
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tywność metody pokazano, dobierając parametry modelu Rosato-Guillope-Legranda utworzo-
nego dla miedzi. Opracowane podejście wykorzystano również do specyfikacji modelu Votera.
Potencjał ten przyjmuje szczególną postać, która umożliwia prawidłowe odtworzenie procesu
dekohezji kryształu metalu poddanego izotropowemu rozciąganiu. Dla modelu Votera podano
postać warunków opartych na symetrii, jak również sformułowano dodatkowe związki zapewnia-
jące prawidłowy opis powstawania defektów takich jak wakancje, błędy ułożenia czy bliźniaki.
W ramach przykładu dobrano parametry modelu dla miedzi. Otrzymany potencjał dokładniej
niż oryginalny odtwarza procesy małych i dużych deformacji. Jednocześnie prawidłowo opisuje
tworzenie się defektów oraz własności najprostszej struktury miedzi – dimeru. Wykazano, że
wartości własne tensora sprężystości, czyli moduły Kelvina, stanowią kluczowe wielkości dla
specyfikacji modeli oddziaływań międzyatomowych w metalach o strukturze regularnej. Błędy
popełnione w modułach określają przedział błędów, z jakimi model odtwarza dowolne procesy
małych odkształceń. Jeżeli moduły w sposób znaczny odchylają się do wartości doświadczalnych,
to przebieg kluczowych procesów dużych deformacji również jest nieprawidłowy. W rezultacie
model błędnie odtwarza strukturalne przejścia fazowe. Otrzymane wyniki pokazują, że stałe
sprężyste używane powszechnie w specyfikacji potencjałów powinny być zastąpione modułami
Kelvina.
Efektywny opis wiązania warstwy przejściowej metal/ceramika uzyskany w ramach modelu

CTIP+EAM stanowi podstawę do przeprowadzenia numerycznych testów wytrzymałości. Pod-
czas symulacji, układ atomowy odwzorowujący mikrostrukturę interfejsu może być obciążny
w dowolnym kierunku względem granicy faz. W ten sposób uzyskujemy pełną charakterystykę
własności mechanicznych i w rezultacie ocenę wytrzymałości warstwy przejściowej.

Podziękowanie
Prezentowane wyniki zostały uzyskane w ramach realizacji projektu MNiSW NN501156638 kierowa-

nego przez autorkę w IPPT PAN w Warszawie.
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2. SYLWETKI WYBITNYCH MECHANIKÓW POLSKICH

2.1. Profesor Roman Gutowski

(1926–2001)

W dniu 14 stycznia 2001 roku zmarł w Łukowie prof. dr hab. inż. Roman Wojciech Gu-
towski. Był jednym z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z mechaniki analitycznej i teorii
stateczności.

Roman Gutowski urodził się 26 lutego 1926 r. w Hajdukach Wielkich – dzisiejszym Cho-
rzowie. Jego ojciec Wacław Gutowski, inżynier mechanik po Politechnice Lwowskiej, był m.in.
dyrektorem technicznym Biura Projektów Maszyn w Bytomiu. Matka Stefania z domu Popiel
nie pracowała zawodowo.

W okresie okupacji Roman Gutowski mieszkał w Dąbrowie Górniczej, tam też pracował
w Hucie Bankowej i uczęszczał do liceum. Maturę w 1945 roku zdał wszakże w liceum im. Sta-
nisława Staszica w Sosnowcu. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Komunikacji
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej w Krakowie i skończył je w 1951 r., uzyskując
stopień magistra inżyniera mechanika – specjalność „Budowa samolotów”. Równolegle w latach
1945-1951 studiował matematykę na Wydziale Mat-Fiz-Chem. Uniwersytetu Jagielońskiego.

Po krótkim okresie pracy w charakterze asystenta na macierzystym wydziale AGH, w 1951 r.
Roman Gutowski wraz ze swoim szefem prof. Stefanem Ziembą został przeniesiony do Katedry
Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w nowo utworzonej Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.

Prof. Stefan Ziemba jako kierownik zespołu skupia wokół siebie grono młodych, zdolnych
pracowników. Z tego kręgu wyszli przyszli profesorowie: Sylwester Kaliski, Roman Gutowski,
Zbigniew Orłoś, Henryk Zorski, Jan Osiecki, Marian Dacko.
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W 1957 r. Roman Gutowski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na pod-
stawie rozprawy „Drgania skrętne niejednorodnych walców”, zaś w roku 1963 habilitował się
w AGH na podstawie rozprawy „Problem ruchu frontu krzepnięcia cieczy”.

W 1957 r. po habilitacji ppłk. dr. inż. Sylwestra Kaliskiego, z jego inicjatywy, powstała
Katedra Teorii Drgań i Dynamiki Konstrukcji. Zastępcą szefa tej katedry został mjr dr inż.
Roman Gutowski, a pracowali w niej m.in. kpt. mgr inż. Zbigniew Dżygadło oraz magistrowie:
Jan Osiecki (od 1960 r. – doktor), Jerzy Kacprzyński, Jerzy Kurlandzki.

Z Wojskową Akademią Techniczną Roman Gutowski rozstaje się w 1966 r., będąc wówczas
podpułkownikiem.

W tym samym roku podejmuje pracę na stanowisku docenta w Katedrze Mechaniki kie-
rowanej przez prof. Władysława Fiszdona na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej. Po zmianach organizacyjnych w latach 1968/69 katedra przekształ-
ca się w Zakład Mechaniki Instytutu Mechaniki Stosowanej. Zakładem tym Roman Gutowski
kierował w latach 1970-1992.

W roku 1973 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1974 profesora zwy-
czajnego.

W Politechnice Warszawskiej Roman Gutowski pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji. Przez
dwie kadencje w latach 1969-1973 był dziekanem Wydziału MEiL. W latach 1969-1973 był dy-
rektorem Instytutu Mechaniki Stosowanej, zaś w latach 1987-1990 był prorektorem Politechniki.

Godna odnotowania jest działalność Romana Gutowskiego w różnych Komitetach i Komi-
sjach Polskiej Akademii Nauk oraz towarzystwach naukowych. Przez wiele lat był Przewodni-
czącym Sekcji Mechaniki Teoretycznej w Komitecie Mechaniki PAN. Pełnił funkcję Przewod-
niczącego Zespołu Dynamiki Maszyn w Komitecie Podstaw Budowy Maszyn PAN. Był też re-
daktorem naczelnym czasopisma Zagadnienia Drgań Nieliniowych. Jako przewodniczący Sekcji
Mechaniki Teoretycznej Komitetu Mechaniki PAN był w latach 70. inicjatorem i organizatorem
interesujących „Szkół Letnich” z zakresu teorii drgań, dynamiki maszyn i mechaniki nieliniowej
odbywanych w Jabłonnej koło Warszawy.

W szkołach tych w charakterze słuchaczy uczestniczyło wielu pracowników naukowych z ca-
łej Polski, od asystentów do profesorów. Dzięki licznym kontaktom międzynarodowym Profesora
Romana Gutowskiego wykładowcami byli wybitni specjaliści nie tylko z kraju, lecz także z Fran-
cji, Włoch, ZSRR, Niemiec, USA.

Przy ówczesnych znacznych ograniczeniach w wyjazdach zagranicznych Polaków przedsię-
wzięcie to stanowiło okno na świat zwłaszcza dla młodych pracowników naukowych i przyczyniło
się do rozwoju mechaniki w Polsce.

Godna podkreślenia jest Jego współpraca z wielu innymi organizacjami i instytucjami na-
ukowymi. Współpracował z Instytutem Podstawowych Problemów PAN, z Akademią Górniczo-
Hutniczą oraz z Politechnikami Krakowską, Poznańską i Rzeszowską.

Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
W Towarzystwie tym pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego. Działał w Pol-
skim Towarzystwie Fizycznym oraz Międzynarodowym Towarzystwie Matematyka-Mechanika.
Przez wiele lat był członkiem Komitetu Naukowego międzynarodowych konferencji „Interna-
tional Conference on Nonlinear Oscillations”, a w roku 1990 był Przewodniczącym Komitetu
Naukowego tej konferencji. Były to niezwykle ważne konferencje, dające do roku 1990 możliwo-
ści kontaktu z najwybitniejszymi uczonymi z całego świata w zakresie mechaniki i matematyki
stosowanej. Dość wspomnieć, że na XII Konferencji „ICNO-1990” w Krakowie było ponad 210
uczestników z 21 krajów świata.
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Profesor Roman Gutowski przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Naukowej w Przemy-
słowym Instytucie Motoryzacji oraz w Instytucie Lotnictwa.

Przez parę lat działał w Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Był wiceprzewodniczącym sekcji nauk technicznych.

Dorobek naukowy profesora Romana Gutowskiego liczy 6 monografii (3 współautorskie)
oraz blisko 100 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Z monogra-
fii do najczęściej wykorzystywanych w środowisku akademickim należą: Równania różniczkowe
zwyczajne (1971), Mechanika analityczna (1971) i Dynamika i drgania układów mechanicznych
(1986). W tej ostatniej, liczącej 954 str., zostały przedstawione złożone zagadnienia, często po-
mijane w opracowaniach klasycznych, np. metody analizy drgań prętów przestrzennie krzywo-
liniowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca Profesora Romana Gutowskiego z wieloma
ośrodkami zagranicznymi. Wśród nich wymienić należy Instytut Mechaniki Ukraińskiej Akade-
mii Nauk w Kijowie oraz Instytut Matematyki tejże Akademii, Instytut Matematyki i Mechaniki
Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Termodynamiki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, Insty-
tut Mechaniki Uniwersytetu w Poitier (Francja), Instytut Matematyki Uniwersytetu w Bari
(Włochy), Katedrę Technik Morskich Uniwersytetu Hamburg-Harburg (RFN), Laboratorium
Mechaniki Stosowanej Uniwersytetu w Besançon (Francja), Oddział Matematyki, Technik Obli-
czeniowych i Cybernetyki Politechniki w Ilmenau (RFN). Współpraca ta polegała na wspólnym
opracowywaniu zagadnień naukowych, kształceniu kadry naukowej, oraz organizowaniu między-
narodowych konferencji naukowych, wśród których należy wyróżnić wspomnianą już wcześniej
Konferencję Drgań Nieliniowych (ICNO).

Profesor wypromował blisko dwudziestu doktorów, kilku z nich uzyskało habilitacje, a na-
stępnie tytuły profesorów. Był nauczycielem akademickim z powołania. Jego wykłady były nie
tylko świetnie skonstruowane pod względem formalnym, ale przy tym zajmujące i nierzadko
ukraszone celnymi dowcipami. Profesor uczył nie tylko studentów i doktorantów, ale poprzez
prowadzenie seminariów także współpracowników. W istocie seminaria te były cyklami mo-
nograficznych wykładów, które z dużym nakładem pracy przygotowywał Profesor. To właśnie
podczas takich seminariów, przy kawie i herbacie serwowanej przez Profesora, w oparach dy-
mu papierosowego (niestety, Profesor był namiętnym palaczem) najlepiej można było poznać
prawdziwe oblicze Szefa. Był on niezwykle pracowity, otwarty na nowe idee, a przede wszystkim
dowcipny. W czasie takich spotkań i dyskusji Profesor często czynił ciekawe dygresje i opowiadał
rozmaite historie z bogatych doświadczeń swego życia.

Warto podkreślić, że Profesor interesował się muzyką (sam grał na fortepianie) i literaturą.
Czytanie literatury w języku francuskim i angielskim, szczególnie kryminałów, było też Jego
sposobem na pogłębienie znajomości języków, które aktualnie przyswajał. Znał ponadto biegle
niemiecki i rosyjski.

Roman Gutowski otrzymał liczne medale i odznaczenia, zarówno państwowe jak i resortowe,
w tym Krzyż Kawalerski OOP, ale największą satysfakcję sprawiały Mu wyróżnienia otrzymane
od społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim od Samorządu Studentów.

W pamięci jego licznych wychowanków i współpracowników Profesor pozostanie jako Auto-
rytet naukowy, jako Osoba wymagająca i powszechnie szanowana.

Krzysztof Arczewski
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2.2. Profesor Wojciech Szczepiński

(1924–2010)

Życiorys

Prof. dr hab. inż. Wojciech Szczepiński urodził się 1 stycznia 1924 roku w Warszawie w ro-
dzinie urzędniczej. Obydwoje rodzice zmarli z przyczyn naturalnych w roku 1937. Po ich śmierci
opiekowali się Nim ciotka i jej mąż.

W roku 1936 ukończył Szkołę Powszechną im. Czartoryskiego przy ul. Elbląskiej w Warsza-
wie i rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Poniatowskiego na Żoliborzu. W roku 1939 ukończył
trzecią klasę tego gimnazjum. Do czwartej klasy uczęszczał już w czasie wojny w ramach tajnego
nauczania na tak zwanych kompletach. W roku 1941 podjął naukę w Państwowej Szkole Budowy
Maszyn w Warszawie, której ukończenie (po zdaniu dodatkowych egzaminów humanistycznych)
zaliczono Mu po wojnie w roku 1946 jako maturę.

Powstanie Warszawskie zastało Go w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przebywał na rekonwa-
lescencji po przebytej w latach 1943-1944 ciężkiej chorobie płuc.

W roku 1945, w ramach zastępczej służby wojskowej, powołany został do pracy w Straży
Ochrony Kolei przy Dyrekcji Warszawskiej PKP. Po kilku miesiącach uzyskał zwolnienie ce-
lem podjęcia studiów w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. Szkołę tę ukończył
w roku 1947. Następnie podjął pracę w Państwowych Zakładach Teletechnicznych (PZT) przy
ul. Ratuszowej w Warszawie, a później, po reorganizacjach, został przeniesiony do Zakładów
Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych (ZWUT) przy ul. Grochowskiej. Pracował tam kolejno
jako konstruktor urządzeń mechanicznych, grupowy w biurze konstrukcyjnym oraz kierownik
wydziału mechanicznego. W roku 1949, równolegle do zatrudnienia w ZWUT, rozpoczął swoją
karierę naukową, początkowo jako asystent na części etatu w katedrze kierowanej przez Profesora
Zbigniewa Brzoskę w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda. W międzyczasie prze-
szedł z Zakładów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych (ZWUT) do Instytutu Lotnictwa, gdzie
pracował w latach 1952-1958, piastując kolejno stanowiska konstruktora, a następnie kierownika
Zakładu Technologii Lotniczej. W tym samym czasie, pracując zawodowo w przemyśle, pod-
jął studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej
i w roku 1954 uzyskał dyplom magisterski.
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Po połączeniu Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda z Politechniką Warszawską
kontynuował pracę naukową w katedrze Profesora Zbigniewa Brzoski na Wydziale Lotniczym
Politechniki. Tam też obronił w roku 1960 pracę doktorską z zakresu teorii procesów obróbki
plastycznej. Jej promotorem był Profesor Zbigniew Brzoska. Rozprawa ta została wyróżniona
nagrodą im. M. Hubera przez Wydział Nauk Technicznych PAN i przedstawiona na Międzyna-
rodowym Kongresie Mechaniki we Włoszech.

W roku akademickim 1961/62 przebywał na stażu naukowym w Massachussets Institute of
Technology, USA, w ramach prestiżowego stypendium amerykańskiego Sloan Fellowship, które
dawało mu pozycję Fellow of the School of Advanced Study. Zrealizował tam poważne zadanie
o charakterze doświadczalnym z zakresu mechaniki plastycznego płynięcia metali.

Po powrocie z USA, w 1962 roku, podjął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN. Tam też, w roku 1964, obronił pracę habilitacyjną zatytułowaną Zagadnienie
wzmocnienia w uogólnionym płaskim stanie naprężenia ośrodka plastycznego. W latach 1967-
1971 pracował jako kierownik Katedry Maszyn Budowlanych na Wydziale Maszyn Roboczych
i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Po likwidacji katedr na Politechnice powrócił do pracy
w IPPT.

Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1971 roku, zaś profesora zwyczajnego w roku
1977.

Profesor Wojciech Szczepiński aktywnie działał w Polskiej Akademii Nauk. Członkiem kore-
spondentem PAN został wybrany w 1976 r., a w roku 1989 członkiem rzeczywistym PAN. Przez
dwie kadencje pełnił funkcję członka jej prezydium. W latach 1993-1995 piastował godność Se-
kretarza (Przewodniczącego) IV Wydziału Nauk Technicznych PAN. W okresie 1980-1984 był
wiceprzewodniczącym, a w kadencji 1984-1986 Przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN. La-
ta 1973-1993 to czas, który Profesor poświęcił pracy w Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni
Naukowych – w okresie od 1991 do 1993 był przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych. W la-
tach 1984-1986 przewodniczył Radzie Naukowej IPPT PAN. Był członkiem zwyczajnym War-
szawskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1980-1997 był delegatem do Międzynarodowego
Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine we Włoszech; w latach 1980-1997 delegatem do
International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM).

Profesor Wojciech Szczepiński cieszył się dużym uznaniem środowiska naukowego. Uhono-
rowaniem Jego pozycji jako uczonego, a także wyrazem wdzięczności za życzliwość i wielolet-
nią współpracę było nadanie tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej
(1989) oraz Politechniki Świętokrzyskiej (2002). Przez kilka ostatnich lat swojego życia Profesor
Wojciech Szczepiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Centrum Laserowych
Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN.

Był promotorem 14 rozpraw doktorskich, z czego ośmiu doktorów już zdobyło stopień doktora
habilitowanego, a pięciu doktorów habilitowanych zostało profesorami.

Za liczne zasługi w pracy naukowej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Tematyka prac naukowo-badawczych

Profesor Wojciech Szczepiński należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli „Polskiej
Szkoły Mechaniki”. Jego działalność naukowa obejmowała głównie mechanikę stosowaną. Był
uznanym specjalistą w skali międzynarodowej w zakresie opracowania metod projektowania wy-
trzymałościowego konstrukcji na podstawie kryterium nośności granicznej, a także w zakresie
doświadczalnej i teoretycznej analizy mechanizmów plastycznego płynięcia metali. Oryginalne
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podejście Profesora do problemów mechaniki stosowanej zostało przedstawione w 7 samodziel-
nych monografiach oraz w 8 monografiach współautorskich. O ich światowym zasięgu świadczy
wydanie niektórych z nich w języku angielskim, rumuńskim i chińskim.

Dorobek publikacyjny Profesora zawiera się w ponad 120 pracach, które ukazały się w re-
nomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego koncepcje naukowe i wyniki badań
stały się inspiracją i podstawą do badań w wielu instytucjach krajowych i zagranicznych. Zano-
towano ponad 1500 cytowań Jego prac.

Znaczącą datą dla rozwoju badań podstawowych w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN było powstanie w 1965 roku Pracowni Badań Doświadczalnych Plastyczności,
kierowanej przez 30 lat przez Profesora Wojciecha Szczepińskiego. Na jej bazie powstał w roku
1996 Zakład Wytrzymałości Materiałów kierowany przez wychowanka Profesora W. Szczepiń-
skiego, Profesora Lecha Dietricha, a od roku 2010 przez piszącego te słowa.

Spośród wielu aspektów mechaniki stosowanej uprawianych w Zakładzie Profesor Wojciech
Szczepiński miał swój udział w rozwijaniu następujących kierunków badawczych:

• elastooptyka,
• badania ośrodków rozdrobnionych,
• doświadczalne badania właściwości mechanicznych materiałów w niestandardowych wa-
runkach obciążenia: przy zmiennych prędkościach odkształcenia, w obecności wysokiego
ciśnienia hydrostatycznego,

• badania wpływu odkształcenia plastycznego na właściwości plastyczne metali, głównie na
ewolucję powierzchni plastyczności,

• badania materiałowe w złożonym stanie naprężenia.

Wśród oryginalnych metod badawczych opracowanych przez Profesora Wojciecha Szczepiń-
skiego na szczególną uwagę zasługuje technika polegająca na badaniu płaskich próbek wycina-
nych z odkształconego arkusza blachy. Była to pierwsza praca dotycząca analizy wpływu od-
kształcenia plastycznego na zmiany powierzchni plastyczności bez użycia cienkościennych próbek
rurkowych. Technika ta została opisana w pracy opublikowanej w Archiwum Mechaniki Stoso-
wanej w roku 1963, która była i w dalszym ciągu jest wielokrotnie cytowana.

Jak już wspomniano, Profesor Wojciech Szczepiński był autorem lub współautorem kilku-
nastu cenionych pozycji książkowych. W roku 1965 powstała monografia poświęcona teorii pla-
styczności. Wśród szerokiego grona wybitnych twórców tego dzieła był również Profesor Woj-
ciech Szczepiński. Przez wiele lat monografia była wykorzystywana w kształceniu studentów
i doktorantów. W kolejnych latach w IPPT powstawały podręczniki i pozycje monograficzne
rozwijające to dzieło, a Profesor Szczepiński był jednym z wybitnych przedstawicieli Instytutu,
który do tego znacząco się przyczynił. W 1967 roku napisał książkę poświęconą teorii obrób-
ki plastycznej metali i jej zastosowaniom (W. Szczepiński, Wstęp do analizy procesów obróbki
plastycznej metali, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, PWN, Warszawa 1967). Jej walory, w tym
zarówno zakres, jak i przystępne ujęcie zagadnień, były szeroko docenione, także za granicą,
ponieważ rozszerzona wersja książki ukazała się w języku angielskim (Sijthoff-Noorhoff, Holan-
dia 1979; Ellis Horwood, Anglia 1990; Elsevier 1990; Lastran Co.,USA 2000), a także chińskim
(Pekin, 1987) i rumuńskim (1970).

W 1974 roku ukazała się monografia dotycząca teorii ośrodków idealnie plastycznych w za-
stosowaniu do ośrodków sypkich oraz gruntów (W. Szczepiński, Stany graniczne i kinematyka
ośrodków sypkich, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, PWN, Warszawa 1974). Z kolei dydaktycz-
ne ujęcie teorii plastycznego płynięcia zawarł Profesor Wojciech Szczepiński w innej monografii-
-podręczniku z roku 1978 (W. Szczepiński, Mechanika plastycznego płynięcia, Małe Monografie
PWN, Warszawa 1978).
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Sporo miejsca w swojej pracy naukowej Profesor poświęcił zagadnieniom optymalnego kształ-
towania konstrukcji przy zastosowaniu teorii nośności granicznej opartej na mechanice odkształ-
cenia plastycznego. Z tego zakresu napisał kilka uznanych monografii. Podstawową metodą oma-
wianą w tych monografiach jest metoda projektowania wytrzymałościowego konstrukcji przez
dobór odpowiednich statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężenia w stanie granicznym.
Jest ona oparta na twierdzeniu o dolnej ocenie nośności granicznej i zapewnia bezpieczne osza-
cowanie rzeczywistej nośności projektowanego elementu. Metoda ta jest mało skomplikowana
i może być bezpośrednio stosowana w praktyce konstrukcyjnej. Jej podstawy Profesor sformu-
łował już w monografii: Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN
1968. W kolejnych monografiach Profesor przedstawił jej rozwinięcie i przystosowanie do bez-
pośredniego użycia w praktyce (L. Dietrich, J. Miastkowski, W. Szczepiński, Nośność graniczna
elementów konstrukcji, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, PWN, Warszawa 1970; W. Szczepiński,
J. Szlagowski, Projektowanie konstrukcji metodą granicznych pól naprężeń, Biblioteka Mechaniki
Stosowanej, PWN, Warszawa-Poznań 1985, tłum. ang. Plastic design of complex shape struc-
tures, Ellis Horwood, PWN 1990). Efektem ostatnich lat pracy w tym zakresie była wspólna
monografia: W. Bodaszewski, W. Szczepiński, Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nie-
ciągłych pól naprężeń, Belstudio, Warszawa 2005. Książka przedstawia metodę SADSF, która
służy do rozwiązywania zadań kształtowania elementów konstrukcji we wstępnej fazie projek-
towania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie brak
jest wystarczających informacji. Aktualnie jest to praktycznie jedyna metoda dobrze uzasadnio-
na w teorii konstrukcji i właściwa dla wstępnej fazy projektowania, jednak często decydująca
o zapewnieniu odpowiednich własności nośnych przyszłej konstrukcji.

W ostatnich latach swojej aktywności naukowej Profesor Wojciech Szczepiński wiele miej-
sca poświęcił zagadnieniom związanym z rachunkiem błędów, który jest koniecznym narzędziem
analizy we wszystkich aspektach badań o charakterze doświadczalnym. Powstały w tym zakre-
sie trzy pozycje adresowane głównie do studentów i doktorantów wyższych uczelni technicznych,
a także przeznaczone dla inżynierów spotykających się w swojej pracy z błędami pomiarowymi,
analizą dokładności pozycjonowania manipulatorów robotów lub analizą danych doświadczal-
nych. W książkach tych przedstawiono niezbędne informacje z rachunku prawdopodobieństwa.
Oprócz zagadnień podstawowych z rachunku błędów, takich jak znajdowanie elips i elipsoid kon-
centracji prawdopodobieństwa, przedstawiono kilka metod praktycznych, w tym między innymi
zastosowanie kół Mohra, wieloboków i wielościanów tolerancji wymiarowych, planów Williota,
transformacji Rosenblatta, jedno- i dwuwymiarowych modeli błądzenia przypadkowego, linii re-
gresji. W książkach podano wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki inżynierskiej, głównie
z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji oraz robotyki.

Dydaktyczny charakter ma również książka Wprowadzenie do teorii fal naprężeń i deforma-
cji w zastosowaniach technicznych i do diagnostyki ultradźwiękowej, Belstudio, Warszawa 2008,
autorstwa Z. Kotulskiego, A. Nowickiego, W. Szczepińskiego). Przedstawiono w niej podsta-
wowe informacje o rozchodzeniu się fal w ośrodkach sprężystych z odniesieniami do praktyki.
Rozwiązania teoretyczne zilustrowano dobrze dobranymi rysunkami poglądowymi. W książce
omówiono syntetycznie mało znane wyniki eksperymentalne wizualizujące propagację fal, a za-
razem stanowiące ilustrację o dużym znaczeniu dydaktycznym. Zaprezentowano metodę cha-
rakterystyk, która ma podstawy fizykalne, dobrze odzwierciedlające rozwiązywane problemy
praktyczne. Omówiono ważne zagadnienie transmisji i odbić fali na powierzchniach styku ośrod-
ków o różnych własnościach. Szczególnie istotne jest wprowadzenie pojęcia macierzy przejścia,
upraszczające opis zjawiska dla układu wielu warstw. Sformułowano problem homogenizacji dla
zagadnienia falowego. Rozpatrzono propagację impulsów falowych w ośrodkach warstwowych.

Przedstawione dość skrótowo i wybiórczo dokonania Profesora Wojciecha Szczepińskiego
z pewnością nie oddają wszystkich Jego zainteresowań naukowych. Mogą jednak stanowić wzór
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dla wielu początkujących naukowców, jak rozwijać swoją działalność, aby przyszłe wyniki pracy
mogły z jednej strony być satysfakcjonujące pod względem publikacyjnym, a z drugiej na tyle
użyteczne, by być wdrożone do konkretnych rozwiązań inżynierskich.

Osobiście znałem Profesora przez prawie 30 lat, ponieważ pracowałem w Zakładzie, którego
był wieloletnim kierownikiem. Mogę śmiało powiedzieć, że był i na zawsze pozostanie w mojej
pamięci jako człowiek o ogromnej wiedzy, który poświęcił nauce całe swoje życie, a jednocześnie
nie tylko pogłębił moje zamiłowanie do nauki, ale również pokazał, jak głęboko i szczegółowo
należy prowadzić analizę wyników eksperymentu, aby uzyskiwać prawidłową ich interpretację.
Bardzo ważna przy tym była Jego wielka życzliwość w dyskusjach naukowych, zwłaszcza w kon-
taktach z młodszymi kolegami. Szczególnie zapamiętałem Jego umiejętność dobrze wyważonych
żarcików, które rozładowywały atmosferę przy sporach naukowych, tak niezbędnych dla postępu
naukowo-badawczego. Profesor był ojcem naukowym wielu kolegów, którzy do dziś wspominają
Jego szlachetność we wzajemnych kontaktach i wzorową postawę jako wybitnego oraz niezapo-
mnianego naukowca.
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