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Część I

Działalność PTMTS

1.

Władze PTMTS w 2014 roku

Na XXXV Zjeździe Delegatów, Jarnołtówek 2013, wybrano władze PTMTS na XXXVI
kadencję (2013-2014).
Zarząd Główny PTMTS w 2014 roku działał w składzie:
przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz generalny
skarbnik
z-ca sekretarza generalnego
z-ca skarbnika
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

z-cy członków zarządu

–

prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr
prof. dr

hab. inż. Arkadiusz Mężyk
hab. Wiesław Nagórko
hab. inż. Andrzej Tylikowski
hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska
hab. inż. Zbigniew Kowalewski
hab. inż. Ryszard Pęcherski
hab. inż. Paweł Kłosowski
hab. inż. Włodzimierz Kurnik
hab. inż. Bogdan Maruszewski
hab. inż. Ryszard Parkitny
hab. inż. Piotr Konderla
hab. inż. Tadeusz Łagoda

W skład Zarządu Głównego wchodzą również Przewodniczący Oddziałów PTMTS. W styczniu 2013 roku w Oddziałach PTMTS odbyły się Walne Zgromadzenia, na których wybrano nowe
władze Oddziałów na XXXVI kadencję (2013-2014).
W 2014 roku działały one w składzie:
Oddział Białostocki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
Oddział Bydgoski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
z-cy członków zarządu

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn
dr hab. inż. Bazyli Krupicz
dr inż. Robert Uścinowicz
dr inż. Adam Tomczyk

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
–
–
–
–
–
–
–
–

hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH
inż. Jacek Rysiński
hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH
dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. UTP
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP
dr inż. Tomasz Janiak
dr inż. Jan Sadowski
dr inż. Jacek Jackiewicz
dr inż. Mariusz Kukliński
prof. dr hab. inż. Feliks Chwarścianek
dr inż. Maria Olejniczak
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Oddział Częstochowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

Oddział Gdański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

z-cy członków zarządu
Oddział Gliwicki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

Oddział Kielecki
przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
Oddział Koszaliński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek, prof. PCz
dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk
dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
dr hab. inż. Jacek Pozorski, prof. IMP PAN
dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG
dr inż. Violetta Konopińska
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński

–
–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Sławomir Kciuk
prof. dr hab. inż. Piotr Fedeliński
dr inż. Sławomir Żółkiewski
dr hab. inż. Sławomir Duda
dr inż. Robert Michnik
prof. dr hab. inż. Stanisław Szweda
prof. dr hab. inż. Tomasz Trawiński

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
dr inż. Marek Jaśkiewicz
dr inż. Izabela Krzysztoﬁk
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk

–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
dr hab. inż. Bogdan Wilczyński, prof. PKosz
dr Piotr Kozioł
dr inż. Agnieszka Kułakowska
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PKosz
dr inż. Igor Maciejewski

Oddział Krakowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
z-cy członków zarządów

–
–
–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
dr hab. inż. Bogumił Wrana, prof. PK
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
dr hab. inż. Leszek Majkut
prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski
dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
dr hab. inż. Wacław Przybyło
dr hab. inż. Wojciech Lisowski
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Oddział Lubelski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
dr inż. Jerzy Podgórski
dr inż. Krzysztof Kęcik
dr inż. Marek Borowiec
dr inż. Rafał Rusinek

Oddział Łódzki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
dr hab. inż. Radosław Mania
mgr inż. Magda Kaźmierczak-Sobińska
dr inż. Łukasz Domagalski
prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska

Oddział Opolski
przewodniczący
p.o. przewodniczącego
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Poznański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
Oddział Rzeszowski
przewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Ewald Macha (do sierpnia 2014 r.)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak (od sierpnia 2014 r.)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak (do sierpnia 2014 r.)
dr inż. Włodzimierz Będkowski
mgr Magdalena Filipek
dr inż. Roland Pawliczek
dr
dr
dr
dr
dr
dr

hab. inż. Roman Starosta
hab. inż. Ryszard Dzięcielak
inż. Małgorzata Jankowska
Tomasz Walczak
hab. inż. Jacek Buśkiewicz
hab. inż. Wojciech Sumelka

prof. dr hab. inż. Henryk Kopecki
dr inż. Jan Zachrzewski
prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Oddział Szczeciński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Warszawski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
z-cy członków zarządu

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
prof. dr hab. inż. Kazimierz Szmidt
dr inż. Paweł Grudziński
dr hab. inż. Grzegorz Szwengier, prof. ZUT
dr hab. inż. Andrzej Bodnar, prof. ZUT
–
–
–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
dr inż. Tadeusz Szymczak
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś
dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska, prof. PW
mgr inż. Adam Srebro
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Oddział Wrocławski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
Oddział Zielonogórski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr inż. Michał Stosiak
dr hab. inż. Kazimierz Myślecki
prof. dr hab. inż. Marek Gawliński
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jesionek

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin
dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
dr inż. Gerard Bryś
dr inż. Joanna Kaliszuk

Główna Komisja Rewizyjna
W 2014 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie:
przewodniczący
wiceprzewodnicząca
członkowie komisji

–
–
–

z-ca członka komisji

–

prof. dr
dr hab.
prof. dr
prof. dr
dr hab.

hab. inż. Roman Jankowiak
Monika Wągrowska, prof. SGGW
hab. inż. Witold Elsner
hab. inż. Maria Kotełko
inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH

Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych w Oddziałach w 2014 roku byli:
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział
Oddział

Białostocki
Bielsko-Bialski
Bydgoski
Częstochowski
Gdański
Gliwicki
Kielecki
Koszaliński
Krakowski
Lubelski
Łódzki
Opolski
Poznański
Rzeszowski
Szczeciński
Warszawski
Wrocławski
Zielonogórski

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.

dr inż. Jarosław Szusta
prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
dr hab. inż. Jerzy Winczek
prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszek
prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. AGH
dr inż. Jarosław Latalski
dr inż. Andrzej Żeligowski
dr hab. inż. Aleksander Karolczuk
dr inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska
dr inż. Edward Rejman
dr hab. inż. Andrzej Witek, prof. ZUT
dr inż. Barbara Kozłowska
dr hab. inż. Stanisław Żukowski
dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ

Członkowie Towarzystwa

Na koniec 2014 roku Towarzystwo liczyło 974 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 rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 1.
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3.
3.1.

Działalność organizacyjna

Zebrania organów statutowych Towarzystwa

• Zebrania plenarne ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania plenarne Zarządu Głównego:
13 marca, 22 maja, 26 września i 11 grudnia.
• Zebrania Prezydium ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania Prezydium: 13 marca,
26 września i 11 grudnia.
• Zebrania Zarządów Oddziałów – w Oddziałach Towarzystwa odbyło się 67 zebrań
organizacyjnych (wyszczególnienie podano w rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 1).

3.2.

Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 13 marca:
– postanowił, że najbliższy Zjazd Delegatów zorganizuje Oddział Koszaliński przy
współpracy z biurem ZG;
– postanowił zmienić dotychczasowy sposób rozliczania konferencji organizowanych bez
dotacji z MNiSW, a rozliczanych przez biuro rachunkowe ESTIM – Oddziały będą
przekazywać do biura po 1000 zł na koszty związane z obsługą księgową.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 22 maja:
– przyjął sprawozdanie merytoryczne i ﬁnansowe PTMTS za 2013 rok;
– zatwierdził bilans PTMTS za rok 2013;
– zatwierdził wydatek w wysokości równowartości do 600$ rocznie na wykupienie w organizacji CrossRef pakietu umożliwiającego nadawanie poszczególnym artykułom
drukowanym w JTAM numerów DOI;
– ustalił termin Zjazdu Delegatów na 18-20 marca 2015 r.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 26 września:
– zatwierdził ramowy program Konferencji NKRM i XXXVI Zjazdu Delegatów, które
odbędą się w Sarbinowie Morskim w dniach 18-20 marca 2015 r.;
– przyjął wzór sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów – przygotowany przez
GKR – jako obowiązujący.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 11 grudnia:
– wyznaczył termin nadsyłania sprawozdań rocznych z Oddziałów na 15 stycznia
2015 r.; materiały do Biuletynu PTMTS w formie elektronicznej powinny być nadsyłane jak najszybciej;
– utrzymał roczną składkę członkowską w dotychczasowej wysokości 60 PLN;
– postanowił kwestię zmiany banku na tańszy pozostawić do rozstrzygnięcia Zarządowi
następnej kadencji;
– zaakceptował przysłane przez Oddziały kandydatury do poszczególnych wyróżnień
i nagród;
– wyraził zgodę na rozszrzenie Kolegium Redakcyjnego JTAM o prof. Janusza Narkiewicza i prof. Utza von Wagnera (Niemcy).
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4.
4.1.

Działalność naukowa

Zebrania naukowe

Najbardziej popularną formą działalności naukowej Towarzystwa jest organizowanie zebrań
naukowych. Wykaz referatów wygłoszonych na zebraniach w poszczególnych Oddziałach podajemy poniżej.
Oddział Białostocki
• Krzysztof Kochanowski – Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej materiałów konstrukcyjnych
metodą termograﬁi podczerwieni (12 III, 25 uczestników)
• Krzysztof Mogielnicki – Wpływ chropowatości narzędzia na plastyczne płynięcie w procesie
mikrowyciskania metali (19 III, 29 uczestników)
• Ewa Och – Zagadnienia cieplne tarcia z uwzględnieniem czułości termicznej materiałów
(16 IV, 25 uczestników)
• Tomasz Leszczuk – Wpływ parametrów konstrukcyjno-technologicznych na proces aglomeracji w granulatorze talerzowym (16 IV, 22 uczestników)
• Joanna Szymul – Modelowanie i analiza dynamiczna chodu dzieci z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia (21 V, 21 uczestników)
• Izabela Wilczewska – Badanie procesów tarcia i zużycia panewek ślizgowych wykonanych
z polimerów wzmacnianych włóknami węglowymi (11 VI, 26 uczestników)
• Edyta Andrysewicz – Charakterystyki tribiologiczne i ﬁzykochemiczne śliny jako substancji
smarowej (11 VI, 26 uczestników)
• Maria Piszczek – W jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc osobom z autyzmem?
(13 VI, 29 uczestników)
• Tomasz Wyszkowski – Oddziaływanie pomiędzy pęcherzami gazowymi odrywającymi się od
krawędzi sąsiadujących dysz (1 VII, 31 uczestników)
• Andrzej Bartoszewicz – Optymalne ślizgowe sterowanie dyskretnymi i ciągłymi obiektami
dynamicznymi (15 X, 36 uczestników)
• Adam Wolniakowski – Automatyczne projektowanie chwytaków robotów w kontekście zadań
(22 X, 24 uczestników)
• Mirosław Tarasiuk – Przetwarzanie głosu człowieka na potrzeby sterowania ruchem obiektów mechatronicznych (22 X, 26 uczestników)
• Zenon Pawlak – Staw naturalny biołożyskiem doskonałym (12 XI, 32 uczestników)
• Wiesław Urbaniak – Lamelarne smarowanie w naturalnych i inżynieryjnych układach tribologicznych (12 XI, 27 uczestników)
• Robert Uścinowicz – Eksperymentalna identyﬁkacja powierzchni plastyczności blachy bimetalicznej Al/Cu (12 XI, 30 uczestników)
• Dominik Sawicki – Zastosowanie parametrycznych układów równań całkowych do rozwiązywania zagadnień z nieustalonym polem temperatury w obszarach płaskich (19 XI, 32 uczestników)
• Adam Kotowski – Nowa metoda otrzymywania dyskretnego widma sygnału szczególnie dla
odpowiedzi impulsowych (19 XI, 29 uczestników)
Oddział Bielsko-Bialski
• dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. PŚl – Stabilograﬁa w procesie oceny i rehabilitacji osób
po endoprotezoplastyce stawu biodrowego (9 I, 29 uczestników)
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• dr inż. Jerzy Tomaszewski – ViWiD – nowe urządzenie do diagnostyki maszyn (20 II,
17 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Andrzej Stefański – Statyczne torusy trójczęstościowe w szeregach sprzężonych oscylatorów nieliniowych (21 III, 30 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Sieci neuronowe (14 IV, 127 uczestników)
• dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. PW – Modelowanie organizmów żywych i układów
mechanicznych inspirowanych biologią – wybrane przykłady (9 V, 92 uczestników)
• Beibit Shingissov, M.Sc. (Kazachski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. K.I. Satpajewa, Ałma-Ata, Kazachstan) – Design problems of electric generator of wind turbines (5 IX,
24 uczestników)
• Algaza Zhauyt, M.Sc. (Kazachski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. K.I. Satpajewa,
Ałma-Ata, Kazachstan) – Design problems of shaking conveyor (9 V, 24 uczestników)
• dr inż. Piotr Kohut – Metody wizyjne w badaniach obiektów technicznych (10 IX, 50 uczestników)
Oddział Bydgoski
• dr inż. Tomasz Jarzyna – Wybrane zagadnienia dynamiki pomp (24 VI, 11 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Józef Szala – Wybrane pytania dotyczące zmęczenia materiałów i zmęczeniowego pękania elementów konstrukcyjnych (5 VI, 26 uczestników)
Oddział Częstochowski
• prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński – Nadzorowanie drgań za pomocą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości ze sprzężeniem od przyspieszeń (10 IV,
15 uczestników)
• dr inż. Volodymyr Hutsaylyuk – Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych
w warunkach realizacji dynamicznych procesów niezrównoważonych (10 IV, 15 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński – Tłumiki magnetoreologiczne zasilane energią drgań
(13 XI, 20 uczestników)
Oddział Gdański
• Marek Szafrański – Oddziaływania taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach
ruchu (12 III, 8 uczestników)
• Piotr Lewandowski – Wpływ warunków podparcia na stany graniczne stalowych kasetonów
elewacyjnych (7 IV, 22 uczestników)
• Jean-Pierre Minier (Electricité de France, Div. R&D) – Overview of modelling approaches
in ﬂuid mechanics: from microscopic to macroscopic descriptions (31 VII, 25 uczestników)
• Tomasz Falborski – Study on properties of polymer as a material for seismic isolation
bearings (29 X, 28 uczestnikow)
• Odczyty laureatów konkursu im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepsze inżynierskie
prace dyplomowe w dziedzinie mechaniki (1 XII, 18 uczestników)
– Jakub Baurycza – Optymalizacja dźwigara blachownicowego metodą symulacyjną
i analityczną (opiekun: dr inż Karol Winkelmann)
– Michał Topolewicz – Elementy analizy mostów o dźwigarach zakrzywionych w planie
(opiekun: dr inż. Mikołaj Miśkiewicz)
Oddział Gliwicki
• dr inż. Jarosław Kaczmarczyk – Optymalizacja cech dynamicznych nieliniowych procesów
cięcia (18 III, 35 uczestników)
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• dr inż. Maciej Trojnacki – Modelowanie dynamiki mobilnych robotów kołowych (3 IX,
35 uczestników)
• dr hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH – Grafowe modele przekładni (19 IX, 30 uczestników)
• mgr inż. Kamil Joszko – Wpływ metod stabilizacji tylnej na biomechanikę odcinka lędźwiowego kręgosłupa człowieka (30 IX, 35 uczestników)
• mgr inż. Jacek Gniłka – Optymalizacja cech dynamicznych zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego (10 XII, 27 uczestników)
Oddział Kielecki
• mgr inż. Łukasz Nowakowski – Wpływ wybranych czynników obróbki na strukturę geometryczną powierzchni frezowanych czołowo (16 I, 25 uczestników)
• dr inż. Marcin Graba – Seminarium poświęcone pracom dotyczącym utworzenia nowego
kierunku kształcenia „Wzornictwo przemysłowe” (30 I, 18 uczestników)
• dr inż. Zbigniew Skrobacki – Badania wybranych zjawisk i procesów zrównoważonego rozwoju transportu (13 III, 23 uczestników)
• dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. Politechniki Białostockiej – Metoda funkcji Cauchy’ego
w analizie częstości drgań własnych płyt kołowych o zmiennej grubości (3 IV, 6 uczestników)
• mgr inż. Rafał Banak – Analiza pola temperatur i kształtu strefy przetopieniowej w procesie
spawania laserowego (5 VI, 25 uczestników)
• mgr inż. Przemysław Kowalczuk (BUMAR Elektronika) – Metoda identyﬁkacji obiektów
trójwymiarowych dla potrzeb systemów kierowania ogniem (5 VI, 25 uczestników)
• mgr inż. Dawid Pietrala – Analiza i synteza pneumatycznego serwonapędu mięśniowego
w zastosowaniu do manipulatora równoległego o sześciu stopniach swobody (5 VI, 28 uczestników)
• mgr inż. Piotr Sęk – Wytwarzanie i własności powierzchni z teksturą (26 VI, 36 uczestników)
• mgr inż. Daniel Krajcarz – Badania eksperymentalne procesu cięcia wysokociśnieniową
strugą wodno-ścierną materiałów trudnoobrabialnych (24 IX, 43 uczestików)
• mgr inż. Urszula Janus – Badanie mechanizmów procesu pękania kruchego przy dużych
odkształceniach plastycznych (27 XI, 24 uczestników).
• mgr inż. Urszula Kmiecik-Sołtysiak – Analiza metody porównywania parami w szacowaniu
podobieństwa zarysów okrągłości części maszyn (4 XII, 28 uczestników)
Oddział Koszaliński
• dr hab. inż. Piotr Piątkowski – Systemy bezpieczeństwa współczesnych motocykli (1 VII,
11 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski – Zadania odwrotne w projektowaniu (16 XII,
15 uczestników)
• Zebranie z 4 referatami (9 VI, 17 uczestników)
– dr hab. inż. Stanislav Seitl (Politechnika w Brnie, Czechy) – Comparison of fatigue
parameters of alkali-activated and ordinary portland cement based concretes,
– dr inż. Miroslav Vorechovsky (Politechnika w Brnie, Czechy) – Computational modeling of deterministic and statistical size eﬀects in concrete specimens under uniaxial
tension,
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– dr inż. Magdalena Smidova (Politechnika w Brnie, Czechy) – Eﬃciency of design of
experiments for statistical analysis of problems with random inputs,
– dr hab. inż. Vaclav Vesely (Politechnika w Brnie, Czechy) – Fracture analysis of cubeand cylinder-shaped WST specimens made of cementitious composites with various
characteristic length
Oddział Krakowski
• zebranie z 2 referatami (30 VI, 10 uczestników)
– dr inż. Marcin Maślanka – Sterownie dodatnią lub ujemną sztywnością dynamiczną
przy użyciu tłumików magnetoreologicznych
– dr inż. Agata Nawrocka – Aktualne badania z dziedziny biomechanika
Oddział Lubelski
• prof. Emil Manoach (Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences) – Mechanical und termomechaicals vibrations on thin walled structures and damage detection (21 I,
15 uczestników, w tym 1 z zagranicy)
• dr hab. inż. Krzysztof Jankowski (Chief Technical Specialist Engineering Analyses and
Materials Department, Magna Closures of America, Inc., Novi, Michigan, USA) – Badania właściwości dynamicznych układów zamykania drzwi pojazdów (21 V, 13 uczestników,
w tym 1 z zagranicy)
Oddział Łódzki
• prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak, mgr inż. Wojciech Perliński – Stateczność jednokierunkowo pofałdowanych środników belek dwuteowych (21 V, 14 uczestników)
• mgr inż. Mikołaj Jan Smyczyński – Wytrzymałość i stateczność warstwowych belek z rdzeniem wykonanym z pianki aluminiowej (2 XII, 10 uczestników)
• mgr inż. Andrzej Mróz – Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych
proﬁli aluminiowych (9 XII, 10 uczestników)
Następne zebrania naukowe odbyły się ramach cyklu „Mechanika Ośrodków Mikroniejednorodnych”
• dr inż. Łukasz Domagalski – Geometrycznie nieliniowe drgania belek periodycznie niejednorodnych (15 I, 10 uczestników)
• dr hab. Ewaryst Wierzbicki, mgr Dorota Kula – Wykorzystanie teorii szeregów ortogonalnych do wyznaczania efektywnych modułów przewodnictwa ciepła (26 III, 10 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak, mgr inż. Jakub Marczak – Analysis of vibrations of
plate strip with concentrated masses using tolerance averaging technique (9 IV, 10 uczestników)
• dr hab. Ewaryst Wierzbicki, mgr Dorota Kula – Analiza wybranych zjawisk cieplnych
w periodycznej warstwie kompozytowej (14 V, 11 uczestników)
Oddział Opolski
• dr inż. Cyprian T. Lachowicz – Energetyczna metoda modelowania zmęczenia w częściach
maszyn i konstrukcji (15 I, 29 uczestników)
• dr inż. Krzysztof Kluger – Wpływ obróbki cieplnej na wartość naprężeń resztkowych w bimetalu stal-tytan wyznaczonych metodą nawiercania (12 II, 19 uczestników)
• mgr inż. Daniel Krzyżak – Szacowanie trwałości elementów z karbem z wykorzystaniem
metody nielokalnej i parametru energetycznego (6 III, 20 uczestników)
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• dr inż. Roland Pawliczek – Badanie zmian własności stali S355 wywołanych obciążeniami
blokowymi z udziałem wartości średniej (9 IV, 19 uczestników)
• mgr inż. Paweł Toś – Analiza wytężenia zmęczeniowego zwrotnicy samochodowej z uwzględnieniem obciążeń eksploatacyjnych. (11 VI, 17 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (17 IX, 17 uczestników, w tym 2 z zagranicy)
– prof. V. Bucinkas, prof. R. Subacius (Kaunas University, Litwa) – Experimental deﬁnition of bridge quality change using dynamic method
– prof. V. Bucinkas, prof. R. Subacius (Kaunas University, Litwa) – Diagnostics of
railroads car boogie
• mgr inż. Agnieszka Materac – Metodologia przeprowadzania analiz wytrzymałościowych
w implantologii stomatologicznej (8 X, 22 uczestników)
• dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz – Teoria katastrof w mechanice i wytrzymałości materiałów (5 XI, 23 uczestników)
• mgr inż. Ewelina Böhm – Kumulacja uszkodzeń zmęczeniowych stali w jednoosiowym stanie
obciążenia z uwzględnieniem historii odkształceń (12 XI, 19 uczestników)
• dr inż. Henryk Achtelik – Dynamika układu mechanicznego poddanego wymuszeniu kinematycznemu (17 XII, 24 uczestników)
Oddział Poznański
• prof. Ryszard B. Hetnarski (Rochester Institute of Technology, Department of Mechanical
Engineering, NY, USA) – Rozwiązywanie sprzężonych problemów termosprężystości (10 VI,
124 uczestników)
• prof. Georgios E. Stavroulakis (Technical University of Crete, Institute of Computational
Mechanics and Optimization, Greece) – Nonlinear numerical homogenization. The challenge of unilateral behaviour (17 IX, 20 uczestników)
• mgr inż. Marcin Nowak (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) – Deformacja
i zniszczenie pianki korundowej w procesie inﬁltracji ciekłym metalem (3 XI, 20 uczestników)
• Dipl. Ing. Christian Liebold (Institut für Mechanik, TU Berlin) – Experimental analysis of
the size eﬀect in elasticity and determination of material parameters from several higher-order continuum theories (17 XI, 21 uczestników)
Oddział Rzeszowski
• Tomasz Kopecki – Stany deformacji zakrytycznych cienkościennych ustrojów nośnych z wykrojami w ujęciu nieliniowym MES (6 II, 14 uczestników)
• Jerzy Bakunowicz, Jan Zacharzewski – Propagacja szczelin w strukturach cienkościennych
w warunkach zmęczenia (7 IV, 16 uczestników)
• Henryk Kopecki – Nieliniowości ﬁzyczna i geometryczna w ujęciu MES (10 V, 18 uczestników)
• Łukasz Święch – Badania eksperymentalne stanów pokrytycznych cienkościennych płyt żebrowanych za pomocą skanerów DIC (9 IX, 14 uczestników)
Oddział Szczeciński
• mgr inż. Marcin Matuszak, dr hab. inż. Bartosz Powałka, dr inż. 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)
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• dr inż. Marcin Chodźko – Zastosowanie metod analizy modalnej w badaniach doświadczalnych dynamiki obrabiarek (13 III, 27 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Kazimierz Szmidt (IBW PAN, Gdańsk) – Symulacja opływu cylindra za
pomocą modelu wygładzanej hydrodynamiki cząstek (11 XII, 15 uczestników)
Oddział Warszawski
• dr. hab. inż. Sebastian Uzny, laureat nagrody im. Witolda Nowackiego – Stateczność i drgania kolumny geometrycznie nieliniowej poddanej obciążeniu swoistemu (20 V, 40 uczestników)
Oddział Wrocławski
• dr hab. inż. Kazimierz Myślecki, prof. PWr – Funkcjonał HU-WASHIZU w analizie plastycznej konstrukcji (13 V, 12 uczestników)
Oddział Zielonogórski
• dr inż. Yury Muzychkin (Laboratorium Akustyki i Wibracyjnego Bezpieczeństwa RUP
„Instytut BelNIIS”, Mińsk, Białoruś) – Badania doświadczalne z zakresu akustyki i drgań
obiektów budowlanych (20 II, 24 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin – Badania doświadczalno-teoretyczne prefabrykowanomonolitycznych stropów przy ścinaniu w ich płaszczyźnie (10 VI, 15 uczestników)
• dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ, mgr inż. Zbigniew Różycki – Wzmacnianie słupów żeliwnych za pomocą zewnętrznej okładziny włókno-kompozytowej (9 XII, 26 uczestników)

4.2.

Konferencje, sympozja, seminaria i sesja organizowane
i współorganizowane przez PTMTS

Stałą formą działalności Towarzystwa jest organizowanie lub współorganizowanie konferencji
i sympozjów naukowych. Poniżej podano ich wykaz. Sprawozdania w dalszej części Biuletynu.
Oddział Bydgoski
• IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego, Bydgoszcz (8-9 V, 100 uczestników, w tym 5 z zagranicy, 23 referaty)
• Sesja Naukowa „Mechanika Stosowana”, Bydgoszcz (28 XI, 62 uczestników, 23 referaty)
Oddział Gdański
• Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego,
Gdańsk (28 V, 73 uczestników, wystąpienia okolicznościowe oraz 8 referatów)
Oddział Gliwicki
• 53 Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, Ustroń (22-25 II, 250 uczestników,
74 referaty, 88 plakatów)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• XI Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników”, Ustroń (9-11 V, 220 uczestników, 79 referatów i plakatów)
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Oddział Kielecki
• Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych, Sandomierz (3-5 VII, 43 uczestników, 6 referatów)
Oddział Opolski
• XXVII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane (26-30 I,
160 uczestników, 64 referaty, 31 plakatów)
• 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Opole
(7-10 VII, 220 uczestników, 79 referatów i plakatów)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Konferencja „Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji – 30 lat
badań zmęczeniowych na Politechnice Opolskiej, Opole, (21 X, 50 uczestników,
9 referatów)
Oddział Poznański
• VI International Symposium on Trends in Continuum Physics (TRECOP),
Będlewo (4-7 V, 47 uczestników, 21 referaty)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• XXVI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych (Symposium „Vibration
in Physical Systems”), Będlewo (4-8 V, 71 uczestników, 45 referatów)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Oddział Warszawski
• Seminarium naukowe poświęcone pamięci prof. Witolda Nowackiego, Warszawa
(10 IX, 50 uczestników, w tym 4 z zagranicy, 7 referatów)
Oddział Wrocławski
• VII Sympozjon „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”, Wrocław (15-18 X,
54 uczestników, 32 referaty)
Oddział Zielonogórski
• X Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”, Zakopane (26-27 VI, 59 uczestników, w tym 2 uczestników z zagranicy, 31 referatów)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zarząd Główny
• XVI Konferencja „Mechanika w Lotnictwie” ML-XVI 2014 , Kazimierz Dolny
(26-29 V, 82 uczestników, w tym 2 uczestników z zagranicy, 68 referatów)
Konferencja doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4.3.

Patronaty nad konferencjami

• Jesienny Kurs Naukowy „No TECH without MECH”
Kurs, którego organizatorem był BEST (Bord of European Students of Technology) odbył
się we Wrocławiu w dniach 11-12 września.

4. Działalność naukowa

• Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
PTMTS już tradycyjnie sprawuje patronat nad tą konferencją. Odbyła się ona w Warszawie
w dniach 22-24 września. Również tradycyjnie ufundowaliśmy 2 nagrody dla laureatów,
czyli udział w wybranej przez nich konferencji organizowanej przez PTMTS. W tym roku
laureatami zostali:
– Anna Sibilska – wybrała udział w 54 Sympozjonie „Modelowanie w Mechanice”,
– Marta Wiśniewska – udział w III Polskim Kongresie Mechaniki.
• IV Ogólnopolskie Seminarium „Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą”
Seminarium, którego organizatorem była Katedra Mechaniki i Konstrukcji Politechniki
Łódzkiej, odbyło się w Łodzi w dniach 15-16 października.
• IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców
„Inżynier XXI wieku”
Nad tą konferencją patronat objął Oddział Bielsko-Bialski PTMTS. Konferencja odbyła się
w dniu 5 grudnia 2014 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.

4.4.
4.4.1.

Sprawozdania z konferencji i seminariów
XXVII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych
Zakopane, 26-30 stycznia

W dniach 26-30 stycznia odbyła się w Zakopanem pod honorowym patronatem Jego Magniﬁcencji Rektora Politechniki Opolskiej prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa XXVII Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Zorganizowana została przez Katedrę Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn przy współpracy z Oddziałem Opolskim Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Komitetem Budowy Maszyn PAN. Przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, Kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn i jednocześnie Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki
Opolskiej.
W konferencji wzięło udział 160 osób z całego kraju, w tym wielu z rodzimej uczelni – Politechniki Opolskiej, a także z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Krakowskiej, Wojskowej
Akademii Technicznej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a nawet z Politechniki Białostockiej, Gdańskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wśród wielu uczestników znalazły się również tak znamienite osobistości jak
JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, Prorektor ds. nauki PO
prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita, Prorektor ds. współpracy i rozwoju PO prof. dr hab. Krzysztof Malik, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
oraz wielu przedstawicieli władz innych uczelni, m.in.: JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach prof. dr hab. inż. Marek Trombski, Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw.
UTP oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Andrzej
Seweryn.
Wśród uczestników pojawili się także liczni przedstawiciele przemysłu, przede wszystkim
przedsiębiorstw, które zaangażowały się w organizację konferencji, np. Dyrektor Zakładu Technologii Wysokoenergetycznych „EXPLOMET” S.C. Zygmunt Szulc, Dyrektor ds. Technicznych
i Rozwoju TurboCare Poland S.A. Damian Kardas, Wiceprezes Zarządu RIALEX CRANE
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SYSTEMS Krzysztof Kotowski, Paweł Krysiński z Rawickiej Fabryki Wyposażenia Wagonów
RFWW RAWAG Sp. z o.o., Monika Polak-Micewicz z ﬁrmy FAMUR S.A. oraz przedstawiciele
ﬁrmy EC Test Systems Sp. z o.o. Ponadto na zaproszenie do udziału w konferencji odpowiedzieli
również przedstawiciele ﬁrm takich jak: ArcelorMittal Poland, MAKRUM Project Managament
Sp. z o.o., Carbon Fox sp. z o.o. czy Elektrowni Połaniec.
W trakcie konferencji odbyły się 3 sesje plenarne, 12 sesji tematycznych oraz 1 sesja plakatowa, podczas których wygłoszono 64 referaty (w tym 5 plenarnych), a 31 prac zostało zaprezentowanych w formie plakatów.
Wygłoszono następujące referaty plenarne:
• J. Pospolita – Kierunki rozwoju kotłów energetycznych,
• E. Rusiński, T. Smolnicki – Wybrane zastosowania MES w projektowaniu i badaniach
maszyn roboczych,
• M. Skibniewski – Creativity in construction equipment and allied technologies,
• M. Polak-Micewicz, T. Łagoda – Badanie zmechanizowanych obudów górniczych ze względu
na trwałość zmęczeniową,
• D. Boroński – Badania lokalnych własności zmęczeniowych elementów konstrukcyjnych
w strefach nieciągłości geometrycznych i materiałowych.
Cęść prac wygłoszonych podczas sesji tematycznych otrzymało wyróżnienia. Są to następujące referaty:
• P. Dudziński, A. Konieczny – Mechatroniczny pojazd linowy nowej generacji o adaptacyjnej
mobilności do serwisowania cięgien linowych i transportu specjalnego,
• T. Giesko, P. Garbacz, A. Mazurkiewicz – Metoda monitorowania procesu wyciskania proﬁli
aluminiowych,
• K.J. Kaliński, C. Buchholz – Mechatronic design of strongly nonlinear systems on a basis
of three wheeled mobile platform,
• R. Maniara, D. Kardas – Badania własności dynamicznych czół uzwojenia stojana generatora,
• P. Osiński, W. Kollek, J. Rutański – Zastosowanie teorii przestrzennej transformacji pól
dźwiękowych w identyﬁkacji źródeł dźwięku w pompie łopatkowej,
• L. Płonecki, G. Witkowski – Regulacja rozmyta w rozproszonym systemie sterowania
osprzętem jednonaczyniowej koparki hydraulicznej,
• D. Podmajstrzy, J. Czmochowski – Analiza zastosowania struktur kratownicowych w miejsce proﬁli pełnościennych,
• B. Posiadała, M. Stania – Modelowanie dynamiki ośmiokołowego autonomicznego robota
mobilnego,
• J. Szusta, A. Seweryn – Trwałość zmęczeniowa stopów aluminium w podwyższonej temperaturze, Cz. I – badania doświadczalne, cz. II – model obliczeniowy.
Natomiast spośród referatów zaprezentowanych na sesjach plakatowych przewodniczący wyróżnili następujące prace:
• A. Cichański, D. Skibicki, M. Stopel – Modelowanie uderzenia lekkiego samochodu w element wsporczy infrastruktury drogowej – I miejsce,
• J. Krawczyk – Charakterystyka mechanizmów zużycia roboczych walców hutniczych –
II miejsce,
• A. Materac, D. Agrest, A. Niesłony – Koncepcja stanowiska do badań zmęczeniowych przy
obrotowym ściskaniu dla próbek tarczowych – wyróżnienie,
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• M. Stańco, M. Kowalczyk – Doświadczalna identyﬁkacja kąta skręcenia ramy nośnej pojazdu ciężarowego.
Streszczenia wszystkich nadesłanych prac zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej. Tematyka konferencji obejmowała problemy dotyczące rozwoju maszyn roboczych, a zwłaszcza ich automatyzacji, badań, diagnostyki, eksploatacji, logistyki, modelowania
i projektowania, a także obszaru mechatroniki.
Na zebraniu Komitetu Naukowego, na którym podsumowano i oceniono organizację oraz poziom merytoryczny konferencji, przewodniczący prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski oraz pozostali
członkowie Komitetu Naukowego wystawili konferencji wysokie noty.
Tadeusz Łagoda

4.4.2.

53. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 22-26 lutego

53. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” odbył się w Ustroniu w dniach 22-26 lutego
2014 r. Stało się już tradycją, że co roku, w końcu lutego, spotykają się w Beskidzie Śląskim
naukowcy z różnych stron Polski, z różnych uczelni i ośrodków oraz Instytutów Polskiej Akademii
Nauk, by dyskutować o problemach szeroko pojętej mechaniki. Uczeni z wybitnym dorobkiem
naukowym i wieloletnim doświadczeniem rozmawiają z adeptami nauk technicznych, dzielą się
swoimi osiągnięciami i służą radą młodym naukowcom, stawiającym nierzadko pierwsze kroki
na niwie nauki. Natomiast młodzi pracownicy zyskują umiejętności przedstawiania swoich racji,
nabierają pewności w prezentowaniu prowadzonych przez siebie badań i nawiązują kontakty
owocujące niejednokrotnie długoletnią współpracą, a czasem i przyjaźnią.
Sympozjon zyskał już taką szczególną rangę i tak wpisał się – chyba na stałe – w kalendarz
naukowych spotkań, że wystarczy powiedzieć „modelowanie w mechanice”, co brzmi jak hasło,
że pojawia się odzew – do niedawna brzmiał „Wisła”, od kilku zaś lat – „Ustroń”. Wydaje się,
że zmiana miejsca obrad wyszła sympozjonowi na dobre, gdyż znacznie poprawiły się zarówno
warunki mieszkaniowe uczestników konferencji, jak i miejsca obrad. Sercem sympozjonu był
w tym roku hotel „Jaskółka”. Uczestnicy mieszkali też w hotelach „Wilga” i „Muﬂon”.
Organizatorem konferencji jest od lat Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej oraz Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej przy poparciu Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad sympozjonem
objęli: JM Rektor naszej Politechniki, dr h.c. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik oraz prezes Polskiej Akademii Nauk, m. dr h.c. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Natomiast instytucją
wspierającą konferencję jest EC Test System. Komitetowi naukowemu sympozjonu przewodniczy prof. Eugeniusz Świtoński, a komitetowi organizacyjnemu dr inż. Sławomir Kciuk oraz
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, sekretarz komitetu. Ponadto w pracach komitetu organizacyjnego wzięło udział dwunastu pracowników Katedry i dwóch studentów Wydziału Mechanicznego
Technologicznego.
W tegorocznych obradach uczestniczyło około 250 osób. Pierwszego dnia, w sobotę, miała
miejsce sesja plenarna, podczas której wygłoszono następujące referaty:
• Tomasz Łodygowski, Tomasz Jankowiak, Piotr Sielicki, Wojciech Sumelka – Badania doświadczalne i analiza numeryczna materiałów i konstrukcji poddanych szybkim obciążeniom
dynamicznym,
• Jan Awrejcewicz – Dynamika okresowa i chaotyczna układów mechanicznych ciągłych,
• Błażej Skoczeń – Wieloskalowy model konstytutywny nieciągłego płynięcia plastycznego
w temperaturach bliskich absolutnego zera.
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W następnych dniach uczestnicy sympozjonu przedstawiali swoje prace zarówno w postaci
referatów wygłaszanych podczas codziennych sesji, jak i w postaci plakatów. Referatów wygłoszonych było 74, natomiast prac zademonstrowanych w formie plakatowej 88.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się niedzielna sesja wieczorna. Tematem pierwszej przedstawionej pracy była robotyka mobilna dla obronności i bezpieczeństwa: konstrukcje, metodologia projektowania, przyszłość. Autorzy, Jan Jabłkowski i Piotr Szynkarczyk, przedstawili
niezmiernie interesujące rozwiązania dotyczące sposobów zwiększania bezpieczeństwa z zastosowaniem robotów. Autor drugiego wystąpienia, Maciej Lasek, przybliżył zebranym tematykę
wypadków lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem katastrofy z 2010 roku. Obydwa referaty
wywołały żywiołową dyskusję, kontynuowaną później w kuluarach.
Sympozjon to nie tylko dziesiątki wysłuchanych i przedstawionych referatów, udział w sesjach
i dyskusjach. To także sposobność do poznania ciekawych ludzi, porozmawiania z nimi w mniej
oﬁcjalny sposób, nawiązania bliskich kontaktów i niejednokrotnie przygotowania warunków do
późniejszej współpracy. Służyły temu bezpośrednie rozmowy uczestników konferencji zarówno
podczas przerw w obradach, jak i w czasie wieczoru kabaretowego i kolacji przy grillu.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Ewa Opoka

4.4.3.

Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego
Gdańsk, 24-25 kwietnia

W dniach 24-25 kwietnia odbyła się na Politechnice Gdańskiej ogólnopolska Sesja Naukowa
poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego. Na wstępie kilka słów o Profesorze.
Prof. zw. dr hab. inż. Jan Kruszewski-Majewski urodził się 28 maja 1929 r. w Warszawie. Po
ukończeniu w 1948 r. liceum matematyczno-ﬁzycznego w Gdańsku rozpoczął studia na Wydziale
Mechanicznym PG. W 1952 r. uzyskał dyplom inżyniera mechanika w specjalności konstrukcja
samochodów i ciągników, a w roku 1954 – dyplom magistra inżyniera.
W roku 1953, jeszcze podczas studiów, podjął pracę w Katedrze Wytrzymałości Materiałów PG na stanowisku młodszego asystenta. W 1966 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską
Drgania skrętne układów napędowych ze sprzęgłem elastycznym. W roku 1970 został powołany
na stanowisko docenta. Dwa lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie
wyróżnionej rozprawy Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych złożonych układów liniowych. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
otrzymał w roku 1976, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego – w roku 1989. Pracował w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów (obecnie Katedra Mechaniki i Mechatroniki) PG.
Pomimo przejścia na emeryturę w roku 1999 nie zaniechał kontaktów naukowych i dydaktycznych z Katedrą, podtrzymując je do ostatnich lat życia. W latach 1958-1968 Profesor pracował
dodatkowo na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie
Akademia Marynarki Wojennej), a w latach 1961-1964 – także w Centrum Techniki Okrętowej,
w zakładzie zajmującym się obliczeniami i pomiarami drgań konstrukcji okrętowych.
Profesor Jan Kruszewski-Majewski, wybitny polski uczony, powszechnie cieszący się wyjątkowym szacunkiem i autorytetem moralnym i naukowym, był jednym z pionierów rozwijania
metod komputerowych w mechanice konstrukcji oraz ich zastosowań w praktyce. Opracował
metodę sztywnych elementów skończonych – oryginalną metodę modelowania i analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych. Opisywano ją w artykułach zamieszczanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, została także opublikowana w wielu książkach
i monograﬁach, przy czym 5 z nich stanowi fundamentalne dzieła kierowanego przez Profesora
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zespołu autorskiego. Są to: Metoda sztywnych elementów skończonych (1975 r.), Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji (1984 r.), Drgania układów mechanicznych w ujęciu
komputerowym. Tom I. Zagadnienia liniowe (1992 r.), Drgania układów mechanicznych w ujęciu
komputerowym. Tom II. Zagadnienia wybrane (1993 r.), Metoda sztywnych elementów skończonych w dynamice konstrukcji (1999 r.).
Metoda sztywnych elementów skończonych, stosowana początkowo do analizy drgań układów
napędowych statków, w krótkim czasie stała się powszechnie wykorzystywanym instrumentarium w obliczeniach kadłubów okrętowych, urządzeń dźwigowych, maszyn roboczych, środków
transportu, robotów i manipulatorów, a także układów nośnych i napędów obrabiarek. Wiodące ośrodki naukowe w powiązaniu z metodą Profesora rozwijały zakrojone na szeroką skalę
badania podstawowe i stosowane. Profesor potraﬁł zainteresować i zainspirować pracą naukowo-badawczą młodych, uzdolnionych i umotywowanych absolwentów wyższych uczelni, dzięki czemu utworzył silną szkołę naukową o uznanym autorytecie. Wypromował dziewięciu doktorów. Są
to: Edmund Wittbrodt, Wiesław Ostachowicz, Stefan Grabowski, Janisław Tarnowski, Truong
Cam, Tomasz Kucharski, Stefan Sawiak, Włodzimierz Ojak i Henryk Majewski. W „szkole” Profesora obroniono osiem habilitacji bezpośrednio lub pośrednio związanych z rozwojem metody
sztywnych elementów skończonych. Autorami są: Włodzimierz Gawroński, Wiesław Ostachowicz, Edmund Wittbrodt, Zbigniew Walczyk, Tomasz Kucharski, Krzysztof J. Kaliński, Cezary
Orlikowski, Krzysztof Lipiński. Natomiast tytuły profesora nauk technicznych uzyskało pięciu
naukowców: Włodzimierz Gawroński, Wiesław Ostachowicz, Edmund Wittbrodt, Zbigniew Walczyk oraz Krzysztof J. Kaliński.
Osiągnięcia naukowe Profesora były wielokrotnie wyróżniane nagrodami ministra i rektora.
Został też odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oﬁcerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był współzałożycielem
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a następnie
– Członkiem Honorowym Towarzystwa.
Profesor Jan Kruszewski-Majewski zmarł 30 lipca 2012 r. Odszedł na zawsze nie tylko nieprzeciętny inżynier i naukowiec, ale także wspaniały człowiek-humanista. Rozwijał wszechstronne zainteresowania kulturą, a w szczególności muzyką i fotograﬁą. Lubił wędrówki po górach
i po Ziemi Kaszubskiej.
*****
Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego została zorganizowana wspólnie przez Katedrę Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego PG oraz
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Sesja została
objęta patronatem honorowym JM Rektora PG prof. Henryka Krawczyka, wpisując się w tegoroczne obchody Roku Jubileuszowego 110 lat Politechniki Gdańskiej. Patronat medialny nad
Sesją objął Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica.
W skład Komitetu Organizacyjnego Sesji, któremu przewodniczył prof. Krzysztof J. Kaliński,
weszli w przeważającej większości etatowi pracownicy WM. Ponadto, bez oﬁcjalnej przynależności, z Komitetem współpracowało wiele osób i komórek organizacyjnych uczelni.
Utworzono również Komitet Honorowy Sesji w składzie: prof. Henryk Krawczyk, JM Rektor
PG; prof. Edmund Wittbrodt, Senator RP, kierownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki PG;
prof. Jan Stąsiek, dziekan WM.
Adresatami Sesji byli przede wszystkim pracownicy naukowi, doktoranci i studenci specjalizujący się w dyscyplinach automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo,
energetyka, mechanika, transport.
Komitet organizacyjny Sesji przygotował profesjonalną stronę internetową http://sesja-profkruszewski.pl/ (tam też można znaleźć szczegółowy program wydarzenia). Spośród zgłoszonych uczestników w Sesji wzięły udział 73 osoby, w tym: z PG – 31, Akademii Techniczno-
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-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 5, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – 4, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 4, Akademii Morskiej w Gdyni
– 3, Politechniki Koszalińskiej – 2, Łódzkiej – 1, Białostockiej – 1, Akademii Górniczo-Hutniczej
– 1, Grupy LOTOS SA – 1, Centrum Techniki Okrętowej SA – 1. Uczestnicy Sesji to profesorowie (18), doktorzy habilitowani (18), doktorzy (21), magistrowie (9), studenci (5), pozostali (2).
W dniu 24 kwietnia 2014 r. oddano cześć prof. Janowi Kruszewskiemu-Majewskiemu, składając uroczyście kwiaty na Jego grobie na cmentarzu Emaus w Gdańsku. W uroczystości wzięli
udział m.in. prorektor ds. nauki PG prof. Józef Sienkiewicz, prof. Edmund Wittbrodt i przewodniczący KO prof. Krzysztof J. Kaliński.
Obrady Sesji odbywały się 25 kwietnia w Auli PG. Podzielono je na część inauguracyjną oraz
dwie części naukowe. W części inauguracyjnej Sesji głos, w kolejności przemawiania, zabrali:
• prof. Krzysztof J. Kaliński, przewodniczący KO. W swoim wystąpieniu powitał uczestników Sesji, a w szczególności Rodzinę Profesora: panią dr Eleonorę Kruszewską-Majewską,
wdowę, oraz synów mgr. inż. Macieja Kruszewskiego i dr. Piotra Kruszewskiego;
• prof. Józef Sienkiewicz, prorektor ds. nauki PG;
• prof. Edmund Wittbrodt, Senator RP, wychowanek i pierwszy doktor Profesora. Przedstawił on 20-minutowy wykład Życie i działalność prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego;
• prof. Jarosław Górski, przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS;
• mgr inż. Maciej Kruszewski, przemawiając w imieniu Rodziny prof. Kruszewskiego-Majewskiego.
Wśród wielu dostojnych gości, przybyłych przedstawicieli rozmaitych instytucji, wybitnych
uczonych, oprócz wcześniej wymienionych osób obecni byli:
• mgr inż. Jan Kozłowski, przewodniczący Konwentu PG, poseł do Parlamentu Europejskiego, wychowanek Profesora;
• prof. Eugeniusz Dembicki, rektor PG w latach 1984-1987;
• prof. Romuald Cwilewicz, rektor Akademii Morskiej w Gdyni w latach 2008-2012;
• prof. Zygmunt Kitowski, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 2003-2007;
• prof. Zdzisław Kowalczyk, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie;
• dr inż. Andrzej Januszajtis, emerytowany docent PG, znawca dziejów Gdańska i PG,
wieloletni przyjaciel Profesora.
W I i II części naukowej Sesji wysłuchano łącznie ośmiu 25-minutowych wykładów zamawianych, wygłoszonych przez zaproszonych wykładowców o uznanym autorytecie naukowym:
prof. dra hab. inż. Edmunda Wittbrodta (Politechnika Gdańska), prof. dra hab. inż. Włodzimierza Gawrońskiego (Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena,
CA, USA), prof. zw. dra hab. inż. dr. h.c. mult. Krzysztofa Marchelka (Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dra hab. inż. dr h.c. Stefana Berczyńskiego
i dra inż. Tomasza Wróblewskiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), prof. dra hab. inż. Tadeusza Uhla (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. dra
hab. inż. dr h.c. Jana Awrejcewicza (Politechnika Łódzka), prof. dra hab. Stanisława Wojciecha
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), prof. dr hab. Iwonę Adamiec-Wójcik
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej). Przedstawione wykłady miały na celu
upowszechnienie wiedzy na temat osiągnięć naukowych wiodących ośrodków, które rozwijają
badania podstawowe i stosowane, w głównej mierze w powiązaniu z opracowaną przez Profesora
metodą.
Istotnym i twórczym uzupełnieniem Sesji była przygotowana w holu przed Aulą PG wystawa
okolicznościowa poświęcona życiu i działalności Profesora. Jej autorzy, dr inż. Stefan Sawiak i dr
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inż. Henryk Majewski, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu osobistemu oraz wydatnej pomocy
m.in. pani inż. Bożeny Hakuć, dyrektor Biblioteki Głównej PG, zebrali i opracowali ogromną
liczbę materiałów archiwalnych, niekiedy trudno osiągalnych. Wiele dokumentów i zdjęć można
było obejrzeć po raz pierwszy. Wystawę udostępniono dla zwiedzających do dnia 5 maja 2014 r.
Organizując Sesję Naukową poświęconą pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego,
uczczono pamięć o wyjątkowym człowieku, nieprzeciętnym naukowcu, wybitnym specjaliście
w obszarze mechaniki teoretycznej i stosowanej, pionierze wdrażania metod komputerowych
w mechanice, twórcy oryginalnej metody sztywnych elementów skończonych oraz silnej szkoły
naukowej związanej z rozwojem tej metody. W Sesji wzięli udział licznie przybyli przedstawiciele
uczelni, środowisk naukowych i gospodarczych. Niecodziennym zaszczytem było gościć na PG
najbliższą Rodzinę Profesora.
Sesja zorganizowana na PG to przede wszystkim całkowicie spełnione spektakularne wydarzenie naukowe. Jej uczestnicy dostąpili niecodziennej okazji wysłuchania 8 wykładów, wygłoszonych przez wybitnych profesorów – przedstawicieli świata nauki. Reprezentowali oni wiodące ośrodki i własne szkoły naukowe, w których są rozwijane zakrojone na szeroką skalę prace
badawcze i wdrożeniowe, w dużej mierze powiązane z opracowaną przez prof. Kruszewskiego-Majewskiego metodą. Godny podkreślenia jest trud włożony w przygotowanie i wygłoszenie
wykładów ukazujących rezultaty wszechstronnych i wieloletnich badań podstawowych oraz stosowanych, na tak wysokim poziomie merytorycznym.
Profesora Jana Kruszewskiego-Majewskiego nie ma wśród nas od niespełna 2 lat. Ale pozostała i trwa nadal istniejąca od blisko pół wieku „szkoła Kruszewskiego”, sukcesywnie rozwijana, aktualizowana i wzbogacana o nowe osiągnięcia w zakresie prac badawczych i stosowanych.
W szkole tej stopnie i tytuły naukowe uzyskują już reprezentanci kolejnych pokoleń, co czyni
ją jeszcze bardziej profesjonalną i zorientowaną na rozwiązywanie trudnych i skomplikowanych
problemów mechaniki konstrukcji.
Krzysztof J. Kaliński

4.4.4.

VI International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP
Będlewo k/Poznania, 4-7 maja

W ostatnich latach pojawiła się nowa dziedzina wśród nauk przyrodniczych, najczęściej
nazywana trendy w ﬁzyce ośrodków ciągłych (Trends in Continuum Physics – TRECOP). Skupia
się ona na badaniach i anlizie ciągłych modeli wzajemnych oddziaływań różnych pól ﬁzycznych
w ośrodkach materialnych z naciskiem na mechaniczną stronę procesów. Przedmiotem badań
TRECOP są przede wszystkim:
•
•
•
•
•

podstawy ﬁzyki kontinuum,
nowe kierunki w termodynamice,
nowe kierunki w elektrodynamice,
ﬁzyka relatywistyczna,
ﬁzyka materiałów, tj.:
–
–
–
–
–
–
–
–

defekty w kryształach,
kryształy ferroiczne,
ciekłe kryształy,
kryształy molekularne,
nadprzewodniki wysokotemperaturowe,
półprzewodniki,
polimery,
ciała bezpostaciowe,
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– materiały inteligentne,
– zjawiska anomalne w materiałach (np. auksetyki, ujemna rozszerzalność cieplna),
• bioﬁzyka,
• układy wielofazowe,
• problemy w wielu skalach.
Trendy w ﬁzyce ośrodków ciągłych jako dziedzina nauki powstała i była rozwijana głównie
w trakcie obrad International Symposia on Trends in Continuum Physics organizowanych dotąd w Poznaniu, Lwowie i na Malcie. Jednym z głównych celów tych sympozjów było spotkanie
naukowców ze Wschodniej i Środkowej Europy ze znanymi badaczami z Europy Zachodniej.
Pełne teksty referatów wydawane były książkowo w wydawnictwach World Scientiﬁc, Singapore, Wydawnictwie Politechniki Poznańskiej i w specjalnuch zeszytach Journal of Mechanics
of Materials and Structures (Berkeley University, USA), czasopisma znajdującego się na liście
MNiSW, część A – 20 pt.
W dniach 4-7 maja odbyło się w Będlewie k/Poznania VI International Symposium on Trends
in Continuum Physics. Organizatorami byli: Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, Technische Universitaet Berlin, Politechnika Świętokrzyska, Instytut Fizyki Molekularnej
PAN w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Poznań
oraz Politechnika Gdańska. Tematyka szczegółowo dyskutowana w czasie Sympozjum obejmowała wyżej wymienione zagadnienia.
W czasie trwania Sympozjum wygłoszono 6 zaproszonych wykładów oraz 15 referatów. Autorami wygłoszonych referatów było 10 Rosjan, 2 Wietnamczyków, 2 Maltańczyków, 2 Ukraińców i 31 Polaków. W obradach uczestniczyło 47 osób. Materiały konferencyjne zostały wydane
w książce pod redakcją Bogdana T. Maruszewskiego, Wolfganga Muschika i Andrzeja Radowicza
Trends in Continuum Physics – Trecop 2014 z numerem ISBN 978-83-89333-58-2. Sympozjum
zorganizowano dzięki wpłatom uczestników i dotacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Poznań. Szereg prac
przedstawionych w czasie Sympozjum zostanie opublikowanych w Journal of Mechanics of Materials and Structures, Berkeley University, USA (20 pkt. w części A listy MNiSW). Dzięki temu
możliwe będzie szerokie rozpropagowanie treści omówionych w trakcie trwania Sympozjum.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Roman Starosta

4.4.5.

XXVI Symposium on Vibrations in Physical Systems
Będlewo k/Poznania, 4-7 maja

Zjawiska ﬁzyczne towarzyszące drganiom oraz propagacji fal jako zaburzeń pól ﬁzycznych
towarzyszą praktycznie wszystkim procesom przebiegającym w przyrodzie i współczesnym świecie technologicznym. Istnienie tych, które mogą być uciążliwe, należy likwidować. Są one jednak
przede wszystkim pożyteczne, będąc źródłem informacji m.in. o funkcjonowaniu maszyn i urządzeń w procesach technologicznych.
W dniach 4-8 maja odbyło się w Będlewie k/Poznania XXVI Symposium on Vibrations In
Physical Systems. Organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Poznań oraz Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania,
Instytut Mechaniki Stosowanej.
Ta konferencja ma długą, ponad półwieczną tradycję: odbyła się po raz 26. Prezentowane
były na niej najnowsze osiągnięcia z dziedziny drgań, propagacji fal i te związane z ochroną
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środowiska, tj. walką z hałasem i ochroną antywibracyjną. Ze względu na ciągłą aktualność
problemów omawianych w referatach, plakatach i żywo dyskutowanych w trakcie spotkań konferencja niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wypowiadali się nawet na
temat zagadnień, jakie powinny być poruszane w czasie przyszłych spotkań.
Tematyka szczegółowo dyskutowana w czasie obrad obejmowała:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matematyczne modelowanie w analizie dźwięku i drgań,
techniki eksperymentalne w inżynierii dźwięku i drgań,
fale w ciele stałym,
analiza drgań nieliniowych i stochastycznych,
metody komputerowe w problemach drgań,
modelowanie i identyﬁkacja układów dynamicznych,
przetwarzanie sygnałów,
metody energetyczne w inżynierii drgań,
drgania w problemach biomechanicznych,
diagnostyka drgań maszyn,
drgania i hałas w środkach transportu,
dynamika kompozytów,
drgania i hałas w inżynierii środowiska,
drgania prętów, płyt i powłok,
drgania w mechanice płynów,
tłumienie drgań i hałasu w przemyśle.

W czasie trwania Sympozjum wygłoszono 3 wykłady plenarne oraz 42 referaty. Autorami
prezentowanych prac było: 3 Rosjan, 9 Ukraińców oraz 59 Polaków. W obradach wzięło udział
71 uczestników. Sympozjum zorganizowano dzięki wpłatom uczestników oraz dotacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki
Poznańskiej oraz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Właśnie dzięki dotacjom powyższych instytucji, w szczególności Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, XXVI Symposium on Vibrations in Physical Systems mogło zostać
zorganizowane, przynosząc wymierne i duże korzyści poznawcze uczestnikom i badaczom zajmującym się wyżej wymienionymi problemami.
Pełne teksty referatów, po dwóch pozytywnych recenzjach, zostały wydane w periodyku
Vibrations in Physical Systems, tom XXVI, 2014, 350 stron, pod redakcją Czesława Cempla,
Mariana W. Dobrego i Tomasza Stręka, ISSN 0860-6897. Wydawnictwo znajduje się na liście
MNiSW, część B. Dzięki sympozjum możliwe było omówienie bieżących i nowoczesnych zagadnień dotyczących jego tematyki i szerokie rozpropagowanie ich treści.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Roman Starosta

4.4.6.

IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
Bydgoszcz, 8-9 maja

W dniach 8-9 maja odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich (UTP) w Bydgoszczy, IV Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja i Nowoczesność”. Organizatorem Konferencji była
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Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
UTP przy współudziale Council of Polish Engineers in North America, Firmy GOTOWSKI
Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – Tradycja
i Nowoczesność” ma takie imię, ponieważ w Bydgoszczy znajduje się most stalowy przez Wisłę
noszący nazwę „Most Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego”. Uroczystość nadania tej nazwy odbyła się 15 maja 2008 r., a towarzyszyło jej Międzynarodowe Sympozjum Mostowe oraz
wystawa pt. „Rudolf Modrzejewski – twórca mostów w Ameryce” ze zbiorów Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (autorzy scenariusza: Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum i Peter
J. Obst z Filadelﬁi).
Dzień przed spotkaniem na bydgoskiej Konferencji Mostowej, delegacja jej uczestników: prof.
Andrzej S. Nowak (Auburn University – USA, UTP Bydgoszcz), prof. Maria Kaszyńska (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Jan Siuda (przewodniczący Pomorsko-Kujawskiego Oddziału ZMRP) złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą patronowi mostu Fordońskiego, jak i patronowi Konferencji Rudolfowi Modrzejewskiemu.
Tematyka organizowanej w dniach 8-9 maja Konferencji dotyczyła:
• problemów dotyczących wykonawstwa (budowy) obiektów mostowych,
• konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie,
• technologii budowy i remontów mostów,
• obliczania i projektowania mostów,
• niezawodności i trwałości mostów.
W skład komitetu naukowego Konferencji obok znanych polskich „mostowców” weszli także
znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta
Bydgoszczy – Rafał Bruski oraz Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzej Roch
Dobrucki.
Konferencji towarzyszyła wystawa posterów i obrazów mostów zrealizowanych w Bydgoszczy. Poza tym uczestnicy Konferencji zwiedzili Pałac Stary w Ostromecku, w którym można
zobaczyć wystawę poświęconą m.in. budowie mostu przez Wisłę im. Rudolfa Modrzejewskiego
w Bydgoszczy (dzielnica Fordon).
Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy. Następnie powitał uczestników Konferencji Rektor Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. dr hab.
inż. Antoni Bukaluk. Potem głos zabrał Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. W swojej
wypowiedzi podkreślił dobrą współpracę z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska UTP w Bydgoszczy oraz zaznaczył, jak duże znaczenie ma budownictwo mostowe
zwłaszcza w mieście, które leży nad dwoma dużymi rzekami: Wisłą i Brdą.
Pierwsza sesja w dniu 8 maja poświęcona była głównie projektowaniu i wykonawstwu mostu
zlokalizowanego wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. W drugiej sesji szczególny nacisk
położony był na remonty obiektów mostowych, zwłaszcza zabytkowych. Po obiedzie uczestnicy Konferencji mogli podziwiać Pałac Stary w Ostromecku, gdzie zebranych jest kilkadziesiąt
zabytkowych fortepianów i pianin. Z zaciekawieniem oglądali także wystawę poświęconą m.in.
budowie mostu przez Wisłę im. Rudolfa Modrzejewskiego w Bydgoszczy. Dzień zakończył się
bardzo udanym występem artystycznym zespołu bydgoskiego prezentującego arie operetkowe
oraz uroczystą kolacją.
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W drugim dniu Konferencji szczególny nacisk położono na aspekty projektowania nowych
obiektów mostowych. Dyskutowano nad efektywnymi metodami obliczania i realizacji z zastosowaniem nowoczesnych materiałów. Konferencja zakończyła się bardzo wzruszającym ﬁlmem
przywiezionym z USA przez Pana dra inż. Jana Płachtę na temat życia i pracy Rudolfa Modrzejewskiego.
inż. Adam Podhorecki
Justyna Sobczak-Piąstka

4.4.7.

XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Ustroń, 9-11 maja

W dniach od 9-11 maja w Hotelu „Diament” w Ustroniu odbyła się XI Konferencja Naukowa
„Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej.
Konferencja została zorganizowana przez Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki, pod patronatem naukowym
Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:
• JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik,
• JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab. Adam Zając,
• Polski Komitet Olimpijski.

Inauguracja konferencji, od lewej: prof. Grzegorz Juras, prof. Marek Gzik, prof. Tomasz Bielecki,
dr Sławomir Kciuk

W Konferencji wzięło udział ponad 220 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce, takie jak: Politechnika Śląska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska, Łódzka, Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Akademia 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.

32

Część I – Działalność PTMTS

Konferencja została zainaugurowana przez prof. Marka Gzika – przewodniczącego Komitetu
Naukowego Konferencji, prof. Grzegorza Jurasa – kierownika Katedry Motoryczności Człowieka
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. Tomasza Bieleckiego – kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Ortopedii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz dr.
Sławomira Kciuka – przewodniczącego Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej.
Po rozpoczęciu konferencji odbyły się warsztaty tematyczne, na których przedstawione zostały wykłady plenarne. Swoje prace przedstawili:
• prof. Paweł Buszman – Nowe technologie stentów wieńcowych,
• prof. Roman Kalina – Bezpieczne upadanie i unikanie zderzeń jako zagadnienie interdyscyplinarne,
• dr Jerzy Pieniążek – Co leczymy w chorobach kręgosłupa?

Obrady w czasie sesji

Studencka Sesja Plakatowa

W ramach konferencji odbyły się 4 sesje, w czasie których swoje prace prezentowali pracownicy naukowi, a także 1 sesja plakatowa. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym
zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które
były prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 79 prac
z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

Sesja Specjalna „Biomechanika w biathlonie”, od lewej: Adam Kołodziejczyk, prof. Marek Gzik,
prof. Grzegorz Juras, Tomasz Sikora, Monika Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak

W sobotę rano odbyła się Sesja Specjalna pt. „Biomechanika w biathlonie”, którą poprowadzili: prof. Marek Gzik, prof. Grzegorz Juras, Adam Kołodziejczyk – trener Kadry Narodowej
Biathlonistów. W sesji uczestniczyli zaproszeni goście: Dagmara Gerasimuk – Sekretarz Generalna Polskiego Związku Biathlonu oraz sportowcy: Tomasz Sikora, Monika Hojnisz, Weronika
Nowakowska-Ziemniak.
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W sobotę po południu w ramach konferencji odbyły się drugie warsztaty tematyczne, na
których zaprezentowano następujące wykłady:
• prof. Jan Awrejcewicz, dr Bartłomiej Zagrodny – Wybrane zagadnienia biomechaniki technicznej,
• prof. Aleksander Nawrat, dr Marek Koźlak – Wirtualne technologie w zastosowaniach medycznych i militarnych.
Referaty przedstawione w ramach Konferencji „Majówka Młodych Biomechaników 2014” zostaną opublikowane w czasopismach: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Aktualne Problemy Biomechaniki, Modelowanie Inżynierskie oraz Polish Journal of Sport and Tourism.
Zakończeniem oﬁcjalnej części konferencji było sobotnie spotkanie integracyjne.
Agata Guzik-Kopyto

4.4.8.

XVI Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”, ML-XVI 2014
Kazimierz Dolny, 26-29 maja

Konferencje „Mechanika w Lotnictwie” odbywają się co dwa lata. XVI została zorganizowana w Kazimierzu Dolnym w dniach 26-29 maja przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego był prof. Krzysztof Sibilski.
Współorganizatorami konferencji były: Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn
Energetycznych Politechniki Wrocławskiej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych w Warszawie, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej,
Wyższa Szkoła Oﬁcerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła 82 uczestników z różnych
ośrodków akademickich. Wygłoszono 68 referatów.
Tematyka/problematyka konferencji to:
• bezpieczeństwo lotów, stany awaryjne,
• dynamika lotu sterowanych obiektów latających,
• loty w trudnych warunkach atmosferycznych,
• niekonwencjonalne systemy sterowania, pilot w układzie sterowania,
• dynamika środków bojowych,
• aerodynamika obiektów latających,
• badania eksperymentalne – laboratoryjne i w locie,
• symulatory lotnicze – szkolenia, treningu, walki,
• sprzęt lotniczy a wymagania użytkownika.
Wszystkie sesje miały charakter plenarny.
Komitet Naukowy działał w składzie: Krzysztof Sibilski – przewodniczący, Krzysztof Arczewski (Polska), Paweł Artymowicz (Kanada), Wojciech Blajer (Polska), Józef Gacek (Polska),
Zdzisław Gosiewski (Polska), Jacek Goszczyński (Polska), Stanisław Kachel (Polska), Zbigniew
Koruba (Polska), Grzegorz Kowaleczko (Polska), Adam Kozakiewicz (Polska), Maciej Lasek
(Polska), Zbigniew Leciejewski (Polska), Edyta Ładyżyńska-Kozdraś (Polska), Andrzej Majka
(Polska), Arkadiusz Mężyk (Polska), Aleksander Olejnik (Polska), Marek Orkisz (Polska), Jimoch
Pedro (RPA), József Rohács (Węgry), Jerzy Sąsiadek (Kanada), Wiesław Sobieraj (Polska), Ryszard Szczepanik (Polska), Cezary Szczepański (Polska), Kazimierz Szumowski (Polska), Witold
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Wiśniowski (Polska), Zbigniew Leciejewski (Polska), Wiesław Wróblewski (Polska), Bogdan Żak
(Polska), Andrzej Żyluk (Polska).
Pełne wersje referatów, które uzyskały pozytywną recenzję, zostały opublikowane w kolejnej
z serii, dwutomowej monograﬁi Mechanika w Lotnictwie, ML-XVI 2014, tom I – str. 464, tom II
– str. 444, ISBN 978-83-932107-3-2.
Podsumowując, należy stwierdzić, że po raz kolejny udało się stworzyć forum stymulujące
twórczo środowiska lotnicze różnych specjalności. Wymiana informacji oraz prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych służą rozwojowi nauki i przemysłu.
Kameralność konferencji sprzyjała wyjątkowo ożywionej i twórczej dyskusji. Nie bez znaczenia było również wyjątkowo urokliwe miejsce konferencji. Wszyscy uczestnicy Konferencji
podkreślali merytoryczność wystąpień, doskonałą organizację, miłą atmosferę i konieczność kontynuowania takich spotkań.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Krzysztof Sibilski

4.4.9.

X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”
Zielona Góra, 26-27 czerwca

26-27 czerwca 2014 roku odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje zespolone”.
Konferencja odbywa się cyklicznie co trzy lata. X Konferencja odbyła się pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. dra hab. inż. Wojciecha Radomskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dra hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.
Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Mosty”.
Organizatorami konferencji były Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komisja Nauki Oddziału PZITB, Oddział Zielonogórski PTMTS, przy współpracy Związku Mostowców RP, Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz
Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
W skład Komitetu Naukowego wchodzili: prof. dr hab. inż. Andrzej Ajdukiewicz, prof. dr
hab. inż. Tadeusz Biliński, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (z-ca Przewodniczącego), prof. dr
hab. inż. Kazimierz Furtak, prof. dr hab. inż. Józef Głomb, dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL,
prof. dr hab. inż. Jan Kmita (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. dr
hab. inż. Stanisław Kuś, prof. dr hab. inż. Andrzej, prof. dr hab. inż. Czesław Machelski, prof.
dr hab. inż. Antoni Matysiak, prof. dr hab. inż. Janusz Murzewski, prof. dr hab. inż. Wojciech
A. Radomski, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński, prof.
dr hab. inż. Witold Wołowicki, dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, prof. dr hab. inż. Jerzy
Ziółko.
Komitetem Organizacyjnym konferencji kierował prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, a sekretarzem naukowym był dr inż. Jacek Korentz.
Obrady konferencji odbyły się w siedmiu sesjach tematycznych: Sesja I – Jubileuszowa, Sesja II – Sesja referatów problemowych, Sesja III – Teoria i projektowanie, Sesja IV – Badania
doświadczalne, Sesja V – Sesja wyjazdowa, Sesja VI i VII – Diagnostyka i analizy numeryczne.
Łącznie wygłoszono 31 referatów: jeden referat okolicznościowy, dwa referaty problemowe
i 28 referatów tematycznych.
W konferencji uczestniczyło 59 osób, w tym 45 autorów i współautorów referatów, 23 profesorów i doktorów habilitowanych, a nadto 10 członków Sekretariatu Konferencji oraz studenci kierunku Budownictwo. Uczestnicy konferencji pochodzili z 11 ośrodków krajowych i z 2 ośrodków
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zagranicznych: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, ITB Warszawa, Politechniki Rzeszowskiej,
Politechniki Śląskiej oraz AP Projekt sp. z o.o., z Białorusi – z Białoruskiego Naukowego Instytutu Budownictwa w Mińsku (BelNIIS Mińsk), z Ukrainy – z Narodowego Uniwersytetu
Budownictwa i Architektury w Kijowie.
W ramach sesji jubileuszowej prof. Tadeusz Biliński wygłosił skróconą wersję referatu Dorobek pierwszych dziesięciu Konferencji Naukowych Konstrukcje Zespolone w Zielonej Górze
w latach 1986-2014.
W sesji referatów problemowych referaty wygłosili: prof. Antoni Biegus i prof. Wojciech
Lorenc oraz prof. Kazimierz Flaga w imieniu własnym i prof. Kazimierza Furtaka.
W ramach sesji wyjazdowej zwiedzono Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, w tym 5 laboratoriów: Laboratorium Budownictwa Zrównoważonego, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, Laboratorium Izolacyjności
Akustycznej, Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Elektroakustyki.
Celem konferencji była prezentacja aktualnych wyników osiągnięć w zakresie konstrukcji zespolonych. Wygłoszone i opublikowane w materiałach konferencyjnych referaty najczęściej dotyczyły teorii konstrukcji zespolonych: modeli ﬁzycznych i obliczeniowych, optymalizacji przekrojów zespolonych, zachowania się połączeń, wpływu zjawisk reologicznych na stan naprężeń i przemieszczeń. Prezentowane wyniki badań najczęściej dotyczyły belek stalowo-betonowych, płyt betonowych na blachach fałdowych lub blachach proﬁlowanych, oraz słupów stalowo-betonowych.
Następna konferencja na temat konstrukcji zespolonych w Zielonej Górze planowana jest
w 2017 r.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Tadeusz Biliński

4.4.10.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych
Polskich Uczelni Technicznych
Sandomierz, 3-5 lipca

W dniach 3-5 lipca w Sandomierzu odbyła się Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych zorganizowana przez Wydział Mechatroniki i Budowy
Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej oraz Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej. Jej tematem było. „Finansowanie badań naukowych oraz komercjalizacja ich wyników”.
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał przewodniczący Oddziału Kieleckiego PTMTS
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba. Pierwszą sesję plenarną nt. „Uwarunkowania prawne i organizacyjne funkcjonowania Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni
Technicznych” prowadził prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Honorowy Przewodniczący Kolegium
Dziekanów. W ramach tej sesji prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i jednocześnie Przewodniczący Kolegium Dziekanów w kadencji
2012-2016 przedstawił projekt Regulaminu Kolegium Dziekanów. Po dyskusji i dokonanych poprawkach Regulamin został zatwierdzony jednomyślnie i będzie stanowił podstawę do formalnego
funkcjonowania Kolegium Dziekanów.
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W trakcie obrad Konferencji Dziekanów WMPUT wygłoszono następujące referaty plenarne:
• Piotr Pryciński (Zastępca Kierownika Działu Zarządzania Programami NCBiR) – Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju,
• dr inż. Dominik Kowal (Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AGH) – Komercjalizacja wyników badań naukowych w AGH,
• dr Andrzej Siemaszko (Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE) – Finansowanie badań i rozwoju z Programu HORYZONT 2020,
• dr Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP) – Własność przemysłowa jako wynik
prac badawczych w zakresie mechaniki – zasady ochrony w kraju i za granicą oraz znaczenie
dla komercjalizacji,
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis (członek PKA) – PKA – partner czy przeciwnik?
• prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski (Prorektor ds. Ogólnych PŚk) – Realizowanie projektów UE na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn.
Po każdym referacie odbywała się dyskusja, która potwierdziła, że omawiane zagadnienia są
bardzo istotne dla środowiska polskich mechaników. W drugim dniu Konferencji uczestnicy
zwiedzali laboratoria Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach.
Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, podsumowując obrady, podkreślił wagę tego ciała
kolegialnego, które reprezentuje całe środowisko mechaników polskich. Największe środowisko
naukowo-dydaktyczne w polskich uczelniach technicznych. O celowości organizowania kolejnych
konferencji tego typu może świadczyć fakt uczestniczenia w obradach 43 dziekanów i prodziekanów ze wszystkich polskich uczelni technicznych mających w swoich strukturach wydziały
o proﬁlu mechanicznym.
Zbigniew Koruba

4.4.11.

X Międzynarodowa Konferencja „Mechatronic Systems and Materials”
Opole, 7-10 lipca

W dniach 7-10 lipca odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Mechatronic
Systems and Materials”, MSM 2014, której organizatorem była Katedra Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej oraz Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Współorganizatorami konferencji byli również: Vilnius Gediminas
Technical University z Wilna, Kaunas University of Technology z Kowna oraz Politechnika Białostocka. Konferencja odbyła się przy poparciu European Structural Integrity Society (ESIS),
Centrum Trwałości i Niezawodności Materiałów i Konstrukcji (CESTI) oraz dzięki sponsorowaniu przez ﬁrmę MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. z Poznania. Dodatkowo
tegoroczna konferencja uzyskała doﬁnansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Problematyka konferencji była związana z ogólnymi zagadnieniami mechatroniki w trzech
grupach tematycznych:
• systemy mechatroniczne: robotyka, sensoryka i aktoryka, sterowanie, analiza sygnałów,
zagadnienia trybologiczne w systemach mechatronicznych,
• materiały: piezomateriały, materiały inteligentne, stopy metali, biomateriały, nanomateriały,
• edukacja: nowe kierunki w mechatronice i nauce o materiałach, nowe kierunki studiów,
materiały dydaktyczne i wyposażenie laboratoriów.
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Po raz pierwszy w historii konferencji przeprowadzono specjalną sesję poświęconą technologii
piezoelektrycznej. Wybrane artykuły prezentowane w czasie tej sesji zostały przesłane do publikacji w czasopiśmie Mechanical Systems and Signal Processing w ramach specjalnego wydania
poświęconego piezoelektryczności.
W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzili: prof. dr hab. inż. Ewald Macha
(przewodniczący), dr inż. Roland Pawliczek (wiceprzewodniczący), dr inż. Grzegorz Robak (sekretarz), dr inż. Zbigniew Marciniak, dr inż. Marta Kurek, mgr inż. Anna Kulesa, mgr Magdalena
Filipek oraz mgr Joanna Drozd.
Do Sekretariatu Konferencji wpłynęło 115 streszczeń artykułów. Prace były recenzowane
przez członków Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji MSM 2014, w skład którego wchodziło 37 profesorów z 13 krajów. Uczestnicy konferencji otrzymali wydrukowany zbiór
108 streszczeń, płytę CD z pełnymi wersjami 98 referatów wraz z informacjami na temat konferencji oraz materiały promocyjne miasta Opola i województwa opolskiego. Język angielski był
oﬁcjalnym językiem obrad. W ramach konferencji zorganizowano wystawę sprzętu laboratoryjnego i dydaktycznego oferowanego przez ﬁrmę MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne
Sp. z o.o. z Poznania. W konferencji wzięło udział 112 osób z 11 krajów: Polski – 76 osób, Turcji
– 7, Litwy – 11, Japonii – 3, Niemiec – 5, Czech – 2, Rosji – 2, Bułgarii – 1, Estonii – 1, Łotwy
– 3, Rumunii – 1.
Każdy dzień konferencji rozpoczynał się sesją plenarną, na której prezentowano po 2 referaty
(razem 6). Łącznie zaprezentowano 29 referatów w 7 sesjach. Sesje dotyczyły następujących
problemów:
• systemy mechatroniczne – 3 sesje,
• technologia piezoelektryczna – 1 sesja,
• modelowanie i własności materiałów – 1 sesja,
• układy sterowania – 1 sesja,
• optymalizacja w projektowaniu – 1 sesja.
Odbyły się również dwie sesje plakatowe, na których zaprezentowano 69 referatów.
Ustalono również, że wybrane artykuły w rozszerzonej wersji zostaną zarekomendowane do
publikacji w czasopismach: Mechanical Systems and Signal Processing, Journal of Theoretical
and Applied Mechanics, Archives of Mechanics, The Archive of Mechanical Engineering, Acta
Mechanica et Automatica, Journal of Vibration and Control, Material Testing oraz w książce
wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.
Konferencja odbyła się w auli w budynku Łącznik przy ul. Mikołajczyka w Opolu. Dla
uczestników konferencji zorganizowano wycieczkę z przewodnikiem po najciekawszych miejscach
w Opolu oraz wycieczkę statkiem po Odrze. Uroczystą kolację uświetnił występ pani Marty
Bijan, laureatki programu X-Factor. Zorganizowano również wycieczki całodniowe do Miejsca
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Kopalni Złota w Złotym Stoku i Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
Konferencja została doﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Roland Pawliczek
4.4.12.

Seminarium naukowe poświęcone pamięci prof. Witolda Nowackiego
Warszawa, 10 września

10 września w auli gmachu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN odbyło się
Seminarium Naukowe Oddziału Warszawskiego PTMTS oraz Zakładu Wytrzymałości Materiałów IPPT PAN zorganizowane w związku z piątą rocznicą śmierci prof. dr. hab. Wojciecha K.
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Nowackiego. Gościem honorowym biorącym żywy udział spotkaniu była żona prof. Wojciecha
Nowackiego, Alicja.
Gospodarzem seminarium była dr hab. Elżbieta Pieczyska, przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTMTS, która przywitała licznie przybyłych gości (ok. 50 osób, w tym zaprzyjaźnieni z Oddziałem Warszawskim PTMTS naukowcy z zagranicy) oraz wygłosiła pierwszy referat
Wspomnienie o życiu i osiągnięciach naukowych prof. dr. hab. Wojciecha K. Nowackiego w dziedzinie badań dynamicznych nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.
W dalszej części zebranie poprowadził prof. Zbigniew Kowalewski. Pierwszy z zagranicznych
gości, prof. Narinder Gupta z Indii, specjalista w tematyce badań dynamicznych, na prośbę Elżbiety Pieczyskiej rozszerzył tematykę swojego referatu: Organizations on mechanics of materials
in India i opowiedział również o systemie szkolnictwa w Indiach, o tym, na jakim etapie edukacji zaczynają się krystalizować zainteresowania młodych ludzi i kiedy można tam zacząć karierę
mechanika. Następnie, powołując się na znajomość z prof. Nowackim i podkreślając Jego wpływ
na własne życie zawodowe i naukowe, prof. Narinder Gupta wygłosił referat: Some aspects of
large deformations of structures under dynamic loading.
Drugi z zaproszonych gości, prof. Hisaaki Tobushi z Japonii, członek honorowy PTMTS,
również wspominał liczne i owocne kontakty z prof. Wojciechem Nowackim. Podczas seminarium
wygłosił dwa referaty: Organizations on mechanics of materials in Japan oraz Thermomechanical
properties of shape memory alloy, polymer and composite.
Po prof. Tobushim głos zabrali jego uczniowie i wychowankowie. Prof. R. Matsui wygłosił
referat Functionally graded shape memory alloy – fabrication and mechanical properties, a dr K.
Takeda – Thermomechanical subloop behavior of shape memory alloy – creep and relaxation.
Po każdym z referatów prelegenci odpowiadali na pytania zainteresowanych słuchaczy. Po
wyczerpaniu tematów do ogólnej dyskusji Zbigniew Kowalewski i Elżbieta Pieczyska zaprosili
obecnych na luźne rozmowy przy wspaniałych domowych ciastach, owocach i kawie.
Elżbieta Pieczyska

4.4.13.

VII Sympozjon „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”
Wrocław, 15-18 października

Od 2000 roku, z inicjatywy prof. Piotra Konderli, Wrocławski Oddział PTMTS organizuje
Sympozjony Naukowe nt. „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”. Odbywały się one w różnych
miejscowościach Dolnego Śląska w latach: 2000 – Szklarska Poręba, 2002, 2004 i 2006 – Karpacz,
2009 – Karłów i 2012 – Srebrna Góra.
Tegoroczny, VII Sympozjon zbiegł się z jubileuszem 45-lecia pracy zawodowej profesora Piotra Konderli. Z tej okazji podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTMTS
prof. Danuta Bryja przedstawiła zaangażowanie Jubilata w działalność Oddziału Wrocławskiego
PTMTS. Profesor Piotr Konderla był wieloletnim przewodniczącym Oddziału oraz inicjatorem
i organizatorem obecnego cyklu Sympozjonów, w ramach których czterokrotnie pełnił funkcję
przewodniczącego Komitetu Naukowego.
Obrady VII Sympozjonu „Kompozyty, konstrukcje warstwowe”, zorganizowanego przez Wrocławski Oddział PTMTS przy współudziale Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, odbyły się w dniach 15-18 października w Pałacu Pawłowickim we Wrocławiu, który jest siedzibą Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu.
Tematyką Sympozjonu były następujące zagadnienia:
• modele ﬁzyczne konstrukcji warstwowych,
• numeryczna analiza konstrukcji warstwowych,
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Prof. Piotr Konderla otwiera VII Sympozjon

• badania doświadczalne kompozytów i konstrukcji warstwowych,
• zagadnienia optymalizacji i analiza wrażliwości,
• zastosowanie kompozytów w konstrukcjach inżynierskich.
W VII Sympozjonie uczestniczyły 54 osoby reprezentujące dwanaście ośrodków naukowych
oraz ﬁrmy zajmujące się tą problematyką, w tym:
• Politechnikę Łódzką (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów),
• Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska),
• Politechnikę Gdańską (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska),
• Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska),
• Politechnikę Krakowską (Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Mechaniczny),
• Politechnikę Poznańską (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska),
• Politechnikę Częstochowską (Wydział Budownictwa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki),
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji),
• Politechnikę Śląską (Wydział Budownictwa),
• Wojskową Akademię Techniczną (Wydział Mechaniczny),
• Akademię Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej (Wydział Budowy Maszyn i Informatyki),
• Politechnikę Wrocławską (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydział Mechaniczny),
• Firmę Visbud-Projekt Sp. z o.o.
W trakcie sześciu sesji wygłoszono 32 referaty. Ponadto prof. Dariusz Łydżba wygłosił referat problemowy pt. Identyﬁkacja laboratoryjna miar mikrostrukturalnych materiałów kompozytowych, w którym zawarł wyniki badań naukowych uzyskanych przy użyciu unikalnej aparatury
badawczej pozyskanej ostatnio przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki
Wrocławskiej – mikro-tomograf komputerowy oraz Nano Indenter.
Skład Komitetu Naukowego: Piotr Konderla – przewodniczący (PWr), Danuta Bryja (PWr),
Jarosław Jędrysiak (PŁ), Jerzy Kaleta (PWr), Marian Klasztorny (WAT), Mieczysław Kuczma

40

Część I – Działalność PTMTS

(PP), Ryszard Kutyłowski (PWr), Bohdan Michalak (PŁ), Wiesław Nagórko (SGGW), Paweł
Śniady (UPrzyr), Romuald Świtka (UZ), Czesław Woźniak (UW).
Skład Komitetu Organizacyjnego: Kazimierz Myślecki – przewodniczący, Tomasz Kasprzak,
Zdzisław Sysak, Michał Stosiak, Roman Szmigielski – sekretarz.

Uczestnicy Sympozjonu na tle pałacu w Pawłowicach

Zwiedzanie atrakcji Wrocławia

Pałac Pawłowicki wraz z przylegającym do niego arboretum, dawna siedziba rodziny Korn,
z salami konferencyjnymi i bazą hotelową stanowi znakomite miejsce organizowania niedużych,
specjalistycznych konferencji, jakim był VII Sympozjon. Przez trzy dni prezentowano ciekawe
referaty i prowadzono owocne dyskusje o najnowszych kierunkach badań naukowych materiałów
kompozytowych i konstrukcji warstwowych. Urozmaiceniem pobytu na konferencji było zorganizowane zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem, co spotkało się z dużym zainteresowaniem
i uznaniem uczestników Sympozjonu.
Kazimierz Myślecki
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4.4.14.

Konferencja „Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji –
30 lat badań zmęczeniowych na Politechnice Opolskiej”
Opole, 21 października

W przededniu wyjątkowej uroczystości, jaką było wręczenie doktoratu honoris causa prof.
Józefowi Szali, 21 października Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału
Mechanicznego zorganizowała pod auspicjami Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej konferencję „Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji – 30 lat badań zmęczeniowych na Politechnice Opolskiej”. Konferencja miała na celu
zaprezentowanie wieloletniego dorobku opolskiego ośrodka w dziedzinie badań zmęczeniowych,
a ponadto stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń w tym zakresie pomiędzy
pracownikami kadry naukowej z innych ośrodków. Wydarzenie to swoją obecnością zaszczycił
nowy doktor honorowy Politechniki Opolskiej wraz ze swoimi wychowankami i przyjaciółmi.
W konferencji wzięło udział łącznie ponad pięćdziesięciu uczestników, głównie z Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej,
Białostockiej, Śląskiej, Instytutu Lotnictwa, a także reprezentanci przemysłu w osobach dyrektora Zakładu Technologii Wysokoenergetycznych Explomet oraz przedstawicielki z Famur
Institute.
Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Naukowe drzewo genealogiczne prof. Ewalda Machy,
• prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak – Wpływ przeciążenia na trwałość stali konstrukcyjnych
przy zmiennym zginaniu ze skręcaniem,
• dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – Metoda spektralna wyznaczania trwałości zmęczeniowej,
• dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO – Analiza niejednorodności połączenia bimetalu stal-tytan otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego,
• dr hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. PO – Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy zginaniu
w bimetalach,
• dr inż. Henryk Achtelik – Ewolucja konstrukcji maszyn typu MZGS użytkowanych w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej,
• dr inż. Włodzimierz Będkowski – Metoda wariancji wyznaczania płaszczyzny krytycznej
w warunkach wieloosiowych obciążeń losowych – pierwsze kroki,
• dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz – Energetyczna metoda analizy zmęczenia materiałów,
elementów maszyn i konstrukcji,
• dr inż. Zbigniew Marciniak – Energetyczne charakterystyki zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych.
Konferencja została pozytywnie odebrana przez jej uczestników, którzy przyjechali do Opola
z całej Polski, aby wziąć udział w obradach.
Tadeusz Łagoda

4.4.15.

Sesja Naukowa „Mechanika Stosowana”
Bydgoszcz, 28 listopada

Potrzeba rozwoju techniki, a w szczególności mechaniki jako dziedziny naukowej o szerokich zastosowaniach praktycznych była i jest motorem odbywającej się cyklicznie od 16 już lat
sesji naukowej „Mechanika Stosowana”, organizowanej przez Oddział Bydgoski PTMTS, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
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Tematyka sesji:
• zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne,
• mechanika konstrukcji,
• mechanika materiałów,
• mechanika pękania i zmęczenia materiałów,
• mechanika ośrodków niejednorodnych,
• mechanika płynów i zagadnienia termiczne,
• mechanika ośrodków porowatych,
• metody eksperymentalne w mechanice,
• mechatronika,
• biomechanika,
• dynamika układów,
• metody numeryczne w mechanice,
• inżynierskie zastosowania mechaniki.
Komitet Naukowy: J. Awrejcewicz, Cz. Cempel, M. Cieszko, M. Delyavskyy, J. Gołaś, H. Holka, J. Kołodziej, J. Kubik, Z. Ławrynowicz, S. Mroziński, W. Ostachowicz, T. Piątkowski,
A. Podhorecki, J. Sempruch, B. Siołkowski, J. Sawicki, D. Skibicki, J. Szala, Cz. Szymczak,
T. Topoliński, A. Tylikowski, A. Wilczyński, J. Zachwieja, B. Żółtowski.
Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, S. Mroziński – z-ca przewodniczącego,
T. Janiak – sekretarz, T. Jarzyna, K. Łaz, J. Piątkowska.
Jerzy Sawicki

4.5.
4.5.1.

Konkursy organizowane i współorganizowane przez PTMTS
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 uniwersytetów 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 Główny 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.
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2. Kandydat do Nagrody musi być członkiem PTMTS, który w chwili opublikowania pracy 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 przedstawionej 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 związanych tematycznie z pracami przedstawionymi do Nagrody.
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 nieprzyznania 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.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Tadeusz Chmielniak
Lech Dietrich
Stanisław Drobniak
Paweł Kłosowski
Józef Kubik
Ryszard Pęcherski
Gwidon Szefer
Andrzej Tylikowski – przewodniczący
Czesław Woźniak

Rozstrzygnięcie XIII edycji Nagrody (2014-2015) nastąpi w styczniu 2015 r.
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4.5.2.

Nagroda Naukowa im. Witolda Nowackiego

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej 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.
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 Warszawskiego.
Protokół z posiedzenia Kapituły V edycji Nagrody Naukowej im. Witolda Nowackiego
W dniu 6 lutego 2014 r. Kapituła V edycji Nagrody Naukowej im. Witolda Nowackiego (2013
rok) w składzie (punkt 3 Regulaminu Nagrody):
•
•
•
•
•
•
•
•

dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska – przewodnicząca
prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Krzysztof Arczewski
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
prof. Arkadiusz Mężyk
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL
dr inż. Tadeusz Szymczak
dr inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś

dokonała przeglądu i analizy wniosków zgłoszonych w 2013 r. do Konkursu:
• dr inż. Robert Kostek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy –
wniosek dr. Jerzego Sawickiego,
• dr hab. inż. Sebastian Uzny z Politechniki Częstochowskiej – wniosek prof. Bogdana Posiadały.
Kapituła po przeglądzie i analizie wniosków przyznała w V edycji konkursu (rok 2013) Nagrodę im. Witolda Nowackiego
dr. hab. inż. Sebastianowi Uznemu
Przewodnicząca Kapituły
Nagrody im. Witolda Nowackiego
Dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
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4.5.3.

Konkurs PTMTS i Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC
im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, organizatorzy XX Fluid Mechanics Conference oraz Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC po raz XIII
zorganizowały Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów. Organizatorami konkursu byli prof. Bogdan Posiadała – przewodniczący Częstochowskiego
Oddziału PTMTS, prof. Janusz Szmyd – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Fluid Mechanics Conference, prof. Jacek Rokicki – przewodniczący Polskiego Centrum Pilotowego
ERCOFTAC. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konkursu był prof. Stanisław Drobniak. Konkurs zorganizowano w trakcie XXI Fluid Mechanics Conference, która odbyła się
w Krakowie w dniach 15-20 czerwca 2014 r. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Podstawowych Problemów Energetyki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie byli uczestnicy konferencji ze stopniem magistra lub doktora w wieku do 35 lat, prezentujący oryginalne prace samodzielne (doktorzy) lub
wspólne z promotorem i promotorem pomocniczym (doktorzy oraz magistrowie-doktoranci),
niebędący do tej pory laureatami konkursu. Do konkursu zgłoszono 13 prac, kandydaci przedstawili rozszerzone streszczenia, które zostały ocenione przez Komitet Naukowy Konferencji.
Na podstawie recenzji Komitet Organizacyjny Konkursu zaakceptował wszystkie zgłoszone prace. Kandydaci, których prace przeszły do drugiego etapu selekcji, przedstawili wyniki badań
w trakcie dwóch sesji plenarnych.
Jury Konkursu zebrało się w dniu 19 czerwca 2014 r. w trakcie posiedzenia Sekcji Mechaniki
Płynów, któremu przewodniczył prof. Tomasz Kowalewski, Przewodniczący Sekcji Mechaniki
Płynów Komitetu Mechaniki PAN.
Członkowie Jury otrzymali listę prac zgłoszonych do Konkursu, zawierającą nazwiska autorów, tytuły zakwaliﬁkowanych do konkursu prac oraz nazwiska osób rekomendujących prace.
Lista kandydatów do nagrody im. Profesora Janusza W. Elsnera w XIII konkursie PTMTS
i ERCOFTAC:
• L. Pyrda (AGH Kraków) – Application of fast Fourier transform in thermo-magnetic convection analysis,
• A. Dróżdż (PCz) – Inﬂuence of pressure gradient on streamwise skewness factor in turbulent boundary layer,
• L. Pleskacz (AGH Kraków) – Magnetic ﬁeld impact on the high and low Reynolds number
ﬂows,
• P. Kaczyński (IMP PAN Gdańsk) – Implementation of TLC method for heat transfer
measurements,
• K. Kacprzak (PŁ) – Numerical analysis of the ﬂow around the Bach-type Savonius wind
turbine,
• P. Leśniewicz (PŁ) – Aerodynamic analysis of an isolated vehicle wheel,
• R. Hidema (Kobe University) – Eﬀects of extensional rates on characteristic scales of
two-dimensional turbulence in polymer solutions,
• J.K. Grabski (PP) – Analysis of ﬂow in a wavy channel using the homotopy analysis
method and the method of fundamental solutions,
• M. Księżyk (PCz) – Immersed boundary method combined with a high order compact scheme on halfstaggered meshes,
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• F. Tejero (IMP PAN Gdańsk) – Aerodynamic analysis and potential use of ﬂow control
devices on helicopter rotor blades,
• M. Piotrowicz (IMP PAN Gdańsk) – Investigations of shock wave boundary layer interaction on suction side of compressor proﬁle,
• P. Szałtys (PW) – Generation of high order, hybrid grids for 3D geometries,
• Ł. Łaniewski-Wołłk (PW) – Adjoint lattice Boltzmann for topology optimization of time
dependent problems.
Jury konkursu w tajnym głosowaniu przyznało następujące nagrody:
I miejsce – R. Hidema, Kobe University
II miejsce – F. Tejero, IMP PAN Gdańsk
III miejsce – Ł. Łaniewski-Wołłk, PW
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w trakcie ceremonii zakończenia XXI Fluid Mechanics Conference w dniu 20 czerwca 2014 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. Janusz Szmyd oraz Przewodniczący Jury prof. Stanisław Drobniak wręczyli pamiątkowe
dyplomy laureatom, gratulując im wartościowych prac naukowych. Dla laureatów Konkursu zostały ufundowane nagrody pieniężne w następującej wysokości:
I nagroda – 1500 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
Fundatorami nagród Konkursu są:
I nagroda – Organizatorzy XX Fluid Mechanics Conference
II nagroda – Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC
III nagroda – Oddział Częstochowski PTMTS
Jury Konkursu wyraziło uznanie dla poziomu prac zgłoszonych do Konkursu. Stwierdzono również, iż celowe jest kontynuowanie w przyszłości Konkursu na najlepszą pracę z mechaniki płynów, zgodnie z ideą jego inicjatora Prof. Janusza W. Elsnera.
Jury Konkursu:
• prof. K. Bajer, Uniwersytet Warszawski
• prof. P. Doerﬀer, Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku
• prof. S. Drobniak, Politechnika Częstochowska
• prof. T. Kowalewski, IPPT PAN w Warszawie
• prof. H. Kudela, Politechnika Wrocławska
• prof. M. Morzyński, Politechnika Poznańska
• prof. R. Rowiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• prof. J. Szmyd, AGH Kraków
• prof. E. Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska
• prof. W. Wróblewski, Politechnika Śląska w Gliwicach
Stanisław Drobniak
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4.5.4.

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

Oddział Gdański PTMTS organizuje coroczne konkursy im. Prof. Ryszarda Dąbrowskiego
na najlepszą 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 2012-2013.
W dniu 28 czerwca 2014 r. Komisja Nagród wyłoniona przez Zarząd Oddziału Gdańskiego
PTMTS w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki – przewodniczący, dr hab. inż. Wojciech
Witkowski oraz dr inż. Wojciech Puch, postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody:
• inż. Jakubowi Bauryczy za pracę Optymalizacja dźwigara blachownicowego metodą symulacyjną i analityczną (opiekun: dr inż. Karol Winkelmann) oraz
• inż. Michałowi Topolewiczowi za pracę Elementy analizy mostów o dźwigarach zakrzywionych w planie (opiekun: dr inż. Mikołaj Miśkiewicz).
Z wyróżnieniami związane są nagrody pieniężne ufundowane ze składek oddziału, które
w tym roku wyniosły razem 1200 zł. Okolicznościowe dyplomy zostały wręczone laureatom
w trakcie uroczystych inauguracji roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w obecności Prorektora prof. dra hab. inż. Jacka Mąkini. Odczyty laureatów odbędą się
w trakcie specjalnego zebrania członków Towarzystwa. Zebranie ma charakter otwarty i zapraszani są także studenci z roku dyplomowego.
Jerzy Sawicki

4.5.5.

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

Łódzki Oddział PTMTS, w porozumieniu z Zarządem Głównym, zorganizował w 2014 roku
konkurs na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości. W konkursie tym mogły
brać udział osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
W dniu 9 czerwca 2014 r. władze Oddziału Łódzkiego w porozumieniu z Zarządem Głównym PTMTS ogłosiły Ogólnokrajowy Konkurs im. Profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej, zawierające elementy nowości, z terminem nadsyłania prac do 30 listopada
2014 roku. W tym czasie na konkurs wpłynęła jedna praca opatrzona godłem. Zebranie Sądu
Konkursowego nad pracą przewidziano na rok 2015.
Jarosław Jędrysiak
4.5.6.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu mechaniki stosowanej
Regulamin konkursu

I. Cele konkursu
Promowanie autorów prac magisterskich z zakresu mechaniki teoretycznej i stosowanej.
II. Warunki udziału w konkursie
• Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie przygotowane na Politechnice Ślaskiej,
które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione.
• Prace mogą być zgłaszane za pośrednictwem członków PTMTS.
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• Zgłoszenia udziału należy kierować do Przewodniczacego Komisji Konkursowej prof. dr.
hab. inż. Stanisława Szwedy na adres: Instytut Mechanizacji Górnictwa, Akademicka 2,
Gliwice, tel. 32-2372632, stanislaw.szweda@polsl.pl, pokój 401 lub do sekretariatu PTMTS
Oddział Gliwice, pok. 182, ul. Konarskiego 18a. Termin zgłoszenia upływa 5 grudnia 2014 r.
• Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie powinno obejmować:
– 1 egzemplarz pracy,
– dane o autorze i promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy,
tel., e-mail),
– opinię promotora pracy,
– opinię członka PTMTS, w przypadku, gdy promotor nie jest członkiem Towarzystwa.
• Prace złożone do konkursu bedą prezentowane przez autorów na zebraniach naukowych
PTMTS.
III. Nagrody
Planuje się przyznanie 3 nagród, a laureat I nagrody dodatkowo będzie bezpłatnie uczestniczył w Sympozjonie „Modelowanie w mechanice” w 2015 r.
IV. Komisja konkursowa
Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
członkowie zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS oraz osoby zaproszone.
V. Przebieg konkursu
• Zgłaszanie prac do dnia 15 grudnia 2014 r.
• Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 31 grudnia 2014 r.
• Wręczenie nagród na uroczystym zebraniu PTMTS w styczniu 2015 r.
Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród listownie.
*****
Wyniki Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu mechaniki stosowanej
Do Komisji konkursowej w terminie wpłynęło 8 prac. Na podstawie opracowanych recenzji
wyłoniono zwycięzców:
• I miejsce – mgr inż. Paweł Wątroba za pracę Projekt odbieraka prądu dla elektrycznych
pojazdów szynowych, promotor: dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚl,
• II miejsce – mgr inż. Wojciech Danek za pracę Analiza własności aerodynamicznych pojazdu
kołowego MuSHELLka, promotor: dr inż. Mariusz Pawlak,
• III miejsce – mgr inż. Krzysztof Wilk za pracę Zastosowanie metody Hardware In the Loop
do symulacji ruchu szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych, promotor: prof. dr hab. inż.
Arkadiusz Mężyk.
Stanisław Szweda
4.5.7.

Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst

Konkurs budowy mostów wyKOMBinuj mOst, organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO działające przy Katedrze Mechaniki Budowli i Mostów (Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska) oraz przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na trwałe wpisał się już w kalendarz najważniejszych
imprez studenckich kierunków związanych z budownictwem. W dniach 28-30 maja odbyła się
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siódma edycja tego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Jego Magniﬁcencji
Rektora Politechniki Gdańskiej, Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Prezydenta
Miasta Gdańska oraz Akademii Młodych Uczonych PAN. W konkursie uczestniczyły 22 drużyny
z politechnik z całej Polski oraz 4 drużyny ze szkół średnich.
Celem konkursu było wykonanie w czasie 6 godzin jak najbardziej wytrzymałego, a jednocześnie jak najlżejszego przęsła mostowego o rozpiętości 80 cm pracującego w schemacie
belki swobodnie podpartej. Do dyspozycji uczestników było 6 arkuszy brystolu o wymiarach
700×1000 mm i gramaturze 250 g/m2 oraz dwa pojemniki kleju polimerowego pojemności 500 ml.
Po dniu przerwy na schnięcie i twardnienie połączeń klejonych odbyły się pomiary masy i geometrii modeli oraz przejazd pojazdu testowego o masie 2 kg. Finalną próbą dla każdego mostu był
test obciążeniowy przeprowadzany w maszynie wytrzymałościowej Zwick znajdującej się w laboratorium Katedry Mechaniki Budowli i Mostów. Obciążenie z maszyny wytrzymałościowej było
przykładane 10 cm od środka rozpiętości jezdni za pomocą kwadratowej stopki o wymiarach
10×10 cm. Badanie przeprowadzano z prędkością 15 mm/min do osiągnięcia przemieszczenia
30 mm. Modele mostów zostały uszeregowane na podstawie współczynnika K [N/g] obliczanego
jako iloraz maksymalnej siły P [N] do masy mostu m [g].
Pierwsze trzy miejsca w konkursie zajęły drużyny Politechniki Warszawskiej.
Konkurs wygrała drużyna „Tensegrity” w składzie: Zoﬁa Waliszewska, Mateusz Puławski,
Jakub Mielczarek. Zwycięski most o masie m = 784 g przeniósł siłę P = 2600 N, uzyskując
wartość współczynnika K = 3,3163.
Drugie miejsce zajęła drużyna „Samograj” w składzie: Agnieszka Bejer, Natalia Komorowska
oraz Marcin Ratajczyk, ze współczynnikiem K = 2,3288 (m = 803 g, P = 1870 N).
Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna „Triple X” w składzie: Michał Swoboda, Igor
Jędrzejewski i Jakub Szulak. Ich most o masie 782 g przeniósł siłę 1780 N, co równało się wartości
współczynnika K = 2,2762.

Dodatkowymi kategoriami były konkursy na najładniejszy most, na największą siłę niszczącą
oraz na oszacowanie nośności. W kategorii na najładniejszy most zwyciężyła drużyna „SITG”
z Akademii Górniczo-Hutniczej w składzie: Dawid Peroński, Jakub Mędrala oraz Michał Pudełek. Najbardziej wytrzymały okazał się most drużyny „Tensegrity”, zaś najbliżej oszacowania
nośności swojego mostu była drużyna „Emma” z Politechniki Łódzkiej w składzie: Anna Skóra,
Monika Powalska, Ewa Klepacka, której most przeniósł 201 N, podczas gdy zawodniczki oszacowały jego nośność na 196 N.
Magdalena Rucka
Opiekun Koła Naukowego
Mechaniki Budowli KOMBO
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UWAGA – nowość
4.5.8.

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
(przyjęty przez Zarząd Oddziału PTMTS w Częstochowie
oraz Zarząd Oddziału PTETiS w Częstochowie w 2014 roku)

1. Nagroda jest przyznawana za:
a. Twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych w technice
i inżynierii.
b. Prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki.
c. Prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi
i artystycznymi.
2. Nagroda ma charakter indywidualny.
3. Gremium przyznającym Nagrodę jest Kapituła Nagrody.
4. Kapitułę każdej edycji Nagrody powołuje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
5. Kapituła reprezentuje ośrodki akademickie i środowiska, związane z działalnością Profesora Bogdana Skalmierskiego, a w szczególności: Politechnikę Częstochowską, Politechnikę
Śląską w Gliwicach, Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Gliwicach oraz Towarzystwa Naukowe: PTMTS i PTETiS. Siedzibą Kapituły (miejscem posiedzeń) jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej.
6. Nagroda jest przyznawana corocznie (1 raz w roku kalendarzowym). Kapituła ma prawo
nieprzyznania Nagrody.
7. Wnioski o przyznanie Nagrody są składane do Kapituły Nagrody poprzez siedziby Zarządów Oddziałów PTMTS oraz PTETiS w Częstochowie do końca stycznia.
8. Kandydat do Nagrody przedstawia: monograﬁę, książkę lub artykuł naukowy, które dotyczą zagadnień wymienionych w punkcie 1 niniejszego regulaminu i które zostały opublikowane w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed ogłoszeniem bieżącej edycji konkursu.
9. Wyniki prac Kapituły są ogłaszane na zebraniach Członków Oddziałów PTMTS i PTETiS
w Częstochowie oraz w materiałach informacyjnych obu Towarzystw.
10. Laureatowi jest wręczany dyplom i graﬁka-akwaforta wykonana przez wybitnego artystę
Tadeusza Siarę, jak też nagroda ﬁnansowa.
11. Nagroda jest wręczana podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziału w terminie możliwie najbliższym dacie urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego (19 marca).
Po uroczystości ma miejsce wykład otwarty Laureata.
Ogłoszenie pierwszej edycji
Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin Profesora Bogdana Skalmierskiego
1. Kapituła Nagrody ogłasza pierwszą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im.
Profesora Bogdana Skalmierskiego.

4. Działalność naukowa

2. Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę, spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6, należy przesłać do siedziby Zarządu
Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca stycznia 2015 r. z dopiskiem
„Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.
3. Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym: http://wimii.pcz.czest.pl/
Skład Kapituły
Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
pierwszej edycji w roku Jubileuszu 85 rocznicy urodzin
Profesora Bogdana Skalmierskiego
• Prof. Norbert Sczygioł, Dziekan Wydz. IMiI Politechniki Częstochowskiej (Przewodniczący
Kapituły)
• Prof. Piotr Wach (Politechnika Opolska, Senator RP, Poseł Rady Europy w Strasburgu,
b. Rektor)
• Prof. Julian Gembalski (Akademia Muzyczna w Katowicach, b. Rektor)
• Prof. Aleksander Błaszczyk (Uniwersytet Śląski)
• Ks. Prałat dr Stanisław Puchała
• Prof. Andrzej Tylikowski (Politechnika Warszawska)
• Prof. Krzysztof Kluszczyński (przewodniczący ZG PTETiS)
• Prof. Arkadiusz Mężyk (przewodniczący PTMTS)
• Prof. Bogdan Posiadała (przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTMTS)
• Prof. Jan Szczygłowski (przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTETiS)

4.6.
4.6.1.

Udział w przedsięwzięciach innowacyjnych w 2014 roku
Promowanie projektu Silesian Greenpower

W 2014 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego doﬁnansowało udział naszej załogi Silesian Greenpower w wyścigu Greenpower Corporate Challenge (GCC), którego celem jest pokonanie przez pojazd jak największej liczby okrążeń w określonym czasie.
Zespół Silesian Greenpower, stworzony w 2010 roku przez studentów trzech wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, startuje w corocznym wyścigu Greenpower Corporate Challenge
na najsłynniejszych torach Wielkiej Brytanii. Projekt Silesian Greenpower ma swoje korzenie
w ﬁrmie motoryzacyjnej Jaguar Land Rover, w której pracował Krzysztof Slósarczyk – student
Politechniki Śląskiej przebywający na wymianie studenckiej w Coventry University. Dołączył
tam do zespołu młodych inżynierów, biorących udział w projektowaniu i budowie lekkiego pojazdu elektrycznego na coroczny wyścig Greenpower Corporate Challenge (GCC). Na bazie
zdobytego doświadczenia oraz wiedzy powstała koncepcja stworzenia pojazdu elektrycznego na
Politechnice Śląskiej z zamiarem wzięcia udziału w kolejnym wyścigu GCC.
W 2014 roku zespół Silesian Greenpower wystartował w GCC już po raz piąty. W 2010 roku
byliśmy jedyną drużyną spoza Anglii, czym przyciągnęliśmy uwagę mediów, zarówno brytyjskich
jak i polskich. W tegorocznej edycji mogliśmy się zmierzyć także z Amerykanami, Portugalczykami, Irlandczykami oraz nawet z drużyną z RPA.
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Wyścig odbywał się 12 października na legendarnym torze Formuły 1 – Goodwood Motor
Circuit o długości 3,8 km. Trwał 60 minut.
Jazdy próbne rozpoczęły się punktualnie o 9.00, mieliśmy okazję przetestować nasz nowy
nabytek prosto z USA – Google Glass (zdjęcie poniżej). Pogoda przez większość dnia była wyjątkowo sprzyjająca, a wszyscy nasi kierowcy spisali się na medal. Debiutancki start na wyścigu
naszego najnowszego bolidu przypominającego kształtem pocisk (ang. bullet) wzbudził duże
zainteresowanie wśród konkurencyjnych drużyn.

Wyniki polskiej drużyny na Silverline Corporate Challenge
M-ce
2
3
5

Bolid
SG2014 Bullet
SG2012 Polonez
SG2013 Shark II

Kierowca
Tomasz Grabka
Ewelina Wacławik
Daria Macha

Czas
1h 5’33
1h 0’10
1h 3’34

L. okrążeń
16
15
14

Śr. prędk. [km/h]
56,64
57,76
51,01

Oprócz dwóch pucharów za drugie i trzecie miejsce zostaliśmy także wyróżnieni przez ﬁrmę
Siemens, która przyznała nam nagrodę The Best Engineered Car 2014.
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Po kolejnym sukcesie posypały się publikacje. Informacje o projekcie i naszym udziale w wyścigu można było znaleźć na stronach:
• Polski Związek Motorowy
• SamochodyElektryczne.org
• MotoFakty.pl
• Globenergia.pl
• PolskaEkologia24.pl
• Kontakt24.TVN24.pl
Szczególnie ucieszyło nas, że zajęliśmy I miejsce w konkursie „Tworzymy Śląskie” na technologiczny symbol województwa śląskiego. Łącznie oddano na nas 1479 głosów.
Silesian Greenpower uczestniczy w wielu wydarzeniach, m.in. Summer Cars Party 2014 (Katowice), 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Afﬁliated Conferences (Kraków), Dzień Nauki i Przemysłu w gliwickim Technoparku, targi motoryzacyjne w Częstochowie, targi Auto Moto Show 2014 w Sosnowcu. Promujemy także naukę wśród młodych: na zaproszenie rektora Politechniki Śląskiej wzięliśmy udział w Gliwickich
Dniach Młodych Naukowców, których celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań matematyką i naukami przyrodniczymi, motywowanie do ich nauki, stymulowanie do
twórczej pracy, a także pomoc w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Fundusze uzyskane z ministerstwa zostały przeznaczone, zgodnie z umową, na koszty wyjazdu
i udział w wyścigu.
Andrzej Baier

5.
5.1.

Działalność wydawnicza

Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

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
– prof. Tomasz Krzyżyński
– prof. Tomasz Łodygowski
– prof. Ewa Majchrzak
– prof. Wiesław Nagórko
– prof. Janusz Narkiewicz (od grudnia 2014 r.)
– prof. Wiesław Sobieraj
– prof. Andrzej Styczek
– prof. Andrzej Tylikowski
– prof. Jerzy Warmiński
Redaktor Techniczny
– mgr Ewa Koisar
Sekretarz
– mgr Elżbieta Wilanowska
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W Radzie Naukowej zasiadali:
Przewodniczący

–

prof. Michał Kleiber

Członkowie Rady:
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Jorge A.C. Ambrosió (Portugalia)
Angnel Baltov (Bułgaria)
Romesh C. Batra (USA)
Alain Combescure (Francja)
Jüri Engelbrecht (Estonia)
Witold Gutkowski
Józef Kubik
Gerard A. Maugin (Francja)
Zenon Mróz

prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.
prof.

Ryszard Parkitny
Eugeniusz Świtoński
Hisaaki Tobushi (Japonia)
Dieter Weichert (Niemcy)
Jose E. Wesfreid (Francja)
Józef Wojnarowski
Czesław Woźniak
Joseph Zarka (Francja)
Vladimir Zeman (Czechy)

Kwartalnik JTAM ukazuje się terminowo; wszystkie zeszyty JTAM ukazały się zgodnie z kalendarzem wydawniczym: 1/2014 w styczniu, 2/2014 w kwietniu, 3/2014 w lipcu, 4/2014 w październiku; nakład 260 egzemplarzy.
Systematycznie wzrasta liczba napływających do redakcji tekstów. W roku 2014 było ich
316 (w roku poprzednim 264), w tym ok. 70% to prace z zagranicy. Opublikowano 93 artykuły
i 3 komunikaty (łącznie 94 arkusze wydawnicze), co stanowi 30% zgłaszanych do redakcji prac.
Na liście Impact Factor 2013 (publikowanej w roku 2014) kwartalnik Journal of Theoretical
and Applied Mechanics został odnotowany po raz piąty:
J THEOR APP MECH-POL

IF 2013=0.620

Dla przypomnienia: IF 2009=0.178, IF 2010=0.264, IF 2011=0.283, IF 2012=0.452. Jak
widać, współczynnik Impact Factor kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics
systematycznie wzrasta.
Po raz drugi odnotowany został również tzw. 5-letni współczynnik ImpactFactor
J THEOR APP MECH-POL

5-Years IF = 0.547

Dla przypomnienia, pierwszy 5-letni współczynnik ImpactFactor 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 31 grudnia 2014 r. Journal of
Theoretical and Applied Mechanics otrzymał 15 pkt.
Czasopismo działa na zasadzie Open Access. Wszystkie bieżące numery są dostępne w Internecie. Publikacja artykułów opiera się na licencji Creative Commons (BY-NC).
Dobiega końca proces archiwizacji dotychczas wydanych tomów czasopisma, na stronie
http://www.ptmts.org.pl/jtam.html dostępne są roczniki 2014-1971. Artykuły zamieszczane
w kwartalniku są także dostępne na Platformie Internetowej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) oraz w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej. Planujemy rozszerzenie wykazu baz, w których
czasopismo będzie dostępne.
W roku 2014 wdrożono internetowy serwis czasopisma wraz z systemem elektronicznej obsługi pracy redakcji. Od numeru 4/2014 wszystkie opublikowane artykuły mają identyﬁkatory
cyfrowe (DOI).

6. Współpraca z MNiSW

5.2.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2013

W lutym 2014 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2013 w formacie A4, str. 142, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ryszard
Pęcherski.

5.3.

Mechanika w lotnictwie, ML-XVI 2014

Zarząd Główny opublikował kolejną dwutomową monograﬁę z serii „Mechanika w lotnictwie”. Zawiera ona pełne wersje referatów wygłoszonych podczas XVI Konferencji „Mechanika
w lotnictwie”. Wszystkie opublikowane referaty otrzymaly pozytywne recenzje. Tom I – str. 464,
tom II – str. 444, ISBN 978-83-932107-3-2.
Łącznie wydano: 106 ar. wyd. w wydawnictwach ciągłych i 57 ark. wyd. w wydawnictwach zwartych.

6.

Współpraca Towarzystwa z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Towarzystwo realizuje swoje zadania statutowe dzięki ogromnemu społecznemu zaangażowaniu swoich członków, ale działalność – np. wydawanie czy archiwizacja kwartalnika Journal of
Theoretical and Applied Mechanics – nie byłaby możliwa, gdyby nie środki pozyskiwane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wnioski o przyznanie środków można składać w terminach: styczeń-marzec – na bieżący rok,
lipiec-wrzesień – na następny rok.
W lutym 2014 roku w biurze ZG sporządzono raporty (merytoryczne i ﬁnansowe) z zadań
doﬁnansowanych przez MNiSW w 2013 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:
• 52. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Ustroń, 23-27 lutego 2013 r.) – raport zaakceptowany
• VII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (Augustów,
3-6 czerwca 2013 r.) – raport zaakceptowany
• 10th Shell Structures Theory and Applications (Gdańsk, 16-18 października 2013 r.) –
raport zaakceptowany
• promowanie projektu Silesian Greenpower – raport zaakceptowany
• wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 51 – raport
zaakceptowany
• archiwizacja 10 roczników (1988-1979) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied
Mechanics – raport zaakceptowany
Na przełomie stycznia i lutego do biura napływają decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dotyczące doﬁnansowania zadań realizowanych w danym roku, na które to zadania
wnioski zostały złożone w okresie lipiec-wrzesień 2013. 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 2014 roku, czyli:
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• wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 52 (realizacja
Zarząd Główny)
• archiwizacja 8 roczników (1978-1971) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (realizacja Zarząd Główny)
• XVI Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVI 2014 (realizacja Zarząd Główny)
• X Konferencji Naukowej „Konstrukcje zespolone” (realizacja Oddział Zielonogórski)
• 53. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (realizacja Oddział Gliwicki)
• XXVI Sympozjum Drgania w Układach Fizycznych – Symposium „Vibration in Physical
Systems” (realizacja Oddział Poznański)
Ministerstwo nie przyznało funduszy na:
• XXVII Konferencję „Problemy rozwoju maszyn roboczych” (realizacja Oddział Opolski)
• Sesji Naukowej poświęconej pamięci prof. Jana Kruszewskiego-Majewskiego (realizacja
Oddział Gdański)
W marcu 2014 r. (w drugim terminie składania wniosków na dany rok) w biurze ZG przygotowano jeszcze trzy wnioski. Decyzje z MNiSW otrzymaliśmy w czerwcu. Wnioski otrzymały
pozytywną decyzję i zostały doﬁnansowane przez ministerstwo. Podpisaliśmy umowy na:
• promowanie projektu Silesian Greenpower
• 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials (realizacja Oddział
Opolski)
• VI International Symposium on Trends in Continuum Physics, TRECOP (realizacja Oddział Poznański)
Razem w 2014 roku podpisano 9 umów.
W okresie lipiec-wrzesień 2014 roku w biurze ZG przygotowano wnioski do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania zaplanowane na 2015 rok. Wnioski są sporządzane na
podstawie materiałów przysłanych przez organizatorów (oddziały PTMTS lub Zarząd Główny)
danej imprezy naukowej. Wnioski dotyczyły:
• wydawania kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics, tom 53 (Zarząd
Główny)
• archiwizacji 8 roczników (1970-1963) kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Zarząd Główny)
• XI Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (Oddział Koszaliński)
• III Polskiego Kongresu Mechaniki i 21. Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych w Mechanice (Oddział Gdański)
• 61 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki
Polskiego Zwiąku Inżynierów i Techników Budownictwa (Oddział Bydgoski)
• VIII Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures) (Oddział Białostocki)
• 54 Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki)
Decyzje MNiSW będą podejmowane na początku 2015 roku.
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7.

Współpraca Towarzystwa z zagranicą

Tradycyjnie już Towarzystwo prowadziło współpracę naukową ze środowiskami mechaników
z innych krajów. W ramach podpisanych umów utrzymywano współpracę z International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), z Towarzystwem Češka Společnost
pro Mechaniku i Słowackim Towarzystwem Mechaniki. Regularnie przesyłamy drukowane wersje
JTAM i otrzymujemy od partnerów ich wydawnictwa.
W różnych formach działalności naukowej organizowanej przez PTMTS biorą udział wybitni
mechanicy z innych krajów.
Oddział Bielsko-Bialski gościł na swoim zebraniu naukowym wykładowcę z Kazachskiego
Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. K.I. Satpajewa z Ałma-Aty w Kazachstanie.
Oddział Bydgoski zaprosił do współpracy przy organizowaniu Konferencji Mostowej Council
of Polish Engineers in North America, a w organizowanej przez Oddział sesji naukowej „Mechanika Stosowana 2014” autorami i współautorami referatów byli również naukowcy z Ukrainy.
Oddział Częstochowski, który w trakcie XXI Fluid Mechanics Conference zorganizował konkurs na najlepszą pracę z mechaniki płynów, przyznał pierwszą nagrodę Japończykowi z Kobe
University.
Oddział Lubelski zaprosił na swoje zebranie naukowe wykładowcę z Institute of Mechanics,
Bulgarian Academy of Sciences. Na zebraniu naukowym Oddziału Opolskiego referaty wygłosili
profesorowie z litewskiego Kauno Technologijos Universitetas.
Oddział Poznański podczas XXVI Symposium on Vibrations in Physical Systems gościł 3
uczestników z Rosji i 9 z Ukrainy. Podczas zebrań naukowych Oddziału wygłaszali referaty
naukowcy z Technical University of Crete z Grecji oraz z Institut für Mechanik, TU Berlin
z Niemiec. Na zaproszenie Oddziału gościł w Polsce prof. Hetnarski z Rochester Institute of
Technology, Department of Mechanical Engineering, NY, USA.
Podczas uroczystego Seminarium Naukowego w rocznicę śmierci prof. W. Nowackiego, zorganizowanego przez Oddział Warszawski, referaty wygłosili goście: członek honorowy PTMTS,
który znał i cenił prof. Nowackiego – prof. Hisaaki Tobushi z Japonii, jego uczniowie: prof.
R. Matsui i dr K. Takeda oraz prof. Narinder Gupta z Indii.
Na zebranie Oddziału Zielonogórskiego przyjechał z referatem Kierownik Laboratorium Akustyki i Wibracyjnego Bezpieczeństwa RUP „Instytut BelNIIS” w Mińsku na Białorusi.

8.

Podsumowanie

Towarzystwo kontynuowało działalność statutową, organizując imprezy naukowe: zebrania,
seminaria, sympozja i konferencje. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając doﬁnansowanie, potwierdziło dużą rolę tych przedsięwzięć w krzewieniu mechaniki. Mimo ograniczonych środków ﬁnansowych Towarzystwo zorganizowało wszystkie zaplanowane imprezy naukowe.
• Odbyło się 91 zebrań naukowych, w których udział wzięło 2320 osób, w tym 2 gości zagranicznych, wygłoszono 97 referatów.
• Odbyło się 8 konferencji, 4 sympozja, 1 seminarium i 2 sesje, w których udział wzięło
1541 osób, w tym 13 gości zagranicznych, wygłoszono 570 referatów, zaprezentowano 119
plakatów.
• Rozstrzygnięto 5 konkursów naukowych.
Razem zorganizowano 111 imprez naukowych, w których udział wzięło 3861 osób, w tym
15 gości zagranicznych, wygłoszono 667 referatów i zaprezentowano 119 plakatów (tabela 1).
W wydawnictwach ciągłych – kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics oraz
Biuletyn PTMTS, Rok 2013 – wydano 106 arkuszy wydawniczych.
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W wydawnictwach zwartych – 57 arkuszy wydawniczych.
W 2014 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego doﬁnansowało wydawanie kwartalnika JTAM, archiwizację 8 roczników JTAM (lata 1978-1971) oraz organizację 6 konferencji.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2014 i 2015 roku.
Zarząd Główny i Oddziały realizowali zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej: uwzględniano
zniżki w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorganizowanych 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 2014 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd Główny na drugi 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), umieszczenie 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.
Tabela 1
Zebrania organizacyjne w Oddziałach i liczba członków
Oddział
Białostocki
Bielsko-Bialski
Bydgoski
Częstochowski
Gdański
Gliwicki
Kielecki
Koszaliński
Krakowski
Lubelski
Łódzki
Opolski
Poznański
Rzeszowski
Szczeciński
Warszawski
Wrocławski
Zielonogórski
Członkowie zagraniczni
Razem

Liczba zebrań
organizacyjnych
2
1
3
9
5
6
5
4
1
1
1
10
3
8
1
2
4
1
67

Liczba
członków
26
20
49
55
72
110
39
22
70
23
49
27
83
22
38
146
57
29
37
974
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Tabela 2
Dane liczbowe o działalności naukowej Towarzystwa
Forma
Liczba uczestników
Liczba
działalności
(w tym gości zagran.)
Zebrania
91
2320
(2)
Konferencje,
sympozja,
15
1541
(13)
seminaria, sesje
Konkursy∗
5
∗ Dotyczy konkursów rozstrzygniętych

Liczba
referatów
97

Liczba
plakatów

570

119

Tabela 3
Zebrania naukowe w Oddziałach Towarzystwa
Liczba
zebrań
17
8
2
3
5
5
11
3
1
2
7
10
4
4
4
1
1
3
91

Oddział
Białostocki
Bielsko-Bialski
Bydgoski
Częstochowski
Gdański
Gliwicki
Kielecki
Koszaliński
Krakowski
Lubelski
Łódzki
Opolski
Poznański
Rzeszowski
Szczeciński
Warszawski
Wrocławski
Zielonogórski
Razem

9.

Liczba uczestników
(w tym gości zagran.)
470
393
37
50
101
162
281
43
10
28
(2)
75
209
185
62
97
40
12
65
2320
(2)

Liczba
referatów
17
8
2
3
6
5
11
6
2
2
7
11
4
4
4
1
1
3
97

Informacje, aktualności i zapowiedzi

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2013 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 2014.

*****
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Informacje o stanie przygotowań do
III Polskiego Kongresu Mechaniki oraz
21 Międzynarodowej Konferencji Metody Komputerowe w Mechanice
PCM-CMM-2015, Gdańsk, 8-11 września 2015 r.
III Polski Kongres Mechaniki oraz 21 Międzynarodowa Konferencja Metody Komputerowe
w Mechanice odbędą się w Gdańsku 8-11 września 2015 r. i będą stanowiły wspólne wydarzenie – PCM-CMM-2015. Wszelkie informacje o nim są dostępne na stale uaktualnianej stronie
internetowej: http://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/.
Organizatorami PCM-CMM są: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN, Komitet Mechaniki PAN, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet
Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Politechnika Gdańska.
Kongresowi przewodniczy prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, wiceprzewodniczącym jest prof.
dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, przewodniczącym Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż.
Tadeusz Burczyński, wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego – prof. dr hab. inż. Krzysztof
Wilde, przewodniczącym Komitetu Stałego – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, a przewodniczącym Komitetu Honorowego – prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski.
Międzynarodowy Komitet Naukowy tworzy 26 osób: Jorge Ambrosio (Portugalia), Klaus
Jurgen Bathe (USA), Jiun-Shyan Chen (USA), Rene de Borst (Holandia), Leszek Demkowicz
(USA), Jüri Engelbrecht (Estonia), Marc Geers (Holandia), Dietmar Gross (Niemcy), François
Jouve (Francja), Reinhold Kienzler (Niemcy), Rimantas Kacianauskas (Litwa), Pierre Ladeveze
(Francja), Jolanta Lewandowska (Francja), Janos Logo (Węgry), Giulio Maier (Włochy), Herbert Mang (Austria), Eugenio Onate (Hiszpania), Manolis Papadrakakis (Grecja), Ekkehard
Ramm (Niemcy), Franz Rammerstorfer (Austria), Bernhard Schreﬂer (Włochy), Paul Steinmann (Niemcy) Joao Antonio Teixeira de Freitas (Portugalia), Hisaaki Tobushi (Japonia), Viggo
Tvergaard (Dania) oraz Wolfgang Wall (Niemcy).
W skład Komitetu Honorowego wchodzi 16, a w skład Komitetu Naukowego 60 osób.
PCM-CMM został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka
Województwa Pomorskiego, Rektora Politechniki Gdańskiej oraz Dyrektora Instytutu Maszyn
Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.
Komitet Naukowy zaprosił następujcych referentów generalnych: Jorge Ambrósio (Technical
University of Lisbon, Portugalia), Marc Geers (Technical University of Eindhoven, Holandia),
Reinhold Kienzler (University of Bremen, Niemcy), Tomasz Kowalewski (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska), Zbigniew Kowalewski (Instytut
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Polska), Mieczysław Kuczma (Politechnika Poznańska, Polska), Tomasz Kurtyka (European Organization for Nuclear Research –
CERN, Szwajcaria), Waldemar Rachowicz (Politechnika Krakowska, Polska), Ekkehard Ramm
(University of Stuttgart, Niemcy), Alfredo Soldati (University of Udine, Włochy), Viggo Tvergaard (Technical University of Lyngby, Dania).
Do 26 stycznia 2015 r. zgłoszono 12 minisympozjów. Przyjmowanie propozycji kolejnych
tematów sesji nie zostało jeszcze zakończone. Termin przysyłania streszczeń mija w końcu lutego
2015 r.
Streszczenia zostaną wydrukowane w standardowej książce konferencyjnej. Wybrane rozszerzone publikacje zostaną wydane w materiałach pokonferencyjnych opublikowanych przez CRC
Press/Balkema (Taylor & Francis Group). Ponadto wyróżniające się prace będą rekomendowane jako publikacje do wybranych czasopism naukowych. Ich lista zostanie udostępniona przed
konferencją.
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Kongres będzie odbywał się na terenie Politechniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku.
Komitet Organizacyjny tworzą pracownicy Katedry Mechaniki Budowli, Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest
dr hab. inż. Jarosław Górski, a sekretarzem dr inż. Karol Winkelmann.
Komitet Organizacyjny podjął szeroko zakrojoną akcję mającą na celu rozpropagowanie
Kongresu i konferencji (komunikaty i plakaty). Do końca stycznia na stronie zarejestrowało się
kilkudziesięciu uczestników.
Ważnym elementem przygotowań było spotkanie przedstawicieli wszystkich Komitetów
PCM-CMM z władzami Politechniki Gdańskiej reprezentowanymi przez JM Rektora PG prof.
dr. hab. inż. Henryka Krawczyka oraz zastępcę dyrektora IMP PAN prof. dr. hab. inż. Piotra
Doerﬀera. Zebranie odbyło się 16 października 2014 r. w Gdańsku.
Jarosław Górski

*****
W 2015 roku zapraszamy na konferencje:
• 54. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 21-25 lutego 2015 r.
http://www.kms.polsl.pl/sympozjon/
• XI Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Sarbinowo Morskie, 18-20 marca 2015 r.
• VIII Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
(8th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures)
Augustów, 1-4 czerwca 2015 r.
• XIV Sympozjum Stateczności Konstrukcji
Zakopane, 8-12 czerwca 2015 r.
• III Polski Kongres Mechaniki oraz
21. Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice
Gdańsk, 8-11 września 2015 r.
• 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki
PZITB
Krynica, 13-18 września 2015 r.

*****
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Uroczyste Zebranie Plenarne 22 maja 2014 r.
poświęcone pamięci profesora Wojciecha Urbanowskiego
Członka Założyciela Towarzystwa
Zapowiedź materiału do przyszłoroczneego Biuletynu
Honorowymi gośćmi zebrania byli państwo Halina i Wojciech Urbanowscy oraz pani Ewa
Grochowalska – członkowie rodziny prof. Wojciecha Urbanowskiego. Byli obecni także członkowie honorowi Towarzystwa, profesorowie Czesław Szymczak, Roman Jankowiak i Zbigniew
Kączkowski.

Profesor Wojciech Urbanowski (zapraszamy do rozpoznawania współtowarzyszy)

Profesor Mężyk przedstawił gościom historię oraz obecną działalność PTMTS, zwracając
uwagę na osiągnięcia Towarzystwa. Następnie poprosił Profesora Kączkowskiego, aby podzielił
się z obecnymi swoimi wspomnieniami o profesorze Urbanowskim. Obaj Panowie się znali i przed
laty wspólnie tworzyli podwaliny PTMTS. Jak mówił prof. Kączkowski – to właśnie Wojciech
Urbanowski zajął się wyszukiwaniem odpowiednich osób i zapraszaniem ich do komitetu założycielskiego PTMTS.

Profesor Zbigniew Kączkowski

Prywatnie był dobrym kolegą, był dowcipny, towarzyski i pogodny. Ze względu na swoją niepełnosprawność, pozostałość czasów wojny, prowadził niewiele zajęć dydaktycznych. Zajął się
natomiast tworzeniem „Polskiej Bibliograﬁi Mechaniki” – wydane w 1960 roku dzieło obejmowało lata od 1945 do 1954 i było kontynuowane jako „Polska Bibliograﬁa Analityczna: Mechanika”.
Zmarł 23 kwietnia 1963 r. w wieku 43 lat. Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk od 13 grudnia 1962 r.
Następnie zabrała głos pani Halina Urbanowska, która zaznaczyła, że jest żoną bratanka
profesora. Rodzina Urbanowskich pochodzi z Łodzi. Na przełomie 2013 i 2014 roku, w ramach
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Halina Urbanowska

organizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi cyklu wydarzeń związanych z historią łódzkich
rodów artystycznych i fabrykanckich powstała wystawa Zakład Urbanowskich. Rodzina – Dzieło – Twórcy.To przygotowując tę wystawę poświęconą rodzinie i zakładowi Antoniego i Józefa
Urbanowskich oraz kręgowi artystów rzeźbiarzy z nim związanych, Halina Urbanowska traﬁła na
albumy Wojciecha. Profesor wklejał tam fotograﬁe, wycinki z gazet i kopie dokumentów dotyczących rozwoju mechaniki w Polsce i na świecie, Kongresów Mechaniki, również zagranicznych,
oraz powstającego PTMTS. Część zdjęć jest starannie opisanych, na innych widnieją postaci,
których nikt z rodziny Urbanowskich nie mógł rozpoznać. Jest tam wielu wybitnych mechaników, kolegów Profesora, których – jak mamy nadzieję – z pomocą Członków PTMTS uda nam
się zidentyﬁkować. W darze od Rodziny Urbanowskich PTMTS dostało nie tylko albumy dotyczące mechaniki, ale również dyplomy i zaświadczenia mówiące o drodze zawodowej Profesora
Wojciecha Urbanowskiego.
Prowadzący zebranie Arkadiusz Mężyk gorąco podziękował za dary. Powiedział, że będzie
to zalążek archiwum naszego Towarzystwa. Profesor Kurnik podsunął myśl, aby zbiory prof.
Urbanowskiego pokazać na wystawie w Muzeum Politechniki Warszawskiej. Wszyscy obecni,
wzruszeni, dołączyli się do podziękowań. Na zakończenie prof. Mężyk zaprosił wszystkich do
oglądania albumów i rozmów.

Prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący PTMTS, Halina Urbanowska, prof. Zbigniew Kączkowski

Warto odnotować, że będzie ciąg dalszy tego wydarzenia, gdyż zwróciliśmy się do prof.
Zenona Mroza, który był młodym współpracownikiem Wojciecha Urbanowskiego w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie i mógł rozpoznać w albumach ze
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Wojciech Urbanowski (bratanek Profesora), Ewa Urbanowska-Grochowalska (bratanica),
prof. Arkadiusz Mężyk

zdjęciami wielu wybitnych uczonych, których pamięta ze swojej długiej działalności naukowej
w Polsce i za granicą. Profesor Mróz podjął się trudu napisania obszerniejszego wspomnienia
o prof. Wojciechu Urbanowskim, Jego działalności naukowej, kontaktach naukowych krajowych
i zagranicznych, a w szczególności o współpracy z młodymi adeptami nauki, których obdarzał
szczodrze swą wiedzą i przychylnością. Opracowanie to, bogato ilustrowane zdjęciami ze wspomnianych albumów fotograﬁcznych, ukaże się w następnym wydaniu Biuletynu PTMTS.
Już teraz zapraszamy do lektury Biuletynu PTMTS, Rok 2015.

Część II

Członkowie PTMTS

1. NOMINACJE I ODZNACZENIA

Doktorat honoris causa Politechniki Opolskiej
dla profesora Józefa Szali
Wręczenie honorowego doktoratu i przepasanie okolicznościową szarfą miało miejsce 22 października 2014 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Opolskiej. W wydarzeniu
towarzyszyła profesorowi żona Maria oraz syn i synowa, a także przyjaciele, wychowankowie
i skupieni wokół jego szkoły naukowej badacze, którzy już w przeddzień spotkali się na poprzedzającej uroczystość konferencji, podsumowującej 30 lat badań zmęczeniowych na Politechnice
Opolskiej.

Nie kryjąc wzruszenia, sylwetkę uczonego przedstawił dziekan Wydziału Mechanicznego prof.
Tadeusz Łagoda – inicjator honorowego przewodu i wychowanek naukowy prof. Szali. Pomyślne doprowadzenie do końca całej, trwającej blisko rok procedury, uważam za swoje największe
osiągnięcie – powiedział już po uroczystości.
Recenzentami przewodu doktorskiego byli profesorowie Andrzej Neimitz z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Krzysztof Marchelek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Jestem wielce zaszczycony i szczęśliwy, że mogę być cząstką społeczności Politechniki Opolskiej – powiedział prof. Józef Szala, nazywając doktorat ukoronowaniem jego ścisłych, 40-letnich
związków z Wydziałem Mechanicznym. To właśnie z uwagi na nie profesor poświęcił swój wykład
o systemach mechatronicznych w badaniach zmęczeniowych pamięci profesora Ewalda Machy
(oraz prof. Stanisława Kocańdy z Wojskowej Akademii Technicznej).
Honorowy doktorat nie był jedynym wyróżnieniem, jakie otrzymał tego dnia profesor. Przy
okazji uroczystości rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak (pełniący także
funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) wręczył
prof. Szali medal kieleckiej uczelni.
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Gdyby przyznawano tytuł „Gentlemana Nauki Polskiej” – rozmarzył się także prof. Andrzej
Seweryn – przewodniczący kolegium skupiającego dziekanów wszystkich wydziałów mechanicznych w Polsce, prof. Józef Szala byłby do niego pierwszym kandydatem!
Ciepłych słów o rzetelności naukowej, ale też wielkiej skromności doktora padło tego dnia
mnóstwo, a gratulacjom nie było końca!
Jak skomentował rektor Tukiendorf: to nie prawda, że nie ma dziś autorytetów.

*****
Nominacje profesorskie członków PTMTS
W 2014 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:
• 14 marca
Dariusz Janecki z Oddziału Kieleckiego
Jacek Przybylski z Oddziału Częstochowskiego
• 11 kwietnia
Roman Kulchytskyy z Oddziału Białostockiego
Mieczysław Szata z Oddziału Wrocławskiego
• 23 października
Robert Jankowski z Oddziału Gdańskiego
Katarzyna Kowal-Michalska z Oddziału Łódzkiego
• 6 listopada
Grzegorz Litak z Oddziału Lubelskiego
• 13 listopada
Tadeusz Smolnicki z Oddziału Wrocławskiego

2. JUBILEUSZE

2.1.

Jubileusz 85-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Cywińskiego

Urodzony 12 lutego 1929 r. w Toruniu, ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej studia inżynierskie w roku 1953 i magisterskie w roku 1955. Doktorat uzyskał
w 1964 roku, habilitację w 1968 roku i tytuł profesora nadzwyczajnego w 1978 roku. Pracę zawodową na Politechnice Gdańskiej rozpoczął w roku 1953 – jako asystent i zakończył w roku
2000 – jako profesor zwyczajny. Od roku 1956 zatrudniony był – prawie wyłącznie – w Katedrze
Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej. Dziś może się szczycić wielkim doświadczeniem na
polu nauczania i badań, a także – projektowania, w kraju i za granicą. Przykładowo wypada
tu wymienić choćby jego profesurę na Uniwersytecie Tokijskim (1987-1988) i głoszone wtedy
wykłady także na pozostałych sześciu tzw. cesarskich uniwersytetach Japonii (Fukuoka, Hiroshima, Kobe, Osaka, Nagoya i Hokkaido – Sapporo); w owym czasie był, historycznie, dopiero
trzecim obcokrajowcem zatrudnionym w Japonii na pełnych prawach profesora japońskiego.

Jakkolwiek w toku wielu lat swej pracy koncentrował się głównie na różnych problemach
mechaniki budowli (teoria prętów cienkościennych w statyce, dynamice i stateczności – tzw.
„Cywiński Paradox”), to jednak pobyt w Japonii przyczynił się też do renesansu jego zainteresowań mostownictwem, szczególnie estetyką i przydatnością użytkową mostów. Zaowocowało
to szerzej studiami w dziedzinie ﬁlozoﬁi, nauki o społeczeństwie i kulturoznawstwa – na użytek
współczesnych potrzeb budownictwa. Szczególną uwagę poświęcił sprawie krajobrazu kulturowego, determinowanego etyką, środowiskiem, dziedzictwem i zrównoważonym rozwojem. Było
to też powodem jego dociekań nt. współczesnych wymogów w kształceniu inżynierów.
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Profesor Zbigniew Cywiński jest dziś autorem 672 opracowań, opublikowanych w kraju (446)
i za granicą (226) – po angielsku (199) i po niemiecku (27) – w tym 11 książek, 280 rozpraw
naukowych i 150 prac konferencyjnych; te ostatnie łączą się z jego aktywnym uczestnictwem
w wielu międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.
Na niwie organizacyjnej m.in. trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej (1984-1987, 1993-1996 i 1996-1999). Jest laureatem kilku nagród
ministra i wielu nagród rektora. Ma szereg orderów i odznaczeń – z Krzyżem Oﬁcerskim „Polonia Restituta” jako najwyższym. Był lub jest nadal członkiem kilku krajowych i zagranicznych
stowarzyszeń naukowych i technicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej (1962-2004), Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (od r. 1964),
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1969-1986), Iraqi Society of Engineers (1971-1973),
International Association for Bridge and Structural Engineering (1972-2012 – był delegatem
do „Permanent Committee” i członkiem „Working Commission 7 – Sustainable Engineering”),
American Society of Civil Engineers (1992-2009 – był „member” i „fellow”), Związku Mostowców RP (od r. 1993) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od r. 1997). Jest członkiem
Rady Redakcyjnej czasopisma Stahlbau.
Warto dodać, że jako emeryt (por. zdjęcie) w dalszym ciągu nie ustaje w swych badaniach.
W okresie emerytury, tj. od r. 2001, ukazała się jedna trzecia wszystkich jego publikacji.
Jarosław Górski

2.2.

Jubileusz 90-lecia urodzin oraz 65-lecia działalności naukowej
Profesora Eustachego Burki

W dniu 2 czerwca 2014 roku w Auli Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku-Wrzeszczu odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 90. rocznicy urodzin i 65. rocznicy
działalności naukowej Profesora Eustachego S. Burki.
Profesor E.S. Burka jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, profesorem honorowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej IMP PAN.
Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1947 jako młodszy asystent w Katedrze
Hydromechaniki i Turbin Wodnych Politechniki Gdańskiej. Od roku 1954 pracuje jednocześnie
w Zakładzie Maszyn Wirnikowych, a następnie od roku 1956 w IMP PAN w Gdańsku.
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych.
Problematyka, która była przedmiotem badań prof. E.S. Burki i w której uzyskał znaczące wyniki, to: zagadnienia przepływu burzliwego, badania maszyn wodnych metodą aerodynamiczną,
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ﬁzyka kawitacji, teoria wirowych maszyn hydraulicznych i przepływy szczelinowe. Wiele wyników badań weszło do literatury podręcznikowej. Uzyskane wyniki przedstawił w 114 publikacjach
naukowych (monograﬁe, podręczniki akademickie, komunikaty, referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych). Za książkę Maszyny i urządzenia hydrauliczne (PWN 1978) otrzymał wraz
z prof. A.T. Troskolańskim nagrodę Ministra SWiN I stopnia. Prowadził badania naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. w Uniwersytetach Technicznych: w Monachium,
Wiedniu, Budapeszcie, Bratysławie (gdzie za badania w dziedzinie turbin wodnych otrzymuje
honorowy medal V. Kaplana), Ljublianie, Grazu, Trondheim i Timisoarze. Prowadził wykłady
w Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 1992-2002 prowadził w IMP PAN kierunek dyplomowania „Mechanika Płynów”, jako wydzielone
studia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Do końca
roku 1994 kierował Zakładem Dynamiki Cieczy IMP PAN. Był członkiem wielu Rad Naukowych
i Wydziałowych, członkiem Komitetu Mechaniki PAN. Współtwórca i organizator 9 cyklicznych
Szkół Letnich Mechaniki Płynów. Promotor 9 prac doktorskich, opiekun 3 prac habilitacyjnych, recenzent 12 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych. Jest twórcą i redaktorem naukowym
pierwszego w Polsce i na świecie 34-tomowego dzieła Maszyny przepływowe. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Programowej
1000-lecia Gdańska. Z tej okazji otrzymuje dyplom i medal Miasta Gdańska.
W czasie okupacji był oﬁcerem Armii Krajowej w Komendzie Lwów Północ. Odznaczony
wieloma odznaczeniami wojskowymi Rządu RP w Londynie, m.in. trzykrotnie medalem Wojska
„Polska Swemu Obrońcy”, Krzyżem Armii Krajowej oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
W roku 2001 uhonorowany tytułem „Weteran Walki o Wolność i Niepodległość” otrzymuje
Krzyż Weterana i stopień wojskowy majora WP. Jest członkiem światowego związku Żołnierzy
Armii Krajowej. W 2006 roku otrzymuje godność Honorowego Przewodniczącego Krajowej Sekcji
Solidarności PAN. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz Medalem Pro Memoria.
Profesor E.S. Burka jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Z okazji 50-lecia PTMTS otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”.
Jarosław Górski

2.3.

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Wiesława Nagórki

W dniu 26 czerwca 2014 roku odbyła się w Warszawie, w Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, jubileuszowa sesja naukowa z okazji 45-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki, od 1969 roku członka naszego Towarzystwa. W PTMTS prof. Nagórko był kolejno w latach
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1998-2000 zastępcą sekretarza generalnego, od 2000 do 2007 sekretarzem generalnym, od 2007
do 2011 przewodniczącym Towarzystwa, a od 2011 roku jest wiceprzewodniczącym PTMTS.
Jubilat jest związany zawodowo z dwiema uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Studia wyższe rozpoczął w 1963 roku w Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku matematyka, nie zdając egzaminu wstępnego (był ﬁnalistą XIV Olimpiady Matematycznej). W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaczął pracować w 1993
roku, Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Melioracji i Kształtowania Środowiska. W 1995 roku prof. Nagórko został zatrudniony w drodze mianowania na stanowisku
profesora nadzwyczajnego. W 2011 roku został profesorem zwyczajnym.
Wiesław Nagórko urodził się 17 czerwca 1944 roku w Łodygowicach (woj. śląskie), gdzie
jego rodzina znalazła się w wyniku zawieruchy wojennej. Egzamin dojrzałości zdał w Liceum
Pedagogicznym w Żywcu w 1963 roku.
Pracę magisterską, napisał pod kierunkiem prof. Czesława Woźniaka i 30 maja 1968 roku
został magistrem matematyki. W tym samym roku, w październiku zaczął pracować na etacie
asystenta w Katedrze Analizy Matematycznej, której kierownikiem był światowej sławy matematyk Stanisław Mazur.
W 1970 roku objął stanowisko starszego asystenta w nowo powstałym Instytucie Mechaniki
UW, którego dyrektorem był prof. Witold Nowacki, późniejszy prezes Polskiej Akademii Nauk.
W 1974 roku został doktorem nauk matematycznych na podstawie rozprawy doktorskiej
Dyskretyzowane ciała sprężyste jako kontinua ze sterowanymi więzami, wyróżnionej nagrodą
indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Od października
tegoż roku pracował jako adiunkt.
W latach 1975-1977 był członkiem Senatu UW (przedstawiciel młodej kadry – z wyboru) oraz
członkiem Komisji Senatu ds. Młodej Kadry, w latach 1983-1985 – przedstawicielem adiunktów
(z wyboru) w Radzie Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, w latach 1984-1987 –
wicedyrektorem Instytutu Mechaniki UW, w latach 1984-1987 – członkiem Wydziałowej Komisji
konkursowej ds. przyjęć nowych pracowników w UW, a w latach 1991-1995 – członkiem Rady
Naukowej Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW.
W roku 1990, w postępowaniu przeprowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej, uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa.
Opublikowana rozprawa nosi tytuł Modele powierzchniowe i mikrolokalne płyt sprężystych.
Na Uniwersytecie Warszawskim prowadził zajęcia z analizy matematycznej, funkcji analitycznych, mechaniki teoretycznej, teorii sprężystości, nieliniowej teorii sprężystości, mechaniki
ośrodków ciągłych. W latach 70. i 80. prowadził w ramach pensum na UW zajęcia z analizy
matematycznej w klasach eksperymentalnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica
(dawniej K. Gottwalda). Wielu z jego wychowanków zostało ﬁnalistami i laureatami Olimpiady
Matematycznej. Za tę działalność był wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe.
Pod koniec lat 80. i w latach 90. prowadził zajęcia na Studiach Międzywydziałowych Ochrona
Środowiska na UW, wykładając matematykę i statystykę.
W czasie pracy na UW przebywał za granicą, na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa, w International Centre for Mechanical Sciences – CISM w Udine we Włoszech, w Instituto
di Matematiche Applicate na Uniwersytecie w Pizie (1976-1977), w RFN w Kilonii (1979-1980)
oraz w Wilnie (1989-1990). Pobyt w Pizie był sﬁnansowany przez Consiglio Nazionale delle Ricerche (otrzymał III nagrodę w ogłoszonym przez CNR konkursie). Staż ten był dla niego bardzo
ważny. Instytut Matematyki Stosowanej na uniwersytecie w Pizie miał bardzo wysoki poziom
naukowy, i co ważne, ówczesny dr Nagórko był bardzo dobrze przygotowany do włączenia się
w prowadzone tam badania. Dość wspomnieć, że opiekunem naukowym W. Nagórki był prof.
Tristan Manacorda, uczeń Signioriniego. W. Nagórko współpracował w Pizie także z takim autorytetami jak profesorowie Pierro Villaggio, Paulo Guiduli i Carlo Trimarco. Pobyt we Włoszech
dobrze wykorzystał. Opublikował tam pracę (później nagrodzoną przez Rektora UW) nt. rozwią-
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zań przybliżonych w mechanice. Wiedza zdobyta we Włoszech owocowała jeszcze przez wiele lat
badaniami w obszarze formułowania teorii przybliżonych w mechanice materiałów i konstrukcji
z wykorzystaniem więzów i formalizmu analizy funkcjonalnej.
W tym też okresie zrodziła się u Profesora fascynacja kulturą włoską i pasja poznawania
historii, architektury, malarstwa, a także muzyki włoskiej (potraﬁ śpiewać madrygały Monteverdiego i godzinami opowiadać o obrazach np. Fra Angelico).
Pracując w SGGW, jest także bardzo aktywny naukowo i organizacyjnie. Od 1995 do 1998
roku był członkiem Rady Programowej w Centralnym Ośrodku Informatyki Politechniki Warszawskiej. W roku 2000 został powołany na stanowisko kierownika Katedry Budownictwa i Geodezji SGGW. W latach 2002-2005 był prodziekanem ds. nauki, 2002-2012 kierownikiem Zakładu
Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich.

Zainicjował krajowe konferencje „Inżynierskie i przestrzenne aspekty kształtowania obszarów
niezurbanizowanych”. Dotychczas zorganizował cztery, w 2002, 2004, 2007 i 2010 roku. Zorganizował także w SGGW II i VI Polsko-Ukraińską Konferencję „Current Problems of Mechanics
of Nonhomogeneous Media” (1997, 2005).
W latach 2001-2013 pełnił funkcję redaktora naczelnego Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, seria: Civil Engineering. Obecnie jest redaktorem działowym w naszym czasopiśmie Journal of Theoretical and Applied Mechanics, członkiem Editorial Board w Electronic
Journal of Polish Agricultural Universities oraz członkiem Rady Programowej Acta Scientiarum
Polonorum.
Recenzował projekty badawcze w konkursach Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego
(dawniej KBN). Był członkiem panelu recenzentów w sekcji Budownictwo, w latach 2007-2008.
Był promotorem czterech rozpraw doktorskich. Obecnie opiekuje się dwoma doktorantami. Był
recenzentem 10 rozpraw doktorskich i 1 habilitacyjnej. Recenzował kilkakrotnie dorobek na
stanowisko profesora oraz w postępowaniu o tytuł profesora.
Wiesław Nagórko zawsze bardzo lubił zajęcia dydaktyczne, a jest świetnym dydaktykiem.
Nie tylko przekazuje wiedzę, ale także dyskretnie wychowuje, mając duży szacunek dla każdego
wychowanka. Wielokrotnie w ankietach studenckich zajmował czołowe miejsca w rankingach
zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
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Został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową Zasłużony dla rolnictwa, nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Otrzymał wiele nagród za pracę organizacyjną, dydaktyczną i naukową, m.in. II nagrodę w konkursie PTMTS za pracę Sterowana dyskretyzacja płyt i powłok, II nagrodę w konkursie PTMTS
za pracę Modele warstwowe grubych płyt i powłok, nagrodę Rektora UW za pracę Sulle soluzioni
approsimate in meccanica, nagrodę zespołową II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za prace
dotyczące modeli kompozytów warstwowych.
Profesor Nagórko już od pierwszych lat pracy w Uniwersytecie Warszawskim dał się poznać jako bardzo zdolny naukowiec. Był zaangażowanym uczestnikiem seminariów prowadzonych
przez profesorów Wydziału Matematyki i Mechaniki, a potem Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Jego zainteresowania skupiają się na mechanice ciała stałego, mechanice budowli
oraz teorii konstrukcji. Stosując różne metody badawcze: metodę więzów, formalizm wariacyjny,
metodę parametrów mikrolokalnych, technikę uśredniania tolerancyjnego, badał materiały niejednorodne w zakresie sprężystym i termosprężystym, takie jak kompozyty periodyczne, ośrodki
wieloskładnikowe o funkcyjnej gradacji własności termomechanicznych, materiały zbrojone prętami i włóknami czy kompozyty z imperfekcjami, oraz konstrukcje inżynierskie: grube płyty
i powłoki warstwowo niejednorodne, płyty wieloskładnikowe czy kompozyty z mikrostrukturą.
Uogólnieniem tych badań było opracowanie metod konstruowania modeli prostszych, przybliżonych, w mechanice ciał stałych, optymalnych względem analitycznie określonego błędu.
Aktywność prof. Nagórki to nie tylko praca zawodowa. Jest mężem i ojcem. Zawsze znajdował
czas dla dzieci, Aleksandry i Andrzeja i żony Alicji, która też jest pracownikiem nauki, znanym
bardzo dobrze w kraju i za granicą. Dzieci odziedziczyły po nim zdolności, córka – muzyczne,
jest pianistką i reżyserem dźwięku, jedna z nagranych przez nią płyt została wyróżniona nagrodą
Grammy, syn – matematyczne, jest matematykiem, pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego
i ma znaczące już osiągnięcia w dziedzinie topologii.
Jubilat twierdzi, że przyszłość i tak należy do najmłodszych. Wnuków ma sześcioro: Pawła,
Julię, Piotra, Hannę, Maksymiliana i Franciszka.
Ad multos annos!
Grzegorz Jemielita
Monika Wągrowska

2.4.

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Profesora Piotra Konderli

W dniu 15 października 2014 roku w Nowej Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej odbyło
się uroczyste otwarte połączone posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Rady Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej poświęcone Jubileuszowi
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45-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. inż. Piotra Konderli. Patronat nad uroczystością objął
JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.
Posiedzenie otworzył Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki
Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, witając Jubilata wraz z Rodziną i zgromadzonych gości. Na uroczystość przybyli pracownicy Wydziału i Instytutu oraz przyjaciele Jubilata
z różnych okresów jego życia zawodowego. Następnie laudację o Jubilacie wygłosił dr hab. inż.
Ryszard Kutyłowski, prof. PWr, wieloletni współpracownik Pana Profesora. W laudacji ilustrowanej zdjęciami przedstawione zostały najważniejsze fakty z bogatego życiorysu Jubilata.
Po wygłoszeniu laudacji wystąpił Prorektor Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Zbigniew
Sroka. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego naszej Uczelni prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, a potem Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż.
Antoni Szydło. Po tych wystąpieniach Dziekan odczytał adresy z gratulacjami w imieniu zaproszonych osób, które nie mogły przybyć na uroczystość. Następnie wielu gości uczestniczących
w Jubileuszu prosiło o głos, składając Jubilatowi życzenia z okazji jego Jubileuszu, wspominając
wspólne chwile i przeżycia z Jubilatem.
Na zakończenie uroczystości wystąpił sam Jubilat. Podziękował za zorganizowanie Jubileuszu
i liczną obecność gości, a następnie opowiedział o wielu szczegółach ze swego, głównie zawodowego życia. Po zakończeniu części oﬁcjalnej Jubileuszu, przy poczęstunku podanym obok Sali
Senatu, Profesor Piotr Konderla przyjmował życzenia od pozostałych gości.

***
Notka biograﬁczna Profesora Piotra Konderli
Profesor Piotr Konderla urodził się 3 stycznia 1943 r. w Skoczowie. W 1962 roku ukończył
Technikum Budowlane w Cieszynie, ucząc się równocześnie w Państwowej Szkole Muzycznej.
Następnie przez rok pracował w Zakładzie Prefabrykacji Betonów w Skoczowie na stanowisku
kierownika Laboratorium Zakładowego, a później mistrza produkcji. W roku 1963 rozpoczął
studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1969 na specjalności Teoria Konstrukcji, broniąc pracę dyplomową magisterską
Wpływ odkształcalności osiowej na drgania ram, napisaną pod kierunkiem prof. Jana Langera.
W tym samym roku podjął pracę w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej.
I tak od 1969 roku minęło 45 lat pracy na stanowiskach od asystenta stażysty po profesora
zwyczajnego.
Pracę doktorską Profesor Piotr Konderla obronił 3 lipca 1973 r., w cztery lata po ukończeniu studiów. Promotorem pracy Statyka powłoki o kształcie hiperboloidy jednopowłokowej przy
uwzględnieniu nieliniowości geometrycznej był prof. Otton Dąbrowski. Do rozwiązania zadania
Profesor Piotr Konderla sformułował algorytm metody elementów skończonych i napisał autorski program na dostępny wówczas komputer Odra 1204, stosując oryginalne subparametryczne
elementy skończone, co było wkładem w rozwój tej metody.
W dniu 9 lipca 1986 roku, na podstawie rozprawy habilitacyjnej Mechanika ciała odkształcalnego o narastającej masie Profesor Piotr Konderla uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Przedmiotem badań pracy habilitacyjnej była mechanika
ciała o narastającej masie, co w rozumieniu Autora było modelem procesu wznoszenia konstrukcji rzeczywistej. Profesor sformułował oryginalny teoretyczny model całego procesu, a następnie
zbudował algorytm i program metody elementów skończonych, co umożliwiło numeryczny opis
procesu wznoszenia konstrukcji chłodni kominowej, w tym proces redystrybucji sił wewnętrznych
w poszczególnych elementach konstrukcji podczas budowy.
Tytuł naukowy profesora został nadany Profesorowi Piotrowi Konderli w dniu 8 czerwca
2001 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
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• mechanika dźwigarów powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem teorii powłok,
• mechanika ciał z mikrostrukturą,
• zagadnienia interakcji ciało stałe-ciecz,
• teoria i zastosowania metod numerycznych w mechanice: metody elementów skończonych
i metody elementów brzegowych,
• modelowanie konstrukcji inżynierskich, głównie powłokowych,
• zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w mechanice,
• budowa oprogramowania komputerowego zagadnień mechaniki, w tym profesjonalnego
oprogramowania użytkowego.
Łączny dorobek Profesora Piotra Konderli obejmuje ponad 120 publikacji w zagranicznych
i krajowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Profesor jest współautorem podręcznika akademickiego, był recenzentem około 25 prac doktorskich i habilitacyjnych
oraz 4 wniosków o tytuł naukowy. Był promotorem w 4 obronionych przewodach doktorskich.
Przez 20 lat był współredaktorem czasopisma naukowego Studia Geotechnica et Mechanica.
Aktualnie jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism naukowych Archives of Civil and
Mechanical Engineering oraz Civil and Environmental Engineering Report.
Oprócz działalności naukowej Profesor prowadził i nadal prowadzi działalność badawczą na
rzecz gospodarki. Dotyczy ona w dużej mierze obiektów budownictwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem chłodni kominowych i wentylatorowych oraz kominów przemysłowych.
Kierując zespołami badawczymi, Profesor z pasją poświęca się pracom eksperckim wymagającym
często niekonwencjonalnego podejścia, a także odpowiedniego modelowania konstrukcji i analizy stanu jej wytężenia. Prace eksperckie stanowią bardzo istotne pole działalności Profesora.
Jest autorem szeregu profesjonalnych programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji inżynierskich. Współpracował też z jednostkami naukowymi i badawczymi
za granicą. Współpraca dotyczyła badań laboratoryjnych kompozytów, modelowania zagadnień
kontaktowych i opracowania unikatowego oprogramowania oraz systemu eksperckiego.
Profesor Piotr Konderla pełnił wiele funkcji na Uczelni. Wśród nich wymienić należy funkcję
zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej, Prodziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, członka Senatu Politechniki Wrocławskiej, Kierownika Studium Doktoranckiego
na Wydziale, a także Kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów. Pełnił też ważne funkcje
poza Uczelnią. Przez 2 kadencje był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
był też przewodniczącym Komisji Rady Głównej zajmującej się opiniowaniem wniosków dotyczących uprawnień akademickich jednostek naukowych. Był także wiceprzewodniczącym Sekcji
Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Obecnie jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkiem Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki
PAN i członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów oraz członkiem Zespołu Ekspertów NCN. Na podkreślenie zasługuje aktywność Profesora w działalności Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, gdzie poza pełnieniem funkcji przewodniczącego Oddziału
Wrocławskiego w latach 1998-2002 i funkcji zastępcy członka Zarządu Głównego od roku 2002,
organizuje od wielu lat cykliczne ogólnopolskie Sympozjony Naukowe „Kompozyty, konstrukcje
warstwowe”.
Za działalność naukową, organizacyjną i badawczą na rzecz gospodarki Profesor Piotr Konderla był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Między innymi otrzymał Złoty Krzyż Zasługi,
był sześciokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymał Medal Edukacji Narodowej, nagrodę Senatu Politechniki Wrocławskiej, a także nagrodę im. Stefana
Bryły przyznaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Ryszard Kutyłowski
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2.5.

Jubileusz 85-lecia urodzin Profesora Eugeniusza Dembickiego

Profesor Eugeniusz Dembicki, doktor honoris causa multi urodził się 18 grudnia 1929 roku
w Wielkich Walichnowach, w województwie pomorskim. Dyplom inżyniera uzyskał w 1953 roku
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, a magistra inżyniera w 1956
roku na Wydziale Budownictwa Lądowego tejże Politechniki, w specjalności konstrukcje budowlane. Jeszcze jako student rozpoczął w 1953 roku pracę w Pierwszej Katedrze Matematyki
Politechniki Gdańskiej, w której pracował przez trzy lata. W 1956 roku przeszedł do Katedry Fundamentowania Politechniki Gdańskiej, z którą – przy różnych zmianach jej nazwy –
związany jest do dzisiaj. W Katedrze zajmował się i zajmuje nadal zastosowaniem metod matematycznych w naukowo rozumianej geotechnice, mechanice stosowanej i budownictwie morskim.
W 1960 roku rozpoczął studia doktorskie na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Grenoble we Francji, gdzie uzyskał w 1962 roku stopień doktora-inżyniera z wyróżnieniem. Praca
doktorska Une méthode d’approximation non linéaire de résolution des problèms d’équilibre limite des milieu cohérents ukazała się drukiem w wydaniu książkowym w Instytucie Aeronautyki
w Paryżu w 1964 roku. Recenzentem pracy doktorskiej do druku był prof. Albert Caquot, Prezes
Francuskiej Akademii Nauk. Prof. Eugeniusz Dembicki stopień naukowy docenta uzyskał w 1965
roku na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej za pracę Wyznaczenie rozkładu
naprężeń wzdłuż ściany muru oporowego metodą charakterystyk, której recenzentami byli członkowie rzeczywiści PAN: prof. Stanisław Hueckel, prof. Igor Kisiel i prof. Wacław Olszak. W 1971
roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1977 roku tytuł profesora zwyczajnego.
W 1967 roku prof. Eugeniusz Dembicki objął obowiązki kierownika Katedry Geotechniki
w Politechnice Gdańskiej i pełnił tę funkcję (z krótką przerwą w latach 1968-1971) do czasu
formalnego przejścia na emeryturę w 2000 roku. W kierowanej przez niego Katedrze przygotowano 15 prac habilitacyjnych, a kilku doktorantów Profesora zostało profesorami tytularnymi.
W latach 1971-1975 Profesor został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Hydrotechniki
działającego na prawach Wydziału, a w kadencji 1984-1987 pełnił funkcję Rektora Politechniki
Gdańskiej i przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wybrzeża Gdańskiego. Z jego inicjatywy powołano pierwsze w Polsce studium doktoranckie z geotechniki, rozszerzone później
o tematykę inżynierii wodnej i inżynierii środowiska, którym kierował w latach 1993-2004. Prof.
Eugeniusz Dembicki zainicjował powołanie Katedry Geotechniki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, którą także kierował w latach 1993-2004.
Profesor Eugeniusz Dembicki jest autorem lub współautorem około 600 publikacji, w tym 25
książek i skryptów opublikowanych w Polsce, Francji, Australii, Belgii, Rosji, Chorwacji i Chinach, 230 monograﬁi studiów i rozpraw, a także 176 artykułów recenzowanych i komunikatów
naukowych oraz 199 artykułów i recenzji drukowanych. Prace prof. Eugeniusza Dembickiego były
publikowane między innymi w Biuletynach Francuskiej i Polskiej Akademii Nauk, zagranicznych
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czasopismach ściśle naukowych, takich jak: Journal de Mécanique, Safty Journal, Geotextiles
and Geomembrans, An International Journal on Integrated Risk Assesment for Construction
Facilities, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, Journal for Numerical and
Analitycal Methods in Geomechanics, w czasopismach Wydawnictwa PAN: Archives of Civil
Engineering, Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics oraz w Studia Geomechanica et Mechanica i wielu innych.
Do osiągnięć naukowych Profesora należy zaliczyć: udowodnienie istnienia i jednoznaczności
rozwiązania stanu granicznego gruntu opisanego modelem ciała idealnie-sztywno plastycznego, podanie nowej oryginalnej metody dwuetapowego rozwiązania równań różniczkowych stanu
granicznego gruntów odniesionej do złożonych warunków brzegowych, opracowanie metody obliczania odporu gruntu działającego na dowolnie nachylone ściany oporowe i dla dowolnego obciążenia naziomu, rozwiązanie zagadnienia parcia i odporu gruntu o małym kącie tarcia wewnętrznego metodą małego parametru, opracowanie wraz z zespołem oryginalnej, analitycznej metody sprawdzania stateczności konstrukcji wsporczych obciążonych momentem oraz siłą poziomą
i pionową, wprowadzenie do obliczeń nośności podłoża gruntowego oraz konstrukcji oporowych
modelu ciała sprężysto-plastycznego, opracowanie wraz ze współpracownikiem metody optymalizacji wielokryterialnej w zastosowaniu do konstrukcji wsporczych i fundamentów, opracowanie
wraz z zespołem sposobu zagęszczania podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów (patenty,
w tym międzynarodowy), określenie bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych z uwzględnieniem
metody zbiorów rozmytych, dyspersji materiałów rozpuszczalnych w ośrodkach o podwójnej
porowatości oraz rozwiązań kompromisowych w geotechnice opartych na logice wyższego rzędu.
Profesor Eugeniusz Dembicki był członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą Rady Głównej
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Komisji Nauk Stosowanych Komitetu Badań Naukowych (przewodniczący Sekcji Budownictwa) oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów
Naukowych. Był i jest członkiem wielu Rad Naukowych, którym często przewodniczył. Jako
profesor nominowany był zatrudniony w pięciu uniwersytetach francuskich: Uniwersytecie Fouriera w Grenoble, Uniwersytecie w Rouen, Ecole Nationale Supérieure de Mécanique w Nantes,
Institut National des Sciences Appliquées w Lyonie i Uniwersytecie w Poitiers, a jako profesor
mianowany na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja), na Uniwersytecie w Kassel (Niemcy),
w Politechnice w Turynie (Włochy) i na Uniwersytecie w Wollongong (Australia). Prowadził
wykłady na zaproszenie 15 uniwersytetów w: Holandii, Danii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Rosji,
Włoszech, Austrii, Finlandii, Chinach, Algierii, Szwajcarii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii.
Profesor Eugeniusz Dembicki ma imponujący dorobek w kształceniu i rozwoju kadry naukowej. Pełnił funkcję promotora w 28 przewodach doktorskich, był recenzentem 78 prac doktorskich i 41 prac habilitacyjnych, a także recenzentem 28 wniosków o nadanie tytułu naukowego
profesora, 10 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora zwyczajnego, 7 wniosków o powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego i 3 wniosków o powołanie na stanowisko profesora
uczelnianego. Profesor opracował także sześć recenzji o nadanie godności doktora honoris causa
Politechnik: Gdańskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Wrocławskiej i Warszawskiej.
Profesor Eugeniusz Dembicki aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych stowarzyszeniach naukowych. W latach 1993-2002 był Prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki
oraz Członkiem Prezydium International Society of Soil Mechanics and Geomechanical Engineering, a od 2002 roku piastuje funkcję Honorowego Prezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki. Jest członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Hafenbautechnische Gesellschaft, Międzynarodowego Komitetu Budowy Wielkich Sieci Energetycznych (CIGRE), Francuskiego Komitetu
Geotechniki Rosyjskiej Akademii Transportu. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetyków i członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Przewodniczył przez długi czas Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, będąc członkiem
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Prezydium tego Komitetu. Był członkiem Europejskiego Komitetu Normalizacji do spraw geosyntetyków, przedstawicielem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie
Normalizacyjnym CEN w Brukseli oraz ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Profesor Eugeniusz Dembicki był inicjatorem i założycielem czasopisma Inżynieria Morska
i Geotechnika, w którym od 35 lat pełni funkcję redaktora naczelnego. Był i jest członkiem Rad
Redakcyjnych renomowanych czasopism naukowych, m.in. Wydawnictw Periodycznych Wydziału IV PAN: Archives of Civil Engineering, Archives of Hydroengineering and Enviromental Mechanics (przewodniczący Rady), Studia Geotechnica et Mechanica, a także Ground Improvement
(Elsevier) oraz Croatian Geotechnical Journal. Na wyróżnienie zasługuje udział w Radzie Redakcyjnej Geotextiles and Geomembranes (Elsevier), czasopisma o najwyższym impact factor
w rankingu czasopism z geoinżynierii, z którym współpracuje od czasu jego powstania również
jako Guest Editor. Profesor był organizatorem lub członkiem komitetów naukowych licznych
konferencji lub seminariów krajowych i zagranicznych, w tym cyklicznych kolokwiów polskofrancuskich z mechaniki gruntów (inicjator) i mechaniki stosowanej o zasięgu międzynarodowym.
Profesor Eugeniusz Dembicki otrzymał szereg odznaczeń i nagród. Do najważniejszych należą: Medal Edukacji Narodowej, Krzyże: Kawalerski, Oﬁcerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury, Medal Wojewody Gdańskiego SINT SUA PRAEMIA
LAUDI, medal Miasta Grenoble (dwukrotnie) oraz medale wielu uniwersytetów zagranicznych.
Profesor jest Kawalerem i Komandorem Francuskich Palm Akademickich, Kawalerem i Oﬁcerem
Francuskiej Legii Honorowej oraz Oﬁcerem Narodowego Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.
Został uhonorowany Nagrodą Naukową Maxa Plancka i Nagrodą Międzynarodowego Komitetu
Wielkich Sieci Energetycznych (CIGRRE) oraz Dyplomem Uznania Uniwersytetu w Zagrzebiu.
Profesor Eugeniusz Dembicki jest szeroko znany w środowisku akademickim ze swej otwartości
i życzliwości, kultury osobistej i wysokiej etyki.
W imieniu współpracowników Pana Profesora chciałabym przekazać słowa głębokiego szacunku i uznania dla Pana osiągnięć oraz wyrazić wdzięczność za serdeczność, jaką nas Pan
otaczał. Życzymy Panu Profesorowi wielu dalszych lat w zdrowiu i w pełni sił twórczych.
Katarzyna Zabielska-Adamska
Politechnika Białostocka

3. WSPOMNIENIA

3.1.

Profesor Zbigniew Orłoś

(1921–2014)
14 stycznia br. w Paraﬁi św. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole i cmentarzu
prawosławnym na Woli pożegnaliśmy z ogromnym żalem zmarłego w dniu 5 stycznia prof. dr.
hab. inż. Zbigniewa Orłosia – wybitnego specjalistę z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów, zasłużonego nauczyciela akademickiego i naukowca Wydziału Mechanicznego Wojskowej
Akademii Technicznej.
Pracę zawodową o charakterze naukowym i dydaktycznym w WAT profesor Zbigniew Orłoś rozpoczął w roku 1951 na stanowiskach starszego wykładowcy, zastępcy profesora, docenta
i kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów oraz szefa Katedry Mechaniki Teoretycznej
i Wytrzymałości Materiałów. W 1959 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1961 roku – doktora habilitowanego. W 1979 roku otrzymał tytuł naukowy profesora
zwyczajnego.
Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Orłosia koncentruje się wokół wytrzymałości materiałów i konstrukcji z wyeksponowaniem mechaniki eksperymentalnej, w tym metod doświadczalnej
analizy odkształceń i naprężeń oraz badań materiałowych tworzyw konstrukcyjnych stosowanych
w badaniach modelowych. W tym obszarze stworzył własną szkołę badań elastooptycznych. Zaproponowana przez niego półtrepanacyjna metoda pomiaru naprężeń własnych była uznana
w tym czasie za nowe osiągnięcie. Podczas ponad 43-letniej pracy w WAT prof. Orłoś prowadził
zajęcia audytorskie i wykłady z mechaniki teoretycznej oraz z wytrzymałości materiałów.
Żegnając Pana Profesora, dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT powiedział:
Zgromadziliśmy się na tej uroczystości pogrzebowej, aby uhonorować pamięcią oraz
godnym pożegnaniem wspaniałego człowieka, wybitnego uczonego i pedagoga, naszego współpracownika i kolegę – profesora doktora habilitowanego inżyniera Zbigniewa
Orłosia.

81

3. Wspomnienia

Jest swoistym znakiem czasu, że odchodzi od nas człowiek, który współtworzył życie
i działalność Wydziału Mechanicznego WAT, kładąc naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podwaliny do dzisiejszego jego istnienia.
Dzisiaj z czcią pochylamy przed Tobą głowy, Drogi Panie Profesorze, przepełnieni głębokim bólem i uczuciem niepowetowanej straty. Dziękując za to wszystko, co
uczyniłeś, żegnamy Cię jako człowieka nieprzeciętnego formatu intelektualnego i moralnego, naukowca z wyboru i wychowawcę młodzieży z zamiłowania. To właśnie
dzięki tym cechom pozostaniesz w naszej pamięci na długo.
Dorobek naukowy prof. Zbigniewa Orłosia obejmuje ponad 120 publikacji, autorstwo bądź
współautorstwo 3 skryptów, 4 monograﬁe książkowe (jedna była tłumaczona na język czeski) oraz
współautorstwo wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego z wytrzymałości materiałów, wyróżnionego nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Podręcznik ten był powszechnie wykorzystywany w kraju do nauczania przedmiotu wytrzymałość materiałów. Profesor
Orłoś recenzował 43 prace doktorskie i 14 rozpraw habilitacyjnych oraz dorobek 11 kandydatów
do tytułu naukowego profesora, po których wszyscy kandydaci otrzymali nominacje. Profesor
Zbigniew Orłoś pracował społecznie w zarządzie Oddziału Warszawskiego Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów SIMP, w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Fizyki
Ośrodków Ciągłych PAN. Wielokrotnie organizował konferencje naukowe i narady z dziedziny
eksperymentalnych metod mechaniki o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za działalność
naukową był wyróżniany Nagrodą Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Nagrodami
Ministra Obrony Narodowej, Komendanta WAT oraz Komendanta WAM za badania w dziedzinie biomechaniki. Zbigniew Orłoś został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Swoją długoletnią pracą dydaktyczną i naukową profesor Zbigniew Orłoś przyczynił się
do wykształcenia wielu pokoleń kadr technicznych i naukowych oraz do uznania Wojskowej
Akademii Technicznej w środowisku naukowym w Polsce i za granicą.
W imieniu całej społeczności akademickiej składamy wyrazy głębokiego współczucia żonie,
dzieciom, wnuczce i najbliższej rodzinie. Dzielimy z Nami smutek i żal.
Żegnaj, Drogi Profesorze. Cześć Twojej Pamięci.
Autor przemówienia – Zdzisław Bogdanowicz
Informacje biograﬁczne na podstawie książki 50 lat Wydziału Mechanicznego WAT – Tomasz
Kucera

3.2.

Profesor Krzysztof Wernerowski

Dnia 12 stycznia 2014 r. zmarł prof. dr hab. inż. Krzysztof Wernerowski, członek Oddziału
Bydgoskiego PTMTS, członek honorowy PTMTS, wieloletni przewodniczący Oddziału Bydgoskiego.
Profesor Krzysztof Wernerowski urodził się 23 marca 1930 r. w Lesznie w rodzinie nauczycielskiej. W roku 1955 ukończył Wieczorową Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy, uzyskując tytuł
inżyniera mechanika. Stopień magisterski uzyskał w 1961 roku na Politechnice Gdańskiej. W roku 1968 obronił na Politechnice Poznańskiej pracę doktorską z dziedziny mechaniki. W 1996
roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki. Przewód habilitacyjny wszczęła Politechnika Wrocławska. Dnia 24 stycznia 2001 r. decyzją
Prezydenta RP nadano mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Profesor podczas studiów inżynierskich pracował w Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn
w Bydgoszczy. Od 1 marca 1962 r. zatrudniony był początkowo w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, potem Wyższej Szkole Inżynierskiej, następnie Akademii Techniczno-Rolniczej oraz
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odpowiednio na
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(1931–2014)
stanowiskach: wykładowcy od 1967 roku, starszego wykładowcy od 1972 roku, docenta do 1998
roku i profesora nadzwyczajnego do 2005 roku. Będąc na emeryturze, realizował zajęcia naukowo-dydaktyczne do roku 2009.
W początkowym okresie pracy na uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne z technologii, w tym
z budowy obrabiarek, skrawania oraz projektowania narzędzi. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk
technicznych w dziedzinie mechaniki prowadził zajęcia z mechaniki technicznej, stosowanej, teorii
drgań, wytrzymałości materiałów i wibroakustyki.
W latach 1984-1986 był dziekanem Wydziału Mechanicznego, prodziekanem w latach 1967-1972, kierownikiem Zespołu i Zakładu Mechaniki Technicznej (Stosowanej) w latach 1968-1991,
kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej do 1999 roku, kierownikiem Laboratorium Obrabiarek w latach 1962-1968, Zakładu Obróbki Skrawaniem i Narzędzi w latach 1966-1968.
Ogólny dorobek naukowy prof. Wernerowskiego obejmuje 3 rozprawy naukowe, jeden podręcznik akademicki, 9 skryptów, 47 artykułów naukowych i 56 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach
naukowych.
Wypromował 2 doktorów i recenzował 5 rozpraw doktorskich.
Wykazał dużą inicjatywę w rozwiązywaniu zagadnień technicznych. Jest autorem lub współtwórcą 48 patentów. Na wyróżnienie zasługują patenty dotyczące wyciszania maszyn.
Współpracował z ośrodkami naukowymi Niemiec, Słowacji oraz Rumunii. Był organizatorem
i współorganizatorem zaplecza laboratoryjnego obróbki skrawaniem, wibroakustyki i wibrodynamiki. Uczestniczył aktywnie w pracach kolegialnych Wydziału Mechanicznego i Uczelni.
W uznaniu szczególnych zasług otrzymał w 2000 roku tytuł członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów (WSI) ATR. Założył Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, był pierwszym i przez kilka kadencji był przewodniczącym Zarządu
Oddziału. Uznając znaczący wkład Profesora w rozwój polskiej mechaniki oraz Jego zasługi
dla Towarzystwa, XXX Zjazd Delegatów PTMTS uchwałą z dnia 15 lutego 2003 r. nadał Mu
godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Za bardzo aktywną pracę zawodową (dydaktyczną i naukową) oraz organizacyjną na Uczelni
i w organizacjach naukowych (PTMTS, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego) został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi (1976 r.), Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1984 r.)
i Medalem Edukacji Narodowej (1994 r.)
Henryk Holka
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3.3.

Profesor Eugeniusz Ranatowski

(1938–2014)
W dniu 11 lutego 2014 r. zmarł w wieku 75 lat emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ranatowski.
Profesor Eugeniusz Ranatowski urodził się w 1938 roku w Grudziądzu, gdzie ukończył szkołę
podstawową, a w 1957 roku Technikum Budowy Maszyn. Studia odbył w Gdańsku na Wydziale
Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej, ukończył je w roku 1963, uzyskując stopień magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Fabryce Maszyn Rolniczych UNIA-AGROMET w Grudziądzu na stanowisku starszego technologa, prowadząc całokształt zagadnień spawalniczych w zakładzie. Pod koniec 1964 roku zmienił miejsce zatrudnienia i rozpoczął
pracę w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia nr 2 na stanowisku kierownika sekcji konstrukcyjnej,
gdzie w roku 1966 objął kierownictwo działu badawczego. Głównym kierunkiem Jego działalności w latach 1966-1969 były zagadnienia badawcze z zakresu materiałoznawstwa oraz technologie
z zakresu spawalnictwa. W tej grupie opracowań na szczególną uwagę zasługują prace nad określeniem przyczyny pękania wałów korbowych oraz wyeliminowanie tego typu awarii. W roku 1969
podjął pracę nad opracowaniem technologii spawania materiałów trudno spawalnych – w tym
żeliwa szarego – na zimno, ze szczególnym uwzględnieniem cienkościennych konstrukcji o zwartej
budowie. Również w roku 1969 podjął prace nad zagadnieniem spawania stali o podwyższonej
i wysokiej wytrzymałości. W trakcie realizacji tych prac współpracował z Instytutem Technologii
Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej, czego efektem było uzyskanie
z wyróżnieniem stopnia doktora nauk technicznych w roku 1971 na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Gdańskiej.
Pod koniec 1971 roku podjął prace związane z zastosowaniem mechaniki pękania i teorii niejednorodności mechanicznej do oceny jakości konstrukcji spawanych z uwzględnieniem niejednorodności mechanicznej złączy. W pracach tych określił podstawy teoretyczne oceny odporności
materiałów na kruche pękanie, dla których miarą niejednorodności mechanicznej jest różnica
w wartości wskaźników wytrzymałościowych materiałów. Ponadto określił podstawy teoretyczne modernizacji oceny podstawowych wskaźników mechaniki pękania i przeprowadził praktyczną weryﬁkację rozważań teoretycznych. Powyższą tematykę kontynuował w późniejszym okresie
swojej działalności naukowo-badawczej, praktycznie aż do śmierci.
W latach 1975-1985, pracując na stanowisku kierownika Punktu Konsultacyjnego ATR
w Grudziądzu na prawach prodziekana, zorganizował podstawową bazę laboratoryjną z obliczeniowych technik komputerowych, ﬁzyki i chemii. Ponadto w 1977 roku po powołaniu na
stanowisko docenta kontraktowego w ATR zorganizował i uruchomił w Instytucie Technologii
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i Eksploatacji Maszyn (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej) kierunek dyplomowania – spawalnictwo.
W dniu 25 marca 1987 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym
Politechniki Śląskiej, która to praca została wyróżniona nagrodą MEN.
Od 1 lutego 1989 r. po przejściu na stanowisko docenta etatowego w ATR w Bydgoszczy
prowadzony przez Profesora zakres prac został znacznie rozszerzony i objął relacje zjawisk termicznych wynikających z przebiegu cyklu cieplnego procesu spawania i procesów pokrewnych –
struktury złącza, własności mechanicznych złącza przy obciążeniu statycznym i dynamicznym.
Problemy te Profesor analizował z punktu widzenia szeroko pojętej ﬁzyki procesów spajania.
W 1991 roku Eugeniusz Ranatowski został mianowany profesorem nadzwyczajnym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Istotnym elementem Jego pracy stała się ilościowa
ocena pęknięć technologicznych poprzez wprowadzenie parametrów i kryteriów mechaniki pękania. Umożliwiło to bardziej precyzyjną ocenę stopnia uwrażliwienia materiałów na proces
spawania w zakresie pęknięć eksploatacyjnych. Oryginalnym osiągnięciem Profesora było rozwinięcie czysto analitycznej metody oceny rozkładu temperatur oraz analityczno-numerycznej
metody innych parametrów cyklu cieplnego spawania oraz rozszerzenie oceny rozkładu temperatur o ocenę deformacji i naprężeń w złączach spawanych z uwzględnieniem nieliniowości procesu.
Na podstawie tego Profesor podjął próbę uściślenia transmisji cech mikrostruktury i własności
mechanicznych w procesie spawania i ustalił relacje pomiędzy cechami mikrostruktury i własnościami mechanicznymi połączeń spajanych, bazując na ustaleniach wynikających z teoretycznej
analizy stosowanych modeli.
W 1989 roku po przejściu na pełny etat w ATR pełnił funkcję kierownika Zakładu Spawalnictwa, a od 1994 roku kierował Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Metali, która w 2000
roku została z inicjatywy Profesora przekształcona w Katedrę Inżynierii Materiałowej.
Od 2000 roku po uzyskaniu tytułu naukowego profesora nauk technicznych Profesor podjął
szereg dalszych prac naukowo-badawczych dotyczących szeroko pojętej mechaniki spajania (weld
mechanics). Rezultaty tych prac znalazły odzwierciedlenie w zastosowaniach praktycznych, m.in.
w szeregu ekspertyz dla przemysłu. Od chwili powołania Eugeniusza Ranatowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego nauk technicznych Jego działalność naukowa w Katedrze Inżynierii
Materiałowej ukierunkowała się na adaptację i rozwój nowych kierunków naukowych w zakresie
modelowania struktur metali i stopów oraz kształtowania właściwości z zastosowaniem sieci neuronowych. Profesor Ranatowski w zakresie działalności dydaktycznej opracował m.in. podręcznik
dla studentów Podstawy ﬁzyczne spajania, Inżynieria spajania oraz wydał monograﬁę Elementy
ﬁzyki spajania. Ponadto jest współautorem szeregu monograﬁi zagranicznych i publikacji naukowych wydanych w opracowaniach książkowych w znanych wydawnictwach naukowych, np.
Elsevier Science.
Liczbowe rezultaty działań Profesora w kształceniu kadr naukowych przedstawiają się następująco: promocje doktorskie – 4, promotorstwo mgr inż. – 115, promotorstwo inż. – 45. Był również recenzentem 5 prac doktorskich i 2 habilitacyjnych. Profesor uczestniczył również w pracach
Wydziałowej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz w komisjach rektorskich i eenackich.
Za cenny element Jego działalności w sferze organizacji nauki krajowej należy uważać czynny
udział w pracach Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Zespołu Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji PAN i Komisji Nauki o Materiałach PAN, Oddział
w Poznaniu.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych, między innymi Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal im. inż. Stanisława Olszewskiego, który jest przyznawany przez
Sekcję Spawalniczą SIMP najwybitniejszym polskim i zagranicznym spawalnikom w uznaniu ich
zasług dla spawalnictwa.
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Profesor Ranatowski w młodości dużo czasu poświęcał muzyce. Był nawet pianistą jazzowym,
grał w zespole Politechniki Gdańskiej. Dla Profesora odskocznią od nauk technicznych była też
ﬁlozoﬁa, którą zajmował się w wolnych chwilach dla poprawienia złego samopoczucia. Profesor
pozostawił żonę i dwoje dorosłych dzieci, córkę i syna, którzy są lekarzami.
Zdzisław Ławrynowicz

3.4.

Profesor Witold Kosiński

(1946–2014)
Zbliża się pierwsza bolesna rocznica nieoczekiwanej śmierci prof. dr. hab. Witolda Kosińskiego, wybitnego uczonego i naszego przyjaciela, człowieka niezwykłej życzliwości, potraﬁącego
umiejętnie łączyć powołanie naukowca z wielkim umiłowaniem sportu, wychowawcy i promotora
wielu młodych zdolnych ludzi nauki.
Absolwentem Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został w roku 1969, a pierwsze lata swej działalności naukowej związał z Zakładem Mechaniki Ośrodków
Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
mieszczącym się wtedy przy ulicy Świętokrzyskiej 21 (obecnie siedziba Narodowego Banku Polskiego). Jego opiekunem naukowym był prof. Piotr Perzyna, pod którego kierownictwem w roku
1972 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie pracy Liniowa teoria
materiałów reologicznych z wewnętrznymi zmianami strukturalnymi. Tytuł doktora habilitowanego nadano mu w roku 1984 w IPPT PAN na podstawie rozprawy Równania ewolucji ciał
dyssypatywnych, a nominację na tytuł profesora nauk technicznych nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1993.
W IPPT PAN Witold Kosiński był członkiem Rady Naukowej Instytutu, przewodniczącym
Komisji ds. Przewodów Doktorskich z Informatyki, a do roku 2000 – kierownikiem Samodzielnej
Pracowni Optyczno-Komputerowych Metod Mechaniki (SPOKoMM – obecnie jest to Pracownia
Systemów Wizyjnych i Pomiarowych). Następnie pracował w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole
Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie był kierownikiem Katedry Systemów Inteligentnych, członkiem Senatu, a w latach 1999-2005 prorektorem ds. naukowych. W latach 1996-2003
był profesorem nadzwyczajnym Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych w Akademii Bydgoskiej, a od 2005 profesorem zwyczajnym Wydziału Matematyki, Fizyki i Technik
w Instytucie Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Miał bardzo dobre i liczne kontakty z wieloma uczonymi w czołowych światowych instytucjach naukowych. W latach 1974-1975 był stypendystą National Science Foundation w Iowa
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University w USA, a w latach 1983-1986 stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta
na uniwersytetach w Bonn, Heidelbergu i w Darmstadt oraz Japan International Cooperation
Agency (JICA) i Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Przebywał jako profesor
wizytujący we Włoszech, Francji, Irlandii i USA.
Był członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Societas Humboldtiana Polonorum. Współpracował z czołowymi polskimi czasopismami naukowymi: był redaktorem naczelnym czasopisma Matematyka Stosowana oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego Archiwum Mechaniki Stosowanej.
Dorobek naukowy Witolda Kosińskiego jest imponujący: obejmuje autorstwo dwóch monograﬁi, współredakcję 10 opracowań zbiorowych. Profesor jest również autorem lub współautorem
ponad 150 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.
Tematyka i zakres badań naukowych jest równie szeroki: począwszy od podstaw matematycznych teorii i mechaniki oraz termodynamiki ośrodków ciągłych (teoria plastyczności, propagacja
fal nieliniowych, osobliwości powierzchniowe, termodynamika zjawisk nieodwracalnych), hiperboliczne równania różniczkowe, aż po podstawy matematyczne informatyki (sieci neuronowe,
logika rozmyta, rozmyte systemy wnioskujące, algorytmy genetyczne i ewolucyjne, automaty
komórkowe, inteligencja obliczeniowa, rozpoznawanie wzorców, wizja komputerowa).
Mimo tak bogatej i aktywnej działalności naukowej Witold Kosiński potraﬁł zawsze znaleźć
czas również na swoje pozanaukowe zainteresowania, które czynnie i intensywnie realizował:
tenis (organizował również zawody tenisowe), pływanie, kajakarstwo i taniec.
Będziemy Go pamiętali jako człowieka zawsze uśmiechniętego, pełnego życzliwości i chętnie
służącego innym pomocą i radą.
Romuald Kotowski

3.5.

Profesor Wanda Szemplińska-Stupnicka

(1932–2014)
W dniu 20 marca 2015 r. minie rok od śmierci prof. dr hab. Wandy Szemplińskiej-Stupnickiej.
Z perspektywy czasu widać, że w swoim życiu realizowała Ona z powodzeniem trzy wspaniałe
pasje, pasje tak różne, że historia Jej życia pozwoliłby napisać życiorysy trzech osób.
Przez większość swojego życia na co dzień robiła wrażenie osoby ambitnej i zdyscyplinowanej,
ale chłodnej i nieprzystępnej. W rezultacie częściej chyba była szanowana niż lubiana. Jednak
osoby, które znały Ją jeszcze sprzed śmierci Ryszarda Bitnera w 1953 roku, postrzegały Ją
zupełnie inaczej – zapamiętały Ją jako piękną, wrażliwą i delikatną dziewczynę.
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Bez wielkiej wrażliwości i inteligencji nie można było przecież prowadzić szybowca wyposażonego w prymitywne instrumenty pomiarowe i szybko – szybciej niż inni piloci – podejmować
decyzje, jak dalej lecieć w zmieniających się warunkach meteorologicznych. Decyzje, które prowadziły do ustanawiania rekordów szybowcowych. Po czterech latach nauki latania na szybowcu
w 1952 roku Wanda Szemplińska ustanowiła swój pierwszy szybowcowy rekord Polski – wzniosła
się na wysokość 3950 m. To był początek ekspresowej kariery sportowej; w ciągu zaledwie trzech
lat Wanda Szemplińska ustanowiła trzy szybowcowe rekordy świata (w szybkości przelotu) oraz
11 rekordów Polski. A pamiętajmy, że szybownictwo lat pięćdziesiątych to dyscyplina, w której
kobiety i mężczyźni startowali w tej samej klasyﬁkacji. Ile jeszcze kobiet w tamtych czasach
mogło pochwalić się osiąganiem rekordowych wyników w męskich dyscyplinach?
Była pierwsza Polką, a drugą kobietą na świecie, która w 1954 roku zdobyła złotą odznakę
szybowcową z trzema diamentami – najwyższe potwierdzenie umiejętności kierowania szybowcem. Kłopoty ze zdrowiem po śmierci narzeczonego i po awaryjnym skoku spadochronowym,
który o włos nie skończył się Jej śmiercią, spowodowały, że w 1955 roku Wanda Szemplińska
zakończyła karierę sportową, uhonorowaną Złotym Medalem za „Wybitne Osiągnięcia Sportowe”. Od tamtego czasu nie przekroczyła bramy lotniska. Aż nagle pięć lat temu zwróciła się
z prośbą do władz Aeroklubu Warszawskiego o zorganizowanie lotu szybowcem. Aeroklub, którego była członkiem od 60 lat, spełnił nietypową prośbę i w wieku 77 lat Wanda Szemplińska
wykonała swój ostatni lot. Lot w tym wieku, nawet, jeśli jest się pasażerem, wydaje się niezwykłym wyczynem. Jeszcze bardziej niezwykłym, gdy dodam, że dwa tygodnie wcześniej moja
Mama zrezygnowała z wyjazdu nad morze, argumentując, że byłby to dla niej zbyt duży wysiłek,
któremu nie podoła.
Drugą pasją życia Wandy Szemplińskiej była praca naukowa. Jako absolwentka Wydziału
Lotniczego Politechniki Warszawskiej, znanego obecnie pod nazwą MEiL, zajęła się badaniem
zjawisk istotnych dla lotnictwa. Na studiach poznała swojego męża, profesora Jacka Stupnickiego, mojego Ojca. Początkowo pracowała na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Mechaniki
Lotu Wydziału Lotniczego u prof. dr. Władysława Fiszdona. Po przejściu do Katedry Mechaniki
Ogólnej prof. dr. Franciszka Janika, znakomitego pilota balonowego, w 1964 roku obroniła pracę
doktorską związaną z teorią drgań nieliniowych. W 1971 roku rozpoczęła pracę w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym to owocnie przepracowała ponad 30 lat.
W 1971 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego, a po mianowaniu profesorem nadzwyczajnym w 1979 roku kierowała w IPPT Samodzielną Pracownią Dynamiki Stosowanej.
W swoich pracach naukowych zajmowała się mechaniką ciała stałego, w tym dynamiką drgań
nieliniowych i mechaniką lotu. Mechanika teoretyczna w obszarze drgań nieliniowych jest dziedziną ﬁzyki, która nie jest zrozumiała dla zwykłych śmiertelników. Doktorat napisała w trakcie
urlopu macierzyńskiego, mimo że ten urlop był latach sześćdziesiątych znacznie krótszy niż obecnie. Kolejne etapy kariery naukowej: habilitacja i tytuł profesora nadzwyczajnego pojawiały się
w cieniu ciągłych kłopotów ze zdrowiem, będących spadkiem po karierze sportowej.
Pamiętam, jak na początku lat osiemdziesiątych w naszym domu pojawiły się fraktale,
wszechobecne postacie wprowadzające element powtarzalności w teorii chaosu. Profesor Szemplińska zajmowała się drganiami nieliniowymi i teoria chaosu była nową metodą opisania tych
wszechobecnych, a wydawałoby się, nieprzewidywalnych drgań. Było to wiele lat przed momentem, kiedy teoria chaosu stała się szerzej znana, a pojęcie efektu motyla zostało spopularyzowane
dzięki ﬁlmom z Hollywood. Warto wspomnieć, że prof. Benoit Mandelbrot odkrył tzw. zestaw
Mandelbrota w roku 1979, a swoją klasyczną książkę nt. teorii chaosu pod tytułem Fraktalna
geometria natury opublikował w roku 1982.
Wanda Szemplińska jeździła ze swoimi wykładami po całym świecie, poczynając od Uniwersytetu w Delft w Holandii w latach sześćdziesiątych, a kończąc na Stanach Zjednoczonych
w latach osiemdziesiątych, gdzie spędziła trzy lata, wykładając na Cornell University i Virignia
Tech jako visiting professor. Była osobą bardzo skromną i pamiętam swoje zdziwienie w latach
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dziewięćdziesiątych, gdy dowiedziałem się, że wydała więcej książek naukowych za granicą – na
tzw. Zachodzie – niż w kraju.
Wśród jej najważniejszych publikacji książkowych warto wymienić: Chaotic motions in nonlinear dynamical systems, CISM – International Centre for Mechanical Sciences, Springer Verlag 1988, The behavior of nonlinear vibrating systems: I – Fundamental concepts and methods:
applications to single degree-of-freedom systems; II – Advanced concepts and applications to
multi-degree-of-freedom systems (mechanics: dynamical systems), 1990, razem z Gerardem Iooss
i Francisem C. Moon. W 1992 roku nakładem Springer Verlag ukazała się Jej książka Engineering
applications of dynamics of chaos (CISM – International Centre for Mechanical Sciences, Courses
and Lectures).
W 2002 r. ukazała się popularnonaukowa książka Wandy Szemplińskiej o chaosie: Chaos,
bifurkacje, fraktale wokół nas. Najkrótsze wprowadzenie. Dwa lata później wersja anglojęzyczna
tej książki została wydana przez wydawnictwo World Scientiﬁc pod tytułem Chaos, bifurcations
and fractals around us: a brief introduction (World Scientiﬁc Series on Nonlinear Science).
Publikacje książkowe były rozwinięciem licznych artykułów naukowych opublikowanych
w czasopismach krajowych i zagranicznych. Profesor Szemplińska była także promotorem pięciu
prac doktorskich w latach 1974-1994.
Trzecią pasją życia Wandy Szemplińskiej było pisarstwo. Po przejściu na emeryturę w 2002
roku w wieku lat 70 w chwilach odpoczynku moja Mama zaczęła pisać pierwszą powieść. Jak
na profesora nauk technicznych, było to zajęcie dosyć zaskakujące, ale szybko się okazało, że
pióro miała lekkie. Jak przystało na absolwentkę Gimnazjum Limanowskiego na Żoliborzu, które
ukończył także Janusz Głowacki i wiele innych znanych postaci kultury.
Powieść była trochę autobiograﬁczna, chociaż każdy entuzjasta szybownictwa wie, że w Polsce nie było nigdy wybitnego szybownika o imieniu Al. Wydawcy, przyzwyczajeni, że ludzie
w tym wieku piszą wspomnienia, szuﬂadkowali tę książkę właśnie w tej kategorii, i nie mogli
zrozumieć, dlaczego nie ma w niej dat, zdjęć i autentycznych nazwisk. Duża powieść ukazała się
w wersji skróconej nakładem Wydawnictwa Bellona w 2006 r. pod tytułem Magia królowej.
Druga część tej powieści pod tytułem W pętli czasu do dzisiaj nie została opublikowana,
a jest ona jeszcze piękniejszą historią o miłości i śmierci, o zagubieniu w czasie i przestrzeni.
Czekanie na decyzję wydawcy zniechęciło do dalszego pisania wielu autorów, ale nie Wandę
Szemplińską. Napisała kolejną powieść – tym razem już autobiograﬁczną – o Ojcu na emigracji
(Listy mojego ojca). Trzeba dodać, że wspomnienia o Ojcu – Zygmuncie Szemplińskim były
istotną częścią życia Wandy Szemplińskiej.
We wrześniu 1939 roku jako urzędnik Ministerstwa Finansów Zygmunt Szempliński opuścił
rodzinę, aby walczyć o odzyskanie niepodległości w armii polskiej w Anglii. Po wojnie nie wrócił
do kraju pod sowiecką okupacją, ale pozostał na emigracji w Londynie, aby piórem walczyć
o wolną Polskę. Jako publicysta emigracyjnego „Orła Białego” napisał dziesiątki artykułów,
trafnie analizując sytuację polityczną i zagrzewając rodaków do trwania na emigracji. Po wojnie
Wanda Szemplińska odwiedziła go dwa razy. W Jej życiu był z jednej strony Batkiem, czułym
ojcem siedmioletniej dziewczynki, a z drugiej – mocnym mężczyzną, który za swoje poglądy polityczne godzi się ponieść wielką osobistą oﬁarę. Aby nie narażać rodziny na szykany, Zygmunt
Szempliński pisał w emigracyjnym „Orle Białym” pod literackim pseudonimem Stanisław Klinga. Dopiero rok przed śmiercią dotarła do Wandy Szemplińskiej wiadomość, że na konferencji
naukowej Instytutu Pamięci Narodowej w 2011 roku Stanisław Klinga był prezentowany jako
niezłomny publicysta, który oddał wszystko dla Polski. Był tak ważny dla emigracyjnej Polonii,
że jeden z uczestników konferencji pisał pracę doktorską na temat jego twórczości.
Wanda Szemplińska napisała potem jeszcze opowiadanie Mount Blanc, które ukazało się
w tomiku wspomnień absolwentów Gimnazjum Limanowskiego na Żoliborzu, zaczęła kolejną
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powieść, a na końcu napisała swoje wspomnienia – pięknie ilustrowane, ukazały się w 2012 roku
nakładem Wydawnictwa Zp pt. Jak być ptakiem. Wspomnienia szybowniczki.
W ten sposób na emeryturze Wanda Szemplińska napisała trzy powieści poświęcone mężczyznom, których kochała w swoim życiu. Wiele osób, które znały Wandę Szemplińską przez długie
lata, po lekturze tych książek odkrywało Jej pełną osobowość, skrytą na co dzień pod maską
chłodnego spokoju. Wszechstronnie uzdolniona, była wybitnym człowiekiem, niezrozumianym
przez większość otoczenia.
Pod koniec życia, kiedy rozliczyła się z tragiczną przeszłością, stała się pogodną starszą
Panią, zawsze ubraną w jasną bluzkę i jasny sweterek, jak na ostatnim obiedzie rodzinnym
cztery dni przed śmiercią.
Zapamiętajmy zatem prof. Wandę Szemplińską-Stupnicką jako osobę wybitną, wrażliwą, pełną pasji i miłości do tego, czym żyła.
Krzysztof Stupnicki

3.6.

Profesor Włodzimierz Prosnak

(1925–2014)
Z prof. Włodzimierzem Prosnakiem zetknąłem się po raz pierwszy w połowie lat pięćdziesiątych ub. wieku, gdy wykładał Mechanikę Płynów oraz Dynamikę Gazów na Wydziale
Mechanicznym-Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej. Jego wykłady – jasne i precyzyjne –
zafascynowały mnie tak dalece, że sam postanowiłem zająć się tą tematyką. Ta fascynacja trwa
do dziś.
Kiedy po ukończeniu studiów i odbyciu obowiązkowego wówczas trzyletniego „nakazu pracy”
zostałem zatrudniony w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, traﬁłem do kierowanej
przez Profesora Pracowni Dynamiki Gazów w Zakładzie Mechaniki Cieczy i Gazów. Będąc moim
szefem, prof. Prosnak nakłonił mnie do podjęcia badań eksperymentalnych, co w istniejących
warunkach wydawało mi się rzeczą niemożliwą. On jednak zdawał sobie sprawę po pierwsze
z ważności eksperymentu, a po drugie, że w eksperymencie, tak jak zawsze w nauce, ważna jest
przede wszystkim myśl; środki ﬁnansowe są na drugim miejscu.
Sam Profesor był przede wszystkim teoretykiem i numerykiem. Był jednym z prekursorów
nowego wówczas kierunku – Numerycznej mechaniki płynów.
Profesor Prosnak był dla mnie wymarzonym szefem. Pozostawiał mi dużo swobody w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy, dbając jednak, aby moje decyzje nie prowadziły do efektów
bezsensownych. Profesor był również promotorem mojego doktoratu. Jako promotor pilnował,
abym nie trwonił czasu na rzeczy zbyteczne, równocześnie nie ingerując niepotrzebnie w przebieg
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badań. Taki sposób podejścia do podwładnych (a miał ich więcej) był, w moim odczuciu, wynikiem przemyślenia – że młody pracownik naukowy, jeżeli ma być produktywny, musi wyrobić
w sobie samodzielność i odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
W roku 1968 prof. Prosnak został powołany na stanowisko dyrektora Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk, co wiązało się z Jego odejściem z IPPT i nałożyło na Niego wiele
nowych obowiązków. W efekcie musiało nastąpić rozluźnienie naszych kontaktów naukowych co,
przyznam się, przyjąłem z wielkim żalem. Kiedy później Profesor przeniósł się do Gdańska, spotykaliśmy się już tylko przy okazji rozmaitych zjazdów naukowych, w których uczestniczyliśmy.
Były to zawsze spotkania ludzi głęboko sobie przyjaznych.
Profesor Prosnak był dla mnie wzorem naukowca, dla którego rozwiązywanie nowych zagadnień było zawsze zadaniem najważniejszym, a wszystko inne było czymś wtórnym. Wielka
szkoda, że nie ma Go już między nami.
Zbigniew Walenta
Profesor Włodzimierz Juliusz Prosnak
– nota biograﬁczna ze strony Politechniki Częstochowskiej
Profesor zw. dr inż. Włodzimierz Juliusz Prosnak, członek rzeczywisty Polskiej Akademii
Nauk, jest spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji polskiej szkoły aerodynamiki.
W swojej karierze zawodowej związany był z Politechniką Warszawską, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutem Oceanograﬁi PAN, gdzie prowadził bardzo
aktywną działalność organizacyjną, naukową oraz dydaktyczną.
Specjalnością naukową profesora Włodzimierza Prosnaka jest numeryczna mechanika płynów, której był krajowym prekursorem. Jego pierwsza praca oparta na zastosowaniu elektronicznych maszyn liczących pochodzi z 1961 roku (jest więc o 4 lata wcześniejsza od oﬁcjalnej
daty powstania numerycznej mechaniki płynów). Jego zasługą jest zainicjowanie i popularyzacja
dziedziny, która dzięki postępowi techniki komputerowej jest obecnie najintensywniej rozwijaną
gałęzią mechaniki płynów, w polskim środowisku naukowym.
Ważną cechą sylwetki uczonego jest praktyczny zmysł inżynierski. Prace prof. Włodzimierza Prosnaka znalazły bowiem szereg praktycznych zastosowań, w tym zwłaszcza w dziedzinie
tak zaawansowanej technologicznie, jak lotnictwo. Wyniki badań Profesora były wielokrotnie
stosowane przez krajowe, a także i zagraniczne biura projektowe.
Na dorobek naukowy prof. Włodzimierza Prosnaka składa się ponad 110 publikacji naukowych oraz 18 książek i skryptów.
www.pcz.pl/pl/content/prof-zw-dr-inz-wlodzimierz-juliusz-prosnak

3.7.

Profesor Ewald Macha

Profesor Ewald Macha urodził się w 1940 r. w Czerwionce. W 1964 roku ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora uzyskał na Politechnice
Wrocławskiej w 1970 roku, doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wrocławskiej w 1980 roku, a następnie tytuł profesora nauk technicznych w 1992 roku. Dyscyplina naukowa, którą się zajmował, to mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn, natomiast
specjalności to: mechanika ciała stałego, zmęczenie metali i elementów maszyn, mechatronika.
W trakcie pracy Profesor pełnił szereg funkcji: asystent i adiunkt na Politechnice Wrocławskiej,
docent w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (1981-1990), prorektor ds. nauki, WSI w Opolu
(1984-1987), kierownik Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej (1992-2008). Odbył kilka staży naukowych: IREX grant – USA, Purdue University, West
Lafayette, IN i University of California, Los Angeles, CA 1985-1987 (7 miesięcy), DAAD grant
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(1940–2014)
– Niemcy, Ruhr University Bochum i TU Clausthal 1990 (3 miesiące), TEMPUS grant – UK,
Nottingham University i Bradford University 1993 (8 miesięcy), NATO grant – Włochy, Parma
University 1996 (4 miesiące), visiting professor w LAMEFIP ENSAM Bordeaux, Francja 2000
(1 miesiąc), visiting professor w Tours University, Francja 2001 (2 miesiące).
Profesor Macha był twórcą Szkoły naukowej: Trwałość i niezawodność materiałów i konstrukcji. Szkoła skupia się na badaniach zmęczeniowych tworzyw konstrukcyjnych w prostych
i złożonych stanach obciążeń. Zakres tematyczny obejmuje przede wszystkim: opis wieloosiowego
zmęczenia losowego, weryﬁkację metod wyznaczania krytycznych płaszczyzn złomu i przewidywania trwałości zmęczeniowej tworzyw konstrukcyjnych przy wieloosiowych obciążeniach losowych, wpływ wartości średnich obciążeń na trwałość zmęczeniową, opis kumulacji uszkodzeń
w zmęczeniu losowym i prędkości rozwijania pęknięć zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych. Do ważnych osiągnięć szkoły można zaliczyć opracowanie naprężeniowych, odkształceniowych i energetycznych kryteriów wieloosiowego zmęczenia losowego. Kryteria te są integralną
częścią algorytmów oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn i konstrukcji. Algorytmy
te są weryﬁkowane i testowane na maszynach zmęczeniowych w prostych i złożonych stanach
obciążeń. Ostatnio prof. Macha zaangażował się w rozwój nowego kierunku – Mechatronika,
zarówno w zakresie dydaktyki, jak i nauki. Wielokrotnie wyniki badań i analiz były przedstawiane na krajowych i zagranicznych konferencjach, w tym również jako key lectures oraz zostały
opublikowane w liczących się czasopismach i monograﬁach.
Profesor Macha opublikował ok. 300 publikacji, w tym 18 książek, monograﬁi i skryptów
oraz 6 patentów (1 w kilku krajach). Wypromował 9 doktorów (Włodzimierz Będkowski, Henryk Achtelik, Cyprian T. Lachowicz, Tadeusz Łagoda, Aleksander Karolczuk, Adam Niesłony,
Zbigniew Marciniak, Leszek Kasprzyczak, Paweł Toś), z czego dwóch uzyskało stopień doktora
habilitowanego, a jeden tytuł profesora.
Był recenzentem 8 prac doktorskich, 4 prac habilitacyjnych oraz 5 wniosków o tytuł profesorski (Grzegorz Gasiak, Marian Partyka, Czesław Goss, Maciej Kulisiewicz, Mieczysław Szata).
Otrzymał wiele wyróżnień i nagród, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, nagrody II stopnia i I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody JM
Rektora.
Profesor był koordynatorem Centrum Doskonałości CESTI oraz koordynował kilka grantów
europejskich: Tempus-Phare programme S-JEP 11033-96, 1996-1999; Leonardo Da Vinci programme PL/99/2/011097/PI/II.1.1.c/FPC; Grant HTECH CRG 931187 ( NATO), 1994-1996;
Copernicus programme CIPA-CT94-0194; Grant – British Council (UK) and SCRS (PL), 19931995; Centre of Structural Integrity, CESTI, FP5 (2002-2005), Leonardo Da Vinci programme
PL/07/LLP-LdV/TOI/14006.
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Był członkiem wielu prestiżowych instytucji, korporacji i organizacji naukowych, m.in. Międzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji PAN od 1987,
Komitetu Naukowego czasopisma Problemy Maszyn Roboczych, Advisory Board kwartalnika The
Archive of Mechanical Engineering, the European Structural Integrity Society (ESIS), American
Society for Testing and Materials (ASTM), Polskiej Grupy Mechaniki Pękania, przewodniczącym Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, przewodniczącym Komitetu Technicznego TC3.1 – Multiaxial Fatigue w ramach European Structure Integrity Society (ESIS), członkiem Klubu Encyklopedii Actus Purus, członkiem Jure for
the nomination of the Ernst Gassner Award at Fraunhofer Institute for Structural Durability
LBF, Darmstadt. Ponadto był współorganizatorem 10 kolejnych międzynarodowych konferencji „Mechatronic System and Materials”. Był również członkiem komitetów naukowych wielu
konferencji krajowych i międzynarodowych.
Profesor Ewald Macha był cenionym naukowcem, organizatorem nauki, członkiem wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych, członkiem rad naukowych czasopism.
Był wychowawcą licznej kadry naukowej i było to – Jego zdaniem – zadaniem najważniejszym,
a wszystko inne było czymś wtórnym. Wielka szkoda, że nie ma Go już między nami.
Tadeusz Łagoda

3.8.

Profesor Marek Sokołowski

(1927–2014)
W dniu 2 listopada 2014 r. zmarł w Warszawie prof. Marek Sokołowski, wybitny polski mechanik. Urodził się w 1927 roku w kulturalnej rodzinie ziemiańskiej w okolicach Łodzi. Wspominał rodzinę z dużym jak na Niego sentymentem, bo był dosyć powściągliwy w okazywaniu
uczuć, choć jednocześnie serdeczny i uczynny w stosunku do ludzi. Okupacja hitlerowska była
dla Niego koszmarem, czego można się było tylko domyślać z Jego półsłówek. Można powiedzieć,
że był człowiekiem z natury niezdolnym do nienawiści, nawet do wrogów.
Po wojnie studiował w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej. Ukończył ją w roku 1951. Należy podkreślić, że już w latach 1947-1952 był pracownikiem naukowym
Politechniki Gdańskiej. Potem przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1955 roku uzyskał doktorat
z mechaniki w świeżo otwartym Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. W roku 1957 został docentem w tymże Instytucie, a w roku 1961 uzyskał tytuł
profesora nadzwyczajnego. W dziesięć lat później, w roku 1971, został profesorem zwyczajnym.

3. Wspomnienia

To wszystko w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, który od
wczesnych lat pięćdziesiątych był Jego jedynym miejscem pracy. Pełnił tam rozmaite funkcje.
W latach 1963-1970 był dyrektorem do spraw naukowych. Pełnił funkcję kierownika Pracowni
Mechaniki Ciała Stałego. Od roku 1993 do 1995 był zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej
IPPT, a w roku 1995 objął funkcję przewodniczącego Rady Naukowej i sprawował ją do 1999 roku. W latach 1980-1997 (do odejścia na emeryturę) był kierownikiem Zakładu Teorii Ośrodków
Ciągłych.
W czasie swej kariery w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki pełnił rozmaite funkcje związane z redakcją i wydawaniem czasopism. Przede wszystkim trzeba tu wspomnieć okres
pracy Profesora jako redaktora naczelnego Archiwum Mechaniki Stosowanej w latach 1982-1997
oraz Rozpraw Inżynierskich w latach 1986-1998. Nie od rzeczy jest wspomnieć Jego wieloletnią
i wprost bezcenną pracę nad redakcją i korektą językową artykułów publikowanych w pismach
wydawanych przez IPPT, a także w wydawanym przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (którego Profesor był członkiem honorowym) czasopiśmie Journal of
Theoretical and Applied Mechanics. Była ona naprawdę bezcenna nie tylko dla ludzi młodych,
ale także dla dojrzałych uczonych, Profesor bowiem doskonale znał angielski i rozumiał, jak powinien wyglądać artykuł w czasopiśmie. Praca ta trwała wiele lat, niemal do śmierci Profesora,
a dokładniej – do momentu, kiedy mógł jeszcze przychodzić do Instytutu.
Warto też wspomnieć o Jego pracy jako sekretarza Komitetu Redakcyjnego monumentalnego, dziesięciotomowego dzieła Encyklopedia Mechaniki Technicznej. W ramach tej serii był
też redaktorem tomu IV poświęconego teorii sprężystości i autorem jednego z artykułów w tej
pracy zbiorowej. Tu dochodzimy do Jego własnej pracy naukowej. Był profesorem tradycyjnego, szlachetnego typu. Nie pisał publikacji dla efektu ilościowego; pisał wtedy, kiedy uważał,
że ma coś ważnego do powiedzenia. Był autorem ponad 60 prac z zakresu teorii sprężystości
i termosprężystości. Obejmuje to rozmaite publikacje na temat naprężeń cieplnych, naprężeń
momentowych i teorii pękania oraz propagacji szczelin. Wiele uwagi poświęcał ośrodkom i płytom anizotropowym. Wypromował sześcioro doktorantów. Jego współpracownikami byli m.in.
Marek Matczyński, Zbigniew Wesołowski, Ewa Turska. Szczególna przyjaźń łączyła Profesora
z Markiem Matczyńskim, sporo młodszym kolegą, którego zresztą przeżył. Warto wspomnieć
dawną, pochodzącą z 1960 roku pracę Marka Sokołowskiego poświęconą naprężeniom cieplnym
w kuli i w walcu, wykonanych z materiałów o zależnych od temperatury właściwościach. Wywołała ona duże zainteresowanie Amerykanów, którzy w 1961 roku przetłumaczyli ją na angielski.
Trzeba też w tym miejscu zauważyć, że w przeciwieństwie do sporej części kolegów Marek nie
przejawiał wielkiego zainteresowania wyjazdami zagranicznymi. Był w USA, bywał nawet na
Kubie, ale jak się wydaje, bez wielkiego przekonania.
Należy parę słów poświęcić Markowi jako człowiekowi i kierownikowi. Był bowiem bardzo
skomplikowaną osobą, którą powierzchownie łatwo było może niewłaściwie ocenić. Wiązało się
to z Jego ogromnym poczuciem humoru i pozornym epikureizmem. W istocie rzeczy był jednak bardzo dobrym, uczynnym człowiekiem, który w miarę swych możliwości chętnie pomagał
bliźnim i okazywał im serce. Był delikatny, pozbawiony nerwowości, nigdy nie podnosił głosu.
Kiedy trzeba było komuś zwrócić uwagę, robił to, ale w takiej formie, że właściwie trzeba było
samemu przyznać się do błędu – On tylko uprzejmą rozmową doprowadzał do tego, delikatnie
i spokojnie. Podobny był Jego krytycyzm na seminariach.
Jak wspomniano, miał wielkie poczucie humoru. Kiedy po wojnie osiadł w zburzonym Gdańsku, gdzie ulice nie miały jeszcze nazw, przynajmniej polskich, włożył wiele wysiłku w to, by
ulicę na której zamieszkał, ozdobić napisami: „ulica Marka Sokołowskiego”. Co dziwniejsze, zanim wprowadzono „porządek”, na adres ten przychodziły listy spoza Gdańska.
Miał dużą intuicję i talent matematyczny. Potraﬁł instynktownie odgadnąć postać rozwiązań
równań pola, których podstawy teoretyczne nie były Mu znane. Miał też zdumiewający talent
algorytmiczny. Potraﬁł na poczekaniu mnożyć przez siebie liczby wielocyfrowe, czym często
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zdumiewał rozmówców. Wiadomo, że to nie jest właściwie matematyka i że zdarza się, że zdolność
taka występuje także u ludzi niewykształconych. Ale zdumiewające jest, kiedy talentem tym
obdarzeni są ludzie wykształceni matematycznie.
Życie nie szczędziło Mu ciosów: koszmarne lata okupacji, koło pięćdziesiątki nieoczekiwana,
nagła śmierć jego pierwszej żony, przedwczesna śmierć brata. Wszystko znosił z pozornym spokojem. Kiedy związał się ze swą drugą żoną, miał zwyczaj nazywać jej dzieci i wnuki z pierwszego
małżeństwa swoimi „uogólnionymi dziećmi i wnukami”. Bo swoich własnych, naturalnych nie
miał. Toteż bardzo przywiązał się do tych „uogólnionych”.
W pamięci wszystkich, którzy się z Nim zetknęli, Marek pozostanie na zawsze taki, jaki
był w swoich najlepszych latach: inteligentny, dowcipny, utalentowany i życzliwy dla otoczenia
i podwładnych; serdeczny, ciepły człowiek.
Będzie Go nam wszystkim bardzo brakowało.
Jan Sławianowski

Część III

Polska mechanika

1. SYLWETKI WYBITNYCH MECHANIKÓW POLSKICH

1.1.

Profesor Władysław Bogusz

(1916–1975)
4 listopada 1975 r. zmarł nagle w Krakowie prof. dr hab. inż. Władysław Bogusz, wybitny
uczony, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Profesor Władysław Bogusz urodził się 11 kwietnia 1916 r. w Krakowie. Po ukończeniu gimnazjum im. B. Nowodworskiego w Krakowie studiuje na Wydziale Filozoﬁcznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego i w 1938 r. uzyskuje dyplom magistra ﬁlozoﬁi w zakresie matematyki.
Zaraz po ukończeniu studiów powołany został do Szkoły Podchorążych w Zambrowie. Następnie jako podchorąży brał udział w kampanii wrześniowej. Ucieka z niewoli niemieckiej. Poprzez Słowację, Węgry, Rumunię, Turcję przedostaje się na Bliski Wschód. Wraz z Brygadą
Karpacką, a następnie Dywizją Karpacką przechodzi cały szlak bojowy – Libia, Egipt, Włochy.
Walczy pod Tobrukiem, walczy pod Monte Cassino. Wojnę kończy w stopniu porucznika. Za
swoje zasługi bojowe odznaczony został czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, odznaczeniami brytyjskimi
The Military Medal, Gwiazdą za Wojnę, Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii, Brytyjskim Medalem
Wojny 1939-1945.
Po powrocie do kraju rozpoczyna pracę w Zjednoczeniu Przemysłu Odlewniczego w Krakowie, a następnie pracuje jako nauczyciel matematyki i ﬁzyki w VIII Gimnazjum i Liceum w Krakowie. Równocześnie studiuje na drugim fakultecie – Wydziale Elektromechanicznym Akademii
Górniczo-Hutniczej, uzyskując w 1952 r. dyplom inżyniera mechanika hutniczego. Od stycznia
1950 r. pracuje aż do śmierci w Akademii Górniczo-Hutniczej, przechodząc wszystkie stopnie od
asystenta do profesora zwyczajnego.
W 1955 r. Rada Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH nadała Mu stopień
naukowy kandydata nauk technicznych na podstawie rozprawy pt. Wyznaczanie sił wewnętrznych powodujących tłumienie drgań metodą drgań swobodnych zanikających dla materiałów konstrukcyjnych. Natomiast stopień naukowy docenta (doktora habilitowanego) uzyskał w 1960 r.
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uchwałą Rady Wydziału Górnictwa AGH na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Wyznaczanie
obszarów stateczności nieliniowych układów dynamicznych.
W latach 1960-1969 pełnił funkcję kierownika Katedry Mechaniki Technicznej, a następnie, po reorganizacji uczelni – kierownika Zakładu Teorii Maszyn i Automatycznej Regulacji.
W latach 1960-1962 jest prodziekanem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, dyrektorem
Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, dyrektorem naukowym nowo utworzonego Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki. Przez trzyletni okres (1972-1975) był prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej.
Na podkreślenie zasługuje Jego wszechstronna działalność. Zarówno w pracy naukowej, jak
i dydaktycznej, organizacyjnej oraz w pracach dla przemysłu uzyskiwał doskonałe wyniki. Można
śmiało powiedzieć, że stworzył w nauce „szkołę Bogusza”. Wychował i zgromadził wokół siebie
w katedrze zespół młodych naukowców, których zainteresował uprawianą przez siebie dziedziną
mechaniki stosowanej. Wielu z nich jest profesorami i docentami. Był promotorem 15 prac
doktorskich.
Szczególnie wybitne osiągnięcia ma w działalności naukowo-badawczej. Jest autorem ponad
100 publikacji, w tym wielu w naukowych czasopismach zagranicznych. Publikacje dotyczą głównie zagadnień drgań układów liniowych i nieliniowych, dynamiki maszyn, a także wibroakustyki.
Zajmował się zagadnieniami jakościowego badania przebiegów nieustalonych w układach nieliniowych, stateczności układów mechanicznych i automatyki, syntezy optymalnej oraz zastosowań
drgań w różnych dziedzinach techniki. Posługując się własną oryginalną metodą topologiczną
do badania jakościowego układów dyskretnych nieliniowych, rozwiązał szereg zagadnień z drgań
prętów, maszyn wirnikowych i układów o wielu stopniach swobody.
Do Jego prac podstawowych należą publikacje z badania stateczności w sensie Lapunowa
i stateczności technicznej. Na podkreślenie zasługuje tutaj wykazanie, że powszechnie stosowane kryterium stateczności w sensie Lapunowa nie jest wystarczające do rozwiązywania wielu
zagadnień technicznych. Problemy stateczności technicznej rozpracowane zostały przez prof.
Władysława Bogusza zarówno dla układów zdeterminowanych, jak i stochastycznych.
Wyniki prac naukowo-badawczych prof. Bogusza wykorzystywane były w przemyśle.
W 1964 r. prof. Bogusz był współautorem realizacji projektu przesunięcia wielkiego pieca w Hucie
„Pokój”. Inne Jego prace wdrożone były w wyniku badań prowadzonych pod Jego kierownictwem dla gospodarki narodowej.
Przez okres 20 lat był konsultantem naukowym Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego.
Profesor dr Władysław Bogusz był pracownikiem naukowym znanym na całym świecie.
Brał czynny udział w dużej liczbie międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych
w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, Rumunii, Jugosławii, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Szwajcarii. Współpracując ściśle z Czechosłowacką Akademią Nauk i Słowacką Akademią Nauk, był współorganizatorem międzynarodowych konferencji dynamiki maszyn, które
odbywały się na przemian w Czechosłowacji i w Polsce. Również był współorganizatorem wielu konferencji drgań nieliniowych organizowanych przez Akademie Nauk Polski, Ukrainy, NRD
i Czechosłowacji.
Profesor Władysław Bogusz współpracował ściśle na polu naukowym z wieloma placówkami naukowymi za granicą. M.in. wymienić tutaj należy Instytut Mechaniki Maszyn Słowackiej Akademii Nauk, Instytut Matematyki i Mechaniki Stosowanej w Berlinie, Instytut Mechaniki Akademii Nauk Ukrainy, EMPA w Szwajcarii, Instytut Wibracji i Dźwięku w Wielkiej
Brytanii.
W pracy dydaktycznej uzyskiwał bardzo dobre wyniki, prowadząc wykłady z mechaniki ogólnej, teorii drgań oraz teorii maszyn i automatycznej regulacji. Był niezmiernie lubiany i szanowany przez studentów. Z ich życiem był nieprzerwanie związany, pełniąc funkcje opiekuna grupy
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studenckiej, opiekuna roku, opiekuna koła naukowego, przewodniczącego senackiej komisji ds.
młodzieży.
Wszechstronna działalność prof. Władysława Bogusza nie ograniczała się tylko do prac naukowych i dydaktycznych w AGH. Prócz pełnienia wielu funkcji dydaktycznych i naukowych
w uczelni przez wiele lat był członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, przewodniczącym Zarządu Krakowskiego, członkiem
Zarządu Głównego PTMTS. Był przewodniczącym Sekcji Układów Dyskretnych Komitetu Mechaniki i Fizyki Ośrodków Ciągłych PAN oraz przewodniczącym Zespołu Dynamiki Maszyn
Komitetu Podstaw Konstrukcji i Technologii Maszyn PAN. Był również członkiem wielu Rad
Naukowych.
Aktywnie współpracował z redakcjami wielu czasopism naukowych w kraju i za granicą. Był
stałym recenzentem prac naukowych dla Zentralblatt für Mathematik. Był człon kiem Komitetów Redakcyjnych Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Zagadnień Drgań Nieliniowych oraz
Zeszytów Naukowych AGH.
Profesor Władysław Bogusz był współorganizatorem Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki
AGH oraz współtwórcą laboratorium wibroakustycznego.
Przez wiele lat prof. Władysław Bogusz był członkiem Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także przez okres pięcioletni – wiceprzewodniczącym Rady Zakładowej ZNP
przy AGH. Był także aktywnym działaczem Koła ZBoWiD przy AGH oraz członkiem Zarządu
Wojewódzkiego TPP-R w Krakowie.
Za swoją działalność nakową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną odznaczony został wysokimi odznaczeniami państwowymi. Posiadał Krzyż Oﬁcrski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Tysiąclecia, Medal XXX-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę m. Krakowa, Złotą Odznakę Zasłużony dla woj. katowickiego. Prezydium Słowackiej Akademii Nauk nadało Mu Medal im. A. Stodoli.
Wielokrotnie prof. Władysław Bogusz nagradzony był nagrodami ministrów. Był laureatem
zespołowej nagrody I stopnia ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, laureatem nagrody indywidualnej II i I stopnia ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki.
Odszedł od nas wybitny, światowej sławy uczony i specjalista. Odszedł od nas Człowiek pełen zapału i inicjatywy, Człowiek szlachetnego serca, wielki nasz nauczyciel i przyjaciel. Straciliśmy nauczyciela, przyjaciela, opiekuna i wychowawcę kilku pokoleń kadry naukowej, inżynierów
i młodzieży studenckiej.
W naszej pamięci pozostanie na zawsze Jego szlachetność, prostolinijność oraz życzliwość dla
wszystkich.
Zbigniew Engel
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 14, z. 3, 1976

1.2.

Profesor Zbigniew Brzoska

9 maja 1987 r. zmarł nagle prof. Zbigniew Brzoska. Wraz z jego odejściem skończyła się
– chyba na zawsze – pewna epoka i pewien styl działania w polskich naukach technicznych,
dydaktyce inżynierskiej, w podejściu do zasad projektowania wytrzymałościowego. Był jednym
z ostatnich wybitnych profesorów polskich uczelni technicznych w starym stylu, o niekwestionowanym i uznanym w całym kraju autorytecie, ogromnej i rozległej wiedzy, człowiekiem, którego
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(1916–1987)
zainteresowania i talenty umieszczały wśród osobistości nazywanych w epoce renesansu homo
trium linguarum. Wielki urok, cięty dowcip, znakomita pamięć nie tylko do liczb i wykresów,
ale nazwisk i twarzy powodowały, że każde spotkanie z Profesorem studenta, ucznia czy współpracownika zostawiało wspomnienie nie jedynie znakomitej konsultacji zawodowej, lecz także
bardzo osobistego kontaktu z człowiekiem wybitnym.
Śp. prof. Zbigniew Brzoska urodził się 27 września 1916 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej osiadłej w stolicy od wielu pokoleń. Lubił zawsze żartobliwie podkreślać, że pochodzi
z rodziny kupieckiej i dlatego do działalności technicznej, jak twierdził, miał od początku podejście pragmatyczne: nie to dobre i ważne, co sobie sami wymyślimy, lecz to, co przemysł zechce od
nas kupić. Maturę uzyskał w państwowym gimnazjum humanistycznym im. J. Lelewela w 1934 r.
i w tym samym roku wstąpił na Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, wybierając
po półdyplomie specjalność lotniczą. Działalność naukową rozpoczął jeszcze w czasie studiów,
pod koniec lat trzydziestych, w Katedrze Wytrzymałości Materiałów prof. Maksymiliana Tytusa Hubera, wykonując jako wolontariusz badania konstrukcji lotniczych i osłabionych otworami
powłok. Studia w dziedzinie teorii sprężystości i teorii powłok kontynuował pod kierunkiem
prof. Hubera w okresie okupacji, prowadząc równocześnie badania elastooptyczne z ówczesnym
adiunktem w Katedrze Wytrzymałości dr. R. Kurowskim. Zaowocowały one tuż po wojnie w postaci dysertacji doktorskiej pt. Wytrzymałość cylindrycznej powłoki kołowej (promotor prof. dr
M.T. Huber) obronionej w czerwcu 1946 r. na Politechnice Gdańskiej.
Działalność konstrukcyjną prof. Brzoska zaczął również jeszcze jako student, pracując w latach 1938-1939 pod kierunkiem inż. K. Korsaka na stanowisku młodszego konstruktora w Oddziale Studiów Wytwórni Płatowców PZL Okęcie, gdzie prowadził całość analizy wytrzymałościowej i prób statycznych samolotu myśliwskiego „Sokół” PZL 42.
W kampanii wrześniowej brał czynny udział jako ochotnik w technicznej służbie lotnictwa.
W czasie okupacji środki utrzymania dla siebie i – pod koniec wojny – już czteroosobowej swojej
rodziny zdobywał jako robotnik w różnych warsztatach prywatnych, najdłużej przy remoncie
obrabiarek do drewna. Równocześnie uczestniczył w walce z okupantem w szeregach Armii
Krajowej.
Od pierwszych lat po wojnie rozpoczyna się okres szczególnie intensywnej i wielokierunkowej działalności Profesora. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia, które
natychmiast włączyło się do odbudowy kraju, tworzenia nowych dóbr i wartości, kontynuowało
chlubne tradycje polskiego lotnictwa lat trzydziestych. W działalności tej wyróżnić można kilka
nurtów: organizacyjny w przemyśle, organizacyjny w szkolnictwie wyższym i nauce, dydaktyczny,
inżyniersko-konstrukcyjny i badawczy.
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Już w sierpniu 1945 r. wspólnie z inż. K. Szałkowskim uruchomił przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Zbrojeniowego komórkę przekształconą następnie w Główny Instytut Lotnictwa.
W Instytucie tym kierował do 1955 r. pracą Działu Wytrzymałościowo-Konstrukcyjnego obejmującą całokształt zagadnień wytrzymałościowych wszystkich typów samolotów i śmigłowców.
W dziale tym konstruowano także nietypowe wówczas maszyny, jak np. zaprojektowany przez
inż. B. Żurakowskiego pierwszy polski śmigłowiec SP GIL. Rezygnując ze stałej pracy w Instytucie Lotnictwa w 1955 r. (pozostał tam nadal jako konsultant, a od 1960 r. członek Rady
Naukowej), zostawił dział jako samodzielną i prężną komórkę dorównującą placówkom zagranicznym zarówno pod względem kadrowym, jak i wyposażenia wykonanego w dużej mierze we
własnym zakresie.
Równolegle z pracą w Instytucie brał udział w organizowaniu, prowadził dydaktykę i prace
badawcze na wyższych uczelniach technicznych, które odbudowywały się po ogromnych stratach
wojennych, tak w sensie ﬁzycznym, jak i gromadzenia i tworzenia nowej kadry nauczycieli akademickich. W latach 1946-1951 był profesorem Wytrzymałości Materiałów w Szkole Inżynierskiej
im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, jednocześnie pracując jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej: najpierw u prof. W. Wierzbickiego na Wydziale Inżynierii (1946-1948), później w Katedrze
Mechaniki Lotu na Wydziale Mechanicznym (1948-1951). Wykłady młodego profesora w Szkole
Inżynierskiej szybko zaczęły być słynne: dowcip i swoboda połączone ze znakomitą pamięcią
i starannym przygotowaniem tematu dawały rezultaty, które porywały słuchaczy i imponowały
kolegom. Nie bez znaczenia w tych sukcesach było – jak sam podkreślał – wykorzystanie ogromnego doświadczenia dydaktycznego Jego przyjaciela i starszego kolegi – prof. R. Kurowskiego.
Będąc adiunktem u prof. W. Wierzbickiego, odbudował i zorganizował laboratorium Wytrzymałości, dając Politechnice placówkę, której stan wyposażenia zdobytego po Niemcach, wyremontowanego z uszkodzonych maszyn lub wykonanego samodzielnie stawiał ją jako jednostkę
o najlepszych wówczas możliwościach badawczych w zakresie budownictwa w Polsce.
W 1951 r. po połączeniu Politechniki ze Szkołą Wawelberga został powołany na stanowisko
zastępcy profesora, w 1954 r. profesora nadzwyczajnego, a 1960 – zwyczajnego oraz – od początku – kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem tej Katedry był niemal do końca, biorąc jednocześnie żywy,
niezwykle twórczy i inspirujący udział w pracach organizacyjnych wydziału, uczelni i ministerstwa: jako dziekan Wydziału Lotniczego w kadencji 1956-1960, członek (1950-1956), a następnie
przewodniczący (1956-1962) Komisji Programowych Wydziałów Mechanicznych w ministerstwie,
przy którego współudziale, a później pod bezpośrednim kierownictwem formułowane były plany
i programy studiów wszystkich wydziałów mechanicznych w kraju, kierownik Studium Doktoranckiego PW (1972-1977), przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowej Wydziału MEiL
PW (1973-1978) i opiekun specjalności Lotnictwo tegoż wydziału, przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Dydaktyki i Kierunków Studiów (1981-1984).
Jednocześnie Profesor prowadził niesłychanie bogatą działalność dydaktyczną, inżynierską
i badawczą. Poza wykładami (wytrzymałość materiałów, wytrzymałość konstrukcji lotniczych,
teoria sprężystości, stateczność konstrukcji, kształtowanie konstrukcji, mechanika pękania) i laboratorium z Wytrzymałości Materiałów i Wytrzymałości Konstrukcji Lotniczych na rodzimym
Wydziale Lotniczym, a później (1960 r.) Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, prowadzi również wykłady z wytrzymałości materiałów oraz statyki konstrukcji przestrzennych na
Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym (1956-1960) oraz do 1965 r. specjalistyczne wykłady statyki konstrukcji przestrzennych i statyki konstrukcji pojazdów na ówczesnym Wydziale
Maszyn Roboczych i Pojazdów. Jest faktem, że ogromna większość wszystkich inżynierów lotniczych specjalności płatowcowej w Polsce nauczyła się u Niego nie tylko samej analizy, ale i zrozumienia oraz tworzenia koncepcji prawidłowych z punktu widzenia wytrzymałości konstrukcji. To
samo można powiedzieć o średniej wiekiem generacji inżynierów w dziedzinie maszyn roboczych,
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którym wykłady statyki konstrukcji dawały klucz do tworzenia ustrojów nowoczesnych, bardziej
racjonalnych, przewyższających dotychczasowe rozwiązania. Jako pomoc dla studentów i szerokie monograﬁe dla inżynierów zostały pomyślane dwie książki Profesora, które doczekały się
kilku wydań: Wytrzymałość materiałów (PWN 1972, 1974 i 1979), oraz Statyka i stateczność
konstrukcji prętowych i cienkościennych (PWN 1961 i 1965). Pisanie trzeciej, ogromnie rozbudowanej, trzytomowej (w zamyśle 1000 stron) wersji tego ostatniego dzieła przerwała Mu śmierć.
Nie ma chyba obecnie polskiego inżyniera zajmującego się obliczeniami statycznymi, który nie
miałby na biurku tych podręczników.
W swoich wykładach Profesor wykorzystywał wyniki współpracy z przemysłem. Współpraca
ta polegała w głównej mierze na tworzeniu koncepcji nowych konstrukcji cienkościennych w budowie samolotów oraz różnych innych działach techniki, jak nadwozia samochodowe, cysterny
samojezdne, wagony kolejowe, dźwigi budowlane i okrętowe – by wymienić tylko najważniejsze.
Prac takich dla przemysłu wykonał (bądź nimi kierował) ponad pięćdziesiąt, przy czym bardzo
wiele z tych koncepcji zostało zrealizowanych w praktyce: samonośne nadwozia autobusowe SAN,
wagony do przewozu granulatów, cysterny różnych rodzajów, naczepy samochodowe, wysięgniki
teleskopowe żurawi, konstrukcje żurawi budowlanych i okrętowych itp. Niektóre pomysły zostały
opatentowane (dziewięć patentów).
Kierowana przez Niego od 1951 r. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (później
Zakład w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału MEiL) jest placówką, z której wyszło liczne grono doktorów, docentów i profesorów. Był promotorem 15 prac
doktorskich, przy Jego doradztwie i sugestiach wykonano pięć prac habilitacyjnych, z grona Jego uczniów wywodzi się czterech docentów (A. Jaworski, Z. Treszkowski, M. Bijak-Żochowski,
J. Kapkowski), pięciu profesorów (W. Szczepiński, W. Gutkowski, H. Frąckiewicz, S. Łukasiewicz, J. Stupnicki), trzech z nich jest członkami Polskiej Akademii Nauk.
Działalność na uczelni nie zaspokajała bujnej, ekspansywnej natury Profesora, i chociaż tak
szeroka, nie wyczerpywała Jego możliwości.
W latach 1956-1967 kieruje Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn przy Komitecie Budowy
Maszyn PAN. Szereg osiągniętych wówczas w tym Zakładzie wyników, np. badania dynamiki
kół zębatych (zespół prof. A. Mareckiego), analizy numerycznej metodą elementów skończonych
(zespół prof. J. Szmeltera) lokowało Go ówcześnie w czołówce światowej. Od 1956 r. jest stałym
członkiem Komitetu Budowy Maszyn, a od 1968 do 1980 r. Komitetu tego wiceprzewodniczącym, jak również kierownikiem Sekcji Podstaw Konstrukcji Maszyn. Zespoły tej Sekcji: Dynamiki
Maszyn, Zmęczenia Materiałów, Stateczności Konstrukcji – liczyły przeszło 250 aktywnych pracowników naukowych z całego kraju, a ich działalność (sympozja, konferencje naukowe, szkoły)
miała istotne znaczenie dla rozwoju tych kierunków.
W roku 1969 nadana Mu zostaje godność Członka Korespondenta, a w roku 1981 Członka
Rzeczywistego PAN.
Profesor był współtwórcą, członkiem i przewodniczącym wielu towarzystw naukowych i Rad
Naukowych. 13 marca 1958 r. znalazł się w gronie 74 wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie
mechaniki, którzy powołali do życia Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Przez sześć kadencji (1963-1969) był wiceprzewodniczącym towarzystwa, a w kadencji 1969-1971
– przewodniczącym. W dwudziestolecie PTMTS w 1978 r. XVIII Zjazd Delegatów nadał Mu
godność członka honorowego. W ramach działalności w Towarzystwie przewodniczył komitetom
organizacyjnym szeroko znanych w Polsce, a później również za granicą ośmiu kolejnych Sympozjów Badań Doświadczalnych w Mechanice Ciała Stałego, dwu ostatnich (w 1984 i 1986 r.)
był Przewodniczącym Honorowym.
Członek i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa, Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego WSK-Mielec, Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-
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-Rozwojowego Taboru Kolejowego, Rady Programowej Czasopisma Przegląd Techniczny Innowacje, Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałowej PW i wreszcie wieloletni redaktor naczelny Archiwum Budowy Maszyn, czasopisma naukowego PAN o długiej tradycji i znakomitym
poziomie: wszystkie te godności i tytuły, za którymi kryła się zawsze wytężona praca, wyczerpują
już być może spis obszarów aktywności zawodowej Profesora. Była ona wysoko oceniana przez
uczelnię, ministerstwo, środowisko naukowe i władze: uzyskał szereg Nagród Ministra I stopnia,
odznaczono Go Krzyżami Kawalerskim i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznano tytuł
Zasłużonego Nauczyciela PRL.
Tyle suche fakty życiorysu. Wskazują na zdumiewający ogrom pracy, potężną energię, niebywałą szerokość zainteresowań i umiejętność równoległego działania na wielu obszarach. Nie
mówią natomiast wiele o Profesorze jako o człowieku: co lubił, jakie miał poglądy, jak na co
dzień pracował, jak wykładał, rozmawiał ze studentami, żartował ze współpracownikami. Oddanie tej drugiej, niejako prywatnej strony życia jest zresztą znacznie trudniejsze niż przedstawienie rejestru godności, zaszczytów i stanowisk i znacznie mocniej obarczone być może błędem
subiektywnej oceny.
Miał dwie wielkie miłości w swojej pracy, nauczanie i działalność inżyniersko-konstrukcyjną.
Studentom poświęcał bardzo wiele czasu – wykłady przygotowywał starannie, ciągle je zmieniał
i unowocześniał, lubił prowadzić je w sposób efektowny, a nawet czasami nieco teatralny. Były
słynne na wydziale i Politechnice, gromadziły licznych słuchaczy, bardzo często spoza obowiązkowych kursów. Wspaniała pamięć pozwalała Mu znać nazwiska i imiona wszystkich swoich
wychowanków; uczył ich się zresztą, uważając, że znać je jest Jego obowiązkiem. Miał wiele
kontaktów osobistych ze studentami, a godziny konsultacji były zawsze święte: ulubieni współpracownicy i znakomici koledzy musieli często czekać na ich zakończenie, gdy nawet w bardzo
pilnej sprawie chcieli się z Nim porozumieć. Jego dawni wychowankowie, później często poważni dyrektorzy poważnych przedsiębiorstw przyjeżdżający na konsultacje bądź by zamówić
ekspertyzę czy pracę badawczą, witani byli przez Profesora zwykle kordialnie, po imieniu. Pamiętał nawet ich oceny na studiach, zachowanie na egzaminie. Przyjeżdżali więc często i chętnie:
i z sentymentu do uczelni i własnej młodości, które Profesor tak znakomicie im przypominał,
i by uzyskać rzetelną i szybką odpowiedź od najlepszego fachowca w dziedzinie wytrzymałości
w Polsce.
Profesor był niewyczerpanym źródłem nowych pomysłów i koncepcji. Rozdawał je wszystkim
bardzo szczodrze, nie żądając pokwitowania, cieszył się, gdy ktoś je podejmował, sam do ich
realizacji nie mając często cierpliwości i czasu.
Nie publikował zbyt dużo, miał pewien dystans do czysto akademickich rozważań, w całej
działalności naukowej i zawodowej kierując się przydatnością techniczną swoich dociekań. Często
widać było, że zamiłowania konstruktorskie biorą w Nim górę nad postawą badacza. Wyznawał zasadę, że postulat absolutnej poprawności rozwiązań działa hamująco na impet twórczy,
twierdził, że jedno doświadczenie jest warte więcej niż funt obliczeń, a odpowiedź dana z inżynierską dokładnością, ale szybko – znacznie bardziej wartościowa i przydatna niż precyzyjny
wynik długich dywagacji.
Był wymagający w stosunku do siebie, swoich współpracowników i studentów, ale nawet
ci, którym u Niego się nie powiodło, darzyli Go zawsze szacunkiem i tym dziwnym rodzajem
uczucia, w którym odrobina żalu pomieszana jest z podziwem i miłością.
Umiał patrzeć krytycznie: widział wiele słabości wydziału, Politechniki Warszawskiej, polskich nauk technicznych. Słabościom tym starał się przeciwdziałać. W działaniu był realistą,
liczył się z rzeczywistością, respektował kierunki i granice możliwości działania, oceniał fakty
i ludzi bez uprzedzeń, stronniczości i złudzeń.
Licznym swoim współpracownikom wpajał zasady, by badać rzetelnie, nauczać uczciwie,
oceniać sprawiedliwie.
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Czy stworzył szkołę? W sensie uformowania zwartej grupy ludzi działających w dość wąskiej
dziedzinie badawczej – nie. Jego wszakże szkołą jest kilkuset wysoko wykwaliﬁkowanych inżynierów zajmujących się wytrzymałością i statyką konstrukcji, rozsianych w biurach konstrukcyjnych
i fabrykach w całej Polsce. Jego wszakże szkołą jest dzialalność naukowa docentów, profesorów,
członków Akademii, których On w ich pierwszych, a często i następnych krokach zawodowych
promował.
Dlatego Jego pogrzeb w dniu 14 maja 1987 r. zgromadził na Cmentarzu Powązkowskim
setki osób. Żegnały Go sztandary Politechniki Warszawskiej, Instytutu Lotnictwa, żegnały Go
delegacje ludzi nauki i ludzie techniki z instytucji i przedsiębiorstw całego kraju. Dziesiątki
wieńców i wiązanek, tysiące kwiatów pokryły grób jak serdeczne łzy rozstania.
Marek Bijak-Żochowski
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 26, z. 1, 1988

1.3.

Profesor Maksymilian Tytus Huber

(1872–1950)
Setna rocznica urodzin Profesora Maksymiliana Tytusa Hubera
Zapewne nie przypuszczał prof. M. T. Huber, że w miejscu, w którym przed stu laty przyszedł na świat (4 stycznia 1872), to znaczy w Krościenku nad Dunajcem, niemal w przededniu
tej rocznicy zgromadzą się uczeni z wielu krajów świata, by dyskutować problemy mechaniki
na XIV Konferencji Mechaniki Ciała Stałego organizowanej przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (2-11 września 1971). W ten, prawdopodobnie nie
zamierzony, sposób Polska Mechanika przywędrowała do miejsca urodzin jej najwybitniejszego
przedstawiciela pierwszej połowy XX wieku, a zebrani uczeni mogli złożyć należny Mu hołd.
Profesor Maksymilian Tytus Huber przejawiał aktywną działalność naukową przez ponad
sześćdziesiąt lat. Jego pierwszy artykuł pt. Prosta konstrukcja hiperboli ukazał się drukiem
w Czasopiśmie Technicznym we Lwowie w roku 1890, gdy był zaledwie osiemnastoletnim chłopcem, studentem pierwszego roku Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej. Politechnikę Lwowską ukończył w roku 1895, tj. w roku 50-lecia istnienia uczelni. Jednocześnie wyszło drukiem
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studium teoretyczne pt. O tacheograﬁe systemu Zieglera i Hagera, już czwarty artykuł młodego
M. T. Hubera. Ostatnia oryginalna praca pt. Kilka uwag o własnościach mechanicznych ciał
stałych (Arch. Mech. Stos., 1, 5 [1951]) była fragmentem wykładu pt. Najważniejsze własności
materiałów konstrukcyjnych i ich rola w zagadnieniach wytrzymałościowych współczesnej techniki, wygłoszonego przez Autora na kursie wakacyjnym dla inżynierów we wrześniu 1950 i ukazała
się już po śmierci prof. M. T. Hubera, zmarłego 9 grudnia 1950 r. Interesujące jest, że w tym
artykule prof. M. T. Huber rozpatruje podstawowe założenia teorii zniszczenia według Griﬃtha
i podaje kilka uwag dotyczących zastosowania osiągnięć współczesnej ﬁzyki w zagadnieniach
wytrzymałościowych. M. T. Huber uważał, iż dziedzina ta ma duże perspektywy rozwojowe. Artykuł ten otwierał pierwszy zeszyt Archiwum Mechaniki Stosowanej po przejęciu wydawnictwa
przez Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych PAN i był wyrazem uczczenia pamięci wielkiego
uczonego i jednego z założycieli kwartalnika.
Nie jest celem tego artykułu przypominanie szczegółowego życiorysu czy dokładne omawianie
dorobku wielkiego Uczonego (patrz M. T. Huber, Pisma, tom 1, PWN 1964, także AMS, 1949,
z. 4). Wydaje nam się natomiast, że najwłaściwsze będzie przypomnienie, do jakiego stopnia
Jego dzieła, myśli i poglądy są nadal aktualne.
Wróćmy jednak na razie do wieku XIX. Asystentem przy Katedrze Budowy Dróg i Kolei
Żelaznych zostaje mianowany M. T. Huber jeszcze w czasie studiów w roku 1894. Po uzyskaniu
dyplomu i odbyciu służby wojskowej przez jeden rok studiuje matematykę na Uniwersytecie
Berlińskim, starania o przedłużenie stypendium nie dają wyniku. Od października 1898 r. jest
znowu asystentem, tym razem przy Katedrze Matematyki w Politechnice Lwowskiej. Po roku
przenosi się do Krakowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskuje w roku 1904 za pracę pt.
Z teorii stykania się ciał stałych. W tymże roku ukazuje się jedna z jego najbardziej znanych prac
pt. Właściwa praca odkształcenia jako miara wytężenia materiału opublikowana w Czasopiśmie
Technicznym we Lwowie. W roku 1906 wraca do Lwowa, obejmując wykłady Mechaniki Ogólnej,
a w dwa lata później zostaje kierownikiem Katedry Mechaniki Technicznej Politechniki Lwowskiej i profesorem zwyczajnym. W latach 1910-1912 jest dziekanem Wydziału Inżynierii. W roku
1914 zostaje wybrany rektorem, jednak pobór do wojska uniemożliwia Mu objęcie tej funkcji.
Bierze udział w walkach na froncie i dostaje się do niewoli rosyjskiej. Okres niewoli nie jest dla
Niego stracony, zaznajamia się z pracami uczonych rosyjskich, zaprzyjaźnia się z prof. S. P. Timoszenką, organizuje szkolnictwo polskie w Kazaniu, prowadzi wykłady. Po powrocie do kraju
prowadzi ożywioną działalność naukową i organizacyjną. Ponownie wybrany rektorem Politechniki Lwowskiej, tym razem obejmuje urząd w roku akademickim 1921/1922. W roku 1925 zostaje wybrany przewodniczącym Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
w roku 1927 członkiem korespondentem, a w roku 1934 członkiem czynnym Polskiej Akademii
Umiejętności. Na zaproszenie Senatu Politechniki Warszawskiej obejmuje w roku 1928 kierownictwo Katedry Mechaniki II, pozostając na tym stanowisku aż do wybuchu wojny. W r. 1937
otrzymuje godność członka zagranicznego Akademii Pracy im. Masaryka w Pradze. Profesor
M. T. Huber jest w tym okresie szczególnie czynny zawodowo i społecznie w stowarzyszeniach
naukowych. Klęska wrześniowa nie załamuje Go. Po śmierci przewodniczącego Kasy im. Mianowskiego obejmuje tę funkcję, starając się ukryć część majątku przed okupantem i zużytkowując ją
na pomoc dla naukowców. Prowadzi wykłady w szkołach technicznych i na tajnej Politechnice
oraz żywą działalność twórczą. Po wybuchu powstania wysiedlony z Warszawy, gdzie traci cały
dorobek życia, w tym archiwum i bibliotekę, po tułaczce dostaje się do Zakopanego.
Po wyzwoleniu na zaproszenie Politechniki Gdańskiej obejmuje Katedrę Wytrzymałości Materiałów i Wyższych Zagadnień Mechaniki, przemianowaną następnie na Katedrę Stereomechaniki Technicznej. Pracuje tu do roku 1949, kiedy to przenosi się do Krakowa, gdzie obejmuje
Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki Akademii Górniczo-Hutniczej, pozostając na tym stanowisku do końca swojego życia.
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Profesor M. T. Huber był doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i Politechniki Gdańskiej, profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej. W r. 1949 zostaje
laureatem Państwowej Nagrody Naukowej. Odznaczony był Komandorią Orderu Polonia Restituta i trzykrotnie Złotym Krzyżem Zasługi (1933, 1936 i 1948 r.).
Działalność naukowa prof. M. T. Hubera zawiera się w ok. 240 artykułach naukowych i publicystycznych i 17 książkach i monograﬁach, z których wiele osiągnęło po kilka wydań. Polska
Akademia Nauk powołała po śmierci Uczonego Komitet, którego staraniem zostało wydane przez
PWN w latach 1954-1964 pięciotomowe dzieło pt. Pisma, w którym podano życiorys i charakterystykę działalności naukowej prof. M. T. Hubera oraz wybór najcelniejszych jego prac naukowych.
Życie prof. Hubera cechowała niezwykła pracowitość i oﬁarność, życzliwość dla kolegów i podwładnych, optymizm i zapał do pracy, rozległe horyzonty myślowe, a równocześnie skromność
wielkiego uczonego. Życie Jego było trudne, wydawało się, że przeżycia obu wojen światowych
przyniosły Mu kompletną ruinę. Jednak z niewoli rosyjskiej wrócił M. T. Huber obładowany rękopisami prac, a podczas drugiej wojny światowej mimo podeszłego wieku napisał szereg znanych
monograﬁi i podręczników, nie mówiąc o działalności dydaktycznej i społecznej. Był człowiekiem niezwykłego hartu ducha, a zarazem oryginalnego dowcipu, starającym się wypowiedzieć
wszędzie tam, gdzie miał coś do powiedzenia. Jego myśli przetrwały, mało, są nadal aktualne.
Po Jego śmierci ukazały się nowe wydania Jego monograﬁi, według Jego pomysłu został opracowany rozpoczęty przez Niego Słownik Terminologii Mechaniki Klasycznej w 5 językach oraz
podobny Słownik Terminologii Wytrzymałości Materiałów, które ukazały się następnie w wersji
polskiej (WNT, 1962) i angielskiej (WNT, 1965).
O powszechnym uznaniu Jego zasług dla rozwoju kultury polskiej niech świadczy zbiornikowiec polski noszący Jego imię, zwodowany w roku 1961 przez Stocznię im. Lenina w Gdańsku.
Jego powiedzenia do dzisiaj są cytowane, jak np.: „Nie błąd dyskredytuje człowieka, lecz
upieranie się przy błędzie”. M. T. Huber stwierdzał, że podstawy pracy badawczej inżyniera
powinny się opierać:
1. na umiejętności przyrodniczego myślenia, kształtowanej na mechanice i ﬁzyce teoretycznej,
2. na podbudowie matematycznej tej umiejętności,
3. na umiejętności wykonania stosownych doświadczeń.
Zauważone błędy wytykał prof. M. T. Huber w sposób bezpardonowy, często w gwałtownych
polemikach, przy tym starał się zawsze wniknąć jak najgłębiej w tok rozumowania krytykowanej
pracy, przeprowadzić dowód błędności rozumowania i wykryć prawdę.
W kwestii języka prof. M. T. Huber uważał, że słownictwo techniczne powinno być zgodne z duchem języka polskiego, wolne od obcych naleciałości, odpowiadać zasadom logiki przez
zachowanie koincydencji między wyrazem a odtwarzanym pojęciem. Znając gruntownie języki
narodów sąsiadujących, dbał o poprawność językową wyrazów technicznych i niezaśmiecanie
języka, przeciwstawiał się przeszczepianiu wyrazów nasuwających błędne skojarzenia myślowe,
równocześnie przestrzegał jednak przed megalomanią narodową i przesadnym rugowaniem z języka ojczystego wyrazów świadczących o wpływie starszych kultur oraz apelował o zachowanie
umiaru. M. T. Huber wprowadził do języka polskiego takie terminy, jak „granica plastyczności”
i „stereomechanika”. O wadze wypowiedzi prof. M. T. Hubera w sprawach językowych świadczy to, że w książce pt. Polszczyzna piękna i poprawna wydanej przez Ossolineum w r. 1963
przedrukowano 5 artykułów napisanych przez Niego.
Profesor M. T. Huber był jednym z pierwszych polskich uczonych, który bez reszty, jeszcze
w czasie pierwszej wojny światowej zaangażował się po stronie teorii względności Einsteina. Pisał
w jej obronie m.in.: „Można wybaczyć utyskiwania nie matematyków na nieprzystępność teorii
względności, ale poczytywać za ujmę teorii i odmawiać jej wartości tylko dlatego, że nie da się
jasno wyrazić w języku ogólnie zrozumiałym, może tylko zaślepienie lub zła wola niemające
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z nauką nic wspólnego”, „teoria Einsteina jest najgłębszym wniknięciem myśli ludzkiej w sam
ustrój rzeczywistości”.
W innym miejscu prof. M. T. Huber przestrzega: „Bez teorii nie wzniosłaby się technika do
poziomu umiejętności, lecz pozostałaby surowym rzemiosłem”, „w zagadnieniach technicznych
polega często główna trudność na ocenie, które wpływy można pominąć, a jednym z najlepszych
środków do pokonania tych trudności jest gruntowne wykształcenie teoretyczne”, ale również:
„Przesada w teoretyzowaniu, zaniedbanie doświadczenia prowadzi niewątpliwie na manowce”.
„Ubóstwo myśli przyrodniczej niekiedy zasłaniane jest rozmyślnie złożonym aparatem matematycznym. Jest to bardzo niesympatyczna forma nadużywania tej królowej nauk”.
„Od lat kilkunastu walczę z importowaną do nas modą (...) obierania nierealnych tematów,
byleby imponowały bogactwem środków matematycznych. Prowadzi to najczęściej do odgrzewania w nowej postaci rozwiązań zapomnianych z powodu ich małego znaczenia technicznego albo
do bałamutnych interpretacji ﬁzykalnych wskutek zepchnięcia na drugi plan podstaw przyrodniczych na rzecz popisu matematycznego”. „Zaznaczę z naciskiem, że wykształcenie matematyczne
przyszłych inżynierów badaczy uważam za conditio sine qua non ich skutecznej pracy naukowej.
Ich wiedza matematyczna musi być znacznie pogłębiona w stosunku do obowiązujących programów matematyki w politechnikach, ale z jednoczesnym ugruntowaniem metod przyrodniczego
myślenia o mechanice i ﬁzyce. Braki w tych ostatnich mszczą się fatalnie”.
Wreszcie jakże znamienne słowa wypowiedziane przez rektora M. T. Hubera na inauguracji
roku akademickiego 1921/1922: „Do utrzymania niepodległości trzeba pracy, pracy i jeszcze raz
pracy. Z orężem w ręku można zrzucić jarzmo niewoli, ale rękojmia trwałej wolności tkwi w pługu,
kielni i młocie; tkwi w ołówku technika i piórze uczonego; tkwi we wszystkich warsztatach
ﬁzycznej i umysłowej produktywnej pracy”.
Tym krótkim przypomnieniem zasług naukowych i sylwetki Maksymiliana Tytusa Hubera
w stulecie Jego urodzin Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej składa hołd
pamięci Uczonego i Człowieka.
Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 10, z. 3, 1972

1.4.

Profesor Roman Karol Janiczek

Roman Karol Janiczek urodził się 30 kwietnia 1910 r. we Lwowie. Tam ukończył IX Humanistyczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego egzaminem dojrzałości w 1929 r. Następnie,
kontynuując tradycje rodzinne – ojciec był inżynierem budowlanym – podjął studia na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Po uzyskaniu 13 czerwca 1936 r. dyplomu
inżyniera dróg i mostów pracował przez 2 lata jako starszy asystent w Katedrze Budowy Dróg,
Ulic i Tuneli w macierzystej uczelni. Następnie od 1 września 1938 r. do 5 września 1939 pracował w Kierownictwie Budowy Zapory na Dunajcu w Rożnowie, skąd wraca do Lwowa, uchodząc
przed zbliżającymi się wojskami niemieckimi. Tam spędził okupację: sowiecką, niemiecką i ponownie sowiecką, pracując w ﬁrmach budowlanych. W 1941 r. zawarł związek małżeński.
Już od 14 roku życia zajmował się czynnie obserwacjami astronomicznymi, posługując się
lunetką domowej konstrukcji. Skrupulatnie notował spostrzeżenia, prowadził własne obliczenia
i wykonywał konstrukcje graﬁczne związane z ruchem planet. Od 1930 roku był członkiem Oddziału Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii (taką nazwę nosiło wówczas dzisiejsze
PTMA), gdzie wyróżniał się aktywnością od samego początku. Lwowski Oddział TPA mieścił
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(1910–1999)
się przy ul. Długosza 8, w budynku należącym do Uniwersytetu Jana Kazimierza, korzystając
z gościny Zakładu Astronomii UJK i Obserwatorium Astronomicznego. Inżynier Roman Janiczek bywał wtedy częstym gościem Obserwatorium i tutaj wygłosił 30 X 1937 roku referat pt.
Czy Wszechświat jest nieskończony? Rozważania dotyczyły możliwości istnienia hierarchicznych
układów zamkniętych, a w jego sformułowaniach można doszukać się nawiązań do obiektów,
które obecnie nazwane są czarnymi dziurami.
W lutym 1945 r. wraz z żoną opuszcza Lwów i zatrzymując się kolejno w Tarnowie, Krakowie i Katowicach, dociera w kwietniu do Bytomia, aby tam zamieszkać. Akcję, w ramach której
odbywał się ów exodus, nazywa w swych wspomnieniach „depatriacją”. Początkowo podjął pracę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Uczestniczył w organizacji
Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu, w których także uczył. Założył także w Bytomiu
Spółdzielnię Inżynieryjno-Budowlaną, której został dyrektorem w czerwcu 1945 r. W następnych
latach (1949-1955) pełnił funkcje kierownicze w biurach projektowych i w przedsiębiorstwach budowlanych.
Nie zaniedbywał swojej aktywności w popularyzacji astronomii. Niedługo po restytucji
w Krakowie (1947/1948) Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii powstaje jego Oddział
w Gliwicach, w którym pełnił funkcje wiceprezesa i kierownika naukowego. W latach 1955-1956
pod kierunkiem mgr. inż. Romana Janiczka zostało zbudowane Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne na obszarze powstającego w Chorzowie Parku Kultury i Wypoczynku. W sposób naturalny z organizatora i dyrektora budowy Planetarium stał się pierwszym dyrektorem
placówki. Włączył się energicznie w prowadzenie seansów i pokazów nieba w Planetarium, m.in.
we wrześniu 1956 r. rozwinął w mediach żywą akcję popularyzatorską związaną z obserwacją
Marsa. Jednocześnie, wspólnie z inż. Władysławem Geislerem, założył Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Jako jego kierownik naukowy opracował pierwszą
w Polsce Wystawę Astronautyczną, prezentowaną początkowo w Planetarium Chorzowskim (od
30 IX 1956 r.), a później – fragmentarycznie – w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki.
Od 1 lutego 1957 r. rozpoczął pracę jako adiunkt w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości
Materiałów Politechniki Częstochowskiej i równocześnie pracował wówczas na stanowisku naczelnego inżyniera i zastępcy dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach.
Jesienią 1959 r. przeniósł się z rodziną do Częstochowy.
W 1957 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując stopień doktora nauk technicznych, na podstawie pracy z zakresu
teorii sprężystości pt. Wyznaczanie naprężeń w tarczach metodą przecięć. W 1963 roku obronił
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na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej pracę habilitacyjną pt. Projektowanie prętów i belek według kryterium minimum materiału i uzyskał stopień docenta. Bezpośrednio po habilitacji odbył półroczny staż w Katedrze Wytrzymałości Materiałów w Instytucie
Inżynieryjno-Budowlanym im. Kujbyszewa w Moskwie.
Ciągle działał aktywnie na rzecz popularyzacji astronomii, w tym czasie w Częstochowie.
W lipcu 1962 roku został wybrany prezesem Częstochowskiego Oddziału PTMA. Zwieńczeniem
Jego działań było otwarcie nowego Obserwatorium w Częstochowie 25 maja 1969 r. W 1983 roku
budynek Obserwatorium przejęła do dalszej eksploatacji Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie
Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie.
W 1973 roku doc. inż. Roman Janiczek otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego oraz objął
stanowisko profesora w Politechnice Częstochowskiej. W latach 1964-1970 prof. R. K. Janiczek
był kierownikiem Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów, a w latach 1970-1972 zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn (IPKM). Był także prodziekanem Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1972-1975, jako kierownik Zakładu Budownictwa, zorganizował
Wieczorowe Studium Budowlane, które w 1975 r. przekształcono w Instytut Inżynierii Lądowej
(na prawach Wydziału), którego został dyrektorem (dziekanem). Był to początek dzisiejszego
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. W latach 1976-1977 pracował równolegle
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Bezpośrednio przed przejściem na emeryturę
w 1980 roku zajmował stanowisko kierownika Zakładu Mechaniki Technicznej w IPKM.
Profesor R. K. Janiczek wykładał w Politechnice Częstochowskiej: mechanikę teoretyczną,
wytrzymałość materiałów, teorię sprężystości i mechanikę budowli, a w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie: mechanikę klasyczną i astronomię ogólną z elementami astroﬁzyki.
Jego zainteresowania naukowe dotyczyły zagadnień: mechaniki teoretycznej, teorii sprężystości, optymalizacji elementów konstrukcyjnych oraz mechaniki nieba, astronomii i astronautyki.
Wielorodzajowy dorobek publikacyjny prof. R. K. Janiczka obejmuje około 200 pozycji, w tym
artykuły naukowe, podręczniki i skrypty, referaty, recenzje i ekspertyzy oraz dużą liczbę tekstów
popularnonaukowych różnego typu. Wśród związanych z astronomią wymienić należy szczególnie Atlas mikro- i makrokosmosu (Książnica Atlas, 1954), uznany przez czynniki oświatowe za
cenną pomoc dydaktyczną, oraz Kalendarz astronomiczny na wiek XX (PWN, 1962), oceniany
wysoko w recenzjach krajowych i zagranicznych. Wystąpił także z inicjatywą opracowania Kalendarza astronomicznego na XXI wiek i był jego współautorem. Kalendarz wydano wkrótce po
śmierci Profesora.
Był współzałożycielem Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a w 1988 roku, uchwałą XXIII Zjazdu Delegatów, został członkiem
honorowym PTMTS. Był działaczem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
i rzeczoznawcą budowlanym. W 1966 roku został wybrany wiceprezesem PTMA, a na Walnym
Zjeździe Delegatów PTMA w lutym 1983 r. prof. Roman Karol Janiczek został wybrany na
trzyletnią kadencję prezesem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Za swoją działalność otrzymał odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Spośród najważniejszych należy wymienić: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej oraz srebrny medal „Zasłużony dla Uczelni” przyznany uchwałą Senatu Politechniki
Częstochowskiej.
Profesora Romana Karola Janiczka można podziwiać nie tylko za – opisane w bardzo dużym
skrócie – Jego wyjątkowe pasje życiowe, tj. budownictwo, mechanikę teoretyczną i astronomię,
ale także talenty malarskie, co zostało ujawnione już w dojrzałym okresie Jego życia. W tym
kontekście należy zauważyć Jego aktywną działalność jako członka Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków Nieprofesjonalnych oraz dzieła pozostawione przez Profesora rodzinie syna,
Romana Janiczka, także profesora Politechniki Częstochowskiej, którego już także nie ma wśród
nas.
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Profesor dr hab. inż. Roman Karol Janiczek zmarł 31 sierpnia 1999 roku w Częstochowie i został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Kule w Częstochowie. Synowa Profesora,
pani doktor Magdalena Janiczek, z nostalgią wspomina, że Profesor kochał Lwów, gdzie jest
także grób Rodziny Janiczków na Cmentarzu Łyczakowskim i gdyby nie wymuszona wędrówka
Profesora i Jego najbliższych, to pewnie spocząłby na zawsze właśnie we Lwowie.
Bogdan Posiadała
Podziękowanie
Autor opracowania pragnie podziękować pani doktor Magdalenie Janiczek – synowej Profesora Janiczka – za pomoc w dotarciu do cennych materiałów źródłowych, częściowo zamieszczonych
w opracowaniu.
Źródła:
1. Astronautyka, nr 2/1987.
2. Politechnika Częstochowska, nr 9/1999.
3. Urania – Postępy Astronomii, nr 6/1999.

1.5.

Profesor Jarosław Naleszkiewicz

W środę 31 grudnia 1969 r. odbyła się na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie smutna
uroczystość poświęcona Temu, który w dniu 24 grudnia odszedł bezpowrotnie. Wśród licznie
zgromadzonych znajdowała się rodzina oraz przyjaciele, koledzy-profesorowie, współpracownicy
i słuchacze Człowieka, którego przyszli pożegnać na ostatniej drodze.
Jarosław Naleszkiewicz urodził się 21 maja 1904 r. w Czarnominie na Podolu jako syn Alfreda
i Amelii z Pawlikowskich. Ojciec Jego był prawnikiem.
Maturę otrzymał w 1921 r. w Państwowym Gimnazjum w Poznaniu. W tym samym roku wstąpił na Politechnikę Warszawską, gdzie na Wydziale Mechanicznym studiował w Sekcji
Lotniczej. Dyplom inżyniera-mechanika Sekcji Lotniczej uzyskał w czerwcu 1926 r. po czterech
i pół latach studiów. Przed dyplomem przebywał również przez pół roku we Francji na praktyce
w przemyśle lotniczym. Po złożeniu egzaminu dyplomowego udał się ponownie do Francji jako
stypendysta Ligi Obrony Powietrznej Państwa i tam zapisał się na Uniwersytet Paryski (Sorbona, Faculté des Sciences), lecz później przeszedł ponownie na praktykę do przemysłu lotniczego
w ﬁrmach Lorraine i Hispano-Suiza. Po powrocie do kraju objął w lutym 1927 r. stanowisko
w Podlaskiej Wytwórni Samolotów SA w Białej Podlaskiej, w której pracował w charakterze
konstruktora do sierpnia 1930 r., kiedy to musiał odbyć opóźnioną już służbę wojskową. Po
roku opuścił Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, w której służył w Grupie
Technicznej. Pozostał jednak w Dęblinie w charakterze cywilnego kierownika Warsztatów Parku
Lotniczego CWOL. Tam zbudował kilka typów szybowców własnej konstrukcji, m.in. pierwszy
w Polsce szybowiec bezogonowy.
W maju 1933 r. został przeniesiony do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie, w którym pracował w stopniu radcy kontraktowego, jako kontroler konstrukcji prototypów
samolotów, aż do marca 1936 r., kiedy to został zaangażowany do Lubelskiej Wytwórni Samolotów Sp. z o.o. w charakterze kierownika wydziału, a następnie prokurenta i III zastępcy
dyrektora naczelnego. Praca administracyjna nie odpowiadała jednak Jego zainteresowaniom,
wobec czego przeniósł się do Państwowych Zakładów Lotniczych, Wytwórni Silników Nr 1 na
Okęciu. Tam objął kierownictwo Grupy Obliczeniowej powołanej do rozwiązywania szczególnie
trudnych zagadnień nasuwających się podczas konstrukcji, prób i produkcji silników lotniczych.
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Swoje równoczesne zainteresowania naukowe przejawił w ten sposób, że już w 1935 r. uzyskał
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych za pracę pt. Wytrzymałość zginania dźwigarów sosnowych. Promotorem Jego był prof. dr
M. T. Huber. W sierpniu 1938 r. złożył na ręce prof. Hubera swą rozprawę habilitacyjną pt.
Działanie amortyzacji podwozia. Przewód prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Warszawskiej został przerwany przez wybuch wojny we wrześniu 1939 r.
Po ostatecznym zniszczeniu Wytwórni udał się na poszukiwanie swego pułku, który odnalazł
w Pińsku. Ponieważ lotnictwo w tym czasie było już zdezorganizowane i pozbawione samolotów,
postanowił wrócić do Warszawy, co Mu się udało w październiku 1939 r.
Po powrocie do Warszawy zataił przed Niemcami posiadane kwaliﬁkacje zawodowe i naukowe,
nie chcąc pracować w niemieckim przemyśle wojennym. Zarabiał więc lekcjami, będąc przez
cały ten okres w nader ciężkich warunkach materialnych. Natychmiast też przystąpił do pracy
w organizacjach warszawskiego podziemia.
Od lata 1940 roku był współorganizatorem batalionu AK „Dominik” w Zgrupowaniu „Stolica”, dowodząc i szkoląc kolejno piątkę, drużynę i pluton tego baonu. Przeniesiony następnie
do komendy Zgrupowania, pełnił obowiązki szefa Działu Uzbrojenia, organizując gromadzenie
broni przechowywanej po wrześniu, skup broni od żołnierzy niemieckich i akcje zdobywania broni. Podlegała Mu także jednostka instruktorów nauki o broni prowadzących szkolenie w szkole
podchorążych i szkole podoﬁcerskiej Zgrupowania. W okresie Powstania Warszawskiego był oﬁcerem łącznikowym w komendzie odcinka, pełniąc dorywczo obowiązki dziennikarskie w prasie
powstańczej, dla której prowadził obcojęzyczny nasłuch radiowy, oraz obowiązki administracyjne
w organach Delegatury Rządu na m. Warszawę.
W okresie: jesień 1941-lato 1942 był przydzielony do grupy oﬁcerów AK współpracujących
z kpt. Arciszewskim (pseud. „Michał” i „Kola”), uczestnicząc m.in. w rozpracowaniu lotniska
na Okęciu i ulokowanych tam podziemnych magazynów paliwa Luftwaﬀe, które na podstawie
zdobytych informacji zostały zniszczone przez lotnictwo radzieckie. Przez cały okres okupacji
pracował również w wywiadzie lotniczym Komendy Głównej AK oraz był wykładowcą w podziemnym szkolnictwie wyższym i średnim. Po powstaniu poszedł do niewoli wraz ze Zgrupowaniem. W ostatnich tygodniach wojny udało Mu się zbiec w momencie, gdy Niemcy eskortowali
jeńców w streﬁe frontowej na terenie Pomorza Zachodniego.
W kwietniu 1945 r. został zmobilizowany do odrodzonego Wojska Polskiego, w którym służył
w mieszanym Pułku Lotniczym Ćwiczebno-Szkolnym w Radomiu, pełniąc w stopniu kapitana
obowiązki zastępcy Kierownika Wyszkolenia. Został Mu wówczas nadany „Dyplom Żołnierza
Demokracji”. Ostatecznie został zdemobilizowany w listopadzie 1945 r., co umożliwiło objęcie
stanowiska na Politechnice Gdańskiej. Tam wznowił otwarty w 1938 r. na Politechnice Warszawskiej przewód habilitacyjny, który został zakończony uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej ze stycznia 1946 r. przyznającą Mu tytuł naukowy docenta habilitowanego w dziedzinie mechaniki. Na Politechnice Gdańskiej pracował do 1957 r. Równocześnie
do roku 1948 pracował w charakterze doradcy technicznego w Zjednoczeniu Stoczni Polskich,
a następnie w Gdańskim Urzędzie Morskim. W 1952 roku zaczął współpracować z Zakładem
Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki jako kierownik
Pracowni Teorii Konstrukcji Cienkościennych. W 1958 roku przeniesiony został do Warszawy,
obejmując w IPPT kierownictwo Pracowni Stateczności i opiekę naukową nad Pracownią Analizy Naprężeń. Równocześnie, w tym samym dniu, objął kierownictwo Katedry Aerodynamiki
i Budowy Samolotów w Wojskowej Akademii Technicznej.
W 1952 roku przyznano Mu Państwową Nagrodę Naukową III stopnia za prace w dziedzinie wytrzymałości drewna, a w połowie 1954 roku za prace naukowe został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi. W końcu tego roku otrzymał nagrodę naukową Ministra Szkolnictwa Wyższego. W 1955 roku Centralna Komisja Kwaliﬁkacyjna przyznała Mu tytuł naukowy profesora
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zwyczajnego, a w rok później otrzymał Medal X-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W roku 1957 za prace w dziedzinie kwantyzacji zjawisk niestateczności uzyskał nagrodę im. M. T.
Hubera przyznawaną przez PAN.
W latach 1926-1939 wyjeżdżał kilkanaście razy za granicę, uczestnicząc w zjazdach naukowych i w zwiedzaniu wystaw przemysłu lotniczego, biorąc udział w międzynarodowych zawodach
lotniczych itp. We wrześniu 1951 roku został członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego. Był również uczestnikiem I Kongresu Nauki Polskiej. W 1951 roku, pracując
w Komisji Mechaniki, został powołany na referenta naukowego Centralnej Komisji Kwaliﬁkacyjnej dla pracowników nauki. W 1956 roku został wybrany na Członka Rady Głównej Szkolnictwa
Wyższego na kadencję 1956-1959. W tym samym czasie został wybrany kandydatem na członka CKK, po czym otrzymał nominację na członka CKK, na którym to stanowisku pozostał aż
do dnia likwidacji Komisji. W roku 1959 został członkiem Rady Naukowo-Ekonomicznej przy
Ministrze Żeglugi i Gospodarki Wodnej.
Profesor Naleszkiewicz opublikował wiele oryginalnych prac naukowych i monograﬁi. Wykaz
Jego publikacji obejmuje około czterdziestu pozycji, z czego cztery ogłoszono za granicą; poza
tym ukazało się sześć tomów Jego prac dydaktycznych. Brał On aktywny udział w licznych
kongresach, zjazdach, konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Wygłosił
m.in. szereg referatów w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Związku Radzieckim, Belgii, Indiach i NRD.
Profesor dr Jarosław Naleszkiewicz był Członkiem Założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Od pierwszych lat istnienia Towarzystwa działał aktywnie
w jego szeregach, bowiem już na pierwszym zebraniu organizacyjnym Oddziału Warszawskiego
wszedł w skład Zarządu, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału. W następnych latach
wszedł w skład Głównego Sądu Konkursowego. Był również przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Sympozjum na temat elastooptyki i jej zastosowań, organizowanego przez Oddział
Warszawski.
Dużo czasu i sił poświęcał młodzieży, będąc jej nauczycielem i wychowawcą. Bardzo się o nią
troszczył. Dla studentów, którzy przychodzili do Niego ze swymi sprawami, zawsze znajdował
czas i dobrą radę. Odznaczał się nadzwyczajną punktualnością i słownością.
Jest rzeczą niemożliwą w krótkim wspomnieniu opisać w pełni głębokiego i żarliwego patriotę
oraz oddanego swej pracy Człowieka. Jakim On był naprawdę, zrozumieli najlepiej ci, którzy
wysłuchali wypowiedzianych nad Jego grobem prostych i szczerych słów kolegów z Akademii
i z AK. Ten wybitny naukowiec był w życiu codziennym bardzo miłym i pogodnym człowiekiem
o ujmującym sposobie bycia, którego będą długo i serdecznie wspominać wszyscy, którzy zetknęli
się z Nim osobiście w toku swej pracy lub studiów.
Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 9, z. 1, 1971

1.6.

Profesor Antoni Sawczuk

Profesor dr hab. inż. Antoni Sawczuk, członek rzeczywisty PAN, rektor Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych w Udine, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zmarł nagle dnia 27 maja 1984 r. w Grenoble (Francja), przeżywszy zaledwie 57 lat. Nauka
polska utraciła wybitnego uczonego, organizatora nauki i wychowawcę.
Profesor Sawczuk był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, zastępcą skarbnika i skarbnikiem we wczesnym okresie działalności PTMTS.
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Urodzony 16 stycznia 1927 r. w Komarnie koło Białej Podlaskiej, ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w 1951 r. i prawie równocześnie rozpoczął pracę
w Katedrze Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Budownictwa Przemysłowego tej uczelni, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1958) i doktora habilitowanego (1960).
W tym też czasie rozpoczął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN jako kierownik pracowni, a następnie kierownik Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych i Zakładu
Teorii Konstrukcji. W roku 1966 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1977 – profesora
zwyczajnego. W 1969 r. został członkiem-korespondentem PAN, a w 1983 r. – członkiem rzeczywistym. W 1982 r. wybrano Go rektorem Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych
(CISM) w Udine we Włoszech.
Dzięki niezwykłej pracowitości i zdolnościom organizacyjnym Zmarły potraﬁł połączyć aktywną działalność naukową z działalnością pedagogiczną, redakcyjną i organizacyjną, stając się
w krótkiej historii polskiej mechaniki jedną z najwybitniejszych postaci. Był jednym ze współtwórców, obok zmarłego w 1980 r. prof. Wacława Olszaka, polskiej szkoły teorii plastyczności,
wychowawcą licznej grupy naukowców w Polsce i za granicą, współredaktorem wielu czasopism,
aktywnym działaczem wielu polskich i międzynarodowych organizacji naukowych. Opublikował
blisko 200 artykułów, przeważnie w poważnych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Artykuły te, jak i monograﬁe, których był współautorem, poczynając od opublikowanej w 1963 r.
wspólnie z nieżyjącym już Th. Jaegerem, Grenztragfähigkeits-Theorie der Platten, były wielokrotnie cytowane przez uczonych z różnych krajów.
Obok prac na temat płyt i powłok plastycznych w różnych aspektach tej tematyki (nośność
graniczna, przystosowanie, dynamika), jednym z głównych kierunków prac prof. Sawczuka były problemy związane z plastyczną anizotropią. Zaproponowany przez Niego w 1965 r. ogólny
opis anizotropowego wzmocnienia (Acta Mechanica, 2, 1965, praca wspólna z A. Bałtowem) nie
stracił na aktualności do dziś. W ostatnich latach prof. Sawczuk poświęcił wiele uwagi zastosowaniu reprezentacji funkcji tensorowych do budowania praw konstytutywnych, modelujących
plastyczność, pełzanie, czy degradację materiału.
Przez cały okres swej działalności naukowej prof. Sawczuk utrzymywał liczne kontakty
z ośrodkami naukowymi na całym świecie. W roku akademickim 1958/1959 odbył staż naukowy
w USA, współpracując z uczonymi tej miary co P. G. Hodge i W. Prager, a w roku 1964/1965
wykładał w Illinois Institute of Technology w Chicago. Prowadził wykłady w Grenoble (19661968) i w Marsylii (1981-1983) we Francji oraz w Nagoya w Japonii (1975). Odwiedzał wiele
innych ośrodków naukowych w różnych krajach, wygłaszając serie wykładów, m.in. w Waterloo
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(Kanada), Mediolanie i Udine (Włochy), Poitiers i Nantes (Francja). W czasie tych wizyt był
promotorem szeregu prac doktorskich i opiekunem kilku habilitacji. Działalność ta przyczyniła
się niewątpliwie do podniesienia pozycji polskiej szkoły mechaniki w nauce światowej. Wyrazem
tego uznania było przyznanie Mu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet w Grenoble.
Również w Polsce prof. Sawczuk, pomimo że miał liczne grono uczniów i współpracowników
w IPPT PAN, brał czynny udział w pracach innych ośrodków naukowych. Prowadził seminaria,
wykłady i przewody doktorskie, wywierając istotny wpływ na rozwój tych ośrodków.
Nie mniej aktywny był udział prof. Sawczuka w organizacji nauki. Był organizatorem lub
współorganizatorem wielu polskich i międzynarodowych kongresów, konferencji i sympozjów naukowych, jak np. Polskich Konferencji Mechaniki Ciała Stałego (Krościenko 1971, Wisła 1976,
Kozubnik 1978), Międzynarodowej Konferencji Podstaw Plastyczności (Warszawa 1972), Sympozjów IUTAM (Warszawa 1973, Waterloo 1979), Konferencji SMiRT (Structural Mechanics
in Reactor Technology, Berlin 1973, 1979, Londyn 1975, San Francisco 1977, Paryż 1981, Chicago 1983), Sympozjum IABSE (Kopenhaga 1979), Kolokwiów „Euromech” (Jabłonna 1974,
Grenoble 1979, Palermo 1983), Sympozjum „Plasticity Today” (Udine 1983).
Reprezentował Polskę w Międzynarodowej Unii Mechaniki (IUTAM).
Przez wiele lat (1972-1983) był przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN. W latach 19811983 był członkiem Sekretariatu Wydz. IV Nauk Technicznych PAN, a w latach 1972-1975
członkiem Centralnej Komisji Kwaliﬁkacyjnej.
Pomimo tak wielu zajęć prof. Sawczuk potraﬁł znaleźć czas na pracę redaktorską. Był redaktorem materiałów siedmiu konferencji naukowych, członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism, m.in. Archiwum Inżynierii Lądowej, Archiwum Mechaniki Stosowanej w Polsce, Journal
of Structural Mechanics, Mechanics Research Communications (USA), Miechanika polimierów
(ZSRR), International Journal of Mechanical Sciences, Engineering Optimisation, Res Mechanica, Engineering Education (Wielka Brytania), Computer Methods in Engineering and Applied
Mechanics (RFN), Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (NRD), Nuclear Engineering and Design (Berlin Zach.), Journal de Mecanique Theorique et Appliquée (Francja).
Odszedł od nas człowiek, którego wpływ na rozwój mechaniki polskiej jest trudny do pełnego
ocenienia; okaże się on zapewne widoczniejszy teraz, gdy Go zabrakło.
Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 23, z. 1, 1985

1.7.

Profesor Józef Więckowski

W dniu 15 października 1984 r. zmarł nagle w pełni sił twórczych prof. dr hab. inż. Józef Więckowski, teoretyk wysokiej klasy w dziedzinie mechaniki, doskonały badacz i pedagog
w dziedzinie wytrzymałości konstrukcji okrętowych.
Profesor Józef Więckowski urodził się w 1928 r. w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął,
będąc jeszcze studentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w roku 1949, jako
młodszy asystent w Katedrze Matematyki. Po ukończeniu studiów, jako wybitnie uzdolniony,
został zaangażowany do utworzonego w Gdańsku Oddziału Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie pracował jako aspirant naukowy pod kierownictwem prof. Jarosława
Naleszkiewicza, w owych czasach rzecznika nowoczesnych zagadnień mechaniki analitycznej.
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Tematem pracy doktorskiej aspiranta Więckowskiego, zakończonej w 1957 r., były Parametry
hydro- i stereomechaniczne drgań kadłuba statku.
Od początku 1958 r. adiunkt Józef Więckowski objął stanowisko kierownika katedry Mechaniki Ustrojów Okrętowych. W tym samym roku uzyskał stopień docenta, osiągając – w niespełna
sześć lat po dyplomie – status samodzielnego pracownika nauki kierującego placówką naukową.
Pierwszą dużą, samodzielną tematyką podjętą przez prof. Więckowskiego dla okrętownictwa był cykl prac nad zastosowaniem metod wariacyjnych teorii sterowania w statyce i dynamice konstrukcji okrętowych. Wysoki poziom teoretyczny i konieczność wprowadzenia założeń
upraszczających dla uzyskania wyników liczbowych nie sprzyjały możliwości bezpośrednich zastosowań praktycznych. Prace te zyskały wysokie uznanie w środowiskach naukowych mechaników. W okrętownictwie, gdzie panowała jeszcze tradycja rozwiązywania zadań na podstawie
metod empirycznych, opartych na doświadczeniach towarzystw klasyﬁkacyjnych, brak było wiary w perspektywy rozwoju metod analitycznych konstruowania.
Profesor podejmuje szereg innych tematów zasięgiem swoim szeroko wybiegających poza
mechanikę okrętu.
Pracuje nadal w IPPT, a później w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, prowadząc
tam pracownię dynamiki maszyn i kształcąc kadrę naukową. Zostaje także recenzentem pisma
naukowego Applied Mechanics Reviews i polskiego — Bibliograﬁa Analityczna Mechaniki.
W roku 1965 uzyskuje habilitację za pracę podsumowującą tematykę zastosowania teorii
sterowania w mechanice konstrukcji okrętowych. W roku 1967 zostaje mianowany profesorem
nadzwyczajnym.
Przełom, który nastąpił wraz z rozpowszechnieniem komputerów w stosowaniu metod analitycznych do zagadnień praktycznych, nie ominął i okrętownictwa. Powstaje powszechne zapotrzebowanie na wiedzę teoretyczną, na poważne metody analityczne, na matematykę stosowaną.
Reakcja Profesora jest zdecydowana – zwiększa tempo i poziom pracy. Satysfakcja, że wybrał
właściwą drogę, dodaje Mu sił i pewności. W roku 1973 zostaje członkiem korespondentem PAN,
w 1975 profesorem zwyczajnym.
W latach 1975-1981 pełni funkcję dyrektora Instytutu Okrętowego. Profesor nadal intensywnie publikuje dalsze prace własne i szkoli kadrę naukową, prowadząc seminaria. Uczestniczy
w licznych konferencjach naukowych, jest zapraszany do wielu krajów, zdobywa w zagranicznych
środowiskach naukowych pozycję autorytetu w dziedzinie mechaniki okrętu.
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W 1980 r. powołany został na przewodniczącego nowo powstałego, obejmującego siedem województw Oddziału PAN w Gdańsku, wykazując talent organizatora i twórcy linii programowej
Oddziału.
Wybitny teoretyk i pedagog w dziedzinie mechaniki i wytrzymałości konstrukcji okrętowych,
był głównym twórcą szeregu rozwiązań teoretycznych wykorzystanych w praktyce w gospodarce. Pełnił funkcję koordynatora problemu międzyresortowego badań podstawowych o nazwie
„Podstawowe zagadnienia mechaniki i systemów technicznych w zastosowaniach morskich”.
Profesor opublikował ponad 130 prac naukowych, był promotorem ośmiu obronionych przewodów doktorskich i kilku dalszych będących w toku. Wielką wagę przykładał do nauczania
studentów, wprowadzając nowoczesne treści i metody do wykładów akademickich oraz popularyzując wiedzę na wykładach Wszechnicy PAN. Był autorem czterech podręczników akademickich.
Bardzo rzetelny w formułowaniu hipotez naukowych, stawiał również wysokie wymagania
innym. Był przedstawicielem środowiska w Centralnej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Kadr Naukowych,
w Komitecie Nagród Państwowych, zasiadał w Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Profesor był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego organu Towarzystwa Mechanika Teoretyczna i Stosowana oraz przewodniczącym Oddziału
w Gdańsku w latach 1969-1971.
Osobny, bardzo bogaty rozdział stanowiła praca społeczna na rzecz nauki, gospodarki i regionu gdańskiego. Profesor pełnił funkcje: posła do Sejmu PRL w latach 1977-1980, radnego WRN
w Gdańsku w latach 1980-1984 i ponownie w obecnej kadencji, będąc jednocześnie członkiem
prezydium WRN. Brał udział w pracach wielu komisji rad naukowych krajowych i wojewódzkich.
Za zasługi i osiągnięcia Profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Oﬁcerskim i Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Zasłużonego Nauczyciela PRL.
Odszedł z szeregów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Członek
wielce zasłużony dla rozwoju Towarzystwa, Człowiek całkowicie oddany nauce w pełnym jej
bogactwie i wielostronności, uprawianej z pasją i bez wytchnienia.
Liczne grono przyjaciół opuścił serdeczny Kolega.
Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 23, z. 2, 1985

2. KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY

2.1.

Rachunek tensorowy w mechanice ośrodków ciągłych
Janina Ostrowska-Maciejewska, Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

Książka pomyślana jest jako podręcznik przeznaczony, jak to wynika ze wstępu, dla osób
pragnących studiować mechanikę ośrodków ciągłych.
Objętość książki wynosi, wraz z bibliograﬁą i skorowidzem, około 18 arkuszy drukarskich
(395 stron składu LaTex). Z dwunastu rozdziałów tekstu podstawowego pierwsze dwa poświęcone są omówieniu podstawowych pojęć rachunku zdań, algebry abstrakcyjnej i algebry liniowej. Pięć kolejnych rozdziałów poświęconych jest algebrze tensorów euklidesowych określonych
na iloczynach tensorowych przestrzeni trójwymiarowych i dwuwymiarowych, głównie tensorom
symetrycznym drugiego i czwartego rzędu. Tematem rozdziału 8 są nieczęsto spotykane w literaturze podręcznikowej tensory trzeciego rzędu przydatne przy rozpatrywaniu mechaniki pół
sprzężonych. Rozdział 9 traktuje o funkcjach tensorowych i działaniach na nich. Dwa następne
rozdziały (10 i 11) poświęcone są opisowi pól tensorowych (w tym wektorowych) w przestrzeni
euklidesowej i operacji różniczkowych na nich we współrzędnych kartezjańskich i krzywoliniowych. Rozdział 12 poświęcony jest wprowadzeniu do problematyki opisu zmiennych w czasie pól
tensorowych, w szczególności ich transformacji przy zmianie obserwatora i/lub układu odniesienia oraz obiektywności ich pochodnych czasowych.
Opracowanie stanowi pewne podsumowanie długoletnich wykładów dla studium doktoranckiego IPPT PAN zainicjowanych w drugiej połowie lat sześćdziesiątych zeszłego wieku przez
J. Rychlewskiego. Wykłady te po J. Rychlewskim przejął J. Najar, a po nim jedna z autorek
omawianego podręcznika – J. Ostrowska-Maciejewska, która prowadziła je w latach 1972-2010.
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Druga z autorek – K. Kowalczyk-Gajewska od 2003 r. prowadziła ćwiczenia do wykładu, a obecnie kontynuuje również i sam wykład. Autorki dedykują swój podręcznik pamięci prof. Jana
Rychlewskiego.
Cenną zaletę przedstawionego do recenzji tekstu stanowi połączenie podręcznika, zawierającego deﬁnicje i najważniejsze twierdzenia, ze zbiorem zadań wraz z rozwiązaniami. Udało się
w ten sposób, przynajmniej częściowo, uniknąć z jednej strony przeładowania części teoretycznej
tekstu przykładami. Z drugiej strony, poprzez podanie w postaci ćwiczeń dowodów niektórych
twierdzeń oraz części ważnych wniosków udało się w znacznym stopniu uniknąć konieczności
rozstrzygania dylematu wyboru pomiędzy trywialnością a rachunkową złożonością zadań. Wiele przykładów jest rachunkowo złożonych i pracochłonnych, ale otrzymane wyniki wzbogacają
jakościową wiedzę o przedmiocie.
Współczesna inżynieria materiałowa ma coraz więcej do czynienia z silnie anizotropowymi
materiałami, jakimi są laminaty i kompozyty włókniste. Musi za tym nadążać aparat teoretyczny mechaniki ośrodków ciągłych, w szczególności mechaniki ciał odkształcalnych – teorii
sprężystości i mechaniki stanów granicznych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi w znacznej
mierze dobór materiału książki, gdzie wiele uwagi poświęca się symetriom tensorów (głównie drugiego i czwartego rzędu) i symetriom funkcji tensorowych. Temu samemu celowi dobrze służą
rozważania nad opisem stanów płaskich ośrodków anizotropowych – kompozytowe konstrukcje
inżynierskie to głównie płyty, tarcze i powłoki.
Po opracowanie tego typu może sięgnąć:
• matematyk pragnący poświęcić się studiom nad mechaniką ośrodków ciągłych,
• ﬁzyk przygotowujący się do podjęcia tej tematyki,
• inżynier mechanik lub materiałoznawca, którego zainteresowania zawodowe doprowadziły
do konieczności zajęcia się jednym lub kilku działami mechaniki kontinuum,
• osoba zaznajomiona z rachunkiem tensorowym pragnąca odświeżyć bądź uzupełnić swoje
wiadomości w tej dziedzinie.
Każda z tych kategorii czytelników znajdzie w omawianym podręczniku wiele pożytecznych
wiadomości pozwalających na samodzielne opanowanie w trakcie lektury właściwej sobie (dla
każdej kategorii innej) literatury specjalistycznej materiału nieobjętego niniejszym opracowaniem.
Na podstawie fragmentu recenzji napisanej dla Wydawnictwa IPPT PAN w Warszawie
przez Andrzeja Blinowskiego opracował
Ryszard Pęcherski

2.2.

Wprowadzenie do nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych
Michał Kleiber, Piotr Kowalczyk

Świadome użytkowanie szeroko rozpowszechnionych programów CAD/CAM w kontekście
zastosowań obliczeniowych mechaniki konstrukcji i procesów technologicznych wymaga podstawowej wiedzy na temat nieliniowej termomechaniki ciał odkształcalnych. Podręcznik obejmuje swym zakresem wprowadzenie do tej dziedziny nauki w ujęciu kontynualnym. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia przedmiotu, matematyczne sformułowanie równań zagadnienia,
a także podstawy przybliżonych sformułowań dyskretnych, będących fundamentem numerycznych metod rozwiązywania układów równań różniczkowych. Pomimo że współczesna termomechanika ciał odkształcalnych nawet w swym pierwszym, liniowym przybliżeniu jest dziedziną
ogromną i nierzadko odstraszającą swoim skomplikowanym aparatem matematycznym, autorzy
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starali się przedstawić materiał w sposób przystępny także dla osób znających jedynie podstawy
mechaniki analitycznej i niemających żadnych doświadczeń w zakresie mechaniki kontinuum.
Wywód poprzedzony jest wprowadzeniem do pojęć rachunku tensorowego. Materiał jest bogato
ilustrowany ćwiczeniami.
Tekst książki powstał podczas realizacji jednosemestralnego wykładu z przedmiotu o tym samym tytule, prowadzonego na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dla studentów informatyki i doktorantów różnych specjalności.
Na podstawie omówienia książki na stronie:
http://www.ippt.pan.pl/oﬁcyna/ksiazki.html?start=1 Wydawnictwa IPPT PAN w Warszawie
opracował
Ryszard Pęcherski
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