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Część I

Historia
i działalność PTMTS

EPPUR SI MUOVE1
JUBILEUSZ SZEŚĆDZIESIĘCIOLECIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Wiesław Nagórko
Redaktor Księgi Jubileuszowej
Za protoplastę dzisiejszych towarzystw naukowych można uznać Towarzystwo Przyjaciół Nauk założone w 1800 roku. Programem działalności TPN
był nie tylko rozwój nauki, ale także służenie pracą naukową społeczeństwu.
Realizacja takich zamierzeń stała się łatwiejsza po rozluźnieniu opresji rozbiorowych, jakie miało miejsce po utworzeniu Polskiego Królestwa Kongresowego. Powołanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk wynikało także z potrzeby samoorganizowania się do działalności społecznej, obywatelskiej, z myślą,
że kiedy okres utraty niepodległości się skończy, straty cywilizacyjne będą
mniejsze.
Podobne nastroje zapanowały w Polsce po odwilży październikowej 1956
roku i potrzeba samoorganizacji społeczeństwa odżyła. Środowiska naukowe zaczęły wskrzeszać organizacje, które nie mogły działać po wojnie, oraz
tworzyć nowe. Dotyczyło to także towarzystw naukowych.
Z ideą utworzenia towarzystwa naukowego zrzeszającego teoretyków
i praktyków zajmujących się mechaniką wyszedł prof. Witold Nowacki, sekretarz naukowy IV Wydziału PAN. Profesor planował zorganizowanie nie
tylko towarzystwa mechaników, ale także towarzystw naukowych w innych
obszarach techniki. Pomysł utworzenia PTMTS udało się zrealizować mimo
oporu pewnej części środowiska warszawskiego, dzięki szczególnym cechom
Profesora. Jak pisze o nim prof. Kączkowski: miał on umiejętność inspirowania
istniejących lub tworzonych przez siebie zespołów do bezinteresownych działań, mających, zgodnie z jego wizjonerskimi przewidywaniami, przynieść określone pożytki
społeczne, [1]. Koleżeńskie rozmowy i przekonywanie do pomysłu takich gremiów jak Komitet Inżynierii Lądowej PAN (sierpień 1957), Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych IPPT PAN, (sierpień 1957), Zakład Mechaniki Cieczy
1

A jednak się kręci – zdanie przypisywane Galileuszowi, które miał wypowiedzieć w 1633
roku po wyjściu z sądu inkwizycji rzymskiej, wyrażające jego przekonanie, że to Ziemia krąży
wokół Słońca. Odnotowane przez Giuseppe Barettiego w pracy Italian Library w 1757 roku.
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i Gazów IPPT PAN (wrzesień 1957), oraz praca Komitetu Organizacyjnego powołanego przez prof. Nowackiego w 1957 roku doprowadziły w dniu 13 marca 1958 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie do Zebrania Członków
Założycieli Towarzystwa.
Szczegóły przygotowań do tego zebrania, jak i sam jego przebieg opisał
prof. Zbigniew Kączkowski w Księdze Jubileuszowej wydanej z okazji pięćdziesięciolecia PTMTS [1].
Za datę utworzenia PTMTS uznaje się 18 czerwca 1958 roku, dzień, w którym Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków.
I rozpoczęła się codzienna, organiczna praca.
Powstały oddziały terenowe Towarzystwa, pierwszy w Poznaniu
(2.04.1958), następne we Wrocławiu (13.10.1958), Gdańsku (15.10.1958),
Warszawie (25.10.1958), Gliwicach (28.10.1958), Szczecinie (29.10.1958),
Łodzi (13.11.1958), Krakowie (27.11.1958), Rzeszowie (1968), Częstochowie (12.03.1969), Bydgoszczy (12.02.1970), Opolu (3.02.1976), Lublinie
(5.12.1978), Zielonej Górze (1978), Bielsku-Białej (13.03.1980), Kielcach (1984),
Białymstoku (17.06.1988), Koszalinie (2.04.2008) i Olsztynie (22.10.2015).
Działalność Towarzystwa w latach 1958-1973 odmierzana była rocznymi
kadencjami, ze zjazdami sprawozdawczo-wyborczymi, które odbywały się
w Warszawie (16 kadencji).
XVI Zjazd Delegatów ustanowił kadencje dwuletnie. Zdecydowano też,
że kolejne zjazdy delegatów mogą odbywać się poza Warszawą. Zasady te
obowiązują do dzisiaj.
Następny, XVII Zjazd Delegatów odbył się w Łodzi. Kolejny w 1978, roku
jubileuszu 20-lecia PTMTS, miał miejsce w Ustroniu Zawodziu. Z tej okazji
odbyła się uroczysta sesja naukowa, której patronował Komitet Honorowy
z przewodniczącym prof. Witoldem Nowackim. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył doc. Józef Wojnarowski. Przebieg tej sesji opisuje prof.
Wojnarowski w innym miejscu księgi.
Jubileusz 25-lecia PTMTS przypadający w 1983 roku uczczono wydaniem
specjalnego zeszytu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (t. 21, z. 4) oraz sesją
jubileuszową na Zjeździe w 1984 roku w Bielsku Białej. Jubileuszowy tom zawiera artykuły przeglądowe, wspomnienia i wypowiedzi na temat mechaniki
i jej rozwoju.
Na kolejny jubileusz trzeba było czekać ćwierć wieku.
Koniec lat osiemdziesiątych i lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to
burzliwy okres przemian politycznych w Polsce. Do 1989 roku towarzystwa
naukowe działały w strukturze Polskiej Akademii Nauk, która je ﬁnansowała.
W III Rzeczpospolitej towarzystwa uzyskały samodzielność, przeprowadziły
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rejestracje na podstawie nowych statutów, przejęły majątek, jeśli taki posiadały, w tym wydawnictwa (m.in. tytuły czasopism), stały się samodzielnymi organizatorami imprez naukowych. Ale skończyło się ﬁnansowanie przez
Polską Akademię Nauk, a nowe ścieżki dotowania działalności towarzystw
dopiero się tworzyły. Nastały chude lata. Ten okres Towarzystwo przetrwało
dzięki oﬁarności członków oraz pomocy sponsorów, którymi były uczelnie.
Uzyskanie pomocy z przemysłu graniczyło bowiem z cudem.
Przełom wieków to okres ustabilizowania się kondycji ﬁnansowej Towarzystwa (zupełnie dobrej). Dotacje otrzymywaliśmy z Komitetu Badań Naukowych, potem z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego we wnioskowanej
przez nas wysokości, co – przy oszczędnym gospodarowaniu – pozwalało
prowadzić bez przeszkód działalność statutową.
Obecnie Towarzystwa współdziałają w Radzie Towarzystw Naukowych
przy Prezydium PAN. Udział w tej Radzie jest dobrowolny, a nasze Towarzystwo ma tam swojego przedstawiciela od początku istnienia Rady (byli to
kolejno: L. Dietrich, A. Mężyk, W. Nagórko).
W 2008 roku zorganizowano jubileusz pięćdziesięciolecia PTMTS. Nadzwyczajny Zjazd Jubileuszowy odbył się w Rogowie. Na tym Zjeździe podjęto
dwie uchwały: Deklarację misji i działań Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w 50-lecie powstania, której treść przedstawił przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski w opracowaniu PTMTS w pierwszej
dekadzie po pięćdziesiątce umieszczonym w tej księdze, oraz uchwałę:
Delegaci, reprezentujący mechaników ze środowisk naukowych z całego kraju, widzą potrzebę racjonalnego reformowania systemów nauki i szkolnictwa
wyższego, w celu zwiększenia ich konkurencyjności w Europie i na świecie,
a także zapewnienia podstaw do szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego naszego kraju.
Delegaci podkreślają, że cały system edukacji, badań naukowych i transferu
technologii do przemysłu powinien być traktowany przez państwo w sposób
priorytetowy jako ten, który tworzy podwaliny rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Kształcenie inżynierów i badania w obszarze nauk technicznych są
kluczowymi elementami tego systemu.
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej podkreśla potrzebę opracowania spójnej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz konieczność zdecydowanego
zwiększenia nakładów budżetowych na tę sferę działalności, do poziomu będącego standardem w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.
Dzisiaj ten apel jest nadal aktualny. Znowu stoimy przed reformą szkolnictwa, przygotowana jest nowa ustawa. Jednak energia twórców ustawy, by
11

ją wprowadzić w życie, jakby się zmniejszyła. Ponadto w projekcie ustawy nie
zauważono istnienia towarzystw naukowych. Mamy nadzieję, że to się zmieni i zostaną uwzględnione poprawki zgłoszone przez Radę Towarzystw Naukowych, takie jak: usytuowanie towarzystw w strukturze nauki oraz sposób
dotowania ich działalności przez państwo.
Opracowanie bowiem spójnej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego
oraz konieczność zdecydowanego zwiększenia nakładów budżetowych na tę sferę działalności, powinny być w Rzeczpospolitej Polskiej jednym z priorytetów.
[1] 50 lat Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, PTMTS, Warszawa,
2008, s. 1-177.
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POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ
I STOSOWANEJ W PIERWSZEJ DEKADZIE PO PIĘĆDZIESIĄTCE
Zbigniew Kowalewski
Przewodniczący PTMTS
Nasze Towarzystwo dobiegło już sześćdziesiątki, a mimo to trzyma się
znakomicie i nie traci zapału w podejmowaniu nowych wyzwań i inicjatyw.
Wszystko to dzięki wielkiej inwencji twórczej i niesłabnącej pomysłowości jego członków. Ponieważ pięćdziesięcioletnia działalność PTMTS została już
opisana w księdze pamiątkowej przygotowanej na jubileusz 50-lecia Towarzystwa, w tym opracowaniu przedstawimy dokonania Towarzystwa z ostatniego dziesięciolecia. Okres ten obﬁtował w wiele ważnych wydarzeń w Polsce
i miał istotny wpływ na działalność PTMTS.
Nowy rozdział w życiu Towarzystwa po pięćdziesiątce wypada rozpocząć
od informacji dotyczącej Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTMTS zwołanego z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa, który odbył się w Rogowie
7 czerwca 2008 roku. Zjazd otworzył ówczesny przewodniczący PTMTS prof.
Wiesław Nagórko.

Fot. 1. Przewodniczący PTMTS prof. Wiesław Nagórko otwiera Nadzwyczajny
Zjazd Delegatów PTMTS w Rogowie z okazji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa

13

Przewodniczącym Zjazdu został członek honorowy PTMTS prof. Jerzy
Maryniak.
Przewodniczący PTMTS prof. Wiesław Nagórko w swoim wystąpieniu
przedstawił historię powstania i początki działalności PTMTS, obecną działalność statutową oraz misję i aktualne cele Towarzystwa. Podkreślił rolę członków PTMTS w organizacji I Kongresu Mechaniki Polskiej w 2007 roku oraz
21. Międzynarodowego Kongresu ICTAM w 2004 r. Przypomniał, że działalność wydawnicza rozpoczęła się od Biuletynu Informacyjnego PTMTS, który
stał się częścią kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana, poźniej Journal
of Theoretical and Applied Mechanics, który od maja 2008 r. znalazł się na Thomson Scientiﬁc Master Journal List.
Jubileusz 50-lecia Towarzystwa cieszył się dużym zainteresowaniem wielu poważnych instytucji, o czym świadczą adresy z tej okazji nadesłane przez:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Barbarę Kudrycką,
• przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – prof.
Wojciecha Radomskiego,
• przewodniczącego Sekcji Dynamiki Układów PAN – prof. Józefa
Giergiela,
• prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – prof. Janusza
Lipkowskiego,
• przewodniczącego Polskiej Akademii Umiejętności – prof. Andrzeja
Białasa,
• prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego – prof. Zbigniewa
Kruszewskiego,
• prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej – dr. inż. Wojciecha
Ratyńskiego,
• przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa mgr. inż. Wiktora Piwkowskiego,
• przewodniczącego Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki PAN –
prof. Janusza Orkisza.
Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu delegaci przyjęli w formie uchwały
„Deklarację misji i działań Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej w 50-lecie powstania”. Ponieważ treść deklaracji mimo upływu
10 lat nie straciła nic na swoim znaczeniu, warto ją w całości przytoczyć i nadal
czerpać z zawartego w niej przesłania.
Delegaci zebrani na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTMTS,
zwołanym z okazji 50-lecia powstania Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, reprezentujący wspólnotę tysiąca członków zrzeszonych w 18 oddziałach terenowych, świadomi
misji Towarzystwa jako organizacji społecznej pożytku publicznego,
14

realizujący potrzebę samoorganizowania się środowiska naukowego
i mający świadomość roli i posłannictwa ludzi nauki, deklarują dalsze
intensywne działania na rzecz krzewienia i rozwoju mechaniki i nauk
pokrewnych oraz integracji środowiska mechaników w Polsce i na
świecie.
Nadzwyczajny Zjazd Jubileuszowy składa hołd założycielom PTMTS,
wyraża słowa podziękowania oraz wielkie uznanie swoim nestorom,
ciągle obecnym w życiu Towarzystwa.
W ciągu 50 lat od założenia Towarzystwa zmieniały się warunki jego
działania oraz potrzeby środowiska mechaników polskich i ich społecznego otoczenia. W początkach istnienia ważne było kontynuowanie tradycji międzywojennych oraz niedopuszczenie do izolacji mechaniki polskiej od świata z przyczyn politycznych. Lata 70. to czas
integracji środowiska za sprawą resortowych programów badawczych
oraz inicjatyw gospodarczych socjalizmu z „ludzką twarzą”. Lata 80.
to próby wywalczenia autonomii i niezależności badań naukowych jako przejawu swobód obywatelskich i wolności myśli twórczej. Dziś,
w demokratycznym społeczeństwie, w dobie masowego kształcenia
na poziomie wyższym, przy coraz większej anonimowości źródeł informacji, ważne jest przypominanie historii mechaniki polskiej, jej znakomitych postaci i ich osiągnięć, kultywowanie tradycji, budowanie
motywacji młodzieży do podejmowania studiów technicznych i badań
naukowych w zakresie mechaniki w powiązaniu z ich zastosowaniem
w praktyce. W ciągu całego 50-lecia niezmienna pozostawała i dalej pozostanie aktualna misja integracyjna Towarzystwa – tworzenie wspólnoty mechaników ponad ograniczeniami państwowymi oraz ponad
podziałami politycznymi, instytucjonalnymi i pokoleniowymi.
Ważnym celem Towarzystwa jest integrowanie tej wspólnoty zarówno
w skali regionalnej, jak i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem
pracujących w ośrodkach zagranicznych mechaników polskich, których ranga na świecie rośnie. Wielkiego znaczenia nabiera współpraca PTMTS z podobnymi organizacjami mechaników w innych krajach
oraz z Międzynarodową Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
IUTAM.
Realizacji misji oraz celów statutowych powinny służyć rozmaite
przedsięwzięcia, w szczególności wydawanie i dbałość o wysoki poziom kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics, organizowanie konferencji i spotkań naukowych, promowanie młodych
naukowców i prowadzonych przez nich badań poprzez konkursy
i nagrody, pozyskiwanie i zachęcanie młodych adeptów mechaniki do pracy naukowej w tej dziedzinie, domaganie się uczestnictwa
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i uczestniczenie w opiniowaniu strategicznych decyzji związanych
z polityką naukową państwa, z kształceniem technicznym, w tym
szczególnie w zakresie mechaniki na wszystkich szczeblach edukacji.
Cyklicznym przeglądem stanu badań naukowych w mechanice – jej
bieżących osiągnięć i perspektyw rozwoju – powinien być organizowany co cztery lata Kongres Mechaniki Polskiej. Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów PTMTS zwraca się do obecnego i przyszłych zarządów oraz
do wszystkich członków Towarzystwa z apelem o kontynuowanie i intensyﬁkowanie wszystkich dotychczasowych działań, które służą rozwojowi mechaniki, jej rozpowszechnianiu i popularyzacji, a także o indywidualną i zespołową troskę, by były na należytym poziomie.

Fot. 2. Ośrodek w Rogowie goszczący uczestników jubileuszu

Fot. 3. Uczestnicy jubileuszu podczas spaceru
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Fot. 4. Zdjęcie pamiątkowe z jubileuszu

Fot. 5. Uczestnicy podczas obrad VII Konferencji „Nowe kierunki rozwoju
mechaniki”, towarzyszącej jubileuszowi

Fot. 6. Prezydium podczas obrad VII Konferencji „Nowe kierunki rozwoju
mechaniki”, towarzyszącej jubileuszowi (od lewej prof. J. Maryniak,
prof. W. Nagórko, prof. K. Kowal-Michalska, prof. W. Kurnik
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Fot. 7. Wieczorne spotkanie podczas jubileuszu

Z przytoczonej Deklaracji wynika, że Towarzystwo przywiązuje wielką wagę do wysokiego poziomu badań w obszarze mechaniki, do dbania
o kształcenie nowych kadr mechaników, oraz do wzmacniania relacji środowisko naukowe-gospodarka i dbania o transfer technologii z zakresu mechaniki i dyscyplin związanych z mechaniką do gospodarki.
Jedną z metod realizacji tych celów jest organizacja konferencji, sympozjów lub warsztatów.
Spośród najważniejszych tego typu spotkań można wymienić organizowanie przez Towarzystwo Kongresów Mechaniki Polskiej, które już na trwałe
zapisały się historii rozwoju mechaniki.
Aby wyjaśnić genezę tego wydarzenia, w tym przesłanki i okoliczności
przekształcenia Kongresu w konferencję cykliczną o zasięgu międzynarodowym, należy sięgnąć do 21. Międzynarodowego Kongresu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics), który odbył się w dniach 15-21 sierpnia 2004 roku w Politechnice Warszawskiej, pod hasłem Mechanics of the 21st Century. Jeszcze wcześniej, w roku
2000, podczas 20. ICTAM w Chicago Polska uzyskała prawo zorganizowania
następnego Kongresu w roku 2004 – zgodnie z regułami i standardami ustalonymi przez International Congress Committee. O przyznanie Polsce organizacji
ICTAM 2004 zabiegali w Chicago przedstawiciele środowiska mechaników
polskich – prof. Witold Gutkowski (członek honorowy PTMTS od 2005 r.) oraz
prof. Tomasz Kowalewski.
ICTAM 2004 w Warszawie okazał się sukcesem zarówno naukowym, jak
i organizacyjnym. Podczas dyskusji podsumowującej w gronie organizatorów powstał pomysł zorganizowania Kongresu Mechaniki Polskiej na wzór
ICTAM. Jeszcze jesienią roku 2004 koncepcja ta została przedstawiona wstępnie na forum 5th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics w Bad Honnef. Inicjatywa została przedstawiona przez prof. Włodzimie18

rza Kurnika i została zdecydowanie poparta przez uczestniczących w G-G-P
Symposium przedstawicieli towarzystw: Hellenic Society of Theoretical and
Applied Mechanics – prof. Emmanuela Gdoutosa i prof. Johna Katsikadelisa
oraz Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik – prof. Reinholda Kienzlera. Wszyscy wśród przesłanek na rzecz tej inicjatywy podkreślali
doniosłą rolę polskich uczonych w rozwoju mechaniki oraz wysoką pozycję
i aktywność naukową Polaków w światowym środowisku mechaniki.
Pierwsza prezentacja koncepcji Kongresu Mechaniki Polskiej odbyła się
podczas Zjazdu Delegatów PTMTS w Wildze w roku 2005. Prezentację przedstawił prof. Włodzimierz Kurnik, postulując jednocześnie, aby organizowanie
Kongresu stało się jednym ze statutowych zadań Towarzystwa. Odpowiednie
zmiany w Statucie PTMTS zostały wprowadzone w roku 2013 podczas XXXV
Zjazdu Delegatów w Jarnołtówku. Na wzór ICTAM powołany został Stały Komitet Kongresowy (SKK), któremu ex oﬃcio przewodniczy przewodniczący
PTMTS. Do zadań SKK należy między innymi ustalanie programu Kongresu, w tym sesji tematycznych i minisympozjów oraz listy zaproszonych wykładów plenarnych, a także wybór ośrodka naukowego i miejsca kolejnego
Kongresu. Zdecydowano, że Komitet Organizacyjny Kongresu będzie powoływany przez Zarząd Główny PTMTS z członków Oddziału PTMTS właściwego dla miejsca przeprowadzenia kongresu.
I Kongres Mechaniki Polskiej odbył się na Politechnice Warszawskiej,
28-31 sierpnia 2007 r. Oprócz PTMTS organizatorami Kongresu była Politechnika Warszawska i Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Patronat nad wydarzeniem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Współprzewodniczącymi Kongresu byli: prof. Józef Kubik – przewodniczący
PTMTS, prof. Włodzimierz Kurnik – rektor Politechniki Warszawskiej i prof.
Wojciech Nowacki – dyrektor IPPT PAN. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Kongresu był prof. Rakowski.
Kongres poświęcony był badaniom podstawowym, eksperymentalnym
i numerycznym problemów współczesnej mechaniki. Obrady składały się
z inaugurującej sesji generalnej, 2 sesji plenarnych i 52 sesji sekcyjnych, dyskusji panelowej nad problemami kształcenia oraz sesji plakatowej. Podczas
obrad sekcyjnych zostały przedstawione referaty problemowe (zamówione
przez organizatorów) i szczegółowe. Zgłoszone prace szczegółowe były kwaliﬁkowane do przedstawienia przez recenzentów. W I Kongresie Mechaniki Polskiej uczestniczyło 484 naukowców z ponad 70 instytucji – politechnik, uniwersytetów, instytutów PAN, przemysłowych i wojskowych instytutów naukowych, niepaństwowych uczelni publicznych oraz instytucji przemysłowych. Łącznie podczas Kongresu zaprezentowano 272 wykładów oraz
145 prac posterowych. Nad I Kongresem Mechaniki Polskiej patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej i Nauki – Michał Seweryński. Patronat
medialny sprawowała redakcja Przeglądu Technicznego.
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Kolejny Kongres odbył się w dniach od 28 do 31 sierpnia 2011 roku w Poznaniu. Organizatorami byli nasze Towarzystwo oraz Politechnika Poznańska. Współprzewodniczącymi zostali: prof. Tomasz Łodygowski (PP), prof.
Włodzimierz Kurnik, prof. Wiesław Nagórko (PTMTS). Przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego był prof. Bogdan Maruszewski. Obrady składały się z 3 wykładów plenarnych i 45 sesji sekcyjnych, oraz dyskusji panelowej na temat kierunków rozwoju mechaniki polskiej. Podobnie jak podczas
I Kongresu, zgłoszone prace były oceniane przez recenzentów. W II Kongresie Mechaniki Polskiej uczestniczyło 203 naukowców reprezentujących
większość środowisk naukowych w Polsce. Łącznie podczas Kongresu zaprezentowano 191 referatów – 3 zaproszone wykłady plenarne oraz 188 referatów zgłoszonych przez uczestników. Patronat honorowy nad II Kongresem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydent Miasta
Poznania; patronat medialny sprawowały czasopisma Polska The Times i Głos
Wielkopolski.

Fot. 8. Centrum Konferencyjne Politechniki Poznańskiej

W porównaniu do I Kongresu Mechaniki Polskiej impreza zorganizowana
w Poznaniu pomimo ogromnego zaangażowania organizatorów i wspaniałych warunków lokalowych nie była już tak dużym sukcesem. Liczba uczestników spadła o przeszło połowę, można było również zauważyć brak zainteresowania konferencją wielu wybitnych mechaników z kraju. Te doświadczenia zmusiły głównego organizatora Kongresu (PTMTS) do przeprowadzenia
gruntownej analizy przyczyn zaistniałej sytuacji. W efekcie tych działań Zarząd Główny Towarzystwa zaproponował utworzenie Stałego Komitetu Kongresowego (SKK), którego przewodnictwo statutowo powierzono aktualnie
działającemu przewodniczącemu PTMTS. Zadaniem SKK jest koordynacja
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Fot. 9. Uczestnicy Kongresu

Fot. 10. Organizatorzy Kongresu: prof. Bogdan Maruszewski i prof. Tomasz
Łodygowski

organizacji Kongresów oraz jego komitetów w okresie między kolejnymi edycjami. W skład SKK weszli wybitni przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych w Polsce: J. Gawlik, T. Burczyński, W. Gutkowski, J. Kaźmierczak, M. Kleiber, J. Kowal, T. Kowalewski, M. Kuczma, W. Kurnik, T. Łodygowski, W. Nagórko, J. Pamin, W. Radomski, A. Seweryn, E. Świtoński, A. Tylikowski, A. Wit i E. Wittbrodt. Przewodniczącym SKK w trakcie przygotowań do III Kongresu był prof. A. Mężyk, a od marca 2015 r. prof. Z. Kowalewski. W trakcie kilku zebrań w Warszawie i roboczego spotkania w Gdańsku (16 października 2014) wypracowano formułę i zarys programu III Kongresu Mechaniki Polskiej. Jedną z ważniejszych decyzji SKK, podjętą wspólnie z Zarządem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM), było połączenie Kongresu z kolejną Międzynarodową Konferencją „Metody Komputerowe Mechaniki” (Computer Methods in Mechanics – CMM) i modyﬁkacja pierwotnej nazwy Kongresu, który od tej pory
nosi nazwę Polski Kongres Mechaniki (Polish Congress of Mechnics, PCM).
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Organizacyjne połączenie dwóch ważnych i prestiżowych wydarzeń naukowych w mechanice odbywających się w roku 2015 okazało się trafne i przyniosło nie tylko efekt synergii, ale też wzbogacenie tematyczne, integrację środowisk naukowych oraz umiędzynarodowienie Kongresu, którego obrady,
z licznym udziałem uczestników ze świata, odbywały się po raz pierwszy tylko w języku angielskim.
III Polski Kongres Mechaniki odbył się w dniach od 8 do 11 września 2015
roku w Gdańsku. Organizatorami bezpośrednimi byli: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Gdańska oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Zgodnie z podjętą decyzją
III Polski Kongres Mechaniki został połączony z XXI Międzynarodową Konferencją Metody Komputerowe Mechaniki (PCM-CMM).
Kongres PCM-CMM-2015 obradował na terenie Politechniki Gdańskiej
i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. W organizację Kongresu, poza Polskim Towarzystwem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskim Towarzystwem Metod Komputerowych Mechaniki, zaangażowało się kilka innych
instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Komitet Mechaniki PAN, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Politechnika Gdańska.
Kongres został objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Politechniki Gdańskiej oraz
dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Za program i organizację PCM-CMM 2015 odpowiadały następujące osoby: prof. Michał Kleiber –
przewodniczący, prof. Włodzimierz Kurnik – wiceprzewodniczący, prof. Arkadiusz Mężyk i prof. Zbigniew Kowalewski – kolejni przewodniczący SKK
(jako przewodniczący PTMTS). Honorowym przewodniczącym PCM-CMM
2015 był prof. Witold Gutkowski. Opiekę medialną sprawowało czasopismo
Acta Energetica.
Komitet Naukowy liczył 60 profesorów, a przewodniczył mu prof. Tadeusz Burczyński. Komitet Organizacyjny tworzyli przede wszystkim pracownicy Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej, członkowie Oddziału Gdańskiego PTMTS. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Jarosław Górski.
Kongres Mechaniki wzbudził ogromne zainteresowanie wśród naukowców i inżynierów z kraju i zagranicy. Na stronie internetowej zarejestrowało się 650 uczestników (518 z Polski i 132 z zagranicy). Swój udział potwierdziło 531 osób (441 z Polski i 90 z zagranicy), a ostatecznie w Gdańsku było
obecnych 510 naukowców i inżynierów (429 z Polski i 81 z zagranicy). Zagraniczni uczestnicy Kongresu przybyli do Gdańska z 29 krajów. W trakcie
Kongresu zaprezentowano 495 prac (z Polski 410, a z zagranicy 85). Z tej
liczby 75 referatów przedstawiono w wersji plakatowej. Z uwagi na liczbę
prezentacji wystąpienia uczestników odbywały się równolegle w 9 salach
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Politechniki Gdańskiej i bezpośrednio sąsiadującego z nią Instytutu Maszyn
Przepływowych.
Istotną modyﬁkacją w porównaniu do poprzednich dwóch kongresów było wprowadzenie języka angielskiego jako języka kongresowego.

Fot. 11. Uroczyste otwarcie Kongresu PCM-CMM-2015. Od prawej siedzą: prof.
Mieczysław Kuczma (przewodniczący PTMKM), prof. Zbigniew Kowalewski
(przewodniczący PTMTS oraz przewodniczący SKK), prof. Viggo Tvergaard
(przewodniczący IUTAM), prof. Ekkehard Ramm (przewodniczący ECCOMAS),
prof. Tadeusz Burczyński (dyrektor IPPT PAN), prof. Michał Kleiber (wiceprezes
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk), prof. Józef Sienkiewicz (Prorektor ds. Nauki
PG), prof. Krzysztof Wilde (PG, wiceprzewodniczący KN PCM-CMM-2015),
prof. Jarosław Gorski (PG, przewodniczący KO PCM-CMM-2015)

Fot. 12. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kongresu przed Gmachem Głównym
Politechniki Gdańskiej

23

Zakres tematyki Kongresu PCM-CMM-2015 był niezwykle bogaty. Poruszano tematy obejmujące współczesne dokonania dotyczące zarówno teorii, jak i zastosowań mechaniki, od standardowych aplikacji projektowych
do zaawansowanych modeli teoretycznych. Chociaż nie wszystkie z prac
należy uznać za nowatorskie, to jednak z prezentowanych tematów można wyodrębnić wspólne, zbieżne kierunki badawcze – przedmiot naukowych zainteresowań grup badawczych. Do kierunków tych należą między
innymi:
• zagadnienia obliczeniowe mechaniki płynów, np. analiza przepływów
turbulentnych, rozproszonych, metoda siatkowa Boltzmanna, zaawansowane zadania nanomechaniki płynów, zagadnienie praktyczne;
• zagadnienia termomechaniki, np. termomechanika materiałów poddanych przemianom fazowym, oddziaływania mechaniczne i termochemiczne w reaktorach ﬂuidalnych;
• analiza i metody obliczeniowe układów wielofazowych, np. doświadczalna mechanika materiałów poddanych przemianom fazowym, modelowanie i symulacja dwufazowych przepływów rozproszonych, zastosowanie teoretycznej, obliczeniowej i eksperymentalnej mechaniki
w dziedzinie materiałów wielofazowych;
• problemy optymalizacji układów konstrukcyjnych, także w odniesieniu
do topologii układów;
• problemy teoretyczne konstrukcji inżynierskich, np. dotyczące teorii
płyt i powłok oraz problemy analizy konstrukcji cienkościennych;
• analiza bezpieczeństwa i niezawodności, ocena niepewności losowej
konstrukcji, różnorodność metod obliczeniowych w ocenie losowej niepewności oraz niezawodności układów konstrukcyjnych, m.in. zastosowanie momentów wyższych rzędów w estymacji niezawodności;
• ujęcie wieloskalowe, np. w odniesieniu do materiałów i układów, także w dziedzinie metamateriałów oraz nieasymptotyczne modelowanie
ośrodków z mikrostrukturą;
• mechanika w skali mikro i nano, z elementami ﬁzyki cząstek elementarnych, z próbą wykorzystania tych pojęć w modelowaniu ciała stałego;
• doskonalenie nowoczesnych materiałów, m.in. materiałów z pamięcią
kształtu, inteligentnych materiałów, a także ich wykorzystanie w projektowaniu układów i konstrukcji;
• mechanika materiałów, np. eksperymentalne ujęcie problematyki zniszczenia materiału wskutek pełzania i zmęczenia, teoria, symulacja numeryczna i badania doświadczalne w zakresie materiałów porowatych,
mechanika obliczeniowa betonu i geomateriałów;
• metody matematyczne i obliczeniowe biomechaniki;
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• doskonalenie narzędzi i technik obliczeniowych metody elementów
skończonych, m.in. metody izogeometryczne;
• mechanika pojazdów, np. interakcja: układy mechaniczne – modele
mechaniki kontinuum w dziedzinie dynamiki pojazdów, modelowanie i symulacja w dziedzinie pojazdów lądowych i statków powietrznych.
Prezentowane prace obejmowały zarówno badania statyczne. jak i dynamiczne, liniowe lub nieliniowe, przy wykorzystaniu różnorodnych metod
analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych. Przedstawiono także niekonwencjonalne przykłady projektowania, użytkowania, ekspertyz i awarii
konstrukcji inżynierskich. Ważne miejsce zajmowały podstawy teoretyczne
oraz budowa i wykorzystanie oprogramowania komputerowego tradycyjnie
prezentowane w trakcie cyklicznych konferencji CMM.
Na bogactwo tematyczne Kongresu wskazuje 11 wygłoszonych referatów
generalnych, obejmujących bardzo różnorodne dziedziny mechaniki i jej zastosowań. Zaproszeni referenci zaprezentowali wysoki poziom wykładów,
które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.
W ramach Kongresu odbyło się 25 minisympozjów, zaproponowanych
przez wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, w ramach których przedstawiono wszystkie zgłoszone prezentacje.
Dwustronicowe streszczenia 504 prezentacji zostały wydrukowane w materiałach konferencyjnych, w dwóch tomach, z których każdy przekroczył
500 stron objętości. Wszystkie prace zostały zrecenzowane przez członków
Komitetu Naukowego Kongresu. Te same materiały udostępniono na stronie
internetowej PCM-CMM-2015.
Uczestnicy Kongresu mogli także ubiegać się o umieszczenie rozszerzonych wersji swoich prac w książce pokonferencyjnej, która w marcu 2016 roku
została opublikowana w wydawnictwie CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group). W wyniku ponownego procesu recenzyjnego do publikacji przyjęto około 125 prac. Ponadto każdy z uczestników Kongresu mógł przesłać
prezentowany materiał do wybranych krajowych czasopism naukowych.
Oceniając III Kongres, można śmiało powiedzieć, że był wielkim sukcesem nie tylko Towarzystwa, ale i całego środowiska naukowego skupionego
wokół mechaniki. Na taki wynik na pewno miał wpływ efekt synergii osiągnięty przez połączenie dwóch znanych w środowisku konferencji. Biorąc to
pod uwagę, zdecydowano, aby IV Polski Kongres Mechaniki w roku 2019 ponownie był organizowany wspólnie z Międzynarodową Konferencją Metody Komputerowe Mechaniki. Stały Komitet Kongresu podjął również decyzję
o lokalizacji Kongresu w Krakowie, a funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego powierzono prof. Błażejowi Skoczeniowi.
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PTMTS w ostatnim dziesięcioleciu brało również aktywny udział w organizacji wielu innych konferencji. Spośród nich szczególnie warto wymienić
cykliczne sympozja:
• Sympozjon „Modelowanie w mechanice” (Oddział Gliwicki);
• Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego
„Mosty – tradycja i nowoczesność” (Oddział Bydgoski);
• Konferencja „Mechanika w lotnictwie” (Oddział Warszawski);
• Konferencja Systemy Mechatroniczne i Materiały (Oddział Białostocki);
• Sesja Naukowa „Mechanika Stosowana” (Oddział Bydgoski);
• Konferencja „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary
Tejszerskiej (Oddział Gliwicki);
• Konferencja Naukowo-Techniczna, Słupskie Forum Motoryzacyjne „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska” (Oddział
Koszaliński);
• Krajowa Konferencja Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie
Projektowania (Oddział Koszaliński);
• Workshop on Porous Media (Oddział Olsztyński);
• Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w technikach wytwarzania” (Oddział Opolski);
• Symposium „Vibrations in Physical Systems” (Oddział Poznański);
• International Conference on Metal Structures (Oddział Zielonogórski);
• Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” (Oddział organizujący Zjazd PTMTS);
• Międzynarodowe Sympozjum Mechaniki Materiałów i Konstrukcji
(Oddział Białostocki);
• Sympozjum Stateczności Konstrukcji (Oddział Łódzki);
• Konferencja PNEUMA im. prof. Franciszka Siemieniako (Oddział Białostocki);
• Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn (Oddział Opolski);
• Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB (Oddział Bydgoski).
Towarzystwo wspiera, organizuje lub współorganizuje wiele jednorazowych lub okazjonalnych konferencji, warsztatów, seminariów, odczytów i sesji naukowych. Nie sposób ich wszystkich wymienić w syntetycznym przeglądzie najważniejszych wydarzeń minionego dziesięciolecia. Zainteresowanych
odsyłam do naszych corocznie wydawanych Biuletynów, w których znajdują
się sprawozdania z różnych imprez zorganizowanych przy udziale członków
PTMTS.
Dużego wysiłku Towarzystwa wymaga organizacja Zjazdów PTMTS. Najwięcej pracy mają tutaj panie z Biura Zarządu Głównego, dzięki którym spotkania te są doskonale zorganizowane i mają odpowiednią oprawę. W ostatnim 10-leciu przy organizacji Zjazdów w Suchedniowie (2009), Hucisku
26

(2011) pracowały Maria Hendzel i Ewa Koisar, a przy Zjazdach w Jarnołtówku
(2013), Sarbinowie Morskim (2015) oraz Supraślu (2017) – Ewa Koisar, Joanna
Rose i Elżbieta Wilanowska.
W dniach 10-12 marca 2009 roku w Suchedniowie odbył się XXXIII Zjazd
Delegatów PTMTS połączony z VIII Konferencją „Nowe kierunki rozwoju
mechaniki”. Organizatorem imprezy był Oddział Krakowski PTMTS. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał przewodniczący tego oddziału prof. Jacek
Cieślik.

Fot. 13. Uczestnicy podczas obrad Zjazdu w Suchedniowie

Fot. 14. Uczestnicy podczas obrad Zjazdu w Suchedniowie

Do głównych osiągnięć kadencji 2007-2009 można zaliczyć zorganizowanie: I Kongresu Mechaniki Polskiej w 2007 roku w Warszawie, Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Towarzystwa
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Fot. 15. Uczestnicy Zjazdu w Suchedniowie

Fot. 16. Pamiątkowe zdjęcie członków honorowych PTMTS uczestniczących
w Zjeździe w Suchedniowie

w 2008 roku w Rogowie, powołanie 18. oddziału Towarzystwa w Koszalinie
oraz wpisanie kwartalnika JTAM na Thomson Reuters Master Journal List (tzw.
lista ﬁladelﬁjska).
XXXIV Zjazd Delegatów PTMTS połączony z IX Konferencją „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” odbył się w dniach 17-19 marca 2011 roku w Hucisku. Podczas Zjazdu za najważniejsze osiągnięcie upływającej kadencji uznano wzrost liczebności członków Towarzystwa i intensyﬁkację jego działań.
Władze Towarzystwa zebrały się 7 razy na zebraniach plenarnych i 6 na
zebraniach prezydium Zarządu Głównego, a w oddziałach odbyło się 136
zebrań organizacyjnych i 168 naukowych. Zorganizowano 21 konferencji,
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10 seminariów, 1 sesję, 2 warsztaty naukowe oraz rozstrzygnięto 9 konkursów naukowych.

Fot. 17. Ośrodek w Hucisku goszczący uczestników Zjazdu

Fot. 18. Uczestnicy Zjazdu w Hucisku podczas uroczystej kolacji

IX Konferencję „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” przygotował Oddział Częstochowski PTMTS. Na czele Komitetu Organizacyjnego stał przewodniczący oddziału prof. Witold Elsner. Odbyła się też dyskusja panelowa
pt. „Perspektywy rozwoju mechaniki”, której moderatorami byli prof. Tadeusz Burczyński i prof. Gwidon Szefer. Prowadzący przygotowali obszerne
wprowadzenie do dyskusji, zwracając uwagę, że mechanika jest wciąż dynamicznie rozwijającym się działem nauki, chociaż jej rola w ostatnim czasie istotnie się zmienia. Charakterystyczną cechą mechaniki jest jej interdyscyplinarność i silne powiązania z innymi działami nauki. W związku z tym
mechanika musi coraz częściej pełnić rolę służebną wobec innych dyscyplin,
a rozwój jej metod badawczych nie może być celem samym w sobie. W tym
kontekście zwrócono również uwagę na opublikowaną przez Narodowe
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Fot. 19. Obrady Zjazdu w Hucisku

Fot. 20. Jedno z głosowań podczas obrad w Hucisku

Centrum Nauki listę paneli dyscyplin lub grup dyscyplin, wśród których
mechanika, choć nie zawsze wprost, jest jednak obecna. W trakcie ożywionej dyskusji, trwającej do późnych godzin nocnych, podkreślano, że na całym świecie zmienia się podejście do badań, w miejsce tradycyjnych „dyscyplinowych” wchodzą obecnie badania „problemowe”. Jeżeli zatem mechanika skieruje swoje zainteresowania z „dyscyplinowych” badań na rzecz
rozwiązywania problemów w innych dziedzinach, to przy takim podejściu
nadal będzie odgrywać istotną rolę. Zwracano również uwagę na problem
ﬁnansowania nauki w Polsce i konieczność prowadzenia badań na rzecz
gospodarki.
W dniach 10-12 marca 2013 roku w Jarnołtówku odbył się XXXV Zjazd
Delegatów PTMTS połączony z X Konferencją „Nowe kierunki rozwoju me30

Fot. 21. Uczestnicy Zjazdu w Jarnołtówku podczas obrad

Fot. 22. Ośrodek w Jarnołtówku goszczący uczestników Zjazdu

Fot. 23. Prof. Katarzyna Kowal-Michalska w trakcie dyskusji podczas obrad Zjazdu

31

Fot. 24. Kuluarowe pogawędki podczas przerwy kawowej w Jarnołtówku

chaniki”. Organizatorem Konferencji był prof. Ewald Macha, przewodniczący
Oddziału Opolskiego PTMTS. Pomimo niskich środków ﬁnansowych Towarzystwa w upływającej XXXV kadencji zorganizowano 233 imprezy naukowe, w których udział wzięły 6442 osoby, w tym 127 gości zagranicznych, wygłoszono 1459 referatów i zaprezentowano 264 plakaty. Spośród najważniejszych osiągnięć z tego okresu można wymienić organizację II Kongresu Mechaniki Polskiej, uchwalenie nowej wersji Statutu Towarzystwa oraz wznowienie wydawania Biuletynu PTMTS jako oddzielnej publikacji ukazującej
się raz w roku. W lutym 2012 roku ukazał się Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Rok 2011, w formacie A4, z nadanym numerem ISBN 978-83-932107-1-8, a jego okładka nawiązywała do pierwszego Biuletynu z 1959 roku. Po opublikowaniu pierwszego rocznika Narodowy Ośrodek ISSN przy Bibliotece Narodowej zarejestrował Biuletyn PTMTS
w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i już
od kolejnego wydania Biuletyn sygnowany był i nadal jest numerem ISSN
2084-9702.
XXXVI Zjazd Delegatów PTMTS odbył się w Sarbinowie Morskim
w dniach 18-20 marca 2015 roku. Jak zwykle był powiązany z konferencją
„Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, już jedenastą z kolei. Trud organizacji
przypadł tym razem Oddziałowi Koszalińskiemu na czele z przewodniczącym prof. Tomaszem Krzyżyńskim oraz Zarządowi Głównemu PTMTS.
Zdaniem uczestników dzięki wyjątkowej gościnności i komfortowym warunkom, jakie zapewniło kierownictwo ośrodka wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie Morskim, konferencja była wspaniałą okazją
do spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.
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Fot. 25. Pierwszy dzień Zjazdu w Sarbinowie Morskim (od lewej prof. Witold Elsner
– nowo wybrany sekretarz generalny ZG PTMTS, prof. Wiesław Nagórko –
przewodniczący PTMTS w kadencjach XXXIII i XXXIV, prof. Arkadiusz Mężyk –
ustępujący przewodniczący PTMTS, prof. Zbigniew Kączkowski – przewodniczący
PTMTS w kadencjach od XIV do XVII, prof. Zbigniew Kowalewski – nowo wybrany
przewodniczący PTMTS

Fot. 26. Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazdu w Sarbinowie Morskim
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Fot. 27. Obrady Zjazdu w Sarbinowie Morskim

W podsumowaniu osiągnięć kadencji XXXVI można stwierdzić, że Towarzystwo zrealizowało wszystkie zaplanowane imprezy naukowe(również te,
na które nie udało się pozyskać doﬁnansowania):
• odbyły się 172 zebrania naukowe, w których udział wzięło 3978 osób,
w tym 26 gości zagranicznych, wygłoszono 189 referatów;
• odbyło się 27 konferencji, sympozjow, seminariow i sesji, w których
udział wzięły 2842 osoby, w tym 95 gości zagranicznych, wygłoszono
1056 referatów, zaprezentowano 302 plakaty;
• odbyły się jedne warsztaty, w których wzięły udział 22 osoby, wygłoszono 23 referaty;
• rozstrzygnięto 7 konkursów naukowych.
Razem zorganizowano 200 imprez naukowych, w których udział wzięły 6842
osoby, w tym 121 gości zagranicznych, wygłoszono 1268 referatów i zaprezentowano 302 plakaty.
XXXVII Zjazd Delegatów PTMTS połączony z XII Konferencją „Nowe
kierunki rozwoju mechaniki” odbył się w dniach 22-24 marca 2017 roku w Supraślu. Organizacją konferencji zajmował się Oddział Białostocki z przewodniczącym prof. Andrzejem Kazberukiem.
Przewodniczącym Zjazdu został wybrany prof. Wiesław Nagórko.
Do głównych osiągnięć Towarzystwa w XXXVII kadencji należy zaliczyć:
• zorganizowanie III Polskiego Kongresu Mechaniki, tym razem w ścisłej
kooperacji z Międzynarodową Konferencją Metody Komputerowe Mechaniki, co przyniosło wielki sukces wyrażony najwyższą jak do tej pory
liczbą uczestników i istotnym podniesieniem poziomu naukowego imprezy;
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Fot. 28. Miejsce obrad Zjazdu w Supraślu

Fot. 29. Prezydium Zjazdu w Supraślu

• powołanie do życia – uchwałą Zarządu Głównego z dnia 22 października 2015 roku – nowego, już 19 oddziału terenowego Towarzystwa, Oddziału Olsztyńskiego;
• istotny wzrost zainteresowania naukowców z kraju i zagranicy publikowaniem wyników swoich prac w kwartalniku Journal of Theoretical and
Applied Mechanics oraz wzrost wartości współczynnika Impact Factor do
poziomu 0.683, a pięcioletniego do 0.822;
• zebranie środków na renowację grobowca prof. Maksymiliana Tytusa
Hubera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i uruchomienie procedury uzgodnień w sprawie renowacji z inspektoratem nadzoru zabytków opiekującym się grobowcem.
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Fot. 30. Obrady Zjazdu w Supraślu

Naszą chlubą jest bez wątpienia czasopismo Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM). I chociaż w tej jubileuszowej księdze będzie temu
poświęcony oddzielny rozdział, w podsumowaniu ostatniego dziesięciolecia
działalności Towarzystwa nie sposób pominąć tej tak ważnej sprawy.
JTAM rozpoczął działalność jako czasopismo polskojęzyczne: Mechanika
Teoretyczna i Stosowana, organ naukowy Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej. Pierwszy zeszyt MTiS ukazał się w roku 1963. Redaktorem naczelnym był prof. Artur Kacner. Prawa wydawcy należały do Polskiej Akademii Nauk, a właścicielem nakładu było ówczesne Państwowe Wydawnictwo
Naukowe (PWN). W 1963 roku ukazały się 2 zeszyty, w latach 1964-66 rocznie
wydawano trzy zeszyty MTiS. Od 1967 roku czasopismo stało się kwartalnikiem. Artykuły ukazywały się w języku polskim ze streszczeniem w językach
rosyjskim i angielskim. Od początku lat 90. zaczęto publikować prace w języku angielskim. Z inicjatywy władz Towarzystwa w roku 1992 Polska Akademia Nauk zrzekła się praw wydawcy na rzecz Zarządu Głównego PTMTS
i jednocześnie PWN przestało być właścicielem nakładu. Czasopismo zaczęło się ukazywać tylko w języku angielskim pod dwujęzycznym tytułem Mechanika Teoretyczna i Stosowana ∗ Journal of Theoretical and Applied Mechanics.
Od roku 1998 czasopismo ukazuje się tylko pod tytułem angielskim – Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM). Nad pracami kwartalnika czuwa międzynarodowa Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą redaktor naczelny i redaktorzy działowi, wybitni
przedstawiciele różnych dziedzin mechaniki, których zadaniem jest opieka
merytoryczna nad publikowanymi artykułami. Pracują oni społecznie, zwykle przez wiele lat. Jak już wcześniej było wspomniane, od maja 2008 roku
czasopismo jest obecne na tzw. liście ﬁladelﬁjskiej. W wykazie polskich czasopism MNiSW przyznaje za publikację w JTAM 15 punktów. Do redakcji
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rocznie wpływa ponad 350 artykułów. Wszystkie są recenzowane. Czasopismo działa w standardzie Open Access – wszystkie artykuły od pierwszego numeru do bieżącego są dostępne bezpłatnie w Internecie, ich publikacja
opiera się na licencji Creative Commons – BY, NC. W ostatnich latach kwartalnik wprowadził elektroniczny system obsługi redakcji, od numeru 4/2014
wszystkie artykuły mają identyﬁkatory cyfrowe DOI, a w 2016 roku wdrożono system antyplagiatowy.
PTMTS dużą wagę przywiązuje do wszelkich form propagowania osiągnięć naukowych z obszaru szeroko rozumianej mechaniki, a zwłaszcza do
promowania osiągnięć młodego pokolenia mechaników.
Jedną z form takiej promocji są różnego rodzaju konkursy z prestiżowymi
nagrodami przyznawanymi przez powołane kapituły zrzeszające wybitnych
i uznanych w kraju i na świecie przedstawicieli nauki, reprezentujących nie
tylko mechanikę, ale również i inne dyscypliny blisko z nią spokrewnione.
Spośród najważniejszych konkursów organizowanych, współorganizowanych lub objętych patronatem przez PTMTS w ostatnim dziesięcioleciu można wymienić:
• Konkurs o Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka;
• Konkurs o Nagrodę Naukową im. Witolda Nowackiego;
• Konkurs o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego:
• Ogólnokrajowy Konkurs im. Profesora Jana Szmeltera na prace z mechaniki technicznej;
• Konkurs im. Profesora Ryszarda Dąbrowskiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej;
• Konkurs im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów;
• Konkurs wyKOMBinuj mOst.
Warto wspomnieć, że niektóre z wymienionych konkursów zostały ustanowione właśnie w ostatniej dekadzie działalności Towarzystwa.
Nagroda Naukowa im. Wacława Olszaka przyznawana jest młodym pracownikom nauki, którzy nie ukończyli 36 lat, za pracę stanowiącą poważny
wkład w rozwój mechaniki teoretycznej lub stosowanej. Nagrodę ustanowiono w 1988 roku z okazji 30-lecia PTMTS i postanowiono ją przyznawać członkom Towarzystwa raz na dwa lata. Laureat, wyłoniony przez Kapitułę, nagradzany jest dyplomem i medalem z podobizną prof. Wacława Olszaka.
Konkurs o Nagrodę Naukową im. Witolda Nowackiego jest organizowany przez Oddział Warszawski PTMTS, a jego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2008. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe
lub inżynierskie w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz zastosowań w budowie maszyn, urządzeń i konstrukcji. Uchwalona została 15 stycz37

nia 2007 roku na walnym zgromadzeniu Oddziału Warszawskiego. Nagroda przyznawana jest raz w roku kalendarzowym. Laureat otrzymuje dyplom
oraz imienny srebrny medal z podobizną prof. Witolda Nowackiego.

Fot. 31. Prezydium uroczystości wręczania nagród z I Konkursu Nagrody
Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego. Od lewej: prof. Bogdan
Posiadała, przewodniczący PTMTS prof. Zbigniew Kowalewski, JM Rektor
Politechniki Częstochowskiej prof. Maria Nowicka-Skowron, prof. Jan
Szczygłowski, przewodniczący Zarządu Głównego PTETiS prof. Krzysztof
Kluszczyński, przemawia dziekan prof. Norbert Sczygiol

Fot. 32. Laureaci i goście zaproszeni na ceremonię wręczania nagród I Konkursu
o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego została ustanowiona w 2014 roku z inicjatywy częstochowskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) w celu upamiętnienia osoby profesora Bogdana Skalmierskiego. Nagroda jest
przyznawana za:
• twórcze wykorzystanie i zastosowanie nowych metod matematycznych
w technice i inżynierii;
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• prace wyróżniające się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki;
• prace służące budowaniu pomostów pomiędzy techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi.
Ogólnopolski Konkurs Naukowy im. Profesora Jana Szmeltera ma najdłuższą historię wśród konkursów organizowanych przez PTMTS. Jego
pierwsza edycja miała miejsce w 1965 roku pod nazwą Ogólnopolski Konkurs Naukowy na prace z zakresu mechaniki. Konkurs odbywa się co trzy
lata, a organizatorem jest Oddział Łódzki. Obecną nazwę konkurs nosi od
roku 1997 dla uczczenia pamięci wybitnego polskiego mechanika prof. Jana
Szmeltera. Nagrody konkursowe są ﬁnansowane ze środków własnych Oddziału Łódzkiego.
Oddział Gdański PTMTS organizuje coroczne konkursy im. Profesora R.
Dąbrowskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Konkursy dla prac magisterskich i inżynierskich organizowane są naprzemiennie w dwuletnim cyklu.
Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, organizatorzy konferencji Fluid Mechanics Conference oraz Polskie Centrum Pilotowe ERCOFTAC od roku 2000 przeprowadzają Konkurs
im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą pracę z mechaniki płynów.
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od roku 2009
objęło patronat honorowy w konkursie wyKOMBinuj mOst organizowanym
przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Studencki konkurs budowy mostów
wyKOMBinuj mOst organizowany jest od 2008 roku. Pomysł został zaczerpnięty z artykułu opublikowanego w 1976 roku w czasopiśmie Delta (A. Niemierko, Budujemy mosty – rozstrzygnięcie konkursu, Delta, nr 8/1976, 1-5).
Początkowo w konkursie brali udział wyłącznie studenci Politechniki Gdańskiej, szybko jednak wydarzenie objęło swoim zasięgiem całą Polskę, inicjując
wiele innych konkursów budowy modeli mostowych.
Co roku PTMTS obejmuje patronat instytucjonalny nie tylko nad konkursami, ale przede wszystkim nad konferencjami dla młodych adeptów nauki.
Można tu wskazać między innymi konferencję „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” odbywającą się w Warszawie czy też Konferencję Naukową Studentów i Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku” organizowaną na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W przypadku pierwszej z tych konferencji PTMTS jest fundatorem dwóch nagród ﬁnansowanych ze środków, które
Towarzystwo jako Organizacja Pożytku Publicznego uzyskuje z tytułu wpłat
1% podatku dokonywanych dobrowolnie przez członków i sympatyków
Towarzystwa.
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(Status Organizacji Pożytku Publicznego PTMTS otrzymał decyzją Sądu
Rejonowego dla M.St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z dnia 9 września 2005 roku.)

Fot. 33. Grobowiec prof. M.T. Hubera przed renowacją (październik 2015)

PTMTS aktywnie włącza się nie tylko w sprawy merytoryczne związane z zagadnieniami mechaniki lub organizację konferencji, konkursów, szkoleń, ale również w działalność kultywującą pamięć wybitnych osobistości
polskiej mechaniki. W ostatnim okresie Towarzystwo zajęło się renowacją
mocno uszkodzonego grobowca prof. Maksymiliana Tytusa Hubera znajdującego się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Dla ratowania nagrobka Towarzystwo zainicjowało zbiórkę funduszy, w którą zaangażowały się
zarówno uczelnie techniczne w całej Polsce, jak również indywidualni oﬁarodawcy. Koordynację działań związanych z realizacją techniczną przedsięwzięcia wzięła na siebie Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, będąc jednocześnie jednym z głównych sponsorów. Do grona głównych sponsorów do40

Fot. 34. Grobowiec prof. M.T. Hubera podczas renowacji (czerwiec 2017)

Fot. 35. Grobowiec prof. M.T. Hubera po renowacji (październik 2017)
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łączyły: Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. W efekcie dzięki oﬁarności uczelni i wielu
anonimowych osób w roku 2017 udało się odrestaurować grobowiec, w którym spoczywa nasz wybitny rodak.
W tym miejscu chciałbym w imieniu Zarządu Głównego PTMTS oraz
swoim własnym z całego serca podziękować wszystkim darczyńcom oraz
osobom bezpośrednio koordynującym renowację. Sukces przedsięwzięcia
pokazuje, że polskie środowisko naukowe potraﬁ się zmobilizować i można
na nie liczyć pomimo jego skromnych możliwości ﬁnansowych i do tego obwarowanych bardzo rygorystycznymi regułami rozliczeniowymi.

Fot. 36. Tablica pamiątkowa na grobowcu prof. M.T. Hubera ufundowana
przez PTMTS

W roku 2016 w Zarządzie Głównym PTMTS zgłoszono inicjatywę reaktywowania Sekcji Polskiej GAMM. Podczas 9th German-Greek-Polish Symposium, we wrześniu 2016 r. w Kolympari na Krecie, przeprowadzono rozmowy środowiskowe, w których ze strony PTMTS uczestniczyli profesorowie Roman Bogacz, Zbigniew Kowalewski i Włodzimierz Kurnik, a ze strony
GAMM profesorowie Stefan Hartman i Reinhold Kienzler.
Przypomnijmy – GAMM to niemieckie Towarzystwo Matematyki i Mechaniki Stosowanej (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik), które jest międzynarodową pozarządową organizacją naukową,
w swych celach podobną do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej, ale znacznie większą i zrzeszającą uczonych również spoza Niemiec, w tym z Polski. Powstało w roku 1922 roku z inicjatywy Ludwiga Prandtla i Richarda von Misesa, z misją promowania nauk z obszaru matematyki
stosowanej i mechaniki oraz wspierania współpracy międzynarodowej w tym
zakresie. Jedną z najważniejszych form działalności GAMM jest organizowanie corocznych konferencji naukowych pod nazwą GAMM Jahrestagung, o tematyce odpowiadającej proﬁlowi Towarzystwa, na przemian w Niemczech
i innych krajach europejskich. Konferencja ta, ze względu na wsparcie uczestników z Polski, stała się znaczącym zagranicznym forum prezentacji polskiej
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myśli naukowej w obszarze mechaniki oraz kontaktów środowisk mechaniki
w Niemczech i w Polsce, w czasach „żelaznej kurtyny”. W Polsce odbyły się
dotychczas dwie konferencje GAMM Jahrestagung – w roku 1990 w Krakowie
i w roku 2009 w Gdańsku.
Instytucjonalna współpraca GAMM-PTMTS, poza indywidualnym członkostwem w GAMM uczonych polskich oraz indywidualnym wsparciem
uczestników konferencji GAMM, została zainicjowana po udanym GAMM
Jahrestagung w Krakowie, pismem z dnia 7.09.1992 r. ówczesnego przewodniczącego PTMTS prof. Bogdana Skalmierskiego do przedstawiciela GAMM
prof. Oskara Mahrenholtza (dziś członka honorowego PTMTS) z propozycją zawarcia porozumienia o współpracy. Początki nie były łatwe, bo następnym krokiem ku porozumieniu były uzgodnienia poczynione przez przez
prof. Andrzeja Tylikowskiego z prof. Mahrenholtzem i prof. R. Mennickenem w kwietniu roku 1994 podczas Konferencji GAMM w Braunschweigu.
Na tekst porozumienia trzeba było czekać jeszcze dwa lata. Został on przesłany przez prezydenta GAMM, prof. Franza Zieglera przy piśmie z dnia
17.12.1996 r. skierowanym do prof. Gwidona Szefera. Porozumienie zostało
zawarte w roku 1997, a sygnatariuszami byli prof. F. Ziegler oraz prof. Jerzy
Maryniak, nowy przewodniczący PTMTS. Najważniejsze ustalenia porozumienia z roku 1997 były następujące:
• wzajemne członkostwo w GAMM i PTMTS, ale po złożeniu wymaganej
deklaracji w obu towarzystwach,
• składka członkowska GAMM dla Polaków w wysokości 2/3 wymaganej,
• wzajemne dostarczanie materiałów przesyłanych członkom,
• czas obowiązywania nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez
każdą ze stron.
W porozumieniu z 1997 roku nie znalazły się zapisy dotyczące Sekcji Polskiej
GAMM.
Utworzenie Sekcji Polskiej GAMM zapoczątkował list z grudnia 2003 roku prezydenta GAMM, prof. F. Pfeifera skierowany do Ministra Nauki Rządu
RP, prof. Michała Kleibera, zawierający propozycję utworzenia Sekcji Polskiej
GAMM, zgodnie z wcześniejszymi działaniami środowiskowymi (powołano
się na prof. Oskara Mahrenholtza). Strona niemiecka zaproponowała prof.
Ryszarda Pęcherskiego na organizatora i pierwszego przewodniczącego
Sekcji Polskiej GAMM.
Inicjatywa utworzenia Sekcji Polskiej GAMM została z satysfakcją przyjęta przez PTMTS, co znalazło wyraz w piśmie przewodniczącego Zarządu
Głównego, prof. Józefa Kubika do Ministra Nauki i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera z datą 23.03.2004 r. Do prac przygotowawczych Towarzystwo
43

delegowało dwóch swych aktywnych działaczy – prof. Ryszarda Pęcherskiego i prof. Andrzeja Tylikowskiego. Minister M. Kleiber zaakceptował i poparł wobec strony niemieckiej udział PTMTS w organizowaniu Sekcji Polskiej
GAMM.
Podczas XXXI Zjazdu Delegatów PTMTS w Wildze 8.04.2005 r. 15 osób
będących członkami PTMTS i GAMM stało się założycielami Sekcji Polskiej
GAMM. Pismem z dnia 30.03.2006 r. prof. R. Pęcherskiego jako przewodniczącego Sekcji Polskiej GAMM do prof. Ulbrichta, ówczesnego Sekretarza
GAMM, Sekcja Polska została powiększona o kolejne 7 osób, zatem jej stan
w roku 2006 obejmował 22 członków. Byli to:
Krzysztof Arczewski
Roman Bogacz
Adam Bokota
Danuta Jasińska-Choromańska
Ryszard Dzięcielak
Stanisław Drobniak
Józef Kubik
Mieczysław Kuczma
Włodzimierz Kurnik
Ryszard Kutyłowski
Zbigniew Olesiak

Włodzimierz Pauk
Wojciech Pietraszkiewicz
Bogdan Posiadała
Ryszard Pęcherski
Jerzy Rakowski
Jarosław Stefaniak
Andrzej Tylikowski
Zbigniew Wójcicki
Czesław Woźniak
Małgorzata Woźniak
Józef Wranik

Według danych, jakimi dysponuje GAMM, w roku 2016 na liście Sekcji
Polskiej znajdowały się następujące osoby:
Grzegorz Domek
Józef Droździel
Andrzej Garstecki
Danuta Jasińska-Choromańska
Marcin Kamiński
Tomasz Krzyżyński
Leon Kukiełka
Ryszard Kutyłowski
Tomasz Łodygowski
Artur Maciąg

Ireneusz Malujda
Igor Ohirko
Jarosław Rusin
Jerzy Rakowski
Zbigniew Starczewski
Andrzej Tylikowski
Mirosław Witos
Michał Wojtylak
Zbigniew Wójcicki
Czesław Woźniak (zm. w 2015 r.)

Aktualny stan współpracy PTMTS-GAMM, w tym Sekcji Polskiej GAMM,
został przedstawiony podczas XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS w marcu
2017 roku w Supraślu. Zjazd potwierdził zainteresowanie rozwojem współpracy z GAMM, w tym udziałem PTMTS w reaktywowaniu Sekcji Polskiej.
Działania organizacyjne dotyczące Sekcji Polskiej zostały powierzone prof.
Mieczysławowi Kuczmie z Oddziału Poznańskiego PTMTS.
44

Na zakończenie tego dość jednak skrótowego omówienia najważniejszych
form działalności naszego Towarzystwa w ostatnim dziesięcioleciu kilka zdań
na temat perspektyw dalszej aktywności PTMTS. Punktem wyjścia niech będzie tutaj tabela pokazująca stan osobowy naszej rodziny mechaników.
Tabela 1. Liczba członków PTMTS w latach 2008-2017
Na
koniec
roku
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Liczba
członków
1000
962
941
974
986
970
958
959
951
925

W tym
członków
honorowych
32
27
28
27
27
26
25
24
25
21

W tym
członków
zagranicznych

37
37
37
41
41
47

Liczba
oddziałów
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18

Liczba członków PTMTS, jak widać w tabeli 1, utrzymuje się w kolejnych
latach ostatniej dekady na niemal stałym poziomie, a w ostatnich dwóch latach można zaobserwować nawet niewielki wzrost. Można zatem powiedzieć,
że Towarzystwo w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w naszym środowisku
i ciągle jeszcze przyciąga młodą generację mechaników, która daje nadzieję na
dalszy rozwój jego działalności.
Oczywistością jest wskazywanie na dużą potrzebę racjonalnego reformowania systemów nauki i szkolnictwa wyższego w Kraju w celu zwiększenia
konkurencyjności wyników naszych badań zarówno w Europie, jak i na świecie. Potrzeba ta wiąże się ściśle z koniecznością zapewnienia fundamentów
szybkiego rozwoju Polski w wielu płaszczyznach aktywności. Należy wyraźnie zaakcentować, że system edukacji, badań naukowych i transferu technologii do przedsiębiorstw przemysłowych powinien być traktowany przez
państwo w sposób priorytetowy. System ten powinien stanowić platformę do
szybkiego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. W takim aspekcie system
kształcenia inżynierów i młodej kadry naukowej w zakresie nauk technicznych staje się kluczowym elementem zapewnienia postępu. Widać zatem mimo upływu lat, że tak samo jak 10 lat temu, także i teraz istnieje ogromna potrzeba opracowania spójnej strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego
w Polsce oraz konieczność zdecydowanego zwiększenia nakładów budżetowych na tę sferę działalności, tak aby jak najszybciej osiągnąć poziom będący
standardem w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.
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Spoglądając w przyszłość z uwzględnieniem stale rosnącej aktywności
naszego środowiska, można mieć nadzieję, że cel ten zostanie pomyślnie
zrealizowany, czego wszystkim członkom PTMTS serdecznie życzę przy
okazji jubileuszu 60-lecia działalności.
Wykorzystując tę okazję, niech mi wolno będzie wszystkim Państwu
złożyć najlepsze życzenia dobrego zdrowia, wielu sukcesów tak w życiu
zawodowym, jak i osobistym, a przede wszystkim moc zadowolenia i satysfakcji z dokonań uzyskiwanych w ramach naszej ciągle jeszcze mającej
przed sobą szerokie perspektywy dyscypliny naukowej, jaką jest mechanika.
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WŁADZE PTMTS
(1958-2018)

• Zjazd założycielski – Warszawa, 13 marca 1958 r.
I kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Skarbnik
Członek Prezydium
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Wacław Olszak
prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Kazimierz Zarankiewicz
prof. Franciszek Misztal
prof. Jarosław Naleszkiewicz
prof. Tadeusz Pełczyński

• I Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 30 maja 1959 r.
II kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Wacław Olszak
prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Jan Szmelter
prof. Kazimierz Zarankiewicz
prof. Franciszek Misztal
prof. Janusz Walczak
doc. Adam Kacner

• II Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 27 kwietnia 1960 r.
III kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Wacław Olszak
prof. Jan Szmelter
doc. Zbigniew Olesiak
doc. Adam Kacner
dr Antoni Sawczuk
prof. Janusz Walczak
prof. Zbigniew Budzianowski
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• III Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 29 kwietnia 1961 r.
IV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Jan Szmelter
prof. Wacław Olszak
prof. Zbigniew Olesiak
dr Antoni Sawczuk
doc. Adam Kacner
dr Antoni Sawczuk
prof. Marian Janusz
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Budzianowski
prof. Janusz Walczak

• IV Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 17 maja 1962 r.
V kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Jan Szmelter
prof. Zbigniew Olesiak
dr Antoni Sawczuk
doc. Adam Kacner
dr Antoni Sawczuk
prof. Marian Janusz
prof. Wacław Olszak
doc. Tadeusz Puchałka
prof. Mieczysław Sąsiadek

• V Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 27 kwietnia 1963 r.
VI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Zbigniew Olesiak
dr Zbigniew Pełka
doc. Antoni Sawczuk
dr Zbigniew Pełka
prof. Igor Kisiel
prof. Wacław Olszak
doc. Tadeusz Puchałka
prof. Mieczysław Sąsiadek

• VI Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 23 maja 1964 r.
VII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Witold Wierzbicki
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Zbigniew Olesiak
dr Zbigniew Pełka
doc. Wojciech Szczepiński
dr Zbigniew Pełka
prof. Igor Kisiel
prof. Wacław Olszak
dr J. Korjan
prof. Jerzy Sielski

• VII Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 8 maja 1965 r.
VIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Muttermilch
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Zbigniew Olesiak
doc. Roman Solecki
doc. Wojciech Szczepiński
doc. Bogumił Staniszewski
prof. Wacław Olszak
dr J. Korjan
prof. Jerzy Sielski

• VIII Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 28 maja 1966 r.
IX kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Muttermilch
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Bogumił Staniszewski
doc. Roman Solecki
doc. Zbigniew Osiński
prof. Czesław Eimer
prof. Wacław Olszak
doc. Władysław Bogusz
prof. Adam Cybulski
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• IX Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 16 czerwca 1967 r.
X kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Muttermilch
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Bogumił Staniszewski
doc. Roman Solecki
doc. Zbigniew Osiński
prof. Czesław Eimer
prof. Wacław Olszak
doc. Władysław Bogusz
prof. Adam Cybulski

• X Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 25 maja 1968 r.
XI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Muttermilch
prof. Witold Nowacki
prof. Zbigniew Brzoska
prof. Bogumił Staniszewski
doc. Roman Solecki
doc. Zbigniew Osiński
prof. Czesław Eimer
prof. Wacław Olszak
doc. Władysław Bogusz
prof. Adam Cybulski

• XI Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 17 maja 1969 r.
XII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Brzoska
prof. Bogumił Staniszewski
prof. Michał Życzkowski
prof. Zbigniew Osiński
doc. Jacek Stupnicki
prof. Czesław Eimer
dr Kazimierz Borsuk
prof. Wacław Olszak
doc. Władysław Bogusz
prof. Adam Cybulski

• XII Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 12 czerwca 1970 r.
XIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Brzoska
prof. Bogumił Staniszewski
prof. Michał Życzkowski
prof. Zbigniew Osiński
doc. Jacek Stupnicki
dr Kazimierz Borsuk
prof. Jan Szmelter
prof. Wacław Olszak
prof. Zbigniew Budzianowski
prof. Marian Suchar

• XIII Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 12 czerwca 1971 r.
XIV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Zbigniew Osiński
prof. Janusz Murzewski
prof. Jan Szmelter
prof. Gustaw Rakowski
dr Kazimierz Borsuk
doc. Zbigniew Wesołowski
prof. Wacław Olszak
prof. Zbigniew Budzianowski
prof. Marian Suchar

• XIV Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 6 maja 1972 r.
XV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członek ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Zbigniew Osiński
prof. Janusz Murzewski
prof. Jan Szmelter
prof. Gustaw Rakowski
prof. Zbigniew Wesołowski
prof. Marek Kwieciński
dr Kazimierz Borsuk
prof. Zbigniew Budzianowski
prof. Marian Suchar
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• XV Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 12 maja 1973 r.
XVI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Zbigniew Osiński
prof. Zbigniew Parszewski
prof. Jan Szmelter
prof. Gustaw Rakowski
prof. Zbigniew Wesołowski
prof. Marek Kwieciński
prof. Eugeniusz Bielewicz
prof. Stanisław Piechnik
prof. Otton Dąbrowski
doc. Henryk Mikołajczak

• XVI Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 1 czerwca 1974 r.
XVII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kączkowski
prof. Zbigniew Osiński
prof. Zbigniew Parszewski
prof. Jan Szmelter
prof. Jerzy Antoniak
prof. Zbigniew Wesołowski
prof. Gustaw Rakowski
prof. Eugeniusz Bielewicz
prof. Jerzy Murzewski
prof. Stanisław Dmitruk
prof. Jerzy Kołakowski
prof. Henryk Mikołajczak
prof. Marek Kwieciński

• XVII Zjazd Delegatów PTMTS – Łódź, 8-9 kwietnia 1976 r.
XVIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-ca Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Parszewski
prof. Jerzy Antoniak
prof. Stanisław Kocańda
prof. Marek Dietrich
dr Kazimierz Borsuk
prof. Eugeniusz Bielewicz
doc. Henryk Mikołajczak
doc. Zenon Waszczyszyn
prof. Jerzy Kołakowski

• XVIII Zjazd Delegatów PTMTS – Ustroń Zawodzie, 9-11 marca 1978 r.
XIX kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Marek Dietrich
prof. Eugeniusz Bielewicz
prof. Zbigniew Olesiak
doc. Józef Wojnarowski
doc. Andrzej Tylikowski
dr Kazimierz Borsuk
prof. Zenon Waszczyszyn
prof. Kazimierz Biernatowski
doc. Henryk Mikołajczak
doc. Władysław Walczak
doc. Waldemar Bachmacz
doc. Edward Radwański

• XIX Zjazd Delegatów PTMTS – Błażejewko, 21-22 maja 1980 r.
XX kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Marek Dietrich
prof. Eugeniusz Bielewicz
prof. Zbigniew Olesiak
doc. Józef Wojnarowski
doc. Edward Radwański
doc. Andrzej Tylikowski
doc. Waldemar Bachmacz
prof. Kazimierz Biernatowski
prof. Jarosław Stefaniak
doc. Władysław Walczak

• XX Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 22 października 1982 r.
XXI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika

–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Olesiak
prof. Józef Wojnarowski
prof. Roman Gutowski
prof. Władysław Walczak
doc. Waldemar Bachmacz
prof. Andrzej Wilczyński
doc. Zdzisław Sulimowski
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Członkowie ZG

–
–
–
–
–
–

Z-cy Członków ZG

prof. Eugeniusz Brzuchowski
prof. Stanisław Kasprzyk
prof. Jan Kruszewski
doc. Janusz Lipiński
doc. Ryszard Parkitny
doc. Marek Trombski

• XXI Zjazd Delegatów PTMTS – Bielsko-Biała, 9-11 maja 1984 r.
XXII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Józef Wojnarowski
prof. Eugeniusz Brzuchowski
prof. Wiesław Krzyś
prof. Zbigniew Dżygadło
doc. Janusz Lipiński
prof. Andrzej Wilczyński
doc. Ryszard Parkitny
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Kazimierz Sobczyk
prof. Mieczysław Wizmur
doc. Jerzy Gołaś
doc. Czesław Mickiewicz
doc. Zdzisław Sulimowski

• XXII Zjazd Delegatów PTMTS – Kokotek k. Lublińca,
9-10 października 1986 r.
XXIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Józef Wojnarowski
prof. Roman Gutowski
prof. Czesław Woźniak
prof. Zbigniew Dżygadło
doc. Janusz Lipiński
prof. Ryszard Parkitny
doc. Zdzisław Sulimowski
prof. Kazimierz Biernatowski
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Mieczysław Wizmur
prof. Zenon Kończak
prof. Wiesław Krzyś
prof. Kazimierz Sobczyk

• XXIII Zjazd Delegatów PTMTS – Zakopane, 26-28 listopada 1988 r.
XXIV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Bogdan Skalmierski
prof. Ryszard Ganowicz
prof. Czesław Woźniak
prof. Zbigniew Dżygadło
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Ryszard Parkitny
doc. Janusz Lipiński
prof. Marian Kmiecik
prof. Kazimierz Sobczyk
prof. Józef Wojnarowski
prof. Roman Gutowski
doc. Wiesław Pudlik

• XXIV Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 6 października 1990 r.
XXV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Bogdan Skalmierski
prof. Marian Kmiecik
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Zbigniew Dżygadło
doc. Janusz Lipiński
prof. Ryszard Parkitny
prof. Andrzej Olędzki
doc. Ryszard Dzięcielak
prof. Roman Jankowiak
doc. Wiesław Pudlik
prof. Andrzej Ajdukiewicz
prof. Walery Szuścik

• XXV Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 24 października 1992 r.
XXVI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik

–
–
–
–
–
–

prof. Andrzej Tylikowski
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Wojciech Nowacki
doc. Ryszard Dzięcielak
prof. Tadeusz Burczyński
prof. Ryszard Parkitny
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Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–

prof. Andrzej Olędzki
prof. Jan Filipkowski
prof. Mieczysław Hann
prof. Czesław Woźniak
prof. Roman Jankowiak
prof. Józef Wojnarowski

• XXVI Zjazd Delegatów PTMTS – Warszawa, 7 października 1994 r.
XXVII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Maryniak
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Wojciech Nowacki
doc. Ryszard Dzięcielak
prof. Tadeusz Burczyński
prof. Czesław Woźniak
prof. Roman Jankowiak
prof. Andrzej Ajdukiewicz
prof. Jan Filipkowski
prof. Mieczysław Hann
doc. Janusz Lipiński
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Józef Wojnarowski

• XXVII Zjazd Delegatów PTMTS – Rynia k. Warszawy,
5-6 października 1996 r.
XXVIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Jerzy Maryniak
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Wojciech Nowacki
prof. Józef Kubik
prof. Dagmara Tejszerska
prof. Czesław Woźniak
prof. Ryszard Parkitny
doc. Ryszard Dzięcielak
prof. Gwidon Szefer
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Andrzej Olędzki
prof. Walery Szuścik
prof. Józef Wojnarowski

• XXVIII Zjazd Delegatów PTMTS – Rynia k. Warszawy,
23-25 października 1998 r.
XXIX kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Eugeniusz Świtoński
prof. Jerzy Maryniak
prof. Wojciech Nowacki
prof. Józef Kubik
dr hab. Wiesław Nagórko, prof. SGGW
dr inż. Jacek Goszczyński
prof. Walery Szuścik
prof. Roman Jankowiak
prof. Czesław Szymczak
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Ewald Macha
prof. Ryszard Parkitny
prof. Bogdan Skalmierski

• XXIX Zjazd Delegatów PTMTS – Wisła, 28-29 października 2000 r.
XXX kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Eugeniusz Świtoński
prof. Józef Kubik
prof. Wojciech Nowacki
dr hab. Wiesław Nagórko, prof. SGGW
prof. Roman Jankowiak
dr inż. Jacek Goszczyński
prof. Walery Szuścik
prof. Ryszard Parkitny
prof. Bogdan Skalmierski
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Wojciech Pietraszkiewicz
prof. Czesław Szymczak

• XXX Zjazd Delegatów PTMTS – Wisła, 15 lutego 2003 r.
XXXI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.

–
–
–
–
–

prof. Józef Kubik
prof. Eugeniusz Świtoński
prof. Wojciech Nowacki
dr hab. Wiesław Nagórko, prof. SGGW
prof. Roman Jankowiak
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Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–

dr inż. Jacek Goszczyński
prof. Czesław Szymczak
prof. Stanisław Drobniak
dr hab. inż. Jerzy Rakowski, prof. PP
prof. Andrzej Tylikowski
dr hab. Dagmara Tejszerska, prof. PŚl
prof. Piotr Konderla

• XXXI Zjazd Delegatów PTMTS – Wilga, 8-10 kwietnia 2005 r.
XXXII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Józef Kubik
prof. Dagmara Tejszerska
prof. Wojciech Nowacki
dr hab. Wiesław Nagórko, prof. SGGW
prof. Roman Jankowiak
dr inż. Jacek Goszczyński
prof. Czesław Szymczak
prof. Lech Dietrich
prof. Stanisław Drobniak
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Piotr Konderla
dr hab. inż. Jerzy Rakowski, prof. PP

• XXXII Zjazd Delegatów PTMTS – Nowogród, 16-17 marca 2007 r.
XXXIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

dr hab. Wiesław Nagórko, prof. SGGW
prof. Józef Kubik
prof. Wojciech Nowacki
prof. Dagmara Tejszerska
prof. Roman Jankowiak
prof. Lech Dietrich
prof. Czesław Szymczak
prof. Stanisław Drobniak
dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, prof. PP
prof. Andrzej Tylikowski
dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. PG
prof. Piotr Konderla

• XXXIII Zjazd Delegatów PTMTS – Suchedniów, 10-12 marca 2009 r.
XXXIV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny

Zastępca Sekr. Gen.

Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Wiesław Nagórko
prof. Andrzej Tylikowski
prof. Wojciech Nowacki (do 14 VIII 2009 r.)
prof. Ryszard Parkitny (od 9 X 2009 r.)
prof. Dagmara Tejszerska (do 23 IV 2010 r.)
dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska,
prof. PŁ (od 17 VI 2010 r.)
dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska,
prof. PŁ (do 16 VI 2010 r.)
prof. Ryszard Pęcherski (od 17 VI 2010 r.)
prof. Lech Dietrich
prof. Czesław Szymczak
dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, prof. PP
prof. Ryszard Parkitny (do 8 X 2009 r.)
prof. Ryszard Pęcherski
prof. Piotr Konderla (od 9 X 2009 r.)
prof. Paweł Kłosowski (od 17 VI 2010 r.)
prof. Paweł Kłosowski (do 16 VI 2010 r.)
prof. Piotr Konderla

• XXXIV Zjazd Delegatów PTMTS – Hucisko k. Częstochowy,
17-19 marca 2011 r.
XXXV kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny

–
–
–
–

Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Członkowie ZG

–
–
–
–
–
–
–
–

Z-cy Członków ZG

prof. Arkadiusz Mężyk
prof. Wiesław Nagórko
prof. Andrzej Tylikowski
dr hab. inż. Katarzyna Kowal-Michalska,
prof. PŁ
prof. Ryszard Pęcherski
prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Paweł Kłosowski
prof. Piotr Konderla
prof. Włodzimierz Kurnik
prof. Ryszard Parkitny
dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak, prof. PP
prof. Krzysztof Magnucki
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• XXXV Zjazd Delegatów PTMTS – Jarnołtówek, 21-23 marca 2013 r.
XXXVI kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Z-ca Skarbnika
Członkowie ZG

Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

• XXXVI Zjazd Delegatów PTMTS – Sarbinowo Morskie,
20-21 marca 2015 r.
XXXVII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
Skarbnik
Z-ca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Włodzimierz Kurnik
prof. Arkadiusz Mężyk
prof. Witold Elsner
prof. Ryszard Pęcherski
prof. Paweł Kłosowski
prof. Piotr Konderla
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
prof. Bogdan Maruszewski
prof. Janusz Badur
prof. Tomasz Krzyżyński

• XXXVII Zjazd Delegatów PTMTS – Supraśl, 20-21 marca 2017 r.
XXXVIII kadencja
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz Generalny
Zastępca Sekr. Gen.
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–
–
–
–
–

prof. Zbigniew Kowalewski
prof. Włodzimierz Kurnik
prof. Andrzej Seweryn
prof. Witold Elsner
prof. Ryszard Pęcherski

Skarbnik
Z-ca Skarbnika
Członkowie ZG
Z-cy Członków ZG

–
–
–
–
–
–

prof. Paweł Kłosowski
prof. Tomasz Krzyżyński
prof. Janusz Badur
dr hab. inż. Sławomir Kciuk
dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP
dr hab. inż. Radosław Mania, prof. PŁ

Przewodniczący Zarządów Oddziałów PTMTS
w kolejnych kadencjach
• Oddział Białostocki – rok założenia 1988
Anatoliusz Jakowluk
Włodzimierz Jermołaj
Robert Uścinowicz
Bazyli Krupicz
Andrzej Seweryn
Andrzej Kazberuk

1988-1998
1998-2002
2002-2007
2007-2009
2009-2015
2015-

• Oddział Bielsko-Bialski – rok założenia 1980
Stanisław J. Gdula
Marek Trombski
Stanisław Wojciech
Marek Trombski
Stanisław J. Gdula
Marek Trombski
Józef Drewniak
Andrzej Harlecki
Stanisław Zawiślak

1980-1986
1986-1990
1990-1992
1992-1996
1996-1998
1998-2004
2004-2011
2011-2017
2017-

• Oddział Bydgoski – rok założenia 1972
Krzysztof Wernerowski
L.M. Kamiński
Krzysztof Wernerowski
Edward Walicki
Bronisław Siołkowski
Romuald Świtka
Krzysztof Wernerowski
Henryk Holka
Jerzy Gołaś
Jerzy Sawicki

1972-1973
1973-1978
1978-1980
1980-1985
1985-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2007
2007-2011
201161

• Oddział Częstochowski – rok założenia 1969
Jerzy Kołakowski
Janusz Elsner
Waldemar Bachmacz
Lech Tomski
Stanisław Drobniak
Norbert Sczygiol
Adam Bokota
Witold Elsner
Bogdan Posiadała

1969-1976
1976-1988
1988-1992
1992-1996
1996-2000
2000-2002
2002-2009
2009-2013
2013-

• Oddział Gdański – rok założenia 1958
Marian Piątek
Roman Kazimierczak
Piotr Wilde
Eugeniusz Bielewicz
Józef Wiąckowski
Piotr Wilde
Roman Kazimierczak
Jan Kruszewski
Wojciech Pietraszkiewicz
Eugeniusz Bielewicz
Zbigniew Cywiński
Czesław Szymczak
Paweł Kłosowski
Robert Jankowski
Jarosław Górski

1958-1961
1961-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1971
1971-1976
1976-1978
1978-1982
1982-1984
1984-1990
1990-1992
1992-2002
2002-2009
2009-2011
2011-

• Oddział Gliwicki – rok założenia 1958
Marian Janusz
Janusz Dietrych
Oktawian Popowicz
Kazimierz Kutarba
Tadeusz Kochmański
Jerzy Antoniak
Józef Wojnarowski
Walery Szuścik
Eugeniusz Świtoński
Dagmara Tejszerska
Arkadiusz Mężyk
Sławomir Kciuk
Sławomir Duda
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1958-1961
1961-1964
1964-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1973
1973-1978
1978-1988
1988-1998
1998-2002
2002-2011
2011-2015
2015-

• Oddział Kielecki – rok założenia 1984
Andrzej Radowicz
Andrzej Neimitz
Wojciech Gierulski
Leszek Płonecki
Dariusz Bojczuk
Zbigniew Koruba
Izabela Krzysztoﬁk

1984-1990
1990-1992
1992-2000
2000-2002
2002-2009
2009-2017
2017-

• Oddział Koszaliński – rok założenia 2008
Tomasz Krzyżyński

2008-

• Oddział Krakowski – rok założenia 1958
Antoni Sałustowicz
Janusz Walczak
Władysław Bogusz
Michał Życzkowski
Janusz Murzewski
Zbigniew Engel
Zenon Waszczyszyn
Gwidon Szefer
Stanisław Kasprzyk
Wiesław Krzyś
Stanisław Bednarz
Jan Ryś
Stanisław Bednarz
Edward Maciąg
Tadeusz Uhl
Stanisław Mazurkiewicz
Wojciech Batko
Czesław Cichoń
Jacek Cieślik
Ryszard Pęcherski
Jacek Cieślik
Bogumił Wrana
Ryszard Pęcherski
Bogumił Wrana
Grzegorz Cieplok

1958-1963
1963-1965
1965-1966
1966-1968
1968-1970
1970-1973
1973-1976
1976-1977
1977-1980
1980-1984
1984-1986
1986-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2004
2004-2007
2007-2011
2011-2013
2013-2015
2015-2017
201763

• Oddział Lubelski – rok założenia 1978
Zdzisława Rotter
Kazimierz Szabelski
Zdzisława Rotter
Kazimierz Szabelski
Tadeusz Banek
Jerzy Warmiński
Andrzej Teter
Rafał Rusinek

1978-1980
1980-1984
1984-1989
1990-1996
1996-2002
2002-2011
2011-2015
2015-

• Oddział Łódzki – rok założenia 1958
Jan Szmelter
Zdzisław Parszewski
Władysław Walczak
Janusz Lipiński
Waldemar Kobza
Tadeusz Przedecki
Marian Suchar
Marian Królak
Zbigniew Kołakowski
Katarzyna Kowal-Michalska
Jarosław Jędrysiak

1958-1962
1962-1972
1974-1978
1978-1982
1982-1986
1986-1990
1990-1992
1992-1996
1996-2004
2004-2010
2011-

• Oddział Olsztyński – rok założenia 2015
Wojciech Sobieski

2015-

• Oddział Opolski – rok założenia 1976
Oswald Mateja
Jan Kubik
Maciej Gryczmański
Jerzy Gołaś
Jan Kubik
Tadeusz Chmielewski
Janusz Boss
Ewald Macha
Grzegorz Gasiak
Tadeusz Łagoda
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1976-1978
1978-1980
1980-1982
1982-1984
1984-1986
1986-1992
1992-1996
1996-VIII 2014
VIII 2014-2015
2015-

• Oddział Poznański – rok założenia 1958
Edmund Karaśkiewicz
Jarosław Stefaniak
Czesław Cempel
Ryszard Dzięcielak
Zenon Kończak
Ryszard Dzięcielak
Marian Ostwald
Bogdan Maruszewski
Roman Starosta

1958-1970
1970-1980
1980-1982
1982-1988
1988-1998
1998-2007
2007-2009
2009-2013
2013-

• Oddział Rzeszowski – rok założenia 1958
Zbyszko Stojek
Henryk Kopecki
Zenon Bychawski
Zbyszko Stojek
Jan Woźniacki
Jan Madejski
Henryk Kopecki
Andrzej Burghardt

1972-1974
1974-1976
1976-1978
1978-1980
1980-1982
1982-1984
1984-2015
2015-

• Oddział Szczeciński – rok założenia 1958
Konstantyn Lisowski
Józef Korian
Jerzy Mierzejewski
Czesław Mickiewicz
Karol Grudziński
Kazimierz Szmidt
Mieczysław Hann
Karol Grudziński
Andrzej Witek
Bartosz Powałka

1958-1965
1965-1967
1967-1972
1972-1982
1982-1992
1992-1996
1996-1998
1998-2007
2007-2013
2013-

• Oddział Warszawski – rok założenia 1958
Jerzy Muttermilch
Zbigniew Kączkowski
Zbigniew Olesiak
Marek Dietrich
Jerzy Rutkowski
Stanisław Łukasiewicz

1958-1965
1965-1969
1969-1973
1973-1976
1976-1978
1978-1980
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Andrzej Olędzki
Stanisław Dubiel
Andrzej Olędzki
Jerzy Maryniak
Wiesław Sobieraj
Witold Gutkowski
Lech Dietrich
Włodzimierz Kurnik
Lech Dietrich
Elżbieta Pieczyska

1980-1982
1982-1984
1984-1988
1988-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2004
2004-2009
2009-2011
2011-

• Oddział Wrocławski – rok założenia 1958
Adam Mitzel
Mieczysław Sąsiadek
Roman Mromliński
Otton Dąbrowski
Augustyn Borcz
Stanisław Dmitruk
Jeremi Sieczkowski
Eugeniusz Brzuchowski
Kazimierz Biernatowski
Marek Zakrzewski
Eugeniusz Brzuchowski
Jan Kmita
Paweł Śniady
Piotr Konderla
Władysław Mironowicz
Marek Gawliński
Danuta Bryja
Wojciech Błażejewski

1958-1963
1964-1965
1965-1967
1967-1971
1971-1973
1973-1974
1974-1976
1976-1982
1982-1986
1986-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1998
1998-2002
2002-2007
2007-2011
2011-2017
2017-

• Oddział Zielonogórski – rok założenia 1978
Jerzy Kowalski
Edward Goss
Leszek Szeloch
Franciszek Romanow
Stanisław Misztal
Antoni Matysiak
Piotr Alawdin
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1976-1977
1977-1984
1984-1990
1990-1994
1994-1996
1996-2011
2011-

SYLWETKI PRZEWODNICZĄCYCH POLSKIEGO
TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ
I STOSOWANEJ
Zbigniew Kowalewski
Profesor Witold Wierzbicki
przewodniczący PTMTS w latach od 1958 do 1964
w kadencjach jednorocznych od I do VII

(1890-1965)

Profesor Witold Wierzbicki urodził się w 1890 roku. Jego ponad 40-letnia
działalność naukowa w dziedzinie mechaniki budowli stanowi cały rozdział
rozwoju tej dyscypliny naukowej w Polsce. Zainteresowania naukowe wykazywał już jako student Instytutu Inżynierów Drogi 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 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
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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 Witold 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 powstającej z gruzów po latach wojny Politechniki Warszawskiej. Oprócz absorbującej funkcji dziekana i działalności dydaktycznej rozwinął szeroką działalność naukową, biorąc aktywny udział w organizowaniu kongresów, zjazdów
naukowych, konferencji, publikując oryginalne prace naukowe w kraju i za
granicą.
Kiedy powstała Polska Akademia Nauk, profesor Wierzbicki został powołany na jej członka rzeczywistego, 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, można jeszcze wymienić 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 profesor Wierzbicki został 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 Witoldowi
Wierzbickiemu zaszczytny tytuł doktora honoris causa.
Profesor Witold Wierzbicki odegrał kluczową rolę w powołaniu do życia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Wziął czynny udział w jego organizacji jako członek założyciel, a następnie jako pierwszy prezes. W późniejszych latach był jeszcze kilkukrotnie wybierany prezesem Towarzystwa. Z chwilą rozpoczęcia wydawania czasopisma Towarzystwa Mechanika Teoretyczna i Stosowana został przewodniczącym Rady Redakcyjnej. Na stanowiskach społecznych w naszym Towarzystwie profesor
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Wierzbicki nie szczędził trudu ani czasu, aby ta tak potrzebna dla rozwoju
polskiej mechaniki organizacja rozwijała się jak najszybciej i najowocniej.

Profesor Jerzy Mutermilch
przewodniczący PTMTS w latach od 1965 do 1968
w kadencjach jednorocznych od VIII do XI

(1903-1990)

Profesor Jerzy Mutermilch urodził się w roku 1903. W roku 1921 ukończył
warszawskie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, po czym rozpoczął studia
w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej, które uwieńczył dyplomem w roku 1928. Jako inżynier dróg i mostów działał równocześnie jako projektant mostów w ramach Biura Studiów i Projektów PKP oraz
jako pracownik nauki w szkolnictwie wyższym. Najpierw w Katedrze Geodezji i Inżynierii Leśnej SGGW pod kierunkiem prof. Witolda Wierzbickiego,
następnie na tym samym kierunku w Katedrze Statyki Budowli Politechniki
Warszawskiej.
Wybuch wojny w roku 1939 i okupacja niemiecka uniemożliwiły Profesorowi kontynuowanie jawnej działalności, jednak pracę dydaktyczną prowadził nadal w różnych zespołach tajnego nauczania.
Pracę studialno-naukową kontynuował intensywnie także po zakończeniu wojny. Na podstawie przedstawionej dysertacji uzyskał w roku 1945 stopień doktora nauk technicznych. W roku następnym skończył pomyślnie
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przewód habilitacyjny i został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej, którą prowadził do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale od roku 1960 już jako profesor
zwyczajny.
Profesor Mutermilch reprezentował ten rodzaj mechaniki, który był źródłem bezpośrednich zastosowań w inżynierii. Już jako młody inżynier w latach 1928-1939 zajął się pracą studialną i projektową mostów. W latach
1945-1950 kontynuował działalność inżyniera jako kierownik działu mostów
w Biurze Studiów i Projektów PKP. Znamienna jest troska o bezpośredniość
zastosowania odkrywanych praw naukowych lub rozwiązań z zakresu mechaniki, ta cecha towarzyszyła działalności profesora Mutermilcha zarówno
w dydaktyce, jak i w pracach studialnych. W ten sposób większość doktoratów, których promotorem był Profesor, charakteryzowała się walorami zastosowań wyników w praktyce.
W ciągu całej działalności naukowej był nieprzerwanie czynny społecznie
w organizowaniu życia naukowego na uczelni i poza nią. Jego spokój, rozwaga oraz takt w stosunkach międzyludzkich zjednały mu sympatię, czego
dowodem były częste zaproszenia do przewodniczenia różnym komisjom, komitetom i zespołom.
Trzykrotny dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej w latach akademickich
1951-1952, 1960-1961 oraz 1963-1964 dał się poznać jako sprawny organizator,
a nade wszystko człowiek zdobywający zaufanie indywidualne pracowników
nauki i wielu innych grup społecznych. Charakterystycznym przykładem była funkcja przewodniczącego Sekcji Szkół Technicznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Był członkiem rzeczywistym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
istniejącego od 1907 roku, które można by uznać za instytucję prekursorską
dla późniejszej Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1955 był członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Komitetu Mechaniki PAN. Czynny w życiu organizacji społeczno-zawodowych inżynierów: przed drugą wojną był
członkiem Polskiego Związku Inżynierów Kolejowych oraz Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, zaś po wojnie, w latach 1959-1961 – przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który potem nadał mu godność członka honorowego.
Będąc redaktorem naczelnym miesięcznika Inżynieria i Budownictwo, przez
30 powojennych lat Profesor dał się poznać jako wysoce kompetentny redaktor i wnikliwy inicjator doboru tematyki dla czasopisma. Jego rozwaga nieakceptująca rozrzutności słów, zwłaszcza zbędnych, głęboki takt wynikający
z szacunku do ludzi i ich poglądów – to wszystko zjednało mu uznanie wśród
pracowników nauki i inżynierów. Istotną cechą takiej osobowości były zainteresowania humanistyczne. Beletrystyka, historia, przyroda, turystyka krajobrazowa, a więc sprawy niekoniecznie związane z zawodem inżyniera, były
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źródłem niejednej cennej inicjatywy. Właśnie takie traktowanie życia w syntezie z wysokimi kwaliﬁkacjami inżyniera i pedagoga nadawały jego działalności blasku techniki zhumanizowanej.
Lubił studiować stare akta, dawne czasopisma, książki archiwalne. Sam
pisywał wiersze. Były to małe liryki reﬂeksyjne, czasami z odcieniem satyry,
wszystkie na użytek prywatny, rodzinny.
Profesor Jerzy Mutermilch był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Jako członek założyciel naszego stowarzyszenia od początku brał aktywny udział w pracach PTMTS. Był
pierwszym przewodniczącym Oddziału Warszawskiego i pełnił tę funkcję
do 1965 roku, kiedy to został wybrany na przewodniczącego Zarządu Głównego. Pozostał na niej przez kolejne cztery jednoroczne kadencje. W roku
1970 w uznaniu zasług dla Towarzystwa Zjazd Delegatów nadał mu godność
członka honorowego PTMTS.

Profesor Zbigniew Brzoska
przewodniczący PTMTS w latach od 1969 do 1971
w kadencjach jednorocznych od XII do XIII

(1916-1987)

Profesor Zbigniew Brzoska urodził się 27 września 1916 r. w Warszawie
w rodzinie inteligenckiej osiadłej w stolicy od wielu pokoleń. Lubił zawsze
żartobliwie podkreślać, że pochodzi z rodziny kupieckiej i dlatego do działalności technicznej, jak twierdził, miał od początku podejście pragmatyczne:
nie to dobre i ważne, co sobie sami wymyślimy, lecz to, co przemysł zechce od
71

nas kupić. Maturę uzyskał w państwowym gimnazjum humanistycznym im.
J. Lelewela w 1934 r. i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej, wybierając po półdyplomie specjalność lotniczą. Działalność naukową zainicjował jeszcze w czasie studiów, pod
koniec lat trzydziestych, w Katedrze Wytrzymałości Materiałów prof. M.T.
Hubera, wykonując jako wolontariusz badania konstrukcji lotniczych i osłabionych otworami powłok. Studia w dziedzinie teorii sprężystości i teorii powłok kontynuował pod kierunkiem prof. M.T. Hubera w okresie okupacji,
prowadząc równocześnie badania elastooptyczne z ówczesnym adiunktem
w Katedrze Wytrzymałości dr. R. Kurowskim. Zaowocowały one tuż po wojnie dysertacją doktorską pt. Wytrzymałość cylindrycznej powłoki kołowej (promotor prof. dr M.T. Huber) obronioną w czerwcu 1946 r. na Politechnice Gdańskiej.
Działalność konstrukcyjną profesor Brzoska rozpoczął również jeszcze jako student, pracując w latach 1938-1939 pod kierunkiem inż. K. Korsaka na
stanowisku młodszego konstruktora w Oddziale Studiów Wytwórni Płatowców PZL Okęcie, gdzie prowadził całość analizy wytrzymałościowej i prób
statycznych samolotu myśliwskiego „Sokół” PZL 42.
W kampanii wrześniowej brał czynny udział jako ochotnik w technicznej służbie lotnictwa. W czasie okupacji środki utrzymania dla siebie i – pod
koniec wojny – już czteroosobowej rodziny zdobywał jako robotnik w różnych warsztatach prywatnych, najdłużej przy remoncie obrabiarek do drewna. Równocześnie uczestniczył w walce z okupantem w szeregach Armii Krajowej.
Od pierwszych lat po wojnie rozpoczął się okres szczególnie intensywnej i wielokierunkowej działalności Profesora. Wśród niej można wyróżnić kilka nurtów: organizacyjny w przemyśle, szkolnictwie wyższym i nauce, dydaktyczny, inżyniersko-konstrukcyjny i badawczy. Już w sierpniu
1945 r. wspólnie z inż. K. Szałkowskim uruchomił przy Centralnym Zarządzie Przemysłu Zbrojeniowego komórkę przekształconą następnie w Główny Instytut Lotnictwa. W Instytucie tym do 1955 r. kierował pracą Działu
Wytrzymałościowo-Konstrukcyjnego obejmującą całokształt zagadnień wytrzymałościowych wszystkich typów samolotów i śmigłowców. Rezygnując
ze stałej pracy w Instytucie Lotnictwa w 1955 r. (pozostał tam nadal jako konsultant, a od 1960 r. członek Rady Naukowej), zostawił dział jako samodzielną i prężną komórkę dorównującą placówkom zagranicznym zarówno pod
względem kadrowym, jak i wyposażenia wykonanego w dużej mierze we
własnym zakresie.
Równolegle z pracą w Instytucie prowadził dydaktykę i prace badawcze
na wyższych uczelniach technicznych, które odbudowywały się po ogromnych stratach wojennych.
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W latach 1946-1951 był profesorem wytrzymałości materiałów w Szkole
Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, jednocześnie pracując jako
adiunkt na Politechnice Warszawskiej: najpierw u prof. W. Wierzbickiego na
Wydziale Inżynierii (1946-1948), później w Katedrze Mechaniki Lotu na Wydziale Mechanicznym (1948-1951).
W 1951 r., po połączeniu Politechniki ze Szkołą Wawelberga, został kierownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale w kolejnych latach piastował
wiele funkcji, w tym między innymi pełnił rolę dziekana Wydziału Lotniczego w kadencji 1956-1960. W latach 1950-1956 był członkiem, a następnie (19561962) przewodniczącym Komisji Programowych Wydziałów Mechanicznych
w ministerstwie, biorąc udział w formułowaniu planów i programów.
Jednocześnie Profesor prowadził niesłychanie bogatą działalność dydaktyczną, inżynierską i badawczą. Nie ma chyba obecnie polskiego inżyniera
zajmującego się obliczeniami statycznymi, który nie miałby na biurku podręczników Profesora. Był promotorem 15 prac doktorskich.
Działalność na uczelni nie zaspokajała bujnej, ekspansywnej natury Profesora, i chociaż tak szeroka, nie wyczerpywała jego możliwości. W latach 19561967 kierował Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. Od 1956 r. był stałym członkiem Komitetu Budowy Maszyn,
a od 1968 do 1980 r. wiceprzewodniczącym, jak również kierownikiem Sekcji
Podstaw Konstrukcji Maszyn.
W roku 1969 została mu nadana zostaje godność członka korespondenta,
a w roku 1981 członka rzeczywistego PAN.
Wytężona praca Profesora była wysoko oceniana przez uczelnię, ministerstwo, środowisko naukowe i władze: uzyskał wiele Nagród Ministra I stopnia, odznaczono go Krzyżami Kawalerskim i Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia
Polski, przyznano tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL. Profesor Marek BijakŻochowski tak oceniał sylwetkę Profesora: „wielki urok, cięty dowcip, znakomita pamięć nie tylko do liczb i wykresów, ale nazwisk i twarzy powodowały, że każde spotkanie z Profesorem studenta, ucznia czy współpracownika
zostawiało wspomnienie nie jedynie znakomitej konsultacji zawodowej, lecz
także bardzo osobistego kontaktu z człowiekiem wybitnym”.
Profesor był współtwórcą, członkiem i przewodniczącym wielu towarzystw naukowych i Rad Naukowych. 13 marca 1958 r. znalazł się w gronie 74 wybitnych polskich specjalistów w dziedzinie mechaniki, którzy powołali do życia Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Przez sześć kadencji (1963-1969) był wiceprzewodniczącym Towarzystwa,
a w kadencji 1969-1971 – przewodniczącym. W dwudziestolecie PTMTS
w 1978 r. XVIII Zjazd Delegatów nadał mu godność członka honorowego.
W ramach działalności w Towarzystwie przewodniczył komitetom organizacyjnym szeroko znanych w Polsce, a później również za granicą ośmiu
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kolejnych Sympozjów Badań Doświadczalnych w Mechanice Ciała Stałego,
dwu ostatnich (w 1984 i 1986 r.) był Przewodniczącym Honorowym.

Profesor Zbigniew Szczepan Kączkowski
przewodniczący PTMTS w latach od 1971 do 1976
w trzech kadencjach jednorocznych i jednej dwuletniej od XIV do XVII

(ur. 1921)

Profesor Zbigniew Szczepan Kączkowski urodził się 10 kwietnia 1921 roku w Krakowie. W latach 1945-1949 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej. W niespełna rok po ukończeniu studiów
został kierownikiem Katedry Wytrzymałości Materiałów i Mechaniki Budowli w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie (1950).
W roku 1953 Profesor rozpoczał pracę w kierowanej przez profesora Witolda Nowackiego Katedrze Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa
Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. W tym samym roku obronił na
Politechnice Gdańskiej rozprawę doktorską zatytułowaną Obliczanie płyt anizotropowych metodą nakładania ugięć fałdowych, która do dnia dzisiejszego uważana jest za dzieło wybitne.
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W 1955 roku został kierownikiem Katedry Mechaniki Budowli na Politechnice Warszawskiej, a w roku 1957 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W tym samym roku profesor Kączkowski wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego Członków Założycieli Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, i tym samym przyczynił się do powstania Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, zarejestrowanego w 1958
roku, którego jest aktywnym członkiem do dzisiaj. W roku 1972 otrzymał tytuł
profesora zwyczajnego, a w 1978 została mu nadana godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Chociaż
w roku 1983 profesor Kączkowski przeszedł na emeryturę, nadal jest aktywny
naukowo i w działalności organizacyjnej.
Krótki przegląd osiągnięć naukowych profesora Kączkowskiego dowodzi,
że jego znaczący wkład w rozwój polskiej mechaniki jest nie do przecenienia.
Profesor Z. Kączkowski jest autorem, lub współautorem 17 monograﬁi oraz
napisał ponad 120 prac, rozpraw i raportów naukowych. W pracy naukowej
w wielu dziedzinach mechaniki profesor Z. Kączkowski uzyskał wiele wartościowych i uznanych wyników. Szczególnie znane są jego osiągnięcia w mechanice prętów, tarcz, płyt i powłok, w zakresie sprężystym i termosprężystym.
Książka Profesora Metoda Crossa (napisana wspólnie z S. Błaszkowiakiem)
została przetłumaczona na język angielski i wydana pod tytułem Iterative Methods in Structural Analysis.
Profesor Z. Kączkowski uzyskał wiele wartościowych nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w tym sześciokrotnie nagrodę Ministra Edukacji.
W roku 1984 otrzymał specjalną nagrodę Ministra Budownictwa za drugie
wydanie książki Płyty. Obliczenia statyczne. Książka ta została także przetłumaczona na język rosyjski.
W roku 2007 profesor Zbigniew Kączkowski został nagrodzony medalem
nr 1 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
W roku 2007 profesor Zbigniew Kączkowski został także nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Komputerowej im. O.C. Zienkiewicza za całokształt działalności.
Istotnym elementem pracy Profesora są recenzje prac naukowych (795)
oraz rozpraw doktorskich i dorobku naukowego przy awansach habilitacyjnych i profesorskich (147).
Bardzo ważną dziedziną działalności profesora Z. Kączkowskiego jest
kształcenie młodej kadry naukowej. Jest on promotorem 24 rozpraw doktorskich. Niektórzy z jego doktorantów są już profesorami.
Profesor Z. Kączkowski jest również członkiem Polskiego Towarzystwa
Matematycznego i American Mathematical Society.
Profesor Z. Kączkowski cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku naukowym. W dowód uznania jego dokonań naukowych, dydaktycznych
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i organizacyjnych organizowane są kolejne jubileusze, które upamiętniają różne fakty z życia Profesora i osiągnięcia. Wiele informacji biograﬁcznych o profesorze Zbigniewie Kączkowskim, wraz z komentarzami i anegdotami, znaleźć można w książce wydanej w roku 2006 z okazji jubileuszu 85-lecia przez
Oﬁcynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. 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.

Profesor Zdzisław Parszewski
przewodniczący PTMTS w latach od 1976 do 1978
w kadencji dwuletniej XVIII

(1924-1999)

Profesor Zdzisław Parszewski urodził się 25 maja 1924 roku w Warszawie.
Po ukończeniu liceum w 1942 roku podjął studia w Państwowej Szkole Budowy Maszyn im. Wawelberga, a w 1943 roku na tajnym nauczaniu Politechniki
Warszawskiej. Po wojnie kontynuował naukę na drugim roku studiów w Politechnice w Lublinie, a od września 1945 roku w Politechnice Łódzkiej, którą
ukończył 1 lipca 1948 roku, uzyskując stopień magistra inżyniera mechanika
na Wydziale Mechanicznym, Sekcja Energetyczno-Konstrukcyjna. W tym też
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roku, od 1 września, podjął pracę w Politechnice Łódzkiej w Zakładzie Mechaniki Technicznej w charakterze asystenta, następnie starszego asystenta, a od
1 stycznia 1953 roku adiunkta w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. W 1954
roku obronił pracę doktorską (kandydacką) i 1 września został powołany na
stanowisko zastępcy profesora, przy czym powierzono mu organizację Zakładu Teorii Mechanizmów. 1 stycznia 1956 roku decyzją Centralnej Komisji
Kwaliﬁkacyjnej nadano mu tytuł naukowy docenta. Od 1 września 1955 roku
powierzono mu kierownictwo Studium Zaocznego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1956-1958 oraz 1964-1966 był prodziekanem Wydziału Mechanicznego. W dniu 19 maja 1965 roku Rada Państwa
nadała mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. W latach 1966-1969 był
dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. W dniu 6 lipca
1972 roku uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. W latach 1966-1970
był kierownikiem Katedry Teorii Mechanizmów. Po reorganizacji uczelni, od
1 października 1970 roku, Katedra weszła w skład Instytutu Mechaniki Stosowanej, w którym w latach 1970-1973 był zastępcą dyrektora Instytutu ds.
Naukowych, a w latach 1970-1981 pełnił funkcję kierownika Zespołu Teorii
Maszyn i Mechanizmów. W styczniu 1981 roku Zdzisław Parszewski został
powołany na stanowisko profesora na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Melbourne (Australia). W 1989 roku przeszedł na emeryturę, a Uniwersytet w Melbourne w uznaniu zasług powołał go na stanowisko Honorowego
Profesora Uniwersytetu w Melbourne, które to stanowisko piastował do końca życia.
Działalność naukowa profesora Zdzisława Parszewskiego związana była z dynamiką maszyn wirnikowych, a w szczególności z dziedziną parametrów konﬁguracji łożysk ślizgowych. Oprócz opracowań naukowych dotyczących tych zagadnień profesor Z. Parszewski współpracował z Fabryką
Maszyn Elektrycznych DOLMEL we Wrocławiu przy badaniu dynamiki wirników generatorów, zajmując się głównie sprawą ułożyskowania tych wirników. Zorganizował laboratorium badawcze poświęcone tej tematyce. Prace
te kontynuował w Australii, gdzie również zorganizował grupę przedmiotową dynamiki maszyn i nadał jej proﬁl naukowo-badawczy. Wprowadzenie tej
dyscypliny naukowej umożliwiło udoskonalenie modelowania maszyn wirnikowych oraz dokonanie analizy pozwalającej na badania wpływu termicznych odkształceń i ruchu fundamentów na prędkości krytyczne, drgania i stateczność ruchu maszyn wirnikowych. Zaplecze laboratoryjne, którego był organizatorem, pozwoliło na weryﬁkację tych badań.
Profesor Zdzisław Parszewski był promotorem 18 zakończonych przewodów doktorskich w Politechnice Łódzkiej, ponadto miał swych doktorantów
na Uniwersytecie w Melbourne. Profesor Zdzisław Parszewski był organizatorem i kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Łódzkiej.
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Profesor był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, przez dwie kadencje przewodniczącym Oddziału Łódzkiego PTMTS (1968-1972), następnie, w latach 1972-1976, wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PTMTS, a w latach 1976-1978 przewodniczącym Zarządu Głównego PTMTS. Profesor Zdzisław Parszewski był członkiem wielu
towarzystw naukowych, pełnił także funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Teorii Mechanizmów i Maszyn.
W pamięci jego licznych studentów i współpracowników Profesor pozostaje jako wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki oraz teorii drgań i dynamiki maszyn, a jednocześnie osoba niezwykle życzliwa, wymagająca i powszechnie szanowana.

Profesor Marek Dietrich
przewodniczący PTMTS w latach od 1978 do 1982
w kadencjach dwuletnich XIX i XX

(1934-2009)

Profesor Marek Dietrich swoją karierę naukową rozpoczął na Politechnice Warszawskiej, uzyskując kolejno: stopień magistra inżyniera w roku 1956
na Wydziale Mechanicznym Konstrukcyjnym, stopień doktora nauk technicznych w roku 1961 na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów, stopień doktora habilitowanego w roku 1966 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1972, a zwyczajnego
w roku 1976. Obszary działalności naukowej Profesora to: dynamika maszyn,
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niezawodność i bezpieczeństwo złożonych systemów; modelowanie matematyczne, w tym stochastyczne urządzeń mechanicznych, a w okresie późniejszym także obiektów biologicznych; komputerowo wspomagane metody projektowania i wytwarzania implantów stawów, w szczególności stawów biodrowych i łokciowych.
Pracę naukową w zakresie dynamiki, niezawodności i bezpieczeństwa
rozpoczął jako asystent w Katedrze Dźwigni i kontynuował ją w Katedrze
Teorii Maszyn i Mechanizmów, a następnie w Zakładzie Podstaw Konstrukcji.
Jego badania dotyczące stochastycznego modelowania procesów dynamicznych stały się podstawą opublikowanej 1972 roku w PWN monograﬁi Wstęp
do stochastycznej teorii maszyn, która była wówczas pierwszą w kraju, a również jedną z pierwszych w skali światowej pracą poświęconą modelowaniu
stochastycznemu procesów dynamicznych w aspekcie bezpieczeństwa i niezawodności.
Prace w zakresie modelowania obiektów biologicznych dotyczyły modelowania układu ruchu człowieka. Koncentrował się na najtrudniejszym zespole kostno-mięśniowym, jakim jest kręgosłup. Prace kierowanego przez
Profesora zespołu składającego się z mechaników, informatyków, a również
lekarzy ortopedów przyczyniły się do zbudowania najbardziej rozwiniętego
i bliskiego rzeczywistości matematycznego modelu kręgosłupa, który pozwalał na wyjaśnienie wpływu różnych czynników mechanicznych na niektóre
powszechnie spotykane schorzenia.
Wyniki badań i analiz opublikował w przeszło 210 publikacjach (w tym
190 artykułach, 8 monograﬁach, 2 podręcznikach i 7 skryptach).
Oprócz działalności naukowej profesor Marek Dietrich ma swój udział
w unowocześnieniu i dostosowaniu do nowych potrzeb procesu dydaktycznego. Był jednym z głównych inicjatorów i autorów zmiany programu przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn, nadającej mu nowoczesną treść i formę.
Profesor Marek Dietrich prowadził wykłady w wielu zagranicznych uniwersytetach, między innymi we Włoszech, Indiach, Japonii, Szwecji, USA, Związku Radzieckim.
Dziedziną działalności profesora Marka Dietricha, która przyniosła mu
szczególne uznanie, jest działalność organizacyjna, początkowo dla Politechniki Warszawskiej, a potem rozszerzona na obszar całego szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsze pełnione funkcje – kierownika Zakładu Podstaw
Konstrukcji, prodziekana Wydziału MEiL, dyrektora Instytutu, ujawniły jego zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania dużymi zespołami pracowników. Nie mając ukończonych czterdziestu lat, w roku 1973 został dziekanem Wydziału MEiL, a w wyniku pierwszych wyborów władz Uczelni
w roku 1981, został prorektorem Politechniki Warszawskiej. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W roku 1990 został wybrany, ogromną większością
głosów, rektorem Politechniki Warszawskiej.
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Pełniąc funkcję Rektora PW przez dwie kadencje w okresie transformacji
uczelni, Profesor wywarł ogromny wpływ na Politechnikę Warszawską. Po
zakończeniu drugiej kadencji profesor Marek Dietrich był członkiem Komisji Etyki i Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej. Jego uwaga skupiała
się w tym czasie na działalności dla całego środowiska akademickiego Warszawy. Powołanie profesora Marka Dietricha na stanowisko dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, utworzonego wspólnie przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Handlową,
Akademię Medyczną (obecnie – Warszawski Uniwersytet Medyczny) i Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego świadczy o jego pozycji w całym środowisku uczelni Warszawy.
W roku 1989 został wybrany członkiem korespondentem, a w roku 2004
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Był też członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej został nadany Profesorowi w 1996 roku w dowód uznania
jego zasług dla PTMTS, w którym pełnił funkcje przewodniczącego Oddziału Warszawskiego (1973-1976), sekretarza generalnego Zarządu Głównego
(1976-1978) i przewodniczącego Zarządu Głównego (1978-1982). Od zeszytu 4/1978 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej wydawanego
przez PTMTS kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Był też
członkiem kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej”.
Dbał o wysoki poziom merytoryczny najbardziej znaczących dla środowiska związanego z budową i eksploatacją maszyn oraz mechaniką czasopism
naukowych, kierując przez wiele lat pracami rad redakcyjnych Journal of Theoretical and Applied Mechanics i Archiwum Budowy Maszyn, a później The Archive
of Mechanical Engineering. Był także członkiem międzynarodowego komitetu
doradczego czasopisma Industry and Higher Education (Wielka Brytania).
W trakcie swojej działalności otrzymał wiele dyplomów, medali, nagród
i odznaczeń, w tym najbardziej prestiżowe – krzyże: Kawalerski, Oﬁcerski
i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Edukacji Narodowej oraz
medale za zasługi dla Warszawy i dla Płocka.
W roku 1996 Profesorowi został nadany tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. W roku 2001 tytuł doktora honoris causa nadał
profesorowi Markowi Dietrichowi Senat Politechniki Warszawskiej.
Profesor Marek Dietrich był wybitnym uczonym o uznanym autorytecie,
nauczycielem akademickim wielce zasłużonym dla społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej i całego środowiska akademickiego, wykazującym niezwykle intensywną aktywność w wielu obszarach nauki i edukacji,
a zwłaszcza w działaniach organizacyjnych dla całego szkolnictwa wyższego.
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Profesor Zbigniew Stanisław Olesiak
przewodniczący PTMTS w latach od 1982 do 1984
w dwuletniej kadencji XXI

(1927-2011)

Zbigniew Olesiak urodził się 29 marca 1927 r. w Katowicach, dokąd jego rodzice – Maria i Stanisław przenieśli się czasowo ze Lwowa w celach zarobkowych. Ojciec pracował jako urzędnik na poczcie. Dzieciństwo Zbigniew
Olesiak spędził we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej oraz do
Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego. W latach okupacji niemieckiej był uczniem Szkoły Handlowej, a w 1942 roku rozpoczął pracę jako robotnik w fabryce produkującej rolety do zaciemniania okien. Od jesieni
1942 roku należał do Szarych Szeregów, a od 1944 roku do AK (batalion „Trzaski”). Maturę zdał we Lwowie, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną.
Po egzaminach wstępnych w październiku 1944 roku rozpoczął studia na wydziale Energetyki i Budowy Maszyn Lwowskiego Instytutu Politechnicznego.
W marcu 1945 roku Zbigniew Olesiak został aresztowany przez NKGB, spędził dwa tygodnie w słynnym więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie. We
wrześniu 1945 roku opuścił Lwów i z matką przybył do Gdańska. Tu kontynuował naukę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując
dyplom w 1948 roku. Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę jako młodszy
asystent w Katedrze Stereomechaniki Technicznej kierowanej przez profesora
M.T. Hubera. Trzy lata asystentury, do momentu wyjazdu państwa Huberów
do Krakowa, odcisnęły się w życiu i pamięci młodego wtedy asystenta, który oprócz dyskusji naukowych spędzał czas z profesorem Huberem, grając
z nim w szachy, bywał w jego domu na przyjęciach, grał na prośbę pani profesorowej utwory Chopina.
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Równocześnie studiując i pracując, Profesor Zbigniew Olesiak rozwijał
też swoje umiejętności muzyczne w Średniej Szkole Muzycznej w Sopocie,
a w listopadzie 1948 roku zdał egzamin dyplomowy w klasie fortepianu prof.
J. Ekiera. Poza pracą zawodową muzyka klasyczna pozostała wielkim zamiłowaniem Profesora przez całe jego życie.
Po 1948 roku Zbigniew Olesiak przeniósł się do Warszawy, gdzie znalazł
zatrudnienie na ponad 4 lata w biurze projektów przy CPN. W tym czasie
rozpoczął i ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom magistra ﬁlozoﬁi w zakresie
matematyki w 1952 roku. W styczniu 1954 roku Zbigniew Olesiak rozpoczął
pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w charakterze
adiunkta. Pracę doktorską (nazywaną wtedy kandydacką) obronił w 1955 roku, jej promotorem był profesor Witold Nowacki, a temat pochodził od profesora M.T. Hubera. Dwa lata później Centralna Komisja Kwaliﬁkacyjna dla Pracowników Nauki po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania nadała
Zbigniewowi Olesiakowi tytuł naukowy docenta. W latach 1956-1962 pracował równocześnie na Wydziale Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej z roczną przerwą w latach 1958-1959, podczas której odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Glasgow. Tam współpracował z prof. I.N. Sneddonem. Wspólne zainteresowania naukowe (między innymi zagadnieniami
brzegowymi termosprężystości) oraz muzyczne zaowocowały przyjaźnią –
prof. Sneddon często odwiedzał Warszawę, Uniwersytet Warszawski, IPPT
PAN, jak również Filharmonię Warszawską. Warto wspomnieć, że profesor
Sneddon był także założycielem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Szkockiej.
W 1963 roku Zbigniew Olesiak został profesorem nadzwyczajnym w IPPT
PAN. W latach 1966-1968 pracował na kontrakcie na Uniwersytecie Houstońskim w USA. Po powrocie do kraju przeniósł się do pracy na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pozostał do emerytury. Tu pełnił wiele kierowniczych funkcji, przez trzy kadencje
był wicedyrektorem Instytutu Mechaniki, prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1972-1975), a w latach 1981-1984 dyrektorem
Instytutu Mechaniki. Profesor Zbigniew Olesiak pracował i wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych: Houston (USA, 1966-1968), Glasgow, Strathdyde i Bath (Wielka Brytania), Waterloo (Kanada, 1980), Manitoba (Kanada,
1981-1982), Paderborn (RFN, 1986), Darmstadt (RFN, 1990), Stuttgart (RFN,
1991-1992), z cyklami wykładów wystąpił w Międzynarodowym Centrum
Mechaniki CISM Udine (Włochy).
Działalność naukowa profesora Zbigniewa Olesiaka została udokumentowana w postaci publikacji w czasopismach i monograﬁach. Jej problematykę stanowiły zagadnienia teorii sprężystości, termosprężystości, termodyfuzji, teorii lepkosprężystości i plastyczności, mikropolarnej teorii sprężystości.
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Szczególny wkład profesor Olesiak wniósł do mieszanych zagadnień brzegowych opisujących zagadnienia kontaktu ciał lub szczelin. Dorobek publikacyjny profesora Olesiaka obejmuje około 200 pozycji. Swoje prace przedstawił
na ponad 160 konferencjach naukowych. Był promotorem 6 prac doktorskich.
Opiekował się również licznymi stażami podoktorskimi naukowców przybywających do niego z zagranicy.
Oprócz wspomnianej pracy naukowej i dydaktycznej profesor Zbigniew
Olesiak dużo czasu poświęcał na działalność społeczną. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, sekretarzem generalnym i prezesem Zarządu Głównego. W latach 1963-1991 był
redaktorem naczelnym i redaktorem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, potem wchodził w skład Rady Redakcyjnej tego pisma. Był również przez wiele lat członkiem Rady Redakcyjnej International Journal of Engineering Science
(USA). Należał do kilku towarzystw naukowych w Polsce i zagranicą (PTMTS,
PTM, Society for Natural Philosophy, GAMM, Society for Interaction of Mathematics and Mechanics). O wszechstronności profesora Zbigniewa Olesiaka
świadczy między innymi pięciokrotne powołanie na członka Rady Naukowej
Instytutu Historii Nauki PAN.
Profesor Zbigniew Olesiak był sekretarzem Okręgu Warszawa oraz Sekretarzem Zarządu Głównego i Wiceprezesem Rady Naczelnej w Światowym
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Został odznaczony między innymi Krzyżem Armii Krajowej (Londyn), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Oﬁcerskim OOP (Londyn), Krzyżem Partyzanckim Obrony
Lwowa. Był wyróżniony Medalem Edukacji Narodowej i wielokrotnie nagradzany przez resort szkolnictwa wyższego i nauki.

Profesor Józef Wojnarowski
przewodniczący PTMTS w latach od 1984 do 1988
w kadencjach dwuletnich od XXII do XXIII
Profesor Józef Bolesław Wojnarowski urodził się 3 kwietnia 1933 roku
w Starym Sączu.
Kariera naukowa Profesora jest bardzo bogata. W początkowym okresie zaowocowała doktoratem obronionym w 1964 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej, a następnie otrzymaniem stopnia doktora
habilitowanego na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Kolejne lata to pasmo sukcesów, wyrażonych powierzaniem Profesorowi wielu odpowiedzialnych stanowisk i funkcji kierowniczych. Wśród nich
można kolejno wymienić: 1966-1976 – kierownik Punktu Konsultacyjnego
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w Tarnowskich Górach; 1969-1970 – kierownik Zespołu Mechaniki i Dynamiki Maszyn; 1971-1984 – zastępca Dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw
Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej; 1985-1991 – dyrektor Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej; 1987-1990 – członek Senatu Politechniki Śląskiej; 1991-1994 – kierownik Katedry Mechaniki,
Robotów i Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Śląskiej; 1994-2003 – kierownik Katedry Mechaniki, Robotów i Maszyn Politechniki Śląskiej; 19962002 – kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Budowy
Maszyn Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej; 1964-2003 – członek Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej; 19832003 – członek Rady Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej, Filia
w Bielsku-Białej; 1993-1994 – kierownik Katedry Mechaniki Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej; 1994-2013 – przewodniczący Komisji Ekspertów
Ministra Edukacji Narodowej. Od roku 2005 do dzisiaj zatrudniony jest jako
profesor zwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu.
Profesor Józef Wojnarowski należy do grona wybitnych nauczycieli akademickich środowiska śląskiego. Jest twórcą polskiej szkoły naukowej w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej, a w tym zastosowań grafów w mechanice, biomechaniki z implikacjami w mechanice, dynamice maszyn i mechatronice. W 1971 roku zastosował teorię grafów w mechanice i teorii drgań.
Wydana przez niego w 1981 roku książka Zastosowanie grafów w analizie
drgań układów mechanicznych była pierwszą pozycją z tej dziedziny w Polsce. Profesor znacząco zmienił kształt gliwickich sympozjów „Modelowanie
w Mechanice”, a istotnym osiągnięciem w dziedzinie zastosowań grafów było
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zainicjowanie międzynarodowych konferencji „Graphs and Mechanics”. Wyniki jego badań zostały opublikowane w ponad 500 pracach w postaci artykułów opublikowanych w czasopismach, materiałach konferencyjnych, rozprawach naukowych i podręcznikach akademickich. Jest współtwórcą pięciu
patentów. Spośród najnowszych prac warto wymienić współautorstwo monograﬁi Zastosowanie Technologii ZigBee w sieciach sensorycznych w badaniu układów
mechanicznych wydanej w roku 2012 oraz monograﬁi Wprowadzenie do mechatroniki wydaną w tym samym roku w PWSZ.
Profesor Wojnarowski cieszy się dużym uznaniem środowiska naukowego, co znalazło swój wyraz w częstym jego zapraszaniu w charakterze profesora wizytującego przez wiele poważnych uczelni, spośród których można wymienić: Uniwersytet Alberty w Edmonton, Kanada (1981); Uniwersytet w Nisch, Jugosławia (1985); Omski Politechniczny Instytut (1989); Monash
Uniwersytet w Melbourne, Australia (1994); Open International University of
Human Development „Ukraine”, Kijów (2002); Donesk State Technical University, Ukraina 2011.
Do najważniejszych osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej Profesora należy wypromowanie 19 doktorów nauk technicznych. Pięciu wychowanków profesora uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzech z nich
tytuł profesora. Profesor Wojnarowski był i jest członkiem wielu stowarzyszeń oraz organizacji, między innymi od roku 1963 należy do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS), w którym pełnił
funkcję sekretarza generalnego, zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego. W 1978 wydał zeszyt Dwudziestolecie PTMTS Oddział Gliwice i zorganizował jubileusz 20-lecia PTMTS oraz XVIII Zjazd Delegatów PTMTS. Jest
twórcą znaczka PTMTS. W uznaniu zasług Profesora dla Towarzystwa Zjazd
Delegatów PTMTS w 1998 roku nadał mu godność członka honorowego. Od
1998 jest członkiem Rady Redakcyjnej Journal of Theoretical and Applied Mechanics. W latach 1997-1999 zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Profesor jest również członkiem Komitetu Budowy
Maszyn PAN. W 2002 został wybrany przewodniczącym Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Uczestniczy w Komitetach Technicznych „The International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms” (IFToMM).
Na XI kongresie IFToMM wybrano go do Komisji Standaryzacji i Terminologii (CST). W latach 1999-2005 był członkiem EUROMECH – European Mechanics Society. Od 1996 należy do Akademii Inżynierskiej w Polsce, w której od
2002 do 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa, a obecnie przewodzi Komisji
Rewizyjnej. W 2002 przyjęto go w poczet Członków Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy, natomiast w 2003 został członkiem Europejskiej Akademii
Nauki, Sztuki i Literatury (Academie Europeenne drs Sciences, des Arts et
des Letters). Uczestniczył również w wielu kongresach i międzynarodowych
konferencjach.
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Wybitne osiągnięcia naukowe prof. Wojnarowskiego zostały docenione
nadaniem mu tytułu doktora honoris causa przez Senat Donieckiego Uniwersytetu Technicznego na Ukrainie w roku 2005. Tytuł doktora honoris causa
nadał także Profesorowi Józefowi Wojnarowskiemu Senat Politechniki Łódzkiej.
Lista nagród, odznaczeń i wyróżnień, które Profesor otrzymał za swoją
działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną jest imponująca. Spośród
najważniejszych można wymienić: 9 nagród rektorskich, 7 nagród Ministra
Edukacji Narodowej, 1975 – Złoty Krzyż Zasługi, 1982 – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, 1998 – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2000 –
Krzyż Oﬁcerski, 2002 – American Medal of Honor Granted by American Biographical Institute, 2003 – Medal im. S. Ochęduszki oraz Medal im. J. Groszkowskiego z okazji 50-lecia PTETiS, 2005 – Medal Politechniki Śląskiej za wybitne osiągnięcia naukowe 2005 i wiele innych.

Profesor Bogdan Skalmierski
przewodniczący PTMTS w latach od 1988 do 1992
w kadencjach dwuletnich od XXIV do XXV

(1930-2012)

Profesor Bogdan Skalmierski urodził się 19 marca 1930 r. w Warszawie.
Działalność naukową rozpoczął w 1954 roku po uzyskaniu dyplomu inżyniera jako pomocniczy pracownik nauki w Katedrze Mechaniki Technicznej
Politechniki Śląskiej. Następnie w 1956 roku otrzymał dyplom stopnia II na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uzyskał tytuł
magistra inżyniera mechaniki. Stopień doktora nauk technicznych nadano
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mu uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej z 7 czerwca 1961 roku na podstawie rozprawy Problemy wytrzymałościowe kół pędnych,
a doktora habilitowanego decyzją Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej z dnia 29 listopada 1963 roku na podstawie rozprawy Problemy
statyki i dynamiki powłok walcowych użebrowanych. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1972 roku, a profesora zwyczajnego uchwałą Rady Państwa
z 20 października 1988 roku. W 1997 roku, uchwałą Senatu z dnia 2 lipca,
uzyskał godność doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej, gdzie
pracował nieprzerwanie od 1986 roku aż do przejścia na emeryturę w roku
2000, a także później, podejmując okresowo zajęcia naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Główną specjalnością naukową profesora Bogdana Skalmierskiego była
mechanika, a w szczególności dynamika układów mechanicznych. Wyróżnić
tu można zagadnienia:
• wytrzymałość kół pędnych maszyn wyciągowych nowej konstrukcji
oraz bębnów wielolinowych, dla których opracował teorię powłok walcowych użebrowanych, zarówno w zakresie statyki, jak i dynamiki,
• zastosowania teorii procesów stochastycznych w mechanice, co zostało zawarte w książkach Procesy stochastyczne w dynamice oraz Stabilność
układów dynamicznych, napisanych wspólnie z prof. Andrzejem Tylikowskim, wychowankiem profesora Skalmierskiego,
• koncepcja ciągowego ujęcia teorii procesów stochastycznych, teorii wektorów losowych oraz teorii prawdopodobieństwa,
• hipoteza o wpływie wstępnych naprężeń na jakość płyt rezonansowych,
co zostało opisane w książce Stan naprężenia płyt rezonansowych a jakość instrumentu, czyli tajemnica budowy skrzypiec, która była podstawą
do uzyskania przez Profesora Nagrody Premiera,
• kinematyka i dynamiki mechanizmów wyższych klas oraz maszyn i ich
elementów.
Każdy z nurtów działalności naukowej profesora Skalmierskiego przedstawiony został w znaczących periodykach naukowych, w monograﬁach i podręcznikach. Stworzył szkołę w dziedzinie stosowalności teorii procesów stochastycznych w mechanice (12 ukończonych przewodów doktorskich).
Podsumowaniem prac Profesora są książki – 18 wraz ze wznowieniami,
ponad 120 prac autorstwa lub współautorstwa Profesora oraz 10 patentów,
w tym jeden międzynarodowy. Prace były publikowane w PWN, Elsevier, Biuletynie PAN i w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Był także
współautorem i kierownikiem 36 prac badawczych realizowanych w przemyśle i placówkach badawczych. Profesor recenzował 44 prace doktorskie
i 19 rozpraw habilitacyjnych. Opiniował 13 wniosków o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego.
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Dowodem uznania w środowisku naukowym były liczne zaszczyty, jak
m.in. członkostwo w Komitecie Mechaniki PAN i w radach redakcyjnych
trzech czasopism naukowych. Profesor był prezesem Zarządu Głównego
PTMTS przez dwie kolejne kadencje (1988-1992), pełnił funkcję wiceprezesa
PTMTS (1992-1998), w 2000 roku nadano mu godność członka honorowego
PTMTS, był członkiem Komitetu Badań Naukowych I i II kadencji, jak również przewodniczącym Zespołu T-7 Mechaniki, Budownictwa i Architektury
w II kadencji KBN. Był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w latach 1996-2002. Ponadto był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem rzeczywistym
Akademii Inżynierskiej w Polsce.
Profesor B. Skalmierski uzyskał za swoją działalność wiele nagród, z których jako najbardziej prestiżowe można wymienić: wyróżnienie Nagrodą
Premiera za wybitne osiągnięcia naukowe w 1997 roku oraz siedmiokrotne uzyskanie indywidualnych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. Profesor uzyskał także odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi (1974 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
(1980 r.), Krzyż Oﬁcerski Orderu Odrodzenia Polski (1991 r.), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1998 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1992 r.). Profesor Bogdan Skalmierski wniósł trwały wkład w rozwój
szczególnie dwóch uczelni: Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej.
Profesor Bogdan Skalmierski był bez wątpienia wybitnym uczonym, ale
i wspaniałym mężem, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem. W pełni oddany rodzinie i nauce, wielce zasłużony dla środowiska akademickiego, nade wszystko był wspaniałym człowiekiem. Dla współpracowników niedościgniony wzór naukowca, dla znajomych – wraz z żoną Krystyną – niedościgniony wzór małżonków, którym jako nielicznym dane było obchodzić 60lecie pożycia małżeńskiego. Poznanie państwa Skalmierskich, tej wyjątkowej
pary, którą można było wielokrotnie spotkać także w czasie konferencji naukowych, było wielkim darem.

Profesor Andrzej Tylikowski
przewodniczący PTMTS w latach od 1992 do 1994
w kadencji dwuletniej XXVI
Profesor Andrzej Tylikowski urodził się 18 maja 1942 roku w Końskich.
Studia ukończył w 1965 roku na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej. Stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej: w 1969 roku stopień doktora nauk technicznych za pracę
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Niestacjonarne procesy stochastyczne w układach mechanicznych, a w 1972 roku
stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Stabilność dynamiczna ciągłych układów dynamicznych. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał
19 lutego 1981 r.
Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1965 roku jako asystent
na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej, gdzie kontynuował pracę także
jako adiunkt w latach 1969-1974. W latach 1971-1973 zatrudniony był również
jako konsultant ds. programowania w Zakładzie Aparatury Chemicznej PAN
w Gliwicach. W 1974 roku, jako docent, rozpoczął pracę na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 1981
został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a w roku 1992
profesora zwyczajnego i tam pracuje nadal. W czasie swojej drogi naukowej
pełnił wiele funkcji: był kierownikiem studiów doktoranckich, zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW (1975-1999),
prodziekanem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (1984-1987) i od
1 października 2004 roku dyrektorem Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej.
Na wymienionych uczelniach, Uniwersytecie Śląskim oraz gościnnie na
wielu innych uczelniach krajowych i zagranicznych wykładał: mechanikę,
wytrzymałość materiałów, teorię drgań, teorię prętów cienkościennych, zastosowanie procesów stochastycznych, zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w technice, mechanikę elementów laminowanych, konstrukcje inteligentne i wiele innych pokrewnych tematycznie
zagadnień z dziedziny nauk technicznych. Tematyka badań naukowych, którymi zajmował i zajmuje się profesor Andrzej Tylikowski, jest bardzo rozległa.
Należy tutaj wymienić: techniczne układy lepko-sprężyste, drgania układów
ciągłych, stateczność dynamiczną układów ciągłych, dynamikę stochastyczną, zastosowanie współczesnych materiałów w budowie maszyn, mechanikę
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elementów kompozytowych, konstrukcje inteligentne i wiele innych. Profesor ma znakomity dorobek naukowy o zasięgu światowym, w tym osiągnięcia publikacyjne: autorstwo lub współautorstwo 359 publikacji, w tym: 41 artykułów w czasopismach z tzw. listy ﬁladelﬁjskiej, 88 artykułów w innych
czasopismach z listy MNiSW lub rozdziałów w książkach, 12 monograﬁi,
dwie monograﬁe wydane za granicą w wydawnictwach Martinus Nijhoﬀ Publishers oraz Balkema, 7 wydawnictw dydaktycznych oraz 191 prac w materiałach konferencyjnych; ponadto redakcja trzech numerów specjalnych Journal of Theoretical and Applied Mechanics poświęconych mechatronice i sterowaniu w mechanice. Profesor brał czynny udział w 85 sympozjach i konferencjach krajowych oraz w 103 zagranicznych, a także kierował ośmioma grantami KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach
1991-2011.
Profesor Andrzej Tylikowski ma także znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej. Poza pracą ze studentami profesor Tylikowski
wypromował 13 doktorów, z których większość uzyskała tytuły naukowe
lub stopnie doktora habilitowanego. Wielokrotnie powierzano mu ocenę prac
i dorobku innych naukowców: opracował 71 recenzji w przewodach doktorskich (w tym dwóch na uczelniach zagranicznych), 25 w przewodach habilitacyjnych (w tym w jednym przewodzie za granicą), 21 w postępowaniach
o nadanie tytułu naukowego profesora.
W uznaniu osiągnięć profesorowi Andrzejowi Tylikowskiemu powierzano wiele funkcji w środowisku naukowym, w tym wiele z wyboru: członka Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej, przewodniczącego Sekcji Dynamiki Układów Materialnych PAN, przewodniczącego Sekcji Mechatroniki Komitetu Mechaniki PAN,
redaktora naczelnego oraz redaktora działowego, a ostatnio członka Rady
Redakcyjnej czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Ponadto Profesor jest członkiem wielu organizacji zagranicznych, np.: Gesellschaft
für Angewandte Mathematik und Mechanik, American Mathematical Society,
oraz redakcji czasopism: Machine Dynamics Problems, Journal of Thermal Stresses (USA), Mechanics and Mechanical Engineering, Facta Universitatis (Serbia).
Profesor był współorganizatorem kilkunastu konferencji naukowych.
Profesor Andrzej Tylikowski za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne uzyskał liczne odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, w tym:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej, 5 Nagród Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 3 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 2008 roku uzyskał godność doktora
honoris causa Politechniki Łódzkiej.
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Profesor Andrzej Tylikowski ma także istotne zasługi dla rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w tym zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i rozwoju kadry. Na podkreślenie zasługuje jego bezpośredni udział w podnoszeniu poziomu dydaktyki tej uczelni, gdzie wielokrotnie pracował w charakterze profesora wizytującego. Senat Politechniki
Częstochowskiej uchwałą z 18 września 2012 roku nadał profesorowi Andrzejowi Tylikowskiemu godność doktora honoris causa, aby uhonorować jego
wyjątkowe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i społeczne, a także zasługi
dla środowiska naukowego Politechniki Częstochowskiej. Uroczysta promocja odbyła się 6 grudnia 2012 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Profesor Jerzy Maryniak
przewodniczący PTMTS w latach od 1994 do 1998
w kadencjach dwuletnich od XXVII do XXVIII

(1932-2011)

Profesor Jerzy Maryniak urodził się 22 października 1932 r. w Łomży. Jego
rodzice Stanisław i Elżbieta z domu Kołodziejska byli pracownikami poczty;
ojciec w wielu miejscowościach był naczelnikiem poczty. Charakter, ambicje,
postawy życiowe człowieka kształtowane są zazwyczaj we wczesnej młodości przez najbliższe otoczenie. Dla Jerzego Maryniaka ten czas to lata wojny.
Krótko przed 1939 rokiem rodzina zamieszkała we wsi Dąbrowa k. Żuromina.
Podczas wojny ojciec Profesora był żołnierzem, a wuj Anastazy Kołodziejski –
komendantem obwodu sierpeckiego Armii Krajowej. W tym trudnym czasie
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Jerzy Maryniak przerabiał zakres sześciu klas szkoły podstawowej w tajnym
nauczaniu w miejscu zamieszkania. Czy to nadmiar wolnego czasu, czy też
patriotyczna świadomość skłoniły go oraz innych żuromińskich nastolatków
do założenia drużyny harcerskiej liczącej około czterdziestu chłopców. Tajne
zbiórki odbywały się w przykościelnym klasztorze. W lecie 1944 roku na wieść
o wybuchu powstania w Warszawie żuromińscy harcerze odgrzebali własną
broń i wyruszyli w stronę stolicy. Na szczęście tuż za Żurominem niedoszłych
powstańców zatrzymali żołnierze Armii Krajowej, nakazując powrót do domów (zob. Kurier Żuromiński, 12 (181), 20 III 2009, Harcerze czasów okupacji –
Adam Ejnik).
W 1945 roku profesor Jerzy Maryniak zdał egzamin do Państwowego
Gimnazjum w Mławie, ale naukę rozpoczął w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Działdowie, dokąd przeprowadzili się jego rodzice. Po zdaniu małej
matury w roku 1949 wstąpił do Państwowego Liceum Mechanicznego i Lotniczego w Warszawie, które ukończył w 1952 roku, otrzymując dyplom technika mechanika budowy płatowców. Tegoż roku rozpoczął studia na Wydziale
Lotniczym Politechniki Warszawskiej, a ukończył je w listopadzie 1958 roku
z tytułem inżyniera magistra lotnictwa.
Z Politechniką Warszawską profesor Jerzy Maryniak związał swoje życie
zawodowe. Pracę rozpoczął 1 czerwca 1957 roku w Katedrze Mechaniki Lotu
Wydziału Lotniczego jako asystent naukowo-badawczy. Po reorganizacji nadal pracował w Katedrze Mechaniki, a następnie w Zakładzie Mechaniki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. W 1967 roku obronił rozprawę
doktorską Stateczność dynamiczna szybowca w locie na holu, której promotorem
był prof. Władysław Fiszdon. W 1975 roku uzyskał stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w zakresie dynamiki ruchu obiektów ruchomych na podstawie pracy Dynamiczna teoria obiektów ruchomych. W lutym
1978 roku Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Profesor Jerzy Maryniak pełnił różne odpowiedzialne funkcje na Wydziale MEiL. W latach 1970-1978 był zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej (zaś po reorganizacji Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej). W latach 1978-1984 był dziekanem Wydziału, w drugiej kadencji, od
roku 1981, z wyboru. Ta druga kadencja przypadła na mroczne lata stanu wojennego. Nie do przecenienia są zasługi Profesora w tym czasie dla społeczności akademickiej, nie tylko samego Wydziału MEiL, ale także środowiska
akademickiego Warszawy. Oto bowiem jako dziekan miał odwagę przyjąć na
dalsze studia elewów z rozwiązanej Wyższej Oﬁcerskiej Szkoły Pożarniczej,
na MEL-u znalazło również schronienie kilku studentów innych szkół, którzy nie mogli kontynuować nauki na swojej wybranej uczelni. Także wielu
studentów MEL-u było ratowanych z milicyjnego „dołka” dzięki wstawiennictwu swojego dziekana lub za jego poręczeniem.
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Profesor Jerzy Maryniak w swojej karierze akademickiej brał udział,
a następnie kierował pracami naukowymi o różnorodnej tematyce, m.in. badania rezonansowe szybowców, analiza dynamiczna podwozi samolotów
i śmigłowców, analiza własności dynamicznych szybowców o konstrukcji
kompozytowej, dynamika sterowanych obiektów ruchomych oraz uzbrojenia (analiza ruchu rakiet, bomb lotniczych), wreszcie sterowanie samolotem w stanach awaryjnych. Wiele tematów badawczych Profesor realizował we współpracy z pracownikami Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowej Akademii Technicznej, PZL Okęcie, WSK Mielec. Profesor
podejmował także badania układów biomechanicznych, jak dynamika lotu człowieka na lotni, w trakcie opadania ze spadochronem czy aerodynamika skoczka narciarskiego. Rezultatem tych badań były liczne sprawozdania, publikacje (także współautorskie), których liczba przekracza 320, ale
przede wszystkim prace magisterskie i doktorskie. Badania naukowe były niewątpliwie ważną częścią aktywności Profesora. Można wszakże zaryzykować stwierdzenie, że najpełniej realizował się jako nauczyciel akademicki. Profesor kochał uczyć, bo lubił studentów – z wzajemnością.
Poświęcał im wiele czasu. A gdy zaistniała taka potrzeba (zwłaszcza w okresie stanu wojennego), to ich bronił. Jego wykłady cieszyły się nadzwyczajną
frekwencją.
Jerzy Maryniak był promotorem 182 prac dyplomowych magisterskich
i 42 prac doktorskich. Recenzował 74 rozprawy doktorskie, 23 habilitacyjne
oraz 8 wniosków na tytuł naukowy profesora.
Profesor Jerzy Maryniak był członkiem wielu towarzystw naukowych,
technicznych i społecznych. Bodaj największą aktywnością darzył Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którego członkiem był od
1973 roku. Przez 4 kadencje był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego,
zaś w latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego
Towarzystwa. W 2000 roku nadano mu godność członka honorowego PTMTS.
Od 1978 do 1984 roku był członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Mechanika Teoretyczna i Stosowana.
W 1999 roku został powołany w skład Rady Redakcyjnej kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Zainicjował i organizował pod auspicjami Towarzystwa, jako przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, 13 kolejnych konferencji „Mechanika w Lotnictwie”.
Profesor Jerzy Maryniak był jednym z najwybitniejszych znawców problematyki lotniczej w Polsce, niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie
mechaniki lotu, ekspertem w zakresie badania przyczyn katastrof lotniczych.
Miał niezwykle pogodne usposobienie, którym jednał sobie współpracowników, słynął także z opowiadań anegdot lub dowcipów.
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Profesor Eugeniusz Świtoński
przewodniczący PTMTS w latach od 1998 do 2002
w kadencjach dwuletnich od XXIX do XXX

(ur. 1940)

Profesor Eugeniusz Świtoński urodził się 7 sierpnia 1940 roku w Drohiczynie. Studia wyższe ukończył w roku 1963 na Politechnice Poznańskiej,
a następnie rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej, z którą związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. Profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery
naukowej i zawodowej. W 1970 roku obronił pracę doktorską, a w 1980 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 1991 został mianowany
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej. Tytuł profesora uzyskał w roku 1995, a w 1999 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Należy podkreślić, że
zarówno rozprawa doktorska, jak i habilitacyjna Profesora zostały wyróżnione i nagrodzone nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Od roku 1981 Profesor Eugeniusz Świtoński pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, równolegle kierując
Zakładem Mechaniki Ogólnej. Od roku 1991 do 1997 był kierownikiem Katedry Mechaniki Technicznej. W latach 1987-1990 pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, natomiast od roku 1997 był kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej. Profesor Eugeniusz Świtoński jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii powłok
i prętów cienkościennych. Prowadzone przez niego badania naukowe są inspirowane bezpośrednimi potrzebami przemysłu. Pobyt w 1970 roku na stażu
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naukowym w Wojskowej Akademii Technicznej pod kierunkiem prof. Jana
Szmeltera oraz dalsza współpraca z tą uczelnią stanowiły podstawę i ukierunkowanie do podjęcia badań w zakresie stosowania i rozwoju metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych. Na początku lat osiemdziesiątych profesor Eugeniusz Świtoński podjął współpracę z przemysłem maszyn górniczych w zakresie dynamiki napędów kombajnów węglowych. Równocześnie prowadził badania dotyczące biomechaniki
i konstrukcji sprzętu medycznego oraz modelowania i optymalizacji mechatronicznych układów napędowych. Wynikiem tych badań jest wiele publikacji i opracowań konstrukcyjnych oraz patentów. Profesor Eugeniusz Świtoński
opublikował ponad 250 oryginalnych artykułów naukowych oraz 13 podręczników akademickich i monograﬁi. Jest twórcą 6 patentów i wielu zgłoszeń
patentowych.
Działalność naukowa przyniosła prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu powszechne uznanie, jest ceniona w Polsce, jak też w wielu ośrodkach i organizacjach zagranicznych. O międzynarodowym uznaniu dorobku Profesora
świadczą aktywne kontakty naukowe z wieloma liczącymi się ośrodkami naukowymi, m.in. w Aachen, Brnie, Ostrawie, Moskwie i Kijowie.
Uczestniczył i był organizatorem ponad 80 międzynarodowych konferencji naukowych. Bierze czynny udział w pracach wielu komitetów naukowych
konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą. Jako aktywny propagator
mechaniki w latach 1988-1998 był przewodniczącym Gliwickiego Oddziału PTMTS, a od 1998 do 2002 roku – przewodniczącym Zarządu Głównego
PTMTS. Od 1998 roku jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN.
Profesor Eugeniusz Świtoński jest również nauczycielem akademickim
cenionym przez współpracowników i studentów. Opracował wiele programów nauczania, skryptów, stanowisk i instrukcji laboratoryjnych, przekazuje wychowankom wiedzę weryﬁkowaną w trakcie prowadzonych badań naukowych. Wypromował ponad 200 dyplomantów. Był promotorem 14 prac
doktorskich, recenzentem ponad 22 rozpraw doktorskich i 25 habilitacji oraz
opiniował ponad 20 wniosków profesorskich.
Profesor Eugeniusz Świtoński bardzo aktywnie uczestniczy w pracach
wielu organizacji i komisji. Jest m.in. członkiem Komitetu Mechaniki i Komitetu Budowy Maszyn PAN, członkiem Komisji Górniczej PAN. Był członkiem
Komisji Badań Naukowych piątej kadencji, członkiem Rady Nauki i Komisji
Badań na rzecz Rozwoju Nauki, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Nauk Technicznych, a także członkiem Zespołu ds. Obronności i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2007
jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Bierze udział w pracach wielu rad naukowych.
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Od 2010 roku jest dyrektorem powołanego w Politechnice Śląskiej z jego
inicjatywy Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ewaluacji ds. oceny
jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
Za działalność związaną z pracą naukowo-badawczą prof. Eugeniusz Świtoński uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie PTMTS (1996), dwukrotnie indywidualną nagrodę Ministra
Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1970, 1979), nagrodę specjalną Rektora Politechniki Śląskiej w Ogólnopolskim Konkursie PTMTS za prace teoretyczne z mechaniki (1972), zespołową nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego
i Techniki (1983), 4 zespołowe nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Medalem Jubileuszowym AGH, Medalem Honorowym
Giorgio Agricoli TU VSB Ostrawa, Złotym Laurem Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie oraz honorowym tytułem „Zasłużony dla Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM”. W listopadzie
2008 został uhonorowany statuetką „Złoty Partner 2008” za wybitne osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
w Gliwicach. W 2007 roku profesor Eugeniusz Świtoński został członkiem
honorowym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Profesor Eugeniusz Świtoński kilkukrotnie został uhonorowany najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa: w roku 2007 przez Senat
Politechniki Rzeszowskiej, w roku 2009 przez Senat Politechniki Śląskiej, w roku 2012 przez Senat AGH w Krakowie, w roku 2013 przez Senat Politechniki
Lubelskiej, w roku 2017 przez Senat WAT w Warszawie.
Liczne dokonania profesora Eugeniusza Świtońskiego świadczą o jego
nieprzeciętnej pozycji naukowej, a uznanie, którym się cieszy w świecie nauki, stawia go wśród najwybitniejszych w tym gronie.

Profesor Józef Kubik
przewodniczący PTMTS w latach od 2003 do 2007
w kadencjach dwuletnich od XXXI do XXXII
Profesor Józef Kubik urodził się 6 marca 1944 w Janowicach. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, w której obronił rozprawę doktorską w roku 1972.
Kolejny stopień naukowy uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN w roku 1982 po obronie rozprawy habilitacyjnej przed Radą
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(ur. 1944)

Naukową tego Instytutu. W 1992 roku został mu nadany tytuł profesora nauk
technicznych.
Profesor Józef Kubik ma 50-letni staż pracy naukowo-dydaktycznej. Pracę
w charakterze nauczyciela akademickiego rozpoczął w 1968 roku w Instytucie
Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej. Następnie, od 1974 r., przez
23 lata był pracownikiem naukowym w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN (Oddz. w Poznaniu), łącząc jednocześnie częściowo obowiązki
dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (później Akademii Bydgoskiej, następnie Uniwersytecie).
Profesor Józef Kubik ma wieloletni staż pracy w zawodzie nauczyciela
akademickiego, najpierw na Politechnice Poznańskiej, a od 1974 roku także
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (później Akademii Bydgoskiej, obecnie Uniwersytecie).
W roku 1996 roku został mianowany profesorem zwyczajnym na pierwszym etacie. Jest uznanym autorytetem w dziedzinie mechaniki i ﬁzyki nasyconych materiałów porowatych i biomateriałów. Jego dorobek naukowy
jest znaczący i uznany zarówno w kraju, jak też za granicą. Jest autorem lub
współautorem ponad 160 opublikowanych prac naukowych, w większości
w renomowanych czasopismach zagranicznych, kilkunastu opracowań dla
przemysłu, licznych recenzji wydawniczych w kraju i za granicą, 5 opracowań
książkowych (w tym 2 podręczników akademickich i 3 monograﬁi z dziedziny mechaniki ośrodków porowatych oraz kilku opracowań zwartych). Na
szczególną uwagę zasługuje monograﬁa Podstawy dynamiki nasyconych ośrodków porowatych, która jest pierwszym tego typu opracowaniem w literaturze
polskiej z tej dziedziny oraz wydana i upowszechniona w języku angielskim
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monograﬁa Modelling Coupled Phenomena in Saturated Porous Media, której jest
współautorem.
Profesor Józef Kubik wypromował 5 doktorów i ponad 60 magistrów,
opiekował się dwiema zakończonymi pracami habilitacyjnymi. Był recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych (łącznie 20 recenzji) oraz opiniodawcą
w 12 postępowaniach profesorskich.
Jest organizatorem Katedry Mechaniki Środowiska, a następnie Instytutu
Mechaniki i Informatyki Stosowanej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
Wykazuje dbałość o harmonijny i dynamiczny rozwój kadry naukowej.
Z inicjatywy Profesora i dzięki jego staraniom oraz współpracy z jednostkami naukowymi Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, za zgodą MEN, w roku 2001/2002 uruchomione zostały w Bydgoszczy Środowiskowe Studia Doktoranckie, których celem jest kształcenie brakujących w regionie kujawsko-pomorskim młodych kadr naukowych z zakresu
informatyki oraz mechaniki i inżynierii materiałów. Inicjatywa ta przynosi
macierzystej uczelni wspaniałe efekty.
Jest organizatorem i opiekunem kierunku studiów – informatyka (inżynierska) oraz mechatronika. W roku 2005 opuścili Akademię Bydgoską pierwsi inżynierowie informatycy – absolwenci Wydziału Matematyki, Techniki
i Nauk Przyrodniczych.
Jest inicjatorem i głównym autorem działającego od 2002 roku w regionie kujawsko-pomorskim, uznanego przez Ministra Nauki i Informatyzacji
Centrum Doskonałości – Porous Media Research Centre POROCENT, w ramach którego zorganizowano 2 Międzynarodowe Kursy Naukowe ﬁnansowane przez Komisję Europejską.
Realizował i kierował wieloma projektami badawczymi KBN, a także
uczestniczył w Programach Europejskich 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Czynnie uczestniczy w pracach różnych instytucji naukowych, radach naukowych Instytutów PAN w Warszawie i Gdańsku i redakcjach zagranicznych wydawnictw naukowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi krajów europejskich, Japonii i USA. Za wieloletnią współpracę naukową z zespołami badawczymi Ukrainy otrzymał wyróżnienie Prezydenta i Sekretarza Naukowego Ukraińskiej Akademii Nauk.
W Akademii Bydgoskiej pełnił funkcje:
• 1996-1999 – Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Matematyki, Techniki
i Nauk Przyrodniczych,
• 1999-2005 – (2 kadencje) Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
• od 1999-2003 – Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Oﬁcyny Wydawniczej AB wydającej rocznie około 50 nowych tytułów (monograﬁi),
• od 1999 roku członek, a od 2002 roku Przewodniczący Kapituły ds. Nagrody i Stypendiów Naukowych Prezydenta Bydgoszczy.
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Pełniąc funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, znacznie
przysłużył się do przemianowania WSP na Akademię Bydgoską w 2000 roku, a także włożył wiele wysiłku w starania prowadzące do przekształcenia
Akademii Bydgoskiej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, uwieńczone aktem powołania Uniwersytetu w 2005 roku przez Parlament RP. W powołanym
Uniwersytecie, przez dwie kadencje, od roku 2006 do 2012, pełnił funkcję rektora.
Profesor Kubik wyróżnia się aktywnością w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, gdzie m.in. pełnił funkcję sekretarza generalnego (1996-2000), wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego (2000-2002)
oraz przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa (2003-2007). Ponadto jest lub był członkiem Komitetu Mechaniki PAN, Towarzystwa GAMM
(Niemcy), American Mathematical Society (AMS). Był jednym z trzech Przewodniczących I Kongresu Mechaniki Polskiej (Warszawa 2007). Od roku 2007
jest Przewodniczącym Kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Profesor Wiesław Nagórko
przewodniczący PTMTS w latach od 2007 do 2011
w kadencjach dwuletnich od XXXIII do XXXIV

(ur. 1944)

Profesor Wiesław Jan Nagórko urodził się 17 czerwca 1944 roku w Łodygowicach (woj. śląskie). Studia wyższe rozpoczął w 1963 roku w Uniwer99

sytecie Warszawskim, na kierunku matematyka jako ﬁnalista XIV Olimpiady Matematycznej. W 1968 roku został magistrem matematyki, następnie,
w tym samym roku, w październiku, asystentem w Katedrze Analizy Matematycznej, której kierownikiem był światowej sławy matematyk Stanisław
Mazur. W 1970 roku objął stanowisko starszego asystenta w nowo powstałym Instytucie Mechaniki UW, którego dyrektorem był prof. Witold Nowacki.
W 1974 roku został doktorem nauk matematycznych na podstawie rozprawy
Dyskretyzowane ciała sprężyste jako kontinua ze sterowanymi więzami, wyróżnionej nagrodą indywidualną III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki. Promotorem był prof. Czesław Woźniak.
W 1990 roku, w postępowaniu przeprowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, uzyskał tytuł doktora habilitowanego
nauk technicznych. Opublikowana rozprawa nosi tytuł Modele powierzchniowe
i mikrolokalne płyt sprężystych.
W 1993 roku profesor Nagórko podjął pracę, na drugim etacie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji
Budowlanych, gdzie pracował do 2016 roku. W Uniwersytecie Warszawskim
zakończył pracę w 1995 roku.
Od 1995 do 1998 roku był członkiem Rady Programowej w Centralnym
Ośrodku Informatyki Politechniki Warszawskiej. W roku 2000 został powołany na stanowisko kierownika Katedry Budownictwa i Geodezji SGGW. W latach 2002-2005 był prodziekanem ds. Nauki, a w latach 2002-2012 kierownikiem Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Inżynierskich.
Tytuł profesora uzyskał w 2009 roku a w 2011 został profesorem zwyczajnym.
Prof. W. Nagórko zajmuje się problematyką badawczą należącą do obszaru mechaniki ciała stałego; mechaniki budowli, mechaniki kompozytów
i teorii konstrukcji budowlanych. Stosuje zaawansowane metody badawcze,
z solidnymi podstawami matematycznymi. Zajmował się teorią budowania
modeli przybliżonych w mechanice, przy kontrolowanym błędzie aproksymacji, z wykorzystaniem reakcji więzów. Wyniki jego prac można stosować
zarówno do modeli ciągłych jak i dyskretnych. Drugim obszarem badań są
problemy uśredniania modeli mechaniki metodą więzów z parametrami mikrolokalnymi, zarówno asymptotycznie jak i nieasymptotycznie. Wyniki tych
badań opublikował m.in. w 2010 roku w monograﬁi Mathematical Modelling
and Analysis of Nonhomogeneous Media. Metoda ta jest stosowana w ważnym
i aktualnie rozwijanym wieloskalowym modelowaniu materiałów. Kolejnym
polem badań, jest stosowanie techniki homogenizacji tolerancyjnej do budowania i oceny zakresu stosowalności modeli uśrednionych. Technika ta ma
dobre podstawy matematyczne i duże walory inżynierskie. Stosując tę technikę, prof. Nagórko zajmuje się modelowaniem procesów termomechanicznych
w materiałach z funkcyjną gradacją własności.
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Jest autorem około 180 publikacji.
W. Nagórko był aktywny w badaniach międzynarodowych. Odbył staże
zagraniczne w International Centre for Mechanical Science – CISM w Udine
we Włoszech oraz przebywał na dłuższych pobytach jako profesor wizytujący w Istituto di Matematica Applicata na Uniwersytecie w Pizie (1976-1977),
w RFN w Kilonii (1979-1980) oraz w Wilnie (1989-1990). Pobyt w Pizie był sﬁnansowany przez Consiglio Nazionale delle Ricerche (otrzymał III nagrodę
w ogłoszonym przez CNR konkursie).
Był promotorem pięciu rozpraw doktorskich.
Zainicjował krajowe, cykliczne konferencje Inżynierskie i przestrzenne aspekty kształtowania obszarów niezurbanizowanych. Zorganizował II i VI PolskoUkraińską Konferencję Current Problems of Mechanics of Nonhomogeneous
Media, (1997, 2005).
W latach 2001-2013 pełnił funkcję redaktora naczelnego Electronic Journal
of Polish Agricultural Universities, seria: Civil Engineering. Od 2012 jest redaktorem działowym w naszym czasopiśmie Journal of Theoretical and Applied Mechanics. W latach 2001-2016 był członkiem Editorial Board w Electronic Journal
of Polish Agricultural Universities oraz w latach 2007-2016 członkiem Rady Programowej Acta Scientiarum Polonorum.
Wielokrotnie oceniał projekty badawcze w konkursach Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (dawniej KBN). W latach 2007-2008 był członkiem
panelu recenzentów w sekcji Budownictwo. Był recenzentem wielu rozpraw
doktorskich i habilitacyjnych. Recenzował dorobek na stanowisko profesora
oraz w postępowaniu o tytuł profesora.
Działalność dydaktyczna profesora Nagórki jest związana z dwiema
uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim i Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadził zajęcia z analizy matematycznej, funkcji analitycznych, mechaniki teoretycznej, teorii sprężystości, mechaniki ośrodków ciągłych. W latach 70. i 80. prowadził w ramach
pensum na UW zajęcia z analizy matematycznej w klasach eksperymentalnych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica (dawniej K. Gottwalda). Wielu z jego wychowanków zostało ﬁnalistami i laureatami olimpiady
matematycznej. Za tę działalność był wielokrotnie nagradzany przez władze
oświatowe. Pod koniec lat 80. i w latach 90. prowadził zajęcia na Studiach
Międzywydziałowych Ochrona Środowiska na UW, wykładając matematykę
i statystykę.
W SGGW prowadził zajęcia głównie z mechaniki budowli, wytrzymałości
materiałów, teorii płyt, teorii prętów cienkościennych, metod komputerowych
i ich zastosowań w mechanice. Do prowadzonych wykładów opracował nowe
programy. Jest autorem lub współautorem 5 skryptów.
Profesor Nagórko od 1969 roku jest bardzo aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W PTMTS był kolejno,
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w latach 1998-2000 zastępcą sekretarza generalnego, od 2000 do 2007 sekretarzem generalnym, od 2007 do 2011 przewodniczącym Towarzystwa, a od
2011 do 2015 roku wiceprzewodniczącym PTMTS. Był współprzewodniczącym II Polskiego Kongresu Mechaniki w 2011 roku, w Poznaniu. Jest członkiem honorowym PTMTS, odznaczony złotą odznaką Zasłużony dla PTMTS.
Profesor Wiesław Nagórko za swoją działalność naukową był często nagradzany. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Odznaką honorową Zasłużony dla Rolnictwa oraz złotą
odznaką Zasłużony dla SGGW.

Profesor Arkadiusz Mężyk
przewodniczący PTMTS w latach od 2011 do 2015
w kadencjach dwuletnich od XXXV do XXXVI

(ur. 1962)

Profesor Arkadiusz Mężyk urodził się 29 września 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. W 1982 roku ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne
w Cieszynie, a następnie w 1987 roku studia na kierunku mechanika i budowa
maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej,
uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera o specjalności maszyny robocze ciężkie. Po zakończeniu studiów, w 1987 roku, rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej. W 1988 roku przeszedł roczne przeszkolenie wojskowe. W 1992
roku przebywał na 6-miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 na dwutygodniowym kursie NATO
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Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii. W 1994 roku przed Radą Wydziału Mechanicznego
Technologicznego obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W roku 1996 uczestniczył w kursie CISM
Summer Course on Discrete Structural Optimization, w Udine, Włochy. Rozprawę habilitacyjną obronił z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku.
Główne obszary badawcze profesora Mężyka to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.
Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS, pełniąc obowiązki skarbnika, a następnie przewodniczącego
Oddziału Gliwickiego PTMTS.
Od 2011 do 2015 roku (przez dwie kadencje) pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a w latach 2015-2017 był jego wiceprzewodniczącym. Był także inicjatorem powołania i przewodniczącym Stałego Komitetu Kongresowego Polskiego Kongresu Mechaniki (2013-2015). W kadencji 2004-2006 został powołany na członka
Sekcji Dynamiki Układów oraz Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu
Mechaniki PAN. Uczestniczył bądź kierował pracami 40 komitetów organizacyjnych konferencji naukowych oraz brał udział w pracach w 8 komitetach
naukowych konferencji międzynarodowych.
Za osiągnięcia naukowe otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV PAN (2003), zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005). W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS uhonorował go nagrodą naukową im.
Witolda Nowackiego, a w 2011 został nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy Grupy BUMAR w 2010 roku.
W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W 2007
roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.
W zakresie działalności organizacyjnej w latach 2008-2009 roku pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy Naukowej
z Polonią oraz Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych (2008-2010). W latach 2012-2016 był dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, a od roku 2016
pełni funkcję rektora tej uczelni.
W 2008 roku został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM
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w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). OBRUM to jedna z najstarszych i unikatowa pod względem zakresu realizowanych prac placówka
badawczo-rozwojowa w kraju. Profesor Mężyk realizuje współpracę z przemysłem obronnym do chwili obecnej. Aktualnie jest doradcą Prezesa ROSOMAK S.A. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Politechnice Śląskiej
Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015. Ponadto jest członkiem Rad Naukowych:
• Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu – od 2015
roku;
• Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – od 2015 roku;
• Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce – od 2015
roku.
Drugą kadencję, od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN
oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył
w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Od 2014 roku jest wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje: 177 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, 6 monograﬁi naukowych, 9 patentów, 1 wzór przemysłowy, 13 zgłoszeń patentowych, 11 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze
promotora, 4 otwarte przewody doktorskie. Ponadto profesor Mężyk sporządził 25 recenzji rozpraw doktorskich, 13 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 9 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora i około 30
recenzji artykułów dla czasopism zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym.

Profesor Zbigniew Ludwik Kowalewski
przewodniczący PTMTS w latach od 2015 do 2017
w kadencji dwuletniej XXXVII oraz aktualnie jest przewodniczącym
w kadencji dwuletniej XXXVIII od 2017 do 2019
Profesor Zbigniew Ludwik Kowalewski urodził się 24 lipca 1957 w Warszawie. Studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej ukończył w roku 1981 ze specjalizacją sprzęt mechaniczny. Bezpośrednio po ukończeniu studiów odbył roczny staż asystencki na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz
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(ur. 1957)

jednocześnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. W roku 1985 został zatrudniony w IPPT PAN w Zakładzie
Mechaniki Ośrodków Ciągłych na stanowisku starszego asystenta. W roku
1988 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od roku 1988 do roku 1997
był zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od tego roku do 2008 roku był zatrudniony na stanowisku docenta i jednocześnie pełnił funkcję kierownika Pracowni Mechaniki Doświadczalnej w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów. 14 kwietnia 2008
roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Od połowy
roku 2008 do dnia dzisiejszego jest zatrudniony w IPPT PAN na stanowisku
profesora zwyczajnego, od roku 2011 pełni jednocześnie funkcję kierownika
Zakładu Wytrzymałości Materiałów, przekształconego w roku 2017 w Zakład
Mechaniki Doświadczalnej. Od 2010 do 2011 pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw ogólnych w IPPT PAN.
W aktywności zawodowej Profesora istotną rolę odgrywają zajęcia dydaktyczne, których podjął się bezpośrednio po studiach magisterskich (roczny
staż asystencki) i ponownie do nich wrócił w roku akademickim 1995/96.
W latach 1995-2002 brał udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych
dla studentów Szkoły Nauk Ścisłych (dzisiaj Wydział Fizyki na Uniwersytecie
Kardynała Wyszyńskiego). Od roku 1997 związał się również z Politechniką
Warszawską, w której pracował do roku 2011 na Wydziale Inżynierii Środowiska w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki. Początkowo pracował
tam jako adiunkt, a od roku 2003 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Prowadził wykłady i ćwiczenia audytoryjne z wytrzymałości materiałów, statyki budowli oraz teorii sprężystości i plastyczności. W roku akademickim
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2001/2002 oraz 2002/2003 zatrudniony był w Politechnice Białostockiej na
Wydziale Mechanicznym w charakterze profesora nadzwyczajnego. Profesor
Zbigniew Kowalewski prowadził również wykłady w ramach Studium Doktoranckiego IPPT PAN.
Od roku 2006 jest także zatrudniony w Instytucie Transportu Samochodowego, początkowo na stanowisku docenta, a od 2008 jako profesor. Profesor
Zbigniew Kowalewski ma bogate doświadczenie we współpracy z ośrodkami
zagranicznymi. W roku akademickim 1992-1993 przebywał w University of
Manchester Institute of Science and Technology w ramach stypendium British
Council. Przebywał także w wielu ośrodkach naukowych na krótkotrwałych
pobytach jako profesor wizytujący: Instytut Mechaniki i Biomechaniki BAN,
Bułgaria; University of Kassel; Imperial College, Londyn; National Physical
Laboratory, Teddington; University College of Swansea; University of Leicester; Tokyo Metropolitan University, Japonia; New Brunswick University, Fredericton, Kanada; South-West Research Institute, San Antonio, USA; Kongju
National University, Korea Południowa; Ningbo University, Chiny; Russian
Academy of Sciences, Moskwa; Laboratorium ﬁrmy Arcelor-Mittal, Chicago,
USA.
Zasadniczy nurt pracy naukowej Profesora dotyczy badań właściwości
mechanicznych materiałów konstrukcyjnych, a w szczególności analizy procesu pełzania i zmęczenia w warunkach złożonych obciążeń, wpływu różnych form wstępnej deformacji plastycznej na zachowanie materiałów konstrukcyjnych przy obciążeniach statycznych, monotonicznie narastających
oraz cyklicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia z mechaniki gruntów i hydromechaniki w zakresie wymaganym w budownictwie wodnym. Wśród innych ważniejszych tematów badań Profesora
można wymienić: badania materiałów w zakresie bardzo wysokich prędkości odkształcenia; badania wzajemnej korelacji parametrów metod niszczących i nieniszczących przy ocenie uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych;
badania metalowych i ceramicznych materiałów kompozytowych.
Profesor Zbigniew Kowalewski jest autorem lub współautorem 356 prac
naukowych, z czego 152 opublikowano w recenzowanych czasopismach naukowych (55 w czasopismach z listy ﬁladelﬁjskiej). Wśród wymienionej liczby prac naukowych znajdują się również 4 monograﬁe, 4 książki i 6 skryptów. Jest również współautorem kilkudziesięciu opracowań badawczych. Brał
udział w ponad 160 zagranicznych lub krajowych konferencjach naukowych.
Jest autorem lub współautorem 5 przyznanych patentów i 3 zgłoszeń patentowych (w tym jednego międzynarodowego). Wypromował 3 doktorów, a obecnie jest promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich i opiekunem naukowym 3 doktorantów.
W działalności Profesora wiele miejsca zajmuje opracowywanie recenzji
prac dla wielu czasopism zagranicznych i krajowych. Profesor był recenzen106

tem 4 wniosków profesorskich, 5 habilitacji, 7 książek, 18 prac doktorskich,
w tym 2 dla ośrodków zagranicznych (University of Birmingham, Imperial
College), ponad 50 wniosków grantowych KBN, NCN, NCBiR, 6 wniosków na
stanowisko profesora. Profesor jest członkiem Rady Naukowej IPPT PAN (od
roku 1999) oraz Instytutu Transportu Samochodowego od roku 2013, gdzie
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego (2015-2016). Był również członkiem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (1999-2008)
oraz Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (2002-2003).
Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN.
Profesor Zbigniew Kowalewski prowadzi bardzo aktywną działalność organizacyjną. Od roku 1998 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, w którym pełnił rolę członka Zarządu Oddziału Warszawskiego oraz wiceprzewodniczącego tego Oddziału. W latach
2011-2015 został wybrany do Zarządu Głównego PTMTS z funkcją skarbnika.
W roku 2015 został wybrany na przewodniczącego PTMTS w kadencji 20152017, a po ponownym wybraniu w 2017 roku pełni ją do dzisiaj. Od 2016 jest
wiceprzewodniczącym EuraSEM.
Aktualnie pełni funkcję redaktora działowego w redakcjach 3 czasopism:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Engineering Transactions i Archives
of Mechanical Engineering.
Wchodzi w skład komitetów organizacyjnych wielu poważnych konferencji naukowych w kraju i zagranicą.
Profesor Zbigniew Kowalewski za działalność na polu naukowym otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Z ważniejszych można wymienić:
nagrodę Sekretarza Naukowego PAN za obronioną pracę doktorską (1988),
nagrodę indywidualną Sekretarza Wydziału IV PAN za pracę habilitacyjną
(1997), Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową (2002, 2017),
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2009), nagrodę im. Witolda Nowackiego za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaną przez PTMTS, złotą odznakę
Zasłużony dla PTMTS (2015).
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CZASOPISMO JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED
MECHANICS W LATACH 2008-2018
Włodzimierz Kurnik
Redaktor naczelny JTAM
Geneza, wydawca i pierwsza Redakcja czasopisma
Kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics został powołany
w roku 1963 – 5 lat po utworzeniu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej – i stał się statutowym organem naukowym Towarzystwa.
Początkowo wydawany był w języku polskim i w tej postaci (z nazwą
bezpośrednio nawiązującą do nazwy Towarzystwa), dzięki przyjętym bardzo
wysokim standardom wydawniczym wyrobił sobie renomę jednego z najlepszych polskich czasopism naukowych w obszarze mechaniki i jej zastosowań w technice. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Artur Kacner,
pierwszym przewodniczącym Komitetu Naukowego – prof. Witold Wierzbicki, a w skład pierwszego Kolegium Redakcyjnego wchodzili: Edmund
Karaśkiewicz, Jerzy Litwiniszyn, Adam Mitzel, Witold Nowacki, Stanisław
Ochęduszko, Wacław Olszak, Marian Piątek, Jan Szmelter. Pierwszy numer
(tom 1/1963, nr 1) zawierał 4 artykuły w języku polskim ze streszczeniami
w językach rosyjskim i angielskim. Więcej informacji o historii kwartalnika
JTAM można znaleźć w Księdze Jubileuszowej 50-lecia PTMTS [1].
Stan kwartalnika w roku 2008
Na początku szóstego dziesięciolecia PTMTS, w roku 2008, kwartalnik był
już od 10 lat wydawany w języku angielskim pod obecną nazwą i z międzynarodowym Komitetem Naukowym (Advisory Board), w skład którego wchodziło 19 renomowanych uczonych, w tym 10 spoza Polski – z Francji, Niemiec,
Portugalii, Bułgarii, USA, Estonii, Szwecji, Niemiec i Czech. Komitetowi przewodniczył prof. Marek Dietrich, a redaktorem naczelnym był prof. Wojciech
Nowacki. Kwartalnik był już wtedy (od Vol. 45/2007, No. 1) na liście ﬁladelﬁjskiej (dziś baza JCR) czasopism mających określany corocznie, na podstawie
oceny jakościowej, Impact Factor (IF), którego wartość w 2009 roku (za rok
2008) wynosiła IF=0,178. Pierwszy numer roku 2008 (Vol. 46/2008 No. 1) zawierał 14 artykułów w języku angielskim.
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Działania prorozwojowe w ostatniej dekadzie
W roku 2009 zmarli prof. Marek Dietrich (31 lipca) i prof. Wojciech Nowacki (14 sierpnia). Funkcja redaktora naczelnego została przez PTMTS powierzona prof. Włodzimierzowi Kurnikowi, a przewodniczącym międzynarodowego Komitetu Naukowego został prof. Michał Kleiber.
Dziesięciolecie 2008-2018 to okres zdecydowanie zwiększonej międzynarodowej konkurencji czasopism naukowych oraz ich rywalizacji o autorów
z renomowanych ośrodków naukowych i wysokiej jakości artykuły, a przede
wszystkim o czytelników i cytowanie prac, które są głównym kryterium
oceny czasopism przez indeksujące je międzynarodowe instytucje prowadzące bazy czasopism indeksowanych. Rynek został zdominowany przez
dużych międzynarodowych wydawców profesjonalnych, takich jak Springer, Elsevier, Francis & Taylor i inne. Dzięki corocznym dotacjom państwowym PTMTS jako wydawca kwartalnika JTAM utrzymało przyjęty model
wydawniczy czasopisma. W celu sprostania rosnącym wymaganiom rynku
i międzynarodowym standardom jakościowym podjęto następujące działania, których celem było zwiększenie dostępności i rangi międzynarodowej
czasopisma:
• digitalizacja wszystkich numerów archiwalnych i bezpłatne udostępnienie ich czytelnikom na stronie internetowej kwartalnika; działanie
to było wspierane ﬁnansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego i zakończyło się, w roku 2015, zgromadzeniem pełnego zbioru archiwalnego (od pierwszego numeru z 1963 do numerów bieżących)
w wersji elektronicznej,
• zmiana szaty graﬁcznej okładki kwartalnika i przejście na format A4
ułatwiający drukowanie artykułów dostępnych w wersji elektronicznej
– od Vol. 50/2012, No. 3,
• wprowadzenie standardu Open Access (wolnego dostępu) do wszystkich artykułów opublikowanych w JTAM, bez pobierania opłat od autorów; przyjęto standard międzynarodowy Creative Commons o atrybucie CC BY-NC 3.0 (pełny dostęp pod warunkiem uznania autorstwa
i do użycia wyłącznie w celach niekomercyjnych) – od roku 2013 (Vol. 51,
No. 3),
• wprowadzenie nowej alternatywnej formy publikacji – 4-stronicowego
komunikatu naukowego (Short Communication) dla najnowszych oryginalnych wyników badań – od lipca roku 2013,
• wdrożenie systemu komputerowej obsługi procesu wydawniczego,
zgłoszeń on-line wyznaczania recenzentów oraz korespondencji z autorami (Open Journal System) – od roku 2014,
• przystąpienie wydawcy do organizacji Publishers International Linking
Association, Inc. i CrossRef – wprowadzenie standardu identyﬁkacji
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elektronicznej każdego opublikowanego artykułu (DOI) – od roku 2014
(Vol. 52, No. 4),
• przyjęcie standardu systematycznej kontroli antyplagiatowej – zakup
licencji na wykorzystanie programu komputerowego iThenticate – od
2016 roku (Vol. 54, No. 2),
• wprowadzenie Regulaminu JTAM [2] (uchwała XXXVII Zjazdu Delegatów PTMTS, Supraśl 2017) ustalającego trwałe standardy wydawnicze,
model czasopisma oraz 4-letnie kadencje jego organów – Komitetu Naukowego (Advisory Board) oraz Kolegium Redakcyjnego (Editoral Board).
Rozwój kwartalnika JTAM w ostatnich latach ilustruje między innymi wzrost
wskaźnika IF pokazany na rys. 1.

Rys. 1. Wzrost wskaźnika IF kwartalnika JTAM w latach 2009-2016

Linie wzrostu IF wykazują wchodzenie w stan nasycenia (przyrosty są coraz mniejsze). Oznacza to wyczerpywanie się istniejących dotychczasowych
rezerw rozwojowych i konieczność podjęcia nowych działań zmierzających
do:
• profesjonalizacji procesu wydawniczego i zarządzania kwartalnikiem,
• przyspieszenia cyklu wydawniczego,
• wprowadzenia nowych standardów dostępności i bieżącej oceny czasopisma,
• użycia współczesnych metod i narzędzi zwiększania rangi czasopisma.
Działania takie wymagają współpracy z profesjonalnymi partnerami – wydawcami lub ﬁrmami świadczącymi wyspecjalizowane usługi wydawnicze
umożliwiające osiągnięcie standardów współczesnego rynku czasopism naukowych. PTMTS zdeﬁniowało te standardy i rozpoznało potencjalnych partnerów. Obecnie poszukuje środków niezbędnych do ich wdrożenia.
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Tabela 1. Składy Advisory Board oraz Editorial Board kwartalnika JTAM
w roku 2018
Advisory Board

Editorial Board

MICHAŁ KLEIBER (Polska) –
przewodniczący

WŁODZIMIERZ KURNIK –
redaktor naczelny

Jorge A.C. Ambrosió (Portugalia)

Iwona Adamiec-Wójcik

Angel Baltov (Bułgaria)

Piotr Cupiał

Romesh C. Batra (USA)

Krzysztof Dems

Alain Combescure (Francja)

Witold Elsner

Jüri Engelbrecht (Estonia)

Elżbieta Jarzębowska

Witold Gutkowski (Polska)

Oleksandr Jewtuszenko

Jozef Kubik (Polska)

Piotr Kowalczyk

Zenon Mróz (Polska)

Zbigniew Kowalewski

Ryszard Parkitny (Polska)

Tomasz Krzyżyński

Ekkehard Ramm (Niemcy)

Stanisław Kukla

Eugeniusz Świtoński (Polska)

Tomasz Łodygowski

Hisaaki Tobushi (Japonia)

Ewa Majchrzak

Andrzej Tylikowski (Polska)

Wiesław Nagórko

Dieter Weichert (Niemcy)

Janusz Narkiewicz

Jose E. Wesfreid (Francja)

Piotr Przybyłowicz

Jozef Wojnarowski (Polska)

Błażej Skoczeń

Joseph Zarka (Francja)

Andrzej Styczek

Vladimir Zeman (Czechy)

Jacek Szumbarski
Utz von Wagner
Jerzy Warmiński

Stan kwartalnika w roku 60-lecia Towarzystwa
Składy gremiów: Advisory Board i Editorial Board kwartalnika JTAM
w nowej 4-letniej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2018 r., pokazano w tabeli 1.
W roku 2017 zgłoszono łącznie 375 artykułów, a opublikowano 111 artykułów i 3 komunikaty, szacunkowo do publikacji traﬁa ok. 30% zgłoszonych
tekstów.
Pierwszy numer w roku 2018 (Vol. 56/2018, No. 1) zawiera 25 artykułów
i 2 komunikaty, w tym 14 tekstów autorów zagranicznych.
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Drugi numer (Vol. 56/2018, No. 2) jest dedykowany Polskiemu Towarzystwu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, z okazji jego 60-lecia. Wyjątkowo
jest współredagowany przez redaktora naczelnego prof. Włodzimierza Kurnika oraz przewodniczącego PTMTS prof. Zbigniewa Kowalewskiego. Zawiera prace autorów zaproszonych przez współredaktorów z grona uczonych
o znaczących osiągnięciach w ostatnich latach, ze środowiska mechaników
w kraju i za granicą.
Materiały cytowane w tekście
[1] 50 lat Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, wyd. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Warszawa 2008
[2] Regulamin kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics opublikowany
w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Rok 2017
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BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ
Ryszard Pęcherski
Zastępca Sekretarza Generalnego PTMTS
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wydawany jest niemal tak długo, jak długo istnieje Towarzystwo. Pierwszy prezes Zarządu Głównego PTMTS prof. Witold Wierzbicki wraz z Prezydium Zarządu
Głównego powołał do życia, uchwałą z dnia 3 grudnia 1958 roku, Biuletyn
PTMTS. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1959 roku. Zdecydowano, że
Biuletyn PTMTS będzie wydawany jako kwartalnik.
Zawartość pierwszego numeru Biuletynu stanowiły komunikaty organizacyjne, komunikaty o działalności naukowej oddziałów oraz informacje o działalności Międzynarodowej Unii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (International Union of Theoretical and Applied Mechanics – IUTAM). Numer zamykał wykaz adresów Zarządu Głównego oraz ośmiu Oddziałów: Gdańskiego,
Gliwickiego, Krakowskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, Warszawskiego i Wrocławskiego.
W archiwum Towarzystwa znajduje się komplet numerów Biuletynu wydawanych od stycznia 1959 roku do stycznia 1963 roku. Łącznie ukazało się
w tym okresie 17 numerów. W 1963 roku PTMTS zainicjowało wydawanie
czasopisma Mechanika Teoretyczna i Stosowana. Redaktorem naczelnym został
prof. Artur Kacner, a Rada Redakcyjna została powołana przez Zarząd Główny PTMTS. Prawa wydawcy należały do Polskiej Akademii Nauk, a właścicielem nakładu było Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN); od 1992 roku wydawcą i właścicielem nakładu, zarówno czasopisma jak i Biuletynu, jest
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1963 roku ukazały się dwa zeszyty, w latach 1964-66 trzy zeszyty rocznie, a od 1967 roku czasopismo wydawane jest jako kwartalnik. Powołanie nowego czasopisma było
połączone z decyzją Zarządu Głównego PTMTS o włączeniu do niego Biuletynu jako integralnej części. Od 1998 roku kwartalnik ukazuje się w języku
angielskim pod tytułem Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM).
Mimo tych zmian Biuletyn ukazujący się w języku polskim nadal był wydawany z czasopismem. W tej postaci ukazywał się do końca 2011 roku.
Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego PTMTS z 24 października 2011 r. wydawanie Biuletynu od 2012 powrócono do tradycji, czyli wydawania Biuletynu PTMTS jako niezależnego wydawnictwa ukazującego się raz w roku.
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Wydawcą jest w dalszym ciągu Towarzystwo, Radą Redakcyjną – prezydium
Zarządu Głównego, redaktorem – zastępca Sekretarza Generalnego PTMTS,
od roku 2011 przez kolejne kadencje Zarządu Głównego PTMTS jest to prof.
Ryszard Pęcherski.
Od przekazania czytelnikom pierwszego rocznika w nowej postaci Biuletyn składa się z trzech lub w roku zjazdowym czterech części. W pierwszej
omówiona jest działalność PTMTS w danym roku, zarówno organizacyjna,
jak i naukowa. Znajduje się tu m.in. skład osobowy władz Towarzystwa, informacje o uchwałach, o odbytych zebraniach naukowych, sprawozdania z konferencji organizowanych i współorganizowanych przez PTMTS, informacje
o konkursach, działalności wydawniczej i wpółpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Co dwa lata druga część to protokół ze Zjazdu Delegatów PTMTS. Następna poświęcona jest członkom Towarzystwa i zawiera
informacje o nominacjach profesorskich, odznaczeniach, nagrodach i jubileuszach oraz wspomnienia o zmarłych członkach PTMTS. Ostatnia część, zatytułowana „Polska mechanika”, w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikom
osiągnięcia i biograﬁe wybitnych polskich mechaników. W lutym 2018 roku
ukazał się już siódmy rocznik Biuletynu w tej nowej postaci – Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Rok 2017 .
Od początku utworzenia strony internetowej Towarzystwa Biuletyn
PTMTS publikowany jest również w wersji elektronicznej pod adresem
http://ptmts.org.pl/biuletyn.htm w postaci plików PDF. W 2018 roku zakończono digitalizację Biuletynów i obecnie na naszej stronie internetowej dostępne są wszystkie wydane numery – od pierwszego z 1959 roku do ostatniego
z 2018 roku.
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Część II

Głosy
członków honorowych

MOJE WSPOMNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI W PTMTS

Józef Kubik
W 60. roku działalności Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej nadarza się okazja bardzo osobistego spojrzenia na dorobek Towarzystwa w minionym okresie.
Oto kilka reﬂeksji, z którymi chciałbym się podzielić, spoglądając na bliskie mi zdarzenia, w których miałem sposobność uczestniczyć.
Był rok 1968. Od 10 lat Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej prowadziło działalność krzewienia i promowania rozwoju mechaniki oraz praktycznego zastosowania jej wyników w technice, w ramach dobrze
ukształtowanych struktur w pierwszych ośmiu zarejestrowanych Oddziałach:
Poznańskim, Wrocławskim, Gdańskim, Warszawskim, Gliwickim, Szczecińskim, Krakowskim i Łódzkim (następne 10 oddziałów zarejestrowano w latach późniejszych).
Wówczas, będąc młodym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Poznańskiej, miałem okazję dołączyć do grona osób zaangażowanych
w działalność Oddziału Poznańskiego PTMTS, by następnie przez kolejnych
50 lat uczestniczyć w realizacji celów i zadań Towarzystwa w skali kraju. Dziś
z perspektywy minionych kilku dziesięcioleci pragnę wyrazić szacunek dla
licznych członków towarzystwa (prawie 1000-osobowego), których zapał, autorytet naukowy, kultura osobista i etos zawodowy przydawały i przydają pożytku i znaczenia pięknej teoretycznej i stosowanej mechanice oraz jej obecności w wielu innych dyscyplinach.
Powszechnie organizowane zebrania naukowe, seminaria, konkursy na
wybitne prace naukowe, gościnne wykłady głoszone przez specjalistów, a także organizowane cyklicznie specjalistyczne konferencje, którym patronują zarządy oddziałów oraz Zarząd Główny PTMTS, to ogromny, wartościowy dorobek Towarzystwa sprzyjający bliższemu współdziałaniu różnych środowisk
akademickich na rzecz upowszechniania osiągnięć w dziedzinie mechaniki.
Szczególnym osiągnięciem i wizytówką Towarzystwa jest 55-letnia, nieprzerwana, edycja kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics.
Ten wielowątkowy obszar aktywności Towarzystwa sprzyjał i sprzyja
szerokiej wymianie poglądów i twórczej dyskusji „mechaników”, rozpoznawaniu dokonań różnych zespołów badawczych w kraju, a nade wszystko
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zbliża osoby „mistrzów” i „uczniów” czy to podczas pełnych emocji konferencyjnych sesji, czy też w czasie wieczornych, towarzyszących im relaksujących zajęć „dydaktycznych”. Myślę, że liczni uczestnicy, np. sympozjonów
w Wiśle/Ustroniu (konferencji o najdłuższej i trwającej wciąż historii organizowanych przez PTMTS, Oddział Gliwice) pamiętają, oprócz pięknej zimowej
górskiej scenerii, barwne wywody o życiu i działalności profesora Maksymiliana Tytusa Hubera prezentowane przez prof. Zbigniewa Olesiaka – członka założyciela i członka honorowego PTMTS, czy też wykład „O mechanizmach dźwigniowych organów” wygłoszony przez prof. Juliana Gembalskiego – rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, albo też chóralne śpiewanie
uczestników z prowadzącym głosem prof. Stefana Joniaka, wychowanka znanego niegdyś chóru prof. Stefana Stuligrosza.
Zdarzeniem pod nazwą „mechanika w sporcie”, rozbudzającym zainteresowanie specjalistów z zakresu aerodynamiki, a także miłośników skoków
narciarskich, była seria czterech analityczno-numerycznych prac poprzedzonych badaniami modelowymi w tunelu aerodynamicznym autorstwa prof.
Jerzego Maryniaka, członka honorowego Towarzystwa, poświęconych skokom wybitnego skoczka Adama Małysza. Problemem stały się nierozpoznane
przyczyny krótszych jego skoków po okresie skoków fenomenalnych i pięknym wyjściu z progu. Profesor zauważył, że „nasi trenerzy byli niezadowoleni z prędkości Małysza na rozbiegu. Była rzeczywiście stosunkowo niska, ale
zmieniając mu pozycję dojazdową, popsuli jego fenomenalne wyjście z progu. Nikt tak nie skakał w sezonie 2001 jak nasz Małysz: wyczuwał optymalne
warunki skoku, zachowywał się jak ptak w locie, wyczuwał, jak ma się ułożyć,
żeby poszybować najdalej”. Bardzo wnikliwe badania aerodynamiczne kątów
rozwarcia nart oraz położenia skoczka względem nart (rys. 1 i 2), a także analiza stateczności skoczka w locie, oprócz wniosków szczegółowych, pozwoliły

Rys. 1. Wybicie na progu A. Małysza zgodne z treningiem w tunelu
aerodynamicznym [źródło: NiT, 1/2004]
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Rys. 2. Sylwetka mistrza Pucharu Świata – Adama Małysza (Polska),
Villingen 2001 (Niemcy), K = 120 m, rekord skoczni A. Małysz L = 151.5 m
[źródło: NiT, 1/2004]

prof. J. Maryniakowi sformułować ważny wniosek końcowy: „nasi trenerzy
wezmą sobie do serca słowa Miki Kojonkowskiego, który powiedział, że stara
się pomagać skoczkom w bardzo prosty sposób – nie przeszkadza im. Fiński
trener wszędzie, gdzie dotychczas pracował, miał znakomite rezultaty”. Po
pewnym czasie i powrocie do swego, Adam Małysz znów szybował daleko.
Znana jest wiedza, że dobrze wykorzystana mechanika i akustyka mają
silny wpływ na jakość konstruowanych instrumentów muzycznych. W tym
zakresie obiecujące badania i pomiary przy konstruowaniu pudła rezonansowego skrzypiec podjął prof. Bogdan Skalmierski, członek honorowy PTMTS.
Któż nie chciałby „podrobić” Stradivariego? Przyjmując stradivariusy za wzorzec dobrego instrumentu pod względem nośności, piękna barwy i łatwości
emisji dźwięku, Profesor słusznie przypuszczał, że możliwość doskonalenia
instrumentu tkwi w naprężeniach wprowadzonych do dolnej płyty pudła rezonansowego skrzypiec. Wykonując kilka instrumentów wg własnego pomysłu, choć droga była ciernista, Profesor był bliski sukcesu, skrzypce „skalmieriusy” brzmiały donośnie, lecz rozbieżność opinii wśród lutników i brak ich
dobrej woli zamknęły ścieżkę dalszych badań nad instrumentem. Znając bogaty dorobek Pana Profesora, w 2000 r., kiedy byłem prorektorem Akademii
Bydgoskiej (od 2005 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), poprosiłem, aby
prof. Skalmierski podzielił się swym badawczym doświadczeniem z inżynierami, jak też studentami Wydziału Edukacji Muzycznej tej uczelni. Barwny
wykład, okraszony dźwiękami skrzypiec zakończył się gromkimi brawami
licznie przybyłych słuchaczy i ku zaskoczeniu Profesora i towarzyszącej mu
małżonki, będący na sali Chór Akademii, a jednocześnie Chór Filharmonii
Pomorskiej, odwdzięczył się mini-koncertem a cappella. Profesor ze wzruszeniem dziękował i długo pamiętał ten wykład.
W tej atmosferze dojrzewały również inne ważne przedsięwzięcia Towarzystwa, w których miałem okazję brać czynny udział bądź jako uczestnik
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i członek Towarzystwa, bądź też wypełniając powierzone przez Zjazdy Delegatów obowiązki, a zarazem zaszczytne, statutowe funkcje w PTMTS.
Jedno z nich związane było ze staraniami o nadanie Towarzystwu statusu
organizacji pożytku publicznego uwieńczonymi powodzeniem w roku 2005.
Po rocznych staraniach i pracach, które koordynował Sekretarz Generalny ZG
prof. Wiesław Nagórko, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu
PTMTS do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego we wrześniu 2005 r.
Innym, bardzo ważnym dla Towarzystwa przedsięwzięciem wymagającym odważnych, ale dyplomatycznych decyzji i ogromnej pracy, było przygotowanie i zorganizowanie I Kongresu Mechaniki Polskiej, który zapoczątkował następne cykliczne spotkania kongresowe. Pierwsze sugestie wskazujące na potrzebę szerszej formuły cyklicznych spotkań środowiska mechaników w postaci „kongresów” zostały odnotowane w październiku 1998 r. na
XXVIII Zjeździe PTMTS w Ryni. Sugestie te nabrały realnych kształtów w wyniku szerszej dyskusji nad celowością i formą organizacji Kongresu przeprowadzonej na forum ZG PTMTS w maju 2004 r. z udziałem ówczesnego prorektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierza Kurnika, przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN prof. Andrzeja Styczka oraz przedstawiciela
IV Wydziału PAN prof. Kazimierza Sobczyka. XXXI Zjazd Delegatów PTMTS
w Wildze w 2005 r. podjął decyzję o organizacji I Kongresu Mechaniki Polskiej w 2007 r., akceptując ideę i założenia przedstawione przez prof. W. Kurnika, powierzył Oddziałowi Warszawskiemu PTMTS prowadzenie przygotowań do Kongresu.
Skala przygotowań I Kongresu wymagała dużej sprawności organizacyjnej i zaangażowania sporej liczby osób, które nieustannie zasługują na duży
szacunek. W tym celu w styczniu 2006 r. podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską (JM Rektor prof. W. Kurnik), Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN (Dyrektor prof. W.K. Nowacki)
i Zarządem Głównym PTMTS (przewodniczący prof. J. Kubik), a jego sygnatariusze przyjęli obowiązki współprzewodniczących Kongresu. Centrum intensywnych przygotowań stał się gmach Politechniki, gdzie działał również
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. S. Radkowskiego, zaś Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. A. Styczek. Udany przebieg I Kongresu Mechaniki Polskiej w sierpniu 2007 r., który skupił prawie 500 naukowców, dał silny bodziec do organizowania przez środowisko mechaników kolejnych kongresów (II KMP w 2011 r. w Poznaniu i III KMP w 2015 r. w Gdańsku) jako ważnych wydarzeń o charakterze naukowym i środowiskowym.
Wyrażam nadzieję, że przywołanych tutaj kilka bliskich mi zdarzeń wskazuje na atrakcyjność Towarzystwa i silne związki z osobami, które je tworzyły
i tworzą. Jest wiele zacnych osób, których nazwiska winny być tutaj przywołane, lecz myślę, że czytelnicy wybaczą moją ostrożność. Życzę pomyślności
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wszystkim, którzy tworzą historię Towarzystwa, a tym, którzy będą podejmować to dzieło w przyszłości, życzę, aby czerpali twórcze siły również z bogatej
historii, pomnażając dorobek wszystkich oddziałów PTMTS.
Miłym paniom prowadzącym przez lata działalność sekretariatu PTMTS,
przywołując piękne lata współpracy, życzę wielu kolejnych kadencji i życzliwych członków i delegatów, w rękach których będzie kształtowała się przyszłość.
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WSPOMNIENIA

Czesław Szymczak
Z działalnością Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zetknąłem się już w czasie studiów podczas seminariów i odczytów
organizowanych przez Oddział Gdański. W centralnych władzach Towarzystwa od samego początku zawsze aktywni byli pracownicy Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej: prof.
Ryszard Dąbrowski był w grupie inicjatywnej, następnie aktywnie działali
przez wiele lat profesorowie: Mieczysław Wizmur i Eugeniusz Bielewicz.
W roku 1971 Oddział Wrocławski PTMTS ogłosił ogólnopolski konkurs na
prace naukowe teoretyczne z mechaniki w zakresie zastosowań inżynierskich,
w którym wziąłem udział i za pracę pt. „Obliczanie mostów zakrzywionych
ukośnie podpartych o przekroju otwartym” zostałem wyróżniony przez Sąd
Konkursowy.
Po obronie pracy doktorskiej w 1972 r. zostałem przyjęty do Towarzystwa. W tamtych czasach furtką do Towarzystwa był doktorat i opinia
dwóch jego członków. Brałem czynny udział w licznych konferencjach współorganizowanych przez PTMTS: „Problemy losowe w mechanice konstrukcji” organizowane przez Oddział Gdański w latach 1980 i 1985, sympozjonach „Stateczność konstrukcji” organizowanych przez Oddział Łódzki,
„Modelowanie w mechanice” organizowanych przez Oddział Gliwicki
i „Drgania w układach ﬁzycznych”, obecnie „Vibrations in Physical System” organizowanych przez Oddział Poznański. Szczególne miejsce mają tu
cykliczne międzynarodowe konferencje „Teoria powłok i jej zastosowania”
(obecnie „Theory of Shells and Applications” – SSTA) zainicjowane i kierowane przez prof. Wojciecha Pietraszkiewicza.
W latach 1992-2002 byłem wybierany na kilka kadencji na przewodniczącego Oddziału Gdańskiego. Kontynuowaliśmy regularne odczyty członków
Towarzystwa i gości, niektóre z nich wspólnie z Polskim Towarzystwem Matematycznym, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa i Instytutem Maszyn Przepływowych. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W roku 1998 zostałem wybrany do Zarządu Głównego Towarzystwa i pracowałem w nim do 2009 roku.
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Fot. 1. Prezydium Zarządu Głównego (2007 r.)

Brałem udział w kolejnych zjazdach Towarzystwa i związanych z nimi
konferencjach „Nowe kierunki rozwoju mechaniki” jako członek Komitetu
Naukowego oraz autor lub współautor prezentowanych tam prac.

Fot. 2. Delegacja Oddziału Gdańskiego na Zjeździe w Nowogrodzie w 2007 r.

Organizowanie konferencji razem ze Zjazdami Delegatów to bardzo dobra
inicjatywa pozwalająca na przedstawianie różnorodnych tematycznie referatów i dyskusje nad nimi. Są to bardzo interesujące spotkania naukowe i towarzyskie, pełne ciekawych dyskusji, a także inspirujące do dalszych prac.
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Wśród wielu aktualnych tematów poruszanych na tych konferencjach były
tematy związane z katastrofami lotniczymi, które przedstawiał prof. Jerzy
Maryniak, a także z historią Towarzystwa, przypominające wybitnych polskich mechaników, prezentowane przez prof. Zbigniewa Olesiaka. Cenną zaletą tych spotkań była wielodyscyplinarność prezentowanych prac i związane
z tym dyskusje z różnorodnych punktów widzenia, dlatego też starałem się,
by uczestniczyli w nich młodzi, obiecujący pracownicy naukowi.
Trzeba także wspomnieć o aktywnym udziale w dyskusjach prof. Zbigniewa Kączkowskiego, nestora mechaniki polskiej, który brylował i bryluje,
mimo upływającego czasu, humorem i dowcipem. Na potwierdzenie warto
w tym miejscu wspomnieć jedną z pierwszych konferencji z cyklu „Metod
komputerowych w mechanice”, która odbyła się w Opolu. Odbyło się tam
spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone ocenie aktualnego stanu i przyszłości tych metod w Polsce. Prowadzić miał to spotkanie prof. Kaczkowski. Wszyscy już są na miejscach, a prof. Kaczkowskiego nie ma, po chwili wbiega zadyszany i usprawiedliwia się, mówiąc, że spotkał po drodze sprzątaczkę, która
zapytała: „Gdzie Pan Profesor tak się spieszy? – odpowiedział, że na ważne
spotkanie na temat metod komputerowych i ich przyszłości w Polsce. W odpowiedzi usłyszał, że niepotrzebnie tak się spieszy, bowiem „pogadają sobie,
pogadają i tak z tych planów nic nie wyjdzie!”.

Fot. 3. Sesja Naukowa z okazji 50-lecia PTMTS, Politechnika Gdańska

Od 2004 roku Oddział Gdański organizuje konkursy i przyznaje nagrody
ﬁnansowe (ze składek członków Oddziału) za najlepsze prace dyplomowe
w województwie pomorskim, z początku tylko magisterskich, a obecnie także
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inżynierskich. Od 2007 r. patronem konkursów jest prof. Ryszard Dąbrowski
(zmarł w 2004 r.), doskonały pedagog, wybitna osobowość, specjalista z teorii
dźwigarów powierzchniowych i prętów cienkościennych.
W 2008 roku została zorganizowana na Politechnice Gdańskiej uroczysta
Sesja Naukowa pod patronatem JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia związana z 50-leciem powstania PTMTS (fot. 3). Zgromadziła ona wielu członków Oddziału Gdańskiego, w tym członków honorowych Towarzystwa: prof. Eugeniusza Bielewicza, Eugeniusz Dębickiego, Jana Kruszewskiego, Bolesława Mazurkiewicza i Wojciecha Pietraszkiewicza.
W 2008 r. na kolejnym zjeździe zostałem wyróżniony złotą odznaką „Zasłużony dla PTMTS”, a w 2013 zakończyłem aktywny udział w pracach jako honorowy członek Towarzystwa, jednak w dalszym ciągu, z przyjemnością, biorę udział w spotkaniach (fot. 4) i konferencjach organizowanych przez
PTMTS.

Fot. 4. Uroczyste spotkanie Zarządu Głównego (Warszawa, 2017 r.)
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JUBILEUSZ XX-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Józef Wojnarowski
Każda rocznica skłania do głębszej zadumy nad czasem minionym,
przebytą drogą i nad więzami łączącymi źródła przeszłości z teraźniejszością.
60-lecie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
(PTMTS) to dobra okazja do zastanowienia się nad tym, jak te lata zostały
zapisane w historii polskiej mechaniki i do reﬂeksji nad tradycją znaczącej
działalności naukowej Towarzystwa. Nuta reﬂeksji sprawiła, że postanowiłem zapoznać czytelników z XVIII Zjazdem Delegatów PTMTS połączonym
z jubileuszem 20-lecia Towarzystwa. Zjazd odbył się w Ustroniu Zawodziu
w dniach 9-11 marca 1978 r. Powierzenie organizacji tych spotkań Oddziałowi
Gliwickiemu PTMTS było wyrazem uznania dla jego znaczącej działalności.
W 1978 roku PTMTS liczyło 13 oddziałów – niemal każde większe miasto akademickie mogło się poszczycić oddziałem PTMTS, którego członkowie
rozwijali i popularyzowali mechanikę.
Były to Oddziały (według kolejności powstania): Poznań, Wrocław,
Gdańsk, Warszawa, Gliwice, Szczecin, Kraków, Łódź, Częstochowa, Bydgoszcz, Rzeszów, Opole, Zielona Góra.
Otwierając spotkanie, doc. dr inż. Józef Wojnarowski, przewodniczący
Zarządu Oddziału Gliwickiego, powitał gorąco wszystkich zebranych, a w
szczególności prof. Witolda Nowackiego – prezesa PAN, prof. Zdzisława Parszewskiego – przewodniczącego PTMTS, prof. Jerzego Nawrockiego – rektora Politechniki Śląskiej, członków honorowych PTMTS, zaproszonych gości
i delegatów na Zjazd. Następnie stwierdził:
W ciągu 20 lat działalności PTMTS zaszły duże zmiany. W okresie tym Towarzystwo zanotowało dalszy znaczący rozwój. (...) Chyląc czoła przed założycielami
Towarzystwa, przed ich dalekowzroczną ideą powołania do życia w 1958 roku Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, chciałbym przypomnieć
nazwiska członków pierwszego Zarządu Głównego, wybranego 30.05.1959 roku. Byli to: przewodniczący prof. Witold Wierzbicki, wiceprzewodniczący Witold Nowacki i Wacław Olszak, sekretarz generalny Zbigniew Kączkowski, skarbnik Kazimierz
Zarankiewicz oraz członkowie Franciszek Misztal, Jarosław Naleszkiewicz, Tadeusz
Pełczyński. W Zjeździe brało udział 330 delegatów.
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W dwudziestoleciu istnienia PTMTS, znaczącą działalność rozwijały w swoich
ośrodkach zarządy oddziałów. One to bowiem tworzyły klimat spotkań naukowych
i dyskusji oraz swoją działalnością naukową w różniących się obszarach mechaniki
integrowały ośrodki regionalne w relacji do stanu nauki i potrzeb techniki.
Kończąc, stwierdził, że rozpoczynający się Zjazd podsumuje dwie dekady
działalności PTMTS.
Kolejnym mówcą był prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Witold
Nowacki.

Fot. 1. Przemawia prof. Witold Nowacki

Profesor Witold Nowacki, zwracając się do zebranych, pozdrowił serdecznie uczestników Zjazdu i stwierdził:
Wśród specjalistycznych towarzystw naukowych PTMTS zajmuje miejsce wyjątkowe, polegające na tym, że jednoczy przedstawicieli wielu podstawowych dziedzin
mechaniki, która przeszła w okresie powojennym poważną drogę rozwojową. Szczycić się może wieloma wybitnymi przedstawicielami, ma duże osiągnięcia badawcze,
brała udział w rozbudowie przemysłowej kraju. Na jej rozwój składa się wiele czynników i w naszym gronie możemy sobie powiedzieć, że cele, które przed dwudziestu laty
sformułowali przedstawiciele PTMTS, a które polegają na rozbudzeniu zainteresowań
mechaniką w wielu ośrodkach kraju zostały zrealizowane.
Mam zaszczyt i przyjemność występować przed Szanownym Gremium jako prezes PAN, instytucji popierającej usilnie społeczny tryb pracy naukowej, a jednocześnie występuję jako gorący entuzjasta wszystkich form działalności Towarzystwa, jako
współzałożyciel, współuczestnik wielu sympozjonów i obrad, oraz jako członek, który
miał zaszczyt otrzymać członkostwo honorowe.
Z tytułu mego urzędu chciałbym przekazać od Prezydium PAN z okazji obchodzonego dzisiaj jubileuszu serdeczne gratulacje władzom Towarzystwa za piękny rozwój
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PTMTS, które w okresie 20 lat wkroczyło działalnością do 13 ośrodków regionalnych,
podjęło bogatą tematykę badawczą i stało się już bardzo widocznym elementem polskiego krajobrazu naukowego i polskiej techniki.
Towarzystwa naukowe są bliskimi partnerami PAN i naturalnym sojusznikiem
w rozbudzaniu twórczości naukowej i rozpowszechnianiu nauki w społeczeństwie. Do
działalności Towarzystw PAN przykłada dużą wagę. Dlatego też szczerze zabiegamy
o zapewnienie im dobrych warunków rozwoju, o umocnienie ich pozycji społecznej
i włączenie ich do systemu nauki polskiej zgodnie z ich oryginalnym wkładem.

Fot. 2. Uczestnicy Zjazdu Dwudziestolecia PTMTS

Fot. 3. Prof. Zdzisław Parszewski przedstawia sprawozdanie za kadencje; od lewej
siedzą: J. Wojnarowski, J. Nawrocki, W. Nowacki, W. Olszak, W. Sakwa, Z. Gorczyca

Przemówienia powitalne wygłosili także: prof. Jerzy Nawrocki – rektor
Politechniki Śląskiej, prof. Wacław Sakwa – sekretarz naukowy Oddziału PAN
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w Katowicach, prof. Wacław Olszak – dyrektor Międzynarodowego Ośrodka
Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine.
W części naukowej wystąpili z referatami: prof. Roman Ciesielski – Badania doświadczalne konstrukcji inżynierskich w ujęciu teorii sterowania, prof. Witold
Nowacki – Zagadnienia mikropolarnej termosprężystości, prof. Władysław Kołek
– Metody badań poznawczych i problemy techniczne zastosowań elektrotechniki, prof.
Wacław Olszak – O ewolucji formułowania kryteriów plastyczności, prof. Marek
Dietrich – Metody stochastyczne w mechanice maszyn, prof. Czesław Woźniak –
Ośrodki ciągłe z więzami i ich uogólnienia, podstawy teorii i przypadki szczególne,
prof. Roman Gutowski – Modele matematyczne procesów dynamicznych i stateczność ruchu, prof. Stefan Wiśniewski – Problematyka naukowa termodynamiki i niektórych dziedzin techniki cieplnej w Polsce w latach 1968-1978, doc. Józef Wojnarowski – Grafy i hipergrafy w systemowym modelowaniu układów mechanicznych.
Przewodniczący Zarządu Głównego PTMTS prof. Zdzisław Parszewski
w referacie XX-lecie Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
przedstawił zakres prac i znaczenie działalności PTMTS w okresie XX-lecia.
Przytoczył osiągnięcia poszczególnych oddziałów PTMTS, przyrost liczby
członków, przywołał nazwiska nowych członków honorowych i zagranicznych. Życzył delegatom pomyślnych obrad, a Towarzystwu dalszego, dynamicznego rozwoju.

Fot. 4. Na sali obrad; od lewe siedzą: doc A. Olędzki, prof. Z. Kączkowski,
prof. W. Nowacki

Po zakończeniu sesji naukowej głos zabrali:
Prof. Roman Ciesielski – Moje wrażenia ze zjazdu i sesji są nad wyraz optymistyczne. Dowiedzieliśmy się tutaj o wielu nowych i interesujących problemach z dziedziny mechaniki. Wydawałoby się, że po pewnym upływie lat nowe informacje powinny być bardzo ograniczone, a tutaj w czasie obrad przekazano cały szereg pięknie
ujętych nowych zagadnień i kto był świadkiem tej sesji, niewątpliwie wychodzi podbu129

Fot. 5. Rektor Politechniki Śląskiej prof. J. Nawrocki pozdrawia uczestników Zjazdu

Fot. 6. Fragment Programu XVIII Zjazdu PTMTS

dowany, zarówno w postępach polskiej mechaniki, jak i tym, że pięknie one tutaj mogły
być referowane. Żeby to wszystko mogło nastąpić, ktoś musiał nadać Zjazdowi pewną oprawę i o tym teraz chciałbym powiedzieć. Wiemy, z jakimi również trudnościami
i kłopotami wiąże się organizowanie tego typu zjazdów, i sądzę, że będąc wyrazicielem
opinii wszystkich Państwa – tutaj konkretnie myśmy w delegacji krakowskiej to sobie
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uchwalili – zostałem upoważniony do tego, żeby podziękować organizatorom już nie
tylko stereotypowo za to, że podjęli i zorganizowali Zjazd, ale że zrobili to z takim wyczuciem, z taką delikatnością i tak dyskretnie. Chciałbym nawet zaproponować formę
podziękowania. Proszę więc Zarząd Główny, aby w imieniu XVIII Zjazdu Delegatów
przekazał pisemne podziękowanie na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego doc. Józefa Wojnarowskiego i wszystkich jego członków, dlatego że każda dobra
robota powinna być w moim rozumieniu skwitowana i wpisana do kronik Towarzystwa i w ogóle do kronik tego ruchu, wielkiego ruchu, jakim jest mechanika w Polsce.
Prof. Wacław Olszak – Nie tylko Kraków, ale sądzę, że wszyscy uczestnicy wysoko oceniają organizację i gościnność gospodarzy. Chciałbym jeszcze w szczególności
podkreślić, że mechanika jest nauką, bo czasem słyszy się głosy przeciwne. I właśnie
tutaj – dzięki Zjazdowi – mieliśmy okazję nie tylko przekonać się, na ilu frontach,
nowych frontach ona postępuje naprzód, ale także zaobserwować, że nie tylko w mechanice pogłębiają się dziedziny otwarte, ale również pojawiają się nowe pola, nowe
dziedziny, nowe wartości poznawcze, które prawie wszystkie traﬁają później do zastosowań.
Każdy z uczestników otrzymał talerz z nadrukiem działających oddziałów PTMTS oraz monograﬁę pierwszego członka honorowego PTMTS Włodzimierza Burzyńskiego: Mechanika układów odkształcalnych, którą do druku
przygotował J. Wojnarowski. Wydano też drukiem zeszyt Dwudziestolecie
PTMTS, Oddział Gliwice.

Fot. 7. Talerz i znaczek okolicznościowy na 20-lecie Towarzystwa
oraz zaprojektowany przez prof. J. Wojnarowskiego w 1978 r. znaczek PTMTS
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Fot. 7. Ewoluta monograﬁi
W. Burzyńskiego

Fot. 8. Ewoluta zeszytu
nr 40 PTMTS O/Gliwice

Posłowie
Z narodzinami pierwszych towarzystw naukowych w okresie oświecenia
wiązała się niewątpliwie chęć obrony wartości naukowych w oparciu o rozwijaną dyscyplinę przy wykorzystaniu doraźnych możliwości wynikających
z prawodawstwa czy w ogóle, w okresie zaborów, z konstytucji zaborcy. I chociaż określona dyscyplina przez uczonych, członków danego towarzystwa,
była traktowana na serio, to jednak w jakimś procencie samo towarzystwo
naukowe, np. w Królestwie Polskim, spełniać musiało rolę zasłony dymnej,
skoro zaborca krzywym okiem spoglądał na tę formę prężności naukowej Polaków.
W okresie międzywojennym towarzystwa naukowe odegrały zasadniczą
rolę w budowie polskiej nauki w niepodległościowej formule narodowej.
W jakimś stopniu rolę tę towarzystwa naukowe podejmowały od nowa po
okupacyjnej nocy, która dla polskiej nauki była szczególnie ciemna. PTMTS
podjął te zadania 13 marca 1958 r. jako jedno z pierwszych towarzystw naukowych, w 13 lat po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej.
Towarzystwo naukowe ma wiązać we współdziałaniu ze sobą ludzi, którzy interesują się profesjonalnie rozwojem odkreślonej dziedziny. Ma „wiązać” pod kątem podnoszenia, usprawnienia, doskonalenia, właściwego ukierunkowania, a jeśli tak, to tym samym – być może – dubluje tę funkcję, którą
dla człowieka nauki powinny spełniać jego macierzyste placówki naukowe,
w których gestii znajduje się przecież pełna argumentacja materialna: ﬁnansowanie badań, polityka kadrowa, zakup profesjonalnej aparatury i współpraca
z zagranicą, informacja i popularyzacja naukowa.
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Towarzystwa nie są anachronizmem, skoro ich liczba nie tylko nie maleje,
ale ma tendencję wzrostową, choć przecież towarzystwa naukowe porównawczo dysponują znikomą argumentacją materialną. Ktoś może powiedzieć, że
mamy tutaj klasyczny przykład przywiązania do tradycji – taka swojska droga do osiągnięć naukowych przy pomocy owocnych dyskusji, które nie mają
mocy egzekucyjnej, zjazdów, konferencji, sympozjów, plakietek i znaczków,
biuletynów, sprawozdań i temu podobnych rekwizytów nierzadko pozorowanego ruchu. Nie jest wykluczone, że o takiej swojskiej drodze można mówić.
Czy jednak nie mamy tu raczej do czynienia z jakimś sygnałem alarmującym o kostnieniu struktur oﬁcjalnych, które, zamiast służyć nauce, przeszkadzają w jej rozwoju, duszą ją przestarzałymi strukturami organizacyjnymi,
krępują anachronicznymi przepisami, hamują jej spontaniczność siłą dotychczasowej rutyny?
Może właśnie przy pomocy działań towarzystw naukowych ludzie nauki
próbowali w okresie PRL usuwać spod nóg kłody, które przeszkadzały w rozwoju naukowym, w tworzeniu oraz inicjowaniu nowych zadań, w integrowaniu na wspólnym forum określonych kierunków naukowych czy wreszcie
w konfrontacjach opinii i stanowisk przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań?
Czy żywotna siła towarzystw naukowych w Polsce może tylko w ograniczonym zakresie rozwijać dziś swoją statutową wizję działań dla dobra nauki polskiej? Zjazd Jubileuszowy 60-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej zapewne podejmie problem dziedzictwa, trwania
w rozwijaniu dziedziny mechaniki, ubiegać się będzie o stałe doﬁnansowanie
działalności Towarzystwa, by temu społecznemu ruchowi naukowemu stworzyć lepsze warunki i dać mu należne szanse godnego działania. Wówczas
żywotna siła członków Towarzystwa, która drzemie w umysłach ludzi nauki, będzie rozwijać dostępną formą przezwyciężania nowych słabości hierarchicznych struktur naukowych.
Organizację XVIII Jubileuszowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej Zarząd Główny powierzył Komitetowi Organizacyjnemu z przewodniczącym doc. dr. inż. Józefem Wojnarowskim oraz
członkami: prof. dr. hab. Jerzym Antoniakiem, inż. Stanisławem Marniokiem,
dr. Janem Składzieniem, dr. Zdzisławem Sulimowskim, dr. Walerym Szuścikiem oraz Jadwigą Wojdą.
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WYWIAD Z PROFESOREM ZBIGNIEWEM KĄCZKOWSKIM
przeprowadzony w marcu 2018 roku.
Rozmawia Grzegorz Jemielita

Panie Profesorze,
zbliża się 60. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej. Proszę, porozmawiajmy o zmianach, jakie nastąpiły w okresie sześćdziesięciu lat w mechanice.
Profesor: Proszę bardzo. Tylko od czego zaczniemy?
G.J.: Może od dat i liczb.
Profesor: W dniu 13 marca 1958 roku odbyło się zebranie członków
założycieli Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
W zebraniu uczestniczyły 74 osoby, a dodatkowo 16 osób pisemnie wyraziło
poparcie dla tej pięknej inicjatywy. Przez następne lata rosła liczba oddziałów i członków. Najwięcej członków PTMTS liczyło w roku 1989 – było ich
1145, dziesięć lat temu 916, obecnie – 1000. Czyli przez ostatnie dziesięć lat
liczba członków zwiększyła się o 84 osoby. Uważam, że jest to mała liczba.
Ta sytuacja mnie bardzo niepokoi, na zebraniach nie widać młodzieży. Dawniej można było zostać członkiem Towarzystwa wyłącznie z rekomendacji.
Bycie członkiem elitarnego Towarzystwa nobilitowało. Teraz młodym doktorom, a nawet profesorom nie zależy na członkostwie w PTMTS. Znam wielu
moich uczniów: doktorów, profesorów, którzy są członkami zagranicznych
towarzystw i organizacji, ale nie PTMTS.
G.J.: Panie Profesorze, od lat pięćdziesiątych wykłada Pan przedmioty mechaniki
konstrukcji. Jakie nastąpiły zmiany w dydaktyce, w metodach rozwiązywania zagadnień z mechaniki? Jak wykładać mechanikę konstrukcji w dobie istnienia programów
komputerowych?
Profesor: W czasie moich studiów podstawowym podręcznikiem z mechaniki budowli była Mechanika budowli Witolda Wierzbickiego. Pierwsze wydanie tego podręcznika ukazało się w 1929 roku. Łącznie ten podręcznik doczekał się sześciu wydań. Nigdy jednak nie korzystałem z tego podręcznika, bo studiowałem na Politechnice Gdańskiej, gdzie słuchałem wykładów
Witolda Nowackiego (i robiłem sobie z nich notatki). Na wszystkich (?)
134

pozostałych polskich politechnikach uczono studentów na podstawie Mechaniki budowli Witolda Wierzbickiego.
G.J.: Można powiedzieć, że po 1945 roku istniały dwie konkurujące ze sobą szkoły:
szkoła konserwatywna prof. W. Wierzbickiego i nowoczesna prof. W. Nowackiego.
Profesor: Tak można powiedzieć. W szkole Wierzbickiego dużą wagę
przykładano do metod wykreślnych. Dziś takie metody, jak: wielobok sznurowy, wykreślne wyznaczanie sił w prętach kratownic, wykreślne wyznaczanie
momentów zginających, plan Williota, itp. są obce studentom. Przemieszczenia dowolnego punktu łuku wyznaczano ze wzorów Bresse’a (kto jeszcze je
pamięta?). Za czasów prof. Wierzbickiego do każdego zadania dobierało się
inną metodę rozwiązania.
Sytuacja diametralnie się zmieniła na wykładach prof. Witolda Nowackiego. Profesor wykazał, że u podstaw mechaniki leży zasada prac wirtualnych,
z której można wyprowadzić wszystkie twierdzenia i metody rozwiązywania
zagadnień statyki. Przedstawił zasadę prac wirtualnych (zasada prac wirtualnych przy wirtualnych przemieszczeniach) i zasadę prac przygotowanych
(zwaną też zasadą prac wirtualnych przy wirtualnych obciążeniach).
G.J.: Przepraszam, że przerywam, ale pamiętam, że w latach 60. na PW też korzystano z podręcznika prof. W. Wierzbickiego (mam szóste wydanie z 1961 r.). Oczywiście nie było to na wykładach Pana Profesora.
Profesor: Tak, wiedziałem o tym i domyślam się, kogo masz na myśli.
G.J.: Wiem, że w Gdańsku poznał Pan Profesor nowoczesną wówczas metodę
Crossa. Czy można prosić coś więcej o wprowadzeniu i rozwoju tej metody w Polsce?
Profesor: W 1930 roku H. Cross podał metodę iteracyjną, za pomocą której
można z dowolną dokładnością wyznaczyć momenty przywęzłowe i przemieszczenia węzłów ram. Wielkie zasługi dla rozwoju tej metody w latach
40. i 50. ubiegłego wieku położył S. Błaszkowiak, który uogólnił tę metodę,
stosując ją do drgań własnych i wymuszonych w układach ramowych. Ja też
dołożyłem cegiełkę do rozwoju tej metody pracą o sprawdzaniu obliczeń wykonywanych metodą Crossa, wyznaczania drgań kratownic i statyki ram Vierendeela. Wspólnie ze Stanisławem Błaszkowiakiem napisaliśmy podręcznik
Metoda Crossa, którego trzecie wydanie z roku 1966 ukazało się w tłumaczeniu
na język angielski. A teraz powiem coś ciekawego. Nie uwierzysz, że byli też
przeciwnicy zasady prac wirtualnych i metody Crossa. W sierpniu 1954 roku
odbył się kurs naukowy ZMOC (Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych). Na
tym kursie (konferencji) jeden z profesorów wykładających mechanikę ostro
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zaatakował stosowanie zasady prac wirtualnych i metody Crossa, argumentując: Znamy pracę robotnika i chłopa, mamy energię sprężystą, po co więc nam praca
wirtualna? Metoda Crossa jest amerykańskim wymysłem. Na co ona jest nam potrzebna? Mamy przecież inne metody obliczeniowe. No cóż, takie to były czasy.
G.J.: Lata 60. to są lata moich studiów. Pana Profesora poznałem w 1963 roku.
Nie ukrywam tego, że rzucił Pan Profesor na mnie jakiś czar. Już po pierwszych wykładach wiedziałem, że nie mogę u Pana mieć niższego stopnia od 5. Po trzecim roku
postanowiłem wybrać specjalność TK (teoria konstrukcji), na której miał Pan następne
wykłady.
Profesor: Tak, pamiętam, że w roku 1962 na wydziale Inżynierii Budowlanej PW powstała specjalność „teoria konstrukcji”. W dydaktyce nastąpiły poważne zmiany. Pojawiły się dodatkowe następujące przedmioty z mechaniki:
teoria sprężystości (2 sem.), wytrzymałość materiałów i badanie konstrukcji
(2 sem.), teoria plastyczności i stanów granicznych (2 sem.), statyka i dynamika budowli II, teoria płyt i powłok, reologia konstrukcji inżynierskich oraz
dodatkowy wykład z matematyki. Na innych uczelniach też powstaje taka
specjalność. Ta specjalność była i do dnia dzisiejszego jest kuźnią kadry naukowej wielu uczelni.
G.J.: W końcu lat 50. i w latach 60. ubiegłego wieku następuje początek burzliwego
okresu rozwoju numerycznych metod rozwiązywania zagadnień mechaniki. Było to
związane z rozwojem maszyn cyfrowych i języków programowania (Algol, Fortran).
Zostaje zastosowana algebra macierzy w statyce budowli.
Profesor: Pamiętam monograﬁę Asplunda z 1964 roku, którą studiowali pracownicy mojej katedry. W połowie lat 50. pojawiają się pierwsze prace dotyczące metody elementów skończonych (Turner 1956), a pod koniec
lat 60. prace z metody czasoprzestrzennych elementów skończonych (Oden,
Argyris). Niezależnie od tych autorów i w innym ujęciu powstaje mojego
autorstwa metoda MECZ (metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych). W roku 1972 zostaje przetłumaczone trzecie wydanie słynnej monograﬁi O.C. Zienkiewicza Metoda elementów skończonych. Następuje rozwój
MES w Polsce. W połowie lat 70. powstaje w gdańskim ośrodku naukowym
(J. Kruszewski, W. Gawroński, E. Wittbrodt, F. Najbar i S. Grabowski) metoda sztywnych elementów skończonych. Zaczyna się mówić o mechanice
w ujęciu komputerowym. W miarę rozwoju metod komputerowych metoda
Crossa okazała się zbędna, jak też różne bardzo pomysłowe metody zmniejszające liczbę poszukiwanych wielkości. W połowie lat 70. rezygnujemy z metody Crossa. Wprowadziliśmy zapis macierzowy, zwracając uwagę na interpretację ﬁzyczną elementów macierzy podatności w metodzie sił i macierzy
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sztywności w metodzie przemieszczeń. Na wykładach z mechaniki budowli
zaczęliśmy wykładać MES.
G.J.: To prawda. Powstają nowe metody numeryczne, np. metoda elementów brzegowych, nowe algorytmy, nowe systemy obliczeniowe. Nie ma problemu z liczbą równań. Możemy rozwiązać praktycznie układ o dowolnej liczbie równań. Niezależnie
od programów komercyjnych, mamy już programy wspomagające badania naukowe.
Wystarczy wspomnieć o takich, jak Abaqus i LS-Dyna. Metody stosowane w danej
dziedzinie wiedzy zostają przenoszone do innej. Takim dobrym przykładem są tzw.
sztuczne sieci neuronowe, które zostały zastosowane w mechanice w latach 80. i 90.
Dzięki wprowadzeniu elektronicznej techniki obliczeniowej problemy rozpatrywane
przez naukowców w XIX wieku znajdują rozwiązanie. Zagadnienia optymalizacji
elementów konstrukcji, dużych przemieszczeń i odkształceń nie stanowią większego
problemu. Coraz częściej uzyskujemy rozwiązania za pomocą słabych sformułowań.
Profesor: Gwałtowny rozwój metod komputerowych budzi mój podziw.
Przewiduję, że programy będą coraz bardziej wyraﬁnowane. Przy istnieniu
tych wszystkich wspaniałych programów, systemów obliczeniowych musimy pamiętać, że naszym zadaniem jest wykształcenie dobrych inżynierów
budowlanych, a nie osób zajmujących się budową atomów lub rakiet kosmicznych. Oczywiście dla studentów specjalności TK, doktorantów, czy też osób
wykonujących prace habilitacyjne, znajomość twórczego korzystania z programów, które wymieniłeś, jest koniecznością.
G.J.: Panie Profesorze, co dalej? W dobie istnienia rozmaitych programów
wspomagających projektowanie konstrukcji powstaje pytanie: jak uczyć mechaniki
konstrukcji. Czy można bez znajomości podstaw mechaniki poprawnie zaprojektować
konstrukcję? Czy nauczenie obsługi danego programu jest wystarczające do zostania
inżynierem? Pamiętam, że takie przedmioty, jak: mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika konstrukcji, były dla studentów tzw. przedmiotami progowymi i stanowiły bazę dla przedmiotów konstrukcyjnych, teraz zaś – zaliczyć i zapomnieć, bo przedmioty konstrukcyjne coraz częściej korzystają ze specjalistycznych
programów komputerowych.
Profesor: Niewątpliwie rozwój metod komputerowych ma duży wpływ
na dydaktykę. Powstają nowe przedmioty, takie jak: informatyka, MES, itp.
Żeby świadomie, ze zrozumieniem, korzystać z systemów i programów komputerowych, należy opanować podstawowe prawa i zasady mechaniki. Elementy teorii sprężystości są wykładane w ramach przedmiotu „wytrzymałość materiałów”. Mechanika budowli/konstrukcji zajmuje się układem elementów prętowych (1D), powierzchniowych (2D) i trójwymiarowych (3D).
W przypadku układów prętowych uważam, że w dalszym ciągu należy
wykładać dwie podstawowe metody analizy układów prętowych: metodę
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sił i metodę przemieszczeń. Studenci powinni poznać podstawowe prętowe
układy konstrukcyjne: belki, słupy, liny, kratownice (płaskie i przestrzenne),
ramy płaskie i przestrzenne, łuki, ruszty przegubowe, ruszty o węzłach sztywnych, pręty zakrzywione i załamane w planie, układy złożone, np. ramo-kraty,
łuki ze ściągiem, itp.
Nie wyobrażam sobie inżyniera, który do obliczenia układu prętowego statycznie wyznaczalnego będzie korzystał z programu komputerowego.
Z uwagi na poglądowość i duże wartości dydaktyczne należy utrzymać wykłady z metody sił. Pojęcie przemieszczeń wirtualnych, w zależności od potrzeb, potraﬁmy poprawnie zdeﬁniować, ale warto wprowadzać pojęcie funkcji próbnych i zasady ortogonalizacyjne, które przydadzą się przy omawianiu metody przemieszczeń zastosowanej do układów D1, D2 i D3. Niezwykle ważne jest podanie twierdzenia Bettiego i twierdzeń redukcyjnych. Na
podstawie twierdzenia Bettiego mający wyobraźnię inżynier potraﬁ naszkicować każdą linię wpływową. Dzięki pierwszemu twierdzeniu redukcyjnemu potraﬁmy sprawdzić rozwiązanie układu prętowego uzyskane za pomocą np. MES. Na pierwszym semestrze mechaniki budowli (konstrukcji) trzeba
wyprowadzić twierdzenia o minimum energii potencjalnej i energii komplementarnej. To ostatnie należy wykorzystać do wyprowadzenia kanonicznego układu równań metody sił. Warto też pokazać zastosowanie twierdzenia
Castigliana, które co prawda jest wykładane na wytrzymałości materiałów,
ale zastosowanie go nikomu nie zaszkodzi. Należy zwracać uwagę na sens
ﬁzyczny wykonywanych operacji matematycznych. Korzystając z programu
komputerowego, wprowadzamy liczby i symbole, dlatego też ważne jest
zwracanie studentom uwagi na wprowadzanie danych w odpowiednich jednostkach.
Należy szczególną uwagę poświęcić sposobom wyprowadzenia równań
różniczkowych równowagi (ruchu) elementu prętowego, jak też tzw. zasady
prac wirtualnych i prac przygotowanych w postaci tradycyjnej (bardzo poglądowej), ale też pokazać inne sposoby ich uzyskania. Odkształcenia wyznaczamy na podstawie hipotez kinematycznych Bernoulliego i Timoshenki.
W nauczaniu tradycyjnej metody przemieszczeń należy wykorzystać zasadę prac wirtualnych do wyprowadzenia równań równowagi w zagadnieniach statyki, stateczności (metoda momentowego łańcucha kinematycznego) i dynamiki (metoda łańcucha kinematycznego siłowego). Konieczne jest
zapisywanie pewnych operacji matematycznych za pomocą macierzy. Następnie konieczne jest wstępne wprowadzenie pojęć i zasad postępowania
przy stosowaniu MES, takich jak: dyskretyzacja układu prętowego, globalny układ współrzędnych, układy lokalne współrzędnych danych prętów, macierz transformacji przemieszczeń węzła z globalnego do lokalnego układu
współrzędnych, funkcje kształtu (ﬁzyczne funkcje kształtu), macierz kształtu,
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macierz odkształceń, macierz sztywności elementu (interpretacja ﬁzyczna),
wektor sił węzłowych elementu (wyznaczanie – twierdzenie Bettiego), transformacja współrzędnych uogólnionych, agregacja macierzy sztywności układu, itp.
Bardzo często projektowane konstrukcje mają pewne osie (płaszczyzny)
symetrii. Bez względu na moce elektronicznych maszyn, należy zawsze wykorzystać symetrię konstrukcji w celu obniżenia liczby poszukiwanych wielkości.
G.J.: Podpisuję się pod tymi uwagami.
Profesor: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na rozwój teorii dźwigarów
powierzchniowych w drugiej połowie XX wieku. Powstały nowe liniowe i nieliniowe teorie dźwigarów powierzchniowych: tarcz, płyt i powłok.
G.J.: Wkład Pana Profesora w rozwój tych teorii jest olbrzymi. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka pionierskich prac, które na mnie zrobiły największe wrażenie. Mam
na myśli pracę doktorską (kandydacką – jak wówczas się mówiło) Obliczanie płyt
anizotropowych metodą nakładania ugięć fałdowych, rozwiązania zamknięte
pasma i półpasma płytowego, kierunki sprzężone w ciele anizotropowym, rozwiązania zagadnień stateczności, drgań płyt i tarcz za pomocą podwójnych i pojedynczych
szeregów Fouriera, oryginalne założenia kinematyczne w teorii płyt średniej grubości,
nowy sposób konstruowania funkcji kształtu i macierzy sztywności elementów płytowych. Wyjątkową pozycją w dorobku Pana Profesora, moim zdaniem, jest monograﬁa
z 1968 roku Płyty. Obliczenia statyczne. O tej monograﬁi prof. Witold Nowacki
w recenzji napisał, że jego zdaniem jest to najlepsza monograﬁa z teorii płyt na świecie. Jestem tego samego zdania.
Profesor: Bez przesady.
G.J.: Panie Profesorze, może jeszcze parę słów o wykładach z teorii płyt i powłok.
Profesor: Wspomniałem wcześniej, że kształcimy inżynierów budowlanych i projektowanie tych elementów konstrukcyjnych jest bardzo ważne. Na
wykładach z teorii płyt i powłok należy przedstawiać podstawowe teorie płyt
i powłok cienkich i średniej grubości oraz metody rozwiązywania poszczególnych zagadnień. Podstawową hipotezą kinematyczną w teorii płyt średniej
grubości powinna być hipoteza Hencky’ego-Bolle’a. Jeśli chodzi o rozwiązania poszczególnych zagadnień, to należy przedstawić zastosowanie szeregów
Fouriera oraz wybrane metody przybliżone. Moim zdaniem szczególną uwagę należy zwrócić na metody ortogonalizacyjne w dwóch wariantach: funkcje
aproksymujące poszukiwane rozwiązanie są zarazem funkcjami ortogonalizującymi, funkcje (próbne) ortogonalizujące są różne od funkcji aproksymu-
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jących. Dlatego też w nauczaniu mechaniki należy szczególną uwagę zwrócić
na zasadę prac wirtualnych, na różne funkcjonały, np. Reissnera, Hu-Washizu,
itp. Bardzo ciekawym i wartym wyłożenia tematem jest analiza błędów uzyskiwanych z rozwiązań przybliżonych. Metody numeryczne, takie jak MES,
MECZ, zastosowane do dźwigarów powierzchniowych czy też ciał 3D są wykładane jako oddzielny przedmiot. Mógłbym dużo jeszcze mówić o sposobach całkowania równań ruchu, zwłaszcza o stosowaniu MECZ.
G.J.: Panie Profesorze, czego oczekiwać w przyszłości?
Profesor: Tego nikt nie potraﬁ przewidzieć. Jednak ja spróbuję, ale w bardzo małym zakresie. Z uwagi na powstawanie nowych materiałów: nanomateriałów, FGM, itp., uważam, że będą powstawać nowe teorie i nowe programy komputerowe. Czy znane metody analityczne będą zbędne w analizie
konstrukcji? Nie sądzę. Zawsze są potrzebne przykłady do weryﬁkacji wyników otrzymanych MES, MECZ, itp. Są to tzw. benchmarki, czyli wzorcowe przykłady rozwiązań danego zagadnienia uzyskane na ogół za pomocą
metod analitycznych, a komputer czy też program komputerowy jest tylko
narzędziem ułatwiającym obliczenia.
Na koniec zwracam się do studentów, inżynierów i pracowników naukowych. Korzystając z jakiegokolwiek, nawet bardzo dobrego, sprawdzonego programu komputerowego, pamiętajcie, że ten program jest tzw. „czarną
skrzynką” stworzoną przez człowieka – istotę omylną, a wy też jesteście omylni.
G.J.: Panie Profesorze, drogi Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę,
a w szczególności za ostatnie przesłanie.
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Część III

Historia i dokonania
oddziałów PTMTS

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
Oddział Białostocki PTMTS został założony 17 czerwca 1988 roku z inicjatywy profesora Anatoliusza Jakowluka, ówczesnego kierownika Katedry
Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
Oﬁcjalną siedzibą Towarzystwa był budynek Politechniki przy ul. Czystej 11
w Białymstoku. Do członków założycieli należeli: prof. Anatoliusz Jakowluk
– przewodniczący, prof. Rościsław Tribiłło – wiceprzewodniczący, dr Michał
Czech – sekretarz, dr Teodor Breczko – skarbnik, dr Bazyli Krupicz, dr Mikołaj Jarocki, dr Michał Anisimowicz, dr Walenty Osipiuk, doc. S. Glinicki, mgr
M. Grygoruk, mgr Mikołaj Plewa. Z ramienia Zarządu Głównego PTMTS na
zebraniu obecny był prof. Zbigniew Dżygadło – Sekretarz Generalny. W dniu
14 listopada 1988 r. skierowany został do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
wniosek o rejestrację Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
W ciągu dwudziestoletniej działalności Oddziału badania naukowe realizowane przez jego członków koncentrowały się głównie wokół następujących
zagadnień:
• modelowanie zagadnień pękania elementów z karbami w złożonych
stanach obciążeń,
• metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki pękania,
• analiza zagadnień kontaktowych termosprężystości,
• kumulacja uszkodzeń i pękanie w zakresie wysoko- i niskocyklowych
złożonych obciążeń zmęczeniowych,
• modelowanie procesów odkształcenia plastycznego i pełzania w kompozytowych metalach warstwowych,
• reologia,
• metody numeryczne i zagadnienia interakcji w mechanice konstrukcji
budowli,
• mechanika przepływów materiałów ziarnistych i wpływy termiczne
w budownictwie,
• inżynieria powierzchni.
W początkach swojego istnienia w latach 1992, 1995, 1998 Oddział PTMTS
w Białymstoku współorganizował w Białowieży sympozja naukowe dotyczące zagadnień pełzania pod nazwą IVth, Vth, VIth International Symposium
on Creep and Coupled Processes. W ciągu ostatniego dziesięciolecia Oddział
Białostocki PTMTS współorganizował i współorganizuje odbywającą się cyklicznie konferencję, tj. IV, V, VI, VII, VIII, IX Międzynarodowe Sympozjum
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Mechaniki Materiałów i Konstrukcji (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017). Problematyka sympozjów obejmowała zagadnienia dotyczące metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych zastosowanych do analizy procesów
plastycznego odkształcania i pełzania, kumulacji uszkodzeń oraz pękania
materiałów i elementów konstrukcyjnych, a także inżynierskich problemów
bezpieczeństwa konstrukcji. Spotkania w ramach sesji plenarnych i plakatowych sprzyjały wymianie doświadczeń, doskonaleniu metod i technik badawczych oraz przyczyniły się do rozwoju wiedzy w zakresie szeroko pojętej
mechaniki zniszczenia.
Obecnie Oddział Białostocki PTMTS liczy 31 członków; skupia głównie
pracowników Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W przeciągu dwudziestoletniej
działalności Oddziału członkami PTMTS byli: dr inż. Michał Anisimowicz,
dr inż. Sławomir Bakier, dr inż. Teodor Breczko, dr hab. inż. Michał Czech,
dr inż. Piotr Dunaj, dr inż. Jan Galicki, doc. S. Glinicki, dr inż. Józef Gościk,
prof. dr hab. inż. Anatoliusz Jakowluk, dr inż. Mikołaj Jarocki, dr hab. Jerzy
Jaroszewicz, dr inż. Włodzimierz Jermołaj, dr inż. Andrzej Kazberuk, dr hab.
inż. Bazyli Krupicz, dr hab. Roman Kulczycki, prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, dr inż. Eugeniusz Mieleszko, dr hab. inż. Walenty Osipiuk, dr inż.
Mikołaj Plewa, dr hab. inż. Sławomir Poskrobko, dr hab. inż. Marek Romanowicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn, dr hab. inż. Irena Sielamowicz, dr
inż. Romuald Szeląg, dr inż. Tadeusz Szymczak, dr inż. Adam Tomczyk, prof.
dr hab. inż. Rościsław Tribiłło, dr hab. inż. Robert Uścinowicz, dr inż. Adam
Walendziuk, dr hab. inż. Adam Adamowicz, dr inż. Adam Bajkowski, dr hab.
Agnieszka Dardzińska-Głębocka, dr inż. Łukasz Derpeński, dr inż. Michał
Doroszko, dr inż. Paweł Dzienis, dr inż. Anna Falkowska, dr inż. Piotr Grześ,
dr inż. Hubert Grzybowski, prof. dr hab. Aleksander Jewtuszenko, dr hab.
inż. Michał Kuciej, mgr inż. Mariusz Liszewski, dr hab. inż. Romuald Morsdorf, dr hab. inż. Oleksii Nosko, dr inż. Jarosław Szusta, dr hab. inż. Dariusz
Perkowski, dr hab. inż. Michał Kuciej.
Zarząd Oddziału obecnie działa w składzie:
dr hab. inż. Andrzej Kazberuk, prof. PB
– przewodniczący
dr hab. inż. Michał Kuciej, prof. PB
– z-ca przewodniczącego
dr hab. inż. Robert Uścinowicz – sekretarz
dr inż. Adam Tomczyk – skarbnik
Adam Tomczyk
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ODDZIAŁ BIELSKO-BIALSKI

Oddział Bielsko-Bialski skupia w swoich szeregach głównie pracowników
Akademii Techniczno-Humanistycznej. Mimo że tekst ma dotyczyć naszego
Towarzystwa, warto jednak wspomnieć także o jednostce, w której Oddział
działa. Jest to uczelnia publiczna, a jej powstanie łączy się z przekształceniem
Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w niezależną instytucję szkolnictwa wyższego w roku 2001.
Dnia 13 marca 1980 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie członków
założycieli Oddziału Bielsko-Bialskiego PTMTS, któremu przewodniczył
prof. dr hab. inż. Stanisław Jerzy Gdula – urodzony we Lwowie, wykształcony
w Gliwicach. Profesor Gdula zakładał i działał też w związku zawodowym
„Solidarność”. Czyli rok 1980 był rokiem wyzwolenia się inicjatyw społecznych pracowników uczelni.
Członkowie założyciele Oddziału to: prof. dr hab. inż. Stanisław Jerzy
Gdula, prof. dr hab. inż. Marek Trombski, prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski, doc. dr hab. inż. Kazimierz Maczyński, dr hab. inż. Andrzej Sucheta, dr
inż. Zbigniew Banet, doc. dr inż. Stanisław Suwaj. Na koniec roku 1980 Oddział liczył 17 członków, w roku 1983 – 24 członków (w ramach drugiego wydziału mechanicznego Politechniki Łódzkiej), a obecnie mamy 20 członków.
Prof. Marek Trombski był następnie wieloletnim przewodniczącym Oddziału
oraz rektorem epoki transformacji uczelni, będąc zdecydowanym jej zwolennikiem.
Zatem Akademia Techniczno-Humanistyczna jest jedną z najmłodszych
Uczelni w Polsce. Filię Politechniki Łódzkiej założono w 1969 roku (12 maja decyzja ministerialna, 1 października – pierwsza inauguracja). Kadrę dla
nowej uczelni pozyskano z Politechniki Łódzkiej oraz Śląskiej, ale do pracy
zgłosili się także pracownicy z Politechniki Krakowskiej, AGH, a nawet Politechniki Warszawskiej. Bielsko-Biała jest miastem o tradycjach przemysłu
włókienniczego oraz maszynowego. Powstanie uczelni łączyło się z rozwojem m.in. zakładów przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcją samochodu
Syrena (przeniesioną z Warszawy), a następnie tzw. małego ﬁata. W mieście
działało kilka ośrodków badawczo-rozwojowych, m.in. BOSMAL oraz OBR
Reduktorów i Motoreduktorów REDOR (który już nie istnieje). Jego pracownicy naukowi byli na przestrzeni lat członkami Oddziału. W rejonie Bielska-Białej, na tzw. Podbeskidziu, znajduje się także Kampus Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
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Oddział działa zgodnie ze Statutem Towarzystwa, propagując dziedziny
wiedzy związane z mechaniką oraz samą mechanikę. Odbywają się zebrania
naukowe, na których wygłaszają referaty prelegenci z kraju oraz z zagranicy.
Najważniejsze imprezy organizowane przez Oddział:
• XXI Zjazd Delegatów PTMTS – 9-11 V 1984 r., w jego ramach 10 maja
– zebranie plenarne Zarządu Głównego. Zjazd był zorganizowany także dla uczczenia 25-lecia Towarzystwa 1958-1983 (termin przesunięty
o rok, może ze względu na stan wojenny). Na Zjedzie jak zwykle wybrano nowe władze. Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. inż.
Józef Wojnarowski.
• Sympozja, sesje, konferencje:
◦ 11-15 V 1987 r. – I Sympozjum „Zagadnienia Energetyczne w Mechanice”,
◦ 9-10 X 1987 r. – Sesja Naukowa z okazji 300-lecia wydania dzieła Newtona Philisophiae Naturalis Principia Mathematica, Szczyrk,
◦ 15-19 V 1989 r. – II Sympozjum „Zagadnienia Energetyczne w Mechanice”,
◦ 13-15 V 1991 r. – III Sympozjum „Zagadnienia Energetyczne w Mechanice”,
◦ 22-16 IX 2003 r. – XXI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Ustroń (współorganizator).
Stanisław Zawiślak
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ODDZIAŁ BYDGOSKI
Oddział Bydgoski PTMTS powstał w 1970 roku z inicjatywy środowiska
naukowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Zebranie założycielskie odbyło się 12 lutego 1970 roku. Przewodniczącym zebrania był członek
Zarządu Głównego, prof. dr Edmund Karaśkiewicz. W zebraniu uczestniczyło kilkanaście osób, wybierając skład pierwszego zarządu Oddziału Bydgoskiego, którego przewodniczącym został dr inż. Krzysztof Wernerowski.
Członkami założycielami byli również: dr inż. Tadeusz Bogumił, dr inż. Ludwik Janicki, dr inż. Antoni Matysiak, mgr inż. Bogusław Kościelecki oraz
mgr inż. Kazimierz Wierzbicki.
Od historycznej daty powołania Oddziału Bydgoskiego zaczyna się
rozwój oraz aktywna działalność prowadzona w ramach: zebrań naukowych, seminariów, sesji i sympozjonów naukowych oraz kursów techniczno-naukowych.
Od początku działalności Oddziału Bydgoskiego PTMTS do 2008 roku odbyło się 8 seminariów, których tematyka dotyczyła takich zagadnień,
jak:
• zastosowanie rachunku macierzowego w mechanice,
• mechanika płynów, w szczególności mechanika płynów nienewtonowskich,
• łożyska ślizgowe,
• stateczność konstrukcji i układów mechanicznych,
• trwałość zmęczeniowa elementów maszyn,
• zastosowanie metod komputerowych w nauczaniu mechaniki technicznej,
• metoda elementów skończonych i jej zastosowania,
• mechanika pękania materiałów i konstrukcji.
Ponadto w tym okresie zorganizowano sesje naukowe o zasięgu krajowym:
• z okazji 15 lecia i 20 lecia Oddziału,
oraz sesje tematyczne:
• Mechanika materiałów niejednorodnych
• Dynamika i wibracje,
• Mechanika Stosowana 2000, 2002, 2004, 2006.
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W komitetach naukowych poszczególnych sesji naukowych uczestniczyli profesorowie Politechniki Warszawskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Poznańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku.
Na zebraniach naukowych Oddziału referaty wygłaszali zapraszani
goście z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz członkowie
Oddziału Bydgoskiego. Łącznie odbyło się ponad 100 zebrań.
W okresie ostatnich dziesięciu lat, tj. od 2008 do 2017 roku, działalność
Oddziału skupiała się na organizacji cyklicznych sesji naukowych „Applied
Mechanics”: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 oraz zebrań naukowych, na które zapraszano gości z wielu uczelni krajowych oraz młodych pracowników nauki
uczelni bydgoskich.
W sesjach naukowych „Applied Mechanics” poza środowiskiem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego brali udział goście z wielu uczelni krajowych: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Częstochowskiej,
Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
w Gdańsku oraz z zagranicy: Białorusi i Ukrainy.
Problematyka sesji w ostatnich dziesięciu latach obejmowała: zagadnienia podstawowe i interdyscyplinarne, mechanikę teoretyczną i stosowaną,
mechanikę budowli i konstrukcji, mechanikę pękania i zmęczenia materiałów, mechanikę ośrodków niejednorodnych, mechanikę płynów i zagadnienia termiczne, mechanikę ośrodków porowatych, metody eksperymentalne
w mechanice, mechatronikę, biomechanikę, dynamikę układów, metody numeryczne w mechanice, inżynierskie zastosowania mechaniki.
W roku 2017 artykuły przygotowane przez uczestników sesji „Applied
Mechanics 2016” opublikowane zostały przez wydawnictwo AIP Publishing
(USA) i indeksowane w bazie Web of Science.
Do głównych obszarów badawczych przedstawianych na zebraniach
naukowych zaliczyć należy: mechanikę teoretyczną i stosowaną, mechanikę płynów, mechanikę budowli, mechanikę ośrodków ciągłych, mechanikę
ośrodków porowatych, dynamikę maszyn, metody komputerowe w mechanice. Łącznie odbyło się ponad 40 zebrań.
W ostatnim dziesięcioleciu odbyła się również sesja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin dr. hab. inż. Jerzego Gołasia, prof.
nadzw. UTP. W sesji brali udział przedstawiciele Politechnik Gdańskiej, Opolskiej i Poznańskiej, wypromowani przez jubilata doktorzy, władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, wydziałów: Inżynierii Mechanicznej
oraz Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Dla upamiętnienia
uroczystej sesji naukowej wydano okolicznościowy zeszyt naukowy.
Od powstania Oddziału Bydgoskiego istotnie wzrosła liczba członków,
która obecnie łącznie z emerytowanymi członkami przekracza 50 osób. Wśród
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członków Oddziału jest dwóch członków honorowych PTMTS: prof. dr hab.
inż. Krzysztof Wernerowski oraz prof. dr hab. inż. Józef Szala. Wielu naszych
członków zostało uhonorowanych przez kapitułę ds. odznaczeń ZG PTMTS
złotą i srebrną odznaką Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Zarządem Oddziału, począwszy od 1970 roku, w poszczególnych kadencjach przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wernerowski, doc. dr inż.
Lech Kamiński, prof. dr hab. inż. Edward Walicki, dr hab. inż. Bronisław Siołkowski, prof. nadzw. UTP, prof. dr hab. inż. Romuald Świtka, dr hab. inż.
Henryk Holka, prof. nadzw. UTP, dr hab. inż. Jerzy Gołaś, prof. nadzw. UTP,
dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. nadzw. UTP.
Należy zaznaczyć, że działalność Oddziału Bydgoskiego PTMTS znacząco przyczyniła się do rozwoju naukowego pracowników Wydziału Inżynierii
Mechanicznej, Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innych uczelni regionu Kujawsko-Pomorskiego.
Jerzy Sawicki
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ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowski Oddział PTMTS został powołany 12 marca 1969 roku.
W tym dniu odbyło się zebranie inauguracyjne z inicjatywy członków założycieli Oddziału, którymi byli: prof. dr hab. inż. Roman Janiczek, prof. dr inż.
Jerzy Kołakowski i prof. dr inż. Tadeusz Opolski, którzy zostali jednocześnie
członkami pierwszego Zarządu Oddziału. Pierwsze lata działalności Oddziału do roku 2008 zostały opisane w Księdze Jubileuszowej 50 lat PTMTS. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację zamieszczonego w tej księdze opisu
działalności Oddziału.
Obecnie Oddział Częstochowski liczy 63 członków. Zarząd Oddziału
działa aktualnie w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. inż. Bogdan
Posiadała, z-ca przewodniczącego – prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski,
sekretarz – dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz, skarbnik – dr inż. Elżbieta
Moryń-Kucharczyk oraz członkowie: dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz i prof.
dr hab. inż. Wiesława Piekarska, a Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz oraz członkowie: dr inż. Leszek
Sowa i dr hab. inż. Wojciech Tutak.
W ostatnim dziesięcioleciu przewodniczącymi byli: prof. dr hab. inż.
Adam Bokota (2003-2004, 2005-2006 i 2007-2008), prof. dr hab. inż. Witold
Elsner (2009-2010 i 2011-2012) i prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała (2013-2014, 2015-2016 i aktualnie). Obok już wymienionych w aktualnych składach, w opisywanym okresie pracowali także: w Zarządzie – prof. dr hab. inż.
Tadeusz Nieszporek, a w Komisji Rewizyjnej: dr Jadwiga Kidawa-Kukla i dr
inż. Tadeusz Tarnowski.
Członkowie Oddziału byli także wybierani do władz naczelnych PTMTS
i należy tutaj wymienić prof. dr. hab. inż. Stanisława Drobniaka i prof. dr.
hab. inż. Ryszarda Parkitnego jako członków Zarządu Głównego oraz pełniących ważne funkcje w gremiach realizujących zdania statutowe Zarządu
Głównego, np. prof. S. Drobniak – członek Kapituły Złotej i Srebrnej Odznaki
Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, i prof.
R. Parkitny – przewodniczący Komisji Statutowej.
Ponadto prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny otrzymał na zjeździe PTMTS
w 2015 roku godność członka honorowego PTMTS.
Także aktualnie, obok już wymienionych, członkowie naszego Oddziału
są aktywni na forum krajowym PTMTS, prof. dr hab. inż. Witold Elsner jest
sekretarzem generalnym Zarządu Głównego i członkiem Komisji Statutowej,
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a prof. dr hab. inż. Wiesława Piekarska jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
Działalność Oddziału obejmuje przede wszystkim organizację zebrań i seminariów naukowych, które mają znaczenie dla rozwoju nauki lub jej popularyzacji i są ważne szczególnie dla młodych pracowników naukowych,
w tym doktorantów. Na zebraniach swoje referaty prezentowało wielu znanych przedstawicieli nauki z krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. Oddział Częstochowski zorganizował w 2017 roku w Biskupicach
I Sympozjon Oddziału Częstochowskiego PTMTS, który stanowił forum prezentacji wyników badań naukowych przez młodych naukowców, w tym doktorantów. Na spotkaniu zostały zaprezentowane prace zrealizowane w ramach przewodów doktorskich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
Do ważnych działań Oddziału zrealizowanych w opisywanym okresie
można zaliczyć także zorganizowanie kolejnych edycji „Konkursu PTMTS na
najlepszą pracę z mechaniki płynów im. Prof. Janusza W. Elsnera” oraz I edycji nowego konkursu: „Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana
Skalmierskiego”.
Współorganizatorami pierwszego z wymienionych konkursów są Częstochowski Oddział PTMTS, Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN oraz Polskie Centrum Pilotowe europejskiej organizacji naukowej
ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion). Po upływie blisko trzydziestu lat konkurs cieszy się coraz większym
powodzeniem, w ﬁnałowej sesji ostatniej, XIV edycji 13 młodych uczestników zaprezentowało wyniki swych badań. Laureatami dotychczas rozegranych konkursów są czołowi dziś przedstawiciele krajowej mechaniki płynów,
co dowodzi celowości inicjatywy podjętej przez prof. Janusza W. Elsnera – patrona konkursu. Piętnasta edycja konkursu odbędzie się w trakcie XXIII konferencji „Fluid Mechanics Conference 2018”, organizowanej ponownie przez Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej w Zawierciu w dniach
19-12 września 2018 r.
„Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”
została ustanowiona w 2014 roku przez Zarząd Oddziału PTMTS w Częstochowie oraz Zarząd Oddziału PTETiS w Częstochowie przy wsparciu Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Nagroda jest przyznawana za: twórcze wykorzystanie i zastosowanie
nowych metod matematycznych w technice i inżynierii, prace wyróżniające
się interdyscyplinarnością i ukierunkowane na integrowanie różnych dyscyplin w dziedzinie techniki lub prace służące budowaniu pomostów pomiędzy
techniką a naukami humanistycznymi i artystycznymi. Nagroda ma charakter indywidualny, a w ramach jej pierwszej edycji, zamkniętej w 2015 roku,
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swoje prace zgłosiło kilkunastu autorów. Aktualnie została ogłoszona druga
edycja Nagrody.
Szczegółowe informacje o wymienionych wcześniej konkursach
oraz o działalności Oddziału Częstochowskiego PTMTS prezentowane są na stronie internetowej pod adresem: http://wimii.pcz.czest.pl/
pl/badania/stowarzyszenia-naukowe (zakładka: Stowarzyszenia Naukowe/PTMTS).
Bogdan Posiadała
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ODDZIAŁ GDAŃSKI
Gdański Oddział PTMTS powstał 15 października 1958 roku i był trzecim
chronologicznie Oddziałem Towarzystwa. Na zachowanej do dziś oryginalnej liście członków założycieli Oddziału ﬁguruje 19 nazwisk znanych postaci
polskiej mechaniki, m.in. prof. Eustachy Burka i prof. Kazimierz Wysiatycki.
Oddział Gdański PTMTS skupia przedstawicieli różnych środowisk Trójmiasta, przede wszystkim Politechniki Gdańskiej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, ale także Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej oraz różnych instytucji pozauczelnianych. Członkami Oddziału są także osoby, które wyemigrowały
i kontynuują pracę na zagranicznych uczelniach (np. w Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii). W roku 1959 liczba członków Oddziału wynosiła około 40 osób, potem stopniowo rosła, osiągając w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 60 osób. W ostatnich latach lista członków
Oddziału obejmuje 70-75 nazwisk.
Pierwszym przewodniczącym Oddziału został prof. Marian Piątek (1958-1961); kolejnymi przewodniczącymi byli profesorowie: Roman Kazimierczak
(1961-1967, 1976-1978), Piotr Wilde (1967-1968, 1971-1976), Eugeniusz Bielewicz (1968-1969, 1984-1990), Józef Więckowski (1969-1971), Jan Kruszewski
(1978-1982), Wojciech Pietraszkiewicz (1982-1984), Zbigniew Cywiński (1990-1992), Czesław Szymczak (1992-2002), Paweł Kłosowski (2002-2009), Robert
Jankowski (2009-2011) oraz Jarosław Górski (od 2011).
Członkowie Oddziału Gdańskiego byli często wybierani do składu Zarządu Głównego: Eugeniusz Bielewicz (1973, 1974, 1976, 1978, 1980), Jan
Kruszewski (1982), Mieczysław Wizmur (1984, 1986), Czesław Szymczak
(1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009), Wojciech Pietraszkiewicz (2000), Paweł
Kłosowski (2007, 2009, 2011, 2013, 2015) oraz Janusz Badur (2013, 2015).
Godność członka honorowego Towarzystwa nadano następującym gdańskim profesorom: Eugeniuszowi Bielewiczowi (1996), Janowi Kruszewskiemu (1996), Piotrowi Wilde (1998), Wojciechowi Pietraszkiewiczowi (2005),
Eugeniuszowi Dembickiemu (2009), Bolesławowi Mazurkiewiczowi (2009),
Edmundowi Wittbrodtowi (2011), Czesławowi Szymczakowi (2013) oraz
Wiesławowi Ostachowiczowi (2015).
Złotą Odznakę Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej otrzymali: Eustachy Burka (2008), Paweł Kłosowski (2008)
i Czesław Szymczak (2008); a odznakę srebrną: Izabela Lubowiecka (2008),
Tadeusz Matuszek (2008), Robert Jankowski (2013), Jacek Pozorski (2013) oraz
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Violetta Konopińska (2015). Złotą Odznakę PTMTS przyznano także Politechnice Gdańskiej (2013), która od 2009 roku jest członkiem wspierającym Towarzystwa.
Spośród młodych pracowników nauki trzech członków Oddziału zostało
laureatami Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka: Bogdan Rozmarynowski (1992), Jacek Chróścielewski (1996) i Izabela Lubowiecka (2005). W roku
2014 Kapituła VI edycji konkursu im. Witolda Nowackiego przyznała nagrodę profesorowi Robertowi Jankowskiemu.
Działalność Oddziału skupia się przede wszystkim na organizacji odczytów, których głównym celem jest propagowanie zagadnień mechaniki wśród
młodych pracowników nauki. Spotkania Oddziału stanowią forum, na którym młodzi naukowcy, a także studenci mogą przedstawić swoje osiągnięcia,
tematykę doktoratów, a także prac dyplomowych. W trakcie organizowanych
przez Oddział konferencji referaty wygłaszają światowe autorytety z różnych
dziedzin mechaniki. Za ważny obszar działalności Oddziału należy uznać organizowanie lub współorganizowanie przez Oddział tematycznych seminariów, często związanych z jubileuszami członów Oddziału lub poświęconych
pamięci wybitnych mechaników.
Oddział propaguje mechanikę i jej zastosowania, organizując coroczne
konkursy z nagrodami (fundowane ze składek członków Oddziału) na najlepsze prace dyplomowe w Województwie Pomorskim. Od 2007 roku patronem
konkursu jest prof. Ryszard Dąbrowski, wybitna osobowość, doskonały pedagog i znany specjalista teorii dźwigarów powierzchniowych, zmarły w 2004
roku.
Oddział Gdański wspiera także Naukowe Koła Studenckie, organizujące
co roku konkurs WyKOMBinuj mOst (KOMBO), w którym uczestniczą studenci i uczniowie z całej Polski. Oddział objął patronatem także Koło Forever
Young, które zaczęło swoją działalność dwa lata temu. Głównym zadaniem
Kół jest przede wszystkim uatrakcyjnienie nauki przedmiotów teoretycznych
– tych, które przez studentów są powszechnie uważane za trudne, przede
wszystkim mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.
Pod patronatem PTMTS zorganizowano w Gdańsku wiele konferencji.
W 1980 oraz 1985 roku obyły się spotkania zatytułowane „Problemy losowe
w mechanice konstrukcji”. Oddział jest również współorganizatorem cyklicznych konferencji (7 edycji) „Konstrukcje powłokowe – teoria i zastosowania”
(SSTA): Gołuń (1978), Jurata (1998, 2002, 2005 i 2009) oraz ponownie Gdańsk
(2013 i 2017). Ostanie edycje Konferencji SSTA należy określić jako międzynarodowe, gdyż z ogólnej liczby 150 uczestników około 50-60 osób reprezentowało ponad 20 krajów z całego świata. Materiały konferencji SSTA są publikowane w książkach Shell Structures: Theory and Applications, wydawanych
w międzynarodowym wydawnictwie CRC Press/Balkema, Taylor & Francis
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Group, London. Cztery kolejne tomy tych materiałów zostały uwzględniane
na liście Web od Science.
Oddział Gdański był także współorganizatorem III Polskiego Kongresu Mechaniki oraz XXI Międzynarodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki, PCM-CMM-2015 (8-11 września 2015 r.). Kongres Mechaniki wzbudził ogromne zainteresowanie, gdyż udział w nim potwierdziło 531
osób, a ostatecznie w Gdańsku było obecnych 510 uczestników (429 z Polski i 81 z zagranicy). Dwustronicowe streszczenia 504 prac zostały wydrukowane w dwóch tomach, z których każdy znacznie przekroczył 500 stron
objętości. W książce pokonferencyjnej opublikowanej w wydawnictwie CRC
Press/Balkema (Taylor & Francis Group) ukazały się dodatkowo 132 prace.
Organizacja tak dużego wydarzenia była ogromnym wyzwaniem zarówno
dla Komitetu Organizacyjnego Kongresu, jak i zarządu Oddziału Gdańskiego PTMTS.
Działalność Oddziału wiąże się nierozerwalnie z życiem naukowym
i organizacyjnym Politechniki Gdańskiej. Władze uczelni z przychylnością
obserwują i wspomagają Oddział. Kadra naukowa Politechniki oraz Instytutów PAN w Gdańsku stanowi doskonałe zaplecze rozwoju Oddziału
Gdańskiego PTMTS.
Jarosław Górski
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UDZIAŁ CZŁONKÓW PTMTS W PROCESIE KONSTRUKCJI
PRZEKRYCIA OPERY LEŚNEJ W SOPOCIE
1.

Wstęp – krótka historia Opery Leśnej w Sopocie

Opara Leśna w Sopocie powstała w latach 1904-1909 z inicjatywy kapelmistrza Teatru Miejskiego w Gdańsku P. Walher-Schaﬀera. Na terenie leśnej
polany, położonej wśród wzgórz morenowych, wybudowano otwarty amﬁteatr z wyjątkową sceną wykorzystująca naturalne leśne położenie. Miejsce
to stało się w latach dwudziestych ubiegłego wieku znane z powodu organizowanych tu corocznie Festiwali Wagnerowskich. W okresie wojennym amﬁteatr podupadł, a w momencie wyzwalania Sopotu w roku 1945 wyjątkowa
scena łącznie z naturalną kurtyną zostały rozebrane i wywiezione. W latach
1945-1956 na terenie amﬁteatru organizowano nieliczne imprezy artystyczne.
Do generalnej przebudowy obiektu przystąpiono w 1956 roku.
Na sposób przebudowy amﬁteatru w znacznym stopniu miała wpływ decyzja o przeniesieniu tam Międzynarodowego Festiwali Piosenki Interwizji,
który miał stanowić konkurencję dla startującego mniej więcej w tym samym
czasie konkursu Eurowizji. Należało uniezależnić możliwość przeprowadzenia festiwalu od warunków pogodowych. Z drugiej strony chciano zachować
wyjątkową akustykę doliny, w której mieścił się amﬁteatr, i ocalić możliwość
wykorzystywania okolicznego lasu jako naturalnej scenograﬁi. Narzucającym
się rozwiązaniem było więc przykrycie amﬁteatru dachem stosunkowo lekkim, podpartym tylko na obwodzie. Wybór padł na konstrukcję z tkaniny
technicznej podpartej linami i układem słupów. Niestety tego rodzaj konstrukcje stanowią duże wyzwanie dla inżynierów. Konieczna była pomoc naukowców z Politechniki Gdańskiej.
2.

Członkowie PTMTS – twórcami pierwszej konstrukcji dachu Opery
Leśnej

Katedrą, która specjalizowała się w tym czasie w projektowaniu wyjątkowych konstrukcji na terenie całego kraju, ale w szczególności na obszarze
województwa gdańskiego, była Katedra Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Gdańskiej. Koniec lat pięćdziesiątych to jednocześnie
okres, w którym powołano Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (marzec 1958). Pracownicy Katedry stanowili
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trzon grupy założycielskiej Towarzystwa, a jednocześnie to oni podjęli się zadania zaprojektowania przekrycia Opery Leśnej. Prekursorami tych prac byli:
prof. Piotr Wilde (wiceprzewodniczący i przewodniczący Oddziału w latach
1961-1967 i 1971-1976) i prof. Eugeniusz Bielewicz (w zarządzie Oddziału jako
przewodniczący i sekretarz w latach 1967-1971, 1984-1990). A także w okresie
późniejszym prof. Mieczysław Wizmur (sekretarz Oddziału w latach 1976-1978).
Przekrycie oddano do użytku w lipcu 1964 roku.

Fot. 1. Przekrycia dachu Opery Leśnej z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku nie było możliwości przeprowadzenia obliczeń numerycznych projektowanej konstrukcji, dlatego wnioski
wyciągano głównie z badań modelowych oraz weryﬁkując opracowane koncepcje na obiektach mniejszych. Tu przykładem było przekrycie amﬁteatru
Non-Stop (najpierw w okolicach molo w Sopocie, a potem przeniesionego na
teren Wyścigów Konnych w Sopocie). Wybudowanie przekrycia o powierzchni blisko 4000 m2 , przy użyciu wyłącznie materiałów krajowych, spowodowało szereg problemów z utrzymaniem we właściwym stanie przekrycia. Okazało się, że zastosowana tkanina powlekana gumą, a potem poliamidowa, pod
wpływem wilgoci powodowała znaczną utratę siły napięcia przekrycia, co
dwukrotnie skończyło się katastrofą budowalną (11.1964, 08.1968).
Po drugiej awarii, która miała miejsce tuż przed festiwalem piosenki
w 1968 roku, zdecydowano się na zastosowanie importowanej z Niemiec
tkaniny poliestrowej TERIVA pokrytej PCV. W tym okresie rozpoczyna się
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też gwałtowny rozwój technik komputerowych. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku osobą, która promowała te techniki na terenie Politechniki Gdańskiej, był dr inż. Czesław Branicki (sekretarz Oddziału 1972-1974). Wprowadzenie technik komputerowych, a szczególnie metody elementów skończonych, umożliwiło wykonywanie obliczeń przekryć wiszących. Wprawdzie wyniki uzyskane w tym okresie nie miały już bezpośredniego wpływu na kształt Opery Leśnej, jednak pomagały w doborze odpowiedniego materiału (tkaniny badano w laboratoriach Wydziału Budownictwa Lądowego). Zespół kierowany przez dr. inż. Czesława Branickiego przyczynił
się do popularyzacji problemów tkanin technicznych wśród ówczesnych studentów i młodych pracowników Katedry Mechaniki Budowli, która cały czas
sprawowała nadzór nad stanem przekrycia. W roku 1990 zdecydowano się
na ponowną przebudowę dachu. Zmieniono sposób jego podparcia oraz wybudowano na widowni rampy ułatwiające oświetlenie sceny i prowadzenie
transmisji telewizyjnych. Nastąpiła też ponowna wymiana całej tkaniny przekrycia. Zastosowano nową tkaninę poliestrową Valmex (1992). Nie zdecydowano się jednak na usunięcie największej wady dachu, jaką niewątpliwie była
konieczność jego składania w okresie zimowym (przekrycie nie było liczone
na obciążenie śniegiem). To spowodowało, że w wyniku wielokrotnego składania i rozkładania oraz w wyniku silnej operacji słońca na zewnętrzną stronę
dachu na złączach między poszczególnymi pasmami tkaniny zaczęły pojawiać się przecieki. Po kilkunastu latach bezawaryjnej eksploatacji trzeba więc
było pomyśleć o wymianie przekrycia.

Fot. 2. Przekrycie Opery Leśnej, lata 1990-2006
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3.

Współczesny dach Opery Leśnej

W roku 2005 rozpisano konkurs na nowy dach Opery Leśnej – z założeniem, że ma to być konstrukcja całoroczna. Konkurs wygrała grupa architektów prowadzona przez arch. Jacka Szczęsnego. Zwrócił się on do prof. Pawła
Kłosowskiego (uczeń dr. Cz. Branickiego, przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTMTS w latach 2002-2010, członek Zarządu Głównego PTMTS od
2010 do chwili obecnej) o powołanie zespołu, który dokonałby obliczeń nowego przekrycia. Do pracy w zespole aktywnie włączył się prof. Andrzej Ambroziak, który na tej podstawie przygotował w latach 2005-2007 swoją pracę doktorską. Pierwszy projekt przekrycia powstał w roku 2006, jednak ze względów ﬁnansowych nie udało się go zrealizować. Do idei powrócono w roku 2008. Ze względu jednak na zmiany norm, zespół kierowany przez prof.
P. Kłosowskiego musiał dokonać ponownych obliczeń przekrycia. Zdecydowano się też na zastosowanie tkaniny Sherﬁll zbudowanej na bazie włókien
szklanych, pokrytej warstwami PTFE (teﬂon). W roku 2009 przystąpiono do
realizacji całkiem nowego obiektu. Całoroczne przekrycie Opery Leśnej służy od roku 2012. Jest pod stałym monitoringiem i stanowi powód do dumy
zarówno mieszkańców i władz Sopotu, jak i osób, które aktywnie włączyły
się w wykonanie jego projektu. Badania nad reologicznym zachowaniem się
tkaniny poprzedniego i obecnego przekrycia prowadzi inny członek PTMTS
dr inż. Krzysztof Żerdzicki.

Fot. 3. Przekrycie Opery Leśnej z roku 2012

4.

Podsumowanie

Historia przekrycia Opery Leśnej jest ściśle związana z działalnością
członków Oddziału Gdańskiego PTMTS. Towarzystwo skupiało i skupia
naukowców i inżynierów o najwyższych kwaliﬁkacjach, których wiedza
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i doświadczenie mogły być wykorzystane przy realizacji takich przedsięwzięć. Przekrycia wiszące są obiektami wymagającymi stosowania modeli
nieliniowych do obliczeń i dlatego tylko projektanci o najwyższych kwaliﬁkacjach i największym doświadczeniu mogą się podjąć realizacji takich konstrukcji.
Historia przekrycia Opery Leśnej jest także historią technik projektowania: od badań modelowych poprzez proste modele numeryczne, rozpatrywanie złożonych zagadnień reologicznych, weryﬁkowanych laboratoryjne,
uwzględniających obserwację zachowania się rzeczywistej konstrukcji, po
stosowanie złożonego aparatu matematycznego, w tym metody elementów
skończonych.
Paweł Kłosowski
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ODDZIAŁ GLIWICKI
Minęło kolejnych 10 lat w historii Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej. W okresie tym trzykrotnie zmieniali się przewodniczący Oddziału Gliwickiego, a byli to: prof. Arkadiusz Mężyk (do 2011 r.), dr
hab. Sławomir Kciuk (lata 2011-2015) i obecnie dr hab. Sławomir Duda. Wszyscy przewodniczący w ramach działań na rzecz PTMTS-u kontynuują prace
nakreślone przez poprzedników, a szczególnie prof. Eugeniusza Świtońskiego, skupiając się na promocji mechaniki poprzez organizowanie cyklicznych
konferencji naukowych, zebrań naukowych, konkursów na najlepszą pracę
dyplomową/projekt inżynierski z obszaru mechaniki.
Szczególne miejsce w działaniach Zarządu Oddziału Gliwickiego mają
organizowane przez Oddział konferencje. Do najważniejszych należą: sympozjon „Modelowanie w mechanice” oraz „Majówka Młodych Biomechaników”.
Sympozjon „Modelowanie w mechanice” należy do najstarszych imprez
naukowych organizowanych przez PTMTS. Pierwszy odbył się w 1962 r.,
w cztery lata po powstaniu Oddziału Gliwickiego (zebranie założycielskie odbyło się 28 X 1958 r.). Nic więc dziwnego, że historia tych naukowych spotkań
to także historia całego PTMTS. To tutaj stawiali pierwsze kroki młodzi entuzjaści mechaniki, tutaj zawiązywały się znajomości, będące często początkiem
wspólnych badań naukowych i z czasem trwałych koleżeńskich więzi.
To z tej przewijającej się przez Sympozjony młodzieży akademickiej
wyrośli późniejsi dziekani, rektorzy, doktorzy honoris causa wielu uczelni
akademickich w całej Polsce.
W ostatnim dziesięcioleciu, dwa sympozjony miały szczególnie uroczysty charakter. W 2011 roku odbył się jubileuszowy 50. Sympozjon pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej dr. h.c. prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Karbownika oraz Prezesa PAN m. dr. h.c. prof. dr. hab. inż. Michała Kleibera,
którzy gościli na obradach. Kolejny sympozjon o uroczystym charakterze był
zorganizowany w 2016 roku i poświęcony jubileuszowi 75-lecia profesora
Eugeniusza Świtońskiego. Wszyscy goście otrzymali na pamiątkę gazetę okolicznościową „Świt”, zredagowaną przez pracowników Instytutu, zawierającą wywiad z jubilatem oraz wspomnienia i życzenia napisane przez przyjaciół
Profesora.
Sympozjon bowiem zawdzięcza ogromnie dużo prof. E. Świtońskiemu.
To jego mistrzowskie kierowanie komitetami organizacyjnymi oraz naukowymi spowodowało, że spotkania w Ustroniu (wcześniej w Wiśle) stawały się
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coraz liczniejsze i zyskiwały coraz wyższą rangę naukową. Wysoka popularność Sympozjonów utrzymuje się cały czas, zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Rola Sympozjonów integrująca środowisko
polskich mechaników jest nie do przecenienia.

Fot. 1. Uroczyste otwarcie Jubileuszowego 50. Sympozjonu „Modelowanie
w mechanice”. MDK „Prażakówka”, Ustroń 26.02.2011 r.

Oddział Gliwicki PTMTS jest także organizatorem corocznej konferencji naukowej „Majówka Młodych Biomechaników”. Pomysłodawczynią i inicjatorką tego wydarzenia, które rozpoczęło się w 2004 roku, była prof. dr
hab. inż. Dagmara Tejszerska, przewodnicząca Zarządu Oddziału. Początkowo konferencja skupiała głównie studentów i doktorantów prowadzących
badania z zakresu biomechaniki, którzy pod okiem swoich promotorów
i mentorów prezentowali osiągnięcia naukowe, nawiązywali kontakty oraz
współpracę.
W kolejnych latach konferencja cieszyła się coraz większym zainteresowaniem polskich ośrodków naukowych związanych z biomechaniką, inżynierią
biomedyczną oraz medycyną. Obecnie wśród uczestników konferencji są zarówno studenci i młodzi naukowcy, jak również utytułowani profesorowie
nauk technicznych i medycznych oraz liczne grono przedstawicieli biznesu.
W ostatniej edycji wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących największe
ośrodki biomechaniczne w Polsce. Zeszłoroczną konferencję uświetnili również goście z ośrodków zagranicznych, takich jak: London University, Michigan School of Dentistry, University Hospital Giessen-Marburg, University of
Granada, University of Bern, University of Munich, Université Catholique de
Louvain.
W kilkunastoletniej historii konferencji zorganizowano wiele ciekawych
sesji tematycznych, m.in. przy współpracy ze szkołą tańca „Mistral”, fundacją
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„Iskierka”, Polskim Związkiem Narciarskim, Polskim Związkiem Biathlonu
i Polskim Związkiem Szermierczym.
Konferencja stanowi platformę łączącą środowiska akademickie uczelni
technicznych, akademii wychowania ﬁzycznego oraz uczelni i ośrodków medycznych. Jest miejscem do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy lekarzami i inżynierami.
W 2018 roku odbędzie się jubileuszowa 15. konferencja naukowa pod nową nazwą „Advances in Applied Biomechanics”.

Fot. 2. Ceremonia otwarcia 14. Konferencji Naukowej „Majówka Młodych
Biomechaników 2017” im. Prof. Dagmary Tejszerskiej. Wystąpienie
przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. Marka Gzika

Sławomir Duda, Marek Gzik

163

ODDZIAŁ KIELECKI
Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zalicza się do najmłodszych w kraju. Powstał w roku 1984 z inicjatywy
prof. dr. hab. Andrzeja Radowicza, który został pierwszym przewodniczącym
naszego Oddziału. Funkcję przewodniczącego Oddziału w kolejnych kadencjach pełnili:
prof. dr hab. Andrzej Radowicz
– 1984-1990
prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz
– 1990-1992
dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – 1992-2001
dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk
– 2001-2003
dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
– 2003-2009
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
– 2009-2017
dr hab. inż. Izabela Krzysztoﬁk
– 2017 do dzisiaj
Oddział liczy aktualnie 41 członków, pracowników i emerytowanych
pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. Są to nauczyciele akademiccy
głównie z dwóch wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej (Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn i Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego) oraz zewnętrznych instytucji i uczelni publicznych. Liczebność
Oddziału na obecnym, najwyższym w historii poziomie utrzymuje się od 2015
roku. Najbardziej popularną formą działalności Oddziału jest organizowanie
zebrań naukowych, na których członkowie Oddziału lub osoby zaproszone,
w tym także goście zagraniczni, przedstawiają w postaci referatów dorobek
naukowy bądź własny, bądź też instytucji, które reprezentują. W okresie działalności Oddziału, odbyły się 62 spotkania o charakterze naukowym. Na uwagę zasługują szczególnie trzy seminaria, pofczas których referaty wygłosili
znani polscy uczeni: w 2005 roku prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak wygłosił
wykład nt. „Materiały gradientowe: motywacja, koncepcja, realizacja”, w roku 2013 prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz nt. „Wybrane zagadnienia dynamiki nieliniowej układów mechanicznych” oraz w 2016 roku prof. dr hab. inż.
Tadeusz Kaczorek nt. „Wielomiany charakterystyczne obwodów elektrycznych oraz dodatniość i stabilność deskryptowych układów mechanicznych
rzędu niecałkowitego”.
Inną formą działalności Oddziału jest organizowanie konferencji. Oddział
Kielecki w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku był współorganizatorem pięciu konferencji naukowych, które początkowo dotyczyły
mechaniki procesów technologicznych, a następnie ich tematyka ukształtowała się jako „Mechanika pękania”. Nasz Oddział w roku 1999 był również
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współorganizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji „Kształcenie ustawiczne
inżynierów i menadżerów u progu III tysiąclecia”. Treści referatów przedstawionych na wszystkich wymienionych konferencjach zostały wydane w Zeszytach Naukowych Politechniki Świętokrzyskiej.
Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia
Politechniki Świętokrzyskiej, Centrum Badań Kosmicznych, Sekcji Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN oraz Aviation Institute Riga Technical University w 2010 roku zorganizował w Suchedniowie koło Kielc IV Międzynarodową Konferencję nt. „Naukowe aspekty bezzałogowych aparatów
latających”. W trakcie konferencji wygłoszono ponad 70 referatów z tematyki
związanej z dynamiką i sterowaniem BAL (Bezzałogowych Aparatów Latających) z napędem śmigłowym, odrzutowym i rakietowym, modelowaniem
i symulacją układów i systemów BAL, nawigacją BAL, diagnostyką techniczną BAL, zastosowaniem materiałów kompozytowych w BAL oraz dynamiką
i sterowaniem aparatami kosmicznymi. Referaty z konferencji zostały opublikowane w monograﬁi pt. Scientiﬁc Aspects of Unmanned Mobile Vehicle wydanej
przez Oddział w 2010 roku.
Z kolei w 2013 roku Oddział Kielecki PTMTS przy współudziale Katedry Technik Komputerowych i Uzbrojenia Politechniki Świętokrzyskiej
oraz Wyższej Szkoły Oﬁcerskiej Sił Powietrznych zorganizował w Dęblinie V Międzynarodową Konferencję nt. „Naukowe aspekty bezzałogowych
obiektów ruchomych”. Konferencja obejmowała tematykę związaną z dynamiką i sterowaniem BOR (Bezzałogowych Obiektów Ruchomych) z napędem śmigłowym, odrzutowym i rakietowym, modelowaniem i symulacją układów i systemów BOR, nawigacją BOR, diagnostyką techniczną BOR,
zastosowaniem materiałów kompozytowych w BOR, taktyką działania BOR
oraz dynamiką i sterowaniem aparatami kosmicznymi. W czasie konferencji przedstawiciele krajowego przemysłu obronnego PZL-Świdnik S.A. oraz
BUMAR Sp. z o.o. zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia z dziedziny bezzałogowych obiektów ruchomych. Referaty wygłoszone na konferencji były rekomendowane przez Komitet Naukowy konferencji do czasopism takich jak: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Aviation, Zeszyty Naukowe WSOSP. Wybrane referaty konferencyjne zostały opublikowane
w 2014 roku w monograﬁi Scientiﬁc Aspects of Unmanned Mobile Objects opracowanej przez Oddział Kielecki PTMTS oraz Wyższą Szkołę Oﬁcerską Sił
Powietrznych.
Oddział Kielecki PTMTS wraz z Wydziałem Mechatroniki i Budowy
Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w lipcu 2014 roku w Sandomierzu
zorganizował Konferencję Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich
Uczelni Technicznych nt. „Finansowanie badań naukowych oraz komercjalizacja ich wyników”.
165

Należy również podkreślić, iż dwóch członków naszego Oddziału PTMTS
otrzymało tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr
hab. inż. Andrzej Radowicz w 2011 roku oraz prof. dr hab. inż. Andrzej
Neimitz w 2017 roku.
Izabela Krzysztoﬁk
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ODDZIAŁ KOSZALIŃSKI
Oddział Koszaliński PTMTS powstał z inicjatywy prof. dr hab. inż.
Tomasza Krzyżyńskiego. Założyciel Oddziału prof. T. Krzyżyński w dniu
2.04.2008 przesłał do prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kurnika, przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTMTS, 13 deklaracji członkowskich
pracowników Politechniki Koszalińskiej w celu przystąpienia do Oddziału Warszawskiego. Uchwałą 2/2008 w dniu 10.03.2008 Oddział Warszawski
przyjął 13 kandydatów w poczet swoich członków.
Akces do Oddziału Warszawskiego umożliwił Zarządowi Głównemu
PTMTS podjęcie w dniu 11.04.2008 uchwały o powołaniu Oddziału Koszalińskiego PTMTS. Lista członków Oddziału w momencie założenia liczyła
16 osób. Obecnie (stan na 30.06.2017) Oddział ma 26 członków.
W 2015 roku Zarząd Główny PTMTS powierzył Oddziałowi Koszalińskiemu organizację XI Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, NKRM-2015, która odbyła się w dniach 18-20.03.2015 w Sarbinowie równolegle ze
Zjazdem Delegatów PTMTS.
Dwóch członków Oddziału Koszalińskiego otrzymało w roku 2017 odznaki PTMTS: prof. Tomasz Krzyżyński – złotą, a prof. Wojciech Tarnowski –
srebrną.
Przewodniczący Oddziału prof. Tomasz Krzyżyński w kadencji 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Prezydium Zarządu Głównego PTMTS,
a w kadencji 2017-2018 został wybrany na członka Prezydium Zarządu Głównego.
Obecny skład organów Oddziału przedstawia się następująco.
Zarząd Koszalińskiego Oddziału PTMTS:
prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński
– przewodniczący
dr hab. inż. Bogdan Wilczyński, prof. PK
– wiceprzewodniczący
dr inż. Andrzej Błażejewski
– sekretarz
dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK – skarbnik
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
– członek Zarządu
dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK
– członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Koszalińskiego Oddziału PTMTS:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
– przewodniczący
dr inż. Marek Nowakowski
– wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PK – członek Komisji
Bogdan Wilczyński
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PRZEKRYCIE AMFITEATRU W KOSZALINIE

Projekt zadaszenia (przekrycia) amﬁteatru w Koszalinie został opracowany i wykonany w 1975 roku. Autorem projektu (koncepcja, architektura, konstrukcja) był prof. Jan Filipkowski, a współwykonawcami – Sz. Pałkowski,
H. Markowski i B. Sierant, ówcześni pracownicy Zakładu Mechaniki Budowli
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Zadaszenie zostało zmontowane
przez przedsiębiorstwo Mostostal Gdańsk. Ogólny widok obiektu przedstawia rys. 1, a jego widok od wewnątrz – rys. 2.

Rys. 1. Ogólny widok przekrycia amﬁteatru w Koszalinie (fot. W. Echeński)

Rys. 2. Widok na konstrukcję dachu od wewnątrz (fot. autor)
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Dach nad koszalińskim amﬁteatrem należy do kategorii tzw. dachów wiszących, wyróżniających się bardzo estetyczną formą architektoniczną i sprawiających wrażenie niezwykłej lekkości. Zbliżony kształtem do powierzchni
paraboloidy hiperbolicznej, ma duże wymiary, gdyż osłania nie tylko scenę, ale i całą widownię amﬁteatru. Jego rozpiętość wynosi 102 m, a szerokość 57 m. Całkowita powierzchnia zadaszenia w rzucie poziomym jest równa
ok. 4500 m2 . Pokrycie dachu stanowią blacha fałdowa, warstwa izolacji akustycznej oraz kolorowa papa.

Opis konstrukcji zadaszenia
Konstrukcję nośną dachu tworzy wstępnie napięta siatka składająca się
z cięgien nośnych (liny spiralne zamknięte o średnicy 45 mm) oraz z ułożonych na nich sztywnych elementach napinających wykonanych z dwuteowników walcowanych I-140 (rys. 2). Zastosowanie elementów napinających
z dwuteowników miało tę zaletę, że za pomocą kołków „Hilti” można było do
nich łatwo i szybko zamocować blachę fałdową. Siatka cięgnowa dachu jest
kotwiona w dźwigarze brzegowym wykonanym z dwóch stalowych łuków
eliptycznych o przekroju rurowym i średnicy 894/22 mm. Każdy z łuków jest
oparty przegubowo na fundamentach (przyczółkach) i kotwiony za pomocą
sześciu ukośnych odciągów o średnicy 45 mm (rys. 3).

Rys. 3. Widok konstrukcji przekrycia dachu: a) widok z góry, b) widok z boku

Na przyczółki zadaszenia działają duże siły poziome wynikające z rozporu łuków stalowych; w związku z tym każdy z nich jest monolitycznie powiązany z płytą żelbetową spoczywającą na 44 ukośnych palach Franki. Odciągi
łuków są kotwione w blokach fundamentowych opartych na 3 ukośnych palach Franki.
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Analiza statyczna przekrycia amﬁteatru
Z uwagi na unikatowy charakter projektowanego przekrycia amﬁteatru
wykonano najpierw badania modelowe przyjętej formy przekrycia. Model,
w skali 1:100, wykonano z mosiądzu. Cięgna siatki i odciągi wykonano z taśmy o przekroju 0,2 mm×5 mm, tak dobranym, aby była możliwość dokładnego pomiaru odkształceń za pomocą tensometrów elektrooporowych. Łuki
zadaszenia wykonano z mosiężnej rurki o średnicy 9,9/0,98 mm.
Jednocześnie z badaniami modelowymi opracowano autorski program
komputerowy dla maszyny ODRA 1204, służący do obliczeń tego typu dachów wiszących.
Wyniki obliczeń numerycznych i badań modelowych wykazały dobrą
zgodność między pomierzonymi a obliczonymi wartościami sił i przemieszczeń w siatce cięgnowej modelu.
Po potwierdzeniu zgodności obliczeń numerycznych z badaniami modelowymi utworzony program komputerowy wykorzystano następnie do obliczeń statycznych rzeczywistej konstrukcji przekrycia. Pomierzone po montażu konstrukcji wartości przemieszczeń wybranych węzłów z dużą dokładnością potwierdziły zgodność z wynikami komputerowymi.
Wybrane szczegóły konstrukcyjne zadaszenia
W zadaszeniu amﬁteatru zastosowano wiele autorskich rozwiązań, które miały pozytywny wpływ na estetyczną formę całego obiektu, a ponadto
przyczyniły się do ułatwienia jego montażu.

Rys. 4. Schemat zakotwienia cięgna nośnego w stalowych łukach: 1 – łuk stalowy,
2 – cięgno nośne (lina ∅45), 3 – wspawana rurka ∅140, 4 – głowica kotwiąca linę,
5 – nakrętka okrągła wewnątrz rurki, 6 – podkładki dystansowe

Jednym z takich rozwiązań jest zakotwienie lin nośnych zadaszenia w łukach stalowych (rys. 4). w miejscu zakotwienia liny w łuku znajduje się wspawana rurka, wewnątrz której jest ukryta głowica kotwiąca linę (tuleja stalowa zalewana cynkiem). Nakrętka okrągła wewnątrz rurki (rurka jest na
tym odcinku nagwintowana), obracana za pomocą specjalnego klucza palczastego, umożliwiała przesuwanie się głowicy kotwiącej wzdłuż rurki, a tym
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samym pozwalała na regulację geometrii zadaszenia. Między nakrętką a głowicą umieszczano podkładki dystansowe z blachy. Zastosowany rodzaj zakotwienia lin nośnych w łukach stalowych sprawia, że od strony widowni są one
całkowicie niewidoczne.
Interesującym rozwiązaniem jest też połączenie łuków stalowych z fundamentem. W przyczółkach podpierających łuki są zabetonowane króćce
(wsporniki) o przekroju identycznym z przekrojem łuków. Końce tych króćców są zaopatrzone w kuliste czasze wypukłe, a zakończenia łuków – w kuliste czasze wklęsłe (rys. 5). Stalowe łuki nośne opierają się więc na niewidocznych z zewnątrz kulistych przegubach (widoczna jest tylko wąska szczelina s
o szerokości ok. 5 mm, rys. 5).

Rys. 5. Przegub kulisty w łuku stalowym

Opis montażu zadaszenia
W czasie montażu zadaszenia zastosowano kilka nowatorskich rozwiązań, które przyczyniły się do szybkiego i bardzo efektywnego wstępnego
sprężenia całej konstrukcji przekrycia. Zasadnicze etapy montażu miały następujący przebieg:
1. Stalowe łuki były wykonane z prostych odcinków rurowych długości
ok. 17 m. Scalanie tych odcinków, za pomocą spoin czołowych, odbywało się na rusztowaniach w płaszczyźnie poziomej, na wysokości przegubów kulistych (rys. 6).
2. Po scaleniu łuki zostały podniesione do projektowanej płaszczyzny ukośnej (nastąpił obrót łuków na przegubach kulistych) i oparte na specjalnych wieżach montażowych (rys. 6).
3. Do opartych na wieżach łuków przyczepiono całą siatkę cięgnową dachu (liny nośne i cięgna napinające) oraz odciągi boczne, zwracając
szczególną uwagę na uzyskanie właściwej (projektowanej) geometrii
dachu.
4. Po zamocowaniu siatki cięgnowej do łuków usunięto wieże montażowe. Okoliczność ta spowodowała wstępne sprężenie całego przekrycia cięgnowego wywołanego obrotem łuków na przegubach kulistych.
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Dodatkowe sprężenie konstrukcji przekrycia (sprężenie wywołane ciężarem łuków było niewystarczające) uzyskano wskutek odpowiedniego
skrócenia odciągów łuków.
5. Do siatki cięgnowej przymocowano pokrycie dachu składające się z blachy fałdowej, izolacji akustycznej oraz kolorowej papy.

Rys. 6. Schemat montażu zadaszenia: 1 – scalanie łuków w płaszczyźnie poziomej,
2 – podniesienie łuków do projektowanej wysokości

Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje zastosowany sposób sprężenia konstrukcji, polegający na jednoczesnym sprężeniu całego dachu, a nie
np. jego pojedynczych elementów.
W związku z tym uniknięto stosowania na wysokości skomplikowanych
urządzeń do napinania cięgien oraz – co jest bardzo ważne – istotnie skrócono
czas sprężania konstrukcji.
Uwagi końcowe
Zadaszenie amﬁteatru w Koszalinie należy do wybitnych osiągnięć projektowych prof. J. Filipkowskiego. Jest ono znane nie tylko w kraju, ale i za
granicą. Konstrukcja zadaszenia została uznana na Kongresie Architektów
w Meksyku w 1978 roku za jedną z najciekawszych konstrukcji inżynierskich
na świecie w tamtym dziesięcioleciu.
Zadaszenie amﬁteatru jest bezawaryjnie użytkowane już ponad 40 lat.
Należy mieć nadzieję, że także w następnych dekadach będzie ono skutecznie ochraniać widownię amﬁteatru podczas rozmaitych imprez kulturalnych
i rozrywkowych.
Szymon Pałkowski
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ODDZIAŁ KRAKOWSKI
Początki działalności PTMTS W Krakowie sięgają roku 1958, gdy na zjeździe założycielskim PTMTS w dniu 13 marca do Zarządu Głównego został
wybrany prof. Jerzy Litwiniszyn z zadaniem zorganizowania Oddziału Krakowskiego PTMTS. Oddział Krakowski został formalnie założony w dniu
27 listopada 1958 roku i był siódmym z kolei oddziałem terenowym PTMTS.
Do pierwszego Zarządu zostali wybrani:
prof. Antoni Sałustowicz
– AGH, przewodniczący
prof. Janusz Walczak
– PK, wiceprzewodniczący
doc. Wojciech Truszkowski – AGH, sekretarz
Z zachowanych dokumentów odtworzono chronologię i skład Zarządów
Oddziału w kadencjach od roku 1965 (poniżej podano nazwiska przewodniczących i ówczesne tytuły naukowe): 1965 – doc. Władysław Bogusz, 1966-1967 – prof. Michał Życzkowski, 1968-1969 – prof. Janusz Murzewski, 1970-1972 – doc. Zbigniew Engel, 1973-1975 – doc. Zenon Waszczyszyn, 1976-1977
– prof. Gwidon Szefer, 1977-1979 – doc. Stanisław Kasprzyk, 1980-1984 – prof.
Wiesław Krzyś, 1984-1985, 1990-1991 – prof. Stanisław Bednarz, 1986-1989 –
doc. Jan Ryś, 1992-1993 – prof. Edward Maciąg, 1994-1995 – dr hab. inż. Tadeusz Uhl, 1996-1998 – prof. Stanisław Mazurkiewicz, 1999-2000 – prof. Wojciech
Batko, 2001-2002 – prof. Czesław Cichoń, 2003-2004, 2005-2006 – dr hab. inż.
Ryszard Pęcherski, 2007-2008, 2009-2010 – dr hab. inż. Jacek Cieślik, 2011-2012
– dr hab. inż. Bogumił Wrana, prof. PK, 2013-2014 – prof. dr hab. inż. Ryszard
Pęcherski, 2015-2016 – prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana, 2017-2018 – dr hab.
inż. Grzegorz Cieplok.
Liczba członków Oddziału w latach 1985-1995 oscylowała między 85-95
osobami (najwięcej w roku 1987). Od połowy lat 90. liczba członków utrzymuje się na poziomie około 70-80 osób, jednak z tendencją malejącą. W ostatnich 10 latach do Oddziału przyjęto grupę kilkunastu młodych osób, pracowników nauki z Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Siedzibą Zarządu Oddziału jest Politechnika Krakowska.
Od początku swego istnienia Oddział Krakowski skupiał pracowników
dwóch dużych uczelni technicznych – Politechniki Krakowskiej i Akademii
Górniczo-Hutniczej, a także w mniejszym stopniu innych jednostek z naszego regionu zajmujących się szeroko pojętą mechaniką. Miało to zasadniczy
wpływ na skład Zarządów Oddziału, jak też na tematy prac przedstawianych
na seminariach i zebraniach naukowych. Z biegiem lat niektórzy członkowie
zmienili miejsce pracy lub nawet wyemigrowali z Krakowa i obecnie na liście
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członków Oddziału Krakowskiego znajdują się również pracownicy innych
uczelni, instytucji naukowych oraz jednostek przemysłowych.
W całym 60-letnim okresie istnienia działalność merytoryczna i organizacyjna Oddziału była prowadzona w sposób ciągły i systematyczny. Podstawową formą działalności Oddziału Krakowskiego PTMTS były i są nadal zebrania oraz seminaria naukowe organizowane w liczbie od 2 do 8 rocznie.
Mają one specyﬁczny charakter ze względu na możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi dwóch uczelni, organizowane są gościnnie naprzemiennie w Politechnice Krakowskiej i Akademii
Górniczo-Hutniczej. Biorą w nich udział nie tylko członkowie Towarzystwa,
ale także niezrzeszeni, w tym zwykle spora grupa młodych pracowników nauki i doktorantów. Wykładowcami na zebraniach naukowych poza członkami Oddziału są również osoby zaproszone z kraju i z zagranicy, m.in. z Rosji
i Niemiec.
Do głównych obszarów badawczych mechaniki przedstawianych na zebraniach naukowych należą: mechanika teoretyczna i stosowana, mechanika budowli, optymalne kształtowanie konstrukcji, dynamika maszyn,
diagnostyka dynamiczna, obliczeniowe metody komputerowe, analiza i sterowanie drganiami mechanicznymi, wibroakustyka i inżynieria dźwięku, reologia, automatyka i robotyka, mechatronika, biomechanika.
W ostatnim dziesięcioleciu działalności naukowej Towarzystwa można
było wyróżnić trzy nurty. Pierwszy z nich dotyczył nanoinżynierii i materiałów nowej generacji. W tym temacie referowane były kwestie perspektyw i zagrożeń rozwoju nanotechnologii, problematyki modelowania i analizy procesów ruchu, deformacji i naprężeń w nanoskali. Poszerzeniem umiejętności
w zakresie zastosowań komputerowej inżynierii materiałowej, komputerowej
mechaniki molekularnej i kwantowej był dwudniowy kurs pt. „Nanomechanika materiałów i struktur materialnych”. Ze względu na szczególne zaangażowanie w realizację ww. tematyki należy wymienić nazwiska prof. G. Szefera, prof. K. Pielichowskiego, prof. M. Szymońskiego, prof. R. Pęcherskiego
oraz dr hab. inż. K. Nalepki.
Drugi nurt obejmował zagadnienia dynamiki ośrodków ciągłych i dyskretnych. Na seminariach naukowych prezentowano możliwości modelowania ruchu gruntu i jego oddziaływań na budowle oraz środowisko, omawiano problematykę sterowania optymalnego w mechanice i budownictwie,
sterownia sztywnością dynamiczną przy użyciu np. tłumików magnetoreologicznych. Przedstawiono możliwość rozszerzenia zakresu stosowalności
metody Fouriera (rozdzielenia zmiennych) w analizie drgań układów
dyskretno-ciągłych czy zastosowania wizyjnych sprzężeń zwrotnych w sterowaniu układami mechatronicznymi. W tym zakresie szczególna rolę odegrali:
prof. B. Wrana, prof. L. Mikulski, prof. St. Kasprzyk, dr inż. M. Maślanka, dr
inż. M. Szwedo.
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Trzeci nurt działalności naukowej wiązał tematy ogólnorozwojowe dotyczące różnorodnych aspektów zastosowania mechaniki. Poczynając od przeglądowych wykładów poświęconych biomechanice i chirurgii, poprzez zastosowanie falek i pakietów falkowych, automatyzowanie budowy dynamicznych równań ruchu, modelowanie cienkich warstw, trwałość zmęczeniową,
po politykę naukową skierowaną w kierunku wschodnim. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego seminarium poświęcone możliwościom technicznym krakowskiego synchrotronu oraz szansom wykorzystania jego potencjału w badaniach naukowych pracowników uczelni technicznych. Na szczególne uznanie w realizacji wymienionych tematów zasłużyli prof. W. Glabisz, dr
hab. inż. T. Machniewicz, Aziz Abduraimov, prof. Jacek Cieślik, dr inż. A. Nawrocka, dr J. Kozak, dr inż. M. Białas.
Przedstawienie wszystkich osiągnięć i form aktywności naukowej członków Oddziału przerasta ramy tej publikacji. Należy jednak wspomnieć tych
członków, którzy szczególnie hojnie i długo poświęcali czas działalności w ramach Towarzystwa; są to profesorowie: Władysław Bogusz, Roman Ciesielski,
Zbigniew Engel, Stanisław Kasprzyk, Wiesław Krzyś, Zenon Waszczyszyn,
Michał Życzkowski, Gwidon Szefer, Janusz Murzewski, Stanisław Bednarz,
Jan Ryś, Edward Maciąg, Tadeusz Uhl, Ryszard Pęcherski, Jacek Cieślik,
Bogumił Wrana.
W roku 2005 godność członka honorowego PTMTS otrzymali profesorowie Gwidon Szefer i Michał Życzkowski.
Jacek Cieślik
ostatnie dziesięciolecie uzupełnił
Grzegorz Cieplok
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ODDZIAŁ LUBELSKI

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej został powołany 5 grudnia 1978 roku.
Od początku działalności, przez kilka kadencji, funkcję przewodniczącej
Oddziału pełniła nieżyjąca już prof. dr inż. Zdzisława Rotter z Akademii Rolniczej w Lublinie. Następnie funkcję tę pełnili kolejno prof. dr inż. Kazimierz
Szabelski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński z Politechniki Lubelskiej. Od roku 2015 przewodniczącym Oddziału
jest dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. PL.
W skład Zarządu Oddziału Lubelskiego wchodzą obecnie: dr hab. inż.
Krzysztof Kęcik – wiceprzewodniczący, dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
– wiceprzewodniczący, dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL – członek
zarządu, dr inż. Jarosław Latalski – skarbnik, dr inż. Andrzej Weremczuk –
sekretarz.
W początkowym okresie działalności tematyka zebrań naukowych dotyczyła głównie drgań nieliniowych, stateczności i wytrzymałości konstrukcji,
aerodynamiki, termosprężystości, mechaniki materiałów, sterowania (w tym
statkami powietrznymi), mechaniki śmigłowców, wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji, optymalizacji konstrukcji, metod obliczeniowych w mechanice oraz modelowania i doświadczalnej analizy systemowej.
Obecnie dominuje tematyka z zakresu teorii bifurkacji i chaosu, dynamiki
procesów skrawania, mechaniki pękania materiałów kompozytowych, dynamiki struktur inteligentnych oraz wirujących belek.
Aktualnie Oddział Lubelski PTMTS liczy 33 członków, pracowników Politechniki Lubelskiej z katedr: Mechaniki Stosowanej, Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki, Mechaniki Ciała Stałego, Termodynamiki, Mechaniki
Płynów i Napędów Lotniczych, Mechaniki Budowli, Instytutu Informatyki,
a także Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych.
W ramach działalności Towarzystwa odbywa się corocznie kilka spotkań
naukowych, w których biorą udział zarówno członkowie PTMTS, jak i goście
zagraniczni. We współpracę zaangażowane są liczne uczelnie zagraniczne:
Faculté Polytechnique de Mons (Belgia), University of São Paulo (Brazylia),
Martin Luther Universität (Niemcy), University of Wales (Wielka Brytania),
Technical University of Soﬁa (Bułgaria), University of Wisconsin (USA), Kharkov Polytechnical Institute (Ukraina), Constanta University (Rumunia), Glasgow University (Wielka Brytania), Aberdeen University (Wielka Brytania),
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Aalborg University (Dania), Delft University (Holandia), La Sapienza University of Roma (Włochy).
Oddział współpracuje również z polskimi uczelniami i instytucjami, m.in.:
Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademią
Medyczną w Lublinie, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
IPPT w Warszawie, UMCS w Lublinie, Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Politechniką Rzeszowską, Instytutem Lotnictwa w Warszawie
oraz PZL Świdnik, WSK PZL Rzeszów (Pratt & Whitney Rzeszów S.A), PZL
Mielec, realizując wspólne projekty badawcze.
Rafał Rusinek, Andrzej Weremczuk, Jerzy Warmiński
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ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Oddział Łódzki PTMTS powstał 13 listopada 1958 roku w Politechnice
Łódzkiej z inicjatywy profesorów Jerzego Leyki i Jana Szmeltera oraz docenta
Zdzisława Parszewskiego, którzy reprezentowali ośrodek łódzki na zebraniu
założycielskim w dniu 13 marca 1958 roku w Warszawie.
W łódzkim zebraniu organizacyjnym uczestniczyli pracownicy różnych
wydziałów uczelni związani naukowo z mechaniką: prof. dr inż. Jerzy Leyko, prof. dr inż. Jan Szmelter, doc. dr inż. Zdzisław Parszewski, doc. dr inż.
Edmund Tuliszka, dr inż. Jerzy Zakrzewski, mgr inż. Mirosław Banasiak, mgr
inż. Tadeusz Gałkiewicz, mgr inż. Jerzy Gluza, mgr inż. Kazimierz Grossman,
mgr inż. Michał E. Niezgodziński, mgr inż. Janusz Lipiński, mgr inż. Władysław Walczak. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału został prof.
Jan Szmelter.
Do 1974 roku kadencje były jednoroczne, a przewodniczącymi byli: prof.
Jan Szmelter (4 kadencje), prof. Zdzisław Parszewski (10 kadencji) oraz prof.
Marian Suchar (2 kadencje). W następnych, już 2-letnich kadencjach, kolejnymi przewodniczącymi byli: doc. dr Władysław Walczak, doc. dr Janusz Lipiński, doc. dr hab. Waldemar Kobza, doc. dr Tadeusz Przedecki, ponownie prof.
Marian Suchar, prof. Marian Królak i prof. Zbigniew Kołakowski, prof. Katarzyna Kowal-Michalska. Obecnie piątą kadencję Zarządowi, w skład którego
wchodzą: dr hab. Radosław Mania, prof. PŁ, prof. dr hab. Andrzej Stefański,
dr Jakub Marczak, dr Łukasz Domagalski, przewodniczy prof. dr hab. Jarosław Jędrysiak.
Członkowie Łódzkiego Oddziału Towarzystwa pełnili szereg odpowiedzialnych funkcji zarówno w Zarządzie Głównym Towarzystwa: prof.
J. Szmelter, prof. Z. Parszewski, doc. W. Walczak, prof. M. Suchar, doc. J. Lipiński – a w bieżącej kadencji prof. Radosław Mania, jak i Głównej Komisji
Rewizyjnej: doc. J. Lipiński, prof. J. Sułocki, doc. K. Grossman, dr I. Wagner,
dr A. Żeligowski, prof. M. Kotełko.
Oddział Łódzki Towarzystwa regularnie organizuje zebrania naukowe, na
których prelegentami są często naukowcy zagraniczni współpracujący z Politechniką Łódzką. Organizowane są również kursy szkoleniowe i seminaria.
Kursy szkoleniowe prowadzili między innymi: prof. Jerzy Leyko, prof. Zdzisław Parszewski i prof. Czesław Woźniak. Ta aktywność ma istotne znaczenie
dla rozwoju badań naukowych w nowych kierunkach mechaniki w ośrodku
łódzkim.
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W początkach swej działalności w dniach 18-20 stycznia 1960 roku Oddział zorganizował ogólnopolskie sympozjum „Metody numeryczne w mechanice”, w którym wzięło udział 91 osób, w tym goście zagraniczni. Było to
pierwsze tego typu sympozjum w historii Towarzystwa. Obradom przewodniczyli profesorowie: Witold Nowacki, Wacław Olszak, Zbigniew Kączkowski
i Jarosław Naleszkiewicz.
Od 1963 roku Oddział Łódzki jest współorganizatorem sympozjów „Stateczność konstrukcji” (I Sympozjum w 1963 r., XIV – w 2015 r., następne
XV sympozjum zaplanowano na wrzesień 2018 r.), których problematyka
obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia stateczności statycznej i dynamicznej konstrukcji prętowych, powłokowych i płytowych, wykonanych z materiałów tradycyjnych i kompozytowych. Sympozjum Stateczności Konstrukcji
z konferencji krajowej sukcesywnie przekształca się w konferencję międzynarodową. Kolejną cykliczną konferencją współorganizowaną przez Oddział
Łódzki, gdzie liczba uczestników z zagranicy jest znacząca, jest konferencja
„Układy dynamiczne – teoria i zastosowania” (I Konferencja w 1992 r., XIII –
w 2015 r., najbliższa – XIX planowana jest na grudzień 2017 r.). Oddział Łódzki
współuczestniczył w pracach związanych z organizacją seminariów „Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą”, dotychczas odbyły się cztery edycje (I Seminarium w 2006 r., IV – w 2015 r.). Udział w wymienionych konferencjach
uczestników zagranicznych z poważnych ośrodków naukowych i uniwersyteckich potwierdza rangę tych konferencji oraz stwarza możliwości wymiany
naukowej z naszym środowiskiem.
Ogólnopolski Konkurs Naukowy dla młodych pracowników nauki na
prace z zakresu mechaniki jest organizowany przez Oddział co trzy lata od
1965 roku. Nagrody konkursowe są ﬁnansowane ze środków własnych Oddziału, przy wsparciu Rektora Politechniki Łódzkiej i Zarządu Głównego. Od
1997 roku Konkurs nosi imię profesora Jana Szmeltera.
Godność członka honorowego PTMTS otrzymali: prof. dr hab. Marian
Suchar – w 2007 roku i doc. dr inż. Janusz Lipiński – w 2013 roku.
Łukasz Domagalski
Radosław Mania
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ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI
Olsztyński Oddział PTMTS powołany został 22 października 2015 roku
na podstawie uchwały nr 7/2015 Zarządu Głównego. Pomysłodawcą stworzenia nowego oddziału Towarzystwa był prof. dr hab. inż. Janusz Badur,
były wieloletni pracownik Wydziału Nauk Technicznych (WNT) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomysł podchwycony został przez
jednego z pracowników WNT (byłego doktoranta prof. J. Badura), dr. hab.
inż. Wojciecha Sobieskiego, jak również – na dalszym etapie działań – przez
przewodniczącego Zarządu Głównego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kowalewskiego. W wyborach, które odbyły się na Zebraniu Walnym w dniu 13 listopada 2015, wybrano pierwsze władze Oddziału w składzie: dr hab. inż.
Wojciech Sobieski, prof. UWM – przewodniczący; dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM – wiceprzewodniczący; dr Michał Duda – sekretarz; dr inż.
Wojciech Miąskowski – skarbnik; dr inż. Paweł Pietkiewicz – członek Zarządu. Komisja Rewizyjna Oddziału ukonstytuowała się 20 listopada 2015 roku w składzie: dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM – przewodniczący; dr
inż. Wiesław Komar – wiceprzewodniczący; prof. dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski – członek; prof. dr hab. inż. Marek Markowski – z-ca członka. Ze
względu na niepełną kadencję, w kolejnych wyborach, 8 grudnia 2016, zdecydowano się pozostawić oba te składy bez zmian. Początkowo Oddział liczył
14 członków, obecnie (wrzesień 2017) liczba ta wynosi 18. Członkami Oddziału są pracownicy Wydziału Nauk Technicznych oraz Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie, a także związani
z Olsztynem pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
Działalność Oddziału Olsztyńskiego obejmuje trzy główne obszary:
współorganizację cyklicznej konferencji „Workshop on Porous Media”, popularyzację nauki w regionie Warmii i Mazur oraz organizowanie i współorganizowanie różnych seminariów i wykładów naukowych.
Pierwsza edycja konferencji „Workshop on Porous Media” odbyła się
w dniach 1-3 lipca 2016 r. Inicjatorem, a także przewodniczącym Komitetu
Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego był dr hab. inż. Wojciech Sobieski. Na konferencję zgłosiło się 56 uczestników z 20 krajowych ośrodków naukowych oraz 2 ﬁrm komercyjnych. Program konferencji objął 6 wykładów,
2 prezentacje gości specjalnych, wystąpienie redaktora naczelnego czasopisma Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Technical Sciences, prof. dr. hab.
inż. Marka Markowskiego, 28 referatów sesyjnych, ponad 20 posterów oraz
2 cykle równoległych spotkań warsztatowych. W ramach konferencji wydano
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monograﬁę naukową pt. Granularne ośrodki porowate przygotowaną przez 8 autorów z 5 polskich jednostek naukowych. Redaktorem naukowym monograﬁi
był dr hab. inż. Wojciech Sobieski, zaś redaktorem technicznym dr inż. Waldemar Dudda. Oprócz monograﬁi efektem konferencji jest książka streszczeń
przygotowana przez dr. inż. Seweryna Lipińskiego, zawierająca 53 jednostronicowe streszczenia 79 autorów. Zarówno monograﬁa, jak i książka streszczeń
dostępne są na stronie internetowej konferencji. Druga edycja konferencji planowana jest na rok 2018.
Członkowie Oddziału Olsztyńskiego wspierają również aktywnie konferencję „Wdzydzeanum Workshop on Fluid-Solid Interaction”, organizowaną co roku przez pracowników Zakładu Konwersji Energii (ZKE) Instytutu
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Pomysłodawcą konferencji jest
prof. Janusz Badur, kierownik ZKE i od marca 2017 roku członek Oddziału
Olsztyńskiego. Kolejne edycje tej konferencji odbywały się w następujących
terminach: 16 lipca 2013, 21-22 sierpnia 2014, 6-7 września 2015, 4-6 września
2016 oraz 10-12 września 2017. Wydarzenie ma charakter kameralny, jednakże
liczba uczestników konferencji systematycznie rośnie.
W obszarze działalności popularyzującej naukę najważniejszym wydarzeniem, w którym członkowie Oddziału biorą aktywny udział, jest Europejska
Noc Muzeów. W ramach akcji pracownicy i studenci WNT – w liczbie od 30
do 50 osób, zależnie od roku – przygotowują cykle pokazów i prezentacji
dla mieszkańców miasta oraz okolic. Oprócz pracowników WNT, w wydarzeniu biorą również udział osoby zaproszone: nauczyciele i uczniowie olsztyńskich technicznych szkół średnich, dzieci z olsztyńskiego Pałacu Młodzieży oraz związani z nauką i techniką hobbyści. Impreza organizowana była
już trzykrotnie, w latach 2015-2017, w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie,
w ramach porozumienia o współpracy podpisanego między WNT a Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Olsztynie. Za każdym razem w ciągu 4 godzin trwania imprezy pokazy i prezentacje obejrzało około tysiąca osób. Pomysłodawcą
takiej formy promocji nauki, a także koordynatorem działań ze strony WNT
jest dr hab. inż. Wojciech Sobieski. W dniach 2-3 czerwca 2017 roku w Parku
Naukowo-Technologicznym w Ełku odbyło się inne wydarzenie o podobnym
charakterze, tzw. „Wariacje z nauką”. Udział w nim wzięło 34 pracowników
i studentów WNT, a w czasie 2 dni trwania wydarzenia odnotowano około 800
zwiedzających. Podobna popularyzacja nauki, ale już w mniejszej skali, odbywa się w ramach Olsztyńskich Dni Nauki, Europejskiej Nocy Naukowców
i innych podobnych wydarzeń. W większość z nich zaangażowani są również
członkowie Oddziału Olsztyńskiego PTMTS.
Wojciech Sobieski
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ODDZIAŁ OPOLSKI
Z inicjatywy JM Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu doc. dr.
hab. inż. Oswalda Matei ZG PTMTS na zebraniu 9 grudnia 1975 r. jednomyślnie przyjął uchwałę powołującą Oddział Opolski. Zebranie założycielskie odbyło się 3 lutego 1976 r. w sali Senatu WSI w Opolu; uczestniczyło w nim
18 osób. Podczas tego spotkania wybrano zarząd Oddziału. Pierwszym przewodniczącym został doc. dr hab. inż. Oswald Mateja, w skład zarządu weszli:
doc. dr hab. inż. Jan Kubik – wiceprzewodniczący, dr inż. Rainhold Kałuża –
sekretarz, mgr inż. Tomasz Dziadek – skarbnik, mgr inż. Tadeusz Smoleń –
członek.
Pierwszą istotną działalnością Oddziału było współorganizowanie
III Konferencji „Metody komputerowe w mechanice konstrukcji”, która
odbyła się w Opolu w dniach 26-28 maja 1977 r. Na koniec 1978 r. Oddział
liczył 20 członków, będących pracownikami Wyższej Szkoły Inżynierskiej,
w większości zatrudnionych w Instytucie Inżynierii Lądowej.
W kolejnej kadencji (1978-1979) przewodniczącym został doc. dr hab. inż.
Jan Kubik. Do ważniejszych inicjatyw Oddziału w tym okresie można zaliczyć: I Szkołę Mechaniki w Jaszowcu, kursy szkoleniowe pt. „Ogólne podstawy mechaniki ośrodków ciągłych” oraz „Metody numeryczne w mechanice konstrukcji”. Liczba członków wzrosła do 23 osób. Przewodniczącym
Oddziału w kadencji 1980-1981 został doc. dr hab. inż. Maciej Gryczmański.
Działalność koncentrowała się na zebraniach naukowych, których zorganizowano 12, na ośmiu z nich referaty wygłaszali zaproszeni goście z innych
ośrodków naukowych.
Kolejna kadencja działalności Oddziału (1982-1983) pod przewodnictwem
doc. dr. hab. inż. Jerzego Gołasia zaznaczyła się organizacją konferencji naukowej poświęconej pamięci prof. dr. hab. inż. Oswalda Matei „Powłokowe budowle wieżowe”. Mimo wielu trudności (sytuacja w kraju), udało się
zorganizować szereg spotkań naukowych – w większości referaty wygłaszali zaproszeni naukowcy z innych środowisk. Przewodniczącym Oddziału na
XXI kadencję (1984-1985) wybrany został doc. dr hab. inż. Jan Kubik. W tym
okresie na członka zagranicznego PTMTS przyjęty został prof. dr Josef Brilla
z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
Kolejną inicjatywą członków Oddziału było poparcie propozycji nadania
mostowi w Opolu imienia prof. Oswalda Matei. W kolejnych 3 kadencjach
(1986-1991) funkcję przewodniczącego Oddziału pełnił prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski. Działalność skupiała się wówczas na organizacji zebrań
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naukowych, na których referaty wygłaszali m.in. goście z ośrodków zagranicznych.
W 1992 roku przewodniczącym Oddziału na XXVI kadencję został wybrany prof. dr hab. inż. Janusz Boss z Wydziału Mechanicznego WSI w Opolu,
który pełnił tę funkcje przez 2 kadencje. Na początku XXVI kadencji przyjęto 12 nowych członków, pracowników naukowych Wydziału Mechanicznego
i tym samym główny ciężar działalności Oddziału został przejęty przez ten
wydział. Liczba członków wzrosła do 31 osób. Od roku 1996 do roku 2014,
funkcję przewodniczącego pełnił prof. dr hab. inż. Ewald Macha. Tym samym
rozpoczął się kolejny rozdział działalności naszego Oddziału, w którym Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przejęła inicjatywę. Po jego śmierci funkcję przejął zastępca
prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak. Śmierć profesora Machy była niezwykle
ciężkim przeżyciem w historii Oddziału. Inicjatorem uczczenia jego pamięci
podczas kolejnych wydarzeń organizowanych przez środowisko opolskie był
jego były wychowanek prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Od roku 2015 funkcję przewodniczącego przejął prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda. Do najważniejszych inicjatyw i efektów działalności od roku 2009 do dnia dzisiejszego,
czyli ostatniego dziesięciolecia można zaliczyć:
• regularne zebrania członków Oddziału połączone z seminariami Katedry Mechaniki i PKM, na których referaty naukowe z zakresu mechaniki, budowy maszyn, mechatroniki, wygłaszane są przez pracowników
Katedry lub zaproszonych gości z innych ośrodków naukowych i przemysłu, również zagranicznych,
• zorganizowanie pod auspicjami Oddziału w okresie 2008-2018 r. następujących konferencji:
– 6th International Conference Mechatronic Systems and Materials
– 5-8.07.2010, Opole,
– XV International Colloquium Mechanical Fatigue of Metals –
13-15.09.2010, Opole,
– XXVII Konferencji „Problemy rozwoju maszyn roboczych” –
26-30.01,2014, Zakopane,
– 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials
– 7-10.07,2014, Opole,
– Wieloosiowe zmęczenie elementów maszyn i konstrukcji – 30 lat
badań zmęczeniowych na Politechnice – 21-22.10.2014, Opole,
– XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn – 22-26.09.2015,
Zakopane,
• przyjęcie 13 nowych członków Oddziału.
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Aktualny skład Zarządu: prof. dr hab. inż. T. Łagoda – przewodniczący,
dr hab. inż. A. Niesłony, prof. PO – wiceprzewodniczący, dr inż. M. Böhm
– sekretarz, mgr inż. A. Kulesa – skarbnik oraz członkowie zarządu: dr inż.
Grzegorz Robak, dr inż. Marta Kurek i zastępcy członków zarządu: dr inż.
Mateusz Kowalski, dr inż. Andrzej Kurek. Oddział Opolski liczy obecnie 32
członków.
Michał Böhm
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ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Zebranie założycielskie pierwszego oddziału terenowego, którym jest
Oddział Poznański, odbyło się w dniu 2 kwietnia 1958 r., a więc zaledwie
20 dni po powołaniu PTMTS. Inicjatorem zebrania i pierwszym przewodniczącym Oddziału Poznańskiego został prof. Edmund Karaśkiewicz, który był
również jednym z członków założycieli PTMTS.
Od początku swej historii Oddział Poznański aktywnie wspierał i promował rozwój szeroko pojętych nauk mechanicznych. Jednym z głównych zadań,
jakie postawił sobie Zarząd, była organizacja cyklicznych konferencji poświęconych zagadnieniom drgań i fal w mechanice. Pierwsza konferencja o nazwie
„Drgania liniowe i nieliniowe” odbyła się w Poznaniu w kwietniu 1960 roku.
Miejscem kolejnych edycji był ośrodek w Błażejewku koło Kórnika, a ostatnio
Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematyki PAN w Będlewie.
Idea cyklicznie organizowanych konferencji była kontynuowana przez wiele
lat pod przewodnictwem prof. Czesława Cempla i prof. Jarosława Stefaniaka.
Po nich ich przewodniczenie obejmowali kolejno prof. Jan A. Kołodziej, prof.
Marian Ostwald, dr hab. Tomasz Stręk, prof. Bogdan T. Maruszewski, dr hab.
Marian Dobry oraz dr hab. Roman Starosta. W maju 2018 r. odbędzie się jej
28 edycja pod nazwą „Symposium on Vibrations in Physical Systems”. Sympozjum wpisało się na stałe do polskiego kalendarza wydarzeń naukowych
organizowanych przez Oddział Poznański.
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Z inicjatywy prof. Bogdana Maruszewskiego Oddział Poznański PTMTS
był organizatorem 6 edycji międzynarodowej konferencji o nazwie „Trends in
Continuum Physics” TRECOP. Tematyka tej konferencji to szeroko rozumiana mechanika ośrodków ciągłych i pól sprzężonych. Konferencje odbyły się
w latach 1998, 2001, 2003, 2006, 2010, 2014.
Poza wymienionymi wyżej dwiema cyklicznymi konferencjami do znaczących wydarzeń naukowych w Oddziale Poznańskim, które miały miejsce
w ostatnich latach, można zaliczyć:
• II Polski Kongres Mechaniki (2011), którego przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Bogdan Maruszewski,
• „Szkołę letnią wytrzymałości zmęczeniowej” (2012), której głównym organizatorem był prof. Andrzej Garstecki,
• Seminarium naukowe „Mechanics of rotating ﬂuids” (2015) z udziałem
7 uczonych z zagranicy, której przewodniczył prof. Christoph Egbers
z Brandenburgische Technische Universität,
• dwie edycje „Seminarium Inżynierii Biomedycznej” (2016, 2017) zainicjowane przez studenckie koło naukowe DaVinci, którego opiekunami
są dr Tomasz Walczak i dr inż. Jakub Grabski.
Wydarzenia te, gromadząc po kilkuset uczestników, w znaczącym stopniu
przyczyniły się do krzewienia i upowszechniania nauki. Można je również
uznać za sukces organizacyjny naszego Oddziału.
W ramach swojej działalności Oddział Poznański organizuje seminaria,
wykłady, szkoły letnie, które są forum dyskusji i wymiany poglądów dla
mechaników pracujących w różnych specjalnościach, w różnych instytutach,
uczelniach, często z udziałem naukowców z zagranicy. Dają także możliwość
prezentacji swoich osiągnięć naukowych z dziedziny mechaniki młodym pracownikom naukowym.
Na przestrzeni minionych 60 lat przewodniczącymi Oddziału Poznańskiego byli: Edmund Karaśkiewicz, Jarosław Stefaniak, Czesław Cempel, Ryszard Dzięcielak, Zenon Kończak, Marian Ostwald, Bogdan T. Maruszewski,
Roman Starosta. Aktualnie Oddział Poznański liczy 71 członków. Godność
członka honorowego na kolejnych Zjazdach Delegatów otrzymali profesorowie: Henryk Mikołajczak, Jarosław Stefaniak, Czesław Cempel, Józef Kubik
i Andrzej Garstecki. Aktualny skład zarządu to: dr hab. inż. Roman Starosta –
przewodniczący, dr hab. inż. Przemysław Litewka prof. PP – wiceprzewodniczący, dr inż. Agnieszka Fraska – sekretarz, dr Tomasz Walczak – skarbnik, dr
hab. inż. Ryszard Dzięcielak i dr inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska – członkowie zarządu.
Roman Starosta
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ODDZIAŁ RZESZOWSKI
Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej powstał w roku 1968. Inicjatorem, a zarazem pierwszym przewodniczącym, był profesor z Politechniki Rzeszowskiej Zbyszko Stojek.
Przez wiele lat Oddział Rzeszowski był inspiratorem, organizatorem
bądź współorganizatorem cyklicznych konferencji naukowych poświęconych
zagadnieniom dynamiki maszyn i konstrukcji, jak również szeregu innych
sympozjów i seminariów. Między innymi był współorganizatorem międzynarodowej konferencji polsko-jugosłowiańskiej On new trends in mechanics of
solid and structures, Rzeszów-Boguchwała, 1989 oraz cyklicznych seminariów
Mechanika w medycynie.
Aktualnie Oddział liczy 30 członków, pracowników (oraz emerytowanych pracowników) Politechniki Rzeszowskiej. Są to nauczyciele akademiccy dwóch wydziałów: Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa.
Funkcję przewodniczącego Oddziału Rzeszowskiego PTMTS sprawuje od
2015 roku dr hab. inż. Andrzej Burgahrdt, prof. Politechniki Rzeszowskiej.
Henryk Kopecki
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ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

Korzenie Szczecińskiego Oddziału PTMTS sięgają zebrania założycielskiego naszego Towarzystwa, które odbyło się w dniu 13 marca 1958 roku
w Warszawie. W zebraniu tym udział wzięli dwaj ówcześni pracownicy naukowi Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, z-cy prof.: mgr inż. Jerzy Sułocki
i mgr inż. Jerzy Mierzejewski. Pierwszy z nich podjął się zorganizowania oddziału terenowego PTMTS w Szczecinie.
Zebranie założycielskie Oddziału Szczecińskiego PTMTS odbyło się
w dniu 29 października 1958 roku. Uczestniczyło w nim 11 osób. Pierwszym
przewodniczącym Oddziału został wybrany prof. dr Konstanty Lisowski, który pełnił tę funkcję do 1965 roku. Na członków Zarządu Oddziału wybrani
zostali z-cy prof.: mgr inż. Jerzy Sułocki (sekretarz) i mgr inż. Jerzy Mierzejewski.
Liczba członków Oddziału, począwszy od 11 w 1958 r., szybko wzrastała i ustaliła się w granicach 35-45. Obecnie nasz Oddział liczy 44 członków.
Gościny naszemu Towarzystwu (Oddziałowi) – od początku jego istnienia do
2009 roku – udzielała Politechnika Szczecińska, następnie, po połączeniu Politechniki z Akademią Rolniczą – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Na uczelni tej zatrudnionych jest większość członków
Oddziału.
Działalność organizacyjna i merytoryczna Oddziału prowadzona była
w sposób ciągły i systematyczny w całym 60-letnim okresie istnienia naszego Towarzystwa. Zasadniczym celem działalności naszego Oddziału – zgodnie ze statutem PTMTS – było i jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu, a także integrowanie pracowników nauki zajmujących się
mechaniką w naszym regionie. Cele te realizowane były i są przez organizowanie otwartych zebrań naukowych, uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez PTMTS (szczególnie aktywne uczestnictwo członków naszego
Oddziału i doktorantów z naszego ośrodka jest widoczne podczas corocznych
Sympozjonów „Modelowanie w mechnice”, a także w Polskich Kongresach
Mechaniki) oraz publikacje w kwartalniku Journal of Theoretical and Applied
Mechanics.
W okresie swojej działalności Oddział Szczeciński zorganizował około
360 zebrań naukowych, na których referaty były wygłaszane przez młodych
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i zaawansowanych mechaników z naszego ośrodka oraz wielu wybitnych
uczonych z kraju i zagranicy (Niemiec, Danii, ZSRR/Rosji, Norwegii, Portugalii, USA – m.in. prof. A.H. Nayfeh, Chin, Izraela i in.).
Paweł Grudziński
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI

Oddział Warszawski PTMTS powstał 25 października 1958 roku. Działalność zapoczątkowało 58 członków, w roku 1961 ich liczba wzrosła do 100,
w 1965 do 150, w 1986 roku 240, w kolejnych latach około 200.
Działalność statutowa Oddziału Warszawskiego prowadzona w latach
1958-2007 została opisana przez Lecha Dietricha w księdze jubileuszowej wydanej na 50-lecie PTMTS.
W omawianym tutaj dziesięcioleciu w pierwszej kadencji przewodniczącym Oddziału był prof. Lech Dietrich.
Oddział kontynuował działalność, m.in. organizując konferencje, warsztaty, sympozja, jubileusze i spotkania naukowe. Przedstawimy ważniejsze
z tych wydarzeń w porządku chronologicznym.
Na zebraniu Oddziału Warszawskiego w 2008 roku Jerzy Maryniak
z Wyższej Szkoły Oﬁcerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Edyta Ładyżyńska-Kozdraś z Wydziału Mechatroniki PW zaprezentowali referat Drgania samowzbudne – ﬂatter, zniszczenie prototypu samolotu I-22 IRYDA w locie.
W dniach 29.06-2.07.2009 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się
międzynarodowa konferencja Thematic Conference on Multibody Dynamics
ECCOMAS (219 uczestników, 27 krajów, 165 referatów, 27 plakatów), której
organizatorem był Wydział MEiL PW oraz OW PTMTS.
W dniu 27.10.2009 prof. L. Dietrich zorganizowal Zebranie OW PTMTS
w nowej siedzibie IPPT PAN na terenie Biocentrum Ochota. Poświęcone ono
było pamięci trzech zmarłych członków Oddziału: prof. Marka Dietricha –
członka honorowego PTMTS, przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika JTAM, prof. Wojciecha K. Nowackiego – wiceprzewodniczącego PTMTS,
redaktora naczelnego kwartalnika JTAM oraz doc. Zdzisława Świderskiego.
Wspomnienie o prof. Marku Dietrichu przedstawił S. Bogdański, a wspomnienie o prof. Wojciechu Nowackim przedstawiła E. Pieczyska.
Na zebraniu naukowym w 2010 r. Witold Gutkowski wygłosił wykład
Nauczanie mechaniki – przekazywanie wiedzy i umiejętności, który spotkał się
z dużym zainteresowaniem.
Podczas wyborów na walnym zebraniu w 2011 funkcję przewodniczącej
objęła Elżbieta Pieczyska. Wybrany nowy Zarząd postanowił urozmaicić
formułę spotkań i organizować je w różnych ośrodkach badawczych w połączeniu ze zwiedzaniem ich laboratoriów oraz zapraszać wykładowców
z ośrodków zagranicznych.
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W 2011 wykłady wygłosili: Ole Thybo Thomsen, Aalborg University, Dania – Composite wind turbine rotor blades – materials, structural design and testing
i Janice Dulieu-Barton, University of Southampton, UK – Strain based NDE for
wind turbine blade composite materials and structures. Na tym zebraniu została
także wręczona nagroda im. W. Nowackiego (II edycja) dla Jerzego Warmińskiego z Politechniki Lubelskiej, który wygłosił referat Napędy hybrydowe pojazdów gąsienicowych.
Na zebraniu 21 marca 2012 r. referat Miary zmęczenia materiałów wygłosił
L. Dietrich. W drugiej części zebrania doktorant E. Pieczyskiej zaprezentował
model silnika ze stopu z pamięcią kształtu, zbudowanego we wspołpracy z Japonią. Zebranie odbyło się w IPPT i zakończyło się zwiedzaniem wybranych
laboratoriów Instytutu.
Kolejne zebranie odbyło się 13 czerwca 2012 r. w SGGW. Referat Wpływ
różnych rodzajów obciążenia na właściwości mechaniczne materiałów – eksperyment
i modelowanie wygłosił Z. Kowalewski – laureat III edycji Nagrody im. W. Nowackiego. Następnie zwiedzano laboratoria i Park Edukacyjny.

Fot. 1. Zwiedzanie Parku Edukacyjnego SGGW

Fot. 2. Urządzenia badawcze w Parku Edukacyjnym SGGW
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W dniu 3 września 2012 w IPPT PAN odbyło się seminarium, na którym
omówiono 23 ICTAM 2012. Referat Mechanical properties of shape memory materials wygłosił zaproszony gość PTMTS – Hisaaki Tobushi, który ponadto opowiedział o formach działalności podobnych organizacji naukowych w Japonii.
13 maja 2013 na zebraniu Oddziału w siedzibie WAT wykład Metody badań
właściwości dynamicznych materiałów w projektowaniu sprzętu uzbrojenia wygłosił
J. Janiszewski. W drugiej część spotkania zwiedzano laboratoria badawcze.

Fot. 3. Zwiedzanie Instytutu Techniki Uzbrojenia WAT

28 listopada 2013 podczas zebrania na Wydziale SiMR PW wykład wygłosił W. Kurnik: Kim jesteś, doktorze honoris causa? Także i na tym spotkaniu
odbyło się zwiedzanie laboratoriów Instytutu.
20 maja 2014 zebranie OW odbyło się na Wydziale Mechatroniki PW. Było połączone z wirtualnym zwiedzaniem Laboratorium Mikro/Nanotechniki
i Mikrotrybologii. Referat Stateczność i drgania kolumny geometrycznie nieliniowej poddanej obciążeniu swoistemu wygłosił S. Uzny (PCz) – laureat IV edycji
Nagrody im. W. Nowackiego.
10 września 2014 w IPPT odbyło się międzynarodowe seminarium zorganizowane wspólnie z Zakładem Wytrzymałości Materiałów w piątą rocznicę
śmierci Wojciecha K. Nowackiego. Referat Wspomnienie o życiu i osiągnięciach
naukowych prof. dr. hab. Wojciecha K. Nowackiego w dziedzinie badań dynamicznych
nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych wygłosiła przewodnicząca OW E. Pieczyska. W dalszej części N. Gupta wygłosił referat Organizations on mechanics
of materials in India. Z kolei H. Tobushi, członek honorowy PTMTS, również
wspominał liczne i owocne kontakty z Wojciechem Nowackim oraz wygłosił
referaty Organizations on mechanics of materials in Japan oraz Thermomechanical
properties of shape memory alloy, polymer and composite. Następnie R. Matsui wygłosił wykład Functionally graded shape memory alloy – fabrication and mechanical
properties oraz K. Takeda – Thermomechanical subloop behavior of shape memory
alloy – creep/ relaxation.
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Fot. 4. Piąta rocznica śmierci W.K. Nowackiego. Obok H. Tobushiego
pani Alicja Nowacka – żona Profesora

Na zebraniu w dniu 12 maja 2015 w Instytucie Transportu Samochodowego uczestnicy zapoznali się z działalnością ośrodka, w tym Centrum Badań
Materiałowych, Ochrony Środowiska, Telematyki Transportu z możliwością
prowadzenia samochodu osobowego/ciężarowego na symulatorze.
Z kolei głównym punktem zebrania 28 października 2015 było wręczenie
Nagrody im. Witolda Nowackiego prof. Robertowi Jankowskiemu z Politechniki Gdańskiej, który wygłosił referat Inżynieria sejsmiczna. W drugiej części
głos oddano młodym adeptom nauki. A. Pręgowska (IPPT) zaprezentowała
Program Top 500 Innovators – projekt EC; P. Baranowski (WAT) – Badania materiału gumowego w aspekcie modelowania opony samochodu terenowego poddanego
oddziaływaniu o charakterze impulsowym.
11 kwietnia 2016 w Sali Senatu PW została zorganizowana przez
OW PTMTS, przy wsparciu m.in. Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Politechniki Gdańskiej oraz IPPT PAN Sesja Naukowa poświęcona jubileuszowi dziewięćdziesiątych piątych urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego – wieloletniego wykładowcy Politechniki Warszawskiej, wybitnego specjalisty w dziedzinie teorii konstrukcji inżynierskich, członka założyciela i członka honorowego PTMTS.
17 października 2016 również w Sali Senatu PW odbyło się zebranie
OW PTMTS, na którym wręczono nagrodę im. Witolda Nowackiego laureatowi VI edycji dr. hab. Robertowi Zalewskiemu, który wygłosił referat Czy pakowane próżniowo granulaty (Vacuum Packed Particles) mogą zastąpić ciecze magnetoreologiczne? W zebraniu uczestniczyła prof. Leslie Banks-Sills z Uniwersytetu
w Tel Awiwie. Nagrodę wręczyli przewodniczący PTMTS Z. Kowalewski oraz
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P. Nowacki. Na zakończenie zabrała głos L. Banks-Sills, opowiadając o działalności podobnych organizacji naukowych w Izraelu oraz innych krajach, gdzie
jest zaangażowana.
Zebranie w dniu 24 października 2017 odbyło się w IPPT PAN. W pierwszej części prof. W. Kurnik i prof. A. Tylikowski opowiedzieli o Zjeździe
PTMTS i Konferencji w Supraślu. Następnie prof. Z. Kączkowski niezwykle
sugestywnie i wzruszająco opowiedział o spotkaniu z Papieżem Franciszkiem
w Oświęcimiu w 2016 r. Podzielił się też wspomnieniami w 72. rocznicę próby
swojej ucieczki z obozu Auschwitz.

Fot. 5. Wystąpienie prof. Zbigniewa Kączkowskiego na zebraniu w IPPT PAN

Fot. 6. Zwiedzanie laboratoriów Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN

W drugiej części doktorant M. Majewski opowiedział o Pikniku Naukowym, a A. Sibilska, M. Staszczak i P. Bartkowski przedstawili tezy swoich
rozpraw doktorskich. Zwiedzono laboratoria Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN.
Elżbieta Pieczyska
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JUBILEUSZ 95-LECIA URODZIN
ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO
Profesora Politechniki Warszawskiej oraz IPPT PAN, wybitnego
specjalisty w dziedzinie teorii konstrukcji inżynierskich, cierpliwego
wychowawcy młodej kadry naukowej, osoby o niezwykłym
autorytecie moralnym, więźnia Oświęcimia

11 kwietnia 2016 roku odbyła się sesja naukowa poświęcona jubileuszowi dziewięćdziesiątych piątych urodzin prof. Zbigniewa Kączkowskiego –
wieloletniego wykładowcy Politechniki Warszawskiej, jednego z niewielu żyjących członków-założycieli PTMTS. Sesja została zorganizowana przez Oddział Warszawski PTMTS, przy wsparciu m.in. Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN.

Do Sali Senatu PW licznie przybyli zaproszeni goście: rodzina, znajomi
i przyjaciele Profesora, przedstawiciele władz Politechniki, Komitetu Mechaniki PAN, IPPT PAN oraz Zarządu PTMTS. Wszyscy otrzymali wydaną specjalnie z tej okazji, pod redakcją G. Jemielity, książkę z wybranymi pismami
Jubilata, zawierającą m.in. życiorys, wspomnienia z lat szkolnych i okupacji, bibliograﬁę opublikowanych prac, recenzje prac habilitacyjnych, wybrane przemówienia, a także wiersze, dedykowane żonie i wnukom. Odczytano
listy gratulacyjne otrzymane od Ministra Jarosława Gowina oraz od rektora
Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Schmidta.
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Wykłady okolicznościowe wygłosili: Grzegorz Jemielita – XCV=10111112 ,
Zenon Waszczyszyn – Profesor Zbigniew Kączkowski: surowy mentor i prawdziwy
przyjaciel – wybrane wspomnienia na tle konferencji krynickich, Adam Podhorecki
– Profesor Zbigniew Kączkowski – wybitny uczony, niezwykła osobowość, Tomasz
Lewiński – Wykłady profesora Zbigniewa Kączkowskiego z mechaniki budowli, Marek Witkowski – Gdy masa była wektorem.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło wystąpienie Jubilata, który podzielił
się swoimi wspomnieniami i reﬂeksjami.
Elżbieta Pieczyska
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ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

Oddział Wrocławski PTMTS powołany został na posiedzeniu członków
założycieli w dniu 13 października 1958 roku. Zebranie założycielskie zorganizował prof. Adam Mitzel. Oprócz niego inicjatorami powstania Oddziału byli między innymi profesorowie: Igor Kisiel, Marek Zakrzewski, Jerzy
Zawadzki, Adam Cybulski, Augustyn Borcz, Stefan Drobot. Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału i jednocześnie członkiem Zarządu Głównego został prof. Adam Mitzel.
W kolejnych kadencjach Zarządom Oddziału Wrocławskiego przewodniczyli profesorowie: Mieczysław Sąsiadek, Roman Mromliński, Otton
Dąbrowski, Augustyn Borcz, Stanisław Dmitruk, Jeremi Sieczkowski,
Eugeniusz Brzuchowski, Kazimierz Biernatowski, Marek Zakrzewski,
Jan Kmita, Paweł Śniady, Piotr Konderla, Władysław Mironowicz, Marek
Gawliński, Danuta Bryja i obecnie Wojciech Błażejewski. Przedstawiciele
Oddziału Wrocławskiego wielokrotnie byli członkami Zarządu Głównego
PTMTS. W ostatnich latach w skład Zarządu Głównego wchodzili: prof.
Roman Jankowiak oraz prof. Piotr Konderla.
Od samego początku powstania Oddziału Wrocławskiego jego aktywność
i działalność przejawiają się przez krzewienie i rozpowszechnianie szeroko
rozumianej mechaniki. Organizowane są zebrania naukowe (odbyło się ich
ponad dwieście pięćdziesiąt), konkursy na prace naukowe z mechaniki oraz
konferencje i sympozjony naukowe.
Referaty naukowe wygłaszane na zebraniach Oddziału Wrocławskiego
PTMTS często dotyczyły zagadnień interdyscyplinarnych. W tym kontekście,
spośród referatów wygłaszanych w ostatnich latach, duże zainteresowanie
wzbudziły wystąpienia o niekonwencjonalnej tematyce:
• Jakub Marcinowski – Numeryczne modelowanie rozwiązań konstrukcyjnych
ﬁgury Chrystusa Króla ze Świebodzina (01.12.2010 r.),
• Henryk Wojewoda – O kinetyce międzyplanetarnych lotów kosmicznych
(17.04.2013 r.),
• Romuald Będziński – Dysfunkcje narządu ruchu i implanty, punkt widzenia
inżyniera (09.02.2017 r.).
Wieloletnią tradycję miały sympozjony poświęcone reologii, których inicjatorem i głównym organizatorem był prof. Igor Kisiel. Były one organizowane regularnie od 1961 roku. Ostatni X Sympozjon poświęcony reologii
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przeprowadzono w 1987 roku. Tematyką konwersatorium w 1993 roku była mechanika stochastyczna. Od 2000 roku Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTMTS organizuje sympozjony nt. „Kompozyty. Konstrukcje warstwowe”.
W sumie odbyło się osiem sympozjonów o tej bardzo ważnej i dynamicznie
rozwijającej się tematyce, zarówno w nauce, jak i w technice. W ostatnim dziesięcioleciu odbyły się: w 2009 V Sympozjon w Karłowie, w 2012 VI Sympozjon w Srebrnej Górze, w 2014 VII Sympozjon we Wrocławiu-Pawłowicach,
a w 2017 VIII Sympozjon w Różance k. Międzylesia.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie stawia obecnie przed sobą Oddział
Wrocławski, jest możliwie intensywne rozwijanie i popularyzowanie mechaniki teoretycznej i stosowanej kompozytów, w tym promowanie nowoczesnych metod obliczeniowych konstrukcji wykonanych z tych materiałów.
Z mechaniką kompozytów integralnie związany jest także rozwój metod eksperymentalnych badań materiałów kompozytowych oraz rozwój technologii
wytwarzania kompozytów. W tym kontekście zauważa się, że w programach
dydaktycznych szkół wyższych powyższa tematyka nie jest należycie reprezentowana. Ta problematyka jest kierunkiem działań, które są w Oddziale
obecnie realizowane i będą głównym kierunkiem działań w najbliższych latach.
Aktualnie Oddział Wrocławski liczy 62 członków, których zawodowa
działalność przyczynia się do rozwoju mechaniki w zakresie badań podstawowych, zastosowań tej wiedzy w praktyce inżynierskiej, jak również upowszechnienia jej osiągnięć.
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Niemożliwe jest przedstawienie wszystkich zaangażowanych członków
naszego Oddziału, dzięki którym w okresie kilkudziesięcioletniej działalności Oddziału zorganizowano zebrania naukowe, konferencje i sympozjony.
Należy jednak w tym miejscu wymienić nazwiska szczególnie zasłużonych
członków Oddziału Wrocławskiego PTMTS, którzy dostąpili zaszczytu być
członkami honorowymi Towarzystwa, są nimi: prof. Igor Kisiel, prof. Otton
Dąbrowski, prof. Paweł Śniady, prof. Piotr Konderla oraz prof. Roman Jankowiak.
Michał Stosiak
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ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI
Oddział Zielonogórski PTMTS powstał w 1958 r. Do 1977 roku przewodniczącym Zarządu Oddziału był dr inż. Jerzy Kowalski, w latach 1977-1984
– doc. dr inż. Edward Goss. W następnych latach funkcję przewodniczącego Oddziału Zielonogórskiego pełnili: w latach 1984-1990 doc. dr inż. Leszek
Szeloch, w latach 1990-1994 prof. dr hab. inż. Franciszek Romanow, w latach
1994-1996 prof. dr hab. inż. Stanisław Misztal, w latach 1996-2011 prof. dr hab.
inż. Antoni Matysiak, a od roku 2011 do chwili obecnej prof. dr hab. inż. Piotr
Alawdin.
Do roku 1990 było 27 członków Oddziału. Liczba ta na początku lat 90.
XX w. spadła do kilkunastu osób, a od połowy lat 90. przeciętnie wynosi 20.
Łącznie z pracownikami emerytowanymi w 2017 r. Oddział ma 24 członków.
Zebrania naukowe organizowano od początku istnienia Oddziału, jednakże dokumentacja zachowała się od 1985 r., w którym zorganizowano 5 zebrań.
Do połowy lat 90. rocznie odbywano kilka zebrań naukowych. Od 1997 r. do
chwili obecnej przeciętnie Zarząd organizuje 5-6 zebrań naukowych rocznie.
Referaty na zebrania opracowywali profesorowie, doktorzy i doktoranci.
Część referatów wygłosiły osoby z innych uczelni, w tym również z zagranicy
(Niemcy, Białoruś, Ukraina, Rosja).
Tematyka wybranych referatów:
stateczność powłok stalowych i warstwowych,
analiza drgań konstrukcji z uwzględnieniem nieliniowości,
tendencje rozwojowe silników spalinowych,
stateczność dynamiczna konstrukcji warstwowych,
konstrukcje zespolone z zastosowaniem rozprężania,
zastosowanie metody sieci neuronowych w budownictwie,
modele prętowe konstrukcji zespolonych,
stabilność ściskanych prętów warstwowych,
koncepcja hamulca przeciwpoślizgowego,
fundament stanowiska badawczego zawieszony na sprężynach,
mechanika belek z pamięcią kształtu,
problematyka konstrukcji stalowo-gruntowych,
analiza dynamiczna zachowania budynków usytuowanych na podłożach nieliniowo odkształcalnych,
• konstrukcje samowzmacniające,
• analiza płynięcia materiałów granulowanych w modelach silosów,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• metody dynamiki stochastycznej dla wymuszeń ciągłych i impulsowych,
• przystosowanie konstrukcji zespolonych i cienkościennych przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych,
• wzmacnianie konstrukcyjnych elementów stalowych i żeliwnych za pomocą powłok włókno-kompozytowych na bazie włókien węglowych,
• nośność i niezawodność konstrukcji zespolonych,
• elementy żelbetowe mimośrodowo ściskane w stanie deformacji pokrytycznych.
Konferencje współorganizowane przez Oddział:
• Nauczanie mechaniki w regionie zielonogórskim, czerwiec 1984,
• Mechanika ośrodków niejednorodnych, Łagów, 2003 (53 referaty),
• Zastosowanie sieci neuronowych w inżynierii lądowej, Zielona Góra,
2004,
• II Konferencja „Mechanika Ośrodków Niejednorodnych”, Łagów,
maj 2008,
• III Konferencja „Mechanika Ośrodków Niejednorodnych”, Łagów,
maj 2010,
• IX Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”, Zielona Góra,
czerwiec 2011,
• IV Konferencja „Mechanika Ośrodków Niejednorodnych”, Łagów,
maj 2013,
• X Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”, Zielona Góra,
czerwiec 2014,
• XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Konstrukcji Metalowych „XIII International Conference on Metal Structures XIII ICMS”,
Zielona Góra, 15-17 czerwca 2016 r., 112 uczestników,
• XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Konstrukcje Zespolone”
29 i 30 czerwca 2017 r., Zielona Góra; 80 uczestników, w tym 12 z zagranicy: Ukrainy, Białorusi i Francji.
Piotr Alawdin

201

Część IV

Członkowie PTMTS
stan na 31 marca 2018 r.

CZŁONKOWIE HONOROWI
(w nawiasach podano Oddział PTMTS i rok nadania godności)
1.

Prof. Włodzimierz Burzyński

(Gliwicki, 1966)

2.
3.

Prof. Bohdan Stefanowski
Prof. Edmund Karaśkiewicz

(Warszawski, 1966)
(Poznański, 1970)

4.
5.

Prof. Jerzy Mutermilch
Prof. Wacław Olszak

(Warszawski, 1970)
(Warszawski, 1970)

6.
7.

Prof. Witold Nowacki
Prof. Marian Janusz

(Warszawski, 1971)
(Gliwicki, 1974)

8.

Prof. Janusz Dietrych

(Gliwicki, 1976)

9.

Zbigniew Kączkowski

(Warszawski, 1978)

10.

Prof. Zbigniew Brzoska

(Warszawski, 1978)

11.
12.

Prof. Igor Kisiel
Prof. Jan Oderfeld

(Wrocławski, 1980)
(Warszawski, 1980)

13.
14.

Prof. Oktawian Popowicz
Prof. Roman Janiczek

(Gliwicki, 1984)
(Częstochowski, 1988)

15.
16.

Prof. Przemyslaw Jastrzębski
Prof. Stefan Ziemba

(Warszawski, 1988)
(Warszawski, 1988)

17.
18.

Prof. Eugeniusz Bielewicz
Prof. Marek Dietrich

(Gdański, 1996)
(Warszawski, 1996)

19.
20.

Prof. Janusz Elsner
Prof. Jan Kruszewski

(Częstochowski, 1996)
(Gdański, 1996)

21.
22.

Prof. Henryk Mikołajczak
Prof. Zbigniew Osiński

(Poznański, 1996)
(Warszawski, 1996)

23.

Prof. Piotr Wilde

(Gdański, 1998)

24.

Prof. Józef Wojnarowski

(Gliwicki, 1998)

25.

Prof. Jerzy Maryniak

(Warszawski, 2000)

26.
27.

Prof. dr Zbigniew Olesiak
Prof. Bogdan Skalmierski

(Warszawski, 2000)
(Częstochowski, 2000)

28.
29.

Prof. Jarosław Stefaniak
Prof. Marek Sokołowski

(Poznański, 2000)
(Warszawski, 2003)

30.

Prof. Krzysztof Wernerowski

(Bydgoski, 2003)

31.
32.

Prof. Witold Gutkowski
Prof. Wojciech Pietraszkiewicz

(Warszawski, 2005)
(Gdański, 2005)
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33.

Prof. Gwidon Szefer

(Krakowski, 2005)

34.

Prof. Czesław Woźniak

(Częstochowski, 2005)

35.

Prof. Michał Życzkowski

(Krakowski, 2005)

36.

Prof. Czesław Cempel

(Poznański, 2007)

37.
38.

Prof. dr Otton Dąbrowski
Prof. Marian Suchar

(Wrocławski, 2007)
(Łódzki, 2007)

39.
40.
41.
42.

Prof. Eugeniusz Świtoński
Prof. Zbigniew Wesołowski
Prof. Eugeniusz Dembicki
Prof. Emmanuel Gdoutos

(Gliwicki, 2007)
(Warszawski, 2007)
(Gdański, 2009)
(Warszawski, 2009)

43.

Prof. Karol Grudziński

(Szczeciński, 2009)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Prof. Józef Kubik
Prof. Bolesław Mazurkiewicz
Prof. John T. Katsikadelis
Prof. Reinhold Kienzler
Prof. Józef Szala
Prof. Edmund Wittbrodt
Prof. Michał Kleiber
Doc. Janusz Lipiński
Prof. Czesław Szymczak
Prof. Paweł Śniady
Prof. Hisaaki Tobushi
Prof. Piotr Konderla
Prof. Wiesław Nagórko
Prof. Wiesław Ostachowicz
Prof. Ryszard Parkitny
Prof. Roman Bogacz
Prof. Andrzej Garstecki
Prof. Roman Jankowiak
Ewa Koisar
Prof. Oskar Mahrenholtz
Prof. Andrzej Tylikowski

(Poznański, 2009)
(Gdański, 2009)
(Warszawski, 2011)
(Warszawski, 2011)
(Bydgoski, 2011)
(Gdański, 2011)
(Warszawski, 2013)
(Łódzki, 2013)
(Gdański, 2013)
(Wrocławski, 2013)
(Warszawski, 2013)
(Wrocławski, 2015)
(Warszawski, 2015)
(Gdański, 2015)
(Częstochowski, 2015)
(Warszawski, 2017)
Poznański, 2017)
Wrocławski, 2017)
(Warszawski, 2017)
(Warszawski, 2017)
(Warszawski, 2017)
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ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
36 członków
Adamowicz Adam – dr hab. inż., PB, WM, termomechanika, metody numeryczne,
termowizja, a.adamowicz@pb.edu.pl
Bajkowski Adam – dr inż., PB, WM, teoria sprężystości, modelowanie ośrodków
z pokryciem gradientowym, a.bajkowski@pb.edu.pl
Czech Michał – dr hab. inż., emeryt, PB, WM, mechanika, reologia tworzyw
Dardzińska-Głębocka Agnieszka – dr hab., PB, WM, eksploracja wiedzy z baz danych, systemy rekomendacyjne, bezpieczeństwo danych, systemy inteligentne,
a.dardzinska@pb.edu.pl
Derpeński Łukasz – dr inż., PB, WM, mechanika ciągliwego pękania, pękanie elementów z karbami w złożonym stanie obciążeń proporcjonalnych i nieproporcjonalnych, numeryczne modelowanie pól naprężeń i plastycznych odkształceń, l.derpenski@pb.edu.pl
Doroszko Michał – dr inż., PB, WM, mechanika materiałów, materiały porowate,
modelowanie numeryczne i wieloskalowe, m.doroszko@pb.edu.pl
Dunaj Piotr – dr inż., emeryt, PB, WA, mechanika, dynamika ośrodków ciągłych,
biuro@duna.pl
Dzienis Paweł – dr inż., PB, WM, mechanika płynów, przepływ dwufazowy, nieliniowa analiza danych, p.dzienis@pb.edu.pl
Dzierżek Kazimierz – dr hab. inż., PB, WM, PLC, automatyka, sterowanie,
k.dzierzek@pb.edu.pl
Falkowska Anna – dr inż., PB, WM, zmęczenie materiałów, kumulacja uszkodzeń
zmęczeniowych, materiały porowate, a.falkowska@pb.edu.pl
Gościk Józef – dr inż., PB, WM, mechanika, termodynamika, wymiana ciepła i masy, jozef.goscik@pb.edu.pl
Grześ Piotr – dr inż., PB, WM, termomechanika, metody komputerowe mechaniki,
komputerowo wspomagane projektowanie, metoda elementów skończonych,
p.grzes@pb.edu.pl
Grzybowski Hubert – dr inż., PB, WM, mechanika płynów, przepływ dwufazowy,
analiza nieliniowa, h.grzybowski@pb.edu.pl
Jaroszewicz Jerzy – dr hab. inż., prof. PB, PB, WIZ, drgania mechaniczne, dynamika
i wytrzymałość maszyn, inżynieria produkcji, j.jaroszewicz@pb.edu.pl
Jewtuszenko Aleksander – prof. dr hab., PB, WM, matematyczne metody teorii
przewodnictwa cieplnego i termosprężystości, mechanika oddziaływań kontaktowych, mechanika pękania, a.yevtushenko@pb.edu.pl
Kazberuk Andrzej – dr hab. inż., PB, WM, mechanika ciała stałego, mechanika pękania, mechanika konstrukcji, a.kazberuk@pb.edu.pl
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Krupicz Bazyli – dr hab. inż., PB, WIZ, erozja materiałów i konstrukcji, trybologia,
b.krupicz@pb.edu.pl
Kuciej Michał – dr hab. inż., PB, WM, mechanika, termomechanika,
m.kuciej@pb.edu.pl
Kulczycki Roman – prof. dr hab., PB, WM, termosprężystość, zagadnienia kontaktowe, materiały niejednorodne, ośrodki FGM, r.kulczycki@pb.edu.pl
Liszewski Mariusz – mgr. inż., ML-Tech Sp. z o.o., rozdrabnianie materiałów pochodzenia roślinnego, mechanika konstrukcji, mliszewski@mltech.pl
Miedziałowski Czesław – prof. dr hab. inż., PB, WBiIŚ, budownictwo, konstrukcje
budowlane, wytrzymałość materiałów, zagadnienia interakcyjne w budownictwie, c.miedzialowski@pb.edu.pl
Mosdorf Romuald – dr hab. inż., prof. PB, PB, WM, przepływy dwufazowe, wrzenie
w mikrokanałach, analiza danych pomiarowych, modelowanie,
r.mosdorf@pb.edu.pl
Nosko Oleksii – dr hab. inż., PB, WM, tribologia, przewodzenie ciepła,
o.nosko@pb.edu.pl
Osipiuk Walenty – dr hab. inż., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.
Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, mechanika, pełzanie, zmęczenie materiałów
Pauk Jolanta – dr hab. inż., PB, WM, termowizja, biomechanika, modelowanie matematyczne, j.pauk@pb.edu.pl
Perkowski Dariusz – dr hab. inż., PB, WM, termomechanika, mechanika kompozytów, modelowanie przepływów dwufazowych, d.perkowski@pb.edu.pl
Rećko Maciej – mgr inż., PB, WM, robotyka, roboty mobilne,
m.recko@doktoranci.pb.edu.pl
Seweryn Andrzej – prof. dr hab. inż., PB, WM, mechanika materiałów, mechanika uszkodzeń i pękania, metody komputerowe w mechanice, metody
eksperymentalne mechaniki, zmęczenie materiałów i konstrukcji, wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, a.seweryn@pb.edu.pl
Sulym Heorhiy (Georgij) – prof. dr hab., PB, WM, modelowanie zagadnień pękania
i kumulacji uszkodzeń w złożonych stanach naprężeń,
h.sulym@pb.edu.pl
Swinarska Dagna – mgr inż., PB, WM, badanie chodu, naciski, badanie krzywizn
kręgosłupa, pedobarograf, kobiety ciężarne, dagnas@op.pl
Szeląg Romuald – dr inż., PB, WBiIŚ, mechanika konstrukcji, r.szelag@pb.edu.pl
Szusta Jarosław – dr inż., PB, WM, mechanika ciała stałego, mechanika eksperymentalna, j.szusta@pb.edu.pl
Tomczyk Adam – dr inż., PB, WM, pełzanie i zmęczenie materiałów, kumulacja
uszkodzeń i pękanie elementów konstrukcyjnych, a.tomczyk@pb.edu.pl
Uścinowicz Robert – dr hab. inż., PB, WM, mechanika ciała stałego, reologia, mechanika eksperymentalna, r.uscinowicz@pb.edu.pl
Walendziuk Adam – dr inż., PB, WBiIŚ, mechanika konstrukcji, mechanika ciała stałego, metody numeryczne w mechanice, walendziuk@pb.edu.pl

208

Zdrodowska Małgorzata – mgr, PB, WM, eksploracja danych, odkrywanie wiedzy
w bazach danych, m.zdrodowska@pb.edu.pl
PB
WA
WBiIŚ
WIZ
WM

–
–
–
–
–

Politechnika Białostocka
Wydział Architektury
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Zarządzania
Wydział Mechaniczny
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ODDZIAŁ BIELSKO-BIALSKI
20 członków
Augustynek Krzysztof – dr inż., ATH BB, dynamika systemów, modelowanie MES,
analiza modalna, kaugustynek@ath.bielsko.pl
Czader Wiesław – dr inż., emeryt, ATH BB, obiektowo zorientowane systemy CAD,
projektowanie przekładni, zapewnienie jakości
Danielczyk Piotr – dr hab. inż., ATH BB, analizy strukturalne i modalne maszyn,
urządzeń i ich części w zakresie naprężeń i odkształceń, częstości drgań własnych z wykorzystaniem MES, pdanielczyk@ath.bielsko.pl
Drewniak Józef – dr hab. inż., emeryt, ATH BB, podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie i badania przekładni, zmęczenie, metody grafowe w modelowaniu
mechanizmów, jdrewniak@ath.bielsko.pl
Harlecki Andrzej – dr hab. inż., ATH BB, mechanika, tarcie, projektowanie elementów pojazdów, aharlecki@ath.bielsko.pl
Kopeć Jerzy – dr inż., ATH BB, mechanika, projektowanie, modelowanie systemów
grafami wiązań, robotyka, jkopec@ath.bielsko.pl
Marszałek Jerzy – dr inż., ATH BB, mechanika, zmęczenie materiałów, w tym tworzyw sztucznych, jmarszalek@ath.bielsko.pl
Parczewski Krzysztof – dr hab. inż., ATH BB, mechanika, pojazdy specjalne oraz
autonomiczne, bezpieczeństwo ruchu pojazdów, kparczewski@ath.bielsko.pl
Praszkiewicz Marek – dr inż., ATH BB, podstawy konstrukcji maszyn, projektowanie i badanie przekładni, mpraszkiewicz@ath.bielsko.pl
Rysiński Jacek – dr inż., ATH BB, podstawy konstrukcji maszyn, zmęczenie metali,
robotyka, badanie i projektowanie przekładni, jrysinski@ath.bielsko.pl
Sikora Krzysztof – mgr inż., ATH BB, termodynamika, wymienniki ciepła,
ksikora@ath.bielsko.pl
Stadnicki Jacek – prof. dr hab. inż., ATH BB, projektowanie maszyn włókienniczych, systemy CAD, optymalizacja i badania operacyjne,
jstadnicki@ath.bielsko.pl
Sucheta Andrzej – dr hab. inż., ATH BB, termodynamika, wymienniki ciepła,
asucheta@ath.bielsko.pl
Tomaszewski Jerzy – dr inż., emeryt, ATH BB, automatyka, badanie przekładni zębatych, drgania, zużycie i smarowanie, diagnostyka maszyn oraz systemów
produkcyjnych, jtomaszewski@ath.bielsko.pl
Trombski Marek – prof. dr hab. inż., emeryt, ATH BB, wytrzymałość materiałów,
mechanika, projektowanie turbin, bezpieczeństwo pracy,
mtrombski@ath.bielsko.pl
Urbaś Andrzej – dr inż., ATH BB, wytrzymałość materiałów i metody obliczeniowe,
dynamika systemów wielomasowych, manipulatory i mechanizmy,
aurbas@ath.bielsko.pl
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Wnęk Henryk – dr inż., ATH BB, stateczność pojazdów, dynamika ruchu pojazdu,
hwnek@ath.bielsko.pl
Wróbel Ireneusz – dr hab. inż., ATH BB, dynamika maszyn i mechanizmów, inżynieria odwrotna, symulacje za pomocą MES, iwrobel@ath.bielsko.pl
Zawiślak Stanisław – dr hab. inż., ATH BB, metody sztucznej inteligencji w projektowaniu, modelowanie układów mechanicznych grafami, grafy i sztuka, teoria
i algorytmy grafowe, szawislak@ath.bielsko.pl
ATH BB

–

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
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ODDZIAŁ BYDGOSKI
53 członków
Buchaniec Dariusz – dr. inż., WSG Bydgoszcz, teoria sprężystości
Cabańska Katarzyna – dr hab. inż., prof. UKW, UKW, drgania układów dyskretnych
i ciągłych, kasiac@ukw.edu.pl
Chwarścianek Feliks – dr hab. inż., prof. WSG, WSG, mechanika maszyn spożywczych, mechanika płynów
Cichański Artur – dr inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa, arci@utp.edu.pl
Delyavskyy Mykhaylo – prof. dr hab. inż., UTP, teoria sprężystości, mechanika pękania, delyavmy@utp.edu.pl
Dobiszewska Magdalena – dr inż., UTP, mechanika konstrukcji, termosprężystość,
magdadob@utp.edu.pl
Flizikowski Józef – prof. dr hab. inż., UTP, teoria konstrukcji maszyn specjalnych,
ﬂiz@utp.edu.pl
Gołaś Jerzy – dr hab. inż., prof. UTP, emeryt, mechanika konstrukcji, konstrukcje
warstwowe, włóknokompozyty
Gołębiowska Irena – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, dynamika konstrukcji,
igolebio@utp.edu.pl
Grabowski Adam – dr inż., UTP, mechanika konstrukcji, konstrukcje wiszące,
adamgrab@utp.edu.pl
Grzybowska Agnieszka – mgr inż., UTP, mechanika konstrukcji
Holka Henryk – dr hab. inż., prof. UTP, emeryt, drgania maszyn, mechanika techniczna
Jackiewicz Jacek – dr hab. inż., prof. UKW, UKW, mechanika pękania
Janiak Tomasz – dr inż., UTP, mechanika konstrukcji, włóknokompozyty, dynamika, tomaszj@utp.edu.pl
Jarzyna Tomasz – dr inż., UTP, drgania maszyn, mechanika techniczna,
tomasz.jarzyna@utp.edu.pl
Jazdon Andrzej – dr inż., emeryt, UTP, niezawodność maszyn
Jedliński Jerzy – dr hab. inż., prof. UTP, emeryt, eksploatacja pojazdów
Kamiński Rafał – mgr inż., emeryt, mechanika techniczna
Kasprzak Dariusz – dr inż., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, mechanika lotu, optymalizacja, darkas1@wp.pl
Kasprzyk Izabela – mgr inż., UTP, mechanika konstrukcji,
izabela.kasprzak@utp.edu.pl
Kostek Robert – dr inż., UTP, drgania maszyn, mechanika techniczna,
robert.kostek@utp.edu.pl
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Kukliński Mariusz – dr inż., UTP, nanoskalowe aspekty wytrzymałości materiałów,
mariusz.kuklinski@utp.edu.pl
Ligaj Bogdan – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
bogdan.ligaj@utp.edu.pl
Lipski Adam – dr inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
adam.lipski@utp.edu.pl
Lorkowski Jan – dr inż., emeryt, UTP, mechanika budowli, konstrukcje stalowe
Mrozik Łukasz – dr inż., UTP, konstrukcje budowlane, lukasz.mrozik@utp.edu.pl
Mroziński Stanisław – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
stanislaw.mrozinski@utp.edu.pl
Niespodziana Aleksandra – dr inż., UTP, stateczność konstrukcji, olan@utp.edu.pl
Nowicki Krzysztof – dr inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa, informatyka,
knowicki@utp.edu.pl
Olejniczak Maria – dr inż., UTP, mechanika konstrukcji, włóknokompozyty, lepkosprężystość, mariao@utp.edu.pl
Paczkowski Tomasz – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, technologia maszyn,
tompacz@utp.edu.pl
Peszyński Kazimierz – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, automatyka,
peszyn@utp.edu.pl
Piątkowski Tomasz – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, teoria maszyn i mechanizmów,
topiat@utp.edu.pl
Podhorecka Anna – dr, emeryt, UTP, mechanika konstrukcji, włóknokompozyty
Podhorecki Adam – prof. dr hab. inż., UTP, mechanika konstrukcji, włóknokompozyty, termosprężystość, podhorec@utp.edu.pl
Rawłuszko Józef – doc. dr inż., emeryt, UTP, mechanika techniczna
Sadowski Jan – dr inż., emeryt, UTP, mechanika pękania
Sawicki Jerzy – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, mechanika płynów, modelowanie niekonwencjonalnych procesów technologicznych, sawik@utp.edu.pl
Sempruch Janusz – prof. dr hab. inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
semjan@utp.edu.pl
Siołkowski Bronisław – dr hab. inż., prof. UTP, emeryt, mechanika techniczna
Skibicki Dariusz – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
dariusz.skibicki@utp.edu.pl
Sobczak-Piąstka Justyna – dr inż., UTP, mechanika konstrukcji, lepkosprężystość,
dynamika, justynas@utp.edu.pl
Sosnowska Magdalena – mgr inż., UTP, mechanika konstrukcji,
magdalena.sosnowska@utp.edu.pl
Strzelecki Przemysław – dr inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
przemyslaw.strzelecki@utp.edu.pl
Szala Grzegorz – dr hab. inż., prof. UTP, UTP, wytrzymałość zmęczeniowa,
grzegorz.szala@utp.edu.pl
Szala Józef – prof. dr hab. inż., emeryt, UTP, wytrzymałość zmęczeniowa
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Szymański Marian – dr inż., emeryt, UTP, termodynamika
Topoliński Tomasz – prof. dr hab. inż., UTP, wytrzymałość zmęczeniowa, biomechanika, topol@utp.edu.pl
Woropay Maciej – prof. dr hab. inż., emeryt, eksploatacja maszyn
Zachwieja Janusz – dr hab. inż., prof. UTP, diagnostyka maszyn, mechanika techniczna, jz@zmp.com.pl
Zastempowski Bogdan – dr inż., emeryt, UTP, napęd i sterowanie hydrauliczne
Zawiślak Kazimierz – mgr inż., emeryt, UTP, podstawy konstrukcji maszyn
Żołnierczyk Jan – mgr inż., emeryt, UTP, mechanika techniczna
UKW
UTP
WSG
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Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki

ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
64 członków
Asendrych Dariusz – dr inż., PCz, WIMiI, hydrodynamika przepływów w złożach
porowatych, modelowanie przepływów zawiesin włóknistych,
darek@imc.pcz.czest.pl
Bachmacz Waldemar – doc. dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, wytrzymałość zmęczeniowa materiałow, doświadczalne metody pomiarowe, sekr@imipkm.pcz.pl
Bogusławski Andrzej – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, mechanika przepływów turbulentnych, abogus@imc.pcz.czest.pl
Bokota Adam – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, termomechanika, modelowanie numeryczne, adam.bokota@icis.pcz.pl
Boral Piotr – dr inż., PCz, WIMiI, konstrukcja obrabiarek skrawających, programowanie obrabiarek CNC, systemy CAD/CAM, piotrek@itm.pcz.pl
Cekus Dawid – dr hab. inż., PCz, WIMiI, modelowanie, identyﬁkacja modeli oraz
badania dynamiki układów mechanicznych, cekus@imipkm.pcz.pl
Chwalba Włodzimierz – dr inż., Metal Union Sp. z o.o., budowa i eksploatacja maszyn, w.chwalba@metalunion.pl
Cupiał Karol – prof. dr hab. inż., emeryt, PCz, WIMiI, silniki spalinowe,
cupial@imtits.pcz.czest.pl
Dędek Krzysztof – mgr inż., PSO MASKPOL S.A., budowa i eksploatacja maszyn,
kdedek@poczta.onet.pl
Domagała Piotr – dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, mechanika płynów, metrologia,
piotrd@imc.pcz.czest.pl
Domański Zbigniew – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, nauki techniczne,
zbigniew.domanski@im.pcz.pl
Drobniak Stanisław – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, mechanika płynów, turbulencja, drobniak@imc.pcz.czest.pl
Dużyński Adam – dr inż., PCz, WIMiI, gazowe układy kogeneracyjne w silnikach
tłokowych, duzynski@imc.pcz.czest.pl
Elsner Witold – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, mechanika płynów, maszyny przepływowe, aerodynamika, analiza przepływów turbulentnych,
welsner@imc.pcz.czest.pl
Gnatowska Renata – dr inż., PCz, WIMiI, mechanika płynów, maszyny przepływowe, gnatowska@imc.pcz.czest.pl
Grab-Rogaliński – dr inż., PCz, WIMiI, silniki spalinowe, paliwa odnawialne, układy kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, grab@itm.pcz.czest.pl
Grzelka Janusz – dr hab. inż., PCz, WIMiI, silniki spalinowe, paliwa odnawialne,
grzelka@imc.pcz.czest.pl
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Jamrozik Arkadiusz – dr inż., PCz, WIMiI, silniki spalinowe, paliwa alternatywne,
odnawialne źródła energii, jamrozik@imc.pcz.czest.pl
Kępa Arkadiusz – dr inż., PCz, WIMiI, przepływy dwufazowe gaz-ciało stałe, separacja odśrodkowa ziaren, a kepa@imc.pcz.czest.pl
Kidawa-Kukla Jadwiga – dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, mechanika stosowana, termomechanika krzepnięcia, jk@imipkm.pcz.pl
Klajny Roman – dr hab. inż., PCz, WIiOS, modelowanie i optymalizacja układów
energetyki cieplnej, rklajny@is.pcz.czest.pl
Kociszewski Arkadiusz – dr inż., PCz, WIMiI, silniki tłokowe, paliwa alternatywne,
badania trakcyjne pojazdów samochodowych, kocisz@imc.pcz.czest.pl
Kolasiński Zygmunt – dr inż., PCz, WIMiI, zmęczenie materiałów,
z.kol@imipkm.pcz.pl
Kosowska-Golachowska Monika – dr inż., PCz, WIMiI, spalanie, paliwa stałe, węgiel, biomasa, kotły, czyste technologie węglowe,
kosowska@imc.pcz.czest.pl
Kubiak Marcin – dr inż., PCz, WIMiI, termomechanika, modelowanie numeryczne,
kubiak@imipkm.pcz.pl
Kucharczyk Zygmunt – dr inż., PCz, WIMiI, inżynieria jakości, trybologia,
zygmunt@iop.pcz.czest.pl
Kurzak Lucjan – dr hab. inż., PCz, WB, mechanika stosowana,
lkurzak@bud.pcz.czest.pl
Lechowski Tadeusz – prof. dr hab. inż., emeryt, PCz, WIMiI, obróbka skrawaniem,
narzędzia, tadeusz@itm.pcz.czest.pl
Marek Maciej – dr inż., PCz, WIMiI, obliczeniowa mechanika płynów (CFD), optymalizacja, marekm@imc.pcz.czest.pl
Mazanek Eugeniusz – prof. dr hab. inż., emeryt, PCz, WIMiI, podstawy konstrukcji
maszyn, trybologia, optymalizacja konstrukcji, mazanek@imipkm.pcz.pl
Mendera Krzysztof – dr hab. inż., emeryt, PCz, WIMiI, silniki spalinowe,
mendera@imc.pcz.czest.pl
Mielczarek Eugeniusz – dr hab. inż., emeryt, PCz, WIMiI, termodynamika, przeróbka mechaniczna kopalin i ciał stałych, emielczarek@imc.pcz.czest.pl
Miller Janusz – mgr inż., emeryt, PCz, WIMiI, mechanika techniczna,
janusz.miller0@neostrada.pl
Moryń-Kucharczyk Elżbieta – dr inż., PCz, WIMiI, energetyka, edukacja ekologiczna, polityka energetyczna, aerodynamika środowiska,
moryn@imc.pcz.czest.pl
Olszewski Ewald – doc. dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, trybologia
Otwinowski Henryk – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, przeróbka mechaniczna, termodynamika, wymiana ciepła, energetyka, otwinowski@imc.pcz.czest.pl
Parkitny Ryszard – prof. dr hab. inż., Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, mechanika stosowana, termomechanika krzepnięcia, stany, rparkitny@gmail.com
Pełka Piotr – dr hab. inż., PCz, WIMiI, spalanie, paliwa, ﬂuidyzacja,
pelka@imc.pcz.czest.pl
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Piekarska Wiesława – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, termomechanika, modelowanie numeryczne, piekarska@imipkm.pcz.pl
Piotrowski Andrzej – dr. inż., PCz, WIMiI, budowa i eksploatacja maszyn,
andrzej.piotrowski@itm.pcz.pl
Pisarek Jerzy – dr hab. inż., Akademia im. Jana Długosza, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, techniki laserowe, przetwarzanie informacji, teoria wiarygodności, jerzy.pisarek@gmail.com
Pokorska Iwona – dr hab. inż., prof. PCz, PCz, WB, mechanika materiałów,
iwona.pokorska.pcz@gmail.com
Posiadała Bogdan – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, budowa i eksploatacja maszyn,
modelowanie dynamiki maszyn, bogdan.p@imipkm.pcz.pl
Przybylski Jacek – prof. dr hab. inż., PCz, WIMiI, modelowanie nieliniowych systemów dynamicznych z elementami piezoceramicznymi,
jacek.pr@imipkm.pcz.pl
Pyrc Michał – dr inż., PCz, WIMiI, tłokowe silniki spalinowe, kogeneracja, niekonwencjonalne źródła zasilania, napęd hydrauliczny, pyrc@imc.pcz.czest.pl
Skrzypczak Tomasz – dr inż., PCz, WIMiI, krzepnięcie metali i stopów, zagadnienia
cieplno-przepływowe, modelowanie, t.skrzypczak@imipkm.pcz.pl
Sochacki Wojciech – dr hab. inż., PCz, WIMiI, budowa i eksploatacja maszyn,
sochacki@imipkm.pcz.pl
Sokół Krzysztof – dr inż., PCz, WIMiI, drgania, stateczność, smukłe układy podporowe, elementy piezoceramiczne, modelowanie CAD, sokol@imipkm.pcz.pl
Sowa Leszek – dr inż., PCz, WIMiI, mechanika, symulacje numeryczne,
sowa@imipkm.pcz.pl
Szmidla Janusz – dr hab. inż., PCz, WIMiI, mechanika stosowana, drgania i stateczność układów smukłych, szmidla@imipkm.pcz.pl
Szopa Janusz – dr hab. inż., Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, zastosowania matematyki, dynamika, rekreacja ruchowa,
janusz.szopa@gmail.com
Szwaja Stanisław – dr hab. inż., PCz, WIMiI, silniki spalinowe, paliwa odnawialne,
układy kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, szwaja@imc.pcz.czest.pl
Szymanek Arkadiusz – dr hab. inż., PCz, WIMiI, energetyka konwencjonalna, energetyka źródeł odnawialnych, szymanek@imc.pcz.czest.pl
Śpiewak Szczepan – dr inż., PCz, WIMiI, budowa i eksploatacja maszyn,
spiewak@imipkm.pcz.pl
Tarnowski Tadeusz – dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, mechanika płynów, maszyny
przepływowe, tarno@imc.pcz.czest.pl
Tutak Wojciech – dr hab. inż., PCz, WIMiI, tłokowe silniki spalinowe, silniki dwupaliwowe, spalanie, paliwa alternatywne, tutak@imc.pcz.pl
Tyliszczak Artur – dr hab. inż., PCz, WIMiI, modelowanie matematyczne, numeryczna mechanika płynów, turbulentne przepływy reaktywne,
atyl@imc.pcz.czest.pl
Urbaniak Dariusz – dr inż., PCz, WIMiI, przeróbka mechaniczna surowców mineralnych, rozdrabnianie, klasyﬁkacja, urbaniak@imc.pcz.pl
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Uzny Sebastian – dr hab. inż., PCz, WIMiI, drgania układów sprężystych, stateczność, konserwatywne i niekonserwatywne układy smukłe, kolumny,
uzny@imipkm.pcz.pl
Werner Krzysztof – dr hab. inż., emeryt, PCz, WB, mechanika pękania, zmęczenie
materiałów, krzysztofwerner@tlen.pl
Waryś Paweł – dr inż., PCz, WIMiI, budowa i eksploatacja maszyn,
warys@imipkm.pcz.czest.pl
Winczek Jerzy – dr hab. inż., PCz, WIMiI, mechanika ciała stałego, termomechanika, modelowanie w procesach technologicznych stopów metali,
winczek@imipkm.pcz.czest.pl
Wysocki Marian – dr inż., PCz, WIMiI, mechanika płynów, aerodynamika maszyn
przepływowych, mawy@imc.pcz.czest.pl
Zajdel Józef – dr inż., emeryt, PCz, WIMiI, dynamika przepływów, przepływy wielofazowe
PCz
WIiOS
WIMiI
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Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

ODDZIAŁ GDAŃSKI
72 członków
Abramski Marcin – dr inż., PG, WILiŚ, konstrukcje mostowe, mabram@pg.gda.pl
Ambroziak Andrzej – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, konstrukcje wiszące, zniszczenie lepkoplastyczne, ambrozan@pg.gda.pl
Augustyniak Marek – dr inż., PG, WFTiMS, MES (mechanika, elektomagnetyzm),
badania nieniszczące, maugustyniak@mif.pg.gda.pl
Banaszkiewicz Mariusz – dr inż., IMP PAN, przepływy wielofazowe, naprężenia
cieplne, monitoring turbin, mbanaszkiewicz@imp.gda.pl
Bąk Roman – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika budowli, romanbak@wp.pl
Bolt Adam – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, budownictwo hydrotechniczne, modele ośrodka rozdrobnionego, abolt@pg.gda.pl
Burka Eustachy – prof. dr hab. inż., emeryt, IMP PAN, mechanika płynów, maszyny
przepływowe, ebu@imp.gda.pl
Chróścielewski Jacek – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, teoria konstrukcji, teoria powłok i płyt, mosty, jchrost@pg.gda.pl
Dembicki Eugeniusz – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, mechanika gruntów,
edemb@pg.gda.pl
Falborski Tomasz – dr inż., PG, WILiŚ, monitorowanie konstrukcji, inżynieria sejsmiczna, tomfalbo@pg.gda.pl
Galewski Marek – dr inż., PG, WM, redukcja drgań mechanicznych, techniki pomiaru drgań, margalew@pg.gda.pl
Głuch Jerzy – dr hab. inż., prof. PG, PG, WOiO, zgadnienia cieplno-przepływowe
w elektrowniach, sieci neuronalne, jgluch@pg.gda.pl
Gontarczyk Marek – dr inż., PG, WM, wytrzymałość materiałów, kominy stalowe,
mgontarczyk@mech.pg.gda.pl
Górski Jarosław – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, zastosowania probabilistyki
w zagadnieniach inżynierskich, jgorski@pg.gda.pl
Grzesiak Władysław – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika budowli,
projkonstwg@interia.pl
Gwizdała Kazimierz – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, mechanika gruntów, stateczność fundamentów i zboczy, nośność pali, kgwiz@pg.gda.pl
Iwicki Piotr – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, teoria prętow cienkościennych,
wrażliwość konstrukcji, piwicki@pg.gda.pl
Jankowski Robert – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, dynamika konstrukcji metalowych, inżynieria sejsmiczna, jankowr@pg.gda.pl
Jasina Marek Krzysztof – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika konstrukcji, diagnostyka
i monitoring, mjasina@pg.gda.pl
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Kaliński Krzysztof – prof. dr hab. inż., PG, WM, dynamika maszyn, robotyka, mechatronika, biomechanika, MES, kkalinsk@o2.pl
Karcz Michał – dr inż., ENERGA SA, mechanika, termodynamika, energetyka,
karcz.michal@wp.pl
Kiciński Jan – prof. dr hab. inż., IMP PAN, dynamika maszyn,
jan.kicinski@imp.gda.pl
Kłosowski Paweł – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, mechanika powłok, przekrycia wiszące, reologia, biomechanika, klosow@pg.gda.pl
Konopińska-Zmysłowska Violetta – dr inż., PG, WILiŚ, termomechanika powłok,
viokonop@pg.gda.pl
Kowalski Dariusz – dr inż., PG, WILiŚ, konstrukcje stalowe, zbiorniki na paliwa
płynne, kowdar@pg.gda.pl
Kreja Ireneusz – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, teoria konstrukcji, teoria płyt i powłok, ikreja@pg.gda.pl
Kujawa Marcin – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika budowli, mark@pg.gda.pl
Kulczykowski Marek – dr hab. inż., prof. IBW, IBW PAN, mechanika gruntów zbrojonych, marek@ibwpan.gda.pl
Lemański Marcin – dr inż., ENERGA SA, termodynamika, energetyka, alernatywne
źródła energii, marcin.lemanski@energa.pl
Lipiński Krzysztof – dr hab. inż., PG, WM, modelowanie złożonych układów mechanicznych, redukcja drgań, klipinsk@pg.gda.pl
Lubowiecka Izabela – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, dynamika ciała sztywnego,
biomechanika, lubow@pg.gda.pl
Matuszek Tadeusz – dr inż., PG, WM, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn,
tmatusze@pg.gda.pl
Mazur Michał – dr inż., PG, WM, dynamika układów wielopasmowych, drgania
mechaniczne, robotyka, mazur.m.r@gmail.com
Mieloszyk Eligiusz – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, rachunek operatorów, układy
dynamiczne, emieloszyk@mif.pg.gda.pl
Mikulski Tomasz – dr hab. inż., prof. PG, PG, WOiO, analiza wrażliwości, optymalizacja, tomi@pg.gda.pl
Milewska Anita – dr, PG, WFTiMS. równania różniczkowe i różnicowe i ich zastosowania, amilewska@mif.pg.gda.pl
Miśkiewicz Mikołaj – dr inż., PG, WILiŚ, konstrukcje mostowe, monitoring,
mmisk@pg.gda.pl
Ochrymiuk Tomasz – dr inż., IMP PAN, metoda objętości skończonych w przepływach, nano-kanały, tomasz.ochrymiuk@imp.gda.pl
Omenzetter Piotr – dr inż., University of Aberdeen, dynamika konstrukcji mostowych, piotr.omenzetter@abdn.ac.uk
Ossowski Rafał – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika gruntów, geotechnika, MES, grunty
antropogeniczne, ross@pg.gda.pl
Ostachowicz Wiesław – prof. dr hab. inż., IMP PAN, monitoring konstrukcji, propagacja fal, dynamika, inteligentne materiały, wieslaw@imp.gda.pl
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Perliński Aleksander – dr inż., PG, WILiŚ, konstrukcje metalowe, alper@pg.gda.pl
Pietraszkiewicz Wojciech – prof. dr hab. inż., emeryt, IMP PAN, nieliniowa mechanika powłok, pietrasz@imp.gda.pl
Pozorski Jacek – dr hab. inż., prof. IMP, IMP PAN, mechanika płynów,
jp@imp.gda.pl
Puch Wojciech – dr inż., PG, WOiO, mechanika konstrukcji, puch@pg.gda.pl
Pyrzowski Łukasz – dr inż., PG, WILiŚ, konstrukcje mostowe, monitoring,
lpyrzow@pg.gda.pl
Reichel Maciej – dr inż., FORCE Tech., hydromechanika okrętu, manewrowanie,
maciej.reichel@cto.gda.pl
Rozmarynowski Bogdan – dr inż., PG, WOiO, dynamika stochastyczna, konstrukcje
oﬀshore, b rozmarynowski@yahoo.com
Rucka Magdalena – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, dynamika budowli, diagnostyka i monitoring, mrucka@pg.gda.pl
Rybicki Jarosław – prof. dr hab. inż., PG, WFTiMS, ﬁzyka ciała stałego,
ryba@pg.gda.pl
Rządkowski Romuald – prof. dr hab. inż., IMP PAN, dynamika turbin, drgania wymuszone, z3@imp.gda.pl
Sabik Agnieszka – dr inż., PG, WILiŚ, mechanika powłok, stateczność, kompozyty
warstwowe, agsa@pg.gda.pl
Sawicki Jerzy – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, hydromechanika, jsaw@pg.gda.pl
Sitarski Arkadiusz – dr inż., PG, WILiŚ, mosty, konstrukcje sprężone,
astar@pg.gda.pl
Skowronek Marek – dr inż., doc. PG, PG, WILiŚ, probabilistyka, niezawodność konstrukcji, mskowro@pg.gda.pl
Szwaba Ryszard – dr hab. inż., IMP PAN, strumieniowe generatory wirów,
ryszard.szwaba@imp.gda.pl
Szydłowski Michał – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, modelowanie przepływów,
analiza zagrożenia i ryzyka powodziowego,
michal.szydlowski@wilis.pg.gda.pl
Szymczak Czesław – prof. dr hab. inż., emeryt, PG, WOiO, teoria konstrukcji, wrażliwość, optymalizacja, szymcze@pg.gda.pl
Szymkiewicz Adam – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, wielofazowe przepływy
w niejednorodnych ośrodkach porowatych, adams@pg.gda.pl
Szymkiewicz Romuald – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, hydrologia, hydromechanika, hydraulika, modelowanie przepływów, rszym@pg.gda.pl
Tesch Krzysztof – dr hab. inż., prof. PG, PG, WM, mechanika płynów, bioprzepływy,
optymalizacja, metody numeryczne, krzyte@pg.gda.pl
Tomaszewska Agnieszka – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, mechanika konstrukcji, biomechanika, identyﬁkacja systemów, atomas@pg.gda.pl
Urbańska-Galewska Elżbieta – dr hab inż., prof. PG, PG, WILiŚ, lekkie konstrukcje
stalowe, technologia kształtowników giętnych, ugalew@pg.gda.pl
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Wilde Krzysztof – prof. dr hab. inż., PG, WILiŚ, dynamika budowli, diagnostyka
i monitoring, wild@pg.gda.pl
Winkelmann Karol – dr inż., PG, WILiŚ, zastosowania probabilistyki w zagadnieniech inżynierskich, karolwin@pg.gda.pl
Witkowski Wojciech – dr hab. inż., prof. PG, PG, WILiŚ, metoda elementow skończonych, teoria powłok, wojwit@pg.gda.pl
Wittbrodt Edmund – prof. dr hab. inż., PG, WM, mechanika teoretyczna i stosowana, biomechanika, metody komputerowe, ewittbro@pg.gda.pl
Wojnicz Wiktoria – dr inż., PG, WM, modelowanie w biomechanice,
wikwojni@pg.gda.pl
Zadroga Bohdan – prof. dr hab. inż., PG, WOiO, geotechnika, geoinżynieria, mechanika gruntów, fundamentowanie, bzad@pg.gda.pl
Zboiński Grzegorz – dr hab. inż., prof. IMP, IMP PAN, mechanika teoretyczna,
zboi@imp.gda.pl
Zmitrowicz Alfred – dr hab. inż., prof. IMP, IMP PAN, mechanika kontaktu, tarcia
i zużycia, azmit@imp.gda.pl
Żerdzicki Krzysztof – dr inż., PG, WILiŚ, teoria konstrukcji, teoria powłok, przekrycia wiszące, krzzerdz@pg.gda.pl
IBW PAN
IMP PAN
PG
WFTiMS
WILiŚ
WM
WOiO
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Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Mechaniczny
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

ODDZIAŁ GLIWICKI
100 członków
Adamczyk Jan – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, jan.adamczyk@polsl.pl
Ajdukiewicz Andrzej – prof. dr inż., PŚl, WB, mechanika,
andrzej.ajdukiewicz@polsl.pl
Bachorz Paweł – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, dynamika maszyn, dynamika układów elektromechanicznych, optymalizacja, pawel.bachorz@polsl.pl
Balin Alicja – dr hab. inż., PŚl, WIB, mechanika, biomateriały, kompozyty polimerowe, zmęczeniowe pękanie, alicja.balin@polsl.pl
Bąk Roman doc. – dr inż., emeryt, PŚl, WOiZ, mechanika
Beluch Witold – dr hab. inż., PŚl, WMT, metody inteligencji obliczeniowej, optymalizacja, metody numeryczne, modelowanie wieloskalowe,
witold.beluch@polsl.pl
Bizoń Krzysztof – dr inż., PŚl, WT, mechanika, krzysztof.bizon@polsl.pl
Brodny Jarosław – dr hab. inż., PŚl, WOiZ, układy dyskretne z tarciem suchym,
dynamika układów mechanicznych, efektywność procesów produkcyjnych,
hydraulika siłowa, jaroslaw.brodny@polsl.pl
Buchacz Andrzej – prof. dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, budowa i eksploatacja
maszyn, automatyka i robotyka, pedagogika, informatyka,
andrzej.buchacz@polsl.pl
Burczyński Tadeusz – prof. dr hab. inż., IPPT PAN, Warszawa, mechanika,
tadeusz.burczynski@polsl.pl
Chmielniak Tadeusz – prof. dr hab. inż., PŚl, WIŚiE, mechanika,
tadeusz.chmielniak@polsl.pl
Cholewa Wojciech – prof. dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, metodologia projektowania i konstruowania, sztuczna inteligencja, informatyka,
wojciech.cholewa@polsl.pl
Chuchnowska Iwona – dr inż., PŚl, WIB, mechanika,
iwona.chuchnowska@polsl.pl
Długosz Adam – dr hab. inż., PŚl, WMT, metody obliczeniowe mechaniki, metody
sztucznej inteligencji, optymalizacja wielokryterialna,
adam.dlugosz@polsl.pl
Dolipski Marian – prof. dr hab. inż., PŚl, WGiG, mechanika,
marian.dolipski@polsl.pl
Drak Bronisław – dr hab. inż., emeryt, PŚl, WE, mechanika,
bronislaw.drak@polsl.pl
Duda Sławomir – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, dynamika układów elektromechanicznych, slawomir.duda@polsl.pl
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Dymarek Andrzej – dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika,
andrzej.dymarek@polsl.pl
Dzitkowski Tomasz – dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, dynamika maszyn i robotów, drgania mechaniczne, analiza i synteza układów mechanicznych,
tomasz.dzitkowski@polsl.pl
Fedeliński Piotr – prof. dr hab. inż, PŚl, WMT, mechanika, obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, dynamika układów mechanicznych, metody komputerowe
mechaniki, piotr.fedelinski@polsl.pl
Filipowicz Krzysztof – dr hab. inż., PŚl, WGiG, mechanika,
krzysztof.ﬁlipowicz@polsl.pl
Gąsiorek Damian – dr hab. inż., PŚl, WMT, damian.gasiorek@polsl.pl
Głomb Józef – prof. dr hab. inż., emeryt, PŚl, WB, mechanika,
evermeet@polsl.gliwice.pl
Grzegorzek Wojciech – dr inż., PŚl, WGiG, mechanika,
wojciech.grzegorzek@polsl.pl
Guzik-Kopyto Agata – dr inż., PŚl, WIB, mechanika, biomechanika, lokomocja, modelowanie narządu ruchu, agata.guzik@polsl.pl
Gzik Marek – prof. dr hab. inż., PŚl, WIB, mechanika, biomechanika narządu ruchu,
modelowanie w biomechanice, inżynieria biomedyczna,
marek.gzik@polsl.pl
Gzik-Zroska Bożena – dr inż., PŚl, WIB, biomechanika, inżynieria biomedyczna,
badania wytrzymałościowe, komputerowe modelowanie w biomechanice,
bozena.gzikzroska@polsl.pl
Harężlak Krystyna – mgr inż., emeryt, PŚl, WMT, mechanika,
katarzyna.harezlak@polsl.pl
Jaszczuk Marek – dr hab. inż., prof. PŚl, PŚl, WGiG, mechanika, mechatronika, bezpieczeństwo użytkowania maszyn górniczych, systemy mechanizacyjne w górnictwie, marek.jaszczuk@polsl.pl
Jochymczyk-Woźniak Katarzyna – dr inż., PŚl, WIB, mechanika,
katarzyna.jochymczyk-wozniak@polsl.pl
John Antoni – dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, biomechanika, metody komputerowe w mechanice, przepływ ciepła, optymalizacja konstrukcji, identyﬁkacja
parametrów materiałowych sandwich structures, antoni.john@polsl.pl
Jureczko Paweł – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, modelownie w biomechanice, analiza ruchu, sprzęt medyczny, pawel.jureczko@polsl.pl
Jureczko Mariola – dr inż., PŚl, WMT, elektrownie wiatrowe, optymalizacja i analiza
wrażliwości, dynamika maszyn, mechanika, mariola.jureczko@polsl.pl
Jurkojć Jacek – dr inż., PŚl, WIB, inżynieria biomedyczna, stabilograﬁa, analiza ruchu, technologia wirtualnej rzeczywistości, jacek.jurkojc@polsl.pl
Kaczmarczyk Jarosław – dr hab. inż., PŚl, WMT, teoria sprężystości i plastyczności,
metoda elementów skończonych, metody optymalizacji klasycznej oraz algorytmy genetyczne i ewolucyjne, dynamika maszyn, przepływ ciepła, biomechanika, jaroslaw.kaczmarczyk@polsl.pl
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Kaliński Władysław – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, teoria mechanizmów i maszyn, dynamika układów mechanicznych, miernictwo dynamiczne,
wladyslaw.kalinski@polsl.pl
Kawlewski Krzysztof – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, dynamika układów mechatronicznych, optymalizacja, krzysztof.kawlewski@polsl.pl
Kaźmierczak Jan – prof. dr hab. inż., PŚl, WOiZ, mechanika,
jan.kazmierczak@polsl.pl
Kciuk Sławomir – dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, analiza modalna, dynamika
układów mechatronicznych, slawomir.kciuk@polsl.pl
Kempny Stanisław – dr inż., PŚl, WB, mechanika, stanislaw.kempny@polsl.pl
Kielan Paweł – dr inż., PŚl, WE, mechanika, pawel.kielan@polsl.pl
Konopelska Agnieszka – dr inż., PŚl, WMT, biomechanika, analiza chodu, projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych dla zwierząt, biomechaniczna ocena spastyczności, modelowanie w biomechanice, agnieszka.konopelska@polsl.pl
Koprowski Tadeusz – dr inż., emeryt, PŚl, WMT, mechanika
Korczak Andrzej – dr hab. inż., PŚl, WIŚiE, mechanika, andrzej.korczak@polsl.pl
Kosmol Jan – prof. dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, obrabiarki, obróbka skrawaniem, serwonapędy, jan.kosmol@polsl.pl
Kost Gabriel – dr hab. inż., PŚl, WMT, sterowanie systemami mechatronicznymi,
modelowanie systemów mechatronicznych, robotyka, gabriel.kost@polsl.pl
Kostowski Edward – prof. dr hab. inż., PŚl, WIŚiE, mechanika,
edward.kostowski@polsl.pl
Kozioł Joachim – prof. dr hab. inż., PŚl, WIŚiE, mechanika, joachim.koziol@polsl.pl
Kozioł Stanisław – dr inż., PŚl, WIŚiE, mechanika
Krzystała Edyta – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, układy bezpieczeństwa w pojazdach, edyta.krzystala@polsl.pl
Machoczek Tomasz – dr inż., PŚl, WMT, mechanika, technologie druku 3D, struktury inteligentne, tomasz.machoczek@polsl.pl
Majchrzak Ewa – prof. dr hab. inż., PŚl, WMT, mechanika, ewa.majchrzak@polsl.pl
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Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Budownictwa
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Jurecki Rafał Stanisław – dr hab. inż., PŚk, WMiBM, modelowanie, badania zachowania kierowców, sytuacje wypadkowe, zagadnienia bezpieczeństwa czynnego, rjurecki@tu.kielce.pl
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Kurczyński Dariusz – dr inż., PŚk, WMiBM, tłokowe silniki spalinowe, paliwa
silnikowe, układy zasilania tłokowych silników spalinowych, procesy robocze
silników spalinowych, oddziaływanie silników spalinowych na środowisko,
badania eksperymentalne, kdarek@tu.kielce.pl
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robotyka, napędy pneumatyczne i hydrauliczne, teoria sterowania,
plonecki@tu.kielce.pl
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radowicz@tu.kielce.pl
Stańczyk Tomasz – prof. dr hab. inż., PŚk, WMiBM, dynamika maszyn, technika
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Bohdal Tadeusz – prof. dr hab. inż., PK, WM, budowa i eksploatacja maszyn, technika cieplna i chłodnicza, przemiany fazowe czynników chłodniczych, klimatyzacja, wentylacja, odnawialne źródła energii,
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plastyczna, Ansys/Ls Dyna, modelowanie, MES, wytrzymałość materiałów,
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Szklarek Karol – mgr inż., PL, WM, modelowanie elementów nośnych konstrukcji,
k.szklarek@pollub.pl
Szmit Zoﬁa – mgr inż., PL, WM, drgania chaotyczne, chaos, dynamika, synchronizacja, z.szmit@pollub.pl
Świć Antoni – prof. dr hab. inż., PL, WM, elastyczna automatyzacja procesów produkcyjnych, zastosowanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie,
obróbka części o małej sztywności, a.swic@pollub.pl
Teter Andrzej – dr hab. inż., prof. PL, PL, WM, stateczność konstrukcji cienkościennych, wytrzymałość materiałów, mechanika kompozytów, a.teter@pollub.pl
Warmiński Jerzy – prof. dr hab. inż., PL, WM, drgania nieliniowe, dynamika maszyn, teoria bifurkacji i chaosu, dynamika struktur inteligentnych,
j.warminski@pollub.pl
Weremczuk Andrzej – dr inż., PL, WM, drgania nieliniowe, dynamika procesu skrawania, układy z opóźnieniem czasowym, a.weremczuk@pollub.pl
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Wysmulski Paweł – mgr inż., PL, WM, stateczność konstrukcji, ustroje cienkościenne, laminaty, p.wysmulski@pollub.pl
PL
WBiA
WEiL
WM

–
–
–
–

Politechnika Lubelska
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Wydział Mechaniczny
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ODDZIAŁ ŁÓDZKI
53 członków
Awrejcewicz Jan – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, dynamika, automatyka i biomechanika, jan.awrejcewicz@p.lodz.pl
Dems Krzysztof – prof. dr hab. inż., PŁ, WTMiWT, mechanika, mechanika techniczna, informatyka stosowana, krzysztof.dems@p.lodz.pl
Dębski Piotr – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, mechanika komputerowa, sieci neuronowe w zagadnieniach inżynierskich, piotr.debski@p.lodz.pl
Domagalski Łukasz – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, nieliniowe zagadnienia stateczności i dynamiki elementów konstrukcyjnych, lukasz.domagalski@p.lodz.pl
Frydrych Iwona – prof. dr hab. inż., PŁ, WTMiWT, włókiennictwo, metrologia włókiennicza, materiałowe projektowanie odzieży, iwona.frydrych@p.lodz.pl
Gałkiewicz Tadeusz – prof. dr hab. inż., emeryt, PŁ, WM, statyka i stateczność konstrukcji
Gawin Dariusz – prof. dr hab. inż., PŁ, WBAiIŚ, modelowanie sprzężonych zjawisk
higro-termo-chemo-mechanicznych w ośrodkach porowatych, modelowanie
wymiany masy i energii w budynku, dariusz.gawin@p.lodz.pl
Golański Józef – dr inż., emeryt, PŁ, WTMiWT, mechanika, przepływy we włókiennictwie
Golubiewski Marek – dr inż., emeryt, PŁ, WBAiIŚ, mechanika kompozytów, niestandardowe modele jednorodnych i niejednorodnych ciał stałych,
marek.golubiewski@gmail.com
Grądzki Ryszard – prof. dr hab. inż., PŁ, WZiIP, nośność konstrukcji, biomechanika,
logistyka, ryszard.gradzki@p.lodz.pl
Grossman Kazimierz – dr inż., emeryt, PŁ, WM, wytrzymałość materiałów
Januszkiewicz Krzysztof – dr inż., PŁ, WM, mechanika techniczna,
krzysztof.januszkiewicz@p.lodz.pl
Jaroniek Mieczysław – dr hab. inż., emeryt, PŁ, WM, mechanika pękania, elastooptyka, mieczyslaw.jaroniek@p.lodz.pl
Jędrysiak Jarosław – prof. dr hab. inż., PŁ, WBAiIŚ, mechanika konstrukcji, termomechanika kompozytów, jarek@p.lodz.pl
Kamiński Marcin – prof. dr hab. inż., PŁ, WBAiIŚ, metody komputerowe w mechanice, mechanika stochastyczna, mechanika ośrodków niejednorodnych,
marcin.kaminski@p.lodz.pl
Kapitaniak Tomasz – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, dynamika układów materialnych,
tomasz.kapitaniak@p.lodz.pl
Kaźmierczak-Sobińska Magda – mgr inż., PŁ, WBAiIŚ, stateczność i dynamika
cienkich płyt o funkcyjnej gradacji własności, magda.sobinska@wp.pl
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Kącki Edward – prof. dr hab., emeryt, PŁ, WFTIiMS, informatyka, badania symulacyjne, sztuczna inteligencja
Klemm Piotr – prof. dr hab. inż., PŁ, WBAiIŚ, sprzężone zagadnienia wymiany masy i energii, rozprzestrzenianie się fal akustycznych, piotr.klemm@p.lodz.pl
Kołakowski Zbigniew – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, stateczność i nośność konstrukcji cienkościennych, zbigniew.kolakowski@p.lodz.pl
Konieczny Sylwester – dr hab. inż., emeryt, PŁ, WBAiIŚ, mechanika kompozytów
Kopias Kazimierz – prof. dr hab. inż., PŁ, WTMiWT, włókiennictwo, mechaniczna
technologia włókna, kazimierz.kopias@p.lodz.pl
Kotełko Maria – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, stateczność i nośność konstrukcji cienkościennych, maria.kotelko@p.lodz.pl
Kowalczyk Leon – dr inż., emeryt, PŁ, WTMiWT, włókiennictwo, przepływy we
włókiennictwie, leon.kowalczyk@p.lodz.pl
Królak Marian – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, statyka, dynamika, stateczność i nośność konstrukcji cienkościennych, marian.krolak@p.lodz.pl
Kubiak Tomasz – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, stateczność i nośność konstrukcji cienkościennych, metody numeryczne w mechanice, tomasz.kubiak@p.lodz.pl
Leﬁk Marek – prof. dr hab. inż., PŁ, WBAiIŚ, mechanika kompozytów, mechanika
gruntów, metody numeryczne w mechanice, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w mechanice, marek.leﬁk@p.lodz.pl
Lipiński Janusz – doc. dr inż., emeryt, PŁ, WTMiWT, mechanika, mechanika techniczna, metody numeryczne, janusz.lipinski@p.lodz.pl
Mania Radosław – dr hab. inż., PŁ, WM, stateczność i nośność konstrukcji cienkościennych, metody numeryczne w mechanice, radoslaw.mania@p.lodz.pl
Marczak Jakub – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, dynamika cienkich płyt warstwowych,
jakub.marczak@p.lodz.pl
Marynowski Krzysztof – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, dynamika układów materialnych, krzysztof.marynowski@p.lodz.pl
Młotkowski Andrzej – dr inż., emeryt, PŁ, WM, wytrzymałość materiałów, metody
numeryczne w mechanice, andrzej.mlotkowski@p.lodz.pl
Niezgodziński Tadeusz – prof. dr hab. inż., emeryt, PŁ, WM, mechanika pękania,
tadeusz.niezgodzinski@p.lodz.pl
Ostrowski Piotr – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, termomechanika ośrodków FGM,
piotr.ostrowski@p.lodz.pl
Pazera Ewelina – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, modelowanie zagadnień termosprężystości
w laminatach z funkcyjną gradacją własności, ewelina.pazera@p.lodz.pl
Perlikowski Przemysław – dr hab. inż., PŁ, WM, drgania mechaniczne, nieliniowe
układy dynamiczne, układy dynamiczne z nieciągłościami, synchronizacja,
przemyslaw.perlikowski@p.lodz.pl
Polka Andrzej – dr inż., emeryt, PŁ, WM, mechanika techniczna,
andrzej.polka@p.lodz.pl
Przedecki Tadeusz – doc. dr. inż., emeryt, PŁ, WBAiIŚ, mechanika gruntów, geotechnika
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Radzikowska Alina – dr, PŁ, WBAiIŚ, zagadnienia przepływu ciepła w laminatach
FGM, alina.radzikowska@p.lodz.pl
Ratajczyk Roman – dr inż., emeryt, PŁ, mechanika techniczna
Rogowski Bogdan – prof. dr hab. inż., emeryt, PŁ, WBAiIŚ, mechanika pękania, mechanika kontaktu i inkluzji, pola sprzężone termo-magneto-elektro-sprężyste, brogowsk@p.lodz.pl
Stefański Andrzej – prof. dr hab. inż., PŁ, WM, dynamika układów materialnych,
andrzej.stefanski@p.lodz.pl
Świątek Marcin – mgr inż., PŁ, WBAiIŚ, zagadnienia stateczności i dynamiki elementów konstrukcyjnych, marcin.swiatek@p.lodz.pl
Świątek Michał – mgr inż., PŁ, WBAiIŚ, metody numeryczne w mechanice, dynamika i stateczność, michal.swiatek@p.lodz.pl
Świniarski Jacek – dr inż., PŁ, WM, metody obliczeniowe w mechanice, nośność
i stateczność konstrukcji cienkościennych, jacek.swiniarski@p.lodz.pl
Towarek Zygmunt – dr hab. inż., PŁ, WM, dynamika maszyn,
zygmunt.towarek@p.lodz.pl
Wagner Irena – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, metody obliczeniowe mechaniki, mechanika
materiałów kompozytowych, irena.wagner@p.lodz.pl
Wirowski Artur – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, dynamika płyt pierścieniowych o funkcyjnej
gradacji własności, artur.wirowski@p.lodz.pl
Wojciechowski Marek – dr inż., PŁ, WBAiIŚ, sztuczne sieci neuronowe w mechanice – modelowanie konstytutywne gruntów i kompozytów,
marek.wojciechowski.1@p.lodz.pl
Zaraś Jan – dr inż., PŁ, WM, statyka i stateczność konstrukcji, jan.zaras@p.lodz.pl
Zawadzki Leszek – dr hab. inż., emeryt, PŁ, WTMiWT, włókiennictwo, przepływy
we włókiennictwie, leszek.zawadzki@p.lodz.pl
Zwoliński Wacław – dr inż., emeryt, PŁ, mechanika techniczna
Żeligowski Andrzej – dr inż., emeryt, PŁ, WM, statyka i stateczność konstrukcji,
andrzej.zeligowski@p.lodz.pl
PŁ
WBAiIŚ
WFTIiMS

–
–
–

WM
WTMiWT

–
–

WZiIP

–
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Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki
Stosowanej
Wydział Mechaniczny
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI
18 członków
Badur Janusz – prof. dr hab. inż., IMP PAN, termodynamika racjonalna,
jb@karol.imp.gda.pl
Białobrzewski Ireneusz – prof. dr hab. inż., UWM, WNT, matematyczne modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w materiałach biologicznych,
irekb@uwm.edu.pl
Duda Michał – dr inż., UWM, WNT, termodynamika (termosyfony odwrócone),
michal.duda@uwm.edu.pl
Dudda Waldemar – dr inż., UWM, WNT, degradacja korozyjna konstrukcji, ośrodki
ciągłe i sypkie, waldemar.dudda@uwm.edu.pl
Frączyk Adam – dr inż., UWM, WNT, badania własności ﬁzyko-chemicznych stopów amorﬁcznych poddanych procesowi krystalizacji,
adam.fraczyk@uwm.edu.pl
Kharchenko Yevhen – prof. dr hab. inż., UWM, WNT oraz Uniwersytet Narodowy
„Politechnika Lwowska”, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, modelowanie procesów niestacjonarnych w układach napędowych i konstrukcjach nośnych maszyn i urządzeń, yevhen.kharchenko@uwm.edu.pl
Kłysz Sylwester – dr hab. inż., prof. UWM, UWM, WNT oraz ITWL, mechanika pękania, sylwesterklysz3@gmail.com
Komar Wiesław – dr inż., UWM, WNT, trybologia, komar@uwm.edu.pl
Lampart Piotr – dr hab. inż., IMP PAN, metody obliczeniowe w mechanice płynów
i wymianie ciepła, piotr.lampart@imp.gda.pl
Lipiński Seweryn – dr inż., UWM, WNT, mechanika stosowana, metrologia techniczna, elektroniczne techniki pomiarowe, seweryn.lipinski@uwm.edu.pl
Markowski Marek – prof. dr hab. inż., UWM, WNT, wymiana ciepła i masy w materiałach biologicznych, marek@uwm.edu.pl
Miąskowski Wojciech – dr inż., UWM, WNT, budowa maszyn (odnawialne źródła
energii), wojmek@uwm.edu.pl
Myhan Ryszard – dr hab. inż., prof. UWM, UWM, WNT, reologia,
ryszard.myhan@uwm.edu.pl
Pelc Józef – dr hab. inż., prof. UWM, UWM, WNT, mechanika materiałów gumopodobnych (modelowanie opon pneumatycznych), metody komputerowe mechaniki, jozef.pelc@uwm.edu.pl
Pietkiewicz Paweł – dr inż., UWM, WNT, mechanika płynów (odnawialne źródła
energii), papiet@uwm.edu.pl
Sobieski Wojciech – dr hab. inż., prof. UWM, UWM, WNT, numeryczna i eksperymentalna mechanika płynów (głównie ośrodki wielofazowe),
wojciech.sobieski@uwm.edu.pl

247

Srokosz Piotr – dr hab. inż., prof. UWM, UWM, WNT, mechanika gruntów, zastosowania sztucznej inteligencji w geotechnice, psrok@uwm.edu.pl
Syroka Zenon – dr inż., UWM, WNT, dynamika analityczna, analiza sygnałów,
obrazów, drgań i udarów, zastosowania matematyki w naukach technicznych, diagnostyka techniczna, projektowanie praktyczne nietypowych maszyn
i urządzeń, syrokaz@onet.eu
IMP PAN
ITWL
UWM
WNT
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Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych

ODDZIAŁ OPOLSKI
32 członków
Achtelik Henryk – dr inż., PO, WM, zagadnienia dynamiki konstrukcji, zmęczenie tworzyw konstrukcyjnych oraz części maszyn, metodyki badań zmęczeniowych
Bartoszuk Marian – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, modelowanie numeryczne procesu skrawania, rozpływ ciepła w streﬁe skrawania, współczynnik partycji ciepła na styku wióra i narzędzia, wpływ powłok ochronnych na cieplne charakterystyki procesu skrawania, m.bartoszuk@po.opole.pl
Będkowski Włodzimierz – dr inż., PO, WM, wieloosiowe zmęczenie tworzyw konstrukcyjnych oraz elementów maszyn, badania zmęczeniowe przy obciążeniach eksploatacyjnych, modele oceny trwałości zmęczeniowej, komputerowe
wspomaganie projektowania, w.bedkowski@po.opole.pl
Blacha Łukasz – dr inż., PO, WM, trwałość zmęczeniowa złączy spawanych, koncepcja najsłabszego ogniwa w zmęczeniu materiałów, niezawodność maszyn, prawdopodobieństwo zniszczenia przy obciążeniach zmiennoamplitudowych, l.blacha@po.opole.pl
Böhm Michał – dr inż., PO, WM, jedno- i wieloosiowe losowe zmęczenie materiałów, modele uwzględnienia wartości średniej naprężenia w metodzie spektralnej, wytrzymałość materiałów, komputerowe wspomaganie projektowania,
m.bohm@po.opole.pl
Chmielewski Tadeusz – prof. dr hab. inż., PO, WB, zagadnienia statyki, dynamiki
i niezawodności w mechanice konstrukcji, t.chmielewski@po.opole.pl
Dobrowolski Bolesław – dr hab. inż., PO, WM, mechanika płynów, metody numeryczne w mechanice, miernictwo energetyczne, modelowanie procesów
cieplno-przepływowych, b.dobrowolski@po.opole.pl
Gasiak Grzegorz – prof. dr hab. inż., PO, WM, dynamika maszyn, mechanika pękania, mechanika ciała stałego, trwałość materiałów z uwzględnieniem propagacji pęknięć zmęczeniowych, badania wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy
zmiennych amplitudach obciążenia, g.gasiak@po.opole.pl
Kamiński Sebastian – mgr inż., PO, WM, mechanika procesu kulowania, trwałość
zmęczeniowa materiałów ze zmodyﬁkowanymi plastycznie powłokami,
s.kaminski@po.opole.pl
Karolczuk Aleksander – dr hab. inż., prof. PO, WM, mechanika ciała stałego, zmęczenie metali i konstrukcji, płaszczyzny krytyczne w modelach zmęczenia materiałów przy wieloosiowych obciążeniach losowych, a.karolczuk@po.opole.pl
Kluger Krzysztof – dr hab. inż., prof. PO, WM, wieloosiowe zmęczenie materiałów,
wpływ wartości średniej obciążenia na trwałość zmęczeniową w opisie energetycznym, k.kluger@po.opole.pl
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Kowalski Mateusz – dr inż., PO, WM, zmęczenie materiałów w jednoosiowym stanie naprężenia, badanie materiałów platerowanych wybuchowo, wytrzymałość materiałów, m.kowalski@po.opole.pl
Królczyk Grzegorz – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, mechanika procesu kształtowania struktury geometrycznej powierzchni, g.krolczyk@po.opole.pl
Kulesa Anna – mgr inż., PO, WM, mechanika ciała stałego, zmęczenie materiałów
i konstrukcji, a.kulesa@po.opole.pl
Kurek Andrzej – dr inż., PO, WM, zmęczenie materiałów w jednoosiowym stanie
naprężenia i odkształcenia, badanie materiałów platerowanych wybuchowo,
wytrzymałość materiałów, a.kurek@po.opole.pl
Kurek Marta – dr inż., PO, WM, zmęczenie materiałów w wieloosiowym stanie naprężenia, kryteria wieloosiowego zmęczenia, mechanika ciał stałych,
ma.kurek@po.opole.pl
Lachowicz Cyprian – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, zmęczenie materiałów i konstrukcji, metody numeryczne w mechanice, metody energetyczne,
c.lachowicz@po.opole.pl
Łagoda Agnieszka – mgr inż., PO, WM, identyﬁkacja i modelowanie zjawisk i materiałów stosowanych w implantologii stomatologicznej, a.lagoda@po.opole.pl
Łagoda Tadeusz – prof. dr hab. inż., PO, WM, zmęczenie materiałów i konstrukcji
z uwzględnieniem wieloosiowych obciążeń i koncentratorów naprężeń, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, t.lagoda@po.opole.pl
Owsiński Robert – mgr inż., PO, WM, badania dynamiczne materiałów przy użyciu
wzbudników elektrodynamicznych, zagadnienia dynamiki konstrukcji,
r.owsinski@po.opole.pl
Marciniak Zbigniew – dr inż., PO, WM, wieloosiowe zmęczenie materiałów i konstrukcji, badanie materiałów wielowarstwowych, mechanika ciała stałego,
komputerowe wspomaganie projektowania, z.marciniak@po.opole.pl
Mrzygłód Mirosław – dr hab. inż., prof. PO, WM, multidyscyplinarna optymalizacja konstrukcji, zmęczenie wieloosiowe, biomechanika,
m.mrzyglod.po.opole.pl
Niesłony Adam – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, wytrzymałość materiałów, zmęczenie materiałów, metoda spektralna wyznaczania trwałości zmęczeniowej,
komputerowe wspomaganie projektowania, wieloosiowe obciążenia losowe,
a.nieslony@po.opole.pl
Niesłony Piotr – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, modelowanie oddziaływań mechanicznych, trybologicznych i termicznych w streﬁe dekohezji materiału, badania
materiałów trudnoskrawalnych, p.nieslony@po.opole.pl
Partyka Marian – prof. dr hab., PO, WM, metodologia projektowania, metody numeryczne w projektowaniu, logika procesów decyzyjnych, inżynieria wiedzy,
m.partyka@po.opole.pl
Pawliczek Roland – dr inż., PO, WM, wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach wieloosiowych, badanie wpływu parametrów obciążenia na trwałość
przy zmiennym zginaniu i skręcaniu, mechatronika, r.pawliczek@po.opole.pl
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Robak Grzegorz – dr inż., PO, WM, wytrzymałość materiałów, trwałość materiałów
przy zginaniu ze skręcaniem w zakresie propagacji pęknięć, modyﬁkacja metody Neubera w celu uwzględnienia wpływu karbu na trwałość zmęczeniową,
g.robak@po.opole.pl
Rozumek Dariusz – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, mechanika ciała stałego, mechanika pękania, wieloosiowe zmęczenie materiałów i konstrukcji, badanie materiałów wielowarstwowych, teoria mechanizmów i maszyn,
d.rozumek@po.opole.pl
Rząsa Mariusz – dr hab. inż., prof. PO, PO, WM, mechanika płynów, metody identyﬁkacji osadów oraz gazów przy pomocy technik komputerowych,
m.rzasa@po.opole.pl
Ulbrich Roman – prof. dr hab. inż., PO, WM, aparatura procesowa, inżynieria
środowiska, odnawialne źrodła energii, racjonalne gospodarowanie energią,
badania przepływu mieszanin wielofazowych z wykorzystaniem analizy procesów stochastycznych i metod rozpoznawania obrazu, r.ulbrich@po.opole.pl
Walat Karolina – dr inż., PO, WM, wieloosiowe zmęczenie materiałów i konstrukcji, kryteria wieloosiowego zmęczenia zdeﬁniowane przy pomocy płaszczyzny
krytycznej, k.walat@po.opole.pl
Zembaty Zbigniew – dr hab. inż., PO, WB, inżynieria sejsmiczna, mechanika budowli, metody stochastyczne, dynamika budowli, identyﬁkacja dynamiczna
konstrukcji budowlanych na podstawie eksperymentu modelowego, drgania
losowe i niezawodność konstrukcji przy kinematycznym wymuszeniu falowym, z.zembaty@po.opole.pl
PO
WB
WM

–
–
–

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa
Wydział Mechaniczny

251

ODDZIAŁ POZNAŃSKI
72 członków
Boruszak Andrzej – dr inż., Wielkopolska Izba Budownictwa, mechanika, konstrukcje trójwarstwowe, biuro@metalplastinvest.com.pl
Buczkowski Wiesław – dr hab. inż., prof. UPP, UPP, mechanika budowli, budownictwo rolnicze
Buśkiewicz Jacek – dr hab. inż., PP, IMS, teoria mechanizmów, dynamika maszyn,
biomechanika, jacek.buskiewicz@put.poznan.pl
Cempel Czesław – prof. dr hab., PP, IMS, wibroakustyka, dynamika maszyn, inżynieria systemów, czeslaw.cempel@put.poznan.pl
Chajda Jan – prof., PP, ITM, metrologia techniczna, pomiary kół zębatych, stereometrii powierzchni, współrzędnościowa technika pomiarowa,
jan.chajda@put.poznan.pl
Cieszko Mieczysław – dr hab. inż., prof. UKW, UKW, modelowanie materiałów, symulacja procesów ﬁzycznych, cieszko@ukw.edu.pl
Dobry Marian – dr hab. inż., PP, IMS oraz PWSZ w Lesznie, wibroakustyka, dynamika maszyn, biomechanika, marian.dobry@put.poznan.pl
Dudziak Marian – dr hab., PP, ITM oraz PWSZ w Kaliszu, mechanika konstrukcji,
marian.dudziak@put.poznan.pl
Dzięcielak Ryszard – dr hab. inż., prof. PP, PP, IKB oraz PWSZ w Pile, termomechanika ośrodków porowatych nasyconych cieczą, propagacja fal w tych ośrodkach, ryszard.dziecielak@put.poznan.pl
Finke Szymon – mgr inż., wytrzymałość konstrukcji spawanych, dynamika pojazdów szynowych, szymon.ﬁnke@gmail.com
Fraska Agnieszka – dr, PP, IMS, mechanika, teoria sprężystości, metody bezsiatkowe, biomechanika, agnieszka.fraska@put.poznan.pl
Fritzkowski Paweł – dr inż., PP, IMS, modelowanie i symulacja ruchu lin i łańcuchów, dynamika układów wieloczłonowych, drgania i dynamika nieliniowa,
metody analityczne i numeryczne w mechanice,
pawel.fritzkowski@put.poznan.pl
Gapski Romuald – mgr, PP, IKB, mechanika konstrukcji
Garbowski Tomasz – dr inż., PP, IKB, mechanika komputerowa, nieliniowa dynamika, problemy odwrotne, mechanika materiałów,
tomasz.garbowski@put.poznan.pl
Garstecki Andrzej – prof. dr hab. inż., PP, IKB oraz PWSZ w Pile, komputerowa
mechanika konstrukcji, optymalizacja, andrzej.garstecki@put.poznan.pl
Glema Adam – dr hab. inż., prof. PP, PP, IKB, zjawiska falowe w ciałach stałych,
modele konstytutywne materiału, optymalizacja konstrukcji,
adam.glema@put.poznan.pl
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Golec Maria – dr, PP, IMS, mechanika, dynamika maszyn, drgania,
maria.golec@put.poznan.pl
Golec Zdzisław – dr, PP, IMS, mechanika, dynamika maszyn, drgania,
zdzislaw.golec@put.poznan.pl
Grabski Jakub – dr inż., PP, IMS, mechanika płynów, wymiana ciepła, inżynieria
biomedyczna, metody bezsiatkowe, metody sztucznej inteligencji,
jakub.grabski@put.poznan.pl
Grygorowicz Magdalena – dr inż., PP, IMS, wytrzymałość i stateczność konstrukcji
wielowarstwowych z rdzeniem z pianki metalowej,
magdalena.grygorowicz@put.poznan.pl
Guminiak Michał – dr hab. inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji budowlanych,
michal.guminiak@put.poznan.pl
Hoﬀmann Tadeusz – prof. dr hab., PWSZ w Kaliszu, teoria pól połączonych, teoria
ośrodków nieklasycznych, teoria elektromagnetyzmu,
tadeusz.hoﬀmann@put.poznan.pl
Husiar Bogdan – dr, emeryt, PP, IKB
Jankowska Małgorzata – dr, PP, IMS, mechanika ciał stałych,
malgorzata.jankowska@put.poznan.pl
Jankowski Janusz – dr hab., WSG w Bydgoszczy, mechanika bryły, termosprężystość, janusz.jankowski.47@wp.pl
Jarzyński Franciszek – doc. dr inż., emeryt, PP, IKB
Joniak Stefan – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IMS, stefan.joniak@put.poznan.pl
Kamiński Henryk – dr hab. inż., PP, IMS, mechanika, metoda numeryczne, MES,
henryk.kaminski@put.poznan.pl
Kaźmierczak Henryk – dr hab., Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, dynamika maszyn, degradacja struktur mechanicznych, metody energetyczne,
diagnostyka maszyn, kazmhenr@pimr.poznan.pl
Kołodziej Jan – prof. dr hab. inż., PP, IMS, PWSZ w Pile, metody komputerowe
w mechanice, mechanika płynów, metody bezsiatkowe,
jan.kolodziej@put.poznan.pl
Kowalak Janina – dr, PP, IMS, mechanika, dynamika, wibroakustyka
Kowalski Stefan – prof. dr hab. inż., PP, ITiICh, mechanika stosowana, inżynieria
chemiczna i procesowa, hydro-termo-mechanika materiałów suszonych,
stefan.j.kowalski@put.poznan.pl
Kubik Józef – prof. dr hab. inż., UKW, mechanika materiałów porowatych, metody
numeryczne, kubik@ukw.edu.pl
Kuczma Mieczysław – prof. dr hab. inż., PP, IKB, mechanika materiałów i konstrukcji, materiały z pamięcią kształtu, kompozyty, betony wysokowartościowe, metody komputerowe mechaniki, nierówności wariacyjne, zagadnienia komplementarności, mieczyslaw.kuczma@put.poznan.pl
Lewandowski Roman – prof. dr hab. inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji budowlanych, liniowa i nieliniowa dynamika konstrukcji, redukcja drgań konstrukcji
budowlanych, roman.lewandowski@put.poznan.pl
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Lewiński Jerzy – dr, PP, mechanika, stateczność konstrukcji,
jerzy.lewinski@put.poznan.pl
Litewka Andrzej – prof. dr hab. inż., PP, WA, mechanika materiałów i konstrukcji,
mechanika uszkodzenia materiałów, mechanika budowli w architekturze
historycznej, litewka.andrzej@gmail.com
Litewka Przemysław – dr hab. inż., prof. PP, PP, IKB, mechanika budowli, metoda
elementów skończonych, kontakt belka-belka,
przemyslaw.litewka@put.poznan.pl
Łańczak Władysław – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IKB
Łasecka-Plura Magdalena – dr inż., PP, IKB, mechanika budowli,
magdalena.lasecka-plura@put.poznan.pl
Łodygowski Tomasz – prof. dr hab. inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji, analiza
plastyczna, biomechanika, tomasz.lodygowski@ikb.poznan.pl
Magnucki Krzysztof – prof. dr hab. inż., PP, IMS, stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, optymalizacja, krzysztof.magnucki@put.poznan.pl
Mielniczuk Janusz – prof. dr hab. inż., PP, KPKiM, mechanika ośrodków ciągłych
(teoria plastyczności), mechanika ośrodków porowatych, teoria konstrukcji,
janusz.mielniczuk@put.poznan.pl
Mierzwiczak Magdalena – dr inż., PP, IMS, bezsiatkowe metody obliczeniowe, mechanika płynów, ruch ciepła, magdalena.mierzwiczak@put.poznan.pl
Nieścierowicz Władysław – doc., emeryt
Osmólski Wojciech – prof. dr hab. inż., PP, IMRiPS, mechanika konstrukcji, mechanika pojazdów samochodowych, wojciech.osmolski@put.poznan.pl
Paczos Piotr – dr hab. inż., PP, IMS, stateczność konstrukcji (powłoki, belki cienkościenne), zagadnienia sprężyste i sprężysto-plastyczne, metody numeryczne
i eksperymentalne, piotr.paczos@put.poznan.pl
Pawlak Zdzisław – dr hab. inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji budowlanych,
zdzislaw.pawlak@put.poznan.pl
Piechowiak Tadeusz – dr hab. inż., prof. PP, ISSiT, dynamika pojazdów, konstrukcja
pojazdów szynowych, modelowanie układów hamulcowych,
tadeusz.piechowiak@put.poznan.pl
Przychodzki Maciej – dr inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji budowlanych,
maciej.przychodzki@put.poznan.pl
Puchałka Tadeusz – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IARiII,
tadeusz.puchalka@put.poznan.pl
Rakowski Jerzy – dr hab. inż., prof. PP, PP, IKB, mechanika konstrukcji, metoda elementów skończonych, równania różnicowe, jerzy.rakowski@put.poznan.pl
Ryżyński Andrzej – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IKB
Sałata Wojciech – dr inż., PP, IMS, mechanika, wibroakustyka,
wojciech.salata@put.poznan.pl
Sobczyńska-Kończak Zoﬁa – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IMS, termomechanika
ośrodków porowatych, termodyfuzja, zsob-kon83@wp.pl
Stańczak Marian – dr inż., UPP, mechanika stosowana, edwkos@wp.pl
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Starosta Roman – dr hab. inż., PP, IMS, mechanika teoretyczna, dynamika konstrukcji, roman.starosta@put.poznan.pl
Sumelka Wojciech – dr hab. inż., prof. PP, PP, IKB, mechanika teoretyczna, matematyka, ﬁlozoﬁa, wojciech.sumelka@put.poznan.pl
Sygulski Ryszard – dr hab. inż., PP, IKB oraz PWSZ w Kaliszu, mechanika budowli,
mechanika konstrukcji metalowych, ryszard.sygulski@put.poznan.pl
Sypniewska-Kamińska Grażyna – dr, PP, IMS, mechanika, metoda numeryczne,
MES, grazyna.sypniewska-kaminska@put.poznan.pl
Szyc Wacław – dr hab. inż. prof. PP, emeryt, PP, IMS, wytrzymałość i stateczność
konstrukcji cienkościennych, teoria powłok, teoria prętów cienkościennych,
waclaw.szyc@put.poznan.pl
Tuliszka-Sznitko Ewa – prof. dr hab. inż., PP, KTC, technika cieplna,
ewa.tuliszka-sznitko@put.poznan.pl
Walczak Tomasz – dr, PP, IMS, mechanika komputerowa, biomechanika,
tomasz.walczak@put.poznan.pl
Wdowicki Jacek – dr, PP, IKB oraz PWSZ w Kaliszu, analiza statyczna, dynamiczna
i nieliniowa budynków wysokich, metody komputerowe w obliczeniach konstrukcji, jacek.wdowicki@put.poznan.pl
Wielentejczyk Przemysław – dr inż., PP, IKB, mechanika konstrukcji budowlanych,
przemyslaw.wielentejczyk@put.poznan.pl
Wierszycki Marcin – dr inż., PP, IKB, modelowanie numeryczne, MES, mechanika
materiałów, biomechanika, wierszycki@budsoft.com.pl
Wiśniewski Stanisław – prof. dr hab. inż., emeryt, PP, IMS
Witkowski Dawid – inż., Instytut Pojazdów Szynowtch, TABOR, wytrzymałość materiałów, pojazdy szynowe, dawid.witkowski.poz@gmail.com
Woelke Stanisław – dr hab. inż. prof. PP, PP, IMS, mechanika stosowana, wibroakustyka, stanislaw.woelke@put.poznan.pl
Wosiewicz Bogdan – prof. dr hab. inż., UPP, mechanika budowli, budownictwo rolnicze. bjw@up.poznan.pl
Wróblewski Piotr – mgr inż., PP, WMRiT, mechanika, piotrwroblewski@wp.pl
IARiII
IMS
IKB
IMRiPS
ISSiT
ITiICh
ITM
KPKiM
KTC

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej
Instytut Mechaniki Stosowanej
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Instytut Silników Spalinowych i Transportu
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Instytut Technologii Mechanicznej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Katedra Techniki Cieplnej
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PP
PWSZ
UKW
UPP
WA
WMRiT
WSG

256

–
–
–
–
–
–
–

Politechnika Poznańska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Architektury
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Wyższa Szkoła Gospodarki

ODDZIAŁ RZESZOWSKI
30 członków
Burghardt Andrzej – dr hab. inż., PRz, WBMiL, dynamika maszyn, mechatronika,
robotyka, systemy wizyjne, andrzejb@prz.rzeszow.pl
Bakunowicz Jerzy – dr inż., PRz, WBMiL, konstrukcje cienkościenne, mechanika
doświadczalna, reologia konstrukcji, bakun@prz.rzeszow.pl
Balawender Tadeusz – dr hab. inż., PRz, WBMiL, przeróbka plastyczna, inżynieria
materiałowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych, tbalaw@prz.edu.pl
Gierlak Piotr – dr inż., PRz, WBMiL, modelowanie, sterowanie, metody sztucznej
inteligencji w robotyce, drgania układów mechanicznych, pgierlak@prz.edu.pl
Hendzel Zenon – prof. dr hab. inż., PRz, WBMiL, robotyka mobilna, sztuczna inteligencja, sterowanie, zenhen@prz.edu.pl
Jagiełowicz-Ryznar Celina – dr inż., PRz, WBMiL, robotyka mobilna, modelowanie, sterowanie, metody sztucznej inteligencji, cjr@prz.edu.pl
Klepacki Zbigniew – dr inż., PRz, WBMiL, mechanika lotu, konstrukcja samolotu,
aeroelastyczność, zbigklep@prz.rzeszow.pl
Koncewicz Stanisław – prof. dr hab. inż., emeryt, PRz, WBMiL, mechanika ciał odkształcalnych, teoria plastyczności
Kopecki Henryk – prof. dr hab. inż., PRz, WBMiL, konstrukcje cienkościenne, mechanika doświadczalna, reologia konstrukcji, hkopecki@prz.rzeszow.pl
Kopecki Tomasz – dr hab. inż., PRz, WBMiL, MES, stany deformacji zakrytycznych
ustrojów nośnych, mechanika doświadczalna, tkopecki@prz.rzeszow.pl
Kucaba-Piętal Anna – dr hab., PRz, WBMiL, nano- i mikromechanika, mechanika
płynów, metody numeryczne, anpietal@prz.rzeszow.pl
Kurc Krzysztof – dr inż., PRz
Kut Stanisław – dr hab. inż., PRz, WBMiL, przeróbka plastyczna, MES, inżynieria
wytwarzania, konstrukcje maszyn, stan kut@prz.edu.pl
Lis Tomasz – dr inż., PRz, WBMiL, MES, mechanika kontaktu, mechanika doświadczalna, list@prz.rzeszow.pl
Marciniec Adam – dr hab. inż., PRz, WBMiL, teoria mechanizmów i maszyn, mechanika kontaktu, teoria zazębień, amarc@prz.rzeszow.pl
Mazurek Przemysław – dr inż., PRz, WBMiL, MES, mechanika kontaktu, mechanika doświadczalna, pmazurek@prz.rzeszow.pl
Muszyńska Magdalena – dr inż., PRz, WBMiL, robotyka mobilna, modelowanie,
sterowanie, metody sztucznej inteligencji, magdaw@prz.edu.pl
Noga Stanisław – dr inż., PRz, WBMiL, dynamika maszyn, mechatronika, robotyka,
noga@prz.rzeszow.pl
Rejman Edward – dr inż., PRz, WBMiL, teoria mechanizmów i maszyn, mechanika
kontaktu, reologia konstrukcji, erejman@prz.rzeszow.pl
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Skrzat Andrzej – dr inż., PRz, WBMiL, MES, teoria eksperymentu, mechanika ciał
odkształcalnych, askrzat@prz.rzeszow.pl
Smykla Jan – dr, PRz, WBMiL, metody numeryczne, konstrukcje cienkościenne,
stateczność, jsmykla@prz.rzeszow.pl
Sobol Karol – dr inż., PRz, WBiIŚ, mechanika ogólna, mechanika budowli, dynamika konstrukcji
Szuster Marcin – dr inż., PRz, WBMiL, robotyka mobilna, sztuczna inteligencja,
sterowanie, mszuster@prz.edu.pl
Szybicki Dariusz – dr inż., PRz, WBMiL, informatyka, mechatronika, robotyka,
dszybicki@prz.rzeszow.pl
Święch Łukasz – dr inż., PRz, WBMiL, MES, mechanika kontaktu, mechanika doświadczalna, l swiech@prz.edu.pl
Tutak Jacek – dr inż., PRz, WBMiL, biomechanika, modelowanie, sterowanie,
mikrokontrolery, tutak j@prz.edu.pl
Witek Lucjan – dr hab. inż., PRz, WBMiL, MES, mechanika kontaktu, mechanika
doświadczalna, lwitek@prz.rzeszow.pl
Zacharzewski Jan – dr inż., PRz, WBMiL, MES, mechanika pękania, wytrzymałość
zmęczeniowa, jzacharz@prz.rzeszow.pl
Ziemiański Leonard – prof. dr hab. inż., PRz, WBiIŚ, mechanika budowli, metody
numeryczne, mechanika doświadczalna, ziele@prz.rzeszow.pl
Żylski Wiesław – prof. dr hab. inż., PRz, WBMiL, dynamika maszyn, mechatronika,
robotyka, wzylski@prz.rzeszow.pl
PRz
WBMiL
WBiIŚ

258

–
–
–

Politechnika Rzeszowska
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI
43 członków
Abramowski Tomasz – dr hab. inż., ZUT, WTM, mechanika okrętów,
tomasz.abramowski@zut.edu.pl
Baran Janusz – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, mechanika analityczna,
janusz.baran@zut.edu.pl
Berczyński Stefan – prof. dr hab. inż., ZUT, WIMiM, identyﬁkacja układów mechanicznych, stefan.berczynski@zut.edu.pl
Bodnar Andrzej – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie układów mechatronicznych, andrzej.bodnar@zut.edu.pl
Buczkowski Ryszard – prof. dr hab. inż., ZUT, WTM, modelowanie MES,
ryszard.buczkowski@zut.edu.pl
Chodźko Marcin – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, analiza modalna,
marcin.chodzko@zut.edu.pl
Dolata Michał – dr inż., ZUT, WIMiM, modelowanie MES,
michal.dolata@zut.edu.pl
Hoﬀmann Marcin – dr inż., ZUT, WIMIM, dynamika maszyn,
marcin.hoﬀmann@zut.edu.pl
Filin Sergiy – dr hab. inż., ZUT, WTM, termodynamika, sergiy.ﬁlin@zut.edu.pl
Grudziński Paweł – dr inż., ZUT, WIMiM, konstrukcja maszyn,
pawel.grudzinski@zut.edu.pl
Grzejda Rafał – dr inż., ZUT, WIMiM, połączenia śrubowe, rafal.grzejda@zut.edu.pl
Gutowski Paweł – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, trybologia,
pawel.gutowski@zut.edu.pl
Hann Mieczysław – prof. dr hab. inż., ZUT, WTM, mechanika dźwignic,
mhann@zut.edu.pl
Hien Tran Duong – dr hab. inż., ZUT, WBiA, metody numeryczne,
hien.tran.duong@zut.edu.pl
Hołowaty Janusz – dr inż., ZUT, WBiA, mechanika budowli,
janusz.holowaty@zut.edu.pl
Jastrzębski Daniel – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie MES,
daniel.jastrzebski@zut.edu.pl
Jastrzębski Tadeusz – prof. dr hab. inż., ZUT, WTM, mechanika okrętów,
tadeusz.jastrzebski@zut.edu.pl
Kabat Mieczysław – dr inż., ZUT, WIMiM, termodynamika,
mieczyslaw.kabat@zut.edu.pl
Konowalski Konrad – dr inż., ZUT, WIMiM, mechanika kontaktu,
konrad.konowalski@zut.edu.pl
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Kozak Tadeusz – dr inż., ZUT, WIMiM, termodynamika, tadeusz.kozak@zut.edu.pl
Kuźniewski Bolesław – prof. dr hab. inż., AM, dynamika maszyn,
boleslaw.kuzniewski@am.szczecin.pl
Majda Paweł – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie MES,
pawel.majda@zut.edu.pl
Marchelek Krzysztof – prof. dr hab. inż., ZUT, WIMiM, dynamika maszyn,
krzysztof.marchelek@zut.edu.pl
Meyer Zygmunt – prof. dr hab. inż., ZUT, WBiA, mechanika budowli,
meyer@zut.edu.pl
Mrozik Małgorzata – dr inż., ZUT, WIMiM, eksploatacja maszyn,
malgorzata.mrozik@zut.edu.pl
Niczyj Janusz – dr hab. inż., ZUT, WBiA, mechanika budowli, cniczyj@zut.edu.pl
Nowak Władysław – prof. dr hab. inż., ZUT, WIMiM, termodynamika,
wladyslaw.nowak@zut.edu.pl
Okulik Tomasz – dr inż., ZUT, WIMiM, tłumienie w elementach maszyn,
tomasz.okulik@zut.edu.pl
Olszak Wiesław – prof. dr hab. inż., ZUT, WIMiM, mechanika skrawania,
wieslaw.olszak@zut.edu.pl
Pajor Mirosław – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie układów mechatronicznych, miroslaw.pajor@zut.edu.pl
Parus Arkadiusz – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie układów mechatronicznych, arkadiusz.parus@zut.edu.pl
Pawełko Piotr – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, konstrukcja maszyn,
piotr.pawelko@zut.edu.pl
Powałka Bartosz – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, dynamika maszyn,
bartosz.powalka@zut.edu.pl
Sekulski Zbigniew – dr inż., ZUT, WTM, mechanika okrętów,
zbigniew.sekulski@zut.edu.pl
Staroszczyk Ryszard – dr inż., IBW PAN, mechanika ośrodków ciągłych,
rstar@ibwpan.gda.pl
Stępniewski Alfred – dr inż., ZUT, WIMiM, mechanika analityczna,
alfred.stepniewski@zut.edu.pl
Szmidt Kazimierz – prof. dr hab. inż., IBW PAN, mechanika konstrukcji morskich,
jks@ibwpan.gda.pl
Szwengier Grzegorz – dr hab. inż., ZUT, WIMiM, modelowanie MES,
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