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Urodzilem siq 7 paLdziernika 1969 r. w Warszawie. W latach 1984 + 1988
uczgszczalem do Liceum Og6lnokszta*cqce im. Klementyny Hoffmanowej. profil bio-
logiczno-chemiczny wybralem ze wzglEdu na zainteresowanie naukami przyrodni-
czymi oraz ptzewidywane dalsze ksztalcenie w tym kierunku. Niezaleznie od tego,
tozbudzone w6wczas zostato moje zainteresowanie histori4 architektury i rzemioita
arty sty cznego na ziemiach p olskich.

W roku 1988 rozpocz$em studia naWydziale Chemii Uniwersytetu Warszaw-
skiego' Na trzecim roku studi6w wybralem specjalizacjE w zagadnieniach chemii nie-
organicznej i analitycznej. Za caloksztatt studi6w uzyskategr ocenQ bardzo dobr4. pra-
cp rnagisterskq wykonatrem pod kierunkiem prof, dr hab. Marka Kalinowskiego- Byla
ona zatytulowana Zastosowanie kompleksu Cu(tmen)(acac)ClOa do wyznaczania liczb
donorowych rozpuszczalnikdw. Praca dotyczyla wykorzystania ptaskokwadratowego
kompleksu chelatowego Cu (II), jako wzorcowego kwasu Lewisa, do wyznaczania
liczby donorowej (DN - parametru zasadowoSci Lewisa) rozpuszczlalnik6w aprorycz-
nych i ptotycznych oraz ich mieszanin. Praca miala charakter eksperymentalny i opie-
ratra sig na wykorzystaniu spektroskopii UV-VIS. Pozwalal na to tu.*ny charaicter
zwiqzku, przestrzenna struktura chelatu oraz dobra rozpuszczalnoS6 w cieczach orga-
nicznych i wodzie. Otrzymalem liniow4 korelacjE pomipdzy liczbami falowymi n"aj-
bardziej dlugofalowego pasma absorpcyjnego widma elektronowego zwiqzku w r6L-
nych rozpuszczalnikach, a znanymi liczbami donorowymi badanych cieizy. Na tej
podstawie mozliwe bylo wyznaczenie nieznanych liczb donorowy ch rzadziej uzywi-
nych rozpuszczalnik6w organi cznych. Dokonalem rownie| oznaczenia parcmetru DN
uklad6w binarnych wody oraz dimetylosulfotlenku (DMSO) z ro1nymiiozpuszczalni-
kami aprotycznymi [1]. Dyplorn uzyskalem w 1994 r.

W okresie 1993 + 2002 zatrudniony bylem w Liceum Og6lnoksztalc4cym im.
Klementyny Hoffmanowej. Uzyskalem w6wczas nagrodg kuratora oSwiaty iu rr"r"-
g6lne osi4gnigciaw pracy dydaktyczno - wychowawczej. Jako nauczycielchemii kla-
dlenr nacisk na powiqzanie tej dziedziny z innymi naukami przyrodniczymi, co tylko
w niewielkim stopniu uwzglpdnialy kolejne programy nauczania.

W zwiqzku z moimi zainteresowaniami w dziedzinie sonochemii, od 1994 roku
ptowadzileln w Pracowni Badania Struktur Materialowych IPPT PAN, w zespole doc.
dr hab. F. Rejmunda, badania w zakresie wykorzystania metody emisji akustycznej
(EA) do badania dynamiki reakcji chemicznych i przemian fazowych w zwiqzkaci
nieorganicznych. Prace dotyczyly mipdzy innymi kilkuetapowej termicznej d,ehydrata-
cji uwodnionych soli Cu (II), przemian polirnorfrcznych izotaiu (VI) amonu oraz za-
niku piany w ukladzie woda-etanol-detergent 12, 5-7, 12-14]. ponadto, we wsp6lpracy
z Wydzialem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadzilem ultrad1wipkowe
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badanra fragment6w zabytkowych naczyn ceramicznych. Mialy one na celu przede
wszystkim wyjaSnienie ich pierwotnej funkcji (kuchenna, stolowa lub zasobowa) [9-I l ,  1 7  , 2 3 1 .

W latach 1995 + 1999 uczestniczylem w realizacji dw6ch projekt6w celowych
KBN w IPPT PAN: [Jruchomienie produkcii zloionych wyrob\w f,onstrukcyjnych zceramiki steatytowei oraz (Jruchomienie produkcji sierokrego asortymentu ceramicz-
nych podlctadek spawalniczych.Idea tych badan wynikala i potrzeb Zakladow Cera-
miki Radiowej CERAD w Warszawie. Zlozone, wieloetapo*. pru.. dotyczyly opra-
cowania skladu surowcowego mas, technologii ich granulowani-a orazpr6b formowa-

L i wypalonychksztaltek steatytowych o zlo_

mechaniczflym, termomec hanicznym, ultri
im zadaniembyta koordynacj a prac badara
opracowanie wynik6w oraz przygotowanie
jekt6w. Tworzywa, wytworzone w ramacl
dalszych badan, z wykorzystaniem r 6Any ct

W roku 1996 wzifiem udzial w is1
pracy z Instytutem Energetyki w Warszaw
atacyjnej typowego krajowego izolatora lit

lwych. Metodyka wyznaczenia ,,czasu 2y_

staly w kilku pracachlg, 15, 2r, g4, g2]. 
' oraz przeprowadzone badania opisane zo-

Od 1997 roku zaangahowany bylem w ultrad,hwigkowe bad.ania izolator6w li-niowych i stacyjnych wN. Prace prowadzone byly naSczisciei *. *rp6lp racy zlnsty-tutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii potitectrniici wrociawskiej. pomia-
ry odbywaly sig zazwyczE w miejscu eksploatacj i izolatorow - na stacjach transfor-

ryslowej. Badane byly izolatory rohnych
rrcelanowych (C l l0, C Il2, C 120 oraz
ilku do ponad trzydziestu lat. przedmiotem
rne w magazynach, jako rezerwa stacyjna.
,ipkowych oraz por6wnawczym badaniorn

mikroskopowym tworzywa izolator6w zlaminych oraz zdjqtych z eksploatacji, udalosiE znale26 istotne korelacje. Dokonano oceny, kt6re izolitoiy mog4 piacowa6 w dal-szym ci4gu, a kt6re powinny byi wymienioni. Por6wnano jakoSi l*irry* izolatorcwliniowych i stacyjnych, porcelany element6w pochodzqcych z roznyii okres6w i ozmieniajqcej sig technologii produkcji. Stu
stopief degradacji tworzywa izolator6w. ktd
rezerwa stacyjna. Ostatecznie potwier dzily t
niejszym okresie. Co najwahmejsze, badat
etap6w degradacji i stanowily podstawg i o
stycznych badah pr6bek rohnych porcelan elektrotechnicznych. Wyniki tych prac,prowadzonych na przestrzeni wielu lat, przedstawiane byty #kore.;nicrr ekspertyzach
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- niekiedy poufnych - orazlicznych artykilach 124,32,37, 42, 43, 4g, 52, 5g, 6r, 63,
6 9 , 7 0 , 7 4 , 9 1 - 9 3 ,  g g l .

W latach 1997 + 1999 bralemudzial w termomechanicznych badaniach izolato-
r6w liniowych roZnych typ6w. Elementy poddawano kilku catodobowym cyklom
ochladzania i nagrzewania (-30 + +70'C), pod obciqzeniem rozciqgajqcym o wartoSci
60%o znamionowej wytrzymaloSci mechanicznej. Proces monitorowany by* metod4
EA. Pozwolilo to na wyr62nienie wadliwych element6w oraz ocenE podatnoSci na
procesy starzeniowe tworzywa r62nego rcdzaju i pochodzecego od. r6Znych producen-
t6w 120,26, 291. W tym samym czasie, bralem tdzial w wahnych pracach prowadzo-
nych pod nadzorem Instytutu Energetyki w Warszawie. Wieloetapowe badania, zleco,-
ne przez Polskie Sieci Elektroenergetyczfie 5.A., zatytLrtowane byly Anatiza celowoici
stosowania porcelany rodzaiu C 130 do wytwarzania izolator6w elektroenergetycz-
nych o najwy2szym poziomie jakoSci i niezawodnoici. Bad,ania prowadzone byly w
t62nych oSrodkach krajowych, w tym takZe w IPPT PAN. W ramach prac, bralem
udzial w badaniach mechanicznych izolatorow oraz pr6bek elektropor.ilun, pomia-
rach ultradZwigkowych oraz analizie mikroskopowej tworzyw. Moim zadaniem bylo
ftwnie? zebranie i opracowanie wynik6w do jednej z czE1ci sprawozdania. Obszeiny
raport z badan miaL chatakter poufny i mogNa zostal opublikowana jedynie niewielka
czES(, wynik6w [33].

Od 1 wrzeSnia 1997 r. zatrudniony zostalem na etacie asystenta w Zakladzie
Akustyki Fizycznej IPPT PAN. W okresie 1997 + 2000 reali zowaLem grantpromotor-
ski KBN' Dnia24 stycznia200l r. obronilem rozprawe doktorsk4 pt. I4rykirzystanie
metody emisii akustycznej do badania dynamiki przemian polimorficznych zwiqzkyw
nieorganicznych. Promotorem byl prof. dr hab. Ignacy Malecki. W ramach pracy zbu-
dowalem zestaw potniarowy do monitorowania rnetod4 EA reakcji chemiczny"i orut
ptzemian fazowych, kt6re zachodzqw czasie wypalania mas ceramicznych. przedmio-
tem badaf byly porcelany elektrotechniczne (C 110, Cl20,C 130), steatyt (C220)
oruz kotdieryt (C 4I0). Zakres temperatury zawieral sig w przedziale 25 + 1000oC.
wyniki badah weryfikowatem metodami fizykochem icziymi (DTA, TG, DTG),
stwierdzaj4c og6lnie dobrQ zgodnoSd. Ustalilem korelacjE miEdzy wybranym deskryp-
torami EA, a przebiegiem zachodzqcych przemian. Stwierdzile;m wyraLne odwzoro-
wanie dynamiki takich proces6w jak dehydratyzacja, spalanie orguni"tnych Srodk6w
uplynniaj4cych, dehydroksylacja mineral6w ilastych, reakcje iozkladu wgglan6w,
formowani e nowych faz kry staliczny ch. Prawi dlowo S 6 struktuiy wyp al onych i att<owi -
ci e pr6b ek spr aw dzalem m eto d q ultr ad|wi gkow4 oraz mikro skop ow4.

W latach 2000 + 2002 bralem udzial w realizacji projektu badawczego Cerami-
ka korundowa nowei generacii. Celem badafi bylo opracowanie skladu chemicznego
granulatu i technologii wytwarzania materiatu, kt6ry m6glby spelnia6 rolg ceramicziej
ochrony pancernej. Opracowana ceramika balistyczna, opr6c-z odpowiedniej wytrzy-
rnaloSci mechanicznej, odznacza| sip musiala okreSlon4 twardoSci4 i udarnoSc i4 przy
najszetzej pojqtej jednorodnoSci struktury. Wykonane pr6bki, opi6", badah mecha-
nicznych i akustycznych, poddawan e byly sprawdzeniu zdolnoSci ochronn ej, czyli od,-
pornoSci na ptzebicie pociskiem - poprzez badanie ostrzalem. Ja odpowiadalem za
opracowanie wymagan dla zestawu do precyzyjnych pomiar6w vltry;;d1wiekowych,
kt6ry zostat zakupiony. Nastppnie prowadzilem dokladne pomiary w rcLnych kierun-
kach, maj4ce na celu kontrolE jednorodnoSci materialu wylionanych ksztaltek. Wyzna-



4

czalem parametry akustyczne oraz rnodul Younga i statrq Poissona w r6hnych kierun-
kach pomiaru, dla kolejnych paftiipr6bek.

W latach 2001i2002 uczestniczylem w badaniach, kt6re prowadzone byly w
ramach kilkuetapowej pracy, zleconej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Praca pt. Wytyczne doboru mas porcelanowych i izolator6w z punktu widzenia wy-
trzymalo{ci zmqczeniowej, prowadzonabyta w kilku oSrodkach i koordynowana przez
Instytut Energetyki. Badaniom poddano ksztahki 6semkowe oraz izolatory dlugop-
niowe, wykonane ztworzyw wysokoglinowych rodzaju C 120 i C 130. Przy pr|bach
zdynamicznym obciqZaniem badanych element6w stosowano czpstotliwolc 7 oraz
20 Hz. Mojq rol4 byty ultradZwiEkowe i mikroskopowe badania serii pr6bek przed
otaz po dzialaniu obciqZef dynamicznych. Na tej podstawie mozliwy byt opis wplywu
budowy fazowej czerepu, jednorodnoSci struktury oraz wszelkich defekt6w na wy-
tr zy mal o S 6 tw or zy w a p o d dziat ani e m napr Ezeh staty czny ch i dyn am i czny ch.

Po uzyskaniu doktoratu, ceramiczne tworzywa elektrotechniczne pozostaly do-
minuj4cym przedmiotem mojego zaintercsowania. Niemniej, zal<res moich badah zo-
staL r ozszer zony na b adania struktury szklo- ep oksydowych pr gt6w no Snych izolator6w
kompozytowych otaz proces zaciskania okui na ich rdzeniu. Badania prowadzone by-
ty we wsp6lpracy z wroctawskirn oddzialem Instytutu Elektrotechniki 140, 60, 68,751.
R6wniez we wsp6lpracy z tym oSrodkiem, bralemudziaLw badaniach wplvwu techno-
logii wytwarzania na budowE strukturaln4 a szczegolnie jednorodnoSd betonu polime-
rowego (cerarniki polimerowej) [53].

Interesuj4cEprac% prowadzon4 wsp6lnie z Instytutem Energetyki, byLy badania
izolator6w liniowych z tworzywa krystobalitowego (C 1 12). Elementy te, wytwarzafle
w wielkich iloSciach w NRD, od korica lat 1960-tych zdominowaty krajow4 izolacjE
sieci 1 I0 i 220 kV. W zwiqzku z wysok4 awaryjnoSci4 wschodnioniernieckich izolato-
row przyjmowano, 2e porcelana krystobalitowa odznacza sig podwyaszonqpodatno-
Sci4 na procesy starzeniowe. W oparciu o zdjpte z eksplo atacji elementy, pochodzqce z
robnych okres6w, przeprowadzone zostaly badania mechaniczne, mikroskopowe i ul-
tradZwipkowe. Dokonano r6wniez poglEbionej analizy dostgpnych eksp ertyz po licz-
nych awariach. Wyniki przeprowadzonych badari dowiodty, 2e wbrew przyjgtym opi-
niom, wschodnioniemiecka porcelana krystobalitowa nie wykazywala wigkszej podat-
no5ci na procesy degradacji starzeniowej. Przeciwnie - przyazynEwysokiej awaryjno-
Sci izolator6w nie byla blgdna koncepcj a materialowa, realizowana przez producenta.
Wynikala ona z niezadowalaj4cego zachowywaniarcZimu technolo gicrnego, czystoSci
technologicznej oraz niedostatecznej kontroli jakoSci I78, 7gl. Podkreslid nale1y, Ze
wskutek zaniedban inwestycyjnych, jeszcze przed kilku laty zdejmowane byly z-eks-
ploatacj i izolatory produkcj i NRD.

W latach 2002 + 2009 uczestniczylem w pracach trzechprojekt6w bad,awczych:
Zbadanie metodami akustycznymi odpornoSci tworzytv ceramicznych i kompozytowych
na Sciskanie i zmiany warunk6w temperaturowych; Zastosowanie metody em.isji aku-
stycznei do oceny niestabilnoici plastycznej metali oraz wlasciwoici m.echanicznych
nanolcrystalicznych stopdw i kompozytfw oraz Zastosowanie metod akustycznych do
oceny wlaiciwoici mechanicznych nanokrystalicznych stop6w, kompozyt6w i tworzyw
ceramicznych. Prcjekty realizowane byly we wsp6lpracy z Instytutern Metalurgii i In-
Zyniefii Materialowej (IMIM) PAN w Krakowie. Ja odpowiadalem za badania two-
rzyw cetamicznych, kt6re stanowily istotn4 czpsc wszystkichtrzechprojekt6w. W tym
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celu konieczna byla modyfikacja dwutorowego mechaniczno-akustycznego ukladu
p omiarowe go, do Sw iadczalne ustal eni e meto dyki b adait materi al6w c er amiczny ch or az
ustalenie optymalnych deskryptor6w emisji akustycznej do monitorowania procesu
degradacji tworzyw.

Badania polegaly na przykladaniu do pr6bek obciqhenia, z jednoczesn4 rejestra-
cjqparametr6w EA. Dlarozpoztania i udokumentowania efekt6w degradacji struktu-
ry, procos dzialania obciqZeh Sciskaj4cych zatrzymywano przy roanych wartoSciach
naprphen, a pr6bki - po przygotowaniu zglad6w - poddawano badaniom mikroskopo-
wym. W ten spos6b mozliwe bylo ustalenie etap6w degradacji i proces6w niszczenia
poszczeg6lnych fazw strukturze czerepu badanych tworzyw. Wykorzystujqc powolny,
quasi-statyczny przyrost naprElenia Sciskaj4cego, uzyskano w znacznym stopniu,
w relatywnie kr6tkotrwalej pr6bie laboratoryjnej, odzwierciedlenie dlugotrwalych pro-
ces6w degradacji struktury. Wykazatem, 2e podobna kolejnoS6 gl6wnych efekt6w
niszczenra struktury tworzyw porcelanowych zachodzi podczas wieloletniej eksploata-
cji obiekt6w elektroizolacyjnych, w wyniku proces6w starzeniowych.

Odniesienie dla badafi mechanoakustycznych stanowily wyniki prac prowadzo-
nych wczeSniej, bqd2rownolegle, we wsp6lprucy z Instytutem Podstaw Elektrotechni-
ki i Elektrotechnologii Politechniki Wroclawskiej, Instytutem Energetyki w Warsza-
wie oraz Zaldadami Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale. Dzigki
tefftu, dysponowatem duLq iloSci4 por6wnawczego materialu z badah zestarzanych
tworzyw izolatorowych z rohnych okres6w, r6znego rodzqu oraz na zr6anicowanym
etapie degradacji.

Wyniki badafi mechanoakustycznych tworzyw ceramicznych roZnego typu
przedstawione zostaly w 26 artykutach. Badania tworzyw porcelanovvych oraz mate-
rialu korundowego zebrane zostaLy w monograf,ri pt. Procesy starzeniowe w ceramice
elektrotechnicznej. Zostala ona wydana jako PRACE IPPT - IFTR REPORTS, numer
212011. Wyniki badan umozliwily opis mechanizmu i etap6w procesu starzenia, kt6ry
warunkuje trwatoS6 eksploatacyjn4 odpowiedzialnych element6w elektrotechnicznych,
wykonanych z tych material6w. Dotyczy to w szczeg6lnoSci izolatorow napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych, oslon aparatowych, izolator6w trakcyjnych i tele-
techniczny ch oraz przepust6w stacyj nych i transformatorowych.

Niezaleznie od dokladnego opisu kolejnych etap6w degradacji poszczeg6lnych
tworzyw elektrotechnicznych, praca zawiera szereg istotnych wniosk6w o charukterze
og6lnyrn. Dotyczq one trzech teorii wzmocnienia porcelany, wplywu defekt6w oraz
por6w w czerepie, roli jednorodnoSci struktury oruz mozliwoSci dluhszego przecho-
wywania izolatorow w charakterze zapasu stacyjnego.

Opracowana metoda mechanoakustyczna, z wykorzystaniem mikroskopii
optycznej oraztechnikiultrad?wipkowej, posluzy do dalszychbadahr6hnychmateia-
l6w. Badane bgd4 procesy starzeniowe w tworzywach ceramicznych o zmodyfikowa-
nym skladzie surowcowym i budowie fazowej. Dotyczy to zwlaszcza mateial6w wy-
sokoglinowych o duAej wytrzymaloSci oraz nowych tworzyw kwarcowych, o budowie
odbiegaj4cej od klasycznej porcelany. Prace nad takimi materiahami s4 aktualnie pro-
wadzone w ZPE ZAPEL S.A. Uzyskane wyniki pozwol4 na ukierunkowanie dalszych
mozliwych modyfikacji skladu surowcowego i technologii produkcji. NiezaleZnie od
tworzyw ceramrcznych, kontynuowane bgd4 badania proces6w starzeniowych w beto-
nie polimerowym (ceramice polimerowej) - tworzywie o dobrych wlaSciwoSciach
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elektrycznych i mechanicznych, w tym szczegolnie odpornoSci na udary mechaniczne.
Ten nowoczesny iprzyszloSciowy materialznalduje rosnece zastosowanie w produkcji
izolator6w oraz innych element6w sieci rozdzielczej SN. Badania powinny pozwolil
nawyr6Lnienie i udokumentowanie efekt6w degradacji w tym interesuj4cym materiale
o charakterze kompo zytu ziarnistego.

W 2003 roku, wsp6lnie z dr hab. F. Rejmundem, zaproszony zostalem pruez
prof . Z. Pohla z Wydzialu Elektrycznego Politechniki Wroclawskiej do napisania czp-
f,ci dotycz4cej technologii wytwarzania izolator6w ceramicznych, rodzallw tworzyw
porcelanowych, spotykanych defekt6w orazmetodbadaniatrwaloSci i niezawodnoSci
izolator6w, w wydawanym podrgczniku z zakresu elektroenergbtyki. W zwrqzku
ztym,jestem wsp6lautorem kilku rozdzialow (54 strony) w monografii Napowietrzna
izolacja wysokonapiqciowa w elektroenergetyce, praca zbiorowa pod redakcj4
Z.Pohla. Zosta\a ona wydana przez Oficynp Wydawnicz4 Politechniki Wroclawskiej
w 2003 roku [47].

Od poczqtku dziaLalno5ci naukowej, w krEgu moich zainteresowari badawczych
znajdujqsip ceramiczne tworzywa konstrukcyjne jak porcelany elektrotechniczne i ko-
rundy, materialy funkcjonalne - gl6wnie steatyt i kordieryt oraz elektrotechniczne
tworzywa kompozytowe (szklo-epoksyd, beton polimerowy). Niemniej, w zwiqzku
z pracamr w ramach trzech wspomnianych powyLej projekt6w z lat 2002 - 2009, pole
moich zainteresowah rozszerzone zostalo na badania budowy i wlaSciwoSci lekkich
stop6w na bazie magnezu (Mg-Li-Al.) oraz kompozyt6w o metalicznej matrycy. Ba-
dania odbywaj4 siE w ramach wsp6lpracy pomigdzy IMIM PAN w Krakowie, Instytu-
tem Material6w i Mechaniki Maszyn Slowackiej Akademii Nauk oraz IPPT PAN
w Warszawie. Wsp6lny projekt badawczy, realizowany od 2007 roku, nosi tytut Ap-
plication of acoustic methods in testing of ultralight alloys and metal matrix compos-
ites (MMC). W zwiqzku z pracami w ramach projektu, odbywalem kilkakrotnie wy-
jazdy do Bratyslawy i bralemudzial w przyjmowaniu goSci ze Strowacji. Badania pro-
wadzone s4w dalszym ci4gu i planowana jest ich kontynuacjal4l,50,51, 55, 59,65,
6 6 , 8 2 , 8 3 , 9 7 ,  1 0 5 ] .

Wyniki badafi, prowadzonych przeze mnie od czasu studi6w, przedstawione zo-
staly w 105 artykulach (w tym 35 przed doktoratem). Jak wspomnialem, wsp6lnie z dr
hab. F. Rajmundem, jestem autorem kilku rozdzialow w monografii z zakresu izolacji
w elektroenergetyce 1471. Ponadto jestem wsp6lautorem 22 ekspertyz i opracowari
naukowych, gl6wnie z zakresu elektroenergetyki. Ze wzglgdu na charakter zlecen,
znacznaznich czESc ma charakter poufny.

Od 2005 roku jestem czlonkiem Komitetu Technicznego Nr 303 ds. Material6w
Elektroizolacyjnych - Zesp6l Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W za-
kres dziaLalno(ci Komitetu wchodzi przede wszystkim nowelizacja norm krajowych
oraz opiniowanie, tlumaczenie i dostosowanie do potrzeb krajowych norm miEdzyna-
rodowych, w QZym biorE aktywny udzial. Migdzy innymi jestem wsp6lautorem tlu-
maczenra normy IEC 672-I:1995 Ceramic and glass insulating materials, Part I Defi-
nitions and classffication.

Od momentu zaftudnienia na etacie adiunkta w Zaktadzie Akustyki Fizycznej
IPPT PAN w 2001 roku jestem czlonkiem OddziaLu Warszawskiego Polskiego Towa-
rzystwa Akustycznego. Przez ostatnie cztery lata pelnig w nim funkcjg sekretarza Ko-
misj i Rew izyjnej Zarzqdu O ddzialu.
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W latach 2002 i 2A09 uczestniczylem w pracach Komitetu Organizacvjnego
Otwartego Seminarium z Akustyki (XLX orazLYI OSA). W latach 2001 + 20Il bra-
lem udzial w organizacji szesciu kolejnych konferencji pod auspicjami E-MRS Com-
posites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing. Spotkania od-
bywaj4 siE w cyklu dwuletnim. W ostatnich konferencjach pelnilem funkcjg sekretarza
oraz bylem odpowiedzialny za wydanie material6w konferencyjnych w kwartalniku
Archives of Metallurgy and Materials. Ponadto, od roku 2009, jestem zapraszany do
udzialu w pracach I(omitetu Naukowego konferencji Napowietrznalzolacja Wysoko-
napigciowa w Elektroenergetyce (NIWE).

W latach 2002, 2004, 2005,2007 i 20ll otrzymalem nagrodg Dyrektora IPPT
PAN za wyr6itniq4ce osi4gnigcia w praay naukowej.

W roku 2006 wszedtem w zwiqzek malZeriski. Po dw6ch latach na Swiat przy-
szedl synek StaS, awkoricu stycznabiehqcego roku c6reczkaBasia. Niemal caly m6j
wolny czas poSwigcam opiece nad dziecmi, zwlaszcza na spacery ze Stasiem . Szcze-
g6lnie chgtnie przebywa on wSr6d zielen| St4d nasze czpste wizyty w ogrodzie bota-
nicznym na Ujazdowie i w Powsinie, Parku tr-azienkowskim, a nawet arboretum w
Rogowie. StaS dobrze znosi nawet dluhsze podr62e, co pozwal a zabierac go na week-
endowe wyjazdy do rcZnych ciekawych miejsc.

Od czas6w dzieciristwa interesujp siE historiq. Jednak szczegolnie koncentrujg
sig na historii architektury, rzeLby i rzemiosla artystycznego na ziemiach polskich.
Wiedzp na ten temat poglEbiam od czasu szkoly Sredniej. Zwiedzam tez wszystkie
czasowe wystawy w muzeach. Najwipksze zainteresowanie budzqwe mnie schylko-
we, zdynamizowane fazy stylowe jak p62nogotycki styl Namany, manieryzm w epoce
p62nego renesansu, czy styl regencji i rokoko (Ludwik XV) u schylku epoki baroku.
Ciekawi mnie r6wniez historyzujqca i modernistyczna architektura okresu miEdzywoj-
ma.

Od roku 1976 jestem czlonkiem PTTK. W ramach kola, od 2007 roku wsp6l-
uczestniczQ w organizowaniu wycieczek. Od 2009 roku, jako przew odniczqcy komisji
tewizyjnej ko\a, zobowiqzany jestem do prowadzenia czpsci z organizowanych przez
nas v,ryjazd6w. Jest to ulatwione, dzipki dobrej znajomoSci krajowych zabytk6w archi-
tektury, zwlaszcza sakralnej .
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