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RAPORT ZE ZJAZDU PTMTS1 

 
 

 

 
 

1. PTMTS 

 

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zostało założone w 1958 roku. 

Obecnie, uwzględniając tę okazję, zmieniono logo dodając rok założenia.  

Towarzystwo ma kilkanaście oddziałów oraz łącznie przekroczyło liczbę 1000 członków. Jest 

organizacją pożytku publicznego. Z okazji Zjazdu wydano tzw. Księgę Jubileuszową, która 

zawiera m.in. krótkie informacje o oddziałach, sylwetki wybitnych członków honorowych, spis 

członków w oddziałach  

 

 

2. ZJAZD  W  PUŁTUSKU 

 

Zjazd Nadzwyczajny odbył się w dniach 6-7 w Pułtusku w Zamku Polonii. Celem głównym 

Zjazdu było uczczenie 60 rocznicy założenia naszego Towarzystwa. 

                                                           
1 Zmiana logo organizacji – dopisano Rok Założenia 1958. 

Adres siedziby to Aleja Armii Ludowej, przemianowano ostatnio na Lecha Kaczyńskiego. Jednakże, sprawa czeka 

na ostateczne rozstrzygnięcie w sądzie!!!! Część tabliczek już zmieniono. Gdy zapadnie prawomocny wyrok sądu 

podamy taką informację na naszej stronie internetowej. 

http://www.ptmts.org/
http://www.ptmts.ath.bielsko.pl/
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2.1. Uczestnicy z naszego Oddziału 

W obradach uczestniczyli: Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący naszego oddziału. Koszty 

udziału pokryto częściowo ze środków własnych, ze względu na finanse oddziału (m.in. 50% 

przelewamy na konto Zarządu, czekamy na decyzję w tej sprawie).  

 

2.2. Omówienie wydarzeń 

 
• Otwarcie Zjazdu i powitanie Dostojnych Gości – w tym kilku rektorów wyższych uczelni 

oraz członków honorowych towarzystwa, m.in. Rektorzy Politechnik Śląskiej oraz 
Białostockiej;  

• Wybór Przewodniczącego Zjazdu – na tę funkcję wybrano Prof. Wiesława Nagórko, który 
ostatnio miał wykład w naszym Oddziale. 

• Wystąpienie przewodniczącego PTMTS – omówiono szczególnie ostanie 10 lecie – od 
zjazdu jubileuszowego na 50-lecie Towarzystwa; 

• Wspomnienie Tych, którzy odeszli od nas na zawsze – zestawiono sylwetki Członków 
oraz Członków Honorowych, którzy umarli w ostatnich 3-4 latach; 

• Wręczono Złotej i Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla PTMTS” – myślę, że nasz oddział 
powinien przygotować takie wnioski na kolejny Zjazd.  

• W drugim dniu Zjazdu odbyła się Sesja naukowa „Perspektywy rozwoju mechaniki” 
 Prof. Zenon Mróz – Stany graniczne materiałów i konstrukcji: efekty skali i zmian 

geometrii. 
 Prof. Gwidon Szefer - Modelowanie wielkoskalowych stanów naprężeń i deformacji 

struktur materialnych 
 Prof. Edmund Wittbrodt2 – Dynamika złożonych układów mechanicznych i 

biomechanicznych 
• Następnie przeprowadzono dyskusję „okrągłego stołu” na temat przyszłości mechaniki – 

moderatorem był: prof. Włodzimierz Kurnik. W dyskusji potwierdzono niedostateczne 
finansowanie nauki - w tym także dziedziny mechaniki. Dla potwierdzenia rozważań 
teoretycznych konieczne są badania eksperymentalne. 

 

                                                           
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Wittbrodt;  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Wittbrodt
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3. Dom Polonii – miejsce obrad 

 
Dom Polonii w Pułtusku – zespół hotelowo-rekreacyjny usytuowany w zabytkowym zamku, w 

Pułtusku, nad brzegiem Narwi, na skraju Puszczy Białej. Obok działalności hotelarskiej prowadzony jest 

tam także Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego. 

Historia zamku3 w Pułtusku sięga XV w.:  

  biskup płocki Florian Laskary rozpoczął budowę zamku na miejscu drewnianego grodu  
(z początku XIII wieku) . spalonego przez litewski najazd w 1363 roku.  

 Pomiędzy rokiem 1439-1463 biskup Paweł Giżycki polecił dobudować do wieży tzw. Dom 
Mały w stylu gotyckim oraz otoczyć zamek murem obwodowym; 

 W XVI wieku  - zamek rozbudowano od wschodu w stylu renesansowym ozdabiając mury 
zamkowe attykami; 

 W 1530 na zamku założona została pierwsza na Mazowszu drukarnia; 

 Za biskupa Marcina Szyszkowskiego, w I połowie XVII w., nastąpiło wzmocnienie murów 
potężnymi skarpami; 

 za rządów biskupa Henryka Firleja wybudowano most arkadowy. W 1645 roku 
przebudowano bramę wjazdową; 

 Zamek uległ poważnym zniszczeniom podczas „potopu szwedzkiego” w połowie XVII wieku, 
gdy trwały walki o niego pomiędzy wojskami Stefana Czarneckiego i Szwedami. Kolejne 
zniszczenia przyniosła III wojna północna, podczas której w 1703 roku zamek zajęły wojska 
szwedzkie; 

 Zamek odbudowano w stylu barokowym, budując także w tym stylu kaplicę zamkową. Pod 
koniec XVIII wieku biskup Krzysztof Hilary Szembek przebudował część wschodnią  
i bramę w stylu klasycystycznym; 

 Podczas wojen napoleońskich ponownie uszkadzany gdyż wykorzystywano go jako lazaret 
wojskowy. Został odnowiony w latach 1817-1830.  

 Zamek spłonął w roku 1841 i przestał być siedzibą biskupów, wielokrotnie zmieniając swoje 
przeznaczenie. W 1866 roku Rosjanie zarekwirowali zamek biskupom. Umieścili tam 
żandarmerię i szpital; 

 W czasie II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne nadbudowały o jedno piętro 
skrzydło wschodnie. Podczas walk w zimie 1945 roku zamek spłonął; 

 W 1989, po trwającej 15 lat odbudowie w trakcie której wybudowano na zamku wieżę, 
przeznaczony został na "Dom Polonii"; 

 Obecnie po 29 latach eksploatacji warto zrobić remont bo wiele instalacji jest już bardzo 
wysłużonych np. łazienki czy okna. 

                                                           
3 Na podstawie Wikipedii 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82tusk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_Dokumentacji_Wychod%C5%BAstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_p%C5%82occy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_z_Ko%C5%9Bcielca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Gi%C5%BCycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Attyka_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1530
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Szyszkowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Firlej_(arcybiskup_gnie%C5%BAnie%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/III_wojna_p%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_napoleo%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/1841
https://pl.wikipedia.org/wiki/1989
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Uwagi końcowe 

 Kolejny zjazd PTMTS odbędzie się już w roku przyszłym. 

 Organizatorem będzie Politechnika Poznańska. 

 Stan finansów Towarzystwa jest krytyczny, gdyż Towarzystwo prowadzi/wydaje 

kwartalnik rejestrowany w Web of Science (rocznik nr 56 obecnie!!!!) , zwyczajowo 

przez kilkadziesiąt lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowywała tę 

aktywność. Obecnie dotacje są zmniejszane. Natomiast w tym roku Towarzystwo do 

dnia Zjazdu nie otrzymało ani żadnej informacji na piśmie ani żadnej wpłaty.  

 Zachęcam Państwo do deklarowania 1% podatku na rzecz naszego Towarzystwa4; 

 Planowana jest zmiana Statutu  PTMTS, m.in. wydłużenie kadencji władz do 3 lat, a 

obecnie kadencje są dwuletnie. 

 Odbyło się zebranie założycielski Polskiej Sekcji GAMM, w którym uczestniczyli obaj 

delegaci z Bielska-Białej. Składka roczna wynosi 65 Euro5, wpłacana indywidualnie 

przez zarejestrowanych Członków. Dalsze informacje w tej sprawie będą przekazane 

po przekazaniu przez Komitet Organizacyjny. Kolejne spotkanie przewidywane jest w 

marcu 2019 na kolejnym Zjeździe PTMTS. Po ukonstytuowaniu się Zarządu oraz składu 

osobowego, przewiduje się wystąpienie tej sekcji wspólnie z naszym Towarzystwem o 

organizację konferencji GAMM w Polsce. Ostatnio była ona w roku 2009 w Gdańsku.6 

 

 

Podziękowania 

Dziękujemy Serdecznie Dziekanowi WBMiI prof. ATH Jackowi Nowkowskiemu  

za dofinansowanie wyjazdu reprezentantów Oddziału na Zjazd.  

(Stanisław Zawiślak oraz Andrzej Harlecki) 

 

 

 

 

Stanisław Zawiślak, prof. ATH, Przew. Oddz. 

 

 

Literatura 

[1] Księga Jubileuszowa z okazji 60-lecia PTMTS. Warszawa 2018. 

                                                           
4 Przewodniczący dokonał tego za rok 2017 i będzie to czynił systematycznie. 

5 Każdy naukowiec może indywidualnie rejestrować się poprzez stronę internetową tejże organizacji. 

6 Uczestniczyli prof. ATH S. Zawiślak oraz J. Drewniak. 
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Dodatek – zdjęcia z obrad  

oraz z Zamku (miejsca Zjazdu) 

 
Tabela 1. Zdjęcia miejsca obrad Zjazdu – Zamku w Pułtusku 

 

  
1. Dziedziniec Zamku Polonii 2. Klatka schodowa 

  
3. Wejście frontowe 4. Widok na rynek (w pobliżu Zamku) 
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5. Widok Zamku od strony parku 6. Park zamkowy 

  
7. Wejście od dziedzińca 8. Tablica przy wejście do Zamku 

 
Tabela 2. Zdjęcia z obrad Zjazdu PTMTS  

  
A. Widok sali obrad B. Jeden z referatów plenarnych 

  
C. Prof. Włodzimierz Kurnik – moderator 

sesji/panelu o przyszłości mechaniki 

D. Profesor Zenon Mróz – panelista oraz 

autor referatu w sesji naukowej 
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E. Profesor Gwidon Szefer – panelista oraz 

autor referatu w sesji naukowej 

F. Prof. Edmund Wittbrodt – panelista oraz 

autor referatu w sesji naukowej 

 

 

 
  

G. Uczestnik dyskusji – jeden z seniorów 

PTMTS – Prof. Zbigniew Kączkowski7 

H. Strzały z armat dla uczczenia jubileuszu! 

 

                                                           
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_K%C4%85czkowski 


