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Zdzisław Olszewski urodził 
się w Gdyni 6 lutego 1939 roku. 
W czasie okupacji niemieckiej 
przebywał wraz z matką i siostrą 
u bliskiej rodziny ojca w Brze-
ściu Kujawskim. Po powrocie 
ojca z obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz w 1946 roku prze-
niósł się wraz z rodziną do Gdy-
ni.

Ukończył Szkołę Ogólno-
kształcącą, a w 1962 roku Poli-

technikę Gdańską, Wydział Budownictwa Wodnego, pisząc pra-
cę dyplomową u prof. W. Balcerskiego. Był to projekt zapory 
ziemnej i siłowni wodnej w miejscowości Wielowieś – Klasz-
torna na rzece Prośnie.

Od 1 stycznia 1963 roku był zatrudniony w Przedsiębior-
stwie Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego „Hydro-
budowa – Gdańsk” i w firmie tej, przekształconej później po 
sprywatyzowaniu w „Hydrobudowę” S.A., przepracował aż do 
emerytury.

W latach 1963-1964 pracował we Władysławowie jako In-
żynier Budowy przy realizacji nabrzeża do chłodni. W latach 
1965-1967 był Kierownikiem Obiektu na budowie Stoczni 
Rzecznej w Koźlu, budując bardzo ciekawe pod względem hy-
drotechnicznym dwupoziomowe nabrzeże na rzece Odrze.

Od 1968 do 1970 roku był Kierownikiem Budowy w Świno-
ujściu, prowadził modernizację przestani promowej, realizował 
obiekty hydrotechniczne na torze wodnym Szczecin – Świnouj-
ście i w Świnoporcie.

Od 1971 roku był oddelegowany do budowy Portu Północ-
nego w Gdańsku. Jako Kierownik Budowy, a potem Kierownik 
Zespołu Budów, oddał do użytkowania w lipcu 1974 roku Pirs 
Węglowy, a w lipcu 1975 roku stanowisko Paliw Płynnych.

Na budowie Portu Północnego pozostał do końca 1981 roku 
i brał udział w realizacji następnych etapów rozbudowy, a w tym 
Pirsu Rudowego. Jednocześnie uczestniczył w realizacji robót 
eksportowych: budowie ujęcia wody morskiej do chłodzenia 
elektrowni w Benghazi w Libii oraz palowanie pod stacje kom-
presorów na rurociągach gazowych w ZSSR.

Mgr inż. Zdzisław Olszewski

Zasłużeni hydrotechnicy

Dnia 1 stycznia 1982 roku był powołany na stanowisko Na-
czelnego Inżyniera i Dyrektora Technicznego Hydrobudowy 
Gdańsk, przepracował na tym stanowisku ponad 22 lata, tj. aż 
do odejścia na emeryturę w czerwcu 2004 roku.

W tym okresie nadzorował kilkadziesiąt budów rocznie 
w kraju i zagranicą. Z ważniejszych obiektów należy wymienić: 
modernizację portów rybackich na Helu: we Władysławowie, 
Łebie, Darłowie Kołobrzegu i Ustce, część hydrotechniczną 
Bazy Kontenerowej w Gdyni, budowę nabrzeży wyposażenio-
wych w Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni, budowę Terminali promów pasażerskich 
w Gdańsku i Świnoujściu oraz budowę Nabrzeża Oliwskiego 
w Porcie Gdańsk.

Poza realizacją projektów z obszaru budów hydrotechnicz-
nych inż. Z. Olszewski nadzorował prace na obiektach lądo-
wych, np. Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie, Żarnowcu, 
Oczyszczalni Gdańsk – Wschód czy budowie 11 wiaduktów na 
autostradzie A2.

Ze względu na to, że Naczelnemu Inżynierowi podlegał rów-
nież eksport, należy wymienić budowy realizowane za granicą, 
w wykonawstwie których znaczący udział miał inż. Z. Olszew-
ski. Niewątpliwie najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem 
był kontrakt na budowę falochronów osłonowych i pirsu w por-
cie Sirte w Libii. Kolejnym ciekawym wyzwaniem okazała się 
budowa w Iraku. Było to palowanie w centrum Bagdadu, trudne 
organizacyjnie, wymagające pracy w systemie trzyzmianowej 
przy udziale robotników koreańskich. Oprócz wymienionych 
wcześniej robót na rurociągu Orenburskim wspomnieć należy 
o kilku innych budowach na obszarze ZSSR, między innymi hy-
drotechnika elektrowni atomowej w Kurczatowie czy palowanie 
i fundamenty pod obiekty w Soczi, Kałudze i Briańsku.

Osobnym rozdziałem były przez długi okres prowadzone 
roboty w Czechosłowacji, gdzie między innymi przebudowy-
wano jaz na rzece Izera, wybudowano oczyszczalnię ścieków 
w Bakowie oraz sieć kanalizacyjną. Prawidłowe prowadzenie 
budów wymagało częstych wyjazdów i dużego zaangażowania 
inż. Z. Olszewskiego. Za wieloletnią pracę otrzymał liczne od-
znaczenia państwowe i resortowe, w tym Złoty Krzyż Zasługi 
i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. W 1986 roku opubliko-
wał wspólnie z inż. M. Sobolewskim kilka artykułów w dwu-
miesięczniku Inżynieria Morska.
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Znam się z inż. Z. Olszewskim prawie 60 lat, współpra-
cowaliśmy przy budowie Portu Północnego w Gdańsku oraz 
Bazy Kontenerowej w Gdyni, ale przede wszystkim pracowa-
liśmy wspólnie prawie 20 lat w Hydrobudowie, aż do odejścia 
na emeryturę. Jest to dość długi czas do dokonania oceny. Inż. 
Z. Olszewski jak nikt inny posiada wrodzone i ugruntowane sze-
roką praktyką zdolności do kierowania i nadzorowania robót na 
budowie. 

W okresie naszej wspólnej pracy w Zarządzie Hydrobudowy 
Gdańsk od stycznia 1983 do października 2002 roku dokonano 
ogromnych przemian w firmie, które pozwoliły przekształcić 
już w marcu 1991roku, jako piąte w kolejności, przedsiębior-
stwo państwowe podległe Ministerstwu Budownictwa w Spółkę 
Pracowniczą (100% akcji wykupili pracownicy), a w 1997 roku 
Spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie.

Lata 1983-2002 były najlepszymi w historii Hydrobudowy 
Gdańsk, zarówno w zakresie produkcji budowlanej, usługach 
eksportowych wewnętrznej organizacji, a przede wszystkim 
w bardzo dobrych wynikach ekonomicznych. Ten sukces byłby 
niemożliwy bez ogromnego zaangażowania Naczelnego Inży-
niera Zdzisława Olszewskiego w pozyskiwanie robót i dbanie 
o jakość wykonania zleceń, co budowało pozytywną opinię 
o Spółce. Należy jedynie żałować, że następny nowy Zarząd 
okazał się tak nieudolny, że po 65 latach działalności Hydrobu-
dowy Gdańsk ogłosił jej upadłość.

Inżynier Zdzisław Olszewski po 42 latach pracy odszedł na 
emeryturę na własną prośbę.

Wiesław Ochnik

III Polski Kongres Mechaniki oraz
 XXI Międzynarodowa Konferencja „Metody Komputerowe Mechaniki”, PCM-CMM-2015

Gdańsk, 8 – 11 września 2015

W Gdańsku, dniach 8-11 września 2015 roku, odbył się III 
Polski Kongres Mechaniki (Polish Congress of Mechanics – 
PCM) połączony z XXI Międzynarodową Konferencją Metody 
Komputerowe Mechaniki (Computer Methods in Mechanics – 
CMM). Kongres PCM-CMM-2015 obradował na terenie Poli-
techniki Gdańskiej i Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdań-
sku. Wszelkie informacje o Kongresie są dostępne na stronie 
internetowej http://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/.

Idea organizacji Polskiego Kongresu Mechaniki, łączącego 
wiele środowisk naukowych, badaczy i inżynierów z różnych 
wydziałów, ośrodków i instytutów, powstała w 2005 roku w gro-
nie członków Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej 
i Stosowanej. Tematyka Kongresu obejmuje zagadnienia teo-
retyczne, doświadczalne, a także obliczeniowe i interdyscypli-
narne związane z szeroko pojętą mechaniką. Ważnym punktem 
programu Kongresu jest bezpośrednia inżynierska aplikacja 
tych zagadnień.

Obecna, 21. edycja Międzynarodowej Konferencji Metody 
Komputerowe Mechaniki była kontynuacją naukowych spotkań 
organizowanych od 44 lat poświęconych przede wszystkim za-
stosowaniu metod obliczeniowych w rozwiązywaniu proble-
mów związanych z mechaniką oraz praktyką inżynierską. Kon-
ferencje CMM odbywają się co dwa lata, a jej pierwsza edycja 
miała miejsce w 1974 roku. Ten ważny cykl naukowych wyda-
rzeń wpisał się na trwale w działania Polskiego Towarzystwa 
Metod Komputerowych Mechaniki.

Połączenie Polskiego Kongresu Mechaniki oraz Międzyna-
rodowej Konferencji Metod Komputerowych Mechaniki w jed-
no wydarzenie naukowe miało na celu zaprezentowanie aktual-
nego stanu wiedzy w dziedzinie szeroko rozumianej mechaniki 
i przedstawienie zakresu prowadzonych badań, a także wywoła-
nie dyskusji na temat kierunków rozwoju mechaniki i dyscyplin 
pokrewnych.

W organizację Kongresu zaangażowało się kilka instytucji: 
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Insty-

tut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Komitet Mecha-
niki PAN, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet 
Budowy Maszyn PAN, Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
oraz Politechnika Gdańska.

Kongres był objęty patronatem Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora 
Politechniki Gdańskiej oraz Dyrektora Instytutu Maszyn Prze-
pływowych Polskiej Akademii Nauk.

Grupa ENERGA, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego oraz SOFiSTiK, jako Sponsorzy Kongresu, zapewnili 
jego wysoki poziom organizacyjny. Opiekę medialną nad Kon-
gresem sprawowało czasopismo Acta Energetica. 

Kongresowi przewodniczył prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, 
wiceprzewodniczącym Kongresu był prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Kurnik, przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr 
hab. inż. Tadeusz Burczyński, wiceprzewodniczącym Komitetu 
Naukowego prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, przewodniczą-
cymi Komitetu Stałego prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, a przewodniczącym 
Komitetu Honorowego był prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski. 
W trakcie uroczystości otwarcia Kongresu Politechnikę Gdań-
ską reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Józef Sien-
kiewicz.

W skład Komitetu Honorowego wchodziło 18 osób, Mię-
dzynarodowy Komitet Naukowy tworzyło 26 osób, a Komitet 
Naukowy liczył aż 62 członków.

Komitet Organizacyjny Kongresu tworzyli przede wszyst-
kim pracownicy Katedry Mechaniki Budowli Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Prze-
wodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. inż. 
Jarosław Górski, a sekretarzami dr inż. Karol Winkelmann 
i mgr inż. Łukasz Smakosz. W skład Komitetu wchodzili rów-
nież prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski (wiceprzewodniczący), 
prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski (wiceprzewodniczący, IMP 
PAN Gdańsk) , a także mgr inż. Karol Daszkiewicz, dr inż. 
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Violetta Konopińska, mgr Alina Kryczałło, dr inż. Marcin Ku-
jawa, mgr inż. Jacek Lachowicz, mgr inż. Aleksandra Mariak, 
mgr inż. Anna Mleczek, dr hab. inż. Magdalena Rucka, dr inż. 
Agnieszka Sabik, dr inż. Marek Skowronek, mgr inż. Mateusz 
Sondej, mgr inż. Katarzyna Szepietowska, dr hab. inż. Wojciech 
Witkowski oraz mgr inż. Beata Zima.

Na stronie internetowej Kongresu zarejestrowało się 650 
uczestników (z Polski 518 i 132 z zagranicy). Swój udział po-
twierdziło 531 osób (odpowiednio 441 z Polski i 90 z zagrani-
cy), a ostatecznie w Gdańsku było obecnych 510 naukowców 
i inżynierów (429 z Polski i 81 z zagranicy). Razem z referatami 
generalnymi zaprezentowano 495 prac (z Polski 410, a z za-
granicy 85). Z tej liczby 75 referatów przedstawiono w wersji 
plakatowej (69 z Polski i 6 z zagranicy). Ze względu na liczbę 
prezentacji wystąpienia uczestników odbywały się równolegle 
w 9 salach Politechniki Gdańskiej i bezpośrednio sąsiadującego 
z nią Instytutu Maszyn Przepływowych.

Zakres tematyki Kongresu PCM-CMM-2015 był niezwykle 
bogaty i obejmował m.in. zagadnienia związane z mechaniką 
ciała stałego, płynów, a także przemian fazowych oraz kon-
strukcji inżynierskich z zakresu budowy maszyn, okrętów i bu-
downictwa. Prezentowane materiały dotyczyły zarówno analizy 
statycznej, jak i dynamicznej, opisanych związkami liniowymi 
lub nieliniowymi, przy wykorzystaniu różnorodnych metod ana-
litycznych, numerycznych i doświadczalnych. Przedstawiono 
także niekonwencjonalne przykłady projektowania, użytkowa-
nia, ekspertyz i awarii konstrukcji inżynierskich. Ważne miejsce 
zajmowały podstawy teoretyczne oraz budowa i wykorzystanie 
oprogramowania komputerowego tradycyjnie prezentowane 
w trakcie cyklicznych konferencji CMM. 

Na różnorodność tematyczną Kongresu wskazuje 11 wygło-
szonych referatów generalnych, obejmujących bardzo różno-
rodne dziedziny mechaniki i jej zastosowań:

 – Jorge Ambrósio (Technical University of Lisbon, Por-
tugalia) Interaction Between Mechanical Systems and 
Continuum Mechanics Models in the Framework of Bio-
mechanics and Vehicle Dynamics,

 – Marc Geers (Technical University of Eindhoven, Holan-
dia) Multiscale Mechanics of Metamaterials,

 – Reinhold Kienzler (University of Bremen, Niemcy) Con-
sistent Plate Theories - a Matter Still Not Settled?,

 – Tomasz Kowalewski (Instytut Podstawowych Proble-
mów Techniki Polskiej Akademii Nauk) Nanoscale chal-
lenges of fluid mechanics,

 – Zbigniew Kowalewski (Instytut Podstawowych Prob-
lemów Techniki PAN) Experimental Attempts for Creep 
and Fatigue Damage Analysis of Materials - State of the 
Art and New Challenges,

 – Mieczysław Kuczma (Politechnika Poznańska) Shape 
Memory Materials and Structures: Modelling and Com-
putational Challenges,

 – Tadeusz Kurtyka (European Organization for Nuclear 
Research – CERN, Szwajcaria) Advanced Mechanics in 
High Energy Physics Experiments,

 – Waldemar Rachowicz (Politechnika Krakowska) Finite 
Element Method Simulations of Linear and Non-linear 

Elasticity Problems with Error Control and Mesh Adap-
tation,

 – Ekkehard Ramm (University of Stuttgart, Niemcy) Hier-
archic Isogeometric Analyses of Beams and Shells,

 – Alfredo Soldati (University of Udine, Włochy) Compu-
tation and Physics of Turbulent Dispersed Flows,

 – Viggo Tvergaard (Technical University of Lyngby, 
Dania) Finite Strain Analyses of Deformations in Poly-
mer Specimens.

Zaproszeni referenci gwarantowali wysoki poziom odczy-
tów i spotkały się one z dużym zainteresowaniem uczestników 
Kongresu. 

Kongres tworzyły 25 minisympozja, zaproponowane przez 
grono wybitnych naukowców z Polski i zagranicy, w ramach 
których zgłoszono i przedstawiono wszystkie prezentacje:

 – Adaptive Methods and Error Estimation – W. Cecot, W. 
Rachowicz, G. Zboiński,

 – Axially Moving Structures – Y. Vetyukov, M. Krom-
mer,

 – Computional Mechanics of Concrete and Geomaterials – 
J. Pamin, J. Tejchman, A. Winnicki,

 – Contact Mechanics – R. Buczkowski, P. Litewka, A. 
Zmitrowicz,

 – Experimental Mechanics and Thermomechanics of Ma-
terials Related to Phase Transformation – H. Tobushi, 
E. Pieczyska,

 – Isogeometric Analysis and Applications – 
Z. Kacprzyk,

 – Mechanical and Thermo-Chemical Interactions in the 
Reactors with Moving and Fluidized Bed – T. Chmielniak, 
D. Kardaś, S. Polesek-Karczewska, S. Stelmach,

 – Mechanics in Engineering Problems – K. Wilde, 
J. Chróścielewski, M. Rucka, W. Witkowski,

 – Mechanics of Complex Materials, Structures and Pro-
cesses – G. Mishuris, N. Movchan,

 – Modelling and Simulating Disperse Two-Phase Flows – 
A. Soldati, J.P. Minier, B. Geurts, J. Pozorski,

 – Modelling and Simulation in Land Vehicles and Aircrafts 
– H. Sanecki, M. Mrzygłód,

 – Multiscale Modelling of Materials and Structures – 
T. Burczyński, W. Kuś, Ł. Madej, M. Pietrzyk,

 – Numerical Modelling in Hydraulic Fracturing and Re-
lated Problems – G. Mishuris, A. Linkov,

 – Optimization of Structural Topology – T. Lewiński, B. 
Bochenek,

 – Physics Based Modelling in Solid Mechanics – B. 
Skoczeń, H. Altenbach, D. Weichert,

 – Porous Materials – Theory, Numerical Simulations 
and Experiments – M. Cieszko, J. Kubik, M. Kacz-
marek,

 – Probabilistic Methods in Mechanics – M. M. Kamiński, 
J. Górski,

 – Safety and Reliability of Structures – T. Łodygowski, A. 
Glema, J. Małachowski,
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 – Smart Material Systems and Structures – M. Kuczma, 
J. Schröder, G.E. Stavroulakis, G. Szefer,

 – Theoretical, Computational and Experimental Mechan-
icsfor Coupled Field Problems and Multiphase Materials 
– C. S. Drapaca, S. Hartmann, J. Leszczyński, S. Sivalo-
ganathan, W. Sumelka,

 – Thin-Walled Structures – K. Magnucki, R. Mania, W. Pi-
etraszkiewicz.

Trzy z 25 sesji tematycznych poświęcono ważnym jubile-
uszom:

 – LBM, Meshless and Related Methods in Computational 
Fluid and Solid Mechanics – sesja poświęcona prof. Ja-
nuszowi Orkiszowi z okazji jego 80-tych Urodzin oraz 
w uznaniu Jego szczególnych osiągnięć naukowych 
w dziedzinie mechaniki – H. Kudela, J. Pozorski, J. Ro-
kicki, K. Szewc, J. Szumbarski,

 – Soft Methods and Inverse Analysis in Mechanics of Struc-
tures and Materials – sesja poświęcona Prof. Zenonowi 
Waszczyszynowi z okazji jego 80. urodzin oraz w uzna-
niu Jego szczególnych osiągnięć naukowych w dziedzi-
nie mechaniki – T. Burczyński, L. Ziemiański,

 – Tolerance and Non-Asymptotic Modelling of Microstruc-
tured Media – sesja poświęcona prof. Czesławowi Woź-
niakowi z okazji 60-lecia pracy naukowej oraz w uznaniu 
Jego szczególnych osiągnięć naukowych w dziedzinie 
inżynierii i matematyki stosowanej – J. Jędrysiak, W. Na-
górko, E. Wierzbicki.

Jedna z sesji była związana ze smutną rocznicą:
 – Mathematical Methods in Solid Mechanics, Biomecha-

nics and Optimization – sesję poświęcono pamięci prof. 
Joachima Telegi, dla upamiętnienia 10. rocznicy Jego 
śmierci – T. Lewiński, B. Gambin.

W trakcie Kongresu przeprowadzono Konkurs im. Profesora 
Jana Szmeltera tradycyjnie organizowany przez Polskie Towa-
rzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Komisja Konkur-
sowa obradująca pod przewodnictwem prof. Pawła Kłosowskie-
go przyznała dwie nagrody za najlepszą prezentację wygłoszoną 
przez Młodego Naukowca oraz jedną nagrodę za najlepszy za-
prezentowany plakat. Nagrody otrzymali odpowiednio: Tomasz 
Gajewski (Politechnika Poznańska, Polska), Richard Ostwald 
(Technical University Dortmund, Niemcy) oraz Marek Paruch 
(Politechnika Śląska, Polska).

Dwustronicowe streszczenia 504 prezentacji były wydruko-
wane w materiałach konferencyjnych, w dwóch tomach, z któ-
rych każdy znacznie przekroczył 500 stron objętości. Wszystkie 
prace były zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego 
Kongresu. Te same materiały udostępniono na stronie interneto-
wej PCM-CMM-2015.

Uczestnicy Kongresu mogli także ubiegać się o umieszczenie 
rozszerzonych wersji swoich prac w książce pokonferencyjnej, 
która w marcu 2016 roku będzie opublikowana w wydawnic-
twie CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group). W wyniku 
ponownego procesu edytorskiego do publikacji przyjęto około 
125 prac. Ponadto każdy z uczestników Kongresu mógł przesłać 
prezentowany materiał do wybranych krajowych czasopism na-
ukowych. Pełną ich listę umieszczono na stronie internetowej 
Kongresu. Podsumowanie efektów Kongresu będzie możliwe 

dopiero po kilku miesiącach, gdy wszystkie zgłoszone publika-
cje przejdą przez pełen cykl edytorski.

W pierwszym dniu Kongresu (8 września 2015 roku) odbyła 
się uroczysta kolacja w foyer Filharmonii Bałtyckiej w Gdań-
sku poprzedzona koncertem w Dużej Sali budynku Filharmonii. 
Przed koncertem, wręczono medale PTMKM im. O.C. Zienkie-
wicza. W tym roku otrzymali je prof. Tomasz Łodygowski w ka-
tegorii „Medal za całokształt osiągnięć w rozwoju metod kom-
puterowych”, prof. Waldemar Rachowicz w kategorii „Medal 
za wybitne osiągnięcia w okresie ostatnich 2 lat” oraz prof. Ek-
kehard Ramm w kategorii „Medal dla uczonych zagranicznych 
szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych 
w Polsce”. Wręczeniu nagród nadano bardzo uroczysty charakter.

Koncert Gdańskiej Orkiestry Kameralnej pod kierownic-
twem Profesora Pawła Kuklińskiego wzbudził ogromne zainte-
resowanie wśród ponad 500 uczestników Kongresu. Dyrektorem 
artystycznym wydarzenia była Pani Anna Strojek. Wykonano 
utwory Chopina, Mozarta i Kilara. Publiczność szczególnie en-
tuzjastycznie przyjęła występ 17-letniego pianisty Piotra Pawla-
ka z Gdańska, który kilka tygodni później wziął udział w presti-
żowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie.

Program turystyczny Kongresu obejmował dwie zorganizo-
wane wycieczki po Gdańsku, w czwartek 10 września dla osób 
towarzyszących uczestnikom oraz w piątek 11 września dla tych 
uczestników, którzy przedłużyli swój pobyt w Gdańsku. Dla tej 
samej grupy zaplanowano zwiedzanie zamku w Malborku w so-
botę 12 września.

Kolejna edycja Polskiego Kongresu Mechaniki będzie orga-
nizowana za cztery lata w Krakowie, ponownie w połączeniu 
z Międzynarodową Konferencją CMM. Jednak już za dwa lata 
ośrodek lubelski podjął się organizacji XXII Konferencji Meto-
dy Komputerowe Mechaniki.

dr hab. inż. Jarosław Górski,
dr inż. Karol Winkelmann,

mgr inż. Łukasz Smakosz

Luís Simões da Silva, Rui 
Simões, Helena Gervásio: De-
sign of Steel Structures. Eu-
rocode 3: Design of Steel 
Structures. Part 1-1 – Gen-
eral rules and rules for build-
ings (Projektowanie konstrukcji 
stalowych. Eurokod 3: Projek-
towanie konstrukcji stalowych. 
Część 1-1: Reguły ogólne i re-
guły dla budynków) ECCS, WI-
LEY-BLACKWELL, Ernst & 
Sohn A Wiley Company, 2013, 
str. 438, rys. 295, tabl. 105, poz. 
bibl. 107 (w tym 28 norm).

W związku z wycofaniem 
z dniem 31 marca 2010 roku 
norm polskich dotyczących 

Recenzje
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projektowania budynków i budowli oraz zastąpieniem ich od-
powiednimi normami europejskimi, tytułowa książka, jako 
komentarz do normy PN-EN 1993-1-1: „Eurokod 3: Projekto-
wanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i regu-
ły dla budynków” stanowi bardzo potrzebną pozycję literatury 
zawodowej. Polska Norma PN-90/B-003200: „Konstrukcje 
stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz inne normy 
tematycznie związane z budowlanymi konstrukcjami stalowymi 
zastąpiono zestawem norm europejskich zwanym Eurokodem 
3, a składającym się z 6 części. Część 1, dotycząca podstawo-
wych zasad projektowania obiektów o stalowej konstrukcji no-
śnej, składa się aż z 12 części. Omawiana książka dotyczy tylko 
i wyłącznie pierwszej z dwunastu wyżej wspomnianych części 
Eurokodu.

Wprowadzenie Eurokodów do projektowania, również 
i konstrukcji stalowych, wciąż stanowi bardzo poważne wyzwa-
nie dla projektantów ze względu na niezwykle szeroki zakres 
zagadnień poruszanych w normach europejskich. Normy te są 
bezcennym źródłem współczesnej wiedzy z zakresu metod wy-
miarowania, jednakże projektanci nadal bardzo skrzętnie uni-
kają ich stosowania, chociażby ze względu na brak czasu na 
zrozumienie skomplikowanych zapisów normowych. Ponadto 
filozofia opracowania norm europejskich jest nieco odmienna 
niż dotychczasowa. Byliśmy przyzwyczajeni, że w normach 
znajdowały się gotowe wzory z zakresu mechaniki budowli, 
które pozwalały na szybkie rozwiązywanie problemów zwią-
zanych z określaniem obciążeń krytycznych, np. konstrukcji 
prętowych. W normach często były zawarte również wskazówki 
technologiczne lub konstrukcyjne. Eurokody nie podają żadnych 
wzorów, które pomogłyby nam określić np. moment krytyczny 
w belce lub długość wyboczeniową słupa. Tego na pewno tam 
nie znajdziemy. Nie ma w nich również żadnych zaleceń zwią-
zanych z kształtowaniem konstrukcji, co wynika z założenia, 
że każde takie zalecenie może stanowić ograniczenie rozwoju, 
np. technologicznego. Odmienne podejście do zagadnień pro-
jektowania w Eurokodach nastręcza projektantom wiele trud-
ności już na etapie interpretacji poszczególnych sformułowań. 
W tym miejscu należy jednak podkreślić, że mimo wszystko 
PN-90/B-003200 pt.: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie” była bardzo nowoczesną normą, w porówna-
niu z innymi tego rodzaju dokumentami narodowymi, gdyż była 
opracowywana równolegle z trwającymi wówczas w Europie 
pracami nad Eurokodem. 

Omawiana książka dotyczy tylko jednej z wielu norm pro-
jektowania konstrukcji stalowych, jednakże fundamentalnej 
z punktu widzenia zmiany podejścia do projektowania. Jak wie-
my, stosowanie norm nie jest obowiązkowe, jednakże odnosze-
nie się do zapisów normowych jest najprostszą i najłatwiejszą 
formą udowodnienia, że projektowana przez nas konstrukcja 
spełnia szereg tzw. wymagań podstawowych, zdefiniowanych 
w dyrektywie Rady 89/106/EWG oraz zawartych w Rozporzą-
dzeniu Parlamentu Europejskiego Nr 305/2011 (szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo, nośność, stateczność). 

W świetle wspomnianych powyżej trudności z wdrożeniem 
Eurokodów do praktyki projektowej, wynikających między in-
nymi z wciąż za małej literatury przedmiotu, książka Luisa da 
Silvy stanowi cenną pozycję ze względu na bardzo dużą liczbę 
przykładów obliczeniowych oraz komentarz dotyczący zaleca-
nych metod analizy stalowych konstrukcji prętowych. 

Ogromną zaletę omawianej książki stanowią aż 23 obszer-
ne przykłady obliczeniowe oraz 2 kompletne przykłady projek-
towe. Liczne przykłady obliczeniowe są często rozbudowane 
o analizy parametryczne, co zdecydowanie podnosi ich wartość. 
Dobrze opracowane przykłady obliczeniowe są najlepszą me-
todą pozbycia się problemu błędnych interpretacji poszczegól-
nych zapisów normowych. Na szczególną uwagę zasługują rów-
nież dwa przykłady projektowe dotyczące stężonej konstrukcji 
ramowej ośmiokondygnacyjnego budynku (analiza sprężysta) 
oraz konstrukcji nośnej jednoprzęsłowej hali przemysłowej 
(analiza plastyczna). Kompletność przykładów projektowych 
polega na przedstawieniu obliczeń we wszystkich kolejnych fa-
zach projektowania konstrukcji, to jest od zestawiania obciążeń 
oddziaływujących na obiekt, poprzez globalną analizę konstruk-
cji, po weryfikację nośności pojedynczych elementów konstruk-
cyjnych. Obliczenia budynku ośmiokondygnacyjnego są prze-
prowadzone w 3D, a hali przemysłowej w 2D. 

W rozdziale pierwszym Autorzy omówili zagadnienia do-
tyczące podstaw projektowania (PN-EN 1990) w powiązaniu 
z normami materiałowymi (PN-EN 10025) i wykonania (PN-
-EN 1090), a także dotyczącymi właściwości mechanicznych 
stali. W rozdziale drugim przedstawiono metody globalnej ana-
lizy konstrukcji. Zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzania 
do modeli numerycznych, w miejscu połączenia słupów z rygla-
mi, nieskończenie sztywnych elementów modelujących połowę 
szerokości słupa. Zabieg ten zmniejsza długości teoretyczne 
rygli, przybliżając tym samym model obliczeniowy do rzeczy-
wistości. W rozdziale trzecim omówiono procedury określania 
nośności przekrojów i stateczności pojedynczych prętów. Jest 
to najobszerniejszy rozdział z wieloma przykładami obliczenio-
wymi. Rozdział czwarty dotyczy uproszczonych metod anali-
zy drugiego rzędu oraz projektowania elementów o zmiennym 
przekroju (niepryzmatycznych). Zawiera również jeden z ob-
szernych przykładów projektowych, ten dotyczący ośmiokon-
dygnacyjnego budynku. W ostatnim, piątym rozdziale bardzo 
szczegółowo przedstawiono zasady projektowania konstrukcji 
stalowych w zakresie plastycznym. 

Omawiany Eurokod, wobec powszechności komercyjnych 
programów obliczeniowych, zaleca, w przypadku większych 
konstrukcji, przeprowadzanie globalnej analizy statycznej z wy-
korzystaniem dostępnych komercyjnych programów obliczenio-
wych. Autorzy książki zwracają jednak uwagę na konieczność 
weryfikacji wyników zaawansowanych analiz numerycznych 
z wykorzystaniem znanych przybliżonych metod analitycznych. 
Uwaga ta jest bardzo istotna wobec coraz częściej obserwowa-
nego w praktyce zawodowej bezkrytycznego (a czasami i bez-
myślnego) stosowania zaawansowanych programów kompute-
rowych. Istotnym źródłem błędów obliczeniowych jest wymóg 
normowy dotyczący oceny wrażliwości konstrukcji na efekty 
drugiego rzędu oraz interpretacja uzyskanych wyników. Speł-
nienie zalecenia uwzględniania tych efektów poprzez zastoso-
wanie zaawansowanej analizy numerycznej wymaga bardzo 
dużego doświadczenia w posługiwaniu się takimi programami, 
gdyż w przeciwnym przypadku może prowadzić do uzyskiwa-
nia błędnych wyników. W dotychczasowej praktyce projektowej 
efekty drugiego rzędu były uwzględniane za pomocą uprosz-
czonych metod obliczeniowych, takich jak wyznaczanie współ-
czynnika długości wyboczeniowej przesuwnego układu kon-
strukcyjnego oraz sztywności węzłów. Metodę tę należy nadal 
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Recommendations of the 
Committee for Waterfront 
Structures – Harbours and 
Waterways. EAU 2012. (Za-
lecenia Komitetu Budowli Por-
towych – porty i drogi wodne), 
Wydawnictwo Wilhelm Ernst 
& Sohn, Berlin, 2015.

Książka ma charakter po-
radnika i jest tłumaczeniem 
(wydanie dziewiąte w języku 
angielskim) jedenastego wyda-
nia niemieckich zaleceń doty-
czących projektowania budow-
li portowych. Opublikowane 
w 2012 roku przez hamburskie 
stowarzyszenie Hafentechni-
sche Gesellschaft – HTG oraz 

wydawnictwo Deutsche Gesellschaft für Geotechnik w Essen 
zalecenia projektowe doczekały się po 3 latach tłumaczenia na 
język angielski i stały się dzięki temu dostępne dla międzyna-
rodowej społeczności projektantów budowli hydrotechnicznych. 
Treść książki, liczącej aż 650 stron, obejmu je bardzo szeroki za-
kres zagadnień projektowych – począwszy od geotechniki i fun-
damentowania, poprzez aspekty konstrukcyjne, materiałowe oraz 
wytrzymałościowe, po zalecenia związane z kon trolowaniem 
stanu technicznego i utrzymaniem budowli portowych.

Gremium autorskie „Zaleceń”, Komitet Budowli Portowych, 
jest podmiotem wspólnie zorganizowanym przez Niemiec-

stosować jako narzędzie weryfikacji wyników obliczeń nume-
rycznych. Oczywiście jest to metoda, którą możemy stosować 
do układów o znanych postaciach wyboczenia. 

Podsumowując, książka L. Simões da Silvy jest ważnym 
i cennym komentarzem do normy PN-EN 1993-1-1, który powi-
nien być przetłumaczony na język polski. 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska
Politechnika Gdańska

Beton Kalender 2015. 
Bauen im Bestand. 
Brücken. (Zagadnienia 
budowlane w obiektach 
istniejących. Mosty). 
Edytorzy: Konrad Berg-
meister, Frank Finger-
loos, Johann-Dietrich 
Wörner

Tegoroczny Be-
ton Kalender wydano 
w dwóch tomach. Po-
święcony jest w głównej 
mierze dwóm tematom: 
zagadnieniom budowla-
nym w budynkach istnie-
jących oraz budownictwu 
mostowemu. Pierwsze ze 

wspomnianych haseł mieści w sobie bardzo wiele treści: kon-
serwacja, remonty, modernizacje, przebudowy, rozbudowy, od-
budowy. Zagadnieniom tym poświęcono prawie w całości tom 
I Beton Kalender. Tom II traktuje natomiast wyłącznie o budow-
nictwie mostowym.

Oto spis treści tegorocznego Beton Kalender:
Tom I:
1. Utrzymanie istniejącej substancji budowlanej.
2. Zagadnienia konstrukcyjne w budynkach istniejących – 

ocena istniejących konstrukcji budowlanych.
3. Remonty garaży podziemnych i parkingów wielopozio-

mowych.
4. Utrzymanie i naprawa masywnych obiektów śródlądo-

wego budownictwa hydrotechnicznego.
5. Ochrona katodowa w budownictwie żelbetowym.
6. Ocena jakości materiałów naprawczych i trwałości na-

praw żelbetowych elementów budowlanych poddanych 
działaniu chlorków.

7. Innowacyjne strategie monitoringu istniejących budowli.
8. Dynamika budowli.
9. Fundamenty pod maszyny.
10. Betonowe nawierzchnie kolejowe.

Tom II:
11. Obciążenia i oddziaływania na mosty według Euroko-

dów.
12. Projektowanie, wymiarowanie i konstruowanie mostów 

betonowych.

13. Obliczenia sprawdzające mostów betonowych – aktuali-
zacja wytycznych.

14. Normy i wytyczne.
Powyższych 14 rozdziałów jest dziełem aż 49 autorów 

z Niemiec (41), Austrii (6) i Szwajcarii (2). W tym gronie znaj-
duje się 14 profesorów uniwersytetów technicznych.

Jak wyjaśniają we wstępie edytorzy, zagadnienia inżynier-
skie odnoszące się do istniejącej substancji budowlanej wyma-
gają od inżyniera budowlanego solidnej wiedzy na temat metod 
obliczeniowych. W technice mamy do czynienia ze starzeniem 
się koncepcji (ang. conceptual aging) polegającym na tym, że 
stare budowle projektowano innymi metodami i wymiarowa-
no oraz konstruowano według innych norm czy przepisów niż 
współcześnie. Dawniej większą rolę odgrywały w projektowa-
niu intuicja inżynierska i doświadczenie; obecnie dysponujemy 
znacznie większym zasobem wiedzy, a co za tym idzie – ob-
szerniejszymi normami budowlanymi. Nie oznacza to jednak, 
że współczesne budowle zawsze są jakościowo lepsze od bu-
dowli dawnych. Ograniczenie wiedzy współczesnego inżyniera 
do aktualnego zasobu norm byłoby dalece szkodliwe, zwłaszcza 
w obliczu niejednokrotnie zdarzającej się sytuacji, gdy praca in-
żyniera budowlanego koncentruje się nie na tworzeniu nowej 
substancji budowlanej, lecz na przebudowie, rozbudowie, mo-
dernizacji itp. substancji istniejącej.

Dr inż. Marcin Abramski
Politechnika Gdańska 



kie Stowarzyszenie Techniki Portów (German Port Technolo-
gy Association, niem. HTG) oraz Niemieckim Towarzystwem 
Geotechnicznym (German Geotechnical Society, niem. DGGT) 
i zrzesza specjalistów (inżynierów i naukowców) z wielu dyscy-
plin – budownictwa, transportu morskiego, dróg wodnych oraz 
techniki portów.

Podobnie jak poprzednie edycje, najnowsze „Zalecenia” do-
stosowano do obowiązujących norm. Materiał zawarty w tym 
wydaniu jest zgodny z odpowiednimi aktualnymi niemieckimi 
prze pisami i normami, jak również z większością norm między-
narodowych. Jak uzgodniono w ramach Unii Europejskiej, za-
warte w „Zaleceniach” treści spełniają międzynarodowe kryte-
ria bezpie czeństwa projektowego i mogą znaleźć zastosowanie 
we wszystkich krajach członkowskich UE.

Książka – poradnik składa się z piętnastu rozdziałów, po-
numerowanych od 0 do 14. W rozdziale „zerowym” zawarto 
rozważania na temat ogólnych kryteriów bezpieczeństwa (sta-
teczności) budowli portowych, zaś rozdziały 1 ÷ 4 dotyczą za-
gadnień związanych z geotechniką i fundamentowaniem, par-
ciem gruntu, filtracją i drenażem. Lektura rozdziału 5. dostarcza 
szczegółowych informacji na temat parametrów statków i ich 
oddziaływania na budowle portowe, jak również innych obcią-
żeń – od fal, prądów i lodu oraz od elementów wyposażenia 
nabrzeży, np. dźwigów. W rozdziale 6. zawarto szereg przykła-
dów rozwiązań konstrukcyjnych nabrzeży w postaci zarówno 
ogólnych przekrojów poprzecznych, jak też np. szczegółów 
posadowienia torów poddźwigowych czy mocowania urządzeń 
cumowniczych oraz odbojowych. W rozdziale 7. Traktuje się 
o robotach ziemnych i pogłębiarskich, zaś w rozdziale 8. (bar-

dzo obszernym) – o drewnianych, żelbetowych i stalowych 
ściankach szczelnych, ich projektowaniu, wykonawstwie i kon-
serwacji. W rozdziale 9. zwięźle opisuje się zakotwienia lek-
kich portowych konstrukcji oporowych, natomiast w  rozdziale 
10. – ściany i nadbudowy nabrzeży z betonu, żelbetu i beto-
nu sprężonego, a w rozdziale 11. – grupy pali i kozły palowe. 
W rozdziale 12. znajdziemy opis lekkich umocnień brzegów 
o ścianach nachylonych (tzw. opasek brzegowych) i sposobów 
zabezpieczenia dna basenów portowych przed wymywaniem. 
Część tego rozdziału jest poświęcona projektowaniu budowli 
narzutowych (w tym falochronów) z kamienia i elementów pre-
fabrykowanych. Wytyczne do projektowania dalb odbojowych 
i cumowniczych znajdzie czytelnik w rozdziale 13. Wieńczący 
książkę rozdział 14. zawiera zalecenia dotyczące kontrolowania 
i monitoringu budowli portowych.

Oprócz tematycznie uporządkowanego spisu treści, porad-
nik zawiera listę zaleceń uporząd kowaną według ich numera-
cji (R1-R220), z podaniem podrozdziałów i stron, na których 
znajdują się te zalecenia. Istotnym walorem publikacji są liczne 
rysunki konstrukcyjne, schematy obciążeń, ilustracje procesów 
fizycznych zachodzących w portach oraz wykresy i nomogramy.

Książka jest interesującą pozycją literaturową, godną pole-
cenia szerokiemu gronu czytelników, w szczególności specja-
listom związanym z projektowaniem i użytkowaniem portów 
morskich.

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski
Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku


