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Ocena
g
osi 4gni i naukowo b adawczych dr hab. i nz. Mariusza Kaczmarka w zw i4zku
z postgpowaniemo nadanietytulu profesora
1. Kr6tka prezentacjarozwoju zawodowegoKandydata
Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarck, urodzil sig w 1957 roku w Wolsztynie. W 1982 roku
ukofczyl studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznariskiejna kierunku ,,Podstawoweproblemy techniki" uzyskuj4c stopief magistra in?ynieraze specjalnoSci4
mechanikastosowana na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Zastosowaniemetody kolokacji
brzegowej do wyznaczania kapilarnego przeplynuuw tr6jkqtnym rowkLf', kt6rej promotorem
byl prof. JanKolodziej.Przeztrzy ip6L roku (1979-1981)studiowalr6wniezfilozofig na Wydziale Nauk Spolecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku
obronil w Instytucie PodstawolvychProblem6w Techniki PAN w Warszawie pracAdoktorsk4
nt. ,fnaliza sprzgzerimechanicznychw oirodku porowatym wypelnionym cieczq z uwzglgdnieniem struktury wewngtrznej szkieletu", kt6rej promotorem byt prof. J6zef Kubik. Kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. ,,|ufechanikanasyconych material|w przepuszczalnychwrazliwych chemicznie" przeprowadzonezostalo w tymie Instytucie w 2002
roku.
Po ukofrczeniu studi6w pracowatrw latach 1982-1989jako asystenti starszyasystentw Instytucie PodstawowychProblem6w Techniki (IPPT) PAN w Warszawie (Odziat w Poznaniu),
z rocznymurlopem w 1983 roku dla odbycia slulby wojskowej. W roku 1989190odbyl 10miesieczny staZnaukowy w Ruhr Universittit w Bochum (Niemcy) jako stypendystaDAAD.
W latach 1990-96 pracowal na stanowisku adiunkta w IPPT PAN, przy czym w migdzyczasie
w latach 1992-95 przebywal na stalu jako Visiting Research Assistant Professor w Duke
University w Durham (USA). Wobec zmian organizacyjnychw IPPT PAN, w 1997 zatrudnil
sig wraz z ZespoNemprof. J. Kubika w Akademii Bydgoskiej, obecnie UniwersytetKazimierza Wielkiego, na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, gdzie pracuje nadaI, przy czym do 2002 roku na stanowisku adiunkta, a od 2002 roku na stanowiskuprofesora
nadzvtyczajnego.
W latac,h2002-20ll wyjezdzalwielokrotniejako Visiting Profesorna jedno
lub dwumiesigcznepobyty w Ecole Centrale de Lille (Francja) w ramach wymiany naukowej
(w sumie15 miesigcy).
Po rozpoczgciupracy na Uczelni w Bydgoszczypelnil w latach 1998-2001funkcjg kierownika Zakladu Modelowania Material6w i Proces6w Fizycznych w Katedrze Mechaniki
SrodowiskaAkademii Bydgoskiej, a od 2001 roku do chwili obecnej kierownika Zakladu
Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnejw Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Od2006 roku do chwili obecnej pelni ponadto funkcj g dyrektorawymienionego Instytutu.

2. Ocenaosi4gnigdi dorobku naukowego
Przedmiotem zaintercsowafinaukowych dr hab. inz. MariuszaKaczmarka s4 zagadnienia zwrqzanez r6lnorodnymi problemami z dziedziny material6w porowatych nasyconych
cieczqlub gazem oraz zawiesin i kompozyl6w.W szczeg6lnoScijego dzialalnoSdnaukowa na
rcZnychetapachrozwoju dotyczy takich zagadniehjak:
o Modelowanie nasyconychmaterial6w porowatych nabazie teorii mieszanin orazteofii
Biota iwyznaczanie stalych materialowych dla wyprowadzonych modeli .
o Modelowanie sprzghonychefekt6w mechanicznychwe wzajemnym ruchu faz w nasyconym oSrodkuporowatym i badanie wplywu tych sprzg2ef na propagacjgfal w wymienionychoSrodkach- pracadoktorska.
o Transporrzanreczyszczetw materialach slabo przepvszczalnych,takich jak mieszaniny it6w i popiol6w lotnych, przeznaczonychdo budowy warstw nieprzepuszczalnych
na skladowiskachodpad6w - staLw Duke University, Durham, USA).
o UlfiadLwigkowe i elektryczne badania material6w porowatych i wielofazov'rychoraz
opracowaniemetod wyznaczaniawsp6lczynnik6w sprg2ystoScii parametr6w struktury
material6w porowatych (porowatoS6,krgtoS6, wsp6lczynnik uformowania), a takhe
opracowanie skaner6w do badari material6w metod4 reflektometrii i metod4 fal powierzchniovvych
o Modelowaniei badaniadoSwiadczalne
zorientowanena materialybiologiczne(koScii
tkanka migkka), w tym opracowanie metod interpretacji wynik6w ultradZwigkowych
dla cel6w diagnostycznych,w szczeg6lnoScido oceny zmian struktury koSci osteoporctycznych, a takle modelowanie nabazie oSrodkadwufazowego zmian ciSnieniaplynu m6zgowego i deformacji tkanki m6zgowej w wyniku udaru lub zatoru nowotworowego.
o Rozbudowanie mechaniki material6w przepvszczalnychna oSrodki wrazliwe chemicznie w odniesieniudo Srodowiska(skladowiskaodpad6w),inzynierii l4dowej (degradacjamaterial6w typu betony) i material6w biologicznych (tkanki chrzgstne,migSnie)oraz tzw. material6w inteligentnych (zele, polielektrolity) - pracahabilitacyjna .
. Modelowanie transportu dyfuzyjnego w materialachhydrozelowych i oSrodkachgruntowych oraz opracowaniemetod identyfikacji wsp6lczynnik6w transportu z wykorzystaniemtest6w eksperymentalnychi metod optymalizacji numerycznej.
. Badania material6w cementowych i opracowanie metod diagnostycznych do oceny
wtasnoScistrukturalnych i mechanicznychoraz oceny glgbokoScidegradacjitych material6w.
Z pov'ryZszego
v,rykazuwynika, 2e tematykabadawczadr hab. inZ. MariuszaKaczmarka jest
wielow4tkowa i mieszczEcasig w aktualnych trendach badawczych z zal<resumechaniki nasyconych oSrodk6w porowatych i biomechaniki. Na szczeg6ln4uwagg zasluguje rozwijana
prze Niego chemomechanika,uwzglgdniaj4ca chemicznq aktywnoS6substancji przenikajqcej
przez o6rodekporowaty. W kaZdym z wymienionych zagadnieriudokumentowal swoj4 dzialalnoS6znaczqcymiartykulami opublikowanymi najczgSciejw uznanych czasopismachzlF.
Efektem dzialalnoScinaukowej dr hab. inz. MariuszaKaczmarkasq:
7 autorskich publikacji naukowych w czasopismachmigdzynarodowych w czasopismachz listy JCR,
1 autorskamonografra (pracahabilitacyjna),
38 wsp6lautorskichpublikacje naukowych z listy JCR,
2 wsp6lautorskiemonografie,
16 publikacji w czasopismachspozalisty JCR,

29 publikacji w wydawnictwach zbiorowych (mateiaNach konferencyjnych, lokalnych wydawnictwach, zeszytachnaukowych, itp.)
I czlonkostwo w redakcji naukowej ,,Lectute Notes 20" IPPT PAN, Warszawa,
2004.
Liczba cytowari tych publikacji i indkes Hirscha wynosz4: wedlug ISI Web of Knowledge 200 i h :7, dwedlugScopus- I92 ih:7.
Uwalam, Ze dorobek naukowy dr hab. inz. MariuszaKaczmarka jest znaczqcya tematyka
badawczainteresuj4ca zarowno pod wzglgdem poznawczym jak i praktycznym oruz mieszcz4ca sig w nowoczesnychtrendach badawczychz zalsesu biomechaniki i chemomechaniki.
Na uwagg zasluguje Jego umiejgtno56organizowanrawarsztatu badawczegozar6wno w zakresie badah doSwiadczalnychz zastosowaniemztohonej aparaturyultradZwigkowej i innej, a
takze w zakresie badaf numerycznych. W dorobku tym dominuje aspekt praktyczny zorientowany na konkretne zastosow ania r o zwijanych modeli matematyczny ch.
3. OcenaaktywnoScinaukowej oraz wsp6lpracy z otoczeniem spolecznymi gospodarczlzm
Dr hab. inZ. Maiusz Kaczmarek naIe2y do niezwykle aktywnych pracownik6w naukowych pod wieloma wzglgdami. Swiadczyo tym, miEdzyinnymi, jego wsp6lpracaz wieloma
oSrodkaminaukowymi zar6wno w kraju jak i za granicE,polegaj4cana prowadzeniu wsp6lnych badari,uwiefczonych wsp6lnymi publikacjami, ekspertyzami i patentami. Uczestniczyl
w licznych krajowych i migdzynarodowych konferencjachnaukowych, gdzie przedstawil ponad 50 referat6w,w tym 20 po habilitacji. Warto podkreSlii, ze wyglosil 11 referat6wna zaproszenie organizator6wkonferencji, seminari6w i ,,workshop6w", co Swiadczyo docenieniu
Jegowiedzy.
Aktywnodd naukowa dr hab. inz. Mariusza l{aczmarka ptzeja-wiasig r6r,vnie?v'ruczestnictwie w licznych projektach naukowo-badawczychzar6wno krajowych jak i migdzynarodowych, w kt6rych byl wykonawcE, koordynatorem, a takze kierownikiem. Z wymienionej
hczby 17 projekt6w badawczych,2 majq charaktermigdzynarodowy. S4 to projekty pozyskane w wyniku konkursu, gl6wnie z KBN, p62niej MNiSW, a obecnie z NCN. Kierowal On
takze lub koordynowal projekty regionalne finansowane przez Uruqd Marszalkowski woj.
Kujawsko-Pomorskiego.Ma okreSlonydorobek technologiczny we wsp6lpracy z otoczeniem
spolecznymi gospodarczym,migdzy innymi, ekspertyzy dla Zaklad6w BadawczychPrzemyslu Piekarniczegow Bydgoszczy, dla PESA w Bydgoszczy,dla Solbet Solec Kujawski, dla
PandaS. z o.o. Trzebmca. Jest wsp6lautorem 3 zgloszefipatentowych. Uczestniczyl w komisjach Marszalka Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiegooceniaj4cychwnioski stypendialne,
od20lutego 2012 r.jest takze czlonkiem ZespoluEkspert6ww NCN.
4. Ocenawsp6lprac)' miEd4rnarodowej
Dr hab. inz. MariuszKaczmarck legitymuje sig bogat4dzialalnoSci4naukow4we wsp6lpracy mrgdzynarodowej, migdzy innymi :
o Odbyl w 1989190roku 10 miesigcznysta?w Ruhr Universitatw Bochum (Niemcy)iako stypendystaDAAD , gdzie wsp6lpracowaNz prof. O. Bruhns w temacie uSredniania
i termodynamiki oSrodk6wwielofazowych.
o W latach 1992-95 przebywal na 40 miesigcznym stazu w Duke University, Durham,
USA, gdzie wsp6lpracowal z prof. T. Hueckelem w projekcie badawczym finansowanym przez ISMES Spa, Wochy, nt. ,,Predictivetheoretical model for fly ash/clay
basedhydraulic barriers".

o W latach 2000-2003 byl wykonawcqzadania w Projekcie 5-tego ProgramuRamowego
EC nt. ,,Mechanicalintegrity and architectureof bone relative to osteoporosis,ageing
and drug treatment", koordynowanegoprzez dr-a H. Weinansa, Erasmus University,
Holandia.
o W latach 2002-20II wyjezdzaLwielokrotnie (v'ryiazdyjedno lub dwumiesigczne- razem 15 miesiecy)jako visiting profesordo Ecole Centralede Lille we Francji, gdziew
rarnachwymiany naukowej wsp6lpracowal z prof. B. Piwakowskim, prof. M. Gouegou, prof. Z. Lafhaj w badaniach dotyczqcychbeton6w i innych material6w cementovvych. Prace te dotyczyly opracowania metod diagnostycznych dla oceny wlasnoSci
strukturalnych i mechanicznychtych material6w z vrrykorzystaniemfal ultradZwiekowych, a tak2e badaniach przepuszczalnoScigazowejw pr6bkach rdzeniowych, jak tez
w warunkachpolowych z powierzchni.
o Recenzowaltez szeregartykul6w dla czasopism,w tym wiele dla renomowanychczasopism w obiegu miEdzynarodowym.
Zatem wsp6lprac9 migdzynarodow4 dr hab. inz. Mariusza Kaczmarka oceniam bardzo
pozytyr,vnie.
5. Ocenaosiqgnigi dorobku dydaktycznegoi dzialalnoScipopularyzatorskiej
Dzialalnofi(, dydaktycznadr hab. inZ. MariuszaKaczmarka dotyczy wyklad6w i seminari6w naukolvych prowadzonych na studiach inzynierskich i magisterskich oraz doktoranckich
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy. W latach 1997 do 2001
prowadzil zajEcia dydaktycznez przedmiot6w: mechanika tecl'niczna, modelowanie w technice i modelowanieproces6w fizycznych. Po 2001 roku - nadal, prowadzi zajgcia dydaktyczne z przedmiot6w: syrnulacje proces6w i zjau'isk, narzgdziacbliczeniowe, nauka o materia-Nachoraz wrzualizacja i monitorowanie proces6w. S4 to przedmioty wymagaj4cej okreSlonej
wiedzy o charakterze podstawowym z zakresu ftzyki i chemii oraz wiedzy matematycznej
dotycz4cejszczeg6lneznajomoScimetod numerycznychz wykorzystaniem technik komputerowych.
Ponadto prowadzi seminaria dyplomowe inzynierskie i magisterskiena kierunkach: Wychowanie techniczne,Edukacja techniczno informatyczna, Informatyka i Mechatronika.Ka?dego roku promuje 2 do 8 licencjat6w, in2ynier6w lub magistr6w, kt6rych prace dyplomowe
s4 SciSlezwiqzane z dziaLalnoSci4dydaktycznqhtb badawcz4lnstytutu Mechaniki i Informatyki StosowanejUniwersytetu Kazimierza Wielkie go.
Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarek jest promotorem 2 prac doktorskich, ktorych obrona
odbyla sig w 2009 oraz 20012 roku w Instytucie PodstawowychProblem6w Techniki PAN,
oraz wsp6lpromotorem2 innych prac doktorskich(tzw. doktoratpodw6jny). W jednym ztych
doktorat6wpodw6jnychwsp6lpromotoremjest prof. B. Piwakowski z EC Lile i obronaodbyla sigraz w Ecole Centralede Lille w 2011 roku wedlug proceduryfrancuskiej,a drugi razw
2012 roku w IPPT PAN. W drugim doktoraciepodw6jnym wsp6lpromotoremjest prof. M.
Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przew6d zostaLotwarty na
Wydziale Nauk Geografrcznychi GeologicznychUAM. Obrona odbyla sig w maju 2012 rokts.
Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarek jest wsp6lautorem dw6ch prac o charakterzepopularno-naukowym opublikowanych w czasopismachElektronika oruz Przeglqd Techniczny.Bral
wielokrotnie udzial.w Dniach Nauki lub FestiwalachNauki w Bydgoszczy oraz prezentowal,
wyniki swoich badah na spotkaniach z przedstawicielami lokalnych przedsigbiorstw (PESA,
Sorbet)i Kuj awsko-Pomorskim Stowarzyszeniupracodawc6w.
Jak wynika z povrylszego zestawienia dzialalnoSi dydaktyczna i popularyzatorskadr
hab. inL. Mariusza Kaczmarkajest szerokai poSwigcajej wiele czasu.

6. Wniosekkoricowy
Zestawiona powyzej dzialalnoi(, naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pozwala mi
stwierdzid, 2e dr hab. in?. Mariusz Kaczmarek jest dojrzalym pracownikiem naukowodydaktycznym,legitymuj4cym sig duz4 i wszechstronn4wiedz4 z zakesu mechaniki oSrodk6w porowatych, w tym w szczegolnoScichemomechanikinasyconych material6w porowatych. Stworzyl dobrze zorganizowany warsztat badawczy ze znakomitE baza doSwiadczaln4
oraz zalqAek szkoly w zakresie badan nad nasyconymi materiaNamiporowatymi, skupiaj4c
wok6l niej doktorant6w. Za swojq dziaLalnofilnaukowo-badawczq,dydaktycznqi organizacyjnq otrzymal szereg nagr6d, m.in. zespolow4 ministerialn4 i wiele nagr6d rektorskich, a
takle nagrodgSekretarzaNaukowego PAN. Uwazam,2e jego dorobek naukowy, dydaktyczny
i organizacyjny uzyskany dotychczas, a szczeg6lnie po habilitacji, jest wystarczajqcy do
wszczgciapostgpowaniakwalifikacyjnego w sprawie nadania dr hab. inZ. Mariuszowi Kaczmarkowi tytulu profesora.

