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Część I

Działalność PTMTS

1.

Władze PTMTS w 2016 roku

Na XXXVI Zjeździe Delegatów, Sarbinowo Morskie 20-21 marca 2015 r., wybrano władze
PTMTS na XXXVII kadencję (2015-2016).
Zarząd Główny PTMTS w 2016 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 hab. inż. Zbigniew Kowalewski
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
prof. dr hab. inż. Witold Elsner
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
prof. dr hab. inż. Bogdan Maruszewski
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący Oddziałów PTMTS. W styczniu 2015 roku w Oddziałach PTMTS odbyły się Walne Zgromadzenia, na których wybrano nowe
władze Oddziałów na XXXVII kadencję (2015-2016).
W 2016 roku działały one w składzie:
Oddział Białostocki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Andrzej Kazberuk, prof. PB
hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. PB
hab. inż. Robert Uścinowicz
inż. Adam Tomczyk

Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. ATH
hab. inż. Stanisław Zawiślak, prof. ATH
inż. Jerzy Kopeć
inż. Krzysztof Augustyniak

–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. UTP
prof. dr hab. inż. Mykhaylo Delyavskyy
dr inż. Tomasz Janiak
dr hab. inż. Tomas Piątkowski, prof. UTP
dr inż. Maria Olejniczak
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. UTP

Oddział Bydgoski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
z-ca skarbnika
członek zarządu
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Oddział Częstochowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała
prof. dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek
dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk
dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz
dr hab. inż. Wiesława Piekarska, prof. PCz

Oddział Gdański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–
–

z-cy członków zarządu

dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG
dr hab. inż. Jacek Pozorski, prof. IMP PAN
dr inż. Karol Winkelmann
mgr inż. Agnieszka Sabik
prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski
prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
prof. dr hab. inż. Janusz Badur
dr inż. Marian Kujawa

Oddział Gliwicki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–

dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚl
dr hab. inż. Damian Gąsiorek
dr inż. Robert Michnik
dr inż. Krzysztof Kawlewski
dr hab. inż. Antoni John, prof. PŚl
prof. dr hab. inż. Stanisław Szweda
dr hab. inż. Tomasz Trawiński

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
dr inż. Rafał Jurecki
dr inż. Izabela Krzysztoﬁk
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
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PKosz

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. AGH
dr inż. Kinga Nalepka
dr hab. inż. Leszek Majkut, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Oddział Kielecki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Koszaliński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu
Oddział Krakowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
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Oddział Lubelski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. PL
dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. PL
dr hab. inż. Jerzy Podgórski
mgr inż. Andrzej Weremczuk
dr inż. Jarosław Latalski

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ
mgr inż. Magda Kaźmierczak-Sobińska
dr inż. Łukasz Domagalski

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

–
–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO
dr inż. Michał Böhm
mgr inż. Anna Kulesa
dr inż. Grzegorz Robak

–
–
–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr
dr
dr

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz
dr hab. inż. Tadeusz Balawender, prof. PRz
dr inż. Łukasz Święch
dr inż. Jan Zacharzewski
prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski

–
–
–
–
–

dr
dr
dr
dr
dr

Oddział Łódzki
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
Oddział Olsztyński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM
hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM
inż. Michał Duda
inż. Wojciech Miąskowski

Oddział Opolski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Poznański
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

hab. inż. Roman Starosta
hab. inż. Wojciech Sumelka
inż. Małgorzata Jankowska
Tomasz Walczak
hab. inż. Jacek Buśkiewicz
hab. inż. Ryszard Dzięcielak
inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

Oddział Rzeszowski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu
Oddział Szczeciński
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

hab. inż. Bartosz Powałka, prof. ZUT
hab. inż. Andrzej Bodnar, prof. ZUT
inż. Paweł Grudziński
hab. inż. Grzegorz Szwengier, prof. ZUT
hab. inż. Andrzej Witek, prof. ZUT
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Oddział Warszawski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie zarządu

–
–
–
–
–
–
–

z-ca członków zarządu

dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
dr inż. Tadeusz Szymczak
dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. PW
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT

Oddział Wrocławski
przewodnicząca
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik
członek zarządu

–
–
–
–
–

dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. PWr
prof. dr hab. inż. Piotr Konderla
dr inż. Michał Stosiak
doc. dr inż. Roman Szmigielski
dr hab. inż. Kazimierz Myślecki, prof. PWr

Oddział Zielonogórski
przewodniczący
wiceprzewodniczący
sekretarz
skarbnik

–
–
–
–

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 2016 roku Główna Komisja Rewizyjna działała w składzie:
przewodniczący
wiceprzewodnicząca
członkowie komisji

–
–
–

z-cy członków komisji

–
–

prof. dr inż. Roman Jankowiak
dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
dr inż. Andrzej Urbaś
dr hab. inż. Przemysław Litewka

W skład Komisji Rewizyjnych w Oddziałach w 2016 roku wchodzili:
Oddział Białostocki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Jarosław Szusta
dr inż. Dariusz Perkowski
mgr Anna Falkowska

Oddział Bielsko-Bialski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
dr hab. inż. Andrzej Sucheta, prof. ATH
prof. dr hab. inż. Trombski

Oddział Bydgoski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
dr inż. Adam Lipski
dr inż. Mariusz Kukliński

Oddział Częstochowski
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz
dr inż. Jadwiga Kidawa-Kukla
dr inż. Wojciech Tutak
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Oddział Gdański
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
dr inż. Adam Szymkiewicz
dr hab. inż. Magdalena Rucka

Oddział Gliwicki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz
prof. dr hab. inż. Marek Gzik
dr inż. Mariola Jureczko

Oddział Kielecki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Zbigniew Lis
dr Jakub Takosoglu
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

Oddział Koszaliński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PK
dr inż. Marek Nowakowski

Oddział Krakowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Wojciech Lisowski
dr inż. Dariusz Grzybek
prof. dr hab. Wacław Przybyło

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

–
–
–

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
dr inż. Andrzej Żeligowski
dr inż. Jacek Świnarski

–
–
–
–

dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM
dr inż. Wiesław Komar
prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski
prof. dr hab. inż. Marek Markowski

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO
hab. inż. Cyprian Lachowicz, prof. PO
hab. inż. Dariusz Rozumek, prof. PO
inż. Henryk Achtelik

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

hab. inż. Tadeusz Piechowiak, prof. PP
Agnieszka Fraska
inż. Magdalena Mierzwiczak
inż. Jakub Grabski

Oddział Lubelski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członkowie KR
Oddział Łódzki
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

inż.
inż.
inż.
inż.

Marek Borowiec
Krzysztof Kęcik
Tomasz Kaźmir
Andrzej Mitura

Oddział Olsztyński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członekowie KR
Oddział Opolski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członkowie KR
Oddział Poznański
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członkowie KR
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Oddział Rzeszowski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

dr inż. Edward Rejman
dr Jan Smykla
dr hab. inż. Tomasz Kopecki, prof. PRz

Oddział Szczeciński
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Karol Grudziński
dr inż. Konrad Konowalski
dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT

Oddział Warszawski
przewodnicząca KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR
z-ca członka komisji

–
–
–
–

dr
dr
dr
dr

Oddział Wrocławski
przewodniczący KR
wiceprzewodniczący KR
członek KR

–
–
–

prof. dr hab. inż. Władysław Mironowicz
dr hab. inż. Wojciech Błażejewski
prof. dr hab. inż. Paweł Śniady

Oddział Zielonogórski
przewodniczący KR
wiceprzewodnicząca KR
członek KR

–
–
–

dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ
dr inż. Elżbieta Grochowska
dr inż. Arkadiusz Denisiewicz

2.

hab. inż. Barbara Kozłowska
hab. inż. Jacek Janiszewski
hab. inż. Marian Jeż
inż. Wiesław Krzymień

Członkowie Towarzystwa

Na koniec 2016 roku Towarzystwo liczyło 962 członków zrzeszonych w 19 Oddziałach, w tym
27 członków honorowych. Ponadto do Towarzystwa należy 4 członków wspierających.
Liczbę członków zrzeszonych w poszczególnych Oddziałach podano w rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 2.

3.
3.1.

Działalność organizacyjna

Zebrania organów statutowych Towarzystwa

• Zebrania plenarne ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania plenarne Zarządu Głównego:
21 stycznia, 20 maja, 14 października i 2 grudnia.
• Zebrania Prezydium ZG PTMTS – odbyły się 4 zebrania prezydium: 21 stycznia,
20 maja, 14 października i 2 grudnia.
• Zebrania Zarządów Oddziałów – w Oddziałach Towarzystwa odbyły się 63 zebrania
organizacyjne (wyszczególnienie podano w rozdziale 8 „Podsumowanie” w tabeli 2).

3.2.

Ważniejsze uchwały i zalecenia organów statutowych Towarzystwa

• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 21 stycznia:
– postanowił zorganizować jubileusz 95-lecia prof. Zbigniewa Kączkowskiego,
– postanowił objąć patronatem prężnie działające Koło Naukowe Studentów PG,

4. Działalność naukowa
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– powołał prof. Wiesława Nagórkę na członka Jury Nagrody Naukowej im. Wacława
Olszaka.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 20 maja
– podjął decyzję o rozszerzeniu Kolegium Redakcyjnego JTAM o prof. Piotra Cupiała
z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedry Automatyzacji Procesów
AGH,
– zaakceptował sprawozdanie merytoryczne i ﬁnansowe PTMTS za rok 2015,
– podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej za rok 2015,
– podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia zbiórki środków na modernizację grobowca prof. M.T. Hubera. Postanowił włączyć do tych działań Akademię GórniczoHutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i powierzyć jej przeprowadzenie całego
procesu zaprojektowania, uzgodnienia, zamówienia nadzoru nad wykonaniem i rozliczenia nakładów niezbędnych do wykonania planowanej modernizacji i instalacji
tablicy pamiątkowej,
– ustalił, że XXXVII Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 22-25 marca 2017 w Supraślu i że koszt uczestnictwa w Konferencji NKRM i Zjeździe nie może przekroczyć
1000 zł na osobę.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 14 października:
– podjął decyzję o rozszerzeniu Kolegium Redakcyjnego JTAM o prof. Stanisława Kuklę
z Politechniki Częstochowskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki),
– postanowił doprowadzić do ożywienia współpracy pomiędzy PTMTS a GAMM i reaktywować Sekcję Polską GAMM.
• Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym 2 grudnia:
– podjął uchwałę o pozostawieniu wysokości składek członkowskich na dotychczasowym
poziomie, czyli 60 PLN rocznie.
– zatwierdził treść napisu na tablicy pamiątkowej na grobowcu prof. Hubera:
Profesorowi Maksymilianowi Tytusowi Huberowi, wybitnemu polskiemu uczonemu,
twórcy słynnej hipotezy wytrzymałościowej
Polskie środowisko mechaniki

4.
4.1.

Działalność naukowa

Zebrania naukowe

Najbardziej popularną formą działalności naukowej Towarzystwa jest organizowanie zebrań
naukowych. Poniżej podajemy wykaz referatów wygłoszonych na zebraniach w poszczególnych
Oddziałach.
Oddział Białostocki
• dr inż. Marek Romanowicz – Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych
kompozytów włóknistych (16 II, 28 uczestników)
• mgr inż. Hubert Grzybowski – Dynamiczna niestabilność wrzenia w kanale o małej średnicy
(2 III, 24 uczestników)
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• prof. Aleksander Zubelewicz (University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico) –
Mechanisms-Based Constitutive Modeling: challenges and opportunities (13 IV, 34 uczestników)
• dr inż. Robert Uścinowicz – Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych
(11 V, 29 uczestników)
• dr inż. Dariusz M. Perkowski – Wybrane zagadnienia brzegowe ośrodków o zmiennych
właściwościach (11 V, 25 uczestników)
• dr inż. Oleksii Nosko – Measuring and simulation of temperature at sliding contacts and
its impacts (12 X, 26 uczestników)
• dr inż. Adam Adamowicz – Numeryczne modelowanie procesów cieplnych i mechanicznych
zachodzących w elementach ciernych układów hamulcowych (12 X, 25 uczestników)
Oddział Bielsko-Bialski
• mgr inż. Adam Kultys (Kongsberg Automotive, Pruszków) – Fotele samochodowe jako
zaawansowane systemy mechatroniczne (19 V, 87 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (9 XI, 37 uczestników)
– prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak (PŁ) – Modelowanie matematyczne kompozytów
i struktur mikroniejednorodnych
– inż. Łukasz Domagalski (PŁ) – Nieliniowe drgania periodycznych belek Bernoulliego
Oddział Bydgoski
• dr inż. Przemysław Strzelecki – Przegląd i krytyczna ocena wybranych metod wyznaczania
charakterystyki zmęczeniowej s-n w zakresie ograniczonej trwałości (19 I, 21 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (21 VI, 17 uczestników)
– mgr inż. Izabela Kasprzyk – Model numeryczny wyboczenia prętów z wykorzystaniem
metody elementów skończonych
– dr inż. Dariusz Buchaniec – O pewnej metodzie rozwiązywania płyt cienkich izotropowych
Oddział Częstochowski
• prof. J.M. Floryan (The University of Western Ontario w Kanadzie) – Certain aspects of
ﬂows over rough surfaces (1 II, 20 uczestników)
Oddział Gdański
• zebranie z 4 referatami (28 I, 47 uczestników)
– prof. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) – Energetyczna hipoteza wytężenia Burzyńskiego
z uwzględnieniem wpływu kąta Lodego
– prof. A. Sawicki – Mechanika upłynnienia gruntu
– prof. J. Badur – Naprężenie efektywne – zasada czy hipoteza
– mgr K. Banaś – Thermal-FSI z wykorzystaniem hipotezy Burzyńskiego
• zebranie z 2 referatami (9 II, 48 uczestników)
– mgr inż. Kazimierz Kamiński (PKosz) – Analiza wpływu wybranych cech geometrycznych i właściwości termoﬁzycznych kolektorów słonecznych cieczowych na ich parametry cieplno-przepływowe
– mgr inż. Daniel Sławiński (IMP PAN) – Rozruch maszyn energetycznych z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego dostosowania się konstrukcji

4. Działalność naukowa

• zebranie z 3 referatami (8 IX, 45 uczestników)
– prof. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) – Anizotropia sprężysta – kryterium wytężenia
Jana Rychlewskiego
– dr hab. inż. Wojciech Witkowski (WILiŚ PG) – Wybrane implementacje nieliniowej
teorii powłok
– dr hab. inż. Jacek Pozorski (IMP PAN) – Metoda cząstek wygładzonych (SPH) w zastosowaniu do przepływów wielofazowych
• zebranie z 2 referatami (10 XI, 14 uczestników)
– inż. Joanna Pawelec – Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku oraz koncepcja jej modernizacji
– inż. Erwin Wojtczak – Analiza wytrzymałościowa zakładkowego połączenia klejonego
• mgr inż. Tomasz Ferenc – Kompozytowy most dla pieszych. Badania doświadczalne i przygotowanie do projektowania (6 XII, 15 uczestników)
Oddział Gliwicki
• mgr inż. Łukasz Piasecki (EC Test System) – Innowacyjne oprogramowanie inżynierskie
(11 III, 33 uczestników)
• dr inż. Jarosław Domin (PŚl) – Wyrzutnie elektromagnetyczne (16 III, 13 uczestników)
• mgr inż. Piotr Wodarski (PŚl) – Interaktywny system inżynierskiego wspomagania diagnostyki kończyn górnych osób ze schorzeniami neurologicznymi (18 V, 15 uczestników)
• mgr inż. Michał Bachorz (ITAM Zabrze) – Projektowanie mechatroniczne urządzeń do
rehabilitacji narządu ruchu człowieka (30 VI, 15 uczestników)
• mgr inż. Rafał Konsek (KOMAG Gliwice) – Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych (2 IX, 10 uczestników)
• mgr inż. Anna Korczak (PŚl) – Interwałowa metoda siatek Boltzmanna w modelowaniu
przepływu ciepła w skali nano (14 IX, 11 uczestników)
• przedstawiciele ﬁrmy GOM – Edu 3D – optyczna technika pomiarowa (10 XI, 73 uczestników)
• mgr inż. Gabriel Mura – Optymalizacja postaci konstrukcyjnej struktur energochłonnych
pojazdu pływającego (14 XII, 24 uczestników)
Oddział Kielecki
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek – Wielomiany charakterystyczne obwodów elektrycznych oraz dodatniość i stabilność deskryptowych układów mechanicznych rzędu niecałkowitego (21 III, 43 uczestników)
• mgr inż. Łukasz Nocoń – Opracowanie i analiza algorytmów naprowadzania przeciwpancernego pocisku rakietowego trzeciej generacji (20 XII, 14 uczestników)
Oddział Koszaliński
• dr inż. Sebastian Głowiński – Wybrane zagadnienia z projektowania i modelowania egzoszkieletów kończyn dolnych (25 V, 14 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (25 X, 12 uczestników)
– dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PKosz – Modelowanie, analiza i prognozowanie cech i wyników procesu nagniatania naporowego tocznego warstwy wierzchniej
o zdeterminowanej strukturze geometrycznej powierzchni
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– dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PKosz – Teoretyczne, symulacyjne i doświadczalne podstawy identyﬁkacji układu przepływowego w kadzi wirowej o zmodyﬁkowanej
konstrukcji – studium zjawisk i ich wpływ na działanie separatora
Oddział Krakowski
• prof. Bogumił Wrana – Dynamika gruntów. Modele obliczeniowe (15 XI, 8 uczestników)
Oddział Lubelski
• mgr inż. Jarosław Gawryluk – Comparison of methods used in the experimental modal
analysis of active composite structures (7 III, 10 uczestników)
• PhD Stanislav Stoykov (Bulgarian Academy of Sciences) – Mathematical modeling and
nonlinear dynamics of rotating beams (15 III, 10 uczestników)
• mgr inż. Damian Pasierbiewicz – Badania numeryczno-doświadczalne stateczności kątowników kompozytowych poddanych osiowemu ściskaniu (15 IV, 10 uczestników)
• mgr inż. Krzysztof Kozik – Modele protezy ucha środkowego wykonane z materiału z pamięcią kształtu (16 V, 11 uczestników)
• mgr inż. Joanna Rękas – Dynamika oscylatora ze sprężyną SMA (18 VI, 11 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (14 XI, 11 uczestników)
– mgr inż. Jakub Wieczorkiewicz – Analiza numeryczna i weryﬁkacja doświadczalna
wpływu położenia delaminacji na charakterystyki dynamiczne belek kompozytowych
– mgr inż. Marek Chodurski – Analiza wytrzymałościowa hybrydowej konstrukcji nośnej
głowicy robota przemysłowego
Oddział Łódzki
• dr inż. Jadwiga Fangrat – Spalanie jako czynnik kształtowania bezpieczeństwa pożarowego
budynków (4 VII, 15 uczestników)
• David Garcia Cava (University of Strathclyde) – Data-based vibration structural health
monitoring methodology for composite laminated structures (24 VIII, 18 uczestników)
W ramach cyklu „Mechanika Ośrodków Mikroniejednorodnych” odbyły się następujące zebrania
naukowe
• mgr inż. Ewelina Pazera – Wpływ mikrostruktury w zagadnieniach termosprężystości nieperiodycznych laminatów (1 VI, 10 uczestników)
• mgr inż. Marcin Świątek, mgr inż. Michał Świątek – A study on natural frequencies in
periodically inhomogeneous beam models (15 VI, 12 uczestników)
• mgr inż. Piotr Wyrwa – Higher order vibrations of thin periodic plate bands with various
boundary conditions (29 VI, 11 uczestników)
• mgr inż. Paweł Szczerba, dr hab. inż. Barbara Tomczyk – A new asymptotic-tolerance
model of dynamic problems for thin transversally graded cylindrical shells (26 X, 18 uczestników)
• mgr inż. Jakub Marczak – Modelling of dynamic problems of periodic three-layered structures (2 XI, 21 uczestników)
• mgr inż. Dorota Kula – Ocena wpływu geometrycznej budowy kompozytów periodycznych
na intensywność tłumienia ﬂuktuacji obciążeń brzegowych (16 XI, 22 uczestników)
• mgr inż. Bartłomiej Ślęzowski, dr hab. inż. Barbara Tomczyk – New tolerance and asymptotic models of thermodynamic problems for thin uniperiodic cylindrical shells (30 XI,
18 uczestników)
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Na seminarium z zakresu „Mechaniki konstrukcji” został przedstawiony referat
• mgr inż. Michał Strąkowski – Niezawodność wybranych konstrukcji stalowych w warunkach
pożaru (7 XII, 25 uczestników)
Oddział Olsztyński
• Michał Duda, Daniel Chludziński, Artur Błaszczyk, Łukasz Olszewski, Mateusz Kumiszczo
– Zobaczyć niewidzialne, czyli świat w podczerwieni (14 V, 40 uczestników)
• Michał Duda, Daniel Chludziński, Artur Błaszczyk – Maszyna cieplna, jak to działa (21 IX,
40 uczestników)
• Michał Duda, Daniel Chludziński, Artur Błaszczyk – Maszyna cieplna, jak to działa (22 IX,
40 uczestników)
Oddział Opolski
• dr inż. Mateusz Kowalski – Wpływ parametrów technologicznych procesu kulowania śrutem twardym rozproszonym na wysokość naprężeń własnych w stali konstrukcyjnej (13 I,
24 uczestników)
• dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK (PK) – Stan cieplno-wytrzymałościowy w ciśnieniowych
elementach urządzeń energetycznych (20 I, 22 uczestników)
• dr inż. Łukasz Blacha – Zastosowanie zagadnień teorii niezawodności w szacowaniu prawdopodobieństwa zniszczenia zmęczeniowego w warunkach obciążeń blokowych (3 II, 16 uczestników)
• dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO – Modelowanie cyklicznego płynięcia w bimetalu z wykorzystaniem anizotropii warstwy pośredniej (17 II, 23 uczestników)
• dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – Sporządzanie przebiegów w wybranych metodach
akceleracji badań trwałościowych (2 III, 20 uczestników)
• mgr inż. Daniel Krzyżak – Zależność ekwiwalentnej strefy zmęczeniowej od poziomu obciążenia i geometrii karbu (9 III, 19 uczestników)
• dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO – Krytyczna analiza kryterium wieloosiowego zmęczenia opartego na hipotezie Hubera-Misesa (16 III, 21 uczestników)
• dr inż. Ryszard Kopka – Wybrane właściwości i zastosowania tensometrów optycznych
(23 III, 21 uczestników)
• dr inż. Krzysztof Kluger – Modyﬁkacja algorytmu obliczania trwałości zmęczeniowej dla
kryteriów bazujących na koncepcji płaszczyzny krytycznej (30 III, 16 uczestników)
• dr inż. Roland Pawliczek – Szacowanie trwałości zmęczeniowej próbek ze stali S355J0
poddanych obciążeniom blokowym z udziałem wartości średniej (6 IV, 20 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak – Modelowanie trwałości stali konstrukcyjnych w warunkach przesunięcia fazowego pomiędzy momentami zginającym i skręcającym (13 IV,
14 uczestników)
• dr inż. Mateusz Kowalski – Zjawisko zmęczenia materiałów konstrukcyjnych zgrzanych
w technologii tarciowej z przemieszczeniem (20 IV, 20 uczestników)
• dr inż. Marta Kurek – Trwałość zmęczeniowa wybranych materiałów konstrukcyjnych przy
różnych kątach orientacji płaszczyzny krytycznej (27 IV, 22 uczestników)
• zebranie z 2 referatami (11 V, 20 uczestników)
– dr hab. inż. Aleksander Karolczuk, prof. PO – Algorytm wyznaczania wartości parametrów materiałowych kinematycznego modelu umocnienia Chaboche’a
– dr inż. Grzegorz Robak – Zastosowanie promienia ﬁkcyjnego do obliczeń trwałości
zmęczeniowej z uwzględnieniem modelu ciała sprężysto-plastycznego
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• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda – Sprawozdanie z XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (25 V, 22 uczestników)
• zebranie z 3 referatami (15 VI, 19 uczestników)
– mgr inż. Sebastian Kamiński – Trwałość zmęczeniowa stalowych elementów poddanych
śrutowaniu strumieniowemu
– mgr inż. Daniel Krzyżak – Zastosowanie metod nielokalnych przy wyznaczaniu trwałości zmęczeniowej elementów z karbem
– mgr inż. Robert Owsiński – Badania zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych pod
wpływem wymuszenia dynamicznego
• Leszek Panasiewicz (ZAMAK MERCATOR Sp. z o.o.) – Nowoczesne wytłaczarki laboratoryjne (5 X, 27 uczestników)
• dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód, prof. PO – Wieloskalowe modelowanie materiałów: metodologia i narzędzia komputerowe (12 X, 22 uczestników)
• mgr inż. Daniel Krzyżak – Zastosowanie metod nielokalnych przy wyznaczaniu trwałości
zmęczeniowej elementów z karbem (19 X, 25 uczestników)
• dr inż. Henryk Achtelik – Stateczność dynamiczna wirujących wałów maszynowych (9 XI,
23 uczestników)
• mgr inż. Sebastian Kamiński – Wpływ parametrów technologicznych procesu kulowania
śrutem twardym na poziomie naprężeń własnych (16 XI, 22 uczestników)
• mgr inż. Bernadetta Piskorowska – Analiza numeryczna wpływu pozycji kierowcy i pasażera
na bezpieczeństwo w trakcie zderzenia czołowego (23 XI, 22 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Konieczny – Mechatroniczny model sterowania procesem ﬁltracji w procesie produkcji napojów (30 XI, 19 uczestników)
• dr inż. Mateusz Kowalski – Łączenie wybranych stopów aluminium w technologii zgrzewania
tarciowego z przesunięciem (7 XII, 22 uczestników)
Oddział Poznański
• dr inż. Magdalena Mierzwiczak – Wrażenia z rocznego pobytu na stypendium w Chinach
(15 I, 40 uczestników)
• dr Tomasz Błaszczyk (PCz) – Równania Eulera-Lagrange’a niecałkowitego rzędu (21 I,
12 uczestników)
• dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska (IPPT PAN) – Modelowanie ewolucji mikrostruktury w metalach i stopach o wysokiej wytrzymałości właściwej (8 IV, 16 uczestników)
Oddział Rzeszowski
• dr inż. Piotr Gierlak – Sterowanie manipulatorem z uwzględnieniem podatności środowiska
(20 I, 14 uczestników)
• dr inż. Krzysztof Kurc – Projektowanie mechatroniczne (17 II, 14 uczestników)
• dr inż. Marcin Szuster – Zastosowanie aproksymacyjnego programowania dynamicznego
w sterowaniu obiektów dynamicznych (16 III, 14 uczestników)
• dr inż. Jacek Tutak – Manipulator do rehabilitacji ręki (20 IV, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Andrzej Burghardt – Robotyzacja procesów specjalnych (18 V, 14 uczestników)
• dr inż. Dariusz Szybicki – Budowa i oprogramowanie zrobotyzowanej stacji kontroli jakości
odlewów aparatów kierujących silników lotniczych (15 VI, 14 uczestników)
• dr inż. Magdalena Muszyńska – Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych (19 X, 14 uczestników)
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• dr inż. Celina Jagiłowicz-Ryznar – Wpływ złożonego wymuszenia na pracę wiskotycznego
tłumika drgań skrętnych wału korbowego silnika spalinowego (16 XI, 14 uczestników)
Oddział Szczeciński
• dr inż. Marcin Hoﬀmann, mgr. inż. Paweł Herbin – Techniki modelowania układów dynamicznych (20 I, 15 uczestników)
• mgr inż. Mateusz Saków, dr hab. inż. Arkadiusz Parus, dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof.
ZUT – Estymacja siły oddziaływania środowiska na układ o kinematyce kończyny górnej
na podstawie zadanego sygnału sterowania i pozycji (9 III, 20 uczestników)
Oddział Warszawski
• dr inż. Robert Zalewski – laureat Nagrody Naukowej im. Witolda Nowackiego – Czy pakowane próżniowo granulaty (Vacuum Packed Particles) mogą zastąpić ciecze magnetoreologiczne? (17 X, 31 uczestników)
Oddział Wrocławski
• dr inż. Grażyna Ziętek – Równania konstytutywne dla stali austenitycznej z przemianą
martenzytyczną (12 V, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Piotr Osiński – Zastosowanie metod energetycznych w ocenie stanu akustycznego maszyn i urządzeń (30 VI, 11 uczestników)
• dr inż. Kamila Jarczewska – Metoda transformacji różniczkowej i iteracyjna metoda wariacyjna w analizie zwichrzenia belki zginanej (26 X, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Maciej Kruszyna – Prezentacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego
(WPT) (28 XII, 17 uczestników)
Oddział Zielonogórski
• dr hab. inż. Irena Sielamowicz, prof. UZ – Analiza płynięcia materiałów granulowanych
w modelach silosów (12 I, 23 uczestników)
• prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz – Podstawowe metody dynamiki stochastycznej
dla wymuszeń ciągłych i impulsowych (10 V, 14 uczestników)
• dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. wizyt. UZ – Współczesne podejście do analizy
dynamicznej zachowań budynków usytuowanych na podłożach nieliniowo odkształcalnych
(18 V, 25 uczestników)

4.2.

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

Stałą formą działalności Towarzystwa jest organizowanie lub współorganizowanie konferencji,
sympozjów i seminarów naukowych. Poniżej ich wykaz. Sprawozdania w dalszej części Biuletynu.
4.2.1.

Konferencje doﬁnansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

Oddział Bydgoski
• V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – tradycja i nowoczesność”
Bydgoszcz, 19-20 V
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Oddział Gliwicki
• 55. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 20-24 II
Oddział Warszawski
• XVII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVII 2016
Kazimierz Dolny, 30 V-2 VI

4.2.2.

Konferencje, sympozja, seminaria i sesje ﬁnansowane i współﬁnansowane ze
środków własnych

Oddział Białostocki
• XII Konferencja Systemy Mechatroniczne i Materiały, MSM’2016
Białystok, 3-8 VII
Oddział Bydgoski
• 9 Sesja Naukowa „Mechanika Stosowana”
Bydgoszcz, 25 XI
Oddział Gliwicki
• XI Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników”
Ustroń, 20-26 V
• Seminarium Młodych Naukowców „Modelling and Optimization of Physical
Systems”
Istebna, 18-20 XI
Oddział Koszaliński
• XIX Konferencja Naukowo-Techniczna, Słupskie Forum Motoryzacyjne
„Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”
Słupsk, 20 V, 16 referatów, 45 uczestników
• XXXIV Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania
Koszalin, 22 VI, 8 referatów, 15 uczestników
Oddział Olsztyński
• 1st Workshop on Porous Media
Olsztyn, 1-3 VII
Oddział Opolski
• XVI Krajowa VII Międzynarodowa Konferencja
„Metrologia w technikach wytwarzania” (MwTW)
Opole, 22-23 XI

Naukowo-Techniczna

Oddział Poznański
• XXVIIth Symposium „Vibrations in Physical Systems”
Będlewo, 9-13 V
• Seminarium inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii
Poznań, 18 XI, 234 uczestników
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Oddział Warszawski
• Sesja Naukowa z okazji 95 urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego
Warszawa, 11 IV, 80 uczestników
Oddział Zielonogórski
• XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „XIII International Conference
on Metal Structures XIII ICMS”
Zielona Góra, 15-17 VI, 89 uczestników

4.3.

Warsztaty zorganizowane przez PTMTS

Oddział Gliwicki
• Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki
Ustroń, 22-24 V, 26 uczestników, 20 referatów
Oddział Krakowski
• Nanomechanika materiałów i struktur materialnych
Kraków, 6-7 X, wykładowca prof. Gwidon Szefer przedstawił najnowsze tendencje i stan
wiedzy w zakresie modelowania i analizy procesów ruchu, deformacji i naprężenia w nanoskali. Tematyka kursu obejmowała zagadnienia mechaniki wspólne dla badań i zastosowań
metod komputerowych mechaniki, komputerowej inżynierii materiałowej oraz komputerowej mechaniki molekularnej i kwantowej.
Oddział Rzeszowski
• Robotyzacja procesu zatępiania krawędzi korpusów aluminiowych
Rzeszów, 10 V, wykładowcy: dr hab. inż. Andrzej Burghardt, dr inż. Krzysztof Kurc, dr
inż. Dariusz Szybicki, mgr inż. Artur Ornat, wygłoszono 4 referaty, 17 uczestników

4.4.

Patronaty nad konferencjami

• Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
PTMTS już tradycyjnie sprawuje patronat nad tą konferencją. Odbyła się ona w Warszawie
w dniach 19-21 września na Politechnice Warszawskiej. W ramach patronatu, jak co roku,
ufundowaliśmy 2 nagrody dla laureatów, czyli udział w wybranej przez nich konferencji
organizowanej przez PTMTS. W tym roku laureatami zostali:
– Marta Wiśniewska (Wydział Mechatroniki PW) – The calibration standard for determining the nonlinearity and squareness of X&Y proﬁlometer axes,
– Magdalena S. Żurawska (Wydział Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
– Why the inﬂuence of arms movements should be taken into account in simpliﬁed
models of two-legged robots’ motion.
• Oddział Bielsko-Bialski PTMTS sprawował patronat naukowy nad VI Międzynarodową
Konferencją Naukową Studentów i Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która
odbyła się 2 grudnia 2016 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
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4.5.
4.5.1.

Sprawozdania z konferencji i seminariów
55. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 20-24 lutego

W dniach 20-24 lutego 2016 r. odbył się 55. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”. Miejscem obrad był hotel „Jaskółka” w Ustroniu. Organizacją konferencji zajął się, jak co roku,
Oddział Gliwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Instytut
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Patronat nad sympozjonem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej, dr h.c. prof. dr
hab. inż. Andrzej Karbownik. Instytucjami wspierającymi konferencję były Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ﬁrmy: EC Test Systems i WASKO. Komitetowi naukowemu,
złożonemu z wybitnych naukowców, przewodniczył dr h.c. prof. dr inż. Eugeniusz Świtoński,
a komitetowi organizacyjnemu – dr hab. inż. Sławomir Duda oraz dr hab. inż. Damian Gąsiorek, sekretarz komitetu. Ponadto w pracach komitetu organizacyjnego uczestniczyli pracownicy
Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
Podczas pięciodniowych obrad, w których wzięło udział 180 uczestników, w poszczególnych
sekcjach wygłoszono 80 referatów, a 53 prace przedstawiono w formie plakatowej. Ponadto trzech
naukowców, zaproszonych specjalnie przez organizatorów sympozjonu, przedstawiło swoje prace podczas sesji plenarnej. Zorganizowano również konwersatorium pt. „Technologia druku 3D
w ujęciu przemysłowym wraz z prezentacją ﬁrm z branży druku 3D”, w którym wzięli udział
przedstawiciele 12 ﬁrm zajmujących się tym rodzajem druku.
Szczególny charakter miał pierwszy dzień sympozjonu. W MDK „Prażakówka” w Ustroniu
celebrowano bowiem jubileusz 75-lecia profesora Eugeniusza Świtońskiego. Drogę życiową jubilata, jego osiągnięcia naukowe i organizacyjne przedstawił w ciekawy, nieformalny sposób dr hab.
inż. Sławomir Duda. Jubilat natomiast w bardzo interesującym, skondensowanym wykładzie
opowiedział zebranym o różnych obliczach modelowania. Wzruszony gratulacjami płynącymi
do niego z różnych ośrodków naukowych, dziękował serdecznie za okazaną mu sympatię i dobre życzenia. Szczególne słowa podziękowania skierował do rodziny, wspierającej go w trudnych
chwilach, i do współpracowników, na których – jak mówił – zawsze może liczyć. Bardzo ciepło goście uroczystości przyjęli wystąpienia członków rodziny profesora, szczególnie jego żony,
pani Barbary Świtońskiej, która w niezwykle osobistym wierszu wyraziła uczucia podyktowane
jubileuszem, a także córki, pani Katarzyny Markowskiej. Uroczystość zakończył entuzjastycznie przyjęty koncert Ryszarda Rynkowskiego. Wszyscy goście otrzymali na pamiątkę gazetę
okolicznościową „Świt”, opracowaną przez pracowników Instytutu, zawierającą m.in. rozmowę
z jubilatem, słowo od rektora, życzenia od osób bliskich profesorowi oraz żartobliwe informacje
o zamiłowaniach sportowych jubilata.
Następnego dnia, w niedzielę, 21 lutego, odbyła się sesja plenarna, podczas której wygłoszono
następujące referaty:
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska – Wielopoziomowy system detekcji
uszkodzeń w dużych obiektach infrastrukturalnych,
• dr hab. inż. Jan Bielski, Politechnika Krakowska – Model konstytutywny nieciągłego płynięcia plastycznego w ekstremalnie niskich temperaturach,
• dr inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Politechnika Śląska – Rozwój i zastosowanie metod obliczeniowych rozwiązywania zadań bezpośrednich i odwrotnych mechaniki pól sprzężonych.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się niedzielna sesja wieczorna. Profesor Stanisław Drożdż
z Instytutu Informatyki Politechniki Krakowskiej skierował uwagę słuchaczy w stronę literatury pięknej, wygłaszając bardzo ciekawą prelekcję pt. Wieloskalowe aspekty układów złożonych.
Ożywioną dyskusję, której kanwą było to właśnie wystąpienie, kontynuowano w kuluarach.
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Sympozjon „Modelowanie w mechanice” zyskał sobie znaczną renomę w środowisku naukowym. Świadczy o tym zarówno duża liczba uczestników ze wszystkich liczących się ośrodków
naukowych w kraju, jak i szerokie spektrum prac przedstawianych podczas obrad. Szczególnie
cieszy zwiększająca się co roku liczba młodych pracowników nauki, dla których prezentowanie
własnych dokonań naukowych przed tak ważnym gremium jest bezcennym doświadczeniem.
Sympozjon to jednak nie tylko uczestniczenie w sesjach i dyskusjach podczas obrad, ale również rozmowy kuluarowe, stwarzające możliwość poznania ciekawych ludzi i nawiązania bliskich
kontaktów. Zdarza się, że stanowią one podstawę późniejszych wspólnych badań naukowych.
Atmosferę podczas konferencji budują bezpośrednie towarzyskie rozmowy, które nierzadko owocują przyjaźnią w życiu zawodowym i prywatnym. Z pewnością tworzeniu takich więzi służyło
wieczorne spotkanie podczas uroczystej kolacji oraz wspólne grillowanie w wieczornej scenerii.
Konferencja doﬁnansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Ewa Opoka
4.5.2.

Sesja naukowa z okazji jubileuszu 95-lecia prof. Zbigniewa Kączkowskiego
Warszawa, 11 kwietnia

11 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się sesja naukowa poświęcona jubileuszowi dziewięćdziesiątych piątych urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego
– profesora Politechniki Warszawskiej i IPPT PAN, wybitnego specjalisty w dziedzinie teorii
konstrukcji inżynierskich, cierpliwego choć wymagającego wychowawcy młodej kadry naukowej,
osoby o niezwykłym autorytecie moralnym, więźnia Oświęcimia, członka założyciela PTMTS.

Sesja została zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej, przy znaczącym wsparciu innych instytucji, m.in. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Politechniki Gdańskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej.
Uroczystość odbyła się w Sali Senatu PW, do której licznie przybyli zaproszeni goście: rodzina, znajomi i przyjaciele Profesora z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz Politechniki
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Warszawskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i innych uczelni, członkowie Zarządu Towarzystwa. Wszyscy otrzymali wydaną specjalnie z tej okazji książkę z pismami wybranymi Jubilata, zawierającą m.in. życiorys prof. Zbigniewa Kączkowskiego, wspomnienia z lat
szkolnych i lat okupacji, bibliograﬁę opublikowanych prac, recenzje prac habilitacyjnych, okolicznościowe przemówienia, a nawet wiersze, dedykowane żonie i wnukom. (Interesująca książka
została opracowana przez prof. Grzegorza Jemielitę, a jej wydanie sﬁnansowane przez WIL).

Czcigodnego Jubilata oraz zgromadzonych licznych gości przywitali przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTMTS dr hab. Elżbieta Pieczyska oraz przewodniczący Towarzystwa prof.
Zbigniew Kowalewski. Odczytano listy gratulacyjne otrzymane od Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – Jarosława Gowina oraz Rektora Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Schmidta. Następnie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesujących wykładów, które
wygłosili:
• prof. Grzegorz Jemielita – XCV = 10111112,
• prof. Zenon Waszczyszyn – Profesor Zbigniew Kączkowski: surowy mentor i prawdziwy
przyjaciel – wybrane wspomnienia na tle konferencji krynickich,
• prof. Adam Podhorecki – Profesor Zbigniew Kączkowski – wybitny uczony, niezwykła osobowość,
• prof. Tomasz Lewiński – Wykłady profesora Zbigniewa Kączkowskiego z mechaniki budowli,
• prof. Marek Witkowski – Gdy masa była wektorem.

4. Działalność naukowa
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Po wystąpieniach zaproszonych wykładowców przyszedł czas na życzenia z sali. Głos zabrali
m.in. prof. Tadeusz Burczyński – dyrektor IPPT PAN, prof. Henryk Zobel – dziekan WIL, prof.
Józef Wojnarowski – członek honorowy PTMTS, przedstawiciele oddziałów Towarzystwa: prof.
Sławomir Kciuk i prof. Danuta Bryja. Pozostali przekazywali Profesorowi liczne listy gratulacyjne
oraz przepiękne bukiety kwiatów.
Wreszcie nadszedł moment, na który wszyscy czekali – wystąpienie szanownego Jubilata.
Profesor Zbigniew Kączkowski opowiedział nam o swoim dzieciństwie, młodości i wojnie, kolejnych etapach edukacji, a następnie ścieżki naukowej, a także odpowiedzialności za swoich
wychowanków i rodzinę. Przemówienie Profesora było pełne wspomnień i reﬂeksji, prezentowane jak zawsze przepiękną polszczyzną i ciepłym głosem, skrzące się delikatnym dowcipem
i niezwykle wzruszające.
Zebrani odpowiedzieli gromkimi brawami na zaproszenie Profesora na następny jubileusz.
Po części oﬁcjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Długo trwały ożywione rozmowy przy przekąskach, ciastkach, lekkich tortach i winie, a znakomite ruskie pierogi zachwycały
niejednego, szczególnie gości zagranicznych. Naturalnie, że szczególnie oblegany był stół Jubilata, gdzie szczęśliwcy mogli zdobyć podpis Profesora Kączkowskiego na książce z wyborem jego
pism.
Elżbieta Pieczyska

4.5.3.

V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – tradycja i nowoczesność”
Bydgoszcz, 9-10 maja

W dniach 9-10 maja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność”. Organizatorem konferencji był Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Council of Polish Engineers in North America, ﬁrmy
GOTOWSKI Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Związku Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Konferencja organizowana jest co dwa lata, a jej
głównym celem jest przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej.
Tematyka organizowanej w dniach 9-10 maja konferencji dotyczyła:
• problematyki wykonawstwa 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 wchodzili także znamienici profesorowie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Patronat honorowy nad imprezą objęli Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy i Andrzej Roch Dobrucki – Prezes
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W pierwszym dniu konferencji gości przywitał przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Adam Podhorecki. Głos zabierali także zaproszeni goście, m.in. rektor Uniwersytetu
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Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prof. Antoni Bukaluk, Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski, Wicemarszałek Województwa KujawskoPomorskiego – Zbigniew Ostrowski.

Uroczystość otwarcia konferencji. Od lewej: Antoni Bukaluk – rektor Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Rafał Bruski –
Prezydent Miasta Bydgoszczy, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego –
Zbigniew Ostrowski (zdjęcie A. Grabowski)

Część problemowa konferencji rozpoczęła się od referatu wygłoszonego przez Jana Płachtę
z US Army Corps of Engineers na temat mostów w USA, przy realizacji których udział brał Rudolf Modrzejewski. Następnie wystąpił Marek Pietrzak – honorowy konsul Węgier – z referatem
dotyczącym działalności naukowej i inżynierskiej Józefa Szugy Trajtlera, znakomitego węgierskiego inżyniera, który zajmował się m.in. mostownictwem, ale także ratował bydgoską kolej po
1920 r. Zmarł w 1923 r., a jego grób znajduje się na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.
Kolejne referaty w tej sesji dotyczyły głównie historii istniejących obiektów mostowych zarówno
w Bydgoszczy, jak i np. w Grudziądzu i w Ostrołęce. Na podkreślenie zasługuje wystąpienie mgr.
inż. Krzysztofa Dudka promujące opracowywaną monograﬁę pt. Mosty z biegiem rzek. Jest to
kolejna część monograﬁi o obiektach mostowych województwa kujawsko-pomorskiego, w której
tym razem będą prezentowane obiekty mostowe na Wiśle.

Uczestnicy konferencji, w pierwszym rzędzie: dr Jan Płachta, prof. Andrzej S. Nowak,
w drugim rzędzie prof. Jan Kempa, prof. Jacek Chróścielewski (zdjęcie A. Grabowski)
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W kolejnej sesji poruszano głównie tematykę związaną z projektowaniem, wykonawstwem
i utrzymaniem obiektów mostowych. Zespół prof. Jacka Chróścielewskiego z Politechniki Gdańskiej zaprezentował wyniki prac związanych z przygotowaniem do projektowania przęsła mostu
dla pieszych w całości wykonanego z kompozytu. Natomiast zespół projektowy z ﬁrmy „GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” przedstawił ciekawą realizację mostu
nad Wisłą w Kamieniu. Wykonano tam największą w Polsce konstrukcję stalową o przekroju
dwóch trapezowych skrzyń ze stężeniami, z przęsłami o rozpiętości 108 m, nasuniętą podłużnie
nad korytem rzeki.
W trzeciej tego dnia sesji ciekawe referaty wygłosił m.in. prof. Andrzej S. Nowak z Auburn
University (USA). Dotyczyły one badań i analizy obliczeniowej stuletniego mostu w Alabamie.
W wygłaszanych referatach pojawiała się także tematyka dotycząca zastosowania nowych
materiałów i konstrukcji. Poruszano także niezwykle ważną problematykę związaną z utrzymaniem, przeglądami i remontami obiektów mostowych.
Wieczorem 9 maja odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Orkiestry im. Johanna Straussa
pod dyrekcją Marka Czekały, a po nim spotkanie towarzyskie w zespole pałacowo-parkowym
w Ostromecku.
W ciągu obydwu dni konferencji towarzyszyła wystawa obrazów prezentujących obiekty mostowe zrealizowane przez ﬁrmę „GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe”
z Bydgoszczy.
Streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów ukazały się w materiałach konferencyjnych,
natomiast pełne treści referatów, po wymaganych recenzjach, zostaną opublikowane czasopiśmie
Materiały Budowlane.
Konferencja doﬁnansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Justyna Sobczak-Piąstka
dr inż. Adam Grabowski
4.5.4.

XXVIIth Symposium „Vibrations in Physical Systems”
Będlewo, 9-13 maja

W dniach 9-13 maja w ośrodku badawczo-konferencyjnym IM PAN w Będlewie koło Poznania odbyło się 27. Sympozjum „Vibrations in Physical Systems”. Oﬁcjalnego otwarcia sympozjum dokonali: dr hab. inż. Roman Starosta – przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTMTS,
dr hab. Tomasz Stręk – dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, dr
hab. inż. Marian Dobry – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego sympozjum, prof. dr hab.
Czesław Cempel – przewodniczący Komitetu Naukowego sympozjum oraz JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, obejmujący honorowym patronatem
to wydarzenie. Konferencja została zorganizowana we współpracy Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej.
Tematyka sympozjum obejmowała najnowsze badania teoretyczne i doświadczalne z zakresu:
• modelowania w analizie drgań i hałasu,
• modelowania i identyﬁkacji układów dynamicznych,
• technik eksperymentalnych w inżynierii drgań,
• problemów falowych w mechanice ośrodków ciągłych,
• przetwarzania i analizy sygnałów,
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• aktywnej redukcji drgań,
• metod energetycznych w inżynierii drgań, drganiowych i energetycznych problemów biomechaniki,
• wibroakustyki maszyn,
• diagnostyki.
Na sympozjum zgłoszono 52 referaty, w tym 3 referaty z zagranicy
i 3 plenarne. Zgłoszone prace opublikowano w czasopiśmie anglojęzycznym
Vibrations in Physical Systems, któremu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 5 punktów. Referaty plenarne wygłosili:
prof. Wiesław Staszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) –
Structural damage detection using non-classical vibro-acoustic approaches,
prof. Cezary Rzymkowski (Politechnika Warszawska) – Selected aspects of
the experimental methods of impact biomechanics, prof. Jan Awrejcewicz
(Politechnika Łódzka) – Non-linear vibrations of structural members.

W obradach uczestniczyło około 80 osób z kraju i z zagranicy, w tym również sponsorzy
i wystawcy (Comsol Multiphysics GmbH, Bruel&Kjaer, EC TEST SYSTEMS, GAMBIT, ENVIBRA, dB-Projekt). Wystawcy prezentowali swoje wyroby przez wszystkie dni trwania obrad.
Podczas sympozjum odbyło się 7 sesji naukowych, wygłoszono 26 referatów naukowych, odbyły
się 4 prezentacje zaproszonych ﬁrm sponsorujących. 11 maja odbyła się również sesja posterowa,
na której zaprezentowano 18 referatów w formie plakatów. Obradowano w języku angielskim
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i polskim. Każdy uczestnik sympozjum otrzymał certﬁkat potwierdzający zaprezentowanie swojej pracy. W czasie sympozjum odbyła się również wycieczka do muzeum w Pałacu w Rogalinie.
Małgorzata Wojsznis

4.5.5.

XIII Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników”
im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Ustroń, 20-26 maja

W dniach od 20 do 22 maja 2016 r. w Hotelu „Diament” w Ustroniu odbyła się XIII Konferencja Naukowa „Majówka młodych biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej.
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej,
Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, 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.
W konferencji wzięło udział ponad 240 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce, takie jak: Politechnika Śląska, Białostocka, Częstochowska, Krakowska, Łódzka, Opolska, Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wojskowa
Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Wojsk Oﬁcerskich i Lądowych we Wrocławiu, 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.

Inauguracja konferencji

Konferencja została zainaugurowana przez: prof. Marka Gzika – przewodniczącego Komitetu Naukowego konferencji, prof. Andrzeja Małeckiego – prorektora ds. nauki Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Tomasza Bieleckiego – kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii
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Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, prof. Andrzeja Wita – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,
a także prof. Eugeniusza Świtońskiego – członka honorowgo Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej.
Po rozpoczęciu konferencji odbyły się warsztaty tematyczne, na których przedstawione zostały referaty zamawiane.
Swoje prace przedstawili:
• prof. Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. prof. Macieja
Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, Warszawa – Optoelektroniczne metody badania mózgu –
od topograﬁi do tomograﬁi,
• prof. Adam Czaplicki, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ﬁlia w Białej
Podlaskiej – Modelowanie we współrzędnych naturalnych w biomechanice
• dr Adam Trepczyński, Julius Wolﬀ Institute for Biomechanics and Musculoskeletal Regeneration, Berlin – Dynamic internal loading of the human leg – measurements and simulations
W ramach konferencji odbyło się 5 sesji (w tym jedna plakatowa), w czasie których swoje
prace prezentowali pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były
prezentowane na trzech równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 71 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

Obrady w czasie sesji

Studencka sesja plakatowa

W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja specjalna pt. „Technologie wirtualnej rzeczywistości w medycynie”, którą poprowadzili prof. Andrzej Małecki – prorektor ds. nauki AWF
w Katowicach, prof. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, prof. Aleksander Nawrat – przewodniczący Komitetu Sterującego STRATEGMED NCBiR.
W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• prof. Marek Gzik, dr inż. Jacek Jurkojć, mgr inż. Piotr Wodarski, mgr inż. Andrzej Bieniek,
Politechnika Śląska – Technologie wirtualnej rzeczywistości jako przyszłość nowoczesnej
rehabilitacji
• dr n. med. Elżbieta Kmiecik-Małecka, ordynator Oddziału Rehabilitacji WSS nr 5 w Sosnowcu, mgr Joanna Szostek, mgr Iga Garbowska, mgr Monika Dyba WSS nr 5 w Sosnowcu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – Rehabilitacja pacjentów z dysfunkcjami po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem dostępnych programów multimedialnych i szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo-ruchowej w przestrzeni wirtualnej,
• dr Barbara Grzyb, Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej – Jaskinia 3D światem
wirtualnych (i realnych) marzeń dzieci niepełnosprawnych o rehabilitacji w zabawie,
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• Jolanta Czernicka-Siwecka, Aneta Klimek-Jędryka, fundacja „ISKIERKA” – Kinect – innowacja w rehabilitacji. Doświadczenia Fundacji „ISKIERKA”.
W drugim dniu konferencji odbyła się kolejna sesja specjalna pod patronatem Polskiego
Związku Szermierczego „Gdy szermierz spotyka naukowca... Fechtunek danymi”, pod przewodnictwem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika, rektora-elekta Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, prorektora-elekta ds. rozwoju i sportu AWF w Katowicach
prof. Grzegorza Jurasa, prof. Bogdana Bacika z Katedry Motoryczności Człowieka AWF w Katowicach, prof. Zbigniewa Borysiuka – dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechniki Opolskiej oraz prezesa Polskiego Związku Szermierczego, pana Adama Konopki.

Sesja specjalna „Technologie wirtualnej rzeczywistości w medycynie”

Sesja specjalna „Gdy szermierz spotyka naukowca... Fechtunek danymi”

W ramach sesji odbyły się następujące wystąpienia:
• Adam Konopka, prezes Polskiego Związku Szermierczego i dr Michał Morys, trener Kadry Narodowej Szpady Kobiet – Charakterystyka szermierczej pracy nóg na przykładzie
szpadzistek,
• prof. Zbigniew Borysiuk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej – Zastosowanie EMG w badaniach techniki szermierczej,

33

34

Część I – Działalność PTMTS

• mgr Anna Szczygioł, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, mgr inż. Andrzej
Bieniek, Politechnika Śląska, prof. Grzegorz Juras, prof. Bogdan Bacik, dr Michał Morys,
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. Robert Michnik, dr inż. Agata
Guzik-Kopyto, Politechnika Śląska – Możliwości obiektywnej analizy wypadu szermierczego
na podstawie badań kinematyki.
Referaty przedstawione w ramach konferencji „Majówka młodych biomechaników 2016” 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
4.5.6.

XVII Konferencja „Mechanika w lotnictwie” ML-XVII 2016
Kazimierz Dolny, 30 maja-2 czerwca 2016 r.

Konferencje „Mechanika w lotnictwie” odbywają się co dwa lata i na stałe wpisały się w kalendarz naukowy środowiska. Ich inicjatorem był prof. Jerzy Maryniak, wieloletni członek Oddziału
Warszawskiego PTMTS, przewodniczący Towarzystwa w latach 1994-1998. XVII konferencja
została zorganizowana, zgodnie z tradycją, w Kazimierzu Dolnym w dniach 30 maja-2 czerwca
2016 r., tym razem przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego był prof. Krzysztof
Sibilski.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 85 uczestników, podczas 12 sesji plenarnych wygłoszono 69 referatów, 52 teksty – po recenzji – zostały opublikowane
w dwutomowym wydawnictwie Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016. Publikacja ta po raz
pierwszy ukazała się w nowym, większym formacie, a w wersji elektronicznej – z kolorowymi
rysunkami i zdjęciami.
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.
Komitet Naukowy działał w składzie: Krzysztof Sibilski – PW, przewodniczący, Krzysztof
Arczewski – PW, Wojciech Blajer – UTH Radom, Michał Burek – WSOSP, Józef Gacek – WAT,
Cezary Galiński – ILot, Robert Głębocki – PW, Zdzisław Gosiewski – PB, Jacek Goszczyński –
PGE, Antoni Jankowski – ITWL, Stanisław Kachel – WAT, Zbigniew Koruba – PŚw, Grzegorz
Kowaleczko – WSOSP, Mirosław Kowalski – ITWL, Adam Kozakiewicz – WAT, Maciej Lasek –
PW, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś – PW, Andrzej Majka – PRz, Aleksander Olejnik – WAT,
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Marek Orkisz – PRz, Andrzej Panas – ITWL, WAT, Mirosław Rodzewicz – PW, Ryszard
Szczepanik – ITWL, Cezary Szczepański – PWr, Kazimierz Szumański – ILot, Witold Wiśniowski
– ILot, Wiesław Wróblewski – PWr, Andrzej Żyluk – ITWL.
Podczas wieczornej sesji specjalnej, prowadzonej przez prof. Krzysztofa Sibilskiego, przedstawiony został system wojskowego szkolenia lotniczego. W ciekawym, ilustrowanym slajdami
referacie przedstawiono historię szkoleń lotników wojskowych na przykładzie szkoły w Dęblinie,
omówiono aktualne metody ćwiczeń i zarysowano plany na przyszłość.
Dobrym pomysłem okazało się zaproszenie przedstawicieli ﬁrmy komercyjnej, której prezentacja odbyła się podczas sesji plenarnej, a stanowisko informacyjne było otwarte dla zainteresowanych przez cały czas trwania konferencji. Firma zajmuje się technologiami i materiałami
związanymi z drukiem 3D, który ma zastosowanie również w konstrukcjach lotniczych, dlatego
jej stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Podsumowując obrady, przewodniczący konferencji prof. Krzysztof Sibilski stwierdził, że po
raz kolejny udało się stworzyć forum stymulujące twórczo środowiska lotnicze różnych specjalności. Zauważył, że do Kazimierza przyjechało wielu młodych ludzi. Wymiana informacji między
przedstawicielami nauki i przemysłu przyczynia się do rozwoju obu tych dziedzin.
Kameralność konferencji sprzyjała wyjątkowo ożywionej i twórczej dyskusji. Do stworzenia
dobrej atmosfery przyczynia się również urok miejsca, w którym konferencja jest od lat organizowana. Wszyscy uczestnicy podkreślali merytoryczność wystąpień, doskonałą organizację, miłą
atmosferę i konieczność kontynuowania takich spotkań.
Konferencja doﬁnansowana w ramach umowy 937/P-DUN/2016 ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę.
Krzysztof Sibilski
4.5.7.

1st Workshop on Porous Media
Olsztyn, 1-3 lipca

Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Oddziałem Olsztyńskim Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zorganizował
w dniach 1-3 lipca krajową konferencję naukową pt. „1st Workshop on Porous Media”. Tematyka konferencji obejmowała szeroko pojęte działania w obszarze ośrodków porowatych: badania
struktury, badania właściwości, badania materiałowe, przepływy płynów, wymianę masy i ciepła,
transport i składowanie materiałów sypkich, w tym biologicznych i chemicznych, złoża ﬂuidalne,
mechanikę gruntów itp. Konferencja odbyła się w Hotel Parku oraz w salach Wydziału Nauk
Technicznych UWM.
W skład Komitetu Naukowego weszli:
• prof. dr hab. inż. Janusz Badur – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• prof. dr hab. inż. Teodor Skiepko – Politechnika Białostocka
• dr hab. inż. Mieczysław Cieszko – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (przewodniczący)
• dr hab. inż. Piotr Srokosz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• dr hab. inż. Adam Szymkiewicz – Politechnika Gdańska
• dr hab. inż. Anna Trykozko – Uniwersytet Warszawski

36

Część I – Działalność PTMTS

• dr inż. Maciej Marek – Politechnika Częstochowska
• dr Maciej Matyka – Uniwersytet Wrocławski
• dr inż. Joanna Wiącek – Instytut Agroﬁzyki PAN w Lublinie
A w skład Komitetu Organizacyjnego:
• dr hab. inż. Wojciech Sobieski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (przewodniczący)
• dr inż. Seweryn Lipiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• mgr inż. Dariusz Grygo – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• mgr Tomasz Tabaka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
• Aneta Molenda– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Głównym celem konferencji była integracja polskiego środowiska naukowego, a w szczególności: wzajemne poznawanie tematyki prowadzonych badań, stosowanych technik i narzędzi,
potencjału laboratoryjnego, wymiana wiedzy, przekazywanie umiejętności, a w dalszej perspektywie poszukiwanie wspólnych – w tym interdyscyplinarnych – tematów badawczych, przygotowywanie publikacji oraz wniosków o ﬁnansowanie badań.
W konferencji wzięło udział 56 osób z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz dwie ﬁrmy,
uczestniczyły w niej również osoby niezapisane.

Program konferencji objął: 6 wykładów, 2 prezentacje gości specjalnych, wystąpienie redaktora naczelnego czasopisma „Technical Sciences” UWM, 28 referatów sesyjnych, ponad 20 posterów
oraz 2 cykle równoległych spotkań warsztatowych w pięciu różnych salach.
Wykłady i prezentacje odbyły się w dwóch pierwszych dniach trwania konferencji.
Ostatni dzień został poświęcony na zajęcia praktyczne. Tematem przewodnim warsztatów
były stacjonarne złoża granularne, czyli pozostające w spoczynku ośrodki porowate składające
się z cząstek sferycznych lub quasi-sferycznych. Tej tematyce poświęcone były również wykłady
oraz jedna sesja referatowa. Pozostałe prezentacje i postery mogły, ale nie musiały nawiązywać
do tematyki związanej ze złożami granularnymi.
W ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń, w której znalazły się 53 streszczenia
wygłoszonych podczas konferencji referatów 79 autorów. Książka streszczeń dostępna jest na
stronie konferencji w formacie PDF.
W ramach konferencji przygotowano monograﬁę naukową pt. „Granularne ośrodki porowate”, którą w formie drukowanej otrzymali wszyscy uczestnicy. Monograﬁa ta dostępna jest w formie elektronicznej na stronie konferencji (http://www.uwm.edu.pl/wpm/), na
stronie projektu PathFinder (http://www.uwm.edu.pl/pathﬁnder/) oraz na stronie PTMTS
(http://ptmts.org.pl/wydawnictwa.htm).
„... oceniana monograﬁa została przygotowana w tak doskonały sposób, iż nie tylko stanie
się cenną pozycją literaturową dla ekspertów zajmujących się poruszaną tematyką naukową,
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ale będzie również swoistym kompendium technik i analiz badawczych przydatnym młodym
naukowcom rozpoczynającym działalność poznawczą i rozwojową w zakresie mechaniki płynów.
Treści zawarte w pracy zostały podzielone na poszczególne rozdziały w taki sposób, że monograﬁę
czyta się niezwykle przyjemnie” – Piotr Stokosz
„... recenzowana monograﬁa stanowi oryginalny i znaczący wkład w stan
wiedzy na temat przepływu w ośrodkach porowatych. Jej najważniejszymi zaletami są według mnie: a) spójna koncepcja, w której różne metody naukowe (eksperymentalne, numeryczne, analityczne) uzupełniają się wzajemnie
i tworzą logiczny ciąg badań charakteryzujących ośrodek porowaty; b) wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych: analiza obrazu, metoda elementów dyskretnych, różne metody rozwiązania numerycznego równań przepływu; c) przejrzystość prezentacji i przystępne język; d) szczegółowe (...)
opisy poszczególnych metod: e) wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania
komputerowego, częściowo również stworzonego przez autorów monograﬁi” – Adam Szymkiewicz
Wojciech Sobieski

4.5.8.

XII Międzynarodowa Konferencja
„Systemy mechatroniczne i materiały” – MSM 2016
Białystok, 3-8 lipca

XII Międzynarodowa Konferencja „Systemy mechatroniczne i materiały” – MSM 2016 jest
kontynuacją cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2005 r. przez Vilnius Gediminas Technical
University. Konferencje są organizowane przez cztery uczelnie: Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Politechnikę Opolską oraz Politechnikę Białostocką.
W roku 2016 współorganizatorem konferencji był Oddział w Białymstoku Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Konferencja została objęta patronatem International Federation
for the Promotion of Mechanism and Machine Science oraz Instytutu Lotnictwa.
W konferencji wzięło udział 90 uczestników w tym 30 gości z zagranicy: Japonii, Francji, Izraela, Egiptu, Rumunii, Turcji, Łotwy, Czech oraz Litwy. W ramach 6 sesji plenarnych wygłoszono
38 referatów, a w dwóch sesjach plakatowych – 46 referatów.
Zorganizowane w ciągu ostatnich lat konferencje sprzyjały wymianie pomysłów i doświadczeń, doskonaleniu metod i technik badawczych oraz przyczyniły się do rozwoju wiedzy w zakresie systemów mechatronicznych oraz materiałów stosowanych w konstrukcjach mechatronicznych. Zadaniem konferencji jest także powiązanie środowiska akademickiego z przemysłem oraz
wzajemna wymiana wiedzy.
Kazimierz Dzierżek

4.5.9.

XVI Krajowa VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Metrologia w technikach wytwarzania” (MwTW)
Opole, 22-23 września

W dniach 22-23 września Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej zorganizowała XVI Krajową/VII Międzynarodową Konferencję NaukowoTechniczną „Metrologia w technikach wytwarzania”. Konferencja została objęta patronatem
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej i Komitetu Budowy Maszyn PAN
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oraz honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr. hab. inż. Marka
Tukiendorfa.
Tematyka konferencji związana była z:
• aparaturą i systemami pomiarowymi,
• metrologią w procesach technologicznych wytwarzania elementów maszyn,
• metrologią w systemach zapewnienia jakości,
• pomiarami powierzchni w skali makro, mikro i nano,
• współrzędnościową technika pomiarową,
• technikami pomiarowymi w analizie procesów i urządzeń technologicznych,
• metrologią w różnych obszarach zastosowań w budowie maszyn,
• technikami wizualizacji i wirtualizacji.
Przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak z Politechniki Świętokrzyskiej, a współprzewodniczącym – prof. dr hab. inż. Wit Grzesik z Politechniki Opolskiej.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO. W sesjach plenarnej i tematycznych wygłoszono około 60 referatów. Wszystkie zakwaliﬁkowane referaty zostaną opublikowane w Miesięczniku Naukowo-Technicznym Mechanik (czasopiśmie z listy „B” MNiSW).
Najciekawsze prezentacje młodych naukowców zostały wyróżnione nagrodami ufundowanymi
przez organizatorów.
W ramach konferencji odbyły się również pokazy nowoczesnego sprzętu metrologicznego
przeprowadzone przez zaproszone ﬁrmy komercyjne.
Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem oraz umożliwiła zacieśnienie stosunków naukowych między pracownikami wiodących
polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.
Magdalena Filipek
4.5.10.

Seminarium inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii
Poznań, 18 listopada

W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej 18 listopada odbyło sie Seminarium inżynierii biomedycznej w zakresie biomechaniki i ortopedii. Uczestniczyły w nim 234 osoby.
W programie seminarium odbyły się wykłady prowadzone przez specjalistów z dziedziny
ortopedii i biomechaniki, m.in.:
• prof. dr. hab. inż. Romualda Będzińskiego – Dysfunkcje narządów ruchu i implanty, punkt
widzenia inżyniera,
• dr. hab. inż. Wojciecha Wolańskiego, prof. nadzw. – Komputerowe wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych – CAS (Computer Aided Surgery),
• dr. n. med. Bartosza Łukaszewskiego – Amputacje i ich znaczenie w leczeniu chirurgicznym.
Opieka nad chorym po amputacji i przygotowanie do zaprotezowania,
• Adama Antoniewicza, przedstawiciela ﬁrmy Ottobock – Najnowsze rozwiązania światowej
techniki ortopedycznej – protezy kończyn oraz elektryczne wózki inwalidzkie Ottobock.
Dodatkowo podczas trwania seminarium można było zapoznać się z ofertą ﬁrm medycznych,
takich jak Stanley, Ottobock Polska czy Technomex na stanowiskach promocyjnych.
Wydarzenie skierowane było w szczególności do studentów Inżynierii Biomedycznej, ale również do wszystkich zainteresowanych nowinkami technologicznymi w dziedzinie bioinżynierii i medycyny.
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Przedstawiono projekty realizowane na Politechnice Poznańskiej:
• VIRDIAMED – Możliwości wykorzystania klinicznego przestrzennej wizualizacji tkanek –
okiem lekarza i inżyniera,
• BTS da Vinci – Położenie środka ciężkości ciała podczas jazdy na rowerze. Ocena ryzyka
urazu kończyn dolnych na podstawie badania izokinetycznego,
• IWP – Wspomaganie planowania przedoperacyjnego za pomocą obróbki DICOM.
Zdjęcia z imprezy są dostępne pod adresami:
https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/seminarium-inzynierii-biomedycznej
https://www.facebook.com/events/624830004362017/
Roman Starosta
4.5.11.

Seminar of Young Scientists
„Modelling and Optimization of Physical Systems”
Istebna, 18-20 listopada

W dniach od 18 do 20 listopada w Kompleksie Zagroń Istebna w Istebnej odbyło się Seminarium Młodych Naukowców „Modelling and Optimization of Physical Systems”. Seminarium
zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział
Gliwice. Wzięło w nim udział 15 osób. Konferencja została zainaugurowana przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – dr. inż. Krzysztofa Kawlewskiego. W sesji plenarnej
zaprezentowano referaty zamawiane. Swoje prace przedstawili:
• dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk – How to identify the properties of composite materials?,
• dr inż. Tomasz Machoczek – Which tools of intellectual property protection should be applied
to the results of innovative projects?
W drugim dniu seminarium w godzinach przedpołudniowych odbyły się praktyczne warsztaty z metodyki naklejania czujników tensometrycznych oraz metod pomiarowych stosowanych
w tensometrii oporowej. Po południu odbyły się dwie sesje naukowe, w czasie których swoje prace prezentowali młodzi pracownicy naukowi i doktoranci. Ogółem podczas sesji zostało
przedstawionych 10 prac z zakresu szeroko pojętej optymalizacji w układach ﬁzycznych.
Krzysztof Kawlewski
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4.5.12.

9 Sesja Naukowa „Mechanika stosowana”
Bydgoszcz, 25 listopada

25 listopada odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 9 sesja
naukowa „Mechanika stosowana”. Sesja organizowana jest co dwa lata. Oznacza to, że spotykamy
się cyklicznie od 18 lat. Sesja naukowa „Mechanika stosowana” jest organizowana przez Oddział
Bydgoski PTMTS, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Tematyka sesji to:
• 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: M. Delyavskyy – przewodniczący, J. Awrejcewicz, A. Podhorecki,
Cz. Cempel, J. Sempruch, M. Cieszko, B. Siołkowski, J. Sawicki, D. Skibicki, H. Holka,
J. Szala, J. Kołodziej, Cz. Szymczak, J. Kubik, T. Topoliński, Z. Ławrynowicz, A. Tylikowski,
S. Mroziński, W. Ostachowicz, J. Zachwieja, T. Piątkowski, B. Żółtowski.
Komitet Organizacyjny: J. Sawicki – przewodniczący, T. Piątkowski – edytor wydawnictwa
pokonferencyjnego, T. Janiak – sekretarz, T. Jarzyna – redakcja streszczeń, M. Kukliński –
redakcja wydawnictwa pokonferencyjnego, K. Łaz, J. Piątkowska.

Podczas sesji przedstawiono 29 referatów, w tym trzy plenarne: prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Tylikowskiego m. dr h.c. – Politechnika Warszawska, dr. hab. inż. Mieczysława Cieszki, prof.
nadzw. – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz prof. dr. hab. inż. Mykhaylo
Delyavsky’ego – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
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Sesję podzielono na sesję plenarną, sesję plakatową (11 posterów) oraz trzy sesje tematyczne,
na których wygłoszono 15 referatów.
Na sesję „Mechanika stosowana” referaty nadesłali pracownicy naukowi Politechniki
Warszawskiej, Gdańskiej, Częstochowskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Jerzy Sawicki

4.6.
4.6.1.

Konkursy organizowane i współorganizowane przez PTMTS
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 opublikowany został w poprzednich Biuletynach PTMTS, dostępny jest również na stronie www.ptmts.org.pl w zakładce konkursy.
W 2016 roku Oddział Warszawski po raz szósty przyznał Nagrodę im. Witolda Nowackiego
za wybitne osiągnięcia naukowe lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej.
Protokół z głosowania Kapituły VI edycji Nagrody Naukowej
im. Witolda Nowackiego
Kapituła VI edycji Nagrody powołana przez Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego
w dniu 15 stycznia 2007 roku w składzie (punkt 3 Regulaminu Nagrody):
• dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT – przewodnicząca
• prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
• prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
• prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
• dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW
• dr hab. inż. Sebastian Uzny
• prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
po wcześniejszym przesłaniu wniosku, w głosowaniu mailowym w dniach 19-27 maja 2016 r.
jednomyślnie postanowiła przyznać Nagrodę Naukową im. Witolda Nowackiego
dr. hab. inż. Robertowi Zalewskiemu
za osiągnięcia naukowe przedstawione w cyklu publikacji pt.: „Badania doświadczalne i modelowe
specjalnych struktur granulowanych”.
Przewodnicząca Kapituły
Nagrody im. Witolda Nowackiego
Dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
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4.6.2.

XIV 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
XIV zorganizowały Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów. Zgodnie z intencją inicjatora prof. J.W. Elsnera, konkurs służyć ma promowaniu
osiągnięć młodych, wyróżniających się pracowników nauki prowadzących badania w zakresie
szeroko rozumianej mechaniki płynów. Organizatorami konkursu byli prof. Bogdan Posiadała
– przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTMTS, prof. Henryk Kudela – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego XXII Fluid Mechanics Conference, prof. Jacek Rokicki – przewodniczący Polskiego Centrum Pilotowego ERCOFTAC. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył
prof. Stanisław Drobniak. Konkurs zorganizowano w trakcie XXII Fluid Mechanics Conference,
która odbyła się w Bełchatowie w dniach 11-14 września 2016 r. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.
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 (magistrowie-doktoranci), niebędący do tej pory laureatami konkursu. Do konkursu zgłoszono 15 prac, kandydaci przedstawili streszczenia, które zostały ocenione
przez Komitet Naukowy Konferencji. Na podstawie recenzji Komitet Organizacyjny Konkursu zaakceptował wszystkie zgłoszone prace. Ostatecznie do konkursu stanęło 13 kandydatów,
którzy przedstawili wyniki badań w trakcie trzech sesji plenarnych.
Jury konkursu zebrało się w dniu 13 września 2016 r., członkowie Jury wysłuchali prezentacji
następujących prac zgłoszonych do konkursu.
Kandydaci do Nagrody im. Profesora Janusza W. Elsnera w XIV konkursie PTMTS i ERCOFTAC
• A. Rosiak (PCz) – Impact of numerical method on auto-ignition in a temporally evolving
mixing layer at various initial conditions
• M. Lewandowski (IMP PAN) – Assessment of turbulence-chemistry interaction models in
the computation of turbulent non-premixed ﬂames
• W. Regulski (PW) – Simulations of particle suspensions in viscoplastic ﬂuids using a combined Discrete Element – Lattice Boltzmann Method
• A. Roszko (AGH) – Nanoﬂuids convective ﬂow structure modiﬁed by the magnetic ﬁeld
• M. Piotrowicz (IMP PAN) – Numerical investigations of shock wave interaction with laminar boundary layer on compressor proﬁle
• P. Kaczyński (IMP PAN) – Cooling intensity inﬂuence on shock wave boundary layer
interaction region in turbine cascade
• T. Kura (AGH) – Near-blade ﬂow structure modiﬁcation
• K. Wawrzak (PCz) – Impact of numerical method on a side jets formation in a round jet
• P. Szałtys (PW) – High-order hybrid grid generation for simulation of high-Reynolds number ﬂows
• F. Wasilczuk (IMP PAN) – Numerical investigations of ﬂow structure in gas turbine shroud
gap
• Ł. Pleskacz (AGH) – Momentum budget of the paramagnetic ﬂuid ﬂow inﬂuenced by magnetic force
• S. Gepner (PW) – Stability of ﬂow in a corrugated channel
• J. Martinez Suarez (IMP PAN) – Streamwise vortex generator for separation reduction on
wind turbine proﬁle
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Jury konkursu w tajnym głosowaniu przyznało następujące nagrody:
I miejsce – W. Regulski, Politechnika Warszawska
II miejsce – S. Gepner, Politechnika Warszawska
III miejsce – J. Martinez Suarez, IMP PAN Gdańsk
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się zaraz po zakończeniu obrad Jury. Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. H. Kudela oraz przewodniczący Jury prof. S. 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
Fundatorzy nagród:
I nagroda – organizatorzy XXII 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. J. Badur, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. A. Bogusławski, Politechnika Częstochowska
• prof. P. Doerﬀer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. S. Drobniak, Politechnika Częstochowska
• prof. W. Elsner, Politechnika Częstochowska
• prof. Z. Kosma, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
• prof. T. Kowalewski, IPPT PAN w Warszawie
• prof. A. Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska
• prof. H. Kudela, Politechnika Wrocławska
• prof. M. Morzyński, Politechnika Poznańska
• prof. Z. Peradzyński, Uniwersytet Warszawski
• prof. J. Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
• prof. J. Rokicki, Politechnika Warszawska
• prof. J. Szmyd, AGH Kraków
• prof. J. Szumbarski, Politechnika Warszawska
• prof. E. Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznańska
• prof. W. Wróblewski, Politechnika Śląska w Gliwicach
Przewodniczący Jury XIV Konkursu
Stanisław Drobniak
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4.6.3.

Konkurs PTMTS i PTETiS Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Zarządy Oddziału Częstochowskiego PTMTS oraz PTETiS podjęły decyzję o organizacji
drugiej edycji konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.
Ustalono termin nadsyłania wniosków konkursowych – do 30 czerwca 2017 roku. Podjęto również decyzje o zwiększeniu liczby członków wchodzących w skład Kapituły Nagrody Srebrnych
Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego o panią dziekan Wydziału IMiI – prof. dr hab.
inż. Małgorzatę Klimek, przewodniczącego Zarządu Głównego – prof. dr. hab. inż. Zbigniewa
Kowalewskiego z IPPT PAN oraz o laureata poprzedniej edycji konkursu dr. hab. inż. Jarosława
Śmieję.
Ogłoszenie drugiej edycji Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
w roku 2017
1. Kapituła Nagrody ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im.
Profesora Bogdana Skalmierskiego.
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 czerwca 2017 roku z dopiskiem
„Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.
Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym:
http://wimii.pcz.czest.pl/ zakładka: Stowarzyszenia Naukowe
Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec
im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
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 w kolejnych edycjach (aktualnie ogłoszono II edycję nagrody).
Kapituła ma prawo nieprzyznania Nagrody.
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7. Wnioski o przyznanie Nagrody są składane do Kapituły Nagrody poprzez siedziby Zarządów Oddziałów PTMTS oraz PTETiS w Częstochowie w terminie określonym dla kolejnych edycji Nagrody.
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.
Skład Kapituły
Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego
drugiej edycji w roku 2017
• Prof. Małgorzata Klimek (Dziekan Wydz. IMiI Pol. Częstochowskiej) – przewodnicząca
Kapituły
• Prof. Norbert Sczygiol (Rektor Politechniki Częstochowskiej)
• 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 (Politechnika Śląska, przewodniczący PTETiS)
• Prof. Zbigniew Kowalewski (IPPT PAN, przewodniczący PTMTS)
• Prof. Arkadiusz Mężyk (Rektor Politechniki Śląskiej)
• Prof. Bogdan Posiadała (Politechnika Częstochowska, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTMTS)
• Prof. Jan Szczygłowski (Politechnika Częstochowska, przewodniczący Oddziału Częstochowskiego PTETiS)

4.6.4.

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

Oddział Łódzki PTMTS w porozumieniu z Zarządem Głównym w 2016 roku ogłosił kolejną
edycję Ogólnokrajowego Konkursu im. prof. Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej zawierające elementy nowości. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców nieposiadających
stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Pierwsza edycja odbyła się w 1965 roku
i był to Ogólnopolski Konkurs Naukowy dla młodych pracowników nauki na prace z zakresu
mechaniki. Od 1997 roku Konkurs nosi imię Profesora Jana Szmeltera.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 roku.
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4.6.5.

Konkurs im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę
magisterską 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.
Do konkursu zgłoszono aż 14 prac. W dniu 26 maja 2016 r. odbyło się zebranie Komisji Konkursu Dyplomowego im. prof. Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę inżynierską
w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej obronioną w latach 2014-2015 w jednej z uczelni technicznych w województwie pomorskim, w składzie wyłonionym przez Zarząd Oddziału
Gdańskiego PTMTS: prof. Elżbieta Urbańska-Galewska – przewodnicząca komisji, dr Michał
Mazur, dr inż. Wojciech Puch, przyznała dwie równorzędne nagrody:
• inż. Joannie Pawelec za pracę Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku oraz
koncepcja jej modernizacji (opiekunowie: mgr inż. Maciej Malinowski i mgr inż. Anna
Banaś; nagroda pieniężna wynosi 600 zł)
• inż. Erwinowi Wojtczakowi za pracę Analiza wytrzymałościowa zakładkowego połączenia
klejonego (opiekun: dr hab. inż. Magdalena Rucka; nagroda pieniężna wynosi 600 zł).
Jarosław Górski

4.6.6.

Konkurs budowy mostów z papieru „WyKOMBinujmOst 2016”

W dniach 4-6 maja 2016 roku po raz kolejny odbył się ogólnopolski konkurs konstruktorski „wyKOMBinujmOst 2016” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Była to już 9 edycja wydarzenia, które na w ciągu
lat zyskało renomę i prestiż w całej Polsce. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku
na rok przyciąga coraz więcej studentów kierunków technicznych, osób ze środowiska naukowego
oraz największe ﬁrmy budowlane, które wspierają tę studencką inicjatywę.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 39 drużyn reprezentujących uczelnie techniczne z całej Polski (Politechniki: Gdańską, Białostocką, Koszalińską, Krakowską, Lubelską, Łódzką, Rzeszowską, Śląską, Świętokrzyską, Warszawską, Wrocławską oraz Szkołę Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie) oraz uczniowie
szkół średnich (Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach oraz Zespołu Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Barlewiczkach).
Pierwszego dnia konkursu obydwa dziedzińce Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej zamieniły się w arenę zmagań projektantów i konstruktorów. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniem
polegającym na wykonaniu przęsła mostowego z 8 arkuszy brystolu i 1000 ml kleju polimerowego. To na pozór proste zadanie wymagało mnóstwo wyobraźni, kreatywności połączonej
z wiedzą teoretyczną i techniczną. Dodatkowym utrudnieniem w tegorocznej edycji konkursu
było zwiększenie rozpiętości przęsła z 80 cm do 100 cm.
W drugim dniu konkursu odbyła się KOMBOferencja – ogólnopolska konferencja naukowa,
podczas której zostały wygłoszone referaty o tematyce związanej z szeroko pojętym budownictwem i projektowaniem konstrukcji. W konkursie na najlepsze prezentacje nagrodę zdobyły dwa
referaty. Wyróżnienie uzyskał duet z Politechniki Poznańskiej, który współtworzyli Jan Dziurla
oraz Joanna Falkowska (Porównanie mrozoodporności próbek rdzeniowych do próbek sześciennych) oraz Erwin Wojtczak z Politechniki Gdańskiej (Doświadczalny i matematyczny model
zakładkowego połączenia klejonego).
Ostatniego dnia konkursu miały miejsce próby wytrzymałościowe wykonanych konstrukcji.
Most każdej drużyny, po uprzedniej weryﬁkacji wymiarów oraz pomiarze masy, został obciążony w maszynie wytrzymałościowej do uzyskania ugięcia równego 40 mm. Miejsce przyłożenia
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obciążenia zostało wylosowane po wykonaniu mostów i było zlokalizowane w odległości 7,5 cm
wzdłuż oraz 2,5 cm w poprzek, mierząc od środka konstrukcji. Konkurs wygrywała drużyna,
której most osiągnął największy współczynnik K zdeﬁniowany jako iloraz maksymalnej siły do
kwadratu masy konstrukcji.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna „Magnaci Kleju” z Politechniki Warszawskiej w składzie: Krzysztof Nowak, Wioleta Krześlak, Bartosz Olkowski, osiągając współczynnik
K = 2,2470 przy przeniesionej sile 3150 N i masie mostu 1184 g. Drugie miejsce zajęła drużyna
„Mostowiakowie” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie: Kornelia Wasiluk, Mariusz Bochenek oraz Wojciech Kardel. Ich obiekt przeniósł siłę 242 N przy masie
równej 351 g uzyskując wartość współczynnika K = 1,9643. Na trzecim miejscu uplasowała się
drużyna „Owsianka Team” ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w składzie: Maja Urbańska, Monika Flażyńska oraz Karol Żółnowski. Ich most o masie 454 g przeniósł
siłę 360 N, co równało się wartości współczynnika K = 1,7466.
Poza główną klasyﬁkacją konkursową, nagrody przyznano także w kategoriach dodatkowych.
Nośność swojej konstrukcji najlepiej oszacowała drużyna „Poklejone Nosy” (Beata Młynarczyk,
Piotr Sujka, Artur Solecki) ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, myląc się
jedynie o 6 N. Najtrafniejsze szacowanie masy konstrukcji wskazała drużyna „Ptasie Mleczko”
(Aleksandra Przygoda, Bronisław Czaplewski, Krzysztof Galik) z Politechniki Wrocławskiej, której typowana masa odbiegała od rzeczywistej zaledwie o 3 g. Nagrodę za wykonanie konstrukcji
o najlepszej sztywności, wyznaczonej przez najmniejsze ugięcie przy poziomie obciążenia 300 N
zdobyła drużyna „Baronowie Papieru” z Politechniki Warszawskiej w składzie: Michał Swoboda,
Piotr Rozwałka oraz Damian Romaniak. Najładniejszą papierową konstrukcję mostową wykonała drużyna „Smarownicy” z Politechniki Gdańskiej w składzie: Patrycja Piętka, Piotr Pieńkowski
i Zbigniew Zieliński, która w plebiscycie publiczności uzyskała największą liczbę głosów.
Magdalena Rucka
Opiekun Koła Naukowego Mechaniki Budowli KoMBo

4.6.7.

Konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2015/2016
w obszarze mechanika”

Gliwicki Oddział PTMTS ogłosił konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2015/2016 w obszarze mechanika”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w siedzibie
Oddziału Gliwickiego PTMTS 12 lutego 2016 r.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Stanisława Szwedy, prof. PŚl., po
zapoznaniu się z przesłanymi pracami postanowiła przyznać następujące nagrody:
• 1 miejsce – inż. Olaf Dudek, temat pracy inżynierskiej: Model dynamiczny hybrydowego
układu napędowego średniego bezzałogowego pojazdu lądowego, nagroda w wysokości 500 zł,
• 2 miejsce – inż. Paweł Paździor, temat pracy inżynierskiej: Wyznaczenie rozkładu temperatury w układzie tłok – korbowód silnika z zapłonem samoczynnym, nagroda w wysokości
300 zł,
• 3 miejsce – inż. Kamil Płaza, temat pracy inżynierskiej: Ocena skuteczności izolacji cieplnej
szyb zespolonych, nagroda w wysokości 200 zł.
Ogłoszono konkurs „Na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2016/2017 w obszarze mechanika”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w lutym 2017 r.
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4.6.8.

Konkurs Oddziału Poznańskiego PTMTS

Poznański Oddział PTMTS ogłosił konkurs, w którym nagrodą było doﬁnansowanie 2 członkom Oddziału Poznańskiego PTMTS (do 40 lat) udziału w konferencji w 2017 roku. Ocenie
podlega dorobek naukowy z ostatnich 3 lat. Jury: Zarząd Oddziału.
Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak zgłoszeń.

4.7.

Patronat Oddziału Gdańskiego PTMTS nad nową inicjatywą studentów
– kołem naukowym „FOREVER YOUNG”
PO ŚLADACH YOUNGA – Z MIŁOŚCI DO MECHANIKI

Mroźną zimą studenci mają dużo ciekawych pomysłów – organizują bitwy na śnieżki, korzystają z dobrodziejstw karnawału, jeżdżą na łyżwach... i zakładają koła naukowe! Pomysł na nową
naukową organizację studencką na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej zrodził
się nam w głowach na początku roku, gdy tylko opadły kurze sylwestrowego szaleństwa i trzeba
było wrócić w mury Alma Mater.
W przypadku wielkich pisarzy tytuł książki tli się im w głowie na długo przed powstaniem
ostatecznej treści. Tak było i w naszym przypadku – zanim rozpoczęło się formalizowanie Koła,
mieliśmy już niemalże jednogłośnie wybraną jego nazwę. Postawiliśmy na FOREVER YOUNG
– po części rzeczywiście chcemy być wiecznie młodzi, pomagając najmłodszym studentom, uciśnionym pojedynkami z wyzwaniami z zakresu mechaniki konstrukcji. A po części – jako idealnie
sprężyści wielbiciele postaci Thomasa Younga i jego nieśmiertelnego modułu!
16 stycznia jedenaścioro członków założycieli Koła podjęło decyzję o próbie zmierzenia się
z powołaniem Koła do życia. Niemalże w tamtej jednej chwili zrodził się pomysł zwrócenia się
z prośbą do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o udzielenie naszej
organizacji honorowego patronatu – pomysł tym bardziej śmiały, iż szacowne grono członków
Towarzystwa jeszcze nie pełniło tytularnej pieczy nad żadnym z kół naukowych. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem patronatu nad Kołem przez PTMTS odbyły się w trakcie zebrania
Zarządu PTMTS w dniu 21 stycznia 2016 r. w Warszawie... i jak wielkie było nasze szczęście,
kiedy dowiedzieliśmy się, iż decyzja Zarządu jest nam przychylna!
Mogliśmy zatem rozpoczynać formalną rejestrację Koła, co też z marszu uczyniliśmy... no,
może nie tak ochoczo... stara dobra koleżanka sesja poczęła się dawać we znaki i Koło niestety
musiało chwilowo zejść na plan dalszy.
Po nierównej walce z meandrami politechnicznej biurokracji, szczęśliwego dla nas 22 marca
2016 r., pierwszy dzień wiosny przyniósł nam pierwszy dzień istnienia Koła! Zarejestrowane przy
Katedrze Mechaniki Budowli, pod wspomnianym patronatem Oddziału Gdańskiego PTMTS,
zostało powołane do życia Studenckie Koło Naukowe FOREVER YOUNG. Mechanika
konstrukcji, modelowanie i symulacje komputerowe oraz diagnostyka konstrukcji – to te zagadnienia oceniliśmy jako absolutnie kluczowe dla przyszłego inżyniera i to one przyświecają
głównym kierunkom działalności Koła.
Opiekunem Wiecznie Młodych od pierwszych chwil istnienia Koła jest dr inż. Karol Winkelmann, którego wsparcie merytoryczne oraz logistyczne niezmiennie motywuje członków do
intensywnej pracy. Pierwszym prezesem Koła został st. Mateusz Jagodziński. Ustaliliśmy jednak, iż kadencja prezesa będzie trwała jedynie jeden rok akademicki i od listopada br. berło
prezesa odbiła mu inż. Kasia Muzyka. Członkami Koła zostali studenci kierunku Budownictwo
studiów inżynierskich i magisterskich, odczuwający szczególną słabość wobec mechaniki. Zaiste
doborowe i zawsze gotowe do działania towarzystwo – nasze walne zebrania, nasze przedstawienia działalności, nasze inicjatywy zawsze są perfekcyjne... z odrobiną szaleństwa! W obecnej
chwili jest nas szesnaścioro... z tendencją wzrostową!
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Już w pierwszym semestrze naszej działalności wystartowaliśmy z dwiema ważnymi inicjatywami, które (mimo iż nie lubimy się sami wychwalać) zrealizowaliśmy z powodzeniem organizacyjnym.
Pierwszym, koronnym przedsięwzięciem Koła był PROJEKT TENSEGRITY, w którego
efekcie powstała piękna i pokaźna (o rozpiętości 8 m) kopuła w systemie prętowo-cięgnowym,
eksponat Pomorskiego Festiwalu Nauki odbywającego się w dniach 17-22 maja 2016 r. na Politechnice Gdańskiej. Wzniesiona od podstaw przez Członków Koła (przy znaczącym wsparciu
mgra inż. Michała Gołębiewskiego) kopuła, powoli „budując siebie”, zbudowała też nasze Koło.
Przy realizacji projektu Wiecznie Młodzi zmierzyli się z wieloma wyzwaniami, które przezwyciężyli dzięki odrobinie sprytu oraz pełnemu zaangażowaniu. Ponieważ dysponowaliśmy raczej
skromnym zapleczem ﬁnansowym, za budulec posłużyły materiały całkowicie ogólnodostępne –
szkieletem była drewniana rama na słupach, słupki kopuły stworzyliśmy z rurek PVC, a cięgna
– z żyłki poliamidowej. To, w połączeniu ze stopniem skomplikowania konstrukcji tensegrity,
spowodowało, iż kluczowa okazała się dokładność jej wykonania... i prawie nam się udało jej
dotrzymać. I to nawet mimo przerażającej obserwacji, iż ręczne mocowanie żyłki do karabińczyków, podczepiających cięgna do słupków, przyprawiało o solidne pęcherze na rękach (była
to jednak niewielka cena w porównaniu z satysfakcją towarzyszącą ﬁnalizacji przedsięwzięcia).
Odpowiedni naciąg naszych cięgien otrzymaliśmy przy wykorzystaniu śrub rzymskich zainstalowanych w najdłuższych cięgnach. Zasadnicze okazało się także odpowiednie przygotowanie
sztywnych węzłów w krańcach słupków. W przypadku wystąpienia rotacji szekli, do której przypięte były karabińczyki, zmieniał się naciąg cięgien i konstrukcja przestawała pracować zgodnie
z założonym schematem. Prawdziwy poligon dla szeregowych armii naszej ojczyzny – Mechaniki!
Mimo przytoczonego wykonawczego czarnowidztwa żadne techniczne przeciwności nie były
w stanie powstrzymać wiecznie młodych przed sukcesem – ostateczny montaż odbył się zgodnie
z harmonogramem, a uczestnicy festiwalu mogli podziwiać naprawdę imponującą konstrukcję.
Jako że wynieśliśmy naszą kopułkę ponad dwa metry nad poziom posadowienia, pokusiliśmy się
o przewrotne stwierdzenie, iż szlachetną mechanikę było czuć w powietrzu...
Na podstawie naszych prób systemu i paru pośrednich rozwiązań kopuły w mniejszej skali przygotowaliśmy również interaktywną formę obcowania z naszą śmiałą konstrukcją. Młodsi
i starsi entuzjaści techniki mieli okazję własnoręcznie (no dobrze... przy drobnej asyście) złożyć
mniejszą, siostrzaną kopułę o rozpiętości 2,5 m. Kolorystycznie zróżnicowane cięgna i towarzyszące czytelne instrukcje montażu sprawiały, że nawet najmłodsi uczestnicy festiwalu mogli stać
się na chwilę całkiem na serio doświadczonymi budowniczymi. Koniec końców, tak postawione
wyzwanie cieszyło się powodzeniem i wzbudzało w młodziuteńkich uczestnikach duch konstruktora – uśmiechom i ekscytacji nie było końca. Nam, członkom Koła, krzewienie sympatii do
budownictwa bez wątpienia sprawiło ogromną przyjemność – demontaż konstrukcji po festiwalu
opłakiwaliśmy niemalże jak stratę przyjaciela.
Drugim dużym przedsięwzięciem Koła była organizacja Konkursu MECHANI-CUP z zakresu mechaniki budowli oraz mechaniki teoretycznej. Konkurs o formule ściśle dydaktycznej
miał za zadanie popularyzację tejże gałęzi nauki wśród studentów kierunku Budownictwo. Początkowy etap eliminacji przeprowadzono w formie zdalnej – uczestnicy nadsyłali rozwiązania
zamieszczonych w Internecie specjalnie przygotowanych zadań, a punkty za ich rozwiązanie były
zliczane po każdym z kolejnych czterech zestawów zadań. Mimo początkowych obaw, iż zdalna
forma konkursu bardzo mocno włączy do współpracy wujka Google i ciocię Wikipedię, wśród
ﬁnalistów znaleźli się prawdziwi miłośnicy mechaniki – absolutna większość z nich brylowała
podczas zajęć dydaktycznych w trakcie semestru!
Gala Finałowa odbyła się 26 czerwca 2016 r. w sali im. prof. Nowackiego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Po wymagającym i podchwytliwym teście wstępnym wyłoniono po
troje laureatów (osobno dla konkursu z mechaniki budowli i z mechaniki teoretycznej), którzy
zmierzyli się ze sobą w Wielkim Finale. Forma ostatecznego rozstrzygnięcia, zapożyczona z po-
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pularnego teleturnieju „1 z 10”, przetestowała nie tylko wiedzę ﬁnalistów, ale i reﬂeks, erudycję
i umiejętność przyjacielskiej rywalizacji.
Wysoki poziom merytoryczny konkursu zapewniła ciągła współpraca z doc. dr. inż. Markiem
Skowronkiem z Katedry Mechaniki Budowli – bez niego sami czasem mielibyśmy problem z oceną
wyskokowych i nie do końca prawidłowych rozwiązań! Summa summarum, nasz konkurs również
cieszył się dużym zainteresowaniem, zakończył się pełnym powodzeniem i już został wpisany
w kalendarz dorocznych przedsięwzięć SKN FOREVER YOUNG.
Dwa działania i to wszystko? Nic bardziej mylnego!
Nasze Koło (przy współpracy Koła Mostowców MOST WANTED i Koła Organizacji Budowy KOBRA) wspierało merytorycznie osobą doc. dr. inż. Marka Skowronka organizację dodatkowych zajęć tematycznych, mających przybliżyć studentom terminologię techniczną języka
angielskiego. Jako że spotkania odbywały się wieczorami i zawsze przy gorącym, bursztynowym
napoju, doczekały się nazwy Evening TEA (Technical English Academy).
Warto nadmienić, iż reprezentacja Koła w składzie: Filip Przybylski i Paweł Stefanowski,
zakwaliﬁkowała się do Finału Konkursu MOST 3D WANTED. Autorski most drużyny, sklejony
z wydrukowanych wcześniej w technologii 3D plastikowych komponentów, został poddany próbie
obciążeniowej i przeniósł siłę 899 N. Inżyniersko celny i architektonicznie zachwycający most
łukowy zapewnił drużynie wysokie, szóste miejsce.
W listopadzie zorganizowaliśmy nowy krótki konkurs pod kryptonimem OPTI-CON (żeby
nikt nie myślał, że zapadliśmy w sen zimowy), polegający na zaprojektowaniu jak najbardziej
efektywnej statycznie wyznaczalnej konstrukcji kratowej. Przez trzy tygodnie studenci mogli
nadsyłać zgłoszenia przedstawiające projekty podpartych w wyznaczonych miejscach konstrukcji, które najlepiej sprawdzą się przy zadanym obciążeniu.
Wszystkim głównym inicjatywom zrealizowanym przez SKN FOREVER YOUNG nieustannie towarzyszyło wsparcie merytoryczne i ﬁnansowe Oddziału Gdańskiego PTMTS, za które
Koło jest serdecznie wdzięczne. Bez powyższego wsparcia przeprowadzenie wymienionych wydarzeń w tak okazałej i podniosłej formie nie byłoby możliwe.
Wiecznie Młodzi nie tracą rozpędu i w bieżącym roku akademickim planują dalsze działania. Już trwają przygotowania do drugiej edycji PROJEKTU TENSEGRITY. Tym razem
w mniejszym stopniu idziemy na żywioł – realizowane są już badania wytrzymałościowe materiałów wykorzystanych w zeszłorocznej edycji (wszakże, jak mawiał trener Górski, przeciwnika
należy odpowiednio rozpracować). Nauczeni majowym doświadczeniami kreatywnie wróciliśmy
do tematu i już wprowadzamy ulepszenia. Model numeryczny konstrukcji o nowej, efektywniejszej geometrii już jest prawie gotowy, a kolejna kopuła z całą pewnością powstanie na zupełnie
nowym, o niebo lepszym poziomie dokładności. Nie mamy cienia wątpliwości, iż nowa odsłona
kopuły pod każdym względem zachwyci.
Naszą misję dydaktyczną podejmiemy kolejną odsłoną konkursu MECHANI-CUP, planujemy
także seminaria i tutoriale z przedmiotów nam nieobcych.
A wszystko to, idąc śladami Thomasa Younga – z miłości do mechaniki!
Katarzyna Muzyka
Karol Winkelmann
Działalność SKN „FOREVER YOUNG” można śledzić na stronach:
https://www.facebook.com/knfypg
http://wilis.pg.edu.pl/katedra-mechaniki-budowli/kolo-naukowe-kmb
Kontakt z Członkami Koła jest możliwy pod adresem e-mail:
forever-young@wilis.pg.gda.pl

4. Działalność naukowa

4.8.
4.8.1.

Udział w przedsięwzięciach innowacyjnych w 2016 roku
Promowanie projektu Silesian Greenpower

W 2016 roku, podobnie jak w poprzednich latach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego doﬁnansowało udział 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 został stworzony w 2010 roku przez studentów trzech wydziałów
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2016 roku bolidy studentów ze Śląska startowały w ośmiu
wyścigach.

03.09.2016 Poznań, „Tor POZNAŃ”, Lap Race, I miejsce, Finał, I miejsce, Greenpower Polska

21.09.2016 Aintree (Wielka Brytania), „Aintree Heat”, III i IV miejsce, Greenpower Education Trust.
Wyróżnienie nagrodą Siemens Digital Award za innowacyjny projekt i konstrukcję nowego bolidu –
Bullet

Tegoroczny sezon obﬁtował w kolejne sukcesy. Konstrukcje naszych samochodów elektrycznych sprawdziliśmy już we wrześniu, biorąc udział w I edycji międzynarodowych wyścigów
Greenpower Polska, w Poznaniu. Następnie zmagania sportowo-naukowe przenieśliśmy na tory
Bedford, Dunsfold oraz Aintree, w Wielkiej Brytanii. Sezon zakończyliśmy udziałem w wyścigach
ﬁnałowych na torze Rockingham.
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16.10.2016 Rockingham (Wielka Brytania), „Rockingham Heat”, Lap Race, IV i VII miejsce,
Greenpower Education Trust. Klasyﬁkacja Końcowa Ligi F24+, VI i 2 razy VII miejsce

W zakończonej edycji 2016 projektu zdobyliśmy następujące nagrody drużynowe w ramach
międzynarodowych zawodów lekkich pojazdów elektrycznych serii Greenpower:
• 3 września, Poznań (Polska) – „Tor POZNAŃ”, Lap Race, I miejsce, Greenpower Polska,
• 3 września, Poznań (Polska) – „Tor POZNAŃ”, Finał, I miejsce, Greenpower Polska,
• 11 września, Bedford (Wielka Brytania) – „Bedford Heat”, III miejsce, Greenpower Education Trust,
• 18 września, Dunsfold (Wielka Brytania) – „Dunsfold Heat”, V miejsce, Greenpower Education Trust,
• 21 września Aintree (Wielka Brytania) – „Aintree Heat”, III i IV miejsce, Greenpower
Education Trust,
• Wyróżnienie nagrodą Siemens Digital Award za innowacyjny projekt i konstrukcję nowego
bolidu – Bullet SGR,
• 15 października, Rockingham (Wielka Brytania) – „Rockingham Heat”, Lap Race, IV I
VII miejsce, Greenpower Education Trust,
• 16 października, Rockingham (Wielka Brytania) – „Rockingham Heat”, Klasyﬁkacja Końcowa Ligi F24+, VI i 2 razy VII miejsce, Greenpower Education Trust.
Zespół Greenpower stara się promować swoje osiągnięcia na szerszym forum. Gościł między innymi w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” na IV Międzynarodowym Forum
Innowacji „Nowe technologie – Nowe horyzonty”, gdzie w towarzystwie najnowszych rozwiązań
technicznych prezentowaliśmy z dumą nasz bolid!
Zespół Silesian Greenpower został zaproszony i 2 grudnia uczestniczył w uroczystości
90-ciolecia Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich SIMP. W trakcie uroczystości zaprezentowaliśmy zespół od strony naukowej i studenckiej.
Do zespołu Silesian Greenpower można dołączyć prawie w każdym momencie, jeżeli ma się
zapał do pracy i chwilkę, żeby napisać do nas maila na adres: sg.polsl@gmail.com.
Przed nami kolejny rok pracy, starań i wielu przygód!
Andrzej Baier

5. Działalność wydawnicza
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5.1.

Działalność wydawnicza

Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)

Komitet Redakcyjny kwartalnika
działał w składzie:
Redaktor Naczelny
–
Redaktorzy działowi
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Redaktor techniczny
–
Redaktor językowy
–
Sekretarz
–

Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM)
prof. Włodzimierz Kurnik
dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH (od 20 maja)
prof. Krzysztof Dems
prof. Kurt Frischmuth
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN
prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Tomasz Krzyżyński
prof. Stanisław Kukla (od 14 października)
prof. Tomasz Łodygowski
prof. Ewa Majchrzak
prof. Wiesław Nagórko
prof. Janusz Narkiewicz
prof. Błażej Skoczeń (od 21 stycznia)
prof. Andrzej Styczek
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Utz von Wagner
prof. Jerzy Warmiński
mgr Ewa Koisar
prof. Piotr Przybyłowicz
mgr Elżbieta Wilanowska

W Radzie Naukowej zasiadali:
Przewodniczący

–

prof. Michał Kleiber

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

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

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

Kwartalnik JTAM ukazuje się terminowo; wszystkie zeszyty JTAM ukazały się zgodnie z kalendarzem wydawniczym: 1/2016 w styczniu, 2/2016 w kwietniu, 3/2016 w lipcu, 4/2016 w październiku; nakład 120 egzemplarzy; 121 ark. wydawniczych.
Na liście Impact Factor 2015 (publikowanej w roku 2016) kwartalnik Journal of Theoretical
and Applied Mechanics został odnotowany po raz siódmy:
J THEOR APP MECH-POL

IF 2015=0.679

Dla przypomnienia: IF 2009=0.178, IF 2010=0.264, IF 2011=0.283, IF 2012=0.452,
IF 2013=0.630, IF 2014=0.636. Jak widać, współczynnik Impact Factor kwartalnika Journal
of Theoretical and Applied Mechanics systematycznie wzrasta.
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Po raz czwarty odnotowany został również tzw. 5-letni współczynnik Impact Factor
J THEOR APP MECH-POL

5-Years IF = 0.739

Dla przypomnienia, pierwszy 5-letni współczynnik Impact Factor 5-Years IF = 0.447, drugi
0.547, trzeci 0.693.
Lista współczynników Impact Factor (IF) jest corocznie publikowana przez Thomson Reuters
w Journal Citation Reports.

Wzrost współczynnika IF czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics
w latach 2009-2016

W „Wykazie polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację
naukową” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 XII 2016 r. Journal of Theoretical
and Applied Mechanics otrzymał 15 pkt.
W JTAM publikowane są wyłącznie oryginalne prace naukowe – teoretyczne i doświadczalne
– z zakresu mechaniki i jej zastosowań, przede wszystkim w technice, ale także w biologii,
geologii i medycynie oraz prace przeglądowe. Wszystkie artykuły są recenzowane. W roku 2016
opublikowano 114 artykułów i 3 komunikaty, co stanowi ok. 27% zgłaszanych do redakcji prac.
W oststnich latach napływa ponad 350 artykułów rocznie.
Redakcja stosuje ogólnie przyjęte standardy – licencje Creative Commons (BY-NC), zaporę
ghostwriting, deklaracje autorów o oryginalności ich tekstów. Od marca 2016 Redakcja korzysta z programu Crossref Similarity Check, dzięki któremu można określić procentowy stopień
podobieństwa nadsyłanych artykułów do wcześniej opublikowanych tekstów i zmniejszyć ryzyko
przyjęcia do druku plagiatów lub autoplagiatów.
Czasopismo działa na zasadzie Open Access: na stronie internetowej dostępne są wszystkie
numery kwartalnika od początku, tj. od 1963 roku, do aktualnego zeszytu. Proces archiwizacji
zakończył się w 2015 r.

5.2.

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Rok 2016

W lutym 2016 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, Rok 2015 w formacie A4, str. 196, ISSN 2084-9702, redaktor wydania: Ryszard
Pęcherski.
Na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem http://www.ptmts.org.pl/biuletyn.htm
dostępne są Biuletyny PTMTS od roku 1963 do numeru bieżącego.

5.3.

Modelowanie Inżynierskie

Oddział Gliwicki PTMTS wydał w 2015 roku trzy zeszyty czasopisma Modelowanie Inżynierskie:
• t. 27, z. 58 – 17 artykułów, 152 strony,

6. Współpraca z MNiSW

• t. 28, z. 59 – 12 artykułów, 92 strony
• t. 29, z. 60 – 11 artykułów, 88 stron,
nakład każdego numeru to 500 egz., redaktor naczelny – Eugeniusz Świtoński. Publikowane
referaty pozostają ogólnie dostępne na stronie internetowej czasopisma (www.kms.polsl.pl/mi/).
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma od 2015 roku 8 punktów.

5.4.

Mechanika w Lotnictwie, ML-XVII 2016

PTMTS jest wydawcą opublikowanej kolejnej dwutomowej monograﬁi z serii „Mechanika
w lotnictwie”. Zawiera ona pełne wersje referatów wygłoszonych podczas XVII Konferencji „Mechanika w lotnictwie”. Wszystkie opublikowane referaty otrzymały pozytywne recenzje. Po raz
pierwszy monograﬁę wydano w formacie A4 (dotychczas był to format B5), w wersji elektronicznej też po raz pierwszy w kolorze. Tom I – str. 296, tom II – str. 288, ISBN 978-83-932107-8-7.

Łącznie wydano 165,5 arkuszy wydawniczych w wydawnictwach ciągłych i 49 arkuszy wydawniczych 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 czy organizacja niektórych konferencji – nie byłaby możliwa,
gdyby nie środki pozyskiwane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W lutym 2016 roku w biurze ZG sporządzono raporty (merytoryczne i ﬁnansowe) z zadań
doﬁnansowanych przez MNiSW w 2015 roku. Raporty są sporządzane na podstawie materiałów
przysłanych przez organizatorów danej imprezy naukowej. MNiSW na podstawie raportu wydaje
decyzję o rozliczeniu przekazanych środków. W przypadku braku pozytywnej decyzji przyznane
środki trzeba zwrócić do Ministerstwa.
Zadania, których dotyczyły raporty:
• wydawanie kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanic, tom 53 (realizacja
Zarząd Główny)
• archiwizacja ostatnich 8 roczników (1970-1963) kwartalnika Journal of Theoretical and
Applied Mechanics (realizacja Zarząd Główny)
• Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (realizacja Oddział Białostocki)
• 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (realizacja
Oddział Bydgoski)
• III Polski Kongres Mechaniki połączony z XXI Międzynarodową Konferencją Metody
Komputerowe Mechaniki, PCM-CMM-2015 (realizacja Oddział Gdański)
• 54 Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (realizacja Oddział Gliwicki)
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• XI Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (NKRM) (realizacja Oddział Koszaliński)
• wyścigi bolidów zespołu Silesian Greenpower (realizacja Oddział Gliwicki).
Razem w 2016 roku sporządzono 8 raportów do umów podpisanych w 2015 roku z Ministerstwem. W dalszym ciągu czekamy jeszcze na decyzję MNiSW o uznaniu zadań za rozliczone.
Dopiero w końcu czerwca otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa dotyczącą wniosków złożonych
w grudniu 2015 do realizacji w 2016 r. Wnioski dotyczyły działalności wydawniczej, organizowania konferencji i promocji osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower.
Ministerstwo pozytywnie ropatrzyło wniosek o ﬁnansowaniu zadań związanych z wydawaniem
kwartalnika JTAM oraz o doﬁnansowaniu czterech z pięciu zadań z zakresu promowania osiągnięć naukowych, na które złożyliśmy wnioski. Ministerstwo odmówiło doﬁnansowania XXVIIth
Symposium „Vibrations in Physical Systems” organizowanego przez Oddział Poznański.
W lipcu, wedle wymaganego wzoru, zostały przygotowane umowy do podpisania z Ministerstwem. Umowy określają warunki realizacji i ﬁnansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Umowa dotycząca wniosku wydawniczego obejmowała trzy zadania:
1) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet,
2) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
3) Journal of Theoretical and Applied Mechanics – wdrożenie procedur zabezpieczających
oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń.
Druga umowa dotyczyła organizacji trzech konferencji:
• 55. Sympozjonu „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki)
• XVII Konferencji „Mechanika w lotnictwie” ML-XVII 2016 (Oddział Warszawski)
• V Międzynarodowej Konferencji Mostowej im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja
i nowoczesność” (Oddział Bydgoski)
oraz zadania:
• promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez start
w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii (Oddział Gliwicki).
Umowy zostały podpisane. Termin rozliczenia zadań – koniec lutego 2017 r.
Wnioski o ﬁnansowanie naszych zadań statutowych w roku 2017 przygotowywane były w biurze ZG od połowy roku 2016. Ministerstwo jednak zmieniło formularze wniosków oraz zasady,
na jakich można starać się o dotacje, tak że ostatecznie oba wnioski udało się złożyć dopiero
w połowie listopada 2016 r.
Jeden – wniosek wydawniczy – złożony został na trzy zadania:
• JTAM – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji,
• JTAM – digitalizacja publikacji i monograﬁi naukowych w celu zapewnienia otwartego
dostępu do nich przez sieć Internet,
• JTAM – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.
Drugi – na pozostałe zadania, obejmuje:
• 1 zadanie w kategorii: promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub
zagranicą
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– Promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez
start w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii (Oddział Gliwicki)
• 4 zadania w kategorii: upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych
w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych:
– XI Konferencja „Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie” (Oddział Gdański)
– XII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (Oddział Białostocki)
– IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (Oddział Białostocki)
– 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki)
Decyzje o przyznaniu środków ﬁnansowych na poszczególne zadania będą podejmowane przez
Ministerstwo do połowy 2017 r.

7.

Współpraca z GAMM

We wrześniu 2016 r. odbyło się 9. Niemiecko-Grecko-Polskie Sympozjum „Najnowsze osiągnięcia w mechanice” (9th German-Greek-Polish Symposium on “Recent Advances in Mechanics”, GGPS), organizowane od 1991 roku przez środowiska mechaniki teoretycznej i stosowanej
z Niemiec, Grecji i Polski. Idea tego sympozjum powstała na gruncie współpracy trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS),
Hellenic Society of Theoretical and Applied Mechanics (HSTAM) i Gesellschaft für Angewandte
Mathematik und Mechanik (GAMM). Zasługi przedstawicieli tych środowisk zostały docenione przez PTMTS, które przyznało godność członka honorowego prof. Reinholdowi Kienzlerowi
(byłemu wiceprzewodniczącemu GAMM, przez wiele lat współprzewodniczącemu kolejnych sympozjów), prof. prof. Johnowi T. Katsikadelisowi i Emmanuelowi Gdoutosowi (pierwszy z nich
był również współprzewodniczącym GGPS, drugi jako działacz HSTAM wielokrotnie uczestniczył w sympozjach) oraz prof. Michałowi Kleiberowi (współinicjatorowi formalnej współpracy
między PTMTS i GAMM). Z wątkiem współpracy polsko-niemieckiej w zakresie mechaniki wiążą się również kolejne wnioski o przyznanie członkostwa honorowego PTMTS prof. Romanowi
Bogaczowi i Oskarowi Mahrenholtzowi, zgłoszone do Zarządu Towarzystwa w 2016 r.
Podczas Zjazdu Delegatów w 2005 r. środowisko PTMTS zainicjowało utworzenie Sekcji
Polskiej GAMM. Kierował nią prof. Ryszard Pęcherski. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej współpraca Polski z GAMM nabrała charakteru w pełni partnerskiego. Oznacza
to konieczność nowego ukonstytuowania Sekcji Polskiej GAMM. Wiceprzewodniczący Towarzystwa, prof. Włodzimierz Kurnik, upoważniony przez Zarząd, podjął w tej sprawie inicjatywę (korespondencja z sekretarzem GAMM z kwietnia 2016). Ustalono, że Sekcja Polska może działać
samodzielnie na zasadzie pełnej autonomii dotyczącej władz, struktury organizacyjnej, programu, pod warunkiem zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi GAMM. Składki
członkowskie będą przekazywane bezpośrednio tej organizacji. Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej udzieli pomocy w zorganizowaniu się sekcji, uaktualnieniu jej składu
i podjęciu aktywności i współpracy między obiema organizacjami. Sprawy te będą omawiane
podczas najbliższego Zjazdu Delegatów PTMTS 22-25 marca 2017 w Supraślu.

8.

Podsumowanie

Towarzystwo kontynuowało działalność statutową, organizując imprezy naukowe: zebrania,
seminaria, konferencje, sympozja i warsztaty. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając doﬁnansowanie, potwierdziło dużą rolę tych przedsięwzięć w krzewieniu mechaniki. Mimo
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ograniczonych środków ﬁnansowych Towarzystwo zorganizowało wszystkie zaplanowane imprezy
naukowe.
• Odbyły się 94 zebrania naukowe, w których udział wzięło 2045 osób, wygłoszono 108 referatów.
• W konferencjach, sympozjach i sesjach – razem 15 – uczestniczyło 1446 osób, wygłoszono
768 referatów.
• W 3 warsztatach uczestniczyły 63 osoby, wygłoszono 28 referatów.
• Rozstrzygnięto 5 konkursów naukowych.
Razem zorganizowano 112 imprez naukowych, w których udział wzięły 3554 osoby, wygłoszono lub zaprezentowano w formie plakatów 904 referaty (tabela 1).
W wydawnictwach ciągłych – kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Biuletyn PTMTS, Rok 2015 oraz Modelowanie Inżynierskie – wydano 165,5 arkuszy wydawniczych.
W wydawnictwach zwartych – monograﬁa Mechanika w Lotnictwie, ML-XVII 2016 – wydano
49,0 arkuszy wydawniczych.
W 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doﬁnansowało 3 zadania wydawnicze mające na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia kwartalnika JTAM, a z zakresu działalności upowszechniającej naukę doﬁnansowało 3 konferencje
oraz zadanie: promocja osiągnięć naukowych i badawczych zespołu Silesian Greenpower poprzez
start w zawodach Greenpower w Wielkiej Brytanii.
Zarząd Główny podjął działania w celu uzyskania funduszy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową PTMTS w 2017 roku – złożono (analogicznie jak w roku
ubiegłym) jeden wniosek na trzy zadania wydawnicze i drugi na 4 konferencje oraz Greenpower.
Zarząd Główny podjął działania zmierzające do zmodernizowania w 2017 roku grobowca
prof. M.T. Hubera i zainstalowania tablicy pamiątkowej.
Prowadzone są rozmowy i uzgodnienia mające na celu utworzenie Sekcji Polskiej GAMM.
Zarząd Główny i Oddziały realizowały zalecenia Głównej Komisji Rewizyjnej: dla członków
Towarzystwa uwzględniano zniżki w opłatach konferencyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez PTMTS, starano się zwiększyć ściągalność składek członkowskich, Oddziały
rozpowszechniały informację o możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz PTMTS jako
OPP.
Podsumowując, w 2016 roku realizowano priorytety i zadania, jakie wyznaczył sobie Zarząd
Główny i zarządy Oddziałów.
Towarzystwo realizuje zadania statutowe dzięki społecznemu zaangażowaniu swoich członków.
Tabela 1
Dane liczbowe o działalności naukowej Towarzystwa
Forma
Liczba
Liczba
działalności
uczestników
Zebrania
94
2045
Konferencje,
15
1446
sympozja, sesje
Warsztaty
3
63
Konkursy∗
3
∗ Dotyczy konkursów rozstrzygniętych

Liczba
referatów
108
768
28
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Tabela 2
Liczba członków w Oddziałach, zebrania organizacyjne i zebrania naukowe
Liczba
członków
28
21
53
58
73
98
43
25
64
29
57
14
31
71
30
44
144
57
22
962

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

9.

Zebrania
organizacyjne
2
1
4
4
6
4
4
2
2
3
1
5
4
3
2
4
3
4
5
63

Zebrania
naukowe
7
2
2
1
5
8
2
2
1
6
10
3
24
3
8
2
1
4
3
94

Liczba
uczestników
191
124
38
20
169
194
57
26
8
63
170
120
501
68
112
35
31
56
62
2045

Liczba
referatów
7
3
3
1
12
8
2
3
1
7
10
3
27
3
8
2
1
4
3
108

Informacje, aktualności i zapowiedzi

Wszystkim sympatykom i członkom Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), którzy przeznaczyli 1% swojego podatku za rok 2015 na rzecz naszej
organizacji, serdecznie dziękujemy.
Uzyskane środki są przeznaczane na nagrody dla autorów referatów wyróżnionych podczas
konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” oraz dla laureata Nagrody
Naukowej im. Wacława Olszaka.

*****
W 2017 roku zapraszamy na konferencje:
• 56. Sympozjon „Modelowanie w mechanice”
Ustroń, 25 lutego-1 marca 2017 r.
http://www.kms.polsl.pl/sympozjon/
• XII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Supraśl, 22-25 marca 2017 r.
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• IX Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
Augustów, 4-8 czerwca 2017 r.
• XI Konferencja „Konstrukcje powłokowe: teoria i zastosowanie”
(11th Shell Structures Theory and Applications)
Gdańsk, 11-13 października 2017 r.
http://wilis.pg.edu.pl/ssta/welcome?p l id=3780459&p v l s g id=0&
Zapraszamy również do udziału w konkursach naukowych organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej
http://www.ptmts.org.pl/konkursy.htm/

Część II

Członkowie PTMTS

1. NOMINACJE I ODZNACZENIA

• Przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski został wiceprzewodniczącym European Society for Experimental Mechanics – EuraSEM.
• Wiceprzewodniczący PTMTS prof. Arkadiusz Mężyk został Rektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kadencję 2016-2020.
• Członek Oddziału Białostockiego PTMTS prof. Andrzej Seweryn został Przewodniczącym Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych.
• Członkowie Oddziału Białostockiego PTMTS: dr hab. inż. Robert Uścinowicz, dr
inż. Adam Adamowicz, dr inż. Dariusz Perkowski, prof. dr hab. Heorhiy Sulym
otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej.

*****
Nominacje profesorskie członków PTMTS
W 2016 roku członkowie naszego Towarzystwa otrzymali z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej nominacje profesorskie:
• 26 stycznia
Ryszard Kutyłowski z Oddziału Wrocławskiego
Jerzy Piotrowski z Oddziału Kieleckiego
• 23 lutego
Andrzej Bogusławski z Oddziału Częstochowskiego
Jerzy Kaleta z Oddziału Wrocławskiego
Grzegorz Zboiński z Oddziału Gdańskiego
• 26 października
Włodzimierz Choromański z Oddziału Warszawskiego

2. JUBILEUSZE

2.1.

Jubileusz 70-lecia prof. Michała Kleibera

W dniu 25 stycznia 2016 roku w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej
Akademii Nauk (IPPT PAN) odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin
prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera, czł. rzecz. PAN.
W uroczystości uczestniczyli liczni pracownicy IPPT PAN, a także szerokie grono gości spoza
Instytutu – w tym wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki. Jubilat otrzymał wiele listów
gratulacyjnych, m.in. od Jarosława Gowina – wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa
wyższego.
Zgromadzonych gości przywitał prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN,
dyrektor IPPT PAN. Następnie dyrektor przedstawił sylwetkę prof. Michała Kleibera i w imieniu
Rady Naukowej oraz wszystkich pracowników Instytutu wyraził Jubilatowi uznanie za 44 lata
pracy w IPPT PAN i uzyskane przez niego osiągnięcia.

Wszyscy goście mieli okazję wysłuchać wystąpień obecnych i byłych współpracowników prof.
Kleibera, w tym m.in. prof. dr. hab. Jerzego Kleera (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN), Edwina Bendyka (Tygodnik Polityka), dr. hab. Piotra Kowalczyka (IPPT PAN) oraz dr. hab. Jerzego
Rojka (IPPT PAN). Następnie obejrzano ﬁlm poświęcony Jubilatowi – odcinek z cyklu TVP2
pt. „Niespokojne umysły”. Po jego zakończeniu prof. Michał Kleiber wygłosił okolicznościowy
wykład pt. „Nauka wobec wyzwań rozwoju”.
Na zakończenie obecni na uroczystości przedstawiciele wielu instytucji, z którymi Jubilat
współpracował przez wiele lat, pogratulowali mu licznych osiągnięć naukowych.
Prof. Michał Kleiber urodził się 23 stycznia 1946 roku. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki
Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, kolejno w latach 1972 i 1978, uzyskał stopnie doktora
i doktora habilitowanego (IPPT PAN). W 1989 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.
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Prof. Michał Kleiber z żoną Teresą Sukniewicz-Kleiber

Kariera naukowa Profesora związana jest głównie z IPPT PAN, w którym kieruje Zakładem
Metod Komputerowych. W latach 1993-1995 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej
IPPT PAN, a w latach 1995-2002 był dyrektorem Instytutu.
Prof. M. Kleiber odbył liczne staże badawcze w czołowych ośrodkach naukowych za granicą,
m.in. na Uniwersytetach w Stuttgarcie i Darmstadt (RFN), Berkeley (Kalifornia, USA) i Tokio
(Japonia). Tematem jego badań i zainteresowań naukowych są: rozwijanie i zastosowania metod
komputerowych oraz metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach mechaniki, biomechaniki i inżynierii biomedycznej. Jubilat jest autorem i współautorem ponad dwustu publikacji naukowych
– artykułów, monograﬁi i podręczników.
Prof. Kleiber prowadzi ponadto aktywną działalność społeczną i organizacyjną. W swoim
życiu pełnił wiele ważnych funkcji naukowych i administracyjnych. W latach 2001-2005 był ministrem nauki i informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach
2007-2015 pełnił funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Był też doradcą społecznym prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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Prof. Kleiber był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami za swoją działalność naukową i społeczną. Między innymi w roku 2001 otrzymał Nagrodę Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej (tzw. polskiego Nobla) w dziedzinie nauk technicznych. W 2016 roku
został odznaczony Orderem Orła Białego, a następnie przyjął funkcję członka kapituły tego
najwyższego odznaczenia państwowego.
W Bibliotece IPPT PAN im. Witolda Nowackiego, największej bibliotece technicznej Polskiej
Akademii Nauk, zorganizowano stałą wystawę prezentującą dorobek naukowy Profesora Michała
Kleibera.
Piotr Kowalczyk
Katarzyna Parkitna

2.2.

Jubileusz 70-lecia Profesora Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa
Magnuckiego

W dniu 5 lutego 2016 roku pracownicy Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej świętowali Jubileusz 45-lecia Instytutu, a także Jubileusze 70-lecia urodzin Profesora
Jana Kołodzieja oraz Profesora Krzysztofa Magnuckiego – wieloletnich członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Jego
Magniﬁcencja Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prorektor ds. współpracy z gospodarką – prof. dr hab. inż. Jan Żurek, dziekan WBMiZ – dr hab. inż. Olaf Ciszak, prodziekani,
kierownicy jednostek wydziałowych oraz byli i obecni pracownicy. Jako ciekawostkę można podać, że w uroczystościach uczestniczyło sześciu byłych dziekanów Wydziału Budowy Maszyn
i Zarządzania – profesorowie Zoﬁa Sobczyńska-Kończak, Stefan Joniak, Czesław Cempel, Jan
Żurek, Adam Hamrol, Roman Staniek oraz obecny dziekan dr hab. inż. Olaf Ciszak.
Po otwarciu uroczystości i przywitaniu gości przez kierownictwo instytutu przypomniano
krótko historię Instytutu Mechaniki Stosowanej. Po prezentacji instytutu swoimi wspomnieniami
podzielili się profesorowie Czesław Cempel, Stefan Joniak, Bogdan Maruszewski oraz Tadeusz
Hoﬀmann i Ryszard Nowicki.
W drugiej części uroczystości obchodzono jubileusze 70-lecia urodzin profesora Jana Kołodzieja oraz profesora Krzysztofa Magnuckiego. Po przedstawieniu sylwetek profesorów głos
zabrali jubilaci, którzy w barwny sposób przedstawili mniej znane fragmenty swoich życiorysów.

Prof. Krzysztof Magnucki (z lewej) i prof. Jan Kołodziej (z prawej)
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W dalszej części obchodów głos zabrali rektor PP profesor Tomasz Łodygowski oraz dziekan dr hab. inż. Olaf Ciszak, którzy złożyli życzenia jubilatom. Uroczystości zakończyły się
życzeniami i gratulacjami dla jubilatów oraz spotkaniem towarzyskim.
Obchodom jubileuszy towarzyszyła wystawa oraz prezentacja zdjęć z historii instytutu, a każdy z uczestników otrzymał okolicznościowe wydawnictwo.
Więcej zdjęć z wydarzenia jest dostępnych pod adresami:
http://am.put.poznan.pl/pl/2016/02/09/jubileusz/
http://www.dmef.put.poznan.pl/pl/galeria/87822
Roman Starosta

2.3.

Jubileusz 95-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Kączkowskiego

11 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się sesja naukowa poświęcona jubileuszowi dziewięćdziesiątych piątych urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego.
Krótkie sprawozdanie z tej uroczystości znajduje się w I części Biuletynu w rozdziale Sprawozdania z konferencji i seminariów.
Jubilat, kończąc swoje wystąpienie, zaprosił wszystkich na spotkanie z okazji 105-lecia urodzin, więc – do zobaczenia.

2.4.

Jubileusz 85-lecia Profesora Bolesława Mazurkiewicza

Profesor Bolesław Mazurkiewicz, członek honorowy PTMTS, urodził się 9 maja 1931 r.
w Kościerzynie. W 2016 r. obchodził swoje 85 urodziny. Poniżej publikujemy tekst, który ukazał
się w Inżynierii Morskiej i Geotechnice w nr 2/2014.
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Prośbę Redaktora naczelnego IMiG o przedstawienie sylwetki oraz dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego Profesora Bolesława Mazurkiewicza w galerii Zasłużonych Hydrotechników przyjąłem z wielką radością z kilku powodów.
Przede wszystkim dlatego, że wielostronna i bardzo wartościowa działalność naukowo-badawcza oraz znaczące osiągnięcia zawodowe w zakresie budowy i modernizacji portów oraz
stoczni, ochrony brzegu morskiego oraz rozwoju budownictwa pełnomorskiego w Polsce stawiają Profesora Mazurkiewicza w gronie najwybitniejszych Polaków zasłużonych dla krajowej
gospodarki, inżynierii morskiej i nauki. Te dokonania, razem z równie szeroką działalnością
poza granicami kraju, przysporzyły Profesorowi wyjątkowego autorytetu oraz uznanie w polskim i międzynarodowym środowisku hydrotechników morskich i geotechników. Związane z tą
działalnością publikacje naukowe, dokumenty techniczne, opinie i ekspertyzy należy liczyć w setkach, a ponieważ Profesor jest wciąż aktywny zawodowo, ciągle powstają nowe. Na wyróżnienie
zasługuje przy tym wyjątkowa umiejętność łączenia bogatych doświadczeń zawodowych z działalnością naukowo-badawczą i naukowo-dydaktyczną, na co zwraca się obecnie coraz większą
uwagę, a co Profesor potraﬁł wspaniale wykorzystać już od początku swojej niezwykłej kariery w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych i kształcenia akademickiego.
Zadbał także o opracowanie razem z zespołem specjalistów, któremu przewodniczył, Zaleceń
do Projektowania i Wykonywania Morskich Budowli Hydrotechnicznych (2006 rok), które nadal pełnią rolę najważniejszego zbioru szczegółowych wytycznych w przedmiotowym zakresie,
powszechnie wykorzystywanego w polskiej praktyce.
Znana jest niezwykła pracowitość Profesora. Podliczono na przykład, że łączna objętość samych książek napisanych przez Profesora do 2011 roku, tj. czternastu na około 450 publikacji,
wynosiła 3968 stron, natomiast skryptów 2162 strony. Jednocześnie umożliwił Profesor wykształcenie 149 magistrów hydrotechników morskich, 12 doktorów i 5 doktorów habilitowanych,
z których dwóch uzyskało tytuł naukowy. Po mistrzowsku prowadzi wykłady i wygłasza odczyty,
zawsze z pasją i zaangażowaniem. Na uniwersytetach w Stuttgarcie, przez 25 lat, oraz w Darmstadt przez wiele lat prowadził regularne zajęcia z budownictwa morskiego, a jako wizytujący
profesor wykładał także w osiemnastu wyższych uczelniach Europy i Ameryki.
Szczególnie leżało Profesorowi Mazurkiewiczowi na sercu umacnianie roli i znaczenia w kraju
i na świecie ukochanej Politechniki Gdańskiej. W latach 1981-84 był pierwszym zastępcą rektora, pełniąc funkcję prorektora do spraw organizacyjnych, a w latach 1987-90 był rektorem
uczelni. Od 1983 roku aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku był kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego, jedynej o takim proﬁlu w Polsce. Podkreślenia wymagają także znaczące
zasługi Profesora w zakresie rozwijania i organizowania współpracy uniwersytetów w Polsce i na
arenie międzynarodowej, m.in. w latach 1989-94 był członkiem Zarządu Konferencji Rektorów
Europejskich CRE, a w okresie 1990-2000 członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Uniwersytetów.
Wyjątkowe osiągnięcia naukowe, zawodowe i organizacyjne Profesora Mazurkiewicza dostrzeżono zarówno w Polsce, jak i za granicą, czego wymownym dowodem było przyznanie Profesorowi
aż ośmiu tytułów doktora honoris causa oraz wysokich odznaczeń państwowych i resortowych,
między innymi Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski (2011 rok), Złotego Medalu za
Zasługi Politechniki Gdańskiej (2001 rok), a także prestiżowego Medalu im. św. Wojciecha za
szczególne zasługi dla Miasta Gdańska, nauki polskiej i światowej (2001 rok).
Zawodowe zainteresowania inżynierią i gospodarką morską powiązał Profesor także z ulubionym żeglarstwem morskim. Jest kapitanem jachtowym i działaczem żeglarskim. Przez długi okres
był prezesem, a obecnie jest Honorowym Prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” i inicjatorem akcji zachowania tego
żaglowca jako symbolu polskiej tradycji morskiej. Nie można również pominąć milczeniem szeroko prowadzonej działalności społecznej w wielu organizacjach pożytku publicznego.
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Biorąc powyższe fakty pod uwagę, nasuwa się wielu osobom uzasadniona reﬂeksja i pytanie,
„ jak można było zrobić tak wiele, w ciągu tak krótkiego czasu” (cytat zaczerpnięty z laudacji
wygłoszonej przez Profesora Ryszarda Krystka w dniu 9 stycznia 2008 roku, z okazji nadania
Profesorowi Bolesławowi Mazurkiewiczowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej).
Mam także powód osobisty i wielkie szczęście, że dane mi było być uczniem Profesora Mazurkiewicza. W czasie studiów zafascynowały mnie wspaniałe wykłady Profesora z budownictwa
morskiego, poparte inżynierskim doświadczeniem. To zdecydowało, że studencka fascynacja przerodziła się w ponad 40 lat współpracy na Politechnice Gdańskiej i poza uczelnią. Pozwoliło mi
to z bliska poznać nie tyko warsztat pracy i osiągnięcia Profesora, ale również Jego szerokie zainteresowania i niezwykłą osobowość, która stała się źródłem kolejnej, tym razem bardzo osobistej
i ciągle trwającej fascynacji. Czerpię nadal wielką satysfakcję z tego, że mogłem być członkiem
Jego „załogi”, jak o nas często mówił jej Kapitan.
Spełniając z radością kronikarską powinność, postanowiłem w pewnym stopniu odstąpić od
dalszego drobiazgowego wyliczania wszystkich osiągnięć Profesora Mazurkiewicza, biorąc pod
uwagę opublikowany nie tak dawno w Piśmie Politechniki Gdańskiej (nr 5/2011) obszerny artykuł poświęcony działalności Profesora. Mogę tylko wyrazić nadzieję, że pozwoli to pełniej
przedstawić Czytelnikom niezwykłą osobowość Profesora, nie mówiąc o mającej mniejsze szanse na wyjaśnienie próbie udzielenia odpowiedzi na retoryczne pytanie zadane przez Profesora
Krystka.
Bolesław Mazurkiewicz urodził się 9 maja 1931 roku w Kościerzynie. Matka, Bronisława,
była Kaszubką, a ojciec, Stanisław, objął w 1939 roku dowództwo Placówki I linii Straży Granicznej blisko granicy z Niemcami. Wybuch wojny oznaczał dla młodego chłopca bolesne rozdzielenie z ojcem, który najpierw dostał się do niewoli, a w 1944 roku traﬁł do Stutthofu za
działalność konspiracyjną. Także przyspieszone dojrzewanie, połączone z przeżywaniem tragedii
rozstrzelanych braci ojca, walką o przetrwanie rodziny i o zachowanie polskości, w tym udział
w działaniach Gryfa Pomorskiego, pomimo młodego wieku. Więcej informacji o tych przeżyciach
Czytelnik może znaleźć w pierwszym tomie autobiograﬁi pod znamiennym tytułem „Trzymajmy
się, nie dajmy się” (2011 rok), zaczerpniętym zresztą od ojca. Wspominając krótko ten okres,
chciałem zwrócić uwagę, że trudne przeżycia z okresu młodości musiały wywrzeć duży wpływ na
osobowość Profesora, który z jednej strony imponuje silnym charakterem, determinacją i wytrwałością, a z drugiej strony okazuje wiele życzliwości i empatii dla ludzi, którym zawsze stara się
pomóc. Wojenne przeżycia wpłynęły także na Jego wielki patriotyzm i zainteresowanie historią.
Jak sam powtarza, „nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”.
Dwustopniowe studia wyższe ukończył w 1956 roku na Wydziale Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej, w specjalności konstrukcje budowlane. W latach 1956-1960 pracował
jako projektant mostów i zakładów przemysłowych w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego i Komunikacyjnego w Gdańsku. Pracę w Politechnice Gdańskiej rozpoczął w 1960 roku
na Wydziale Budownictwa Wodnego, w Katedrze Fundamentowania kierowanej przez wybitnego Profesora Stanisława Hueckla, który najpierw był Jego mistrzem, a z czasem stał się także
przyjacielem. Uważa to do dzisiaj za wielki dar losu, pokazując z dumą dedykację na pierwszej stronie znanej czterotomowej „cegły” na temat budownictwa morskiego, którą zacytuję:
„Kochanemu Koledze i Współpracownikowi, niestrudzonemu działaczowi na polu hydrotechniki
morskiej, Doc. Dr. hab. Bolesławowi Mazurkiewiczowi, z najlepszymi życzeniami wielu pomyślności i wyrazami szczerej przyjaźni. Autor St. Hueckel, 14.1.1975”. Czyż nie jest to najlepsza
rekomendacja do galerii Zasłużonych Hydrotechników!
W 1964 roku obronił na tym samym wydziale pracę doktorską dotyczącą analizy stateczności gródz o podwójnej ściance szczelnej w świetle badań w skali naturalnej i na modelach. Te
ostatnie wykonał przy użyciu analogowego gruntu, złożonego z aluminiowych wałeczków, zastosowanego po raz pierwszy w Polsce i używanego do dzisiaj przez kolejnych doktorantów. Wyniki
rozprawy doktorskiej, będące przedmiotem wielu recenzowanych publikacji zagranicznych, po-
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zwoliły również na pełniejszą ocenę stopnia bezpieczeństwa i stabilności gródz grawitacyjnego
doku suchego w Gdyni, umożliwiając jego budowę w osuszonym wykopie otoczonym grodzami,
a nie metodą betonowania podwodnego. Nie wszyscy wiedzą jednak, że była to, i chyba dalej
jest, najgrubsza praca doktorska na naszym wydziale, obejmująca aż 4 tomy. Jak widać, już
wówczas można było zacząć podejrzewać, do czego ta lekkość pióra kiedyś doprowadzi.
Już cztery lata po doktoracie, w 1968 roku, uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Tarcie
negatywne pali”. Wiele badań do tej pracy wykonał w czasie jedenastomiesięcznego stażu naukowego w Duńskim Instytucie Geotechnicznym, pracując pod opieką światowej sławy profesora
Brinch Hansena, z którym długo utrzymywał bliskie kontakty. Liczne publikacje z zakresu nośności pali i interpretacji próbnych obciążeń pali przyniosły Profesorowi międzynarodowe uznanie.
W 1969 roku został powołany na stanowisko docenta w Politechnice Gdańskiej. Tytuł profesora
nadzwyczajnego otrzymał w 1980 roku, po 12 latach od habilitacji, mimo zgromadzenia już dużo wcześniej wystarczającego dorobku naukowego. Dopiero po latach okazało się, że przyczyną
zablokowania wniosku w Komitecie Centralnym była fotograﬁa z okresu budowy drugiego doku
w Gdyni, na której w grupie osób stojących obok Docenta Mazurkiewicza, znalazł się pracownik wywiadu USA. Takie to były czasy. Natomiast profesorem zwyczajnym został już szybko,
w 1985 roku.
Działalność naukowo-badawcza i zawodowa Profesora Mazurkiewicza jest wielostronna i obejmuje, ogólnie przedstawiając, wzajemne oddziaływanie konstrukcji inżynierskich, środowiska
morskiego i gruntu. Problematyka ta w szczególny sposób ogniskuje się w inżynierii morskiej,
specjalności naukowej, z którą Profesor związał się najsilniej. Jest bardzo obszerna i trudna do
opanowania, nawet w stosunku do rozdzielonych zagadnień składowych. Tylko nielicznym udaje
się opanować występujące w niej procesy połączone.
Muszę w tym miejscu nadmienić, że do dzisiaj wprawia mnie w zdumienie intuicja, z jaką
Profesor podejmował pracę nad kolejnymi zagadnieniami z zakresu inżynierii morskiej. Przykładowo, w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku zajął się, jako pierwszy w Polsce, problematyką
budowy i ustawiania platform wiertniczych na dnie morza. Zaproponował mi również napisanie rozprawy doktorskiej na ten temat. Mogę przyznać po latach, że początkowo przyjąłem tę
propozycję z dużym wahaniem, ponieważ nie wierzyłem, że w polskim sektorze Bałtyku staną
kiedykolwiek platformy wydobywcze. Tymczasem nie trzeba było na to zbyt długo czekać. To
Profesor miał rację. Podobnie było z rozwijaniem tematyki rurociągów przesyłowych ropy i gazu, układanych na dnie morza i w streﬁe brzegowej oraz problematyką modernizacji i budowy
głębokowodnych nabrzeży portowych i nowoczesnych terminali kontenerowych, do których cumują statki ze sterami strumieniowymi, stwarzające dodatkowe problemy. Wszystko w czasach,
kiedy mogliśmy tylko marzyć, że takie inwestycje będą kiedyś podjęte w Polsce. Tak samo było
z rozwojem małych przystani i marin jachtowych, co znalazło potwierdzenie nie tylko w znakomitej książce pt. „Porty jachtowe – mariny. Projektowanie” (2004 rok), ale również w licznych
krajowych realizacjach, z Mariną w Sopocie na czele. Zastanawiając się nad tym nieprzypadkowym ciągiem trafnych wyborów naukowych i zawodowych Profesora, doszedłem do wniosku, że
nie wynikało to jednak z intuicyjnego wyczucia, ale przede wszystkim z głębokiej wiedzy, jaką
Profesor zdobył dzięki uważnemu i regularnemu śledzeniu literatury oraz praktyki światowej.
Półki w jego pokoju zawsze uginały się od gromadzonej, nie tak łatwo jak dzisiaj, fachowej
literatury. Pamiętam, że gdy trzeba było coś aktualnego znaleźć, to najpierw przychodziło się
do gabinetu Profesora Mazurkiewicza, a ewentualnie dopiero potem szło się do biblioteki. Nigdy
też nie odmawiał w tym zakresie pomocy ani nie zatrzymywał tych cennych materiałów tylko
dla siebie.
Analizując olbrzymi dorobek Profesora Mazurkiewicza we wdrażaniu nowych rozwiązań
w praktyce hydrotechnicznej, można bez żadnej przesady stwierdzić, że ślady bardzo znaczącej
działalności Profesora znajdują się we wszystkich ważniejszych portach i stoczniach polskiego
wybrzeża oraz w wielu miejscach na świecie. Pracował m.in. jako ekspert ONZ w zakresie kon-

2. Jubileusze

strukcji stoczniowych w Turcji, Jugosławii, Indonezji, na Kubie i na Seszelach, a doradzał także
w budowie ośmiu doków suchych, m.in. w Turcji, Iranie, Indiach, Niemczech i Norwegii. Trudno
byłoby nawet wymienić te prace, w których duże inwestycje, jak np. budowa II Doku Suchego
w Gdyni, rozbudowa Stoczni Szczecińskiej, budowa Terminalu DTC w Porcie Północnym albo
Gazoportu w Świnoujściu, przeplatają się z mniejszymi, ale nie mniej odpowiedzialnymi, jak
np. w Ustce, Łebie, Kołobrzegu, Darłowie i innych portach. Z tego powodu, zamiast ich wyliczania, wybrałem trzy przykłady, które, moim zdaniem, dobrze ilustrują działalność i decyzje
podejmowane przez Profesora.
Pierwszy przykład dotyczy modernizacji i rozbudowy polskich stoczni w Szczecinie i Gdańsku, prowadzonych w latach siedemdziesiątych XX wieku. W Zakładzie Budownictwa Morskiego
i Fundamentowania na Politechnice Gdańskiej pracowano wówczas pod kierownictwem Docenta
Mazurkiewicza nad przystosowaniem pochylni podłużnych i poprzecznych do budowy nowych
rodzajów statków, co wobec złego stanu technicznego tych obiektów, braku dokumentacji archiwalnej i szybko rosnących potrzeb było sporym wyzwaniem. Prace doprowadziły do opracowania
nowoczesnej i autorskiej metody obliczania pochylni z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania kadłuba statku, konstrukcji pochylni i podłoża. Dzięki zaawansowanym analizom umożliwiono, przez dłuższy okres czasu, wodowanie coraz większych i cięższych statków bez potrzeby
gruntownej przebudowy konstrukcji istniejących pochylni. Decydenci stoczniowi zacierali ręce
i szybko uznali, że wystarczy zlecić Zakładowi wykonanie kolejnej ekspertyzy, aby załatwić problem dopuszczenia do wodowania następnego kolosa. W pewnym momencie zaszło to jednak tak
daleko, że zawierano umowę na budowę kolejnej serii jeszcze większych jednostek bez sprawdzenia, czy w ogóle da się takie statki jeszcze zwodować! Dzięki dokładnym badaniom polowym,
analizom obliczeniowym oraz odważnej decyzji Docenta Mazurkiewicza skończyło się jeszcze raz
pomyślnie. A o stopniu trudności podejmowanych decyzji niech świadczy fakt, że dopuszczono
zwodowanie statku o nośności 32000 DWT z pochyli o projektowanej nośności 10000 DWT.
Następny przykład dotyczy budowy w Stoczni Gdyńskiej drugiego doku suchego, który miał
być znacznie dłuższy i szerszy od istniejącego doku typu ciężkiego. Przy tym założeniu podstawowym problemem było zaprojektowanie płyty dennej, ponieważ szerokość komory nowego
doku miała wynosić 70,5 m, w porównaniu do 40,5 m w doku istniejącym. Biorąc pod uwagę konieczność pogrubienia płyty oraz bardzo poważnego obniżenia poziomu wody gruntowej, które
mogło spowodować zakłócenie ważnego dla miasta poziomu wodonośnego, wybrano konstrukcję
doku lekkiego, działającego ze znacznie obniżonym wyporem hydrostatycznym. Naukową podstawą przyjęcia konstrukcji doku drenażowego były badania Docenta Mazurkiewicza, dotyczące
pracy doku grawitacyjnego przy obniżaniu napiętego zwierciadła wody gruntowej. Wdrożenie
tego nowoczesnego rozwiązania w połączeniu z osobistym nadzorem nad realizacją całej budowy
w latach 1973-1977 miało przełomowe znaczenie w karierze Profesora.
Trzeci przykład dotyczy stosunkowo krótkiej, ale jakże charakterystycznej w działalności Profesora publikacji, dotyczącej projektowania ścianek szczelnych (Technika i Gospodarka Morska,
nr 12/1974). W krajowej praktyce królowały wówczas ścianki stalowe typu Larsena. Doświadczenia zdobyte podczas budowy drugiego doku w Gdyni, gdzie po raz pierwszy w Polsce zastosowano proﬁle zetowe, skłoniły Profesora do przeprowadzenia wnikliwej oceny porównawczej
obu systemów i wykazania, że ze względu na położenie zamków występuje zasadnicza różnica
we współpracy pojedynczych brusów, przy czym proﬁle zetowe, w przeliczeniu na kilogram zużytej stali, są bardziej ekonomiczne od proﬁli Larsena. Równocześnie wskazał na błędy, jakie
popełniano w typowych obliczeniach ścianek szczelnych, które nie powodowały niepożądanych
skutków tylko dzięki zapasom ukrytym w założeniach metody obliczeniowej. Omawiana publikacja utkwiła mi w pamięci jeszcze z innego powodu. Profesor napisał ją, leżąc w szpitalnym
łóżku, dosłownie przed operacją usunięcia chorej nerki. Pracując tyle lat z Profesorem, mogę
zaświadczyć bez żadnej przesady, że nie „darował” nawet 15 minutom przerwy między wykładami, zawsze je wykorzystując. Posiada niezwykłą umiejętność szybkiej koncentracji i pisania
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publikacji małymi fragmentami, zależnie od czasu, jakim akurat dysponuje. W ten sposób ciągle
coś pisze albo czyta, i nie traci czasu. Może właśnie te umiejętności, oprócz zdolności intelektualnych, są wyjaśnieniem niezwykłego dorobku i kariery Profesora. Ma również jeszcze jedną
podobną cechę. Nie cierpi marnowania papieru, co oznacza, że żadna kartka, a zwłaszcza jednostronny wydruk, nigdy nie wyląduje w koszu, zanim nie będzie całkowicie zapisana z obu stron.
Warto by to wdrożyć w wielu dzisiejszych biurach!
Obraz zawodowych dokonań Profesora Mazurkiewicza nie byłby jednak pełny bez podkreślenia Jego znaczącego udziału w wielkich inwestycjach realizowanych w Polsce w ostatnich
latach, i to pomimo tego, że – w zasadzie – Profesor jest już na emeryturze. W tym zakresie
można wymienić, oprócz wspomnianej budowy Terminalu Kontenerowego DCT w Porcie Północnym i Gazoportu w Świnoujściu, przede wszystkim budowę stadionu PGE Arena w Gdańsku
oraz pierwszego w Polsce drogowego Tunelu pod Martwą Wisłą, którego budowa właśnie trwa.
W pewnym sensie i trochę na przekór oczekiwaniom, powtórzył się w tych przypadkach scenariusz z budowy drugiego doku suchego w Gdyni. W efekcie Profesor jest znowu na pierwszej linii
budowlanego frontu. Nie tylko doradza i opiniuje, do czego się chętnie zobowiązał, ale w wielu
przypadkach pełni także funkcję nadinspektora budowy, jak dawniej. Trzeba jednocześnie podkreślić, że działa ciągle z takim samym zapałem i zaangażowaniem, jakby nie czując ciężaru
swojego wieku, doprawdy nie szczędząc prywatnego czasu i zdrowia, co zyskuje Mu powszechne uznanie i podziw. Czasem tylko, pod wpływem chwilowego zmęczenia, szepnie mi w ucho
z uśmiechem, „znowu dałem się wkręcić”. Wiem jednak, że Profesor nie potraﬁ już inaczej.
Dorobek publikacyjny Profesora Mazurkiewicza z zakresu mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych i stoczniowych, ochrony brzegu oraz oceanotechniki jest, jak
wspomniano, imponujący. Ponad połowę publikacji napisał w językach obcych, przyczyniając
się do poznania i umacniania polskich osiągnięć na arenie międzynarodowej. Trudno byłoby
je wymienić. Także niezliczone wystąpienia i referaty na najważniejszych konferencjach międzynarodowych i krajowych, bardzo często w charakterze kluczowego referenta. Z tego względu
chciałbym podzielić się spostrzeżeniami tylko w odniesieniu do dwóch wybranych książek, jednej
naukowo-technicznej, a drugiej popularnonaukowej.
Pierwsza zrobi na każdym inżynierze i naukowcu wielkie wrażenie. Chodzi o książkę „Design
and construction of dry docks” (Projektowanie i budowa suchych doków), wydaną przez Trans
Tech Publications w RFN (1980 rok) oraz przez Gulf Publishing Company w USA (1981 rok),
która w zgodnej ocenie specjalistów należy do najważniejszych pozycji w tej tematyce w skali światowej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Książka powstała w dużej części na podstawie
własnych doświadczeń zebranych podczas budowy nowoczesnego doku. Dla profesjonalnych wydawców książki nie mogło być lepszej rekomendacji. Druga pozycja to unikalna w skali światowej,
choć napisana po polsku, „Encyklopedia Inżynierii Morskiej” (rozszerzone wydanie z 2009 roku),
w której m.in. wprowadził i zdeﬁniował nowe pojęcia i terminy, nie mające oparcia w literaturze.
Myślę, że wymienione książki, stojące na biegunach działalności Profesora jako naukowca
i inżyniera oraz jako popularyzatora wiedzy, w dobry sposób ilustrują Jego szerokie zainteresowania, wiedzę i możliwości intelektualne.
Zgromadzenie tak imponującego i wszechstronnego dorobku oraz zdobycie wielkiego uznania
w skali międzynarodowej dane jest tylko niewielu wybitnym osobom. Jak napisał Beniamin Franklin, „ jeżeli nie chcesz być zapomniany..., albo napisz rzeczy warte czytania, albo zrób rzeczy
warte opisania”. Uważam, że w przypadku Profesora Bolesława Mazurkiewicza nie ma takiego
dylematu. Zarówno obszernie udokumentował zdobytą wiedzę i zawodowe osiągnięcia oraz doświadczenia, z których korzystają i będą korzystać kolejne pokolenia inżynierów hydrotechników
i geotechników, jak i w równym stopniu i z wielkimi sukcesami wdrożył w życie swoje nowatorskie i gruntownie przemyślane rozwiązania inżynierskie, które przez długie lata będą podziwiane
i kojarzone z Nim.
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Przy tym wszystkim Profesor Mazurkiewicz jest skromnym, serdecznym i bardzo życzliwym
człowiekiem, optymistycznie nastawionym do życia, pełnym humoru i werwy. Szybko nawiązuje
bezpośredni kontakt i nigdy nie daje odczuć, że powinniśmy Go darzyć wielkim respektem.
Pamiętamy także, jak ciągle powtarzał członkom „załogi”, że postęp jest tylko wówczas, kiedy
uczniowie stają się z czasem lepsi od swojego mistrza. Tylko co mamy robić, jeśli poprzeczkę
zawiesił wszystkim tak wysoko.
Prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki

3. POŻEGNANIA

3.1.

Profesor Andrzej Sawicki

Profesor Andrzej Sawicki urodził się 31 sierpnia 1947 roku w Bydgoszczy, gdzie powojenne
losy zawiodły na krótki czas Jego rodziców. Był najstarszym z trojga dzieci Walerii i Teodora
Sawickich. Wzrastał w rodzinie o silnych korzeniach patriotycznych i wojskowych. Jego ojciec
w czasie okupacji walczył w szeregach Armii Krajowej (w Trzeciej i Szóstej Brygadzie Wileńskiej), a po wojnie był aresztowany i przez wiele lat inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
W tej trudnej atmosferze lat powojennych młody Andrzej rozpoczął swoją edukację szkolną.
W 1961 roku ukończył siedmioletnią szkołę podstawową nr 28 w Gdańsku i został przyjęty do
III Liceum Ogólnokształcącego, tzw. Topolówki, w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie uzyskał maturę
w 1965 roku.
Od początku uczył się bardzo dobrze, żaden przedmiot nie sprawiał Mu kłopotów, a czas tego okresu dzielił pomiędzy obowiązki szkolne i swoje trzy młodzieńcze pasje: harcerstwo, książki
i sport. Od V klasy do matury działał aktywnie w harcerstwie. Było to harcerstwo zorganizowane jeszcze w przedwojennym stylu, które stanowiło szkołę charakteru dla wielu młodych
ludzi. W początkowym okresie związanych z nim było wiele osób z wojskowym doświadczeniem
(komendantem był kapitan AK, drużynowymi oﬁcerowie Marynarki Wojennej), które stanowiły
autorytet i żywą lekcję historii dla dorastającej młodzieży.
Kolejną wielką pasją Profesora, która towarzyszyła Mu przez całe życie, było czytanie. Jak
kiedyś obliczył, czytał co najmniej trzy książki w tygodniu. Nie było praktycznie dnia, by przynajmniej kilku chwil nie poświęcił lekturze. Pochłaniał książki na wszystkie tematy. Do wielu
z nich (np. Trylogii) wielokrotnie powracał. Mógł je otworzyć na dowolnej stronie i czytać, czytać, czytać. Do tego dochodziła lektura licznych czasopism, a w późniejszym wieku cała gama
pozycji naukowych i popularnonaukowych. Każda chwila była dla Niego dobra, by sięgnąć po
lekturę. Znając Go, wiedziało się, jak pustym frazesem jest stwierdzenie „nie mam czasu na
czytanie książek”. Profesor był niezastąpioną skarbnicą informacji dotyczących narodowej historii. Rozmawiając z Nim, można było dowiedzieć się wielu fascynujących szczegółów związanych
z historią poszczególnych dyscyplin naukowych i losami ludzi, którzy je tworzyli.
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Ulubionym sportem Profesora było narciarstwo. Już w szkole podstawowej poznał smak nart,
co pozostało Mu na całe życie. Nie było dla Niego bardziej przyjemnej formy wypoczynku niż
zimowe wakacje spędzone w polskich górach. Przez wiele lat wyjeżdżał do Zakopanego, Bukowiny
i Korbielowa, by tam korzystać z uroków stoków narciarskich. Jego nienaganny technicznie styl
jazdy wzbudzał duże zaciekawienie.
Biorąc pod uwagę szerokie zainteresowania i ponadprzeciętne możliwości intelektualne Profesora, nie dziwi fakt, że jako osiemnastoletni młodzieniec miał pewne kłopoty z wyborem kierunku studiów. Rozważał studia matematyczne, medyczne, ekonomiczne, a nawet wstąpienie do
Oﬁcerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Dęblinie (przeszedł tam badania lekarskie). Ostatecznie
zdecydował się na Politechnikę Gdańską. W 1965 roku zdał egzaminy wstępne i został przyjęty na I rok studiów na Wydziale Budownictwa Wodnego. Był wyróżniającym się studentem,
o czym świadczy m.in. fakt, że otrzymywał stypendium naukowe (jako jedna z dwóch osób na
roku). Szybko zorientował się, że praca na budowie czy przy desce kreślarskiej nie będzie Jego
żywiołem. Zdecydował się więc na działalność naukową, która według Jego oceny zapewniała
najwięcej niezależności, na której zawsze Mu w życiu bardzo zależało. Pracę magisterską obronił
w październiku 1970 roku, a od 1 listopada został przyjęty na asystenckie studia przygotowawcze
w Instytucie Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Począwszy od 1 października 1971
roku był zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Młodemu człowiekowi nie tak łatwo było się wówczas
tam dostać, gdyż Mechanika Budowli była legendarną katedrą założoną przez prof. Witolda
Nowackiego, współtwórcę Polskiej Szkoły Mechaniki, i cieszyła się wysoką renomą. Stanowiła
ona doskonałą szkołę warsztatu naukowego tworzoną przez takie osobowości jak Profesorowie:
E. Bielewicz, M. Wizmur, P. Wilde czy R. Dąbrowski, którzy uczyli tam podstawowych dla
inżyniera przedmiotów: mechaniki teoretycznej, mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.
W Katedrze Mechaniki Budowli Profesor Andrzej Sawicki był zatrudniony od listopada 1970 do
końca 1976 roku. Był to dla Niego bardzo pracowity okres: prowadził zajęcia dydaktyczne, brał
udział w systematycznie organizowanych w Zakładzie seminariach oraz uczestniczył w rozwiązywaniu praktycznych zagadnień związanych z napływającymi z przemysłu zleceniami. Mimo tak
wielu zajęć w ciągu zaledwie trzech lat przygotował i obronił pracę doktorską pt. „Dynamika
dachów pływających jako zagadnienie hydrosprężystości” i uchwałą Rady Naukowej Instytutu
Budownictwa Lądowego (z dnia 27 czerwca 1974 roku) uzyskał stopień naukowy doktora nauk
technicznych, kilka miesięcy przed swoimi 27 urodzinami. Promotorem Jego pracy doktorskiej
był Profesor Piotr Wilde, na którym zaangażowanie, zdolności i pracowitość młodego adepta nauki musiały zrobić wrażenie, gdyż zaproponował Mu przejście do Instytutu Budownictwa
Wodnego (IBW) PAN w Oliwie, którego został dyrektorem. Od 1 stycznia 1977 roku Profesor Andrzej Sawicki formalnie rozpoczął pracę w Instytucie, gdzie od razu włączył się w nurt
pracy naukowej i dał się poznać jako prężna, wyróżniająca się postać. Bardzo szybko awansował i od 1 lipca 1979 roku zaczął pełnić funkcję kierownika Pracowni Współoddziaływania
Konstrukcji i Podłoża w Zakładzie Mechaniki Podłoża, którą przekształcono później w Zakład
Geomechaniki.
Swoją działalność naukową w IBW PAN rozpoczął mocnym akcentem – podjął nową problematykę dotyczącą mechaniki kompozytów i gruntu zbrojonego. Jak wspominał po latach, był
to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Profesor często posługiwał się analogią: beton/żelbet oraz
grunt/grunt zbrojony. Wagę mechaniki gruntu zbrojonego porównał z wagą mechaniki żelbetu. Jego praca habilitacyjna pt. „Kontynualna teoria kompozytów i jej zastosowanie do analizy
gruntu zbrojonego” stworzyła podwaliny pod rozwój tej tematyki nie tylko w kraju, ale i na
świecie. Kolokwium habilitacyjne miał już w 1981 roku, w wieku zaledwie 34 lat, po czym
uchwałą Rady Instytutu Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej z dnia 23 października 1981 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki gruntów.
W okresie po habilitacji nie zwalniał tempa. Intensywną pracę naukową, w tym kształcenie ka-
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dry (był promotorem dwóch doktoratów obronionych w tym czasie), potraﬁł pogodzić z dwoma
dłuższymi wyjazdami zagranicznymi. W latach 1981-84 oraz 1989-90 pracował na Wydziale Matematyki University of East Anglia, gdzie wspólnie z prof. Leslie W. Morlandem zajmowali się
zagadnieniami dotyczącymi mechaniki upłynniania i zagęszczania gruntów. Razem opracowali
pierwsze modele dotyczące opisu tych zjawisk i opublikowali kilka prac w renomowanych czasopismach naukowych. Profesor Andrzej Sawicki w latach osiemdziesiątych XX wieku pracował
też na Uniwersytecie w Birmingham. Przebywając w Anglii, dowiedział się, że przyznano Mu
tytuł profesora belwederskiego. Uzyskał go w 1989 roku, czyli krótko po 40. urodzinach.
Do kraju wrócił w 1991 roku, gdy otrzymał od Profesora P. Wilde propozycję kandydowania na dyrektora IBW PAN. Wygrał konkurs, złożył w Birmingham wymówienie i powrócił do
pracy w Instytucie Budownictwa Wodnego. Funkcję dyrektora pełnił przez prawie pięć kadencji (w latach 1991-1997 i 2004-2016). Ostatnią przerwała śmierć Profesora. Szczególnie trudny
był początek Jego urzędowania. Był to okres burzliwych zmian i transformacji w Polsce, do
których trzeba było przystosować Instytut. W tym czasie nastąpiła znaczna redukcja zatrudnienia w placówce, towarzyszył jej proces scalenia i przystosowania bazy Instytutu do nowych
wymagań. Z jednostek położonych w pięciu różnych miejscach ograniczono się do jednego kompleksu usytuowanego przy ul. Kościerskiej w Oliwie. Na jego terenie wybudowano nowy obiekt
na potrzeby Zakładów Geotechniki i Geomechaniki.
Każdy, kto znał Profesora Andrzeja Sawickiego, wiedział jednak, że sednem Jego życia była nie działalność organizacyjna, ale naukowa. Przez całe życie był tytanem pracy, niezwykle
efektywnie działającym na polu naukowym. W trakcie wszystkich kadencji, gdy był dyrektorem
IBW PAN, szczególną uwagę poświęcał działalności publikacyjnej pracowników. Dużo wcześniej, zanim jeszcze takie wskaźniki oceny pracowników naukowych, jak: indeks Hirscha, liczba
cytowań i Impact Factor czasopism, zaczęły być powszechnie używane w środowisku, zwracał
uwagę na fundamentalną wagę, jak to On mawiał – porządnych publikacji. Zawsze przypominał
o konieczności prezentacji wyników badań naukowych w formie artykułów w międzynarodowych
czasopismach o wysokiej renomie w środowisku. Sam przez całe życie był na tym polu niezwykle efektywny. Dobitnie świadczą o tym suche fakty: był autorem lub współautorem około
250 publikacji, w tym kilkudziesięciu (64) zamieszczonych w czasopismach z tak zwanej listy
ﬁladelﬁjskiej. Jego prace ukazywały się między innymi w: Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; Journal of Earthquake
Engineering; Computers and Geotechnics; Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering; Applied Mechanics Reviews; Engineering Transactions; Geosynthetics International;
Geotechnique; Geotextiles and Geomembranes; Power Technology; Soils and Foundations i wielu
innych. Profesor, w swojej działalności publikacyjnej nie zapominał też o polskich pracownikach
naukowych i inżynierach, systematycznie zamieszczając wyniki swoich prac m.in. w Inżynierii
Morskiej i Geotechnice. Do tej imponującej liczby artykułów należy dołożyć jedenaście pozycji
książkowych (w tym cztery opublikowane w języku angielskim).
Nie sposób przy tym wymienić wszystkich tematów, którymi się zajmował. Profesor, jak sam
mawiał, miał niezwykłą łatwość modelowania różnych zjawisk i procesów występujących w inżynierii lądowej i wodnej. Chętnie podejmował nowe tematy pojawiające się w branży. Zawsze
podchodził do ich rozwiązywania z pasją, traktując je jako nowe wyzwania. Próbując uporządkować Jego działalność naukową, można wyróżnić jej dwa zasadnicze ﬁlary, które zaowocowały
największą liczbą publikacji. Pierwszym z nich jest mechanika gruntu zbrojonego, drugim zaś
mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów. Przygodę z mechaniką gruntu zbrojonego Profesor Andrzej Sawicki rozpoczął w trakcie pracy nad rozprawą habilitacyjną. Jak wspominał po
latach, tematyka ta była ze wszech miar traﬁona. Pod koniec lat 70. XX wieku, gdy Profesor
zaczął zajmować się nią, była ona w pełni nowatorska. Niewiele osób zdawało sobie sprawę z idei
tej nowej technologii wzmacniania gruntów, gdyż zbierano dopiero i systematyzowano wyniki
dotyczące efektywności pracy pierwszych konstrukcji z gruntu zbrojonego. Praca habilitacyjna
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Profesora stworzyła podwaliny pod rozwój tej tematyki nie tylko w kraju, ale i na świecie. Można
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Profesor Andrzej Sawicki stworzył szkołę w tym zakresie.
Wspólnie ze swoimi współpracownikami opracował szereg cząstkowych modeli tego kompozytu,
uwzględniających sprężystość, plastyczność i reologię; modele konstrukcji i metody obliczeniowe. Badał i opisywał właściwości materiałów używanych jako zbrojenie. Określił ich wpływ na
sposób pracy konstrukcji z gruntu zbrojonego. Na podstawie tej tematyki przygotowano w IBW
PAN 4 doktoraty, 2 habilitacje, dziesiątki publikacji i kilka książek, w tym pierwszą w świecie
monograﬁę na temat mechaniki gruntu zbrojonego (ang. Mechanics of Reinforced Soil, Balkema,
Rotterdam/Brookﬁeld, 2000).
Drugim obszernym tematem, którym przez wiele lat zajmował się Profesor, była mechanika
zagęszczania i upłynniania gruntów. Pierwsze modele teoretyczne dotyczące opisu tych zjawisk
opracował wspólnie z prof. Leslie W. Morlandem podczas pobytu w Anglii. Wprowadzaniem późniejszych modyﬁkacji do tych rozwiązań, w tym opracowaniem prostszych i bardziej efektywnych
modeli inżynierskich, które można było z powodzeniem stosować do analizy szeregu problemów
o znaczeniu praktycznym, zajmował się już samodzielnie po powrocie do Polski. Zaproponowana
mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów umożliwiła analizę zagadnień, które dotychczas
wymykały się klasycznym metodom geotechnicznym. W trakcie 30 lat, które minęły od stworzenia jej podstaw, była wykorzystywana między innymi do analizy osiadania gruntów poddanych
obciążeniom cyklicznym, oceny możliwości upłynnienia nawodnionego podłoża i degradacji jego
nośności, analizy skutków trzęsień ziemi. Profesor do prac nad tą tematyką wciągnął swoich
współpracowników z IBW PAN, co zaowocowało dziesiątkami prac, kilkoma książkami, dwoma
doktoratami i habilitacją. Teoria zagęszczania i upłynniania gruntów była też wykorzystywana
w trakcie realizacji dwóch międzynarodowych projektów ﬁnansowanych przez Unię Europejską.
Przez cały czas była udoskonalana i weryﬁkowana na podstawie nowych danych doświadczalnych
oraz identyﬁkowanych zjawisk.
Oprócz wyżej wspomnianych głównych nurtów naukowej działalności Profesora, miał On na
swoim koncie szereg innych oryginalnych dokonań, które stanowiły Jego wkład w rozwój mechaniki stosowanej oraz inżynierii lądowej i wodnej. Wymienić tu należy takie elementy jak:
teoria drgań dachów pływających w zbiornikach na ciecze oraz drgań płyty sprzężonej z cieczą;
reologiczny model kompozytów popiołowych; teoria kompozytów sprężysto-plastycznych; model
umożliwiający analizę zmian zasolenia wody wypompowywanej z dwuwarstwowej warstwy wodonośnej; teoria odrywania obiektów od nawodnionego podłoża; model pracy ośrodków sypkich
przed osiągnięciem stanu granicznego; modele reologiczne geosyntetyków.
Profesor był promotorem sześciu doktoratów (ostatni obroniony z wyróżnieniem w 2015
roku). Spośród wypromowanych przez Niego doktorów trzy osoby uzyskały już stopień doktora
habilitowanego, a w przypadku jednej z nich toczy się aktualnie postępowanie o nadanie tytułu
profesora.
Oprócz funkcji dyrektora IBW PAN Profesor Andrzej Sawicki był też członkiem różnych
gremiów naukowych, między innymi: Rady Naukowej IBW PAN, Rady Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej (1985-1989), Zarządu Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (1991-1996 wiceprzewodniczący; 2001 – członek Komisji
Rewizyjnej), Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
Sekcji Konstrukcji Wodnych KILiW PAN (1991-97), Rady Redakcyjnej Rozpraw Hydrotechnicznych (1985-1997), Rady Redakcyjnej Archives of Hydroengineering and Environmental Mechanics (1993-2000 redaktor naczelny), Rady Redakcyjnej Studia Geotechnica et Mechanica oraz
Guest Editor specjalnego wydania Geotextiles and Geomembranes International Journal.
Za swoją pracę był odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998) oraz Kawalerskim (1995) i Oﬁcerskim (2003) Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
Dostał też nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za publikację pt. Rheology
of reinforced soil (2000 r.). W tym samym roku został uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Mini-
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strów za wybitne osiągnięcie naukowe, a w 2002 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury
za książkę Mechanics of Reinforced Soil.
Do końca bardzo intensywnie pracował, myślał o dalszych kierunkach rozwoju mechaniki
gruntów i przyszłości polskiej nauki. W latach 2012-2015 ukazały się trzy książki Jego autorstwa.
Nie zaprzestawał też zabierania głosu w sprawach ważnych dla ogółu pracowników naukowych
(ostatni artykuł Profesora dotyczący kryteriów oceniania naukowców ukazał się w 2016 roku
w Forum Akademickim). Niemal do ostatniego dnia swojego życia stawiał sobie kolejne wyzwania
i cele naukowe. Ich realizacja została przerwana 5 marca 2016 roku, w dniu Jego śmierci.
Dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Wykorzystano tekst, który ukazał się w Inżynierii Morskiej i Geotechnice
Nr 3, 2016, str. 187-189.

3.2.

Profesor Romuald Puzyrewski
Najbardziej praktyczna jest dobra teoria

1936-2016

Bardzo zróżnicowane były pola działalności zawodowej Profesora Romualda Puzyrewskiego,
toteż nie sposób całościowo pokazać Jego sylwetki w jednej opowieści. Z tego względu ograniczę
się tu do znanej mi tematyki, czyli pracy Profesora „na odcinku (że użyję tego urzędniczo-kabaretowego terminu) inżynierii środowiska”.
Spotkaliśmy się niemal dokładnie 40 lat temu. Rozejrzawszy się okiem młodego asystenta po
ówczesnym Instytucie Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, szybko zauważyłem, że realizacja
moich planów badawczych – dotyczących opisu ruchu cieczy w obiektach szeroko pojętej inżynierii wodnej – nie będzie rzeczą prostą. Konkluzja ta wynikała bezpośrednio z sytuacji kadrowej
mojej macierzystej jednostki, a ta była jednocześnie skutkiem i jedną z przyczyn ówczesnego
poziomu technicznego tej branży. Jeszcze w hydrotechnice coś naukowego się działo, choć raczej
w zakresie problematyki konstrukcyjnej. Ale moja osobista inżynieria sanitarna zadowalała się
zestawem kilku prostych wzorków hydraulicznych, przydatnych w projektowaniu, i tyle. Trzeba
było się jakoś w tym świecie usytuować.
Wysłuchawszy różnych porad, podjąłem decyzję, czyli skierowałem kroki do pobliskiej siedziby Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i poprosiłem Profesora o rozmowę. Życzliwie przywitany, bez ogródek zapytałem gospodarza, czy zechciałby zostać moim opiekunem naukowym,
a ten, po zaskakująco krótkiej rozmowie, wyraził zgodę.
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„No, musiałem zrobić dobre wrażenie, skoro tak szybko to poszło!” – pomyślałem chełpliwie,
nie wiedząc jeszcze, że akurat ﬁnalizowano rozmowy o podjęciu przez Profesora zajęć z zakresu
mechaniki płynów dla studentów Instytutu Hydrotechniki. Ze swoją prośbą pojawiałem się więc
jako naturalny ochotnik na asystenta, pilotującego zajęcia audytoryjne w nowym układzie.
I tak to się zaczęło, z wielkim dla mnie pożytkiem, ale nie o tym chcę pisać, bo podjęta
decyzja stawiała Profesora przed wyzwaniem o znacznie większej skali niż wsparcie dydaktyczne
przechodzącego kadrowe trudności uczelnianego instytutu, nie mówiąc o podjęciu się opieki nad
kolejnym doktorantem.
Było bowiem tak, że akurat w owym czasie ludzkość zafundowała sobie Inżynierię Środowiska
jako nową dyscyplinę naukową, a tym samym – jako kierunek studiów. Żartobliwie to ująłem,
ale tak naprawdę było.
Przed tym przełomem o charakterze szeroko pojętej hydrotechniki decydowało Budownictwo
Wodne (jakże dziś podupadające; może nasze wysychające rzeki skłonią decydentów do przypomnienia sobie o tej zamierającej dziedzinie techniki?), a w jego cieniu lokowała się poczciwa
Inżynieria Sanitarna. Ważna, bez dwóch zdań, ale jak już wspomniałem – skromniutka i prościutka. Nieraz padało pytanie o argumenty za jej akademicką rangą i istnieniem jako osobnego
kierunku studiów, a odpowiedź na nie wcale nie była trywialna.
I nagle – trach! Niemal równocześnie we wszystkich uczelniach świata pojawia się Inżynieria
Środowiska. Jedną z głównych przyczyn tego manewru bez wątpienia był rozpaczliwy już stan
naturalnego środowiska człowieka. Czynnik ten miał o tyle kapitalne znaczenie, że na horyzoncie
pojawiły się ogromne kwoty pieniędzy, przeznaczone na poprawę sytuacji.
Znaleźliśmy się w radykalnie innym świecie. Nowa, dużo szersza, silnie interdyscyplinarna tematyka badawcza, niezłe perspektywy ﬁnansowe, większa liczba studentów i wzbogacone
programy nauczania... Nic dziwnego, że do Inżynierii Środowiska zaczęły się zapisywać osoby
o przeróżnych specjalnościach. Od tych oczywistych, jak Chemia lub Budowa Maszyn, aż po
Rolnictwo czy Leśnictwo. A że w świecie akademickim osią działań jest dydaktyka, to zaczęła się
wojna o korzystne ukształtowanie minimalnych zakresów programów nauczania. Ktoś, kto całe
życie zajmował się rekultywacją gruntów albo gospodarką leśną, też chciał ogrzać się w cieple
nowej dyscypliny, nie rezygnując z dotychczas wykorzystywanych materiałów wykładowych.
W takim wirze znaleźliśmy się także my, osoby zorientowane na opis ruchu cieczy. Jak już
wspomniałem, mieliśmy słaby poziom wyjściowy i nie najlepszą sytuację kadrową. Ale nie można
było się poddawać, bo przegralibyśmy na dwóch frontach – jako PG z innymi uczelniami w kraju,
ale także jako polskie środowisko specjalistyczne w zestawieniu z innymi państwami.
Tak wyglądał ówczesny stan rzeczy i dopiero na jego tle należy rozważać sytuację, w jakiej znalazł się Profesor cztery dekady temu. A trzeba pamiętać, że sprawnością zawodową
dysponował on wtedy na polu dynamiki maszyn wirnikowych. Tematyką szeroko rozumianego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nadającą techniczne rysy nowej dyscyplinie badawczej, dotychczas się nie zajmował. Ale Profesor dysponował umiejętnościami o decydującym
znaczeniu – biegle opanował mechanikę płynów. I to wystarczyło!
Długo by pisać o szczegółach dokonań Profesora w ramach aktywności na rzecz obecnego
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (a przecież dochodzi tu jeszcze Jego praca na Wydziale
Mechanicznym PG). Kto chciałby choćby z grubsza poznać je od strony teoretycznej, niech
zajrzy do książki Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki (PWN 1987, 1998, 2000, 2012). Kogo
interesują badania w laboratorium, może zapoznać się z opisem patentu nr 108833/1982. A kto
jest ciekaw spraw dydaktycznych, niech wpisze do wyszukiwarki hasło „demotywatory, rysunek
pomocniczy”.
Ograniczę się więc tylko do jednej dykteryjki, związanej ze stosowaniem maszyn liczących
w technice. Miałem już w tym zakresie nie najgorsze umiejętności. Było to zasługą ówczesnego szefa mojej macierzystej katedry, śp. doc. Teoﬁla Piweckiego. Zafascynowany komputerami,
był w Polsce (a pewnie i poza nią) jednym z pionierów wykorzystywania metod numerycznych
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i komputerowych w naszej dyscyplinie nauki i techniki. Jeszcze jako student uczyłem się programowania (najpierw w języku Most, potem w Algolu, Fortranie i w czym tam jeszcze), pracując
w prowadzonym przez Docenta kole naukowym, a gdy już pracowałem – narzędzie to wręcz deﬁniowało specyﬁkę naszej katedry. Bardzo to była ważna i pożyteczna umiejętność, ale w owych
latach zaczynały już zapowiadać swą przyszłą dominację ﬁrmy produkujące oprogramowanie
komercyjne. I właśnie dostęp do produktu jednej z takich ﬁrm uzyskał prof. Puzyrewski.
Był to program pozwalający wyznaczać pola prędkości i ciśnienia w obiektach przepływowych, niesłychanie ambitny i ogólny. Punktem wyjścia były w nim równania Reynoldsa w zapisie
absolutnym. Użytkownik musiał jedynie wprowadzić do komputera informacje o kształcie i własnościach obszaru oraz opisać czynniki wymuszające ruch, a maszyna miała sama zrobić resztę.
I to jak! – do zadanego kształtu automatycznie dobierała współrzędne krzywoliniowe, ze wszystkimi szykanami, następnie zapisywała równania ruchu w tych współrzędnych, dyskretyzowała
je i następnie rozwiązywała numerycznie. Oj! Nie pamiętam już szczegółów, ale to było coś ze
świata opisywanego przez Stanisława Lema – trzeba było tylko mieć komputer z właściwym
oprogramowaniem i nacisnąć właściwy guzik, a maszyna sama wszystko robiła!
Akurat mieliśmy na warsztacie ciekawy problem, którego hydrauliczną istotę stanowił przepływ śrubowy w poziomym korycie otwartym. A że Profesor miał otwarte konto w Ośrodku
Obliczeniowym IMP PAN (wtedy nie marzono o pecetach), tośmy się długo nie zastanawiali
i zadanie poszło na komputer.
Owego dnia zasnąłem dość późno, rozmyślając o czekających mnie obliczeniowych rewelacjach, lecz nie dane mi było dłużej pospać. Ledwo mięła siódma, gdy zerwałem się na dzwonek
telefonu. Głos Profesora był, jak na Jego pogodne usposobienie, bardzo smętny. „Panie Jurku
– usłyszałem – coś jest nie tak z naszymi obliczeniami. W środku nocy obudził mnie telefon od
operatora. Powiedział, że komputer po trzech godzinach pracy zaczął zadrukowywać ogromne
ilości papieru. Niech pan tam zajdzie i zobaczy, co się stało”.
I rzeczywiście stało się! Trzy godziny obliczeń oznaczały ogromne obniżenie stanu konta
Profesora, a przede wszystkim ten zbyt ambitny program po prostu się „sypnął”. Odebrałem
zadrukowany papier – ponad dwudziestocentymetrowy plik kart, tych dużego formatu, składanych w harmonijkę i perforowanych wzdłuż krawędzi, na którym widniały pozbawione sensu
fragmenty jakichś matematycznych formuł, zawierających między innymi bliskie nam zapisy
operatorów różniczkowych, symbole Christoﬀela obojga rodzajów i co tam jeszcze. Kosztowna
to była nauczka, należąca do ogólniejszej kategorii sytuacji objętych powiedzeniem, że kto drogi
prostuje, ten w domu nie nocuje. Ale chyba dobrze ją odczytaliśmy, bo ów przepływ śrubowy
udało się potem opisać prościej, szybciej i taniej, podobnie jak wiele innych podejmowanych
podczas naszej współpracy problemów.
Mogę więc z całym przekonaniem powiedzieć, iż ten ogromny zawodowy zakręt, jaki stanowiło powstanie Inżynierii Środowiska, przemierzyliśmy jako środowisko z dobrym wynikiem,
a ogromna w tym zasługa Profesora. Za to mu serdecznie dziękujemy!
Jerzy M. Sawicki

3.3.

Profesor Otton Dąbrowski

Prof. dr inż. Otton Dąbrowski urodził się 13 grudnia 1922 roku w Krośnie. W 1945 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu. W latach 1945-1949 odbył
studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Był to pierwszy
powojenny rocznik studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Jeszcze przed ukończeniem studiów, w roku 1948 rozpoczął pracę w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Statyki Budowli Politechniki Wrocławskiej w charakterze zastępcy asystenta.
W 1955 roku mianowany został zastępcą profesora, a w roku 1959 docentem. Doktorat pod
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kierunkiem profesora Mariana Janusza obronił w roku 1956. Był pierwszym doktorem nauk
technicznych z grona powojennego rocznika absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego.
W okresie 1950-1962, równolegle do pracy na Politechnice Wrocławskiej pracował zawodowo
w Miastoprojekcie Wrocławskim, a potem w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we
Wrocławiu. W tym czasie był autorem wielu projektów inżynierskich.
W czasie pięćdziesięcioletniej pracy na Politechnice Wrocławskiej pełnił wiele funkcji kierowniczych. Był kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli, a po reorganizacji struktury uczelni
w 1968 roku kierownikiem Zakładu Wytrzymałości Materiałów aż do momentu przejścia na
emeryturę. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego, a w jednej
kadencji był dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej. W trudnym, niestabilnym politycznie
okresie, w latach 1981-82 był prorektorem Politechniki Wrocławskiej.
Przez cztery lata był profesorem w Uniwersytecie Ahmadu Bello w Zarii w Nigerii.
Oprócz pracy na Politechnice Wrocławskiej Profesor Otton Dąbrowski wykazywał dużą aktywność w różnych organizacjach naukowych i zawodowych, takich jak Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN.
Z powodzeniem włączał się zawsze do prac związanych z organizacją nauki. Był organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych: Konstrukcje Powłokowe i Badania Doświadczalne
Konstrukcji, Konferencje Krynickie.
Działalność naukową Profesora Ottona Dąbrowskiego charakteryzowały trzy główne nurty
zainteresowań: teoria powłok, teoria i technika badań modelowych oraz analogie elektryczne
w mechanice budowli. Opublikował ponad 70 prac związanych z tą tematyką. Wydany przez Arkady tom III Poradnika Inżyniera i Technika Budowlanego, którego Profesor był współautorem,
doczekał się czterech wydań.
Profesor Otton Dąbrowski był zasłużonym dydaktykiem i wychowawcą wielu roczników studentów. W całym okresie swojej pracy zawodowej aktywnie wspierał rozwój młodej kadry naukowej. Był promotorem 14 prac doktorskich oraz autorem licznych recenzji prac doktorskich
i habilitacyjnych, opinii do tytułów naukowych i recenzji wydawniczych. Stworzył wokół siebie
aktywne naukowo i dydaktycznie grono pracowników.
Profesor Otton Dąbrowski został odznaczony Krzyżem Oﬁcerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał wyróżnienie Odznakami Budowniczego Wrocławia, Zasłużonego dla Dolnego Śląska, Złotą
Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Złotą Odznaką PZITB oraz Złotą Odznaką NOT. Został
uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Politechniki Wrocławskiej.
Duże zaangażowanie prof. Ottona Dąbrowskiego w działalność Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, szczególnie Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa zostało uhonorowane
godnością członka honorowego Towarzystwa.
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Na zasłużoną emeryturę Profesor Otton Dąbrowski przeszedł w 1993 roku, co nie było w żadnej mierze końcem jego aktywności zawodowej. Jeszcze przez szereg lat prowadził wykłady z wytrzymałości materiałów. Do końca aktywnie uczestniczył w działalności Wydziału Budownictwa
Lądowego i Wodnego PWr, wspierając ją swoim bogatym doświadczeniem. Od 1994 roku Profesor zaangażował się w działalność Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine”,
działającej na rzecz emerytów i osób niepełnosprawnych. Został powołany na Prezesa Zarządu
Fundacji i z pomocą niewielkiej grupy zaangażowanych osób udało Mu się wybudować unikatowy
w Polsce Ośrodek Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia. W Ośrodku znajdują się 152 mieszkania
oraz segment rehabilitacyjno-socjalny, stołówka, gabinety lekarskie, apteka i klub.
Profesor Otton Dąbrowski przez 67 lat pozostawał w szczęśliwym związku małżeńskim z żoną
Ryszardą, miał trójkę zamężnych córek, sześcioro wnucząt i dwoje prawnucząt.
Cześć Jego pamięci!
Piotr Konderla

3.4.

Profesor Marek Gawliński

Dr hab. inż. Marek Gawliński, profesor Politechniki Wrocławskiej urodził się 7 listopada
1941 r. w Dębicy w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1965 r. W tym
roku został zatrudniony w Katedrze Maszyn Wodnych PWr na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. W 1972 r. obronił pracę doktorską z dziedziny techniki uszczelniania. Stopień
naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r. Na stanowisko profesora Politechniki Wrocławskiej został mianowany w 2006 r.
Profesor Gawliński był lubianym wykładowcą. Mając dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
posiadał dar przekazywania tej wiedzy studentom. Studenci cenili sobie zajęcia prowadzone przez
Profesora.
Był wspaniałym organizatorem. Stworzył zespół zajmujący się uszczelnieniami i techniką uszczelniania maszyn i urządzeń. Wokół siebie zgrupował grono pracowników i studentów,
czego efektem było 11 uzyskanych stopni doktora nauk technicznych. Na uczelni pełnił funkcje: dyrektora Pionu Kształcenia Kadry Naukowej PWr, prodziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, zastępcy dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, kierownika Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz wiele innych funkcji.
Za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz uhonorowany Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.
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Prowadził aktywną działalność w ramach współpracy z przemysłem, był uznanym i cenionym specjalistą w dziedzinie konstrukcji i konstruowania maszyn. Współpracował z uczelniami i ﬁrmami amerykańskimi, angielskimi, niemieckimi, holenderskimi, rosyjskimi, ukraińskimi,
węgierskimi i z wieloma ﬁrmami polskimi, jak INCO, KGHM, ORLEN, POWEN, GAMBIT,
ZETKAMA i inne.
Działał bardzo aktywnie w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach zawodowych, w tym
w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, gdzie w Oddziale Wrocławskim
przez dwie kadencje był wybierany na przewodniczącego. Za działalność został wyróżniony Złotą
Honorową Odznaką PTMTS. Był członkiem założycielem Sekcji Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP (1974 r.), a od 2006 r. był jej prezesem. Profesor Gawliński był współorganizatorem i redaktorem naukowym wszystkich 14 edycji Międzynarodowych Konferencji na temat
uszczelnień i techniki uszczelniania. Za działalność w Stowarzyszeniu SIMP został wyróżniony
najwyższym odznaczeniem, Medalem im. Prof. Henryka Mierzejewskiego.
Profesor Gawliński wchodził w skład Rad Programowych czasopism Pompy i Pompownie
oraz Hydraulika i Pneumatyka, odpowiadając za działy związane z uszczelnieniami i techniką
uszczelniania.
W kontaktach koleżeńskich był dostępnym i życzliwym człowiekiem, można było na Niego
liczyć. W życiu rodzinnym był bardzo oddanym i kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Mimo
dużego zaangażowania w pracy zawodowej i organizacyjnej znajdował zawsze czas dla rodziny
i przyjaciół.
Profesor Marek Gawliński zmarł nagle 21 lipca 2016 r. we Francji na Lazurowym Wybrzeżu,
będąc z żoną na urlopie. Został pochowany 3 sierpnia 2016 r. na cmentarzu we Wrocławiu-Psie
Pole przy ul. Gorlickiej.
Cześć Jego pamięci!
Zdzisław Sysak

3.5.

Doktor Czesław Jacek Branicki
Gdy umiera motyl
Księżyc nie traci blasku
Tylko nasze serca
Są tak niebywale smutne
Janina Górska

W połowie lat sześćdziesiąt ubiegłego wieku, kiedy kończyłem studia na Wydziale Budownictwa Lądowego, bardzo ożywioną działalność prowadziło Koło Mostowców skupiające studentów
nie tylko zainteresowanych mostami. Jednym z opiekunów Koła był nieco starszy od nas mgr
inż. Czesław Jacek Branicki, który używał swojego drugiego imienia – Jacek. Często wyjeżdżaliśmy na wycieczki do nowo budowanych obiektów mostowych na północy Polski. Nasz opiekun
Jacek starał się też zaszczepić w nas zainteresowania problemami wykraczającymi poza zakres
przedmiotów wykładanych na studiach. I tak na zjazd studenckich kół naukowych w Gliwicach przygotowaliśmy pod Jego kierunkiem wspólnie z kolegą, niestety już także nieżyjącym
Henrykiem Walukiewiczem, referat o zachowaniu pokrytycznym pręta ściskanego. W tym czasie
Jacek interesował się głównie konstrukcjami cięgnowymi, które były też później przedmiotem
Jego dysertacji. W tych odległych czasach obliczenia konstrukcji, nie tylko prostych i typowych,
wykonywano na takich narzędziach jak suwaki logarytmiczne lub kalkulatory elektryczne lub
mechaniczne, wobec tego konieczne były w wielu przypadkach weryﬁkacje doświadczalne, zarówno w fazie projektowania na ich modelach, jak również rzeczywistych konstrukcji po ich
wykonaniu. W tym okresie Katedra Mechaniki Budowli prowadziła też tzw. gospodarstwo po-
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mocnicze, w ramach którego wykonywano ekspertyzy budowlane, a także produkowano tensometry elektrooporowe wykorzystywane w badaniach modelowych, a także w zrealizowanych
konstrukcjach. Wymienić tutaj można badania modelowe muzeum obozu hitlerowskiego w Majdanku, przekryć kielichowych dworca kolejowego w Katowicach, bramy suchego doku w Stoczni
im. Komuny Paryskiej w Gdyni wraz z weryﬁkacją na samej konstrukcji, dachu wiszącego Opery
Leśnej w Sopocie i wiele innych ekspertyz obiektów budowlanych, mostowych, a także okrętowych. Jednym z pierwszych kolegów, którzy zainteresowali się zastosowaniem elektronicznych
maszyn cyfrowych (tak nazywano współczesne komputery) był właśnie Jacek, który wprowadzał
nas w kolejne języki programowania: SAKO (System Adresów Kodowanych), Algol, FORTRAN
oraz pokazywał, jak je wykorzystywać w macierzowych metodach analizy konstrukcji. Wprowadził też do dydaktyki wiele programów komputerowych jak: KRET i PRISM, niemających
odpowiedników w Polsce, powszechnie używanych w analizie konstrukcji. W tym zakresie stał
się wiodącą postacią w skali kraju, był autorem lub współautorem wielu podręczników i skryptów upowszechniających metody macierzowe w analizie konstrukcji. Był aktywnym uczestnikiem
i inspiratorem wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznej „Metody Komputerowe w Mechanice”, tworzących podstawy upowszechniania nowoczesnych metod komputerowych w Polsce.

Jacek Branicki na konferencji

W owych czasach w Katedrze Mechaniki Budowli panowała niezapomniana koleżeńska, bezpośrednia atmosfera, organizowano wiele seminariów na aktualne tematy naukowe pozwalających na szybki rozwój naukowy młodych adeptów nauki. Przejawiało się to także w licznych
spotkaniach poza Politechniką, na terenie posiadłości prywatnych prof. Eugeniusza Bielewicza,
ogródka działkowego Tomka Mikulskiego, a także leśnej działki Jacka z drewnianym domkiem
wybudowanym przez niego. Oczywiście także wszelkie awanse naukowe i prywatne jubileusze
stanowiły dobrą okazję do zacieśniania bezpośrednich kontaktów towarzyskich. Niestety Jacek
stawiał sobie bardzo wysoko poprzeczkę w swoich pracach naukowych i po szybkim doktoracie,
nie udokumentował habilitacją niewątpliwych dalszych osiągnięć publikacyjnych i naukowych,
chociaż zdaniem wielu na to w pełni zasługiwał. To było może powodem Jego wyjazdu do
Tanzanii na długie lata, a potem nagłego przejścia na emeryturę bez kontynuowania pracy na
Politechnice.
21 grudnia 2016 roku z wielkim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela. Pamięć
o naszym Jacku, człowieku wielkiego formatu i o Jego wpływie na nasze życie pozostanie z nami
na zawsze.
Czesław Szymczak

3. Pożegnania

3.6.

Profesor Jan Żmuda

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci profesora Jana Żmudy, wieloletniego członka
Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz pracownika Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich, cenionego naukowca i lubianego wykładowcy, człowieka
prawego, niezwykle zaangażowanego w działalność dydaktyczną Wydziału oraz wyrozumiałego
szefa, który odszedł w wieku 71 lat. Był związany z Opolskim Oddziałem PTMTS od początku
jego istnienia, czyli od roku 1976. Na początku działalności Opolskiego Oddziału był członkiem
zwyczajnym, aby w latach późniejszych objąć funkcję członka komisji rewizyjnej oddziału czy
też podjąć się roli delegata Opolskiego Oddziału na Zjazd PTMTS. Jan Żmuda był absolwentem
kierunku Mechanika na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski)
w roku 1969 oraz indywidualnego trybu kształcenia inżynierskiego w Instytucie Inżynierii Lądowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska), który ukończył w roku
1982. Jan Żmuda pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął zaraz po studiach w 1969 roku w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W latach 1972-76
pracował w Zakładzie Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów w Instytucie Budowy Maszyn
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej).
Od 1976 roku pracował w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich w Instytucie Inżynierii Lądowej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej) w charakterze adiunkta,
a od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Pierwszy stopień naukowy zdobył na
Politechnce Wrocławskiej w tematyce „Nieliniowego zginania prętów o zmiennym przekroju”
w 1976 r. Następnie kolejny tytuł potwierdzający samodzielność, będąc wiernym tym zagadnieniom również podczas rozprawy habilitacyjnej „Problemy niestateczności w projektowaniu
dźwigarów stalowych”, uzyskał w 2004 r. Wypromował jednego doktora (Juliusz Kuś, „Analiza
stateczności belek ze zbieżnymi przekrojami poprzecznymi”). Główną tematyką jego badań były
problemy niestateczności prętów stalowych. W ramach badań opublikował 10 prac naukowobadawczych zastosowanych w praktyce, 14 ważniejszych ekspertyz i ponad 30 ważniejszych rozwiązań projektowych. Był nagradzony przez rektora Politechniki Opolskiej (3 nagrody). Był
laureatem II nagrody ATENA’98 za książkę Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, za
którą otrzymał również dwie inne nagrody, w tym nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1998).
Od 1994 roku był aktywnym członkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komisji Głównej Nauki PZITB oraz Opolskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje sześć monograﬁi, w tym cztery
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poczytne i cenione przez polskich badaczy i inżynierów monograﬁe i podręczniki akademickie:
• Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, Arkady 1996
• Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów, Wydawnictwo TiT, Opole 1997
• Problemy niestateczności w projektowaniu dźwigarów stalowych, Opole 2004 (praca habilitacyjna)
• Konstrukcje wsporcze dźwignic, PWN, 2013
• Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 1. Dźwigary kratownicowe, słupy, ramownice,
PWN 2016
• Projektowanie konstrukcji stalowych, cz. 2, PWN 2016
Władze Opolskiego Oddziału PTMTS, jak również cała społeczność akademicka Politechniki
Opolskiej łączą się w bólu z rodziną oraz przekazują najszczersze wyrazy współczucia.
Przewodniczący Opolskiego Oddziału PTMTS
Tadeusz Łagoda
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
Zbigniew Zembaty

Część III

Polska mechanika

1. MODERNIZACJA GROBOWCA
PROFESORA MAKSYMILIANA TYTUSA HUBERA

Profesor Maksymilian Tytus Huber (1872-1950) jest jednym z najwybitniejszych polskich
mechaników. Jest między innymi twórcą hipotezy wytrzymałościowej o energii odkształcenia
postaciowego, która jest do dziś powszechnie używana przy obliczaniu naprężeń zastępczych.
Profesor Huber jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobowcu rodzinnym
rodziny Godlewskich (pierwsza żona profesora). W grobowcu tym pochowanych jest także kilku innych znamienitych krakowian należących do rodziny Godlewskich. W chwili obecnej ten
historyczny grobowiec, znajdujący się pod opieką konserwatora zabytków, jest w złym stanie
technicznym i wymaga pilnej renowacji. Ze względu na zabytkowy charakter grobowca jego
naprawa jest kosztowna i nie stać na nią prawomocnej dysponentki grobowca p. Krystyny Chrobik. Modernizacja grobowca byłaby okazją do umieszczenia dodatkowej tablicy, podkreślającej
wybitny wkład profesora Hubera w rozwój mechaniki.

Usytuowanie grobowca rodziny Godlewskich. Kwatera X Cmentarza Rakowickiego

W ramach działalności statutowej polegającej na krzewieniu i popieraniu rozwoju mechaniki
teoretycznej i stosowanej Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej postanowiło
uchwałą XXXVI Zjazdu Delegatów PTMTS (20-21 marca 2015 r. w Sarbinowie Morskim) podjąć działania zmierzające do renowacji grobowca prof. M.T. Hubera oraz ufundowania tablicy
pamiątkowej. W tym celu w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku
utworzone zostało konto bankowe do gromadzenia środków na ten cel. Na koncie tym do tej
chwili zgromadzono kwotę 13 800 zł.
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Przód grobowca wykazujący zły stan techniczny

Tablica nagrobna prof. M.T. Hubera na grobowcu

1. Modernizacja grobowca Prof. Maksymiliana Tytusa Hubera

91

Postać profesora M.T. Hubera jest mocno związana z Politechniką Gdańską (1945-49) i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (1949-50), gdzie Profesor w latach
powojennych prowadził działalność dydaktyczną i naukową. Jest on doktorem honoris causa nauk technicznych AGH (1945), Politechniki Warszawskiej (1947) i Politechniki Gdańskiej (1950).
Te uczelnie wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN postanowiły zostać
sponsorami wiodącymi i przekazały deklaracje pokrycia kosztów modernizacji i ufundowania
tablicy w wysokości: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i AGH po 15 tys. zł oraz
IPPT 10 tys. zł. Jednocześnie Akademia Górniczo-Hutnicza zobowiązała się do nieodpłatnego
przeprowadzenia całego procesu zaprojektowania, uzgodnienia, zamówienia, nadzoru nad wykonaniem i rozliczenia nakładów niezbędnych do podjęcia modernizacji grobowca, w którym
spoczywa Profesor.
W chwili obecnej gotowy jest projekt modernizacji, która ma się rozpocząć na wiosnę 2017 r.
Na zebraniu plenarnym Zarządu Głównego 2 grudnia 2016 r. po dyskusji zatwierdzono treść
napisu na tablicy pamiątkowej (należy dodać, że wcześniej przeprowadzono konsultacje pocztą
elektroniczną):
Profesorowi Maksymilianowi Tytusowi Huberowi, wybitnemu polskiemu uczonemu,
twórcy słynnej hipotezy wytrzymałościowej
Polskie środowisko mechaniki
Wśród oﬁarodawców środków na modernizację grobowca Prof. M.T. Hubera i ufundowanie
tablicy pamiątkowej znajdują się osoby ﬁzyczne: Krzysztof Magnucki, Jan Tadeusz Błachut,
Robert Konowrocki, Leopold Kruszka, Paweł Muzolf, Janusz Stefan Lipiński, Paweł Kłosowski,
Tomasz Łodygowski, Kazimierz Romaniszyn, Andrzej Harlecki w imieniu pracowników WBMiI
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Zbigniew Kowalewski, Elżbieta Moryń-Kucharczyk, Zbigniew Jan Kołakowski oraz instytucje: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – Zarząd Główny, Oddział Zielonogórski PTMTS, Oddział Gdański
PTMTS, Oddział Kielecki PTMTS, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
Paweł Kłosowski

2. SYLWETKI WYBITNYCH MECHANIKÓW POLSKICH

2.1.

Profesor Janusz W. Elsner

(1928–1996)
15 sierpnia 2016 r. minęło 20 lat od śmierci Profesora Janusza Elsnera, naukowca wybitnie
zasłużonego nie tylko dla Politechniki Częstochowskiej, lecz także dla całej krajowej społeczności
mechaników. Profesor Janusz Elsner urodził się 29 października 1928 r. w Warszawie. Po zbyt
wczesnej śmierci rodziców, Ojca w 1934 r. i Matki w 1943 r., wychowywał się u rodziny, zarabiając
na utrzymanie i ucząc się jednocześnie na tajnych kompletach. Po wyzwoleniu ukończył liceum
św. Stanisława Kostki w Kielcach, a w roku 1953 podjął studia na Politechnice Częstochowskiej,
uzyskując w roku 1958 dyplom magistra inżyniera w specjalności mechaniczno-energetycznej.
Przedmiotem pracy magisterskiej Profesora była aerodynamika oraz zagadnienia wytrzymałościowo-wibracyjne układów łopatkowych turbin. Tematykę tę rozwinął następnie razem
ze współpracownikami jako specjalność naukową ośrodka częstochowskiego oraz jako dziedzinę
współpracy z przemysłem energetycznym. Problematyka dynamiki maszyn przepływowych inspirowana była potrzebami przemysłu i w tej dziedzinie wspólnie z doc. Jerzym Porochnickim
wykonał On szereg odpowiedzialnych prac modernizacyjnych oraz ekspertyz na zlecenie kopalni,
raﬁnerii i zakładów energetycznych.
Aerodynamice maszyn przepływowych poświęcona była praca doktorska Profesora Elsnera,
rozprawę tę wykonał pod kierunkiem Profesora Władysława Gundlacha, a jej obrona odbyła się
w roku 1968 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W swej pracy doktorskiej Profesor Elsner wykonał pionierskie, nie tylko w skali kraju, badania struktury turbulencji w przepływie wokół palisad łopatkowych, wykorzystując pierwszy sprowadzony do kraju termoanemometr,
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zakupiony w latach 50. przez przemysł energetyczny w duńskiej ﬁrmie DISA. Aerodynamika maszyn przepływowych stała się na długie lata ważną sferą naukową Jego działalności naukowej.
W tej dziedzinie nawiązał długoletnią współpracę m.in. z Instytutem Maszyn Przepływowych
PAN w Gdańsku oraz Zakładami Mechanicznymi ZAMECH w Elblągu, uczestnicząc w szeregu
centralnych programów badawczych.
W Politechnice Łódzkiej prof. Janusz Elsner przeprowadził także swój przewód habilitacyjny, którego podstawą były badania struktury turbulencji w śladach za palisadą płaskich płyt
i sformułowana na ich podstawie oryginalna hipoteza semipodobieństwa turbulencji. Po pomyślnie zdanym kolokwium habilitacyjnym Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
nadała Januszowi W. Elsnerowi stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie mechanika.
W roku 1977 Janusz Elsner mianowany zostaje przez Radę Państwa profesorem nadzwyczajnym. W tym też roku Profesor Janusz Elsner obejmuje funkcję dyrektora Instytutu Maszyn
Cieplnych, którego pozycję naukową umacniać będzie przez resztę życia. W uznaniu wartości dorobku i pozycji naukowej tytuł profesora zwyczajnego nadała Profesorowi Rada Państwa w roku
1989.
Praca naukowa Profesora dotyczyła aerodynamiki maszyn przepływowych i przede wszystkim turbulencji przepływów, którą to nazwę wprowadził do krajowej terminologii naukowej swą
książką Turbulencja przepływów, wydaną przez PWN w roku 1987. Była to pierwsza w kraju
monograﬁa naukowa poświęcona turbulencji, a zawarte w niej wyniki badań były świadectwem,
że w Instytucie Maszyn Cieplnych Profesorowi udało się stworzyć szkołę naukową specjalizującą się w tej dziedzinie, a Jego samego postawiła w rzędzie wybitnych, liczących się w świecie
specjalistów z dziedziny turbulencji. Badania w tym zakresie dotyczyły podstaw teorii turbulencji, analizy mechanizmów transportu w przepływach swobodnych i przepływach ze spalaniem,
ze szczególnym uwzględnieniem generacji, rozwoju i rozpadu struktur koherentnych w strugach
kołowych. Bardziej szczegółowymi zagadnieniami, którymi interesował się Profesor, była m.in.
analiza wpływu zawirowania strugi na intensyﬁkację procesów turbulentnego transportu masy,
pędu i kinetycznej energii turbulencji. Badania te rozszerzono również na strugę nieizotermiczną,
podejmując analizę warunków samozachowawczości tego typu przepływów.
Zainteresowania naukowe aerodynamiką maszyn przepływowych, zapoczątkowane pracą doktorską, rozwijane równolegle z problematyką turbulencji, zostały przez Profesora podsumowane
kolejną monograﬁą Aerodynamika palisad łopatkowych, wydaną przez Ossolineum w 1988 r. Monograﬁa ta zawiera m.in. wyniki badań prowadzonych w Instytucie Maszyn Cieplnych w ramach
wieloletnich programów badawczych, ﬁnansowanych przez krajowych wytwórców turbin. Wyniki
badań prowadzonych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych w Gdańsku w programach
centralnych zostały podsumowane jako atlas własności aerodynamicznych proﬁli łopatkowych
stosowanych w krajowych turbinach parowych, zawarte tam wyniki są także i współcześnie wykorzystywane jako przypadki testowe.
Poważną część dorobku naukowego J.W. Elsnera stanowią zagadnienia metrologii turbulencji
jako szczególnie złożonego zjawiska ﬁzycznego. Był to trzeci obszar twórczej działalności, Profesor podejmował ambitne zadania z zakresu metodyki eksperymentalnych badań przepływów
turbulentnych, opartych na technikach termoanemometrycznych i dopplerowskiej anemometrii
laserowej stosowanej wówczas w najlepszych laboratoriach światowych. Stworzone przez Profesora Laboratorium Przepływów Turbulentnych Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej nie odbiegało standardem od poziomu europejskiego. Doświadczenia zebrane w trakcie
tych prac zostały przez Profesora zebrane w kolejnej książce Metrologia turbulencji przepływów
wydanej przez Ossolineum w 1995 roku oraz w przeglądowym artykule dotyczącym metod eksperymentalnego określenia dysypacji w przepływach turbulentnych, zamówionym przez prestiżowe
pismo Measurement Science and Technology, który ukazał się już po Jego śmierci.
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Oprócz trzech monograﬁi Profesor opublikował ponad 150 prac naukowych, w tym szereg
zamieszczonych w znaczących periodykach, w których zawarł rezultaty blisko czterdziestu lat
badań prowadzonych zarówno samodzielnie, jak i też ze swymi współpracownikami. Na długo
przed wprowadzeniem punktacji do systemów oceny nauki Profesor publikował w najwyżej dziś
ocenianych czasopismach, takich jak Journal of Fluid Mechanics, Experiments in Fluids czy
Measurement Science and Technology. Artykuły te są do dzisiejszego dnia cytowane, co świadczy
o nieprzemijającej wartości osiągnięć naukowych Profesora i umiejętności rozeznania ważnych
nurtów w rozwoju wiedzy dotyczącej turbulencji przepływów.

Szczególnie znaczące są zasługi Profesora w wychowaniu i przygotowaniu młodszych pokoleń
kadry naukowej, wśród których było 13 wypromowanych doktorów. Profesor Janusz Elsner był
również opiekunem naukowym trzech przewodów habilitacyjnych, z których tylko dwa zostały
ukończone za Jego życia. Na podkreślenie zasługuje znakomita umiejętność przekazywania swoim współpracownikom i uczniom pasji w zgłębianiu tajemnic turbulencji, które traktował jako
swoistą przygodę. Ta cecha osobowości oraz ogromne uznanie środowiska umożliwiło Mu skupienie wokół siebie szerokiego kręgu osób zajmujących się problematyką turbulencji, wywodzących
się nie tylko z grona pracowników kierowanego przez Profesora Instytutu Maszyn Cieplnych, ale
i innych zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych. Efektem wytrwałej i systematycznej działalności naukowej Profesora była aktywizacja i usystematyzowanie krajowych badań w tej dziedzinie.
Merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie Profesora doprowadziło ponadto do wyodrębnienia
w ramach Komitetu Mechaniki PAN nowej wówczas struktury, jaką była Podsekcja Turbulencji,
której działalność była przez wiele lat przedmiotem Jego szczególnej troski.
Profesor Janusz W. Elsner był aktywnym uczestnikiem międzynarodowej współpracy w sferze nauki, wiele prac publikował w zagranicznych pismach i uczestniczył w wielu zagranicznych
konferencjach naukowych. Przyniosło to Profesorowi uznanie międzynarodowej społeczności naukowej, uwieńczone członkostwem European Mechanics Society (EUROMECH), a także doktoratem honorowym Uniwersytetu Politechnicznego w Mariupolu. W latach 1984-1990 Profesor pełnił funkcję rektora Politechniki Częstochowskiej. Był to okres przełomowych przemian
w kraju, jak również w szkolnictwie wyższym. Regres ekonomiczny kraju, stale zmniejszające się
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ﬁnansowanie uczelni ze strony ministerstwa i ciągle zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne
wymuszały elastyczne reagowanie i dostosowywanie do sytuacji politycznej w kraju oraz zmieniających się przepisów funkcjonowania uczelni wyższych. Profesor Janusz Elsner do dzisiaj jest
pamiętany jako wielce zasłużony dla rozwoju macierzystej uczelni, a Jego zasługi zostały docenione przez Politechnikę Częstochowską, która w 1995 roku nadała Profesorowi swoje najwyższe
wyróżnienie, jakim jest doktorat honorowy.
Profesor Janusz Elsner był nie tylko utalentowanym naukowcem, lecz także znakomitym organizatorem badań naukowych, czego dowodem jest praca w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (lata 1982-1984), przewodniczenie Komitetowi Narodowemu IUTAM przy Wydziale IV PAN, zaangażowanie w radach naukowych Instytutów Mechaniki Górotworu i Maszyn
Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (tej ostatniej radzie przewodniczył w latach 1993-1996)
oraz aktywne zaangażowanie w prace Komitetów Mechaniki i Termodynamiki PAN. Swoje poglądy i przemyślenia dotyczące pracy naukowej zawarł w artykule opublikowanym w 1985 r.
na zaproszenie redakcji tygodnika Polityka, którego główne tezy są na pewno aktualne także
i dzisiaj. Profesor zwrócił w nim uwagę na rolę Mistrza, który odgrywa decydującą rolę w tworzeniu odpowiedniego klimatu dla pracy naukowej. Bardzo dalekowzroczne, patrząc z dzisiejszej
perspektywy, były uwagi Profesora dotyczące konieczności komputeryzacji warsztatu pracy naukowca i apel o odpowiednie ﬁnansowanie badań podstawowych.
Szczególnie bliska Jego sercu była działalność w sferze mechaniki, był organizatorem jednej
z pierwszych Krajowych Konferencji Mechaniki Płynów, na której szczególnie wyeksponowana
została tematyka turbulencji przepływów, stanowiąca naukową specjalność ośrodka częstochowskiego. W ramach tej konferencji z Jego inicjatywy został zorganizowany konkurs na najlepszą
pracę z zakresu mechaniki płynów, który wszedł na trwale do kalendarza imprez towarzyszących
tym konferencjom, od 1996 r. konkurs ten został nazwany Jego imieniem. Profesor zainicjował
i przez wiele lat przewodniczył Podsekcji Turbulencji Komitetu Mechaniki PAN, był wieloletnim
przewodniczącym Częstochowskiego Oddziału PTMTS oraz przez wiele kadencji uczestniczył
w pracach Zarządu Głównego PTMTS. Ukoronowaniem prac na rzecz polskiej mechaniki było
przewodniczenie pracom Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 1993-1996, a wyrazem najwyższego uznania dla pozycji i dorobku naukowego było powołanie Profesora jako członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku. Działalność naukowa Profesora była wysoko
oceniana przez uczelnię, ministerstwo, środowisko naukowe i władze państwa. Profesor Janusz
Elsner został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi medalami i odznaczeniami
resortowymi.
Podane w pierwszym akapicie daty znaczą początek i kres życia wypełnionego pracą, która
była treścią działalności i radością Profesora. Nie zmieniała tego nawet choroba Profesora, którą
znosił świadomie i z wielką wytrwałością. Jeszcze wiosną 1996 r., na kilka miesięcy przed śmiercią
Profesora, koledzy z Prezydium Komitetu Mechaniki PAN odbyli posiedzenie w mieszkaniu
Profesora, wiedząc o Jego poczuciu obowiązku i chcąc zapewne pożegnać Kolegę, którego wszyscy
darzyli prawdziwym szacunkiem. Jego talent i życzliwość serca przechowywane są we wdzięcznej
pamięci współpracowników i kolegów Profesora Janusza Witolda Elsnera.
Stanisław Drobniak
Witold Elsner
Ryszard Parkitny
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2.2.

Profesor Przemysław Jastrzębski

(1921–1997)
Dnia 17 lutego 1997 r. na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach pożegnaliśmy prof. zw. dr.
hab. inż. Przemysława Jastrzębskiego1 .
Wszyscy uczestnicy tego smutnego pożegnania zdawali sobie sprawę z faktu, że oto odszedł
na zawsze ceniony naukowiec, profesor, wspaniały dydaktyk, a przy tym człowiek o nieprzeciętnej osobowości. Ci, którzy bliżej i dłużej współpracowali z Profesorem, a przez to dobrze
Go znali, wiedzieli, że żegnają człowieka o prawym charakterze, stałych niekoniunkturalnych
zasadach, człowieka o wielkiej mądrości, wiedzy, ostrości i barwności wypowiedzi przetykanych
czasem sarkazmem, ale i ciepłem, człowieka – profesora nauk technicznych, a jednocześnie miłośnika humanistyki i humanistycznego świata pojmowania, człowieka, który mimo dość często
demonstrowanej oschłości, a nawet specyﬁcznej szorstkości, był – przy całej swojej oryginalności, a nawet kontrowersyjności – człowiekiem otwartym i wrażliwym. Wiem o tym i wierzę w to
głęboko, że Profesor Jastrzębski takim właśnie był i takim pozostanie długo w pamięci tych,
którzy Go znali i rozumieli, szanowali i darzyli sympatią.
Przemysław Kazimierz Jastrzębski urodził się 25 listopada 1921 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1939 r. po ukończeniu Gimnazjum i Liceum im.
St. Staszica w Warszawie. We wrześniu 1949 r. wstąpił do szkoły Budowy Maszyn im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, którą ukończył w 1943 r. Jednocześnie od 1942 r. podjął studia na
Wydziale Budownictwa w tzw. Państwowej Wyższej Szkole Technicznej.
W 1945 r., po powrocie z obozu jeńców wojennych w Altengrabow, wstąpił na Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1949 r., uzyskując dyplom inżyniera budownictwa lądowego i stopień magistra nauk technicznych. Po ukończeniu studiów podjął w 1949 r.
pracę na Wydziale Inżynierii w Katedrze Statyki Budowli (kierownik prof. W. Wierzbicki),
a w 1961 r. przeszedł do Katedry Wytrzymałości Materiałów (kierownik prof. J. Mutermilch).
Jednocześnie z pracą w Politechnice w okresie 1949-1955 pracował jako projektant i kierownik
Działu Studiów w Biurze Projektów (CBPiSt.BO – Miastoprojekt ZOR), a w latach 1955-1965
zostaje zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej m.in. na stanowisku kierownika Pracowni Badań Modelowych Zakładu Badań Wytrzymałościowych. Pracując w Biurze
Projektów, P. Jastrzębski wykonywał projekty konstrukcyjne z zakresu budownictwa ogólnego
(mieszkalnego) oraz wytyczne projektowania elementów konstrukcji budowlanych.
W Instytucie Techniki Budowlanej Przemysław Jastrzębski prowadził prace doświadczalne
z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania metodami elastooptyki. W Politechnice Warszawskiej P. Jastrzębski prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami (ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoria, wykłady) oraz prace naukowe z zakresu wytrzymałości, nośności
1

Prof. Przemysław Jastrzębski zmarł 12 lutego 1997 r.
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granicznej i stateczności elementów i konstrukcji metalowych, rozwijając przy tym eksperymentalne metody mechaniki ciała stałego ze szczególnym uwzględnieniem metod elastooptycznych
oraz metody mory (stykowej).
W 1960 r. Przemysław Jastrzębski uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych,
a w 1968 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Rozprawa doktorska P. Jastrzębskiego
poświęcona zjawisku skali została wyróżniona nagrodą im. F. Jasińskiego nadaną Mu przez
Wydział IV PAN, a rozprawa habilitacyjna dotycząca nośności granicznej pasm stalowych i aluminiowych uzyskała nagrodę Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W 1983 r. Przemysław
Jastrzębski uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych, a w roku 1989
tytuł profesora zwyczajnego.
Dorobek naukowy i badawczy Profesora P. Jastrzębskiego znalazł wyraz w kilkudziesięciu
artykułach i rozprawach naukowych w opracowaniu skryptu, trzech monograﬁi, z których jako najistotniejsze należy wymienić współautorstwo w opracowaniu trzech dzieł: Wytrzymałość
materiałów; Kratownice – obliczenia statyczne; Metody doświadczalne mechaniki ciała stałego
(edycja w języku polskim i angielskim). Profesor Jastrzębski wypromował siedmiu doktorów
nauk technicznych oraz był recenzentem prac doktorskich.
Opisując skrótowo dorobek naukowy prof. Jastrzębskiego, nie sposób nie omówić jego działalności organizacyjnej w sferze nauki. I tak P. Jastrzębski był w latach 1973-1992 kierownikiem
Zespołu (d. Katedry) Wytrzymałości Materiałów, a następnie od 1985-1987 dyrektorem Instytutu Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich Wydziału Inżynierii Lądowej, działał w Komitecie
Mechaniki, Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Zespole Mechaniki Doświadczalnej,
Zespole Badań Doświadczalnych Konstrukcji Inżynierskich.
Istotnie aktywna była praca prof. P. Jastrzębskiego w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS). Członkiem Towarzystwa został 10 października 1960 r. W latach 1963-1965 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego, a w latach 1965-1971
członkiem Zarządu Głównego, pełniąc w nim funkcje zastęcy skarbnika, zastępcy sekretarza oraz
sekretarza.
Pracując w PTMTS, był bardzo czynny m.in. w komitetach organizacyjnych sympozjów
z zakresu doświadczalnych badań w mechanice ciała stałego. Dwunastokrotnie, począwszy od
1964 r., był członkiem komitetu organizacyjnego ww. sympozjów.
Za aktywną działalność w PTMTS prof. P. Jastrzębski otrzymał w 1988 r. godność członka
honorowego.
Dla uzupełnienia charakterystyki prof. Jastrzębskiego należy powiedzieć, że od 1943 r. był
żołnierzem Armii Krajowej i jako starszy strzelec brał udział w Powstaniu Warszawskim. Ranny
w czasie powstania został wraz ze szpitalem polowym wzięty do niewoli, internowany i przewieziony do obozu w Altengrabow.
Profesor Jastrzębski za pracę naukową, dydaktyczną i wychowawczą wyróżniony był odznaczeniami państwowymi, powstańczymi i resortowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotą Odznaką Zasłużonego
dla Politechniki.
Dorobek zawodowy, dydaktyczny i naukowy, jaki zostawił po sobie prof. Przemysław Jastrzębski, świadczyć będzie dobrze jeszcze przez wiele lat o tej nieprzeciętnej postaci i stanowić
będzie tym samym swoiste potwierdzenie słuszności słów Horacego „Non omnis moriar”.
Lech Słowański
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
t. 35, z. 3, 1997
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2.3.

Profesor Artur Kacner

(1912–1964)
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, nasza redakcja, polska mechanika
poniosły niepowetowaną stratę. 26 września 1964 r. zmarł przedwcześnie po długiej nieuleczalnej chorobie, w pełni sił twórczych i rozwoju działalności naukowej dr Artur Kacner, profesor
nadzwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, członek założyciel i były skarbnik Zarządu Głównego
PTMTS, redaktor „Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”. Bogata i twórcza była droga życiowa
Artura Kacnera.
Urodzony w 1912 r. w Krzemieńcu na Wołyniu w rodzinie nauczycieli, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Inżynierii Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów utrzymywał się z własnych zarobków, prowadząc kursy przygotowawcze do egzaminów i pracując
dorywczo we lwowskich ﬁrmach budowlanych. Tuż przed egzaminem dyplomowym w roku 1938
został relegowany z uczelni za przynależność do akademickiej organizacji lewicowej „Życie”.
W związku z tym dyplom inżyniera dróg i mostów otrzymał już po wybuchu wojny – w roku
1940.
Stałą pracę zawodową rozpoczął w roku 1938 jako zastępca kierownika budowy. W latach
wojny pracował jako inżynier w przedsiębiorstwach budowlanych we Lwowie, Uzbekistanie, Czelabińsku i do końca 1946 znowu we Lwowie.
W kraju od stycznia 1947 do listopada 1950 był głównym inżynierem Przedsiębiorstwa Budowlanego MBP, a od 1948 do 1954 równolegle kierownikiem zespołu konstrukcyjnego w biurach
projektów. Po krótkim okresie pracy na stanowisku radcy Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego do spraw Technicznych pracował w Instytucie Techniki Budowlanej. Jego zainteresowania
pracą naukową spowodowały to, że pracę w Zakładzie Mechaniki Ośrodków Ciągłych, a następnie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki podjął od samego początku istnienia tych
instytucji w r. 1953. W latach 1954-1961 prowadził wykłady w Katedrze Mechaniki Budowli na
Wydziale Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej.
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Docentem został mianowany w roku 1954, tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku
1962.
Na podkreślenie zasługuje wielostronna działalność zawodowa i społeczna Artura Kacnera.
Jako naczelny inżynier Przedsiębiorstwa Budowlanego MBP zrealizował budowę trzech kolonii
mieszkaniowych i zorganizował jedną z pierwszych w kraju wytwórnię pustaków i elementów
prefabrykowanych. Zajmując się równolegle w latach 1948-1951 projektowaniem, jako kierownik
zespołu konstruktorskiego wykonał wiele poważnych projektów konstrukcji dużych obiektów.
Był współautorem pierwszych w Polsce stropów wielkopłytowych, za co otrzymał nagrodę
Ministerstwa Budownictwa.
Współdziałał w utworzeniu Wydziału Budownictwa Przemysłowego Politechniki Warszawskiej, a następnie wykładał przez wiele lat na tym wydziale.
Profesor Artur Kacner był sekretarzem generalnym komitetu organizacyjnego Sympozjum
IUTAM w Warszawie w roku 1958 oraz skarbnikiem PTMTS w okresie pierwszych dwóch kadencji (4 lata). Współdziałał w założeniu czasopisma „Budownictwo Przemysłowe” oraz przez 6 lat
był redaktorem działu konstrukcyjnego tego pisma. Od chwili powstania PTMTS był redaktorem
Biuletynu, a następnie od chwili powstania wydawnictwa czasopisma „Mechanika Teoretyczna
i Stosowana” – pierwszym redaktorem naczelnym.
Spis jego bogatego dorobku naukowego obejmuje 50 pozycji z zakresu mechaniki budowli,
wytrzymałości materiałów i teorii sprężystości; w szczególności omawiane są w nich zagadnienia
stateczności płyt o nieciągłych warunkach brzegowych, płyt o zmiennej sztywności i nieliniowe
zagadnienie teorii płyt.
Odszedł od nas człowiek wyjątkowych cech charakteru i szlachetności, w pełni rozwoju twórczego, w chwili, gdy wydawało się, że czekają na niego długie lata twór czej działalności dla
dobra nauki polskiej.
WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. KACNERA
a) BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE
1. Kilka uwag o stropie Akermana (z B. Lewickim), Inwestycje, 1, 1951.
2. Strzemiona w stropie Akermana – zbędny wydatek stali (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo,
10, 1951; 1, 1952.
3. Zagadnienia konstrukcji wielopiętrowych budynków mieszkalnych, Inwestycje i Budownictwo, 10,
1951; 1, 1952.
4. Gęstożebrowe stropy krzyżowe (z B. Lewickim), Budownictwo Przemysłowe, 1, 3, 1952.
5. Strop DMS w świetle normy PN/B-03260 (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo, 4, 1952.
6. Uwagi do Zarządzenia Nr. 5 MBP i Os. (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo.
7. Wydatek stali na 1 m2 stropów gęstożebrowych (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo, 8, 1952.
8. Wydatek cementu w stropach gęstożebrowych (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo, 9, 1952.
9. Gęstożebrowe stropy żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym (z B. Lewickim), Instytut Budownictwa Mieszkaniowego.
10. O porównywaniu stropów gęstożebrowych (z B. Lewickim), Inwestycje i Budownictwo, 1, 1953.
11. Instrukcja o stropach DMS. Warunki techniczne projektowania i wytyczne wykonania (z B. Lewickim), Instytut Techniki Budownictwa, 3-4, 1953.
12. Stropy wielkopłytowe. Cz. I i Cz. II. Stropy belkowe. Cz. I i Cz. II (z B. Lewickim), Biuro Studiów
Budownictwa Miejskiego, 10, 1953; 2, 1954.
13. Racjonalny kształt pustaka ceramicznego (z B. Lewickim), Inżynieria i Budownictwo, 12, 1953.
14. Strop DMS. Norma (z B. Lewickim i innymi), Instytut Techniki Budownictwa, 13, 1953.
15. Metody wprowadzania elementów wielkowymiarowych do budownictwa miejskiego (z B. Lewickim),
Budownictwo Przemysłowe, 1, 1955.
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16. O efektach gospodarczych stosowania stropów płytowych (z B. Lewickim), Budownictwo Przemysłowe, 5, 1955.
17. Wykorzystanie gazobetonu do uprzemysłowienia budownictwa (z B. Lewickim), Budownictwo Przemysłowe, 7-8, 1955.
18. Poszukiwaniania racjonalnego systemu konstrukcyjnego dla budynków mieszkalnych z elementów
wielkowymiarowych (z B. Lewickim), Budownictwo Przemysłowe, 9, 1955.
19. Sztywność przestrzenna budynków wielkopłytowych (z B. Lewickim), Instytut Budownictwa Mieszkaniowego 5, 1957.
20. Obliczanie ugięć stropów żelbetowych w świetle teorii W. Muraszowa i zaleceń NITU 123-55 (z B. Lewickim), Budownictwo Przemysłowe, 4, 1958.
21. Praca budynków z elementów wielkowymiarowych pod działaniem sił poziomych parcia wiatru
(z B. Lewickim), PAN; Zakład Budownictwa, 1959.
22. Schemat obliczeniowy pracy przepon z otworami pod działaniem sił poziomych parcia wiatru
(z B. Lewickim, Z. Orłosiem, Z. Dylągiem), Inżynieria i Budownictwo, 1, 1960.
b) MECHANIKA BUDOWLI I TEORIA PŁYT
23. Przyczynek do... obliczeń statycznych... ram... i belek ciągłych, Inżynieria i Budownictwo, 11, 1951.
24. Metoda rzeczywistych współczynników rozdziału. Układy symetryczne, Inżynieria i Budownictwo, 1,
1953.
25. Metoda rzeczywistych współczynników rozdziału. Belki ciągłe o stałym I/I, Inżynieria i Budownictwo, 4, 1953.
26. j.w. Jednoprzęsłowe, wielokondygnacjowe ramy symetryczne, Inżynieria i Budownictwo, 4, 1953.
27. Belki na sprężystym podłożu, poddane nierównomiernemu ogrzaniu (z B. Lewickim), Inżynieria
i Budownictwo, 4, 1953.
28. Stateczność rusztów wzmocnionych płytą (z W. Nowackim), Archiwum Inżynierii Lądowej, 1-2, 1
(1955).
29. A Closed Solution in the Case of a Semi-Inﬁnite Plate with Discontinuous Boundary Conditions (I),
Archiwum Mechaniki Stosowanej, 9, 4 (1957).
30. A Closed Solution of a Particular Case of Bending of a Semi-Inﬁnite Plate-Strip with Discontinuous
Boundary Conditions, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, 1, 6 (1958).
31. Metoda Nyströma-Gaussa w zastosowaniu do zagadnień zginania płyt o nieciągłych warunkach
brzegowych, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 1, 10 (1958).
32. A Closed Solution in the Case of a Semi-Inﬁnite Plate with Discontinuous Boundary Conditions,
Archiwum Mechaniki Stosowanej, 1 , 10 (1958).
33. Metoda kolejnych przybliżeń w zastosowaniu do zginania płyt o nieciągłych warunkach brzegowych,
Archiwum Inżynierii Lądowej, 3 (1958).
34. The Method of Successive Approximations Applied to Bending of Plates with Discontinuous Boundary Conditions, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, 5, 6 (1958).
35. Izotropowe i ortotropowe pasmo i półpasmo płytowe. Powierzchnie wpływowe. Półpasmo izotropowe
o nieciągłych warunkach brzegowych, Wydawnictwo Biura Studiów i Proj. Typ. Bud. Przem. 1958-1959.
36. Zastosowanie stabelaryzowanych funkcji do obliczania ugięć i wielkości statycznych w ortotropowych
pasmach i półpasmach plytowych (z Z. Kączkowskim), Rozprawy Inżynierskie, 4, 8 (1960).
37. Bending of Semi-Inﬁnite Strips, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 4, 12 (1960).
38. Method of Two Fundamental Systems in Problems of Bending of Plates with Discontinuous Boundary Conditions, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences 7, 8 (1960).
39. Płyty ciągłe, Wydawnictwo Biura Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego.
40. Zginanie, stateczność i drgania prętów o zmiennym przekroju, Rozprawy Inżynierskie, 3, 9 (1961).
41. Bending of Plates with Variable Thickness, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 3, 13 (1961).
42. Bending of Thin Anisotropic Plates of Variable Thickness, Bulletin de L’Académie Polonaise des
Sciences, 4, 9 (1961).
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43. Temperature Distribution in Thin Orthotropic Plates of Variable Thickness, Archiwum Mechaniki
Stosowanej, 5, 14 (1962).
44. Contribution to the Problem of Large Deﬂection of Plates and Shells, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, 6, 9 (1961).
45. Large Deﬂections of Rectangular Orthotropic Plates of Variable Thickness, Bulletin de l’Académie
Polonaise des Sciences 7, 9 (1961).
46. Heat Conduction Equations for Thin Plates, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences 3, 10
(1962).
47. Pręty i płyty o zmiennej sztywności, monograﬁa, Wyd. IPPT PAN.
TŁUMACZENIA
48. Przekład z języka angielskiego monograﬁi: S.P. Timoshenko, Elastic Stability, Wyd. Arkady, 1963.
49. Przekład z języka polskiego na język rosyjski monograﬁi W. Nowackiego, Zagadnienia termosprężystości, Wyd. Akademii Nauk ZSRR, 1963.
50. Przekład z języka polskiego na język angielski (z Z. Olesiakiem), S. Błaszkowiaka i Z. Kączkowskiego, Metoda Crossa, Wyd. PWN-Pergamon Press.

Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 3, z. 2, 1964

2.4.

Profesor Stanisław Ochęduszko

(1899–1969)
W dniu 17 grudnia 1969 r. niespodziewanie dla najbliższego otoczenia i licznych rzesz wychowanków zmarł nagle profesor Stanisław Ochęduszko, wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca
młodzieży akademickiej, twórca śląskiej szkoły termodynamiki.
Stanisław Ochęduszko urodził się w roku 1899 w Lesku, w rodzinie nauczycielskiej. Już
w roku 1925 rozpoczął pracę dydaktyczną jako asystent Politechniki Lwowskiej. W latach 19291931 odbył studia zagraniczne w Zurychu i Monachium, gdzie wykonał u prof. Nusselta pracę
doktorską na temat zagadnień spalania w silniku Diesla i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W roku 1936 przeprowadził habilitację w Politechnice Lwowskiej i w roku 1937 objął
jako profesor nadzwyczajny kierownictwo Katedry Teorii Maszyn Cieplnych. Pracę dydaktyczną kontynuował również w czasie trwania wojny. Równocześnie pracował wówczas nad swym
dziełem pt. Teoria maszyn cieplnych.
W lipcu 1946 r. przyjechał prof. Ochęduszko do Gliwic. Tu z całą energią włączył się do prac
nad organizacją Politechniki Śląskiej i z ogromnym zapałem podjął trud kształcenia młodzieży
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akademickiej. W roku 1947 został mianowany profesorem zwyczajnym. Przez 23 lata kierował
Katedrą Teorii Maszyn Cieplnych Politechniki Śląskiej. W pierwszych latach powojennych był
równocześnie kierownikiem Katedry Pomiarów Maszyn Cieplnych i prowadził wykłady na Politechnice Wrocławskiej. Był pierwszym dziekanem utworzonego z Jego inicjatywy Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego. W latach 1956-1959 piastował godność rektora Politechniki Śląskiej. W roku 1960 został powołany w poczet członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.
Okres działalności prof. Ochęduszki na ziemi śląskiej stanowił najdłuższy i najbardziej owocny odcinek Jego 45-letniej pracy naukowo-dydaktycznej. W latach powojennych zorganizował od
podstaw kierowaną przez siebie katedrę. Skupił wokół siebie zespół młodych pracowników nauki,
którym przekazywał swą wiedzę i doświadczenie. Podjął pracę nad organizacją niezbędnych laboratoriów. Za jedno z głównych swych zadań uważał dostarczenie przemysłowi dobrych inżynierów. Dlatego dużo wysiłku włożył w opracowanie właściwych programów studiów. Zagadniniem
tym pasjonował się do ostatnich chwil swego życia. Szczególnie gorąco zajął się zorganizowaniem
ruchowoenergetycznego kierunku studiów, kształcącego specjalistów w dziedzinie racjonalnej gospodarki cieplnej w przemyśle. Rozwijając ten kierunek, doprowadził do utworzenia Wydziału
Mechaniczno-Energetycznego.
Już od pierwszych lat powojennych zabiegał prof. Ochęduszko o dostarczenie młodzieży
akademickiej niezbędnych podręczników naukowych. Biorąc pod uwagę najpilniejsze potrzeby,
opublikował w roku 1948 trzy tłumaczenia podręczników niemieckich. W roku 1955 doprowadził
do końca wydanie 3-tomowego dzieła pt. Teoria maszyn cieplnych. Dzieło to zostało wyróżnione
nagrodą państwową i nagrodą honorową wydawnictwa. Był współautorem obszernego zbioru
zadań z termodynamiki technicznej ogłoszonego drukiem w roku 1960. W roku 1964 wydał
podręcznik pt. Termodynamika stosowana, wznowiony później w roku 1967. Podręczniki prof.
Ochęduszki odznaczają się niezwykłą starannością opracowania i wysokim poziomem naukowym.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej prof. Ochęduszkę cechowała duża życzliwość dla młodzieży akademickiej połączona ze stawianiem jej dużych wymagań wynikających z dążenia do
przekazania uczniom jak największych zasobów wiedzy i do zaszczepienia im zasad pracowitości, systematyczności i obowiązkowości. Był znany jako znakomity wykładowca, obdarzony
talentem przystępnego przekazywania trudnej wiedzy termodynamicznej. Młodzież akademicka
zawsze wysoko ceniła Profesora i dawała niejednokrotnie temu wyraz.
Wytężona praca dydaktyczno-wychowawcza i organizacyjna nie przeszkodziła prof. Ochęduszce rozwijać ożywionej działalności naukowej. Opublikował On ponad 70 oryginalnych prac
naukowych. W pracach tych zajmował się głównie zagadnieniami bilansowania energii, problemami zastosowań technicznych drugiej zasady termodynamiki i zagadniniami spalania. Liczne prace
poświęcił prof. Ochęduszko sprawie wdrażania międzynarodowego układu jednostek miar SI oraz
sprawie poprawnego nazewnictwa technicznego. Swą działalność naukową starał się zawsze wiązać z potrzebami przemysłu. Wdrażał również swych uczniów do rozwijania kontaktów z przemysłem. Dlatego inicjował liczne prace dyplomowe wykonywane w zakładach przemysłowych
i dążył do tego, by tematyka prac doktorskich oraz habilitacyjnych łączyła się z zagadnieniami
stawianymi przez przemysł.
Osobnym rozdziałem owocnej działalności prof. Ochęduszki było kształcenie kadr naukowych.
Wychował On 16 doktorów, z których 10 uzyskało już tytuły profesorów i docentów. Uczniowie
prof. Ochęduszki działają dziś niemal we wszystkich polskich uczelniach technicznych.
W uznaniu zasług prof. Ochęduszki w dziedzinie działalności naukowej i dydaktyczno wychowawczej został On odznaczony licznymi wysokimi odznaczeniami i nagrodami, a Politechnika
Śląska nadała Mu w dniu 2 X 1969 r. zaszczytny tytuł doktora honoris causa.
Prof. Ochęduszko wielce zasłużył się dla rozwoju Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Należał do grupy członków założycieli Oddziału Gliwickiego PTMTS.
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Aktywnie uczestniczył w pracach Towarzystwa. Był między innymi przewodniczącym Komisji
Jednostek Oddziału Gliwickiego PTMTS i w ramach działalności tej komisji wydawał informator
o układzie SI. Brał udział w pracach sądów konkursowych rozstrzygających konkursy naukowe
organizowane przez Oddział Gliwicki PTMTS. Na zjazd naukowy 10-lecia PTMTS opracował referat o powojennym dorobku polskiej termodynamiki technicznej. Aktywnie uczestniczył w sympozjach naukowych organizowanych przez PTMTS.
Niespodziewana śmierć przerwała owocną działalność prof. Ochęduszki. Wyniki Jego wytężonej i godnej naśladowania pracy będą jednak owocować w dalszym ciągu, gdyż zasady, którym
i kierował się w życiu i pracy, zaszczepił swym uczniom i wychowankom.
Redakcja
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
t. 9, z. 3, 1970

2.5.

Profesor Witold Wierzbicki

(1890–1965)
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, mechanika polska poniosły niepowetowaną stratę.
Dnia 30 stycznia 1965 r. zmarł, przeżywszy lat 75, dr Witold Wierzbicki, członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk, doktor honoris causa i zwyczajny profesor emerytowany Politechniki
Warszawskiej, członek założyciel i pierwszy przewodniczący Zarządu Głównego PTMTS, przewodniczący Rady Redakcyjnej naszego wydawnictwa.
Profesor Witold Wierzbicki, którego ponad 40-letnia działalność naukowa w dziedzinie mechaniki budowli stanowi cały rozdział rozwoju tej dyscypliny naukowej w Polsce, przejawił zainteresowania naukowe już jako student Instytutu Inżynierów Dróg i Komunikacji w Petersburgu,
otrzymując w roku 1916 wraz z dyplomem nagrodę naukową.
Po pierwszej wojnie światowej i powrocie do kraju obok pracy w charakterze inżyniera komunikacji rozwinął działalność naukową w zakresie mechaniki budowli. Jego pierwsza praca
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naukowa ukazała się drukiem w roku 1923, dwa lata później uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Habilitował się na tym
samym wydziale w roku 1926. W roku 1929 otrzymał nominację na profesora i kierownika Katedry Inżynierii Leśnej i Geodezji na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. W roku 1932 został członkiem Akademii Nauk Technicznych, a w 1936 został powołany na stanowisko kierownika Katedry Statyki Budowli na Wydziale Inżynierii Politechniki
Warszawskiej, którą to godność piastował aż do przejścia na emeryturę. Profesor W. Wierzbicki nie zaprzestał działalności naukowej i dydaktycznej również w latach okupacji hitlerowskiej,
wykładając w Wyższej Szkole Technicznej. Uwieńczeniem jego działalności w tym czasie było przygotowanie kilku doktorantów, których stopnie zostały zatwierdzone zaraz po uzyskaniu
niepodległości. Po wyzwoleniu profesor Wierzbicki był pierwszym dziekanem Wydziału Inżynierii Politechniki Warszawskiej powstającej z gruzów po latach wojny. Oprócz absorbującej
funkcji dziekana i działalności dydaktycznej rozwinął szeroką działalność naukową, biorąc aktywny udział w organizowaniu szeregu kongresów, zjazdów naukowych, konferencji, publikując
oryginalne prace naukowe w kraju i za granicą.
Z chwilą powstania Polskiej Akademii Nauk profesor Wierzbicki został powołany na członka
rzeczywistego PAN, piastując w latach 1952-1957 stanowisko wiceprezesa, był współorganizatorem Wydziału Nauk Technicznych, kierownikiem Pracowni Teorii Konstrukcji w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, a także przewodniczącym Rady Naukowej tego Instytutu.
Z wielu funkcji i zaszczytnych stanowisk, które zajmował profesor W. Wierzbicki, wymienimy
jeszcze stanowisko prezesa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (1951-1952)
oraz prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej (1952-1957).
W uznaniu wybitnych zasług profesora Wierzbickiego dla organizacji i rozwoju nauk technicznych w naszym kraju władze Polski Ludowej przyznały Mu w roku 1950 Państwową Nagrodę
Naukową I stopnia „za całość pracy naukowej, a w szczególności za prace dotyczące obiektywnego
określania współczynnika bezpieczeństwa w budownictwie, co pozwala na bardziej ekonomiczną
realizację budowy”.
W roku 1946 zostaje profesor Wierzbicki odznaczony Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 1954 – orderem Sztandaru Pracy I klasy za osiągnięcia w dziedzinie nauki.
W roku 1960 Politechnika Warszawska nadała profesorowi W. Wierzbickiemu zaszczytny
tytuł doktora honoris causa.
Gdy przed siedmiu laty powstała myśl utworzenia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, profesor W. Wierzbicki wziął czynny udział w jego organizacji jako
członek założyciel, a następnie jako pierwszy prezes Towarzystwa. W późniejszych latach był
jeszcze trzykrotnie wybierany prezesem Towarzystwa, a z chwilą rozpoczęcia wydawania „Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej” – przewodniczącym Rady Redakcyjnej. Na stanowiskach
społecznych w naszym Towarzystwie profesor Wierzbicki nie szczędził trudu ani czasu, by ta
tak potrzebna dla rozwoju polskiej mechaniki organizacja rozwijała się jak najszybciej i najowocniej. Jego wielka inwencja i energia wskazywały na to, że jeszcze przez długie lata będziemy
mogli korzystać z Jego wskazówek, rad, współpracy i kierownictwa. Tym bardziej bolesna i niespodziwana jest strata, jaką poniosło Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
polska mechanika. Z głębokim żalem żegnamy pierwszego prezesa naszego Towarzystwa.
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Rada Redakcyjna i komitet redakcyjny
„Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”
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WYKAZ PRAC NAUKOWYCH W. WIERZBICKIEGO
1. O stateczności pasów ściskanych w mostach otwartych, Sprawozdanie i prace Warsz. Tow. Polit.,
Warszawa 1923, s. 20-39.
2. O wytrzymałości prętów złożonych w mostach żelaznych, Warszawa 1924, s. 59.
3. Teoria dźwigarów załamanych w planie, Warszawa 1926, s. 83.
4. Sur la calcul des poutres à axe brisé, Mémoires et compte rendu des travaux de la Societé des
Ingenieurs Civils de France, 1927, s. 1017.
5. Metody obliczania słupów złożonych, Przegl. techn., nr 48, Warszawa 1927, s. 1011-1016.
6. Rozkład naprężeń w murach szczelnych, Przegl. techn., nr 7 i nr 8, Warszawa 1928, s. 129-132
i 155-157.
7. Interpretacja dynamiczna przybliżonej metody wyznaczania odkształceń sprężystych w konstrukcjach
budowlanych, Przegl. techn., nr 32/33, Warszawa 1928, s. 648-652.
8. Mechanika budowli, Kom. Wyd. Tow. Bratniej Pomocy Stud. Polit. Warsz., Warszawa 1929, s. XV
+ 603, wyd. 1-sze, 1939, s. XV + 656, wyd. 2-gie, 1948, s. XV + 656, wyd. 3-cie, Akad. Spóldz.
Wyd. Warszawa 1949, s. XV + 660 wyd. 4-te, PWN Warszawa 1955, s. XVI + 696, wyd. 5-te.
9. Inżynieria leśna wg wykładów, Kom. Wyd. Koła Leśników Stud. SGGW, skrypt, Warszawa 1930,
s. 304.
10. Przybliżony sposób obliczania przelotności linii kolejowych leśnych, Las polski, nr 4, Warszawa 1930,
s. 200-212.
11. Geometryczne uzasadnienie wzoru na przesunięcia węzłów kratownic, Przegl. techn., nr 13, Warszawa 1930, s. 289-294.
12. Badania nad wytrzymałością przepustów sklepionych, Przegl. techn., nr 33/34, Warszawa 1930,
s. 581-586.
13. Obliczenia ramownicy czteroprzęsłowej o końcach przesuwanych, Przegl. techn., nr 46, Warszawa
1930, s. 889-893.
14. Zastosowanie różnic skończonych do obliczania dźwigarów załamanych w planie, Przegl. techn.,
nr 48, Warszawa 1930, s. 925-932.
15. Działanie ruchu pociągu na przyczółki i ﬁlary mostowe, Sprawozdania i prace Warsz. Tow. Polit.,
nr 14, Warszawa 1930, s. 27.
16. Belki ciągłe załamane w planie, Czas. techn., nr 19, 49, Lwów 1931, s. 313-318.
17. O właściwościach gospodarczo-ruchowych sieci komunikacyjnych leśnych, Las polski, nr 3, s. 89-94;
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Profesor Marek Zakrzewski

(1923–1996)

Profesor Marek Zakrzewski urodził się 13 czerwca 1923 r. we Lwowie. W roku 1942 rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Technicznej i skończył je na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w 1947 r., uzyskując tytuł inżyniera mechanika.
1 lipca 1946 roku rozpoczął pracę na Politechnice Wrocławskiej jako asystent na Wydziale
Mechaniczno-Elektrycznym, początkowo w Katedrze Elementów Maszyn, a następnie w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. W roku 1954 uzyskał stopień kandydata nauk technicznych,
w latach 1953-1959 był zastępcą profesora, a w latach 1959-1962 docentem. W 1962 r. otrzymał
tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1969 profesora zwyczajnego.
Profesor Marek Zakrzewski pełnił liczne funkcje kierownicze. W latach 1951-1953 był kierownikiem Laboratorium Wytrzymałości Materiałów, w latach 1964-1968 kierownikiem katedry
metaloznawstwa, a w latach 1963-1971 i 1981-1984 dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa
i Mechaniki Technicznej, którego był współtwórcą. Pełnił funkcje dziekana Wydziału Mechanizacji Rolnictwa w latach 1956-1958 i Wydziału Mechanicznego w latach 1958-1964. Jako dziekan
Wydziału Mechanicznego położył wielkie zasługi w rozwoju naukowym tego wydziału.
Autor 6 monograﬁi i podręczników, ponad 70 publikacji, licznych patentów i promotor 13
doktoratów. Przeszedł na emeryturę 1 października 1984 r.
W swej działalności naukowej profesor Marek Zakrzewski koncentrował się przede wszystkim
na ﬁzycznych aspektach wytrzymałości materiałów, a Jego pasją były badania doświadczalne.
Posiadał w tym zakresie talent i nieprzeciętną intuicję, którą starał się zaszczepić swym licznym
uczniom, dzieląc się chętnie z nami swoimi pomysłami. Profesor pasjonował się samą możliwością
odkrywania, mniej dbał o to, co odkrył. Nieustannie zauważał intrygujące problemy naukowe
i proponował sposoby ich rozwiązania.
Profesor był humanistą, wychowanym w kulturze klasycznej. Lubił mówić i mówił wyśmienicie. Nawet suche z natury wykłady z mechaniki i wytrzymałości materiałów potraﬁł tak ubarwić
anegdotą, że studenci przeznaczali w swoich notatnikach specjalne strony na zapisywanie Jego
powiedzeń. Mówił i pisał lekko i z polotem, lubił nawiązywać do historycznego tła zagadnienia,
wnosząc powiew kultury i elegancji do beznamiętnego świata techniki.
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Profesor Marek Zakrzewski – wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń studentów, inżynierów
i profesorów, naukowiec i organizator – zmarł 19 stycznia 1996 r.
Odszedł od nas człowiek prawy i szlachetny, Nauczyciel, Kolega i Przyjaciel.
Ryszard Żuchowski
Przedruk z kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana,
Journal of Theoretical and Applied Mechanics,
t. 34, z. 3, 1996

2.7.

Profesor Stefan Ziemba

(1907–1994)
Profesor Stefan Ziemba, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, zakończył swoje życie
w dniu 25 maja 1994 r. w Warszawie. Był żegnany przez liczną rzeszę ludzi, którzy byli powiązani
z Nim jako uczonym, wychowawcą, technikiem i społecznikiem. We wszystkich tych wcieleniach
był Profesor Ziemba zawsze prawdziwym człowiekiem: pomocnym i pogodnym doradcą i przyjacielem zarówno w pomyślnych, jak i niepomyślnych dla ludzi sytuacjach. To stwarzało wokół
Niego atmosferę szacunku, zaufania i sympatii.
Rozległość Jego zainteresowań i działań była bardzo duża. Obejmowała problematykę mechaniki stosowanej i wiele działów podstaw budowy maszyn. Jego wkład w rozwój teorii i praktyki
tych dziedzin był, jest i z pewnością w przyszłości będzie oceniany jako znaczący i podstawowy
w czasach, w których powstawały Jego dzieła.
Godzi się więc przypomnieć, przynajmniej w zarysie, faktograﬁę życia i pracy Człowieka,
któremu nauka i technika wiele zawdzięcza.
Stefan Ziemba urodził się w rodzinie górniczej 21 grudnia 1907 r. w Jaworznie. Studiował
w Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym uzyskał w wieku 25 lat (w roku 1932) stopień magistra
ﬁlozoﬁi ze specjalnością ﬁzyki, a następnie w Akademii Górniczej w Krakowie, gdzie na Wydziale
Górniczym otrzymał w wieku 31 lat (rok 1938) dyplom inżyniera górnika. W tym czasie był
już zatrudniony jako asystent w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów
Akademii Górniczej.
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Prawie przez cały okres drugiej wojny światowej uczestniczył Stefan Ziemba w tajnym nauczaniu organizowanym przez profesorów Akademii Górniczej w Krakowie.
Bezpośrednio po wyzwoleniu Krakowa w roku 1945, gdy tylko zaczęto organizować ponownie
nauczanie w Akademii Górniczej, Stefan Ziemba zostaje adiunktem w Katedrze Mechaniki Technicznej, którą kierował znany uczony (późniejszy członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk),
prof. Wadaw Olszak. W okresie pracy w Akademii Górniczej Stefan Ziemba uzyskuje w wieku
41 lat stopień doktora nauk technicznych (1948), przedstawiając pracę dysertacyjną [1], którą
rozpoczął już w okresie okupacji. W dwa lata potem, bo w roku 1950, habilituje się na podstawie
rozprawy ogłoszonej w roku 1949 [2].
Również w czasie pracy w Akademii Górniczej Stefan Ziemba wspóltworzy z niżej podpisanym, ówczesnym pracownikiem naukowym Zakładu Mechanicznej Obróbki Materiałów AGH
(kierowanym przez prof. Witolda Biernawskiego), pierwsze w Polsce – po zakończeniu II wojny
światowej – Laboratorium Badania Drgań Obrabiarek.
Stefan Ziemba miał też w latach 1948-1952 swój wkład w tworzeniu i realizacji programów
dydaktycznych w zakresie mechaniki i wytrzymałości materiałów w ówczesnych Wydziałach
Politechnicznych Akademii Górniczej (później prze mianowanych na Politechnikę Krakowską).
W okresie tworzenia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie Stefan Ziemba, już jako
zastępca profesora, zostaje w 1952 roku przeniesiony służbowo z Akademii Górniczo-Hutniczej
do WAT, gdzie w wieku 45 lat został profesorem i objął kierownictwo Katedry Wytrzymałości.
Stanowisko to piastował przez 11 lat.
W roku 1962 prof. S. Ziemba przeszedł do pracy w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki, gdzie objął kierownictwo Zakładu Badania Drgań, który później został przekształcony
– z inicjatywy Profesora – na Zakład Układów Mechanicznych. W tym zakładzie prof. Ziemba
utworzył 5 pracowni, obejmujących swym zakresem dwa główne kierunki naukowej dzialalności
prof. Ziemby: dynamiki maszyn i trybologii, a także pracownię warstwy wierzchniej ciała stałego.
Działalnością Zakładu Układów Mechanicznych IPPT PAN kierował prof. Ziemba przez 25 lat,
aż do przejścia na emeryturę w wieku 70 lat, to jest do 1977 r.
W okresie pracy w IPPT PAN zostaje prof. Ziemba – w wieku 55 lat – wybrany członkiem
korespondentem (1962), a w siedem lat później, w roku 1969 – członkiem rzeczywistym Polskiej
Akademii Nauk.
Jednym z głównych obszarów działalności prof. Ziemby była dynamika układów mechanicznych. Udział Stefana Ziemby w tej dziedzinie obejmuje Jego prace twórcze, dydaktykę, prace
projektowe, kształcenie kadry naukowej oraz popularyzację. W sumie ta działalność doprowadziła do stworzenia naukowej szkoły dynamiki maszyn Stefana Ziemby, znanej i cenionej poza
Polską. Na polski dorobek w tej dziedzinie składały się w pierwszym okresie przede wszystkim
liczne prace prof. Ziemby, ale później także wartościowe prace Jego licznych uczniów i współpracowników.
Podstawowy wkład twórczy prof. Ziemby stanowią prace dotyczące teorii drgań układów
mechanicznych oparte o matematyczne modele nieliniowe. Wprawdzie modele liniowe były i pozostaną jednym z wystarczających narzędzi badawczych w wielu przypadkach, odnoszących się
także do zastosowań technicznych. Niemniej jednak w zdecydowanej większości złożonych układów maszynowych, w tym maszyn technologicznych, dopiero modele nieliniowe pozwalają na dostatecznie ścisłe i pewne diagnozowanie i sterowanie procesami drgań. Dzieje się tak dlatego, że
oprócz typowych parametrów drgań o typie liniowym, jak częstość własna, dekrement tłumienia
i rezonans, występują zjawiska dodatkowe, jak rezonanse poboczne, wewnętrzne i kombinowane,
zależność amplitud i jej stochastyczna zmienność („skoki”), drgania samowzbudne i inne jeszcze
zjawiska.
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Osobisty wkład twórczy prof. Ziemby polegał na opracowaniu metodyki dobierania modeli
nieliniowych do obiektów rzeczywistych. Ważną częścią tej metodyki jest opracowanie i upowszechnienie przez prof. Ziembę metod wykreślnych, które są dużą pomocą w badaniach jakościowych opartych o modele z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Profesor stał się twórcą
udoskonalenia wykreślno-analitycznej metody „delta” dla wyznaczania przebiegów fazowych,
którą Jego uczniowie dostosowali do badań jakościowych układów o wielu stopniach swobody.
Ukoronowaniem tego kierunku badań stały się jakościowe badania uogólnionych układów nieliniowych. Te osiągnięcia prof. S. Ziemby, pochodzące częściowo już z lat 60., nie utraciły swej
przydatności nawet w erze powszechnego stosowania w tej dziedzinie metod informatycznych
(komputerowych).
Dalszą ewolucją przedstawionego etapu prac twórczych, prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach pracy prof. Ziemby w IPPT, było opracowanie i rozwijanie metod wyznaczania obszarów
stateczności w przestrzeniach wyznaczonych okreśonymi parametrami, w tym także wyznaczanie
funkcji do badania stateczności ruchu i stanów przejściowych niektórych układów rzeczywistych,
synteza optymalna i badania równań różniczkowych z funkcjami nieciągłymi.
Warto specjalnie podkreślić, iż S. Ziemba na gruncie ogólnej, ﬁzycznoelektromechanicznej
analogii stworzył koncepcję tak zwanej maszyny abstrakcyjnej jako układu ogólnie sprzężonego, z dowolnie nieliniowymi charakterystykami. Koncepcja ta na wiele lat wyprzedziła jedno
z tworzonych od niedawna pojęć w obszarze tzw. mechatroniki.
Nie do pominięcia są także prace badawcze i działania prof. Ziemby, idące w kierunku, jak to
nazywał, „rozszyfrowania” konstrukcyjnych współczynników bezpieczeńtwa, będących w istocie
rzeczy sposobem zabezpieczenia się z powodu niewiedzy o zachowaniu się dynamicznych ustrojów
maszynowych. Doprowadziło to do wykrystalizowania nowych metod i kierunków dynamicznej
diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń, w której – pod wpływem prof. Ziemby – zaczęto
wprowadzać metody analizy systemowej, dziś ogólnie obowiązującej.
Jako sprzężone z głównym nurtem badań dynamiki nieliniowej, a szczególnie drgań nieliniowych, którym prof. Ziemba pozostawał wierny przez całe swoje życie, było stworzenie przez
Niego czasopisma „Zagadnienia Drgań Nieliniowych”, którego był długoletnim redaktorem naczelnym. Czasopismo to z czasem zaczęto wydawać w języku angielskim pod nazwą „Nonlinear
Vibration Problems”, przez co uzyskało międzynarodowy charakter. Z wielu kontaktów międzynarodowych, które wynikały z publikowania twórczych prac z obszaru dynamiki nieliniowej,
szczególnie owocne okazały się związki z uczonymi czeskimi w Pradze i słowackimi w Bratysławie.
Przerodziły się one w systematycznie prowadzoną współpracę bardzo licznego grona osób.
Profesor Stefan Ziemba tylko w obszarze dynamiki maszyn wypromował ponad 30 doktorów
nauk oraz patronował kilkunastu habilitacjom. Już to samo stanowi najzwięźlejsze uzasadnienie
dla tezy, iż Stefan Ziemba wyznaczył w Polsce na wiele lat kierunki i przyśpieszenia rozwoju
dynamiki układów maszynowych.
Fizykalny rodowód Profesora Ziemby dawał dobitnie znać w rozwijaniu przez Niego, przez
prawie trzy dziesięciolecia, drugiego, głównego i ulubionego kierunku prac badawczych, jakim
była trybologia2 .
2

Aby nie być posądzonym o nieświadomość pisowni polskiej, ustalonej w słownikach polskich wyrazów obcojęzycznych, wszędzie tam, gdzie mówię ogólnie o nazwie nauki o tarciu, a nie przyjętych nazw własnych (np.
Polskie Towarzystwo Tribologiczne), piszę „trybologia”. Czynię to jednak wbrew własnemu przekonaniu. Uważam
bowiem, że spolszczenie greckiego słowa „tribos” na łącznik „trybo-” z innymi wyrazami, jest w zakresie techniki
niefortunne. Albowiem funkcjonuje jeszcze w polskiej gwarze technicznej i w mowie potocznej słowo „tryb” jako
nazwa koła zębatego. Dlatego dla wielu mówiących po polsku słowo pisane i wymawiane jako „trybologia” może
kojarzyć się z nauką o kołach zębatych. W innych językach, na przykład angielskim, francuskim i niemieckim,
pozostawiono pisownię oryginału greckiego, zatrzymując samogłoskę „i”, nie zamieniając jej na „y” jak w pisowni
polskiej.

2. Sylwetki wybitnych mechaników polskich

Już na 10 lat przed powszechnym przyjęciem terminu „trybologia” jako określenia dla teorii
zjawiska tarcia, zużycia i smarowania prof. S. Ziemba skupił wokół siebie grupę kilkudziesięciu
pracowników naukowych, prawie ze wszystkich krajowych ośrodków naukowych, aby stworzyć
zorganizowany, wspólny program badań i forum dla wymiany myśli, poglądów kształtowanych
przez coraz głębsze, ﬁzykalne traktowanie procesów tarcia i zużycia. Zespół ten z upływem
czasu stał się matecznikiem dla personalnego ukształtowania składu Sekcji Podstaw Eksploatacji
Komitetu Budowy Maszyn.
Równolegle prof. Ziemba rozpoczął starania, uwieńczone powodzeniem, o naukowe czasopismo PAN „Zagadnienia Eksploatacji Maszyn”, w którym – po jego stworzeniu – pełnił funkcję
redaktora naczelnego aż do swojej śmierci. Wspierał jednocześnie swoim autorytetem naukowym czasopismo Polskiego Towarzystwa Tribologicznego pt. „Tribologia”. Oba te czasopisma
odegrały i odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji zamiarów S. Ziemby w dziedzinie trybologii.
Wykorzystując swoją rozległą wiedzę, prof. Ziemba przedstawiał w swoich publikacjach problemy tarcia z pozycji ﬁzyki i mechaniki, wspomagając i stymulując badania wielu początkujących badaczy w tej dziedzinie. Dzięki temu oraz licznym inicjatywom organizacyjnym Profesora
w ciągu niewielu lat rozwinęły się pogłębione naukowo prace badawcze z dziedziny trybologii
w około 40 grupach badawczych. Spośród najzdolniejszych i najpracowitszych badaczy w tych
ośrodkach prof. S. Ziemba wypromował ponad 40 doktorów nauk technicznych i konsultował
kilka rozpraw habilitacyjnych. Owocowało to coraz liczniejszymi publikacjami o charakterze
doniesień naukowych, które tworzyły cenne źródła do nowoczesnej, naukowej syntezy monograﬁcznej tarcia i zużycia, do czego dążył prof. Stefan Ziemba. Niestety, bardzo długotrwała
choroba uniemożliwiała Profesorowi, najbardziej predystynowanemu w tej dziedzinie uczonemu,
podjęcie tej bardzo potrzebnej publikacji. Stanowi to niepowetowaną stratę możliwości wykazania w skali międzynarodowej, w sposób syntetyczny i kompleksowy, jak wiele uczyniono w Polsce
dla stworzenia należytych podstaw naukowych trybologii.
Artykuły polskich badaczy z dziedziny tarcia i zużycia publikowane w czasopismach międzynarodowych zwróciły uwagę światowej opinii naukowej na postępy dokonane w Polsce. Skutkiem
tego było i jest nadal zapraszanie polskich uczonych z tej dziedziny w skład redakcji czasopism
międzynarodowych (np. „Tribotechnology”) i jako autorów „invited papers” na zagraniczne konferencje naukowe.
Polscy trybolodzy pamiętali o Uczonym, któremu w bardzo dużej mierze zawdzięczają swoje
postępy i powodzenie naukowe. W roku 1991 prof. Stefan Ziemba został jednomyślnie wybrany
na członka honorowego Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
Powszechne są opinie i przeświadczenia, iż – jak już wspomniałem – zainteresowania i działalność prof. S. Ziemby były nader rozległe. Obejmowały one poza głównymi obszarami Jego
twórczości naukowej, to jest dynamiką układów mechanicznych i trybologią, także problematykę mechaniki teoretycznej i stosowanej, wytrzymałości materiałów, niezawodności, diagnostyki,
inżynierii materiałowej, cybernetyki i analizy systemowej, prakseologii, ergonomii i naukoznawstwa. Bliskie Mu były także zagadnienia i problemy humanistyczne. Wykazywał też swoje skłonności społecznikowskie w wielu organizacjach naukowych i naukowo-technicznych. We wszystkich
wymienionych obszarach miał prof. S. Ziemba swój udział. Dlatego pełne przedstawienie dzieła
życia Stefana Ziemby jest godne specjalnego dziejopisu, aby ukazać tego człowieka we wszystkich
Jego wcieleniach.
Przykro mi więc, że ograniczany moją znajomością problemów, zawęziłem naświetlenie twórczego wkładu naukowego prof. S. Ziemby jedynie do dwóch głównych nurtów Jego pracy badawczej i studyjnej.
Tym bardziej za konieczne uważam uzupełnienie przedstawionego zarysu danych o życiu
i dziele Profesora informacjami o wyróżnieniach naukowych i społecznych, jakimi Go uhonoro-
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wano. Stanowi to bowiem dowód, jak widziano już za życia Profesora Jego zasługi dla nauki
i spoleczeństwa.
W pierwszym rzędzie pragnę wymienić najwyższe wyróżnienia naukowe, jakimi są przyznawane przez uczelnie akademickie tytuły doktora honoris causa. Takie godności naukowe zostały
przyznane Mu przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wojskową Akademię Techniczną
w Warszawie, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Techniczny w Bratysławie.
Za zasługi dla rozwoju nauki i techniki prof. Stefan Ziemba był odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi oraz licznymi innymi honorowymi wyróżnieniami wielu krajowych i zagranicznych instytucji.
Zmarły Profesor był członkiem eminentnych społeczności naukowych w kraju i za granicą.
Spośród nich pragnę wymienić Komitety Polskiej Akademii Nauk: Budowy Maszyn, Naukoznawstwa, Mechaniki i Ośrodków Ciągłych oraz Ergonomii. Był również wielokrotnym członkiem wielu rad naukowych instytutów naukowych w kraju i za granicą. Należał też do Polskiego
Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(którego członkiem honorowym został w 1988 r. – przyp. red.), a także do American Mathematical Society i American Society for Experimental Stress Analysis.
W imieniu Jego przyjaciół i blisko z Nim współpracujących osób mogę stwierdzić, że Profesor
zawsze był dla nas wzorem szlachetnego i skromnego człowieka, niejednokrotnie krzywdzonym
przez innych, ale który sam nigdy i nikomu krzywdy nie wyrządził.
Pamięć o Profesorze Stefanie Ziembie utrwalać będą Jego uczniowie, a dalej uczniowie Jego
uczniów. Pomocą w tym będzie dla nich bibliograﬁa zupełna publikacji Stefana Ziemby, którą
zamierza opracować i opublikować grono Jego uczniów i współpracowników.
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