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Urodzilem siq 7 paLdziernika1969 r. w Warszawie. W latach 1984 + 1988
uczgszczalem
do Liceum Og6lnokszta*cqce
im. Klementyny Hoffmanowej. profil biologiczno-chemiczny wybralem ze wzglEdu na zainteresowanienaukami przyrodniczymi oraz ptzewidywane dalszeksztalceniew tym kierunku. Niezaleznie od tego,
tozbudzone w6wczas zostato moje zainteresowaniehistori4 architektury i rzemioita
artystycznegona ziemiachp olskich.
W roku 1988rozpocz$em studia naWydziale Chemii UniwersytetuWarszawskiego'Na trzecim roku studi6w wybralem specjalizacjEw zagadnieniach
chemii nieorganiczneji analitycznej.Za caloksztattstudi6w uzyskategrocenQbardzo dobr4. pracp rnagisterskqwykonatrempod kierunkiem prof, dr hab. Marka Kalinowskiego-Byla
ona zatytulowanaZastosowaniekompleksuCu(tmen)(acac)ClOado wyznaczanialiczb
donorowychrozpuszczalnikdw.Praca dotyczylawykorzystania ptaskokwadratowego
kompleksu chelatowegoCu (II), jako wzorcowego kwasu Lewisa, do wyznaczania
liczby donorowej (DN - parametru zasadowoSciLewisa) rozpuszczlalnik6waprorycznych i ptotycznychoraz ich mieszanin.Praca miala charaktereksperymentalnyi opieratrasig na wykorzystaniu spektroskopiiUV-VIS. Pozwalal na to tu.*ny charaicter
zwiqzku, przestrzennastruktura chelatu oraz dobra rozpuszczalnoS6
w cieczachorganicznych i wodzie. Otrzymalem liniow4 korelacjE pomipdzy liczbami falowymi n"ajbardziej dlugofalowegopasma absorpcyjnegowidma elektronowego zwiqzkuw r6Lnych rozpuszczalnikach,a znanymi liczbami donorowymi badanych cieizy. Na tej
podstawie mozliwe bylo wyznaczenie nieznanych liczb donorowych rzadziej uzywinych rozpuszczalnik6w organi cznych.Dokonalem rownie| oznaczeniaparcmetruDN
uklad6w binarnych wody oraz dimetylosulfotlenku(DMSO) z ro1nymiiozpuszczalnikami aprotycznymi[1]. Dyplorn uzyskalemw 1994r.
W okresie 1993 + 2002 zatrudnionybylem w Liceum Og6lnoksztalc4cymim.
Klementyny Hoffmanowej. Uzyskalem w6wczas nagrodgkuratora oSwiatyiu rr"r"g6lne osi4gnigciaw pracy dydaktyczno- wychowawczej.Jako nauczycielchemii
kladlenr nacisk na powiqzanie tej dziedziny z innymi naukami przyrodniczymi, co tylko
w niewielkim stopniuuwzglpdnialykolejneprogramy nauczania.
W zwiqzku z moimi zainteresowaniami
w dziedziniesonochemii,od 1994roku
ptowadzilelnw Pracowni BadaniaStrukturMaterialowychIPPT PAN, w zespole
doc.
dr hab. F. Rejmunda, badaniaw zakresiewykorzystania metody emisji akustycznej
(EA) do badania dynamiki reakcji chemicznych i przemian fazowych w zwiqzkaci
nieorganicznych.Prace dotyczyly mipdzyinnymi kilkuetapowejtermicznejd,ehydratacji uwodnionychsoli Cu (II), przemianpolirnorfrcznych izotaiu (VI) amonu oraz zaniku piany w ukladziewoda-etanol-detergent
12,5-7, 12-14].ponadto,we wsp6lpracy
z Wydzialem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, prowadzilem ultrad1wipkowe
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badanrafragment6w zabytkowych naczyn ceramicznych.Mialy
one na celu przede
wszystkim wyjaSnienieich pierwotnej funkcji (kuchenna,stolowa
lub zasobowa)[9I l , 1 7, 2 3 1 .
W latach 1995 + 1999 uczestniczylemw realizacji dw6ch projekt6w
celowych
KBN w IPPT PAN: [Jruchomienieprodukcii zloionych wyrob\w
f,onstrukcyjnychz
ceramiki steatytoweioraz (Jruchomienieprodukcji sierokrego asortymentu
ceramicznychpodlctadekspawalniczych.Ideatych badanwynikala i potrzeb
ZakladowCeramiki Radiowej CERAD w Warszawie. Zlozone,wieloetapo*. pru..
dotyczylyopracowaniaskladu surowcowegomas, technologii ich granulowani-a
orazpr6b formowaLi wypalonychksztalteksteatytowycho zlo_

mechaniczflym,termomechanicznym, ultri
im zadaniembyta koordynacja prac badara
opracowaniewynik6w oraz przygotowanie
jekt6w. Tworzywa, wytworzone w ramacl
dalszychbadan,z wykorzystaniem r 6Anyct
W roku 1996 wzifiem udzial w is1
pracy z Instytutem Energetyki w Warszaw
atacyjnej typowego krajowego izolatora lit

lwych. Metodyka wyznaczenia,,czasu 2y_
' oraz przeprowadzonebadaniaopisanezo-

stalyw kilku pracachlg,15, 2r, g4,g2].
Od 1997 roku zaangahowanybylem w ultrad,hwigkowebad.ania
izolator6w liniowych i stacyjnychwN. Prace prowadzonebyly naSczisciei
*. *rp6lp racy zlnstytutem PodstawElektrotechnikii Elektrotechnologiipotitectrniici
wrociawskiej. pomiary odbywaly sig zazwyczE w miejscu eksploatacj
i izolatorow- na stacjachtransforryslowej. Badane byly izolatory rohnych
rrcelanowych(C l l0, C Il2, C 120 oraz
ilku do ponad trzydziestulat. przedmiotem
rne w magazynach,jako rezerwastacyjna.
,ipkowych oraz por6wnawczym
badaniorn
mikroskopowym tworzywa izolator6w zlaminych oraz zdjqtych
z eksploatacji, udalo
siEznale26istotnekorelacje.Dokonano oceny,kt6re izolitoiy
mog4 piacowa6w dalszym ci4gu, a kt6re powinny byi wymienioni. Por6wnanojakoSi
l*irry*
izolatorcw
liniowych i stacyjnych,porcelany element6w pochodzqcych
z roznyii okres6w i o
zmieniajqcejsig technologii produkcji. Stu
stopief degradacjitworzywa izolator6w.ktd
rezerwastacyjna.Ostateczniepotwier dzily t
niejszym okresie. Co najwahmejsze,badat
etap6w degradacjii stanowily podstawgi o
stycznych badah pr6bek rohnych porcelan elektrotechnicznych.
Wyniki tych prac,
prowadzonychna przestrzeniwielu lat, przedstawiane
byty #kore.;nicrr ekspertyzach

J

- niekiedypoufnych- orazlicznychartykilach
124,32,37, 42, 43, 4g, 52, 5g,6r, 63,
6 9 , 7 0 , 7 4 , 9 1 - 9g
3g
, l.
W latach 1997 + 1999 bralemudzial w termomechanicznychbadaniach izolator6w liniowych roZnych typ6w. Elementy poddawano kilku catodobowym cyklom
ochladzaniai nagrzewania(-30 + +70'C), pod obciqzeniem rozciqgajqcymo wartoSci
60%oznamionowej wytrzymaloSci mechanicznej.Proces monitorowany by* metod4
EA. Pozwolilo to na wyr62nienie wadliwych element6w oraz ocenEpodatnoScina
procesystarzeniowetworzywa r62negorcdzaju i pochodzecegood.r6Znychproducent6w 120,26, 291.W tym samym czasie,bralem tdzial w wahnychpracachprowadzonych pod nadzoremInstytutu Energetykiw Warszawie.Wieloetapowebadania,zleco,ne przezPolskie Sieci Elektroenergetyczfie
5.A., zatytLrtowane
byly Anatiza celowoici
stosowaniaporcelany rodzaiu C 130 do wytwarzania izolator6w elektroenergetycznych o najwy2szympoziomie jakoSci i niezawodnoici. Bad,aniaprowadzone byly w
t62nych oSrodkachkrajowych, w tym takZe w IPPT PAN. W ramach prac, bralem
udzial w badaniach mechanicznych izolatorow oraz pr6bek elektropor.ilun, pomiarach ultradZwigkowychoraz analiziemikroskopowejtworzyw. Moim zadaniembylo
ftwnie? zebraniei opracowanie wynik6w do jednej z czE1cisprawozdania.Obszeiny
raport z badan miaL chatakterpoufny i mogNazostal opublikowana jedynie niewielka
czES(,
wynik6w [33].
Od 1 wrzeSnia 1997 r. zatrudniony zostalemna etacie asystentaw Zakladzie
Akustyki Fizycznej IPPT PAN. W okresie 1997+ 2000 reali zowaLemgrantpromotorski KBN' Dnia24 stycznia200l r. obronilem rozprawedoktorsk4 pt. I4rykirzystanie
metodyemisii akustycznejdo badania dynamikiprzemian polimorficznych zwiqzkyw
nieorganicznych.Promotorembyl prof. dr hab. Ignacy Malecki. W ramach pracy zbudowalemzestawpotniarowy do monitorowaniarnetod4EA reakcji chemiczny"i orut
ptzemian fazowych, kt6re zachodzqw czasiewypalania mas ceramicznych.przedmiotem badaf byly porcelany elektrotechniczne
(C 110, Cl20,C 130), steatyt(C220)
oruz kotdieryt (C 4I0). Zakres temperatury zawieral sig w przedziale25 + 1000oC.
wyniki badah weryfikowatem metodami fizykochem icziymi (DTA, TG, DTG),
stwierdzaj4cog6lnie dobrQzgodnoSd.Ustalilem korelacjEmiEdzywybranym deskryptorami EA, a przebiegiem zachodzqcychprzemian. Stwierdzile;mwyraLne odwzorowanie dynamiki takich proces6wjak dehydratyzacja,spalanie orguni"tnych Srodk6w
uplynniaj4cych, dehydroksylacja mineral6w ilastych, reakcje iozkladu wgglan6w,
formowanie nowych faz kry stalicznych. PrawidlowoS6 struktuiy wyp alonych i att<owici e pr6bek spraw dzalemm etodq ultrad|wi gkow4 oraz mikro skopow4.
W latach 2000 + 2002 bralem udzial w realizacji projektu badawczegoCeramika korundowanowei generacii. Celem badafibylo opracowanieskladu chemicznego
granulatui technologii wytwarzania materiatu,kt6ry m6glby spelnia6rolg ceramicziej
ochrony pancernej.Opracowanaceramikabalistyczna, opr6c-zodpowiedniejwytrzyrnaloScimechanicznej,odznacza| sip musialaokreSlon4twardoSci4i udarnoSc
i4 przy
najszetzejpojqtej jednorodnoSci struktury. Wykonane pr6bki, opi6", badah mechanicznychi akustycznych,poddawane byly sprawdzeniuzdolnoSciochronnej, czyli od,pornoScina ptzebicie pociskiem - poprzez badanieostrzalem.Ja odpowiadalemza
opracowanie wymagan dla zestawu do precyzyjnych pomiar6w vltry;;d1wiekowych,
kt6ry zostatzakupiony.Nastppnieprowadzilemdokladnepomiary w rcLnychkierunkach,maj4cena celu kontrolEjednorodnoScimaterialuwylionanych ksztaltek.Wyzna-
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czalemparametryakustyczneoraz rnodul Younga i statrqPoissonaw r6hnychkierunkachpomiaru, dla kolejnych paftiipr6bek.
W latach 2001i2002 uczestniczylemw badaniach,kt6re prowadzonebyly w
ramachkilkuetapowej pracy, zleconej przez Polskie Sieci ElektroenergetyczneS.A.
Praca pt. Wytycznedoboru mas porcelanowych i izolator6w z punktu widzenia wytrzymalo{cizmqczeniowej,prowadzonabytaw kilku oSrodkachi koordynowanaprzez
Instytut Energetyki. Badaniom poddano ksztahki 6semkowe oraz izolatory dlugopniowe, wykonane ztworzyw wysokoglinowych rodzaju C 120 i C 130. Przy pr|bach
zdynamicznym obciqZaniembadanych element6w stosowanoczpstotliwolc 7 oraz
20 Hz. Mojq rol4 byty ultradZwiEkowei mikroskopowe badania serii pr6bek przed
otaz po dzialaniu obciqZef dynamicznych.Na tej podstawie mozliwy byt opis wplywu
budowy fazowej czerepu,jednorodnoScistruktury oraz wszelkich defekt6w na wytr zy maloS6 tw orzyw a p od dziataniem naprEzehstatycznych i dynami cznych.
Po uzyskaniudoktoratu,ceramicznetworzywa elektrotechnicznepozostalydominuj4cym przedmiotem mojego zaintercsowania.Niemniej, zal<resmoich badah zostaLr ozszerzony na b adaniastruktury szklo-epoksydowych pr gt6w noSnychizolator6w
kompozytowychotaz proceszaciskaniaokui na ich rdzeniu. Badania prowadzonebyty we wsp6lpracyz wroctawskirnoddzialemInstytutuElektrotechniki 140,60, 68,751.
R6wniezwe wsp6lpracyz tym oSrodkiem,bralemudziaLw badaniachwplvwu technologii wytwarzaniana budowEstrukturaln4 a szczegolnie
jednorodnoSdbetonupolimerowego(cerarnikipolimerowej)[53].
Interesuj4cEprac%
prowadzon4wsp6lnie z InstytutemEnergetyki,byLybadania
izolator6wliniowych z tworzywa krystobalitowego(C 112). Elementy te, wytwarzafle
w wielkich iloSciachw NRD, od korica lat 1960-tych zdominowatykrajow4 izolacjE
sieci 1I0 i 220 kV. W zwiqzku z wysok4 awaryjnoSci4wschodnioniernieckichizolatorow przyjmowano, 2e porcelanakrystobalitowa odznaczasig podwyaszonqpodatnoSci4na procesystarzeniowe.W oparciuo zdjptez eksploatacjielementy,pochodzqce
z
robnych okres6w, przeprowadzonezostaly badaniamechaniczne,mikroskopowe i ultradZwipkowe.Dokonano r6wniez poglEbionejanalizy dostgpnychekspertyzpo licznych awariach.Wyniki przeprowadzonychbadaridowiodty, 2e wbrew przyjgtym opiniom, wschodnioniemieckaporcelanakrystobalitowanie wykazywalawigkszejpodatno5cina procesydegradacjistarzeniowej.Przeciwnie- przyazynEwysokiejawaryjnoSci izolator6w nie byla blgdna koncepcja materialowa,realizowanaprzez producenta.
Wynikala onaz niezadowalaj4cegozachowywaniarcZimutechnolo gicrnego,czystoSci
technologicznejoraz niedostatecznejkontroli jakoSci I78, 7gl. Podkreslid nale1y,Ze
wskutek zaniedbaninwestycyjnych, jeszczeprzed kilku laty zdejmowanebyly z-eksploatacji izolatory produkcji NRD.
W latach2002 + 2009 uczestniczylemw pracachtrzechprojekt6wbad,awczych:
ZbadaniemetodamiakustycznymiodpornoScitworzytvceramicznychi kompozytowych
na Sciskaniei zmiany warunk6w temperaturowych;Zastosowaniemetodyem.isjiakustyczneido oceny niestabilnoici plastycznej metali oraz wlasciwoici m.echanicznych
nanolcrystalicznychstopdw i kompozytfw oraz Zastosowaniemetod akustycznychdo
oceny wlaiciwoici mechanicznychnanokrystalicznychstop6w, kompozyt6wi tworzyw
ceramicznych.Prcjekty realizowanebyly we wsp6lpracyz InstytuternMetalurgii i InZyniefii Materialowej (IMIM) PAN w Krakowie. Ja odpowiadalemza badaniatworzyw cetamicznych,kt6re stanowily istotn4 czpscwszystkichtrzechprojekt6w.W tym
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celu konieczna byla modyfikacja dwutorowego mechaniczno-akustycznegoukladu
p omiarowego, doSwiadczalneustalenie metodyki b adaitmaterial6w cer amicznych oraz
ustalenieoptymalnych deskryptor6w emisji akustycznejdo monitorowania procesu
degradacjitworzyw.
Badaniapolegaly na przykladaniu do pr6bek obciqhenia,z jednoczesn4rejestracjqparametr6w EA. Dlarozpoztania i udokumentowaniaefekt6w degradacji struktury, procos dzialania obciqZehSciskaj4cychzatrzymywano przy roanych wartoSciach
naprphen,a pr6bki - po przygotowaniu zglad6w - poddawano badaniom mikroskopowym. W ten spos6bmozliwe bylo ustalenieetap6w degradacjii proces6wniszczenia
poszczeg6lnych
fazw strukturzeczerepubadanychtworzyw. Wykorzystujqcpowolny,
quasi-statycznyprzyrost naprElenia Sciskaj4cego,uzyskano w znacznym stopniu,
w relatywniekr6tkotrwalej pr6bie laboratoryjnej,odzwierciedleniedlugotrwalychproces6w degradacji struktury. Wykazatem, 2e podobna kolejnoS6 gl6wnych efekt6w
niszczenrastruktury tworzyw porcelanowych zachodzipodczaswieloletniej eksploatacji obiekt6welektroizolacyjnych,w wyniku proces6wstarzeniowych.
Odniesieniedla badafimechanoakustycznych
stanowily wyniki prac prowadzonych wczeSniej,bqd2rownolegle,we wsp6lprucyz InstytutemPodstawElektrotechniki i ElektrotechnologiiPolitechniki Wroclawskiej, Instytutem Energetyki w Warszawie oraz ZaldadamiPorcelanyElektrotechnicznejZAPEL S.A. w Boguchwale.Dzigki
tefftu, dysponowatemduLq iloSci4 por6wnawczegomaterialu z badah zestarzanych
tworzyw izolatorowych z rohnych okres6w, r6znego rodzqu oraz na zr6anicowanym
etapiedegradacji.
Wyniki badafi mechanoakustycznychtworzyw ceramicznych roZnego typu
przedstawionezostaly w 26 artykutach.Badania tworzyw porcelanovvychoraz materialu korundowegozebranezostaLyw monograf,ript. Procesystarzeniowew ceramice
elektrotechnicznej.
Zostala ona wydanajako PRACE IPPT - IFTR REPORTS,numer
212011.Wyniki badanumozliwily opis mechanizmui etap6wprocesu starzenia,kt6ry
warunkujetrwatoS6eksploatacyjn4odpowiedzialnychelement6welektrotechnicznych,
wykonanych z tych material6w. Dotyczy to w szczeg6lnoSciizolatorow napowietrznych linii elektroenergetycznych,oslon aparatowych, izolator6w trakcyjnych i teletechnicznych orazprzepust6wstacyjnych i transformatorowych.
Niezaleznieod dokladnegoopisu kolejnych etap6w degradacjiposzczeg6lnych
tworzyw elektrotechnicznych,praca zawieraszeregistotnychwniosk6w o charukterze
og6lnyrn.Dotyczq one trzech teorii wzmocnieniaporcelany,wplywu defekt6w oraz
por6w w czerepie,roli jednorodnoScistruktury oruz mozliwoSci dluhszegoprzechowywania izolatorow w charakterzezapasustacyjnego.
Opracowana metoda mechanoakustyczna,z wykorzystaniem mikroskopii
optycznejoraztechnikiultrad?wipkowej,posluzy do dalszychbadahr6hnychmateial6w. Badanebgd4 procesy starzeniowew tworzywach ceramicznycho zmodyfikowanym skladziesurowcowym i budowie fazowej.Dotyczy to zwlaszczamateial6w wysokoglinowycho duAejwytrzymaloScioraz nowych tworzyw kwarcowych, o budowie
odbiegaj4cejod klasycznejporcelany.Pracenad takimi materiahamis4 aktualnieprowadzonew ZPE ZAPEL S.A. Uzyskanewyniki pozwol4 na ukierunkowaniedalszych
mozliwych modyfikacji skladu surowcowegoi technologii produkcji. NiezaleZnieod
tworzyw ceramrcznych,kontynuowanebgd4badaniaproces6wstarzeniowychw betonie polimerowym (ceramice polimerowej) - tworzywie o dobrych wlaSciwoSciach
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elektrycznychi mechanicznych,w tym szczegolnieodpornoScina udary mechaniczne.
Ten nowoczesnyiprzyszloSciowy materialznaldujerosnecezastosowaniew produkcji
izolator6w oraz innych element6wsieci rozdzielczejSN. Badaniapowinny pozwolil
nawyr6Lnieniei udokumentowanieefekt6w degradacjiw tym interesuj4cymmateriale
o charakterzekompozytu ziarnistego.
W 2003 roku, wsp6lnie z dr hab. F. Rejmundem,zaproszonyzostalempruez
prof. Z. Pohla z Wydzialu ElektrycznegoPolitechniki Wroclawskiej do napisaniaczpf,ci dotycz4cej technologii wytwarzania izolator6w ceramicznych, rodzallw tworzyw
porcelanowych,spotykanychdefekt6w orazmetodbadaniatrwaloScii niezawodnoSci
izolator6w, w wydawanym podrgczniku z zakresu elektroenergbtyki.W zwrqzku
ztym,jestem wsp6lautoremkilku rozdzialow (54 strony) w monografii Napowietrzna
izolacja wysokonapiqciowa w elektroenergetyce,praca zbiorowa pod redakcj4
Z.Pohla. Zosta\aona wydana przez Oficynp Wydawnicz4Politechniki Wroclawskiej
w 2003roku [47].
Od poczqtku dziaLalno5ci
naukowej,w krEgumoich zainteresowaribadawczych
znajdujqsipceramicznetworzywa konstrukcyjnejak porcelanyelektrotechniczne
i korundy, materialy funkcjonalne gl6wnie steatyt i kordieryt oraz elektrotechniczne
tworzywa kompozytowe (szklo-epoksyd,beton polimerowy). Niemniej, w zwiqzku
z pracamrw ramachtrzechwspomnianychpowyLej projekt6w z lat 2002 - 2009, pole
moich zainteresowahrozszerzonezostalona badaniabudowy i wlaSciwoScilekkich
stop6w na bazie magnezu(Mg-Li-Al.) oraz kompozyt6w o metalicznejmatrycy. Badaniaodbywaj4siEw ramachwsp6lpracypomigdzyIMIM PAN w Krakowie, Instytutem Material6w i Mechaniki Maszyn Slowackiej Akademii Nauk oraz IPPT PAN
w Warszawie. Wsp6lny projekt badawczy, realizowany od 2007 roku, nosi tytut Application of acousticmethodsin testingof ultralight alloys and metal matrix composites (MMC). W zwiqzku z pracami w ramach projektu, odbywalem kilkakrotnie wyjazdy do Bratyslawy i bralemudzial w przyjmowaniugoScize Strowacji.Badaniaprowadzones4w dalszymci4gui planowana
jest ich kontynuacjal4l,50,51, 55, 59,65,
6 6 , 8 2 , 8 3 , 9 71,0 5 ] .
Wyniki badafi,prowadzonychprzezemnie od czasustudi6w, przedstawionezostaly w 105 artykulach(w tym 35 przed doktoratem).Jak wspomnialem,wsp6lniez dr
hab. F. Rajmundem,jestem autoremkilku rozdzialoww monografii z zakresuizolacji
w elektroenergetyce1471.Ponadtojestem wsp6lautorem22 ekspertyz i opracowari
naukowych, gl6wnie z zakresuelektroenergetyki.Ze wzglgdu na charakter zlecen,
znacznaznich czEScma charakterpoufny.
Od 2005 roku jestem czlonkiemKomitetu TechnicznegoNr 303 ds. Material6w
Elektroizolacyjnych- Zesp6l Elektryki PolskiegoKomitetu Normalizacyjnego.W zakres dziaLalno(ciKomitetu wchodzi przedewszystkim nowelizacja norm krajowych
oraz opiniowanie, tlumaczenie i dostosowaniedo potrzeb krajowych norm miEdzynarodowych, w QZymbiorE aktywny udzial. Migdzy innymi jestem wsp6lautoremtlumaczenranormy IEC 672-I:1995 Ceramicand glass insulating materials,Part I Definitionsand classffication.
Od momentu zaftudnieniana etacie adiunktaw ZaktadzieAkustyki Fizycznej
IPPT PAN w 2001 roku jestem czlonkiem OddziaLuWarszawskiegoPolskiegoTowarzystwaAkustycznego.Przez ostatniecztery lata pelnig w nim funkcjg sekretarzaKomisji Rewizyjnej Zarzqdu O ddzialu.
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W latach 2002 i 2A09 uczestniczylemw pracach Komitetu Organizacvjnego
OtwartegoSeminariumz Akustyki (XLX orazLYI OSA). W latach 2001+ 20Il bralem udzial w organizacjiszesciukolejnych konferencjipod auspicjamiE-MRS Composites and Ceramic Materials - Technology,Application and Testing.Spotkaniaodbywaj4 siEw cyklu dwuletnim. W ostatnichkonferencjachpelnilem funkcjg sekretarza
oraz bylem odpowiedzialny za wydanie material6w konferencyjnych w kwartalniku
Archives of Metallurgy and Materials. Ponadto,od roku 2009,jestem zapraszanydo
udzialu w pracach I(omitetu Naukowego konferencji Napowietrznalzolacja Wysokonapigciowaw Elektroenergetyce(NIWE).
W latach 2002, 2004, 2005,2007 i 20ll otrzymalemnagrodgDyrektora IPPT
PAN za wyr6itniq4ce osi4gnigciaw praaynaukowej.
W roku 2006 wszedtemw zwiqzek malZeriski.Po dw6ch latach na Swiat przyszedlsynek StaS,awkoricu stycznabiehqcegoroku c6reczkaBasia.Niemal caly m6j
wolny czaspoSwigcamopiece nad dziecmi,zwlaszczana spaceryze Stasiem. Szczeg6lnie chgtnieprzebywaon wSr6d zielen| St4d naszeczpstewizyty w ogrodziebotanicznym na Ujazdowie i w Powsinie, Parku tr-azienkowskim,a nawet arboretum w
Rogowie. StaSdobrzeznosi nawet dluhszepodr62e,co pozwala zabieracgo na weekendowewyjazdy do rcZnychciekawychmiejsc.
Od czas6w dzieciristwainteresujpsiE historiq. Jednak szczegolniekoncentrujg
sig na historii architektury, rzeLby i rzemiosla artystycznegona ziemiachpolskich.
Wiedzp na ten temat poglEbiam od czasu szkoly Sredniej.Zwiedzam tez wszystkie
czasowewystawy w muzeach.Najwipksze zainteresowaniebudzqwe mnie schylkowe, zdynamizowanefazy stylowe jak p62nogotycki styl Namany,manieryzm w epoce
p62negorenesansu,czy styl regencji i rokoko (Ludwik XV) u schylku epoki baroku.
Ciekawi mnie r6wniez historyzujqcai modernistycznaarchitekturaokresumiEdzywojma.
Od roku 1976jestem czlonkiem PTTK. W ramach kola, od 2007 roku wsp6luczestniczQ
w organizowaniuwycieczek.Od 2009 roku, jako przew odniczqcykomisji
tewizyjnej ko\a, zobowiqzanyjestem do prowadzenia czpsci z organizowanychprzez
nasv,ryjazd6w.Jestto ulatwione,dzipki dobrej znajomoScikrajowych zabytk6warchitektury,zwlaszczasakralnej.
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