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INFORMACYJNY
PTMTS

Z życia Towarzystwa
Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować Czytelników, że z okazji
Jubileuszu Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej im.
J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Rada Wydziału postanowiła uhonorować
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Medalem 50-lecia Wydziału Mechanicznego WSI-ATR
W imieniu PTMTS medal odebrał przewodniczący ZG profesor Eugeniusz
Świtoński.
*****
Komunikaty
• W dniach 14-15 lutego 2003 w Wiśle odbędzie się XXX Zjazd Delegatów
PTMTS.
• Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej posiada stronę
internetową:

www.ptmts.org.pl
Umieszczone są tam między innymi aktualne informacje dotyczące Towarzystwa
(adresy, telefony zarówno biura ZG jak i Oddziałów), informacje o konferencjach
organizowanych i współorganizowanych przez PTMTS.
Zamieściliśmy Statut Towarzystwa, listy Członków Założycieli, Członków
Honorowych i członków wspierających.
Publikowany jest w całości Biuletyn Informacyjny PTMTS oraz wszelkie informacje dotyczące kwartalnika JTAM, między innymi informacje dla autorów,
spis treści ostatniego rocznika i streszczenia artykułów ostatniego zeszytu.
Oczekujemy na Państwa uwagi i propozycje dotyczące informacji,
które powinny być tam zamieszczane.

VII Konkurs PTMTS im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą
pracę z mechaniki płynów
Zgodnie z tradycją w trakcie kolejnej już XV Konferencji Mechaniki Płynów został
rozstrzygnięty VII Konkurs PTMTS im. Profesora Janusza W. Elsnera na najlepszą
pracę z mechaniki płynów przedstawioną podczas konferencji.
Jury Konkursu w składzie: prof. Stanisław Apanasewicz (Politechnika Rzeszowska), dr inż. Andrzej Bogusławski (Politechnika Częstochowska), prof. Leon
Bogusławski (Politechnika Poznańska), prof. Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska, Gliwice), prof. Stanisław Drobniak (Politechnika Częstochowska), prof. Roman
Klajny (Politechnika Częstochowska), prof. Jerzy Krzyżanowski (IMP PAN, Gdańsk),
prof. Henryk Kudela (Politechnika Wrocławska), prof. Miron Nowak (IPPT PAN,
Warszawa), prof. Andrzej Olajossy (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków), prof.
Jacek Rokicki (Politechnika Warszawska), prof. Wiesław Sobieraj (Wojskowa
Akademia Techniczna), prof. Andrzej Styczek (Politechnika Warszawska) przyznało
następujące nagrody:
I nagroda – Marta Wacławczyk (IMP PAN): Modelowanie przepływu turbulentnego
w obszarze przyściennym metodą PDF
II nagroda – Andrzej Tyliszczak (Politechnika Częstochowska): Zastosowanie metod
preconditioningu z metodą róznic kompaktowych
III nagroda – Paweł Flaszyński (Politechnika Gdańska): Zadanie odwrotne dla sprężarki promieniowej o hiperbolicznym kształcie
Członkowie Jury podkreślili wysoki poziom merytoryczny nagrodzonych prac,
wnioskując o kontynuację konkursu w trakcie kolejnych Krajowych Konferencji
Mechaniki Płynów.
Przewodniczący Jury Konkursu
Stanisław Drobniak

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Maryniaka

fot. W. Mirski

29 października 2002 r. w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej PW odbyło się seminarium z okazji 70-lecia urodzin profesora Jerzego Maryniaka zorganizowane przez
wychowanków Jubilata. W seminarium wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli
nauki, przyjaciół Profesora, wypromowani przez Niego doktorzy oraz liczna rzesza
kolegów, wychowanków i rodzina.
Licznie zgomadzonych przywitał jeden ze współorganizatorów Jacek Goszczyński,
zaprosił Jubilata do zajęcia honorowego miejsca i oddał głos gospodarzowi, prodziekanowi Wydziału MEiL PW Piotrowi Furmańskiemu, który w imieniu całego wydziału
złożył Profesorowi ciepłe, płynące z serca życzenia.
Sylwetkę Jubilata przedstawiła wypromowana ostatnio doktorantka Aneta
Otrębska:
Profesor dr hab. inż. Jerzy Maryniak poświęcił czterdzieści sześć lat pracy zawodowej i dydaktycznej lotnictwu.
W swojej karierze naukowej brał udział i kierował wieloma pracami naukowymi
o różnorodnej tematyce, współpracując z pracownikami rozlicznych instytucji,
doktorantami i studentami. Współpracował między innymi z Instytutem Lotnictwa, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem

Technicznym Uzbrojenia, Wojskową Akademią Techniczną, PZL Okęcie, WSK
Mielec.
W swojej działalności Jubilat na pierwszym miejscu stawia powiązanie badań
naukowych, prac konstrukcyjnych, badań laboratoryjnych i nauczania z potrzebami przemysłu.
Już w latach 50. brał udział w badaniach rezonansowych szybowców na Wydziale Lotniczym PW.
Jednym z obszarów zainteresowań Profesora było modelowanie fizyczne i matematyczne oraz symulacja numeryczna podwozi lotniczych samolotów i śmigłowców. W ITLiMS PW, przy współpracy z Instytutem Lotnictwa, wykonano
szereg analiz własności dynamicznych szybowców o konstrukcji kompozytowej,
uwzględniających odkształcalność tej konstrukcji. Profesor zajmował się również lotami człowieka na lotni lub opadaniu ze spadochronem. Należy także
wspomnieć o zbliżonym zagadnieniu: skokach i lotach narciarskich. Pod Jego
kierownictwem wykonano pełne badania aerodynamiczne modelu skoczka.
Kolejnymi obszarami zainteresowań naukowych Jubilata jest mechanika lotu
w uzbrojeniu – rakiety, bomby i pociski oraz sterowanie samolotem w stanach
zagrożenia i w stanach awaryjnych.
Ważną dziedziną działalności Profesora jest udział w badaniach przyczyn katastrof lotniczych.
Profesor Jerzy Maryniak wypromował 36 doktorów nauk technicznych, recenzował ponad 20 rozpraw habilitacyjnych i 64 rozprawy doktorskie, był promotorem ponad 150. dyplomowych prac magisterskich. Jest też autorem i współautorem ponad 320 publikacji.
Niestety, do dzisiaj nie zebrał swej ogromnej wiedzy i doświadczenia w publikacji książkowej, na którą – Panie Profesorze – wszyscy
czekamy!
Nawiązując do podsumowania biografii Profesora, Maciej Lasek i Jacek Goszczyński wręczyli Profesorowi 3 oprawione tomy zatytułowane ”Mechanika lotu” z rokiem
wydania 200?, z prośbą od uczniów o zapełnienie ich treścią. Z racji upodobań Jubilata
do tradycyjnych metod pisania, do tomów dołączono wieczne pióro.
Pierwszy doktorant Jubilata prof. Wiesław Grzesikiewicz wygłosił interesujący
referat Więzy nieholonomiczne w mechanice; złożył Profesorowi gratulacje i życzenia
dalszej owocnej pracy, początkując serię wystąpień z adresami, życzeniami, gratulacjami i upominkami.
W imieniu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej życzenia Jubilatowi Członkowi Honorowemu PTMTS złożyli prezes Eugeniusz Świtoński,
oraz przewodniczący Oddziału Gliwickiego Dagmara Tejszerska i Warszawskiego Lech
Dietrich. Prof. Świtoński przedstawił ogromne zasługi Jubilata dla PTMTS.
Profesor Jerzy Maryniak należy do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1973 roku. Przez 4 kadencje był przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTMTS. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu

Głównego. 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, 10 kolejnych konferencji ”Mechanika w Lotnictwie”. Jest
redaktorem kolejnych edycji wydawnictwa książkowego ”Mechanika w Lotnictwie”.
Absolwenci Wydziału MEiL Andrzej Małkowski, Wojciech Michalik, Krzysztof
Leski i Jacek Goszczyński wręczyli swojemu Nauczycielowi część łopaty silnika odrzutowego z wygrawerowaną dedykacją:
Niestrudzonemu i nieustraszonemu
poszukiwaczowi prawdy
Profesorowi, Opiekunowi, Przyjacielowi
szczerze wdzięczni
buMELanci
Środowisko marynarzy reprezentowali komandorzy Zygmunt Kitowski, prorektor
Akademii Marynarki Wojennej oraz Bogdan Żak i Jerzy Garus. W imieniu Wydziału
Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej życzenia złożyli Wiesław
Sobieraj, Grzegorz Kowaleczko i Andrzej Panas. OBR Skarżysko reprezentował jego
dyrektor Witold Łojek. Prezesa Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT SA reprezentował Maciej Krzeski, Prezesa Zarządu Nafta Polska S.A. reprezentował dyrektor
biura Wojciech Konarski. Wszyscy wymienieni składali na ręce Jubilata adresy i serdeczne życzenia.
Na zakończenie oficjalnej części seminarium wychowankowie wręczyli swojemu
Profesorowi kosz czerwonych róż.
W nieoficjalnej częśći seminarium, przy lampce szampana, Jubilat przyjmował
niekończące się życzenia, składających je nie sposób wymienić.
Wszyscy uczetnicy tego wyjątkowego seminarium złożyli podpisy w specjalnie
przygotowanej Księdze Jubileuszowj.
Spotkanie upłynęło w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze, dostarczając wielu
wzruszeń. Wszyscy tryskali humorem, a szczególnie Jubilat.
Organizatorzy

The 7th Conference ”Shell Structures, Theory and Applications”
SSTA’2002
October 9-11, 2002, Jurata (Poland)
Sprawozdanie
W dniach 9-11 października 2002r odbyła się w Juracie kolejna konferencja naukowa The 7th Conference ”Shell Structures, Theory and Applications”, SSTA’2002.
Organizatorami konferencji byli: Sekcja Mechaniki Konstrukcji KILiW PAN, Katedra Mechaniki Budowli Politechniki Gdańskiej i Gdański Oddział PTMTS. Poprzednie konferencje z tej tematyki odbyły się w Krakowie (1974), Gołuniu (1978), Opolu
(1982), Szklarskiej Porębie (1986), Janowicach (1992) i Juracie (1998).
Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki i obejmował zarówno teoretyczne modelowanie zachowania się tych konstrukcji pod wpływem oddziaływań otoczenia, analizę ich wytrzymałości, dynamiki i stateczności przy użyciu różnych metod
analitycznych, numerycznych i eksperymentalnych, jak i nietypowe przykłady ich projektowania, eksploatacji, ekspertyz i awarii.
Do organizatorów wpłynęło 128 obszernych 2-8 stronicowych streszczeń proponowanych referatów, z których 120 (w tym 76 z zagranicy) Komitet Naukowy zakwalifikował do przedstawienia na SSTA’2002. Zakwalifikowane streszczenia (w języku
angielskim) zostały wydane przed rozpoczęciem obrad w tomie: P. Kłosowski and
W. Pietraszkiewicz (Eds), Shell Structures, Theory and Applications, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2002, pp. 272, ISBN 83-911909-5-1.
Znaczna liczba autorów referatów z krajów Europy Wschodniej wystąpiła do organizatorów o pokrycie kosztów udziału w konferencji. Fundacja Rozwoju Inżynierii
Lądowej ufundowała stypendia dla 8 osób: dla 6 młodych uczestników (do 35 roku
życia) i dla dwóch profesorów. Stypendia te zostały przyznane dla 7 osób z Ukrainy i jednej z Rosji. Wobec ograniczonych możliwości finansowych organizatorów, nie
udało się sfinansować wielu innych podań. W rezultacie, w Konferencji uczestniczyło
96 osób z 19 krajów: Austrii, Brazylii, Chin, Francji, Grecji, Holandii, Hong-Kongu,
Izraela, Japonii, Korei Płd., Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowenii, Tunezji,
Ukrainy i USA. Przedstawiono łącznie 83 referaty, w tym: 5 generalnych, 69 wygłaszanych podczas sesji (w tym 19 po polsku) i 9 zaprezentowanych i dyskutowanych
podczas sesji plakatowej. Oficjalnymi językami konferencji były angielski i polski, ale
podczas obrad i dyskusji zdecydowanie dominował język angielski.
Przedstawiono następujące referaty generalne (w kolejności wygłaszania):
• W.B. Krätzig (Niemcy) – Computational shell mechanics including local 3D
response phenomena (współautorzy D. Jun, Y. Petryna)
• P.G. Ciarlet (Francja, Hong-Kong) – Mathematical problems in shell theory
• P.E. Tovstik (Rosja) – Stability of thin shells: asymptotic methods
• K. Magnucki (Poland) – Strength, stability and optimization of horizontal
cylindrical tanks
• J. Chróścielewski (Poland) – Selected numerical aspects of non-linear analysis
on E 3 × SO(3) of complex shell structures

Skład uczestników SSTA2002 i tematyka referatów były reprezentatywne dla tej
dziedziny badań naukowych i zastosowań technicznych. Największa liczba przedstawionych referatów dotyczyła rozwoju różnych metod komputerowych (głównie metody
elementów skończonych) i ich zastosowań do analizy wybranych konstrukcji i elementów powłokowych.
W znacznej liczbie prac dyskutowano nowe bądź rozwijano znane modele nieliniowego zachowania się płyt i powłok. Rozważono, w szczególności, zadania stateczności,
optymalizacji, stanów plastycznych i granicznych, pełzania, zniszczenia oraz nieliniowej lub niestacjonarnej dynamiki. Przedstawiono szereg nietrywialnych rozwiązań dla
powłok zbrojonych, warstwowych, z periodyczną mikrostrukturą, o zmiennej sztywności, wzmocnionych żebrami bądź osłabionych otworami. Badano wpływ różnych
nietypowych czynników zewnętrznych, takich jak technologia wykonania, wstępne imperfekcje, działania nietypowych obciążeń. Analizowano również zachowanie się konkretnych konstrukcji i elementów powłokowych, takich jak np. cylindryczne zbiorniki
ciśnieniowe, hiperboloidalne chłodnie kominowe, sprężone przekrycia z materiałów
tekstylnych, podziemne przepusty drogowe, łopatki turbin parowych i silosy.
Obrady, wobec dużej liczby referatów, prowadzono w trzech równoległych sesjach,
a tylko referaty generalne i sesja plakatowa były dostępne dla wszystkich uczestników.
Autorzy referatów generalnych mieli do dyspozycji 45 minut (łącznie z dyskusją), referatów wygłaszanych 15 minut (z dyskusją), natomiast autorzy plakatów mieli 5 minut
na wprowadzenie, a wyniki badań dyskutowano następnie szczegółowo przy plakatach.
Taki sposób organizacji obrad umożliwił przeprowadzenie tak dużej konferencji w ciągu 2,5 dnia. Podczas sesji prowadzono bardzo ożywione dyskusje merytoryczne, które
z reguły przenosiły się do kuluarów. Warto podkreślić wzorową organizację konferencji, bardzo dobre warunki zakwaterowania i obsługi oraz szereg udanych imprez
towarzyszących, co zostało ocenione w anonimowej ankiecie uczestników w pięciostopniowej skali następująco: informacja 4,80, serwis e-mail 4,80, strona internetowa 4,91,
materiały 4,80, procedura rejestracji 4,86, sesje wygłaszane 4,52, sesja plakatowa 3,79,
posiłki 4,94, grill 4,92, bankiet 4,86, zakwaterowanie w hotelu Neptun 4,91, wycieczka na Helu 4,49. Wszystko to sprzyjało integracji specjalistów z różnych środowisk
twórczych i zachęcało do nawiązywania nowych formalnych i nieformalnych więzi zawodowych i towarzyskich.
Komitet Naukowy (przez głosowanie, przy udziale kilku kandydatur) przyznał
dyplomy w różnych kategoriach za najlepsze prezentacje referatów, które otrzymali:
• za najlepszą pracę teoretyczną – I. Cielecka, J. Jędrysiak (Polska)
• za najlepszą pracę aplikacyjną – K. Hackl, U. Hoppe, M. Smoleński (Niemcy)
• za najlepszą pracę młodego pracownika – R. Schlebusch (wsp. J. Mateas,
B. Zastrau) (Niemcy)
• za najlepszą pracę plakatową – V.Z. Grischak, O.A. Golovan (Ukraina)
• za najlepszą prezentację multimedialną – H.A. Mang, C. Schranz (Austria).
Ze względu na znaczną liczbę bardzo dobrych referatów krajowych i zagranicznych
oraz wysoki poziom ich prezentacji, konferencja SSTA’2002 stała się znaczącym spotkaniem specjalistów z dziedziny konstrukcji powłokowych w skali międzynarodowej.

Pełne teksty wygłoszonych referatów, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, zostaną opublikowane w specjalnych numerach czasopism Archives of Civil Engineering
i Journal of Theoretical and Applied Mechanics.
Pragniemy serdecznie podziękować kolegom z Komitetu Naukowego, koleżankom
i kolegom z Komitetu Organizacyjnego i obsługi technicznej Konferencji oraz licznym sponsorom, których aktywne zaangażowanie się dla dobra wspólnego umożliwiło
organizację tej tak potrzebnej konferencji naukowej.
Komitet Naukowy – J. Awrejcewicz, J. Chróścielewski, M. Kleiber, P. Kłosowski,
P. Konderla, M. Królak, T. Lewiński, W. Pietraszkiewicz (przewodniczący), Cz.
Szymczak, R. Tribiłło, Z. Waszczyszyn, K. Wiśniewski, Cz. Woźniak, J. Ziółko.
Komitet Organizacyjny – Cz. Branicki, J. Górski, R. Jankowski, M. Jasina,
P. Kłosowski (przewodniczący), I. Kreja, I. Lubowiecka, M. Skowronek,
Cz. Szymczak (wiceprzewodniczący), W. Witkowski.
Sponsorzy – Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Komitet Badań Naukowych,
ZR-B inż. J. Balcerowski, Polkomtel S.A., POLNORD S.A. oraz 8 innych firm.

Paweł Kłosowski
Wojciech Pietraszkiewicz

KONFERENCJE
Zapraszamy do udziału w konferencjach współorganizowanych przez Oddziały
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
• IV Konferencja ”Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
14-15 lutego 2003 r., Wisła
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej –
Zarząd Główny i Oddział w Gliwicach.
Komitet Naukowy: Eugeniusz Świtoński – przewodniczący, Józef Kubik,
Wojciech Nowacki, Jacek Goszczyński, Walery Szuścik, Wiesław Nagórko,
Roman Jankowiak, Andrzej Tylikowski, Ryszard Parkitny, Bogdan Skalmierski, Czesław Szymczak, Wojciech Pietraszkiewicz, Dagmara Tejszerska, Jerzy
Maryniak.

Tematyka Sympozjonu:
–
–
–
–
–
–
–

mechanika ośrodków ciągłych
termomechanika
biomechanika
modelowanie w mechanice
metody numeryczne mechaniki
projektowanie optymalne i sterowanie
zagadnienia interdyscyplinarne, w których zjawiska mechaniczne mają
decydujące znaczenie

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Komitet Organizacyjny
IV Konferencji ”Nowe kierunki rozwoju mechaniki”
Katedra Mechaniki Stosowanej PŚl
ul. Konarskiego 18a, p. 149
44-101 Gliwice
tel. (0*32) 237-16-46
e-mail: opoka@polsl.gliwice.pl

