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Ocena dorobku naukowego
Dr tnL. Jan Galicki przedstawil autoreferat, w kt6rym opisal jednotematyczny cykl
pigciu publikacji z lat 2005-2013 prezentujqcy osi4gnigcie naukowe: Nowa teoria opisu
wytrzymaloici anizotropowyck material1w niejednorodnych sformutowana na podstawie
analizy mechanizmfw niszczeniastruktury drewna poddanego zewngtrznemuobciq2eniu.
WSrod tych publikacjr trzy s4 samodzielne, oznaczonejako H2, H3 i H5, a dwie z nich,
oznaczonejako Hl iH4, maj1 wsp6lautora. W obu przypadkach Kandydat deklaruje 85%
udziaNuw powstaniu tych publikacji, wg. vr,ykazuosi4gnigdnaukowo-badawczych.punkty 2 i
publikacji, pracaHl uzyskala 9 cytowari (bez autocytowaf 6), praceH2 i
5. Z przedNozonych
H3 s4 cytowane dwukrotnie (bez autocytowafi0), a praca H5 jednokrotnie (bez autocytowafr
1), W wyniku tego indeks Hirscha wynosi 2, calkowita liczba cytowar{ - 14, a bez
autocytowafr- 7.
W wykazie osi4gnigi naukowo-badawczychhabilitanta,
opr6cz listy szeSciupublikacji
indeksowanychw bazie JCR wymienionejw p. 1, przedstawionow p. 2. brak
w czasopismach
autorstwa zreolizowanego oryginalnego osiqgnigcia, projektowego, konstrukcyjnego lub
patent1wmigdzynarodowychlub lcrajowych
w p. 3 dotycz4cymudzielonych
technologicznego,
pojawia sig takze stwierdzenie:brak. Podobniewp.4 nie stwierdzonoposiadaniawynalazk|w,
wzordw uiytkowych i przemyslowych, kt6re uzyskaly ochrong i zostaly wystawione na
migdzynarodowychlublvajowychwystawachlub targach.Wpunkcie 5 przedstawionolistE 16
pozycji wymieniaj4cychautorstwo lub wsp6lautorstwomonografii,publikacji naukowychw
czasopismachmigdzynarodowychlub lvajowych innych niz znajdujqce sig na lilcie, o ktdrych
mowaw pkt. I-2. Wykaz ten obejmuje w wigkszoScimatenaly z konferencji z wyj4tkiem
pozycji 5, 10, ll,12 i 15,kt6re stanowi4publikacjew lokalnych wydawnictwachnaukowych,
o zasiggumigdzynarodowym.Punkt 6 v,rykazu
apoz. Il i 12 s4 publikacjami w czasopismach
dotycz4cy autorstwa lub wsp1lautorstwa opracowari zbiorowych, katalogdw zbior6w,
dokumentacjiprac badawczych,elcspertyzzawrera4 pozycje wymieniaj4ce wsp6tautorstwow
eksperlyzach.W punkcie 7 v'rykazudotyczqcymwygloszeniareferatdw na migdzynarodowych
lub krajowychkonferencjachtematycznychWmrenionojedn4 pozycjg,w ktorej Kandydatjest
wsp6lautorem. Nie podano natomiast jednoznaczniekto vrryglaszalreferat. Na pytanie w
punkcie 8 o kierowanie projektami badawczymrlub udzial w takich projektach stwierdzono:
brak. Z nagr6dwymieniono nagrodgRektoraPolitechniki Bialostockiejw I99l r. Wykazane
danebiblio graftcznez sierpnia 2013 r. - hczba cytowanl2 oraz indeks Hirscha h : 2 uIegqE
uaktualnieniupodanemuna po cz4tku opinii.
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omdwieniecelu naukowegoww. prac i osiqgnigtychwynik|w
JeSliidzie o zaN4czone
wraz z omdwieniem ich ewentualnego wykorzystania nasuwaj4 sig nastgpuj4ceuwagi
l<rytyczne. W trzecim akapicie dotyczqcym uwag o uwzglgdnieniu efektu ro2nicy
v,rytrzymaloSciprzy Sciskaniuirozci4ganiu w sformulowaniu kryterium wytqheniadla drewna
Kandydat powoluje sig na pracA Schleicheraz 1926 r., poz. 6 w wykazie literatury. Nastgpnie
cl.tuje takheprac7Druckera i Prageraz 1952r., poz.7. Pomija natomiastpodstawowywklad
w rozw6j hipotez vytghenia dIa matettal6w wykazuj4cych ro1nic7 tvytrzymalogci opartychna
koncepcji energii odksztalcenia postaciowego oraz zmtennej energii odksztalcefr
objgtoSciowychrozwinigtej oryginalniew obszernejmonografii,kt6ra stanowilajednoczesnie
rozprawQdoktorsk4 ucznia M.T, Hubera - Wlodzimierza Burzyriskiego z 1928 r. Monografia
ta pt. Studium Nad Hipotezami Wytg2enia,Lw6w, Nakladem Akademii Nauk Technicznych,
7928 zawreraobszerne om6wienie hipotez vtytghenra,z rzeczowq krytyk4 ujgcia kryterium
sformulowanegoprzez Schleichera oraz oryginaln4 propozycjE wlasnej hipotezy zmiennej
krafcowej energii odksztalcenia objEtoSciowo-postaciowego.
Jako szczeg6lny przypadek
kryterium, kt6re wynika z hipotezy Burzyhskiego jest krlterium identyczne do tego, kt6re
znacznie p62niej zaproponowah mezaleznie Drucker i Prager w 1952 r. Wspomniana
monografia W. Burzyriskiegojest dostgpnaw bibliotekach wielu uczelni oraz instytut6w
naukowych w Polsce. Niezaleznie w czasopiSmieEngineering Transactions (Rozprawy
Inzynierskie) wydawanym w IPPT PAN opublikowano obszerne fragment5r monografii
Burzyriskiegow jEzyku angielskim, aby upowszechnii to wybitne osi4gnigciepolskiego
uczonegona arenieSwiatowej:WlodzimierzBurzyriski(1900-1970), SelectedPassagesfrom
WlodzimierzBurzyriski'sDoctoral Dissertation,,Studyof Material Effort Hypotheses",printed
in Polish by the Academy of Technical Sciences,Lw6w, 1928, l-192, Engineering
57,3-4, I27 -157,2009.
Transactions,
Druga uwaga krytyczna dotyczy pominigcia w om6wieniu odniesienia do
fundamentalnej pracy Richarda von Misesa z 1928 r Mechanik der plastischen
Formcinderungen
von Kristallen, z kt6rej korzystalRodneyHill, powoluj4c sig naniq w swej
publikacji z 1948r A theory of yielding and plastic flow of anisotropic metal. Nalezy jednak
podkreSli6,2e pracaMisesajest cytowanaprzez Kandydataw pracachHl oraz H2. NaleZy
takZe stwierdzi{ ze gdyby Kandydat znal wspomnian4 pracq W. Burzyriskiego, to m6glby
tw6rczo skonfrontowai oryginaln4 propozycjg Burzyriskiego energetycznego kryterium
wytgzenia dlamatertaldw anizotropowych z wynikami R. von Misesa oraz R. Hilla.
Na krytyczn4 uwagg zaslugujetakze pominigcie dorobku Jana Rychlewskiego,kt6ry
zaproponowal oryginalne energetyczne kryterium stan6w granicznych dla material6w
anizotropowych,posluguj4c sig koncepcj4sprgzystychstan6wwlasnych. Fundamentalnapraca
J. Rychlewskiego, opublikowana oryginalnie po rosyjsku w 1984 r., zostaLa takhe
upowszechnionapo angielskuw EngineeringTransactions,59, 3I-63,201I, Elastic Energy
Decompositionand Limit Criteric, in memoriamWaclaw Olszak,translatedfrom the original
paper in Russianfrom Advances in Mechanics,1,51-80 (1984) by Andrzej Blinowski.
Pomryaj4cpodstawowekoncepcje oraz wyniki W. Burzyriskiegooraz J. Rychlewskiegow
dziedzinie kryteri6w v,rytEheniadla material6w anrzotropowych,Kandydat nie wykorzystal,
moim zdaniem,szansyna stworzenie oryginalnego i sp6jnegoopisu wynik6w swoich badah,
kt6ry m6glby spotkai siEz szerszyrnzainteresowaniernna arenie miEdzynarodowej.
Wywody w dalszejczEficiomdwieniecelu naukowegoww.prac i osiqgnigtychwynikdw
wraz z omdwieniem ich ewentualnego wykorzystania s4 niejasne i pelne nieScislych
sformulowafi.Generalnienie odnosz4sig do wsp6lczesnegoujgcia opisu mechanicznychi
wytrzymaloSciowych wlaSciwoSci drewna. Brakuje dyskusji reprezentatywnego elementu
objgtoScioraz podejSciawieloskalowego,kt6re jest szeroko rozwtjane wsp6lczeSnieprzez
na UniwersytecieTechnicznymw Wiedniu. Kandydat
i Jego zesp6N
JosefaEberhardsteinera
cytuje w Hi H2, H3 jedn4 zwczeSniejszychprac 22002, nie korzystajednak, ani nie odnosi
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sig do wsp6lczesnychkoncepcji tego autoraw odniesieniudo wieloskalowegomodelowania
mechanicznychwlaSciwoScidrewna.

Wniosek koricowy

Maj4c na uwadze powyhsze argumenty, sklaniam sig do st#ierdzenia, 2e obecny
dorobek naukowy dr inL. Jana Galickiego nie jest vrystarczajqcydo nadania Kandydatowi
stopniadoktora habilitowanego.

