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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI
POLSKIEGO KOMITETU TEORII MASZYN I MECHANIZMÓW (PK TMM)
ZA ROK 2008
1. SKŁAD ZARZ DU
Przewodnicz cy: prof. dr hab. in . Józef Wojnarowski,
Wiceprzewodnicz cy:
prof. dr hab. in . Antoni Gronowicz, prof. dr hab. in . Edmund Wittbrodt.
Prezydium PK TMM to przewodnicz cy, zast pcy oraz:
dr hab. Iwona Adamiec-Wójcik, prof. AT-H, prof. dr hab. in Krzysztof K dzior, prof.
dr hab. in Franciszek Siemieniako, prof. dr hab. in Tadeusz Uhl.
Funkcj sekretarza pełni dr in . Stanisław Zawi lak
Komitet Narodowy ds. Współpracy z IFToMM działa w składzie:
przewodnicz cy: prof. dr hab. in . Marek Dietrich,
członkowie: prof. dr hab. in . Antoni Gronowicz, prof. dr hab. in . Krzysztof
K dzior, prof. dr hab. in . Tadeusz Uhl, prof. zw. dr hab. in . Józef Wojnarowski.
2. POSIEDZENIA PLENARNE
2.1. W roku 2008 odbyły si trzy zebrania plenarne oraz jedno zebranie zarz du PK
TMM. Zebrania plenarne odbyły si w Warszawie (19.02.2008), Hołnach Mejera (1315.06.2008) oraz w Szczyrku (24.09.2008), natomiast zebranie zarz du w BielskuBiałej (11.04.2008),
2.2. Na zebraniu plenarnym nr 1 w Warszawie Go mi specjalnymi byli:
Prof. Marco Ceccarelli (Uniwersytet w Casino, Włochy) – Prezydent IFToMM-u,
Prof. Gerhard B gelsack (Uniwersytet Techniczny w Ilmenau, Niemcy) członek komisji IFToMM - Permanent Commission for the Standardization of Terminology. Na
zebraniu wr czono nominacje członkom Komitetu PK TMM na now kadencj oraz
członkom Komitetu Narodowego ds. Współpracy z IFToMM.
Omówiono te sprawy bie cej działalno ci
Po obradach wszyscy uczestnicy zebrania wzi li udział w ceremonii nadania Profesorowi Janowi Oderfeldowi, Honorowemu Przewodnicz cemu PK TMM, godno ci Doctora Honoris Causa Politechniki Warszawskiej.
2.3. Zebranie plenarne nr 2 odbyło si w Hołnach Mejera w domu wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Stron organizacyjn zapewnili: prof. Franciszek Siemieniako
oraz dr Kazimierz Dzier ek z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Go ciem specjalnym był prof. Vitautasa Ostaseviciusa – przewodnicz cy Narodowego Komitetu IFToMM-u na Litwie, członek Litewskiej Akademii Nauk.
Posiedzenie składało si z trzech cz ci: seminarium na którym pracownicy Politechniki Białostockiej wygłosili 4 referaty, obrad plenarnych PK TMM oraz cz ci towarzyskiej – wycieczki do Wilna.

W czasie obrad prof. Vitautas Ostasevicius zaprezentował Komitet TMM Litwy, zadeklarował ch współpracy. Kolejno poruszone sprawy to: minima ministerialne
przedmiotów z zakresu TMM, konferencji TMM w Szczyrku, powołania członków
obserwatorów oraz Kongresu IFToMM w Meksyku w 2011 r. I konferencji GAMM
w Gda sku w lutym 2009 r.
2.4. Plenarne zebranie PK TMM nr 3 odbyło si w ramach kolejnej Konferencji TMM.
Współorganizatorem spotkania była dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik, prof. ATH
w Bielsku-Białej – Przewodnicz ca Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Na obradach poruszono m.in. nast puj ce sprawy: Prof. Gronowicz przedstawił raport
n.t. obecno ci przedmiotu TMM w programach uczelni.
W sposób szczególny uczczono członków-jubilatów PK TMM składaj c Im gratulacje i wi zanki kwiatów. Ustalono miejsce i organizatora kolejnej konferencji TMM w
2010 roku (Politechnika Białostocka, Augustów). Postanowiono kontynuowa tradycj ł czenia obrad zebra PK TMM z cz ci naukow – referaty lub seminaria.
3. ZEBRANIE ZARZ DU
Na zebraniu zarz du PK TMM omówiono sprawy organizacji konferencji TMM w
Szczyrku. M.in. podsumowano stan przygotowa , ustalono recenzentów do zgłoszonych
referatów, zaproszono cały PK TMM do uczestnictwa w Konferencji.
4. KONFERENCJA
XXI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna TMM odbyła si w dniach 22-25.09 w hotelu
„Orle Gniazdo” w Szczyrku. Pocz tkowo zgłoszono 91 referatów - ostatecznie przyj to i
wydano w materiałach konferencyjnych 52 referaty w j zyku polskim oraz 9 w j zyku
angielskim. W konferencji wzi ło udział kilka osób z Rumunii oraz około 60 uczestników
z Polski.
5. RAMOWY PLAN NA 2009
5.1. Plan na 2009 rok obejmuje dwa posiedzenia plenarne PK TMM - w marcu 2009
w Łodzi oraz w drugiej połowie roku w Nowym S czu,
5.2. Starania dla zach cania do przygotowania referatów i zgłoszenia uczestnictwa
w Kongresie IFToMM w 2011,
5.3. Propagowanie idei Kongresu IFToMM w Polsce w roku 2019 roku, w pi dziesi ciolecie powołania IFToMM,
5.4. Współpraca z IFToMM.
6. STRONA INTERNETOWA
Na stronie internetowej PK TMM: www.tmm.ath.bielsko.pl znajduj si pełne wersje protokołów z posiedze plenarnych oraz posiedze zarz du oraz dane osobowe – lista członków PK TMM, skład Zarz du oraz Narodowego Komitetu ds. Współpracy z IFToMM.
Inne zakładki to m.in. galerie zdj , które s aktualizowane na bie co.

Przewodnicz cy PK TMM
Prof. Józef Wojnarowski

