
Prof" dr hab. in2. Jan Kubik
Katedra Fizyki Material6w
Politechnika Opolska
45-06I Opole, ul. Katowicka 48

O P I N I A
o dorobku naukowym, zawodowym i ksztalceniu kadr

Dr hab. in2. Mariusza Kaczmarka, prof.UKW
w zwiqzkuz wnioskiem o

tytul profe sora zwy czaj nego

1. Sylwetka kandydata

Prof. dr hab. in?.. Mariusz Kaczmarek ukoriczyl Wydzial Budowy Maszyn Politechniki
Poznafrskiej w 1982 roku na specjalnoSci Podstawowe Problemy Techniki uzyskuj4c tytul
magistra in?yniera oraz w 1981 filozofig na Uniwersytecie Poznafrskim, po czym pracowal w
latach od 1982- do I997r. w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki- oddz. Poznan,
zajmujqc siQ naukowo mechanik4 nasyconych oSrodk6w porowatych, metodami
numerycznymi w mechanice a ostatnio r6wnie2 modelowaniem proces6w przeplyw6w w
materialach biologicznych i medycynie. W IPPT. przeszedl kolejne szczeble kariery
naukowej i zawodowej od asystenta po adiunkta. Nastgpnie pracowal w Akademii Bydgoskiej
a obecnie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego jako adiunkt .i profesor na Wydz.
Matematyki , Techniki i Nauk PrzyrodniczychwKatedrze Mechaniki Srodowiska. Natomiast
w administracji naukowej byl kierownikiem ZaLJadu Biomechaniki a obecnie Dyrektorem
Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW. pelni r6wniez funkcjE pelnomocnika
Rektora ds. Srodowiskowych Studi6w Doktoranckich na Wydziale Matematyki Fizyki i
Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmowal siE przy tym
r6wnolegle podstawami termomechaniki cial porowatych jak i r6Znorodnymi zastosowaniami
tej teorii w technologii nowych material6w, ochronie Srodowiska, biologii i medycynie.

Z pierwszego okresu pracy, kiedy zajmowal sig dynamik4 nasyconych oSrodk6w
porowatych pochodzi jego praca doktorska pt. " Analiza sprzgtefi mechanicznych w o{rodku
porowatym wypelnionym cieczq z uwzglgdnieniem struktury wewngtrznej szkieletu
". Obrona pracy odbyla siq w Instytucie Podstawovvych Problem6w Techniki w Warszawie w
dniu 3.07.1990 roku .Promotorem pracy byl prof. J6zef Kubik, zal rccenzentami Prof. J.
Stefaniak i Prof.. Cz. Wo1niak- W pracy zastosowano metodE uSredniania przestrzennego do
opisu proces6w transportu w oSrodku porowatym.

Dalszy etap (1990-2000) prac naukolvych kandydata zwiqzanych z opisami reakcji
chemicznych sprzEzonych z procesami termomechanicznyrni w nasyconych cialach
porowatych zostaje uwiericzony uzyskaniem tytulu doktora habilitowanego w 2002 roku za
rozprawg pt. ,,fu[echanika nasyconych materialdw przepuszczalnych wrailiwych
chemicznie" obronion4 r6wnie2 w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki w
Warszawie. Recenzentami pracy byli: Prof. S. Matysiak, Prof. B. Raniecki, prof. J. Stefaniak.

Bogaty i r6Znorodny jest r6wnieZ dorobek kandydata w zakresie wsp6lpracy z
zagranicq. W 1988r. Prof. MariuszKaczmarek odbyl staz naukowy w Ruhr Uni w Bochum a



kilka lat p62niej pracowal na v,rydziale Civil & Environmnetal Engineering Duke University,
Durham USA . Prowadzil tam badania w zakresie przeplyw6w cieczy w materialach
porowatych. Podobne interdyscypliname badania podjal m. in. wsp6lnie z partnerem
wloskim.

PodjEcie tematyki przeplyw6w w materialach porowatych w tym okresie, kiedy
jeszcze nie traktowano lqcznie problem6w mechanicznych i chemicznych zachodz4cych w
tych materialach i nie dostrzegano koniecznoSci budowania zNohonych wieloskladnikowych
modeli oSrodk6w porowatych daje jak najlepsze Swiadectwo o wyobraZni Prof.
M.Kaczmarka nie m6wiqc juL o naukowych i utylitarnych wynikach tych prac.

.Dowodem uznania dla prac Prof. MariuszaKaczmarka s4 nie tylko liczne nagrody i
wyr6znienia za Jego opracowania naukowe i naukowo-techniczne, ale teL udzial w
programach migdzynarodowych lqcznie z wykonaniem prac i opinii dla partner6w
zagranicznych takich jak UAM i Politechnika w Poznaniu, Ecole Centrale de Lille czy
Instltut Medycyny DoSwiadczalnej i Klinicznej PAN. Ten obszar dzialalnoSci naukowej i
zawodowej nale?y r6wniez wysoko ocenia6.

Opiniowany prowadzi na wysokim poziomie wyklady, projekty i seminaria z r62nych
dziaN6w mechaniki ciala odksztaLcalnego i jej zastosowari na studiach inzynierskich i
magisterskich. Jest wykladowc4 wymagaj4cym a mimo to maj4cym duhe uznanie u
sluchaczy. R6wnolegle pracuje jako wykladowca w Poznaniu, gdzie prowadzi wyklady i
seminaria bior4c te?udziaN. w ksztalceniu kadry naukowej w tym oSrodku.

2. Ocena dorobku naukowego

Prof. dr inz. Mariusz Kaczmarek jest autorem lub wsp6lautorem 3 monografii oraz
okolo 100 prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowychi zagranicznych takich
jak Transport in Porous Media, J of Engineering Mechanics ASCE, Acta of Bioengineering
and Biomechanics, Computial Mechanics, Mechanika Teoretyczna i Stosowana Studia
Geotechnica et Mechanica, i in. oraz w raportach i Zeszytach Naukowych. Ponadto
opublikowal ok. 50 referat6w w materialach konferencji naukowych takich jak Solid
Mechanics Conference i inne. tr qczny dorobek publikacyjny jest wiqc b. poku2ny i zawiera
prawie 100 publikacji z zakesu termomechaniki cial porowatych, metod numerycznych oraz
ich zastosowaf. Znajduj4 sig tu dodatkowo prace nawi4zuj4ce do bogatego i r6Znorodnego
doSwiadczenia badawczego Prof. Dra M. Kaczmarka.

W pocz4tkowym okresie dziaNalnofici analizowal dynamikE nasyconych cial
porowatych. WystEpujece w tych cialach zjawiska powierzchniowe decyduj4 o zlo2onym
modelowaniu przeplyw6w . Szczeg6lne znaczenie maj4 tu przemiany fazowe zachodzqce na
powierzchni wewngtrznej. W p62niejszych pracach analizowane byty teZ reakcje chemiczne
lqcznie z wynikaj4cymiznich przeplywami masy i energii.

Od 1991 roku zainteresowania kandydata skierowaly sig na badania wlasnoSci
materialowych nasyconych cial porowatych poddanych wplywom mechanicznym,
przeplywom masy i dystorsjom wynikaj4cymzprzemian fazowych . Zastane opisy mechaniki
cial porowatych wykorzystywaly teoriE Biota lub teoriE mieszanin. Prof Kaczmarek
zastosowal w tych zagadnieniach rozwijajqc4 siQ w tym czasie teoriE uSredniania
przestrzennego i czasowego. W wyniku olrzymal pelne opisy proces6w transportu i przemian
fazowych zachodzqcych w nasyconych cialach porowatych. Do zagadnieri tych podszedl
w6wczas bardzo ambitnie stosuj4c termomechaniczne ujgcia narastania zmian fazowych,
kt6re nastgpnie wywolywaly zmiany stanu naprEzeri w materialach. Z punktu widzenia
mechaniki byly to nieklasyczne zadania teorii oSrodka wieloskladnikowego. Ten kierunek



dziatan doprowadzil do pierwszych poprawnych frzycznie opis6w przyplyw6w fazy cieklej
wzglEdem szkieletu lqcznie z przemianarni fazowymi, co jest niew4tpliw4 zaslugq
opiniowanego.

W miarE rozwoju warsztatu naukowego w nastEpnym okresie podj4l problematykE
zastosowari termo mechaniki o6rodk6w porowatych do opisu zjawisk transportu w
materialach biologicznych i medycynie. Zagadnienia te zawieraly kilka oryginalnych
pomysl6w dotycz4cych opis6w kinematyki oraz sformulowania bilans6w problemu, r6wnari
konstltutywnych i samych zadan brzegowych. Problem postawiono w ujgciu og6lnym z
wykorzystaniem formalizmu termomechaniki oSrodk6w wieloskladnikowych i
wielofazowych.. Nalezy tylko zalowa6, i2 ta ciekawa poznawczo tematyka nie byla p62niej
kontynuowana w mateialach biologicznych. Podsumowaniem tego ci4gu prac jest wysoko
oceniona i nagrodzonaprzez Ministra Edukacji Narodowej rozprawa habilitacyjna.

Opiniowany r6wnolegle rozwijal r6wniez problemy migracji medi6w agresywnych w
malo przepuszczalnym podloZu- jak to okre5lal a szczeg6lnie osadzanie sig ich w gruncie.
Dodatkowo artalizowaL przeplyv'ry wystEpuj4ce w miejscach kontaktu zanieczyszczert z
wodami gruntowymi. Zagadnienia te wynikatry w jego ujgciu z syrfiezy przepiyw6w
roztwor6w w oSrodku porowatym i mechaniki grunt6w, gdzie wystgpujq sprzgaenia
przekaz6w oddzialyvvah miqdzy gruntem a otoczeniem. Zaproponowane w tych pracach
termomechaniczne ujqcie tego problemu zawiera tal<Ze oryginalne pomysly badawcze. Mam
tu na uwadze zar6v'mo pelne opisy oddzialyvafi kontaktowych jak i reologiczne modelowanie
stan6w naprphen w podloZu. TrudnoSci jakie tu nalehalo pokona6 wynikajq z odmiennoSci
pojgi i ujE6 termo-mechaniki i mechaniki grunt6w. tr qcznie te odmienne zagadnienia
teoretycznie uj4l irozwiqzal numerycznie w swoich pracach opiniowany.

Kolejnym generalnym kierunkiem dzialalnoSci naukowej prof. Kaczmarka, s4
problemy zastosowari termomechaniki ( czy teL chemomechaniki) oSrodk6w porowatych do
badah material6w biologicznych. W tym zakresie wni6sl wiele nowych pomysl6w do
poszukiwania zastosowari teorii oSrodk6w porowatych w r6znych problemach biomechaniki.
Z tego zakresu wykonal szereg profesjonalnych i stojqcych na wysokim poziomie
interdyscyplinarnych program6w badan. O wartoSci tych program6w najlepiej Swiadczy fakt,
i2 uzyskaly one uznanie nie tylko w kraju ale r6wnie? zagranic% czego dowodem jest
wsp6lpraca z zagranicznymi partnerami wlaSnie przy wykonywaniu program6w na ich
zlecenie. Dodatkowym rysem tej dzialalnoSci jest wyjScie poza problematfiE teorii oSrodka
porowatego w kierunku dzialafi interdyscyplinarnych na pograniczu mechaniki, biologii, co
szczeg6lnie nale?y podkreSlid w tradycyjnie hermetycznych Srodowiskach specjalist6w
techniki. Ten charakterystyczny rys badari jest w ostatnim czasie, czyli po habititacji i
nominacji na Profesora UKW wiodqcy w pracy naukowej Prof. M.Kaczmarka.

Oceniaj4c prace kandydata warto zauwa2y6, i2 stanowi4one czESd wa:Znego programu
badan termo mechaniki material6w porowatych i ich zastosowaf prowadzonych od wielu lat
w krggu wsp6lpracownik6w prof. J6zefa Kubika. Prace te rczpoczEte od klasycznych
zagadnien konsolidacji i dynamiki oSrodk6w porowatych ujmowaly najpierw filtracyjne
mechanizmy transportu a nastgpnie uwzglEdniano teZ powolniejsze dyfuzyjne przeplyluy.
Otrzymane wyniki zastosowano do opisu typowych zagadnieri w wielu technologiach
materialowych oraz w biologii i medycynie. S4 to w wiEkszo3ci prace oryginalne o duZym
znaczeniupoznawczym i ciekawych zastosowaniach. Uwzglgdniaj4one lqczne oddzialywanie
p6l naprpZeh z przeptywami oraz przemianami masy a takZe reakcjami chemicznymi.
Dochodzi tu do syntezy wielu dyscyplin wiedzy, kt6re nadal rozwijaj4 siE oddzielnie.
Podkre6laj4c ten fakt zwracarn uwagg na miejsce tychbardzo waznych badan naukowych we
wsp6lczesnej termomechanice. Opiniowany nale|y do tego laQgu badaczy. Mozna wrQcz
stwierdzid, iz Prof. M Kaczmarek jest jednym z czolowych krajowych specjalist6w z zakresu



chemo-mechaniki material6w porowatych, a Jego rola w zastosowaniach tych
interdyscyplinarnych badan jest wrEcz wiod4ca. Jeheli do tego dorobku dodamy wykonanie
ponad 50 opracowari i ekspertyz technologii material6w z wykorzystaniem omawianych
metod to otrzymamv osobE realizujEcqnie tylko cele naukowe ale i zawodowe.

3. Rozw6j mlodej kadry naukowej

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego kandydat skupil wok6l siebie kilku
mlodych asystent6w, kt6rzy pod Jego kierunkiem rozwijali i stosowali metody
termomechaniki oSrodka porowatego w technologiach material6w, biologii,i medycynie
Z uwagi na zlohony i interdyscyplinarny charakter powiqzan teorii oSrodka porowatego z jej
zastosowaniami Prof. dra hab. in?. P. Kaczmarek prowadzi od lat stale seminarium naukowe
jako podstawow4 formE ksztalcenia. Wynikiem tej formy pracy z pracownikami a w tyrn i
doktorantami jest intensywny rozwSj naukowy calego zespolu, czego dowodem s4ukoficzone
pod jego kierownictwem prace doktorskie.

W chwili obecnej wypromowal trzech doktor6w a mianowicie:
o Dr Bartosz Nowak, ,, (9.2009r.),
o Dr Pawel Safinowski Q2AI2r.).
o Dr KataruynaKazimierska- Drobny (I.2012)
o Filip Wolny pracaw toku
otazprowadzi dalsze przewody doktorskie mlodych pracownik6w z UKW w Bydgoszczy.

Przfioczone fakty pozwalqq wielce pozytyumie oceniai dzialania opiniowanego na
tzecz rozwoju kadr naukowych. MoZna stwierdzii, iz podjS on bardzo konsekwentnie
ambitny program stworzenia mobilnej naukowo grupy mechanik6w zajmujqcej siQ
problemami nowoczesnej teorii cial porowatych i jej zastosowari

3. Wniosek koricowy

Przedstawiony do oceny wniosek dowodzi intensywnego rozwoju Prof. Mariusza
Kaczmarka w zakresie naukowym (okolo100 publikacji ) i zawodowym orazksilaNceniu kadr
naukowych.
W szczeg6lnoSci nale2y podkreSlid, i2 po ostatnim awansie podj4l sig:
o trudnych zagadniefl zastosowania metod teorii oSrodka porowatego do rozwiqzywania

problem6w biomechaniki, diagnostyki medycznej,
o stworzenia zespolu pracownik6w stosuj4cych metody termomechaniki oSrodka w

medycynie, biologii i inzynierii Srodowiska,
o prowadzenia seminarium z zal<resu teorii oSrodk6w porowatych - co osobiScie wysoko

cenig,
o wypromowal 3 doktor5w oraz opiekuje sig dalszymi kilkoma przewodami doktorskimi,

Prof. Kaczmarka charakteryzuje du2a rzetelnoSi i odpowiedzialnoSi za prowadzone badania
naukowe polqczona z otwartoSciq na nowe trendy w mechanice i zastosowania jej w
technologiach materialowych a nawet w biologii czy medycynie. Ta otwartoS6 i harmonijne
lqczenie mechaniki material6w z nowoczesnymi metodami badan przyrody jest godnq
podkre5lenia cech4Jego dzialalnoSci naukowej.

Ptzytoczone fakty pozwalaj4w calej rozcirylodci popiera6 starania Rady Naukowej Instytutu
Podstawowych Problem6w Techniki w Warszawie o nadanie tytulu profesora zwyczajne:go
dla Prof. Dr hab. inZ. MariuszaKaczmarka.


