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INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEM6W TECHNIKI
Warszawo, 15 listopodo 2020 r.
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Proszq przyjq( serdeczne grotulacje z okozji piqknego jubileuszu 9}-lecia urodzin od catej
spofecznoSci noukowej IPPT PAN.

jubileusz jest znokomitq okozjq, oby podziqkowoi Ponu za ntiezwykle istotny i bogoty
wklod w 2ycie naukowe i orgonizacyjne lnstytutu oroz wklad do dziedziny budownictwa
i mechaniki moteriaf6w. Pana oryginolne osiqgniqcia noukowe, uzyskane w wielu tak
r62norodnych obszaroch, jak optymolizacja konstrukcji i materiofow, mechaniko konstrukcji
czy do{wiadczalna mechoniko pqkania, obejmujqcych szeroko pojqte wlaiciwoici
konstrukcyjnych moteriol6w wielosktodnikowych, zwlaszczo kompozyt6w o motrycach
cementowych oroz kompozyt6w zbrojonych wf6knomi, znoczqco przyczynily siq do rozwoju
tego dziofu budownictwa i mechaniki, przy okozji budujqc pozycjq lnstytutu w polskim
i miqdzynarodowym !rodowisku noukowym. lstotnym Pana osiqgniqciem bylo te2
wykreowonie i prowodzenie cyklicznych sympozjow naukowych Brittle Matrix Composites
o ugruntowanej pozycji miqdzynarodowej. Bardzo waine jest tei wsparcie okozywone przez
Pano mlodszym kolegom, z ktorych wielu korzystolo i nodol korzysto z Pona pomocy
w rozwiqzywoniu zlo2onych zogodniert noukowych i aplikacyjnych.
Pana

Slowa podziqkowania kierujemy za Pana wielkie zoongaiowonie w dziololnoii Rady Naukowej

IPPT PAN, zwlaszczo w roli jej Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego, Wyrozy
wdziqcznoici naleiq siq r6wnie2 zo kierowanie procomi Komitetu lniynierii Lqdowej i Wodnej
PAN oraz

Komitetu Normolizacyjnego lSO.

Jeszcze roz serdecznie grotulujqc, prosimy
ducha i dolszych sukces6w naukowych.
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o przyjqcie nojlepszych Zyczert zdrowio, pogody
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