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RECENZJA
osiqgnig6orazdorobkudr. inz. BoleslawaSTASICKIEGO
ubiegajqcego
sig o nadaniestopniadoktorahabilitowanego

Informacjeo96lne
Dr inz. BoleslawStasicki ukonczyNstudia na Wydziale Elektrotechniki
Akademii G6rniczoHutniczejw Krakowie w roku 1969 uzyskulqcz wynikiem bardzo dobrym dyplom magistra
in2yniera.
W roku 1970 rozpoczqlpracq w InstytucieMechanikiGorotworuPolskiejAkademii Nauk (lMG
PAN), gdzie zajmowal sig gl6wnie opracowywaniemnowych metod pomiarowych orcz
przyrzqd6wi system6wdo badania pzeplyw6w. Od roku 1975 do konca pracy w IMG PAN
uczestniczyltak2e jako stypendystaw badaniach prowadzonychw Max-PlanckInstitutefUr
Str6mungsforschung
w Getyndze.
Stopiendoktoranauk technicznychuzyskaN
w roku 1985 w wyniku obrony rozprawypt. ,,Pomiar
powolnych przeplyw6w gazoril', kt6rej promotorembyl prof. A. Z. Smolarski.Wroku 1991
Kandydat rozpoczynadzialalnoScnaukowq w Niemieckim Centrum Lotnictwa w Getyndze
(Deufsches Centiumfilr Luft- und Raumfahrt),w kt6rympracujedo dnia dzisiejszego.
W oparciuo dostarczonqdo recenzjidokumentacjqstwierdzam,2edr in2. BoleslawStasickiod
zakohczeniapracy w IMG PAN do dnia dzisiejszegonie prowadziNbadafi w bezpoSredniej
wsp6lpracyz polskiminaukowcami,jak rownieznie uczestniczyN
w wydarzeniachnaukowych
organizowanychprzez polskieoSrodkinaukowe.Jedyniew roku 2010 na ll KrajowejKonferencji
Nano- i Mikromechanikiw Krasiczynie przedstawilon referat pt. ,,Real-timevisualizationand
recording of laser-inductedliquid micro-jetdisintegration".Baza udostgpniajqcadane o osobach
zwiqzanychz naukq w Polsce, w tym rowniez o Polakach pracujqcychi mieszkajqcychpoza
Polskq oraz zagranicznychnaukowcachrecenzujqcychpolskie prace naukowe (http://naukapolska.pl/dhtml/raportyWvszukiwanieiwvszukiwanieLudzieNauki.fs?lanq=pl)
nie
zawiera
2adnych informacjio Kandydacie.W tym kontek6cie,uwzglqdniajqctakze wiek Kandydata
(67 lat), nie sq jasne jego motywaqe zwiqzanez wystqpieniemdo GentralnejKomisjids. Stopni
i Tytul6wo pzeprowadzeniepostqpowaniahabilitacyjnego
w Polsce.
Ocenq osiqgnig6 oraz dorobku dr inz. Boleslawa Stasickiego przeprowadzilemw oparciu
o analizgdostarczonejdokumentaqioraz danychdostgpnychw bazie Web of Science,zgodnie
z kryteriami szczegolowymi zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa
Wyzszego z dnia 1 wrzefinia 2011 r. (Dz.U. Nr 196 poz. 1165) oraz trybem okre6lonym
w Rozporzqdzeniu
MinistraNauki i SzkolnictwaWyzszegoz dnia 22wze$nia 2Q11r. (DZ.U.
Nr 204 poz.12OQ).
Dokumentacjadostarczonawraz z pismem przewodnimSekretarzaRady Naukowej Instytutu
PodstawowychProblem6w Techniki PAN z dnia 19 kwietnia 2012 r. zawiera wymagane
informacjew jgzyku polskim ujgte w rozpozqdzeniuMNiSzW w sprawie szczeg6towegotrybu
iwarunk6w przeprowadzaniaczynnoSci w pzewodach doktorskich, w postgpowaniu

habilitacyjnymoruz w postqpowaniuo nadanie tytulu profesora. Zakladam, 2e wymagana
dokumentacja
w jqzykuangielskimjest w posiadaniuRadyNaukowejIPPTPAN.
Ocena osiqgnig6naukowych
Dr in2. BoleslawStasickirozpoczfi dzialalnoS6naukowqw roku 1970, poczqtkowow Instytucie
Mechaniki Gorotworu PAN, a nastgpnie w Instytucie Max-Planck (Max-Planck lnstitute filr
Strdmungsforschung).Od roku 1991 do chwili obecnej pracuje on w Centrum Lotnictwa
(Deutsches Centrumfilr Luft- und Raumfahft- DLR)w Getyndze,Niemcy.
Cato56jego dokonaf zawiera sig w dyscyplinie naukowej elektronika.Od poczqtku pracy
naukowej,obszar zainteresowahKandydatajest silne ukierunkowanyna badania szybkich
(w tym ultrakrotkich)zjawisk, w szczegolno5ciprzeplyw6w gaz6w i plynow, odksztalcef
poruszajqcychsiq obiekt6w, opracowywanienowych metod pomiarowychoraz projektowanie
urzEdzefii system6wdo badaniatego rodzajuzjawisk.
W lnstytucie MetrologiiG6rotworu PAN uczestniczylon w pracach zwiqzanychz rozwojem
specjalistycznejmetrologii przeplyw6w, kt6rych celem bylo opracowanie alternatywnych
przydatnychw szczeg6lno5ciw kopalniach.W tym okresie,
system6wtermoanemometrycznych
jego dziatalno66 byta ukierunkowana na opracowanie technik pomiarowych, przyrzqd6w
i systemow,a takZetestowanieprototypowychrozwiqzahw warunkachzeczywistych.Efektem
tych prac bylo opracowanieinnowacyjnychrozwiqzanbgdqcychrownie2pzedmiotem ochrony
patentowej(w kraju iza granicq),w tym:
- anemometruoscylacyjnego,w kt6rym czgstotliwo66sygnafuwyj6ciowegojest prawie liniowq
funkcjqprgdko6cimedium,
- symetrycznego;-stalotemperaturowego
anemometruczulegona zwrot prgdkoSciwektora,- anemometrudo matychprgdkoScigazuz liniowqcharakterystykq
w zakresiet 100 cm/s bez
strefynieczuloSci
w okolicachzera.
Wyniki prac zwiqzanychz badaniem powolnych pzeptyw6w gaz6w zostaly r6wniez zawarte
w rozprawiedoktorskiejKandydataobronionejw roku 1985.
Z pelnym przekonaniem stwierdzam, 2e juZ w tym okresie aktywno6ci naukowej
dr. inZ.Boleslawa Stasickiego ujawnity siq jego nieprzeciqtne zdolnoSci tworzenia
innowacyjnychrozwiqzahtechnicznych,kt6re z powodzeniemwykorzystali rozwinqlw dalszej
swojejdzialalno6ciw DLR.
ZasadniczaczgScdorobku naukowegoKandydatapowstatapo uzyskaniustopniadoktorai jest
wynikiem badaf prowadzonychw Centrum Lotnictwa (Deutsches Centrum fiir Luft- und
Raumfahr)w Getyndze.W dalszym ciqgu jego zainteresowanianaukowe koncentrujqsiq na
metodach i technikach wizualizacjiw badaniach ultrakr6tkichzjawisk oraz na projektowaniu
uzqdzefi i system6w pomiarowych.Zar6wno jego dorobek publikacyjny,jak i wyniki prac
projektowychwskazujq wyraZnie, 2e nale2y on do grona wybitnych konstruktor6w,ktorzy
umiejqtnie, w sposob tw6rczy wykorzystujq zasoby wiedzy do stwozenia unikatowych
rozwiqzah technicznych umozliwiajqcychzobrazowanie oraz wnikliwq analtzE zlo2onych,
kr6tkotrwatych
zjawisk.
Na szczeg6lnquwagg zasNugujqprace Kandydatazwiqzanez opracowaniem,realizaqq oraz
wykozystaniem ultraszybkichkamer wideo pracujqcychze SwiatNem
impulsowymlub ciqgtym
pochodzqcymz dowolnegoZrodla.Dzigkizastosowaniuinnowacyjnejkonfiguracjioptycznejoraz
wykozystaniu nowego, ultraszybkiegosposobu sterowaniamigawkq uzyskal on ponad 1000krotne skr6cenieczasu integracjiobrazuw por6wnaniuz dotychczasowymstanem techniki,co
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umozliwiNoskonstruowaniekamery o szybko6ci rejestracjido 1 miliona zd1g6,na sekundg.
Rozwiqzaneto bylo zarowno pzedmiotem publikacji,demonstracjina wystawachSwiatowych,
uzyskaloochrongpatentowq,a takZezostaNo
wpisanew latach 1997 i 1998 do ksiggi rekordow
Guinnesa.
OpracowanqWzezsiebietechnologigszybkiegosterowaniamigawkqsensoraCCD wykorzystal
on do stworzenianowatorskiegosystemustroboskopowego,ktory w por6wnaniuz klasycznymi
rozwiqzaniamiumozliwialtakle obsenruacjg
obiekt6w imitujqcychSwiatlo.Dzigki zastosowaniu
w konstrukcjiwideostroboskopuniezaleZnegood czqstotliwoSciprzesuwnikafazy moZliwabyla
obserwacja,w dowolnymzwolnieniu,szybko poruszajqcychsig obiektow.Warto podkreSli6,ze
wyniki tych prac zaowocowalyszeregiemkonstrukcji,kt6re sq powszechniewykozystywanedo
wiarygodnegobadaniaszybko poruszajqcychsig obiektow(np. czg5cimaszyn),w diagnostyce
technicznejoraz w medycynie, zwNaszcza
w badaniach laryngologicznych.
Wiedzg i doSwiadczeniew konstrukcjisystemowwideograficznychwykorzystalKandydat do
opracowania metodyki pomiaru odksztalceh poruszajqcychsig obiekt6w, w szczeg6lno5ci
element6w samolot6w i Smiglowc6w.Bazuje ona na powiqzaniu metody lmage Pattern
CorrelationTechnique(IPCT)z technikqszybkiejwideostroboskopii
i umozliwiarealizacjgbadah
jak iw czasielotu.
zar6wnow warunkachlaboratoryjnych,
lstotnym obszarem zainteresowahnaukowych Kandydata,silnie zuiqzanym z pracami nad
jest generacjaimpuls6wSwietlnych.JuZ w koncu lat 80{ych
systemamiwideograficznymi,
ubieglegowieku podjq{on z powodzeniemprace nad opracowaniemsystemugeneracjikr6tkich
impulsowSwietlnychw ukladzieSwiatlapzechodzqcegowykozystywanegomiedzy innymi do
wizualizacjiszybkich pzeptywow turbulentnych.Rozwiqzanieto bylo pzedmiotem publikacji
naukowychoraz ochronypatentowej,jak rownie?zostalowykorzystanekomercyjnieprzezfirmy
niemieckie.Rozwoj technologiidiod elektroluminescencyjnych
umozliwil ich wykozystanie
w systemach wideograficznychpracujqcychw uktadzie Swiatla padajqcego.Efektem badah
prowadzonychprzez dr. in2. Stasickiegow latach 2009 - 2010 bylo opracowanieprototypu
ifuminatoraimpulsowegowielkiejmocy wytwaualqcegozarownociqgle,jak i impulsoweSwiatlo
monochromatyczneo parametrach technicznych przewy2szalqcychdotychczas osiqgane
(szeroko6dimpulsow programowanaod 200 ms wzwy2, wyzwalanie impuls6w Swietlnych
sygnalemtriggera,zdalnesterowaniezakresemczgstotliwoSci
generacjiw zakresie0 - 1 MHZ).
Rozwiqzanieto zostatoopatentowane,bylo tematem kilku publikacjinaukowychi prezentowane
na wystawachi targachinnowacyjno5ci
oraz wdrozonedo seryjnejprodukcji.
Wyniki badafi prowadzonychz istotnym udzialem Kandydata byNyprzedmiotem publikacji
naukowych.Ogolem,dorobekpublikacyjny
Kandydatapo uzyskaniustopnianaukowegodoktora
obejmuje:
- 23 publikacji(w wigkszo6ciwsp6lautorskie)w czasopismachznajdujqcychsiq w bazie Journal
CitationReporfs,o sumarycznymwskaZilku,,lmpactFactof' lF=9,438.
- 11 publikacji w czasopismach nie ujgtych w bazie Journal Citation Reporfs (wszystkie
wspolautorskie),miedzy innymi w'. Expeiments and Fluids, Review of Scientiftclnstruments,
Journal of Phisycal ChemistryA, Flow Measurementand lnstrumentation;
- 42 referatywygloszonena konferencjachmigdzynarodowych
i krajowych;
- 33 wystqpienia w czasie warsztatow zwiqzanychtematycznie z obszarem merytorycznej
aktywno5ciKandydata.
Od chwili uzyskaniastopnia naukowegodoktora Kandydatjest wspolautorem13 patent6w,
w tym migdzynarodowychw wersji: europejskiej, kanadyjskiej, koreariskiej, francuskiej,
amerykafiskieji japohskiej,z czego udzial Kandydataw 4 patentachwynosi (wg deklaracji
autora)90o/o,
a w pozostalychzawierasig w przedziale10 -70o/o.
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Wynalazki, kt6re uzyskaly ochronq, w tym: ultraszybka kamera wideo, jednokamerowy
stroboskop wideo, optyczna metoda badania optywow plat6w lotniczych w tunelu
aerodynamicznym,
optoelektroniczna
metodabadaniadeformacjipowierzchniporuszajqcychsiq
p6lpzewodnikowe
2r6dlo Swiatlaimpulsowego,iluminatorimpulsowy,elektroniczna
obiekt6w,
lupa czasowa oraz system wielokamerowydla cel6w lotniczych,byly prezentowanew latach
1995- 2011 na 18 wystawachlub targach,gt6wniemigdzynarodowych.
Kandydat wskazuje na opracowane
Jako oryginalne osiqgnigcie projektowo-konstrukcyjne,
z jego udzialemsystemydo ultraszybkiejwideografii,a takze zwiqzanyz ioh wykonaniemcykl
6 publikacji oraz 3 patenty. NaleZy tak2e zauwa2yc, iz publikacje wyszczeg6lnionepzez
dr. Stasickiego, obejmujqce r62ne warianty konstrukcji iwykorzystania system6w
wideograficznych,powstalyw bardzo dlugim okresie (13 lat). Pierwszapublikacja(A computer
controlled ultra high-speed vldeo camera system) opisujqca konstrukcjg programowalnej,
ultraszybkiejkamery wideo, jej istotnie nowe mo2liwo6ciwzglgdem kamery opracowanej
z udzialem Kandydataw roku 1991 oraz prezentujqcapzykladowe efekty jej wykozystania,
w roku 1996 wczasie KongresuSPIE w Korei. Ostatniapublikacja
zostafazaprezentowana
z tego cyklu (Applicationof high-speed videographyfor in-flight deformation measurementsof
aircraft propellers)opisujqcqinnowacyjnysystem pomiarowyoparty na technicelmage Pattern
Correlation Technique (IPCT) oraz jego wykozystanie do badania odksztalcen Smigiet
w czasie KongresuSPIE w roku 2009
wsamolocie PiaggioP.180, zgstala zaprezentowana
w Australii.Tym niemniejstwierdzam,2e prace te stanowiqlogicznqsekwencjgi sq wyrazem
konsekwentnegodqZeniaKandydatado doskonaleniaoraz rozwojumetod pomiarowychzjawisk
szybkozmiennych.
Wqtpliwo5cibudzi podany przez KandydatawskaZnik udziaNuwlasnego w tych publikacjach
(90%).WedlugoSwiadczehwsp6lautorow,ich udzialwynosi:
- G.E.A.Meier: 25- 5oo/o
w czgSciintelektualnq,<25o/o
w pozostalychobszarach;
- F. Boden:25 - 50o/ow prezentacjiwynikoweksperymenlow,<25o/o
w pozostalychobszdrach;
- J. Renschke:<25o/o
w prezentacjiwynikoweksperymentow,0% w pozostatychobszarach.
Jednak2estwierdzam,ze mimo tych niezgodno6ciudziaNKandydataw tych publikacjachbyl
istotnie znaczEcy,zwlaszczaw warstwieintelektualnej i eksperymental
nej.
Wedlug danych zawartychw bazie Web of Science z dnia 23.05.2012r. liczba cytowah prac
dr. inz. BoleslawaStasickiego,bez samoodwolan,
wynosi87, zaf indeksHisrchajest r6wny6,
co uznajgza dobry wskaZnikpozycjiKandydataw nauce Swiatowej.Warto pod(re5li6,2e liczba
powolaf na prace powstaNe
z udzialemdr. inz. BoleslawaStasickiegow latach 2005 - 2010
ksztattowalasig na poziomieok. 8 rocznie,choriwyraZniezmniejszylasig w ostatnimroku.
Kandydat w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora uczestniczyNw realizacji
3 migdzynarodowychoraz 3 krajowych(niemieckich)program6wbadawczych,pelniqc w nich
funkcjg kierownikaprojektu (3-kfotnie)oraz kierownikagrupy zadah badawczych(3-krotnie).
KandydatuzyskaN
r6wniezszereg nagr6dza dzialalnoS6
naukowq,w tym: - og6lnoniemieckqnagrodgnaukowqza pracenad bezblyskowymszybkimstroboskopem
wideo.
- Aoty MedalSchardina,Wzyznanyprzez InternationalSocietyfor OpticalEngineers(SPIE)za
pracew dziedzinieszybkiejwideogafii
- ogolnoniemieckq
nagrodg naukowqza opracowaniepolprzewodnikowego
iluminatora
impulsowego
duZejmocy.
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W podsumowaniutej czg5ci recenzji stwierdzam, 2e dzialalnoScnaukowq Kandydata po
uzyskaniustopnia naukowegodoktora nale2y uznaCza istotnq,a efektyjego pracy, zwlaszcza
innowacyjne metody wizualizaqi oraz urzqdzenia i systemy wideograficzne,stworzyNyistotnie
nowe mo2liwoScibadania zjawisk szybkozmiennych,wnoszqc znaczqcy wklad w rozw6j
dyscyplinynaukowejelektronika.
Uwa2am, ze jego dorobek, a zwNaszczaosiqgnigcia projektowe i konstrukcyjnespetniajq
kryteria wyszczeg6lnionew 53 i 4 RozporzqdzeniaMinistra Nauki iSzkolnictwa WyZszego
( D z . UN
. r 1 9 6p o z .1 6 8 ) .
Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6lpracy migdzynarodowej
Od roku 1991dr inZ.BolestawStasickijestzatrudnionyw niemieckiminstgucienaukowym,co
w sposob oczywistyograniczalojego bezpo6rednii szeroki udziatw procesachdydaktycznych,
wlaSciwychdla szkoty wy2sze1.Tym niemiq z zaNqczonej
dokumentacjiwynika, 2e byl on
promotorem dwoch zakofczonych prac dyplomowych na Uniwersytetachw Hanowerze
i Getyndze,a tak2e udzielalkonsultacjii sprawowalopiekg nad studentamiwykonujqcymiprace
dyplomoweorcz przygotowujqcymirozprawydoktorskieu promotor6wspoza instytutu(DLR).
W latach 1996 - 2009 Kandydal zrealizowalszereg prac zwiqzanychz popularyzacjq,glownie
wNasnych,
osiqgniqcnaukowychz zakresu ultraszybkiejwideografii,kt6re obejmowaNy
migdzy
publikacje
innymi
w niemieckichczasopismachpopularnonaukowych,
artykulyi reportazew
prasie niemieckiejoraz film dokumentalnypoSwigconygenezie, budowie oraz zastosowaniu
ultraszybkiej kamery wideo, wyemitowany przez polskq telewizjg. Uczestniczyl on takze
w mlodziezowychkonkursachnaukowychsprawujqcopiekg nad uczestnikami(3 krotnie)oraz
uczestniczqcw zespolachkonkursowych(2 krotnie),jak rowniezod roku 2001 do chwiliobecnej
bierze udzialw organizacji,rozbudowiei prowadzeniulaboratoriumdla mlodziezy(DLR-School
Lab), utworzonegow celu popularyzacjiwiedzy technicznej. Z dostarczonejdokumentacji
wynika, 2e Kandydat nie uzyskal zadnego wyro2nienia za osiqgnigcia dydaktyczne lub
popularyzatorskie.
Kandydatbral udzial w realizacji4 projekt6weuropejskichprowadzonychw ramach 5, 6 i 7
Programu Ramowego pdniqc w nich rolq kierownika grupy zadafi badawczych.Byly one
realizowaneprzez miqdzynarodowekonsorcja naukowo-przemystowe.
Na opracowaneprzez
autora innowacyjnerozwiqzania,jak generatorimpuls6wSwietlnych,szybka kamerawideo oraz
wielokamerowy
wideostroboskop,
zostaloudzielonych
7 licencjina ich produkcjgi sprzedaz.
Nale2yzauwa2yCniewielkqaktywnoScKandydataw pracachgremi6wkolegialnych.
Nie byl on
czlonkiem komitetow redakcyjnych i radach naukowych czasopism, za9 jego udzial
w migdzynarodowymstowarzyszeniuoptoelektroniki(SPIE) ma charakter pasywny. Cho6
Kandydatwyglaszal referaty zapraszanena konferencjachmigdzynarodowychoraz 3-krotnie
przewodniczyNobradom sesyjnym, to nie byl czlonkiem komitetu organizacyjnego lub
programowego 2adne1 konferencji. Niewielki jest takZe udzial Kandydata w gremiach
opiniodawczych.
Nie uczestniczyN
on w opiniowaniuprojektowbadawczych,jak rownieZbyt
recenzentemtylko jednej publikacjizgfoszonejw roku 2008 do czasopismaSensors.W tym
kontek5cie na uwage zasluguje wykonanie przez Kandydata 12 ekspertyz, gN6wniena
zam6wieniefirm pzemyslowychze Szwajcariii Niemiec,co potwierdzajego kompetencjeoraz
autorytet w zakresie system6w wizualizaqi wykozystywanych do badah zjawisk
szybkozmiennych, szczeg6lnie przeptywoworaz drgan elementowkonstrukcji.
Kandydatodbywalstaze naukowew okresiejego pracyw IMG w Krakowie,tj. przeduzyskaniem
pracujeza granicqw DLRw Getyndze,
stopnianaukowegodoktora.Od roku l99l nieprzenuanie
Niemcy.

Podsumowujqc
tq czg5c recenzjistwierdzam,2e mimo wskazanychwy2ej niedostatk6w,
dorobekKandydataw omawianymwyzej obszarzemoZnauznacza dostatecznyz punktu
widzeniakryteriowwyszczeg6lnionych
w 55 Rozporzqdzenia
MinistraNauki iSzkolnictwa
poz.
(Dz.U.
168).
Wy2szego
Nr 196
Konkluzja
Biorqc pod uwagg calo6i dokonan naukowychoraz dorobek projektowo-konstrukcyjny
jegowkladw rozw6jmetodi technikpomiarowych
dr.in2.Boleslawa
Stasickiego,
orazurzqdzen
jak rownie2jego dziaNalnoS6
i systemowdo rejestracjizjawiskszybkozmiennych,
na tzecz
popularyzacji
osiqgnigcnaukowychi technicznych
stwierdzam,
2e zoslatyspelnionewarunki
okre6lone
w art. 16 Ustawyo stopniach
i tytulenaukowym
orazstopniach
i tytulew zakresie
poz.
po2n.
(Dz.
sztuki
U. Nr 65,
595, z
zm.), jak r6wnie2kryteriaszczeg6lowe
okreSlone
w Rozporz4dzeniu
MNiSzW (Dz.U. Nr 196 poz, 168) zwiqzanez uzyskaniempzez
dr. in2.Boleslawa
Stasickiego
stopnianaukowego
doktorahabilitowanego.

