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Daneo Kandydacie
Dr hab.MariuszKACZMAREK - prof. nadzw.UniwersytetuKazimierzaWielkiego
w Bydgoszczy,zatrudnionyw Instytucie Mechaniki Budowli i Informatyki Stosowanej.
Urodzonyw r. 1957,studiana WydzialeBudowyMaszyno kierunkuPodstawowe
Problemy
Techniki PolitechnikiPoznariskiejukoriczylw r. 1982.R6wnoleglestudiowalna Wydziale
Nauk SpolecznychUniwersytetuAdama Mickiewicza w Poznaniu,koricz4cw r. l98l
kierunekFilozofia.Stopieridoktoranauktechnicznychuryskal w r. 1990nadanyprzezRadg
Naukow4IPPT-PANw Warszawiepo obroniepracy ,,Analiza sprzgaehmechanicznych
w
o6rodkuporowatymwypelnionym cieczq,z uwzglgdnieniemstrukturywewngtrznejszkieletu",
kt6rej promotorembyl Prof. J6zefKubik. Habilitowal sig r6wnie2w IPPT-PAN,uzyskuj4c
stosownystopierinaukowyz dyscyplinyMechanikaw r.2002. Tematrozprary habilitacyjnej
,,Mechanikanasyconychmaterial6w przepuszczalnychwra2liwych chemicznie". W latach
1982-89pracowalw IPPT-PANOddz.w Poznaniujako asystent(i st. asyst.)w latach198990 przebywalna stypendiumna uniwersyteciew Bochum (Niemcy), w latach lgg0-92
pracowaljako adiunkt w IPPT, zal w okresie 1992-95przebywaljako Visiting Research
AssistentProfessorna WydzialeInzynierii L4doweji OchronySrodowiskaDuke University
Durhamw USA.
Po powrociez zagranicypracowaljako adiunktnadalw IPPT, a od 1997w Katedrze
Mechaniki SrodowiskaWydziafu Matematyki,Techniki i Nauk PrzyrodniczychAkademii
Bydgoskiej.Od2002r. jest profesoremnadrw.UniwersytetuKW w Bydgoszczy,pracuj4cw
Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej.Jest specjalist4w zakresiemechaniki
oSrodk6wporowatych.
Dzialalno66naukowa,dydaktycznai organizacyjna
OcengdzialalnoSci
naukowejKandydatapragngrozpoczqlod wskazaniana kierunek
studi6w PodstawoweProblemy Techniki, kt6ry ukoriczyl Kandydat na Politechnice
Poznariskiej,a kt6ry dal mu dobre przygotowaniedo pracy naukowej.Od pocz4tkuswej
dzialalno5ciw PracowniTeorii Konsolidacjii TermodyfuzjiIPPT-PAN Oddz. w Poznaniu
zaiql sig Kandydat analizq stan6w deformacji i naprg2erinawodnionych oSrodk6w
porowatych.
Pierwszeprace po$wigconebyly wyznaczeniustatych materialowychliniowego
oSrodkaporowatego(wg teorii Biota) orazpropagacjifal w takim oSrodku.Nastgpniezajqlsig
opisem i badaniemwptywu struktury szkieletuna stan oSrodkaporowatego.Badaniate
uwiericzylrozprawqdoktorskq.Po doktoracie,w drodzekonkursuwyjechalna kontraktdo
USA, gdzie na Duke University w Durham zajql sig badaniemil6w i popiol6w lotnych

stosowanychdo budowy podloZa pod skladowiska odpad6w. Po powrocie zajqLsig metodami
eksperymentalnymi badari material6w porowatych, w
szczeg6lno6ci metodami
ultradZwigkowymi. Uwiericzeniem prac tego okresu byl wsp6tudzial w opracowaniu
monografii po6wigconej dynamice o6rodk6w porowatych. W dalszej kolejnoSci zaj4l sig
modelowaniem oSrodk6w porowatych o szkielecie sprgZystym z uwzglgdnieniem wptywu
reakcji chemicznej. Procesy tego rodzaju wystgpuj4 powszechniew materialach z frakcjami
ilu, w materialach biologicznych (mig6nie, tkanki chrzgstne), w Zelach oraz w
polielektrolitach. Efektem tych badafl w odniesieniu do material6w przepuszczalnychbyla
rozprawahabilitacyjnaKandydataopublikowanaw r. 2001 a obronionaw r.2002.
Po habilitacji zajql sig zastosowaniemformalizmu mechaniki o6rodk6w porowatych
do opisu i modelowania tkanek biologicznych, takich jak koS6 g4bczastai nasycone tkanki
chrzgstne. W dalszym ci4gu stosowal tez metody ultradzwigkowe do badania material6w
porowatych (drewno, ko56 g4bczasta). Zaj$ sig te? propagacj4 fal w ferrocieczach.
Wyszczeg6lniajqctematykg prac Kandydata wymienif nale?y:
propagacjgfal w nawodnionym oSrodkuporowatym o szkielecie sprgzystym
transport masy w materialachslaboprzepuszczalnych(ily i pyty)
ultradZwigkowebadaniamaterial6w porowatych
modelowanie i badanie wlasno6ci mechanicznych material6w biologicznych (ko56
gqbczasta,tkanka chrzgstna)
modelowanie material6w wraZliwych chemicznie
cieczeferromagnetyczne
W sumie dorobek naukowy Kandydata obejmuje:
109 publikacji w czasopismach naukowych (w tym 38 z listy filadelfijskiej),
materialachkonferencyjnych i raportach. 51 pozycji w renomowanych czasopismach
ukazalo sig po habilitacji
ponad 50 referat6w na powainych konferencjach krajowych i zagranicznych. I I
referat6w opracowanychzostalo na zaproszenieorganizator6w
23 projekty naukowo-badawcze
Jego prace byty ponad 200 ruzy cytowane. Opracowal ponadto recenzje:
25 prac opublikowanych w renomowanychczasopismachnaukowych
4 monografii
7 rozpraw doktorskich
I rozprawy habilitacyjnej
2 projekt6w badawczych
We wsp6lpracy z gospodark4posiada:
2 patenty
I wz6r uzytkowy
W kontaktach migdzynarodowychwsp6lpracowal:
z uniwersytetami w Bochum (Niemcy) orazw Durham (USA)
z Ecole Centralw Lille (Francja)
z CNRS w ParyZu(Francja)
W pracy dydaktycznej i rozwoju kadry:
wypromowal4 doktor6w
prowadzil wyktady i 6wiczenia z zal<resuMechaniki Technicznej, Modelowania w
Technice, Modelowania Proces6w Fizycznych, Nauki o Materialach, Symulacji
Proces6w i Zjawisk itp. na studiach inzynierskich, magisterskich i doktoranckich

(Uniwersytet KW w Bydgoszczy). Kierowal te? licznymi pracami dyplomowymi,
zar6wno in2ynierskimi, jak i magisterskimi.
Jest wsp6lautorem 1 podrgcznika.Jest laureatemlicznych nagr6d - migdzy innymi Sekretarza
Naukowego PAN. Jest czlonkiem PTMTS.
Oceniaj4c ten dorobek oraz aktywno66 naukow4 Kandydata naleLrystwierdzi6, 2e
uprawiana przez Niego tematyka jest aktualna i odpowiada wymogom wsp6lczesnej
mechaniki o6rodk6w wieloskladnikowych. Chocia? liniowa teoria nawodnionych o6rodk6w
porowatych sigga prac Terzaghi'ego i Biota, to wsp6lczesnyjej opis uwzglgdniaj4cy strukturg
szkieletu (nie tylko porowatoSd objgtoSciow4, ale i skrgtnoS6), wra2liwo66 chemiczn4
skladnik6w, niekonwencjonalnezastosowaniaw biomechanice,udzial miicostruktury poprzez
r62ne metody uSrednienia (homogenizacji) czyni tg teorig nadal inspiruj4cq zar6wno
poznawczo,jak i aplikacyjnie. PraceKandydata wpisuj4 sig w ten nurt badari.Jego publikacje
stoj4 na wysokim poziomie naukowym. Prezentuj4 dobry poziom formalny, a ich zakres
$wiadczy o szerokiej wiedzy Autora. Kandydat ma dobre przygotowanie i do6wiadczenie
zar6wno teoretycznejak i w badaniach eksperymentalnych.Kandydat ma doSwiadczeniewe
wsp6lpracy migdzynarodowej i dowi6dl umiejgtnoScioraz kreatywno6ci w pracy zespolowej.
Uzyskane przez Kandydata rezultaty (patrz publikacje i opracowanie zbiorowe) stanowi4
niezaprzeczalnywklad w rozw6j teorii i zastosowari mechaniki nawodnionych oSrodk6w
porowatych o szkielecie sprg2ystym.
Konkluzja
Podsumowujqc zgodnie z RozporzqdzeniemMinistra Nauki i Szkolnictwa WyLszego z dn.
22.09.2011 caloksztalt dzialalnoSciKandydata obejmuj4cej dorobek publikacyjny, aktywnoSd
naukowq i aplikacyjn4, wsp6lprac9 migdzynarodow4, dzialalno66 dydal<tycmq oraz
osiqgnigcia w ksztalceniu kadry a ponadto zgodnie z obyczajem akademickim pozryaiq
Kandydata w Srodowisku - stwierdzam,2e:
1. Kandydat ma powazny, zar6wno ilo6ciowy jak i jakoSciowy dorobek publikacyjny
prezentowany w renomowanych czasopismach naukowych, pracach zbiorowych oraz
materialach powa2nych konferencji krajowych i migdzynarodowych. Jego prace
odznaczaj1sig aktualnoSci4podejmowanej tematyki, stoj4 na dobrym migdzynarodowym
poziomie naukowym. Stosowany przez Niego aparat formalny jest nowoczesny i
odpowiada potrzebom wsp6lczesnejmechaniki teoretycznej i stosowanej.Na szczeg6lne
podkre6lenie zasluguj4 Jego prace i badania dotycz4ce zastosowania mechaniki
nasyconychoSrodk6wporowatych
do modelowania material6w biologicznych (koS6 g4bczasta,tkanka chrzgstna,
tkanka m6zgowa)
do modelowania wplywu koncentracji chemicznej na stan deformacji i naprgZeri
w gruntach zawieraj1cychfrakcje ilaste
Na uwagg zaslugujete?wklad Autora w identyfikacjg parametrycznqmaterial6w
porowatych (porowate spieki szkla, koSi g1bczasta).
W wykazie dorobku publikacyjnego zamieszcza Autor r6wnie2 3 pozycje monograficzne
(t991-t1011)jednak2e dwie pierwsze wliczone byb do dorobku habilitacyjnego,za{
trzecia pozycja dotyczqca identyfikacji parametr6w hydrogeologicznych ma bardziej
charakter opublikowanego raportu z przeprowadzonych badah (realizacja grantu) niZ
opracowaniamonografi cznego.
Nale2y jednak nadmienid, 2e Centralna Komisja ds. Stopni i Tytul6w aprobuje tego
rodzajt braki rekompensat4innej aktywno6ci naukowej np. znaczn4liczb4wartoSciowych
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publikacji w czasopismach naukowych wysokiej rangi. Za taki przypadek uwaZam
dorobek opiniowanegoKandydata.
Kandydat uczestniczyt aktywnie w wielu powaznych konferencjach naukowych
krajowych i migdzynarodowych.Ma istotny udzial w wielu projektach badawczych (w 2
migdzlmarodowych orazw 15 kajowych - w tym 3 jako kierownik). Zostal powolany do
Zespolu Ekspert6w w konkursie Narodowego Centrum Nauki w zakresie Nauk
Technicznych i Scislych.
Posiada osi4gnigcia we wsp6lpracy z gospodark4 (2 patenty * I wz6r uz5rtkowy, a
ponadto 1 ekspertyzaoraz3 projekty badawczeo znaczeniupraktycznym)
Kandydat ma udokumentowany dorobek we wsp6lpracy migdzynarodowej - s4 to nie

tylko sta2e zagraniczne (Niemcy, USA), ale i udzial w programach badawczych (5
Program Ramowy), zespolachbadawczych (Ecole Central Lille) oraz liczne recenzje dla
renomowany ch zagranicznych czasopi sm naukowych.
5 . Kandydat wypromowal 3 doktor6w a 4-ty przew6d doktorski jest w toku. Mo2nato uzna6
za zalqLek wlasnej szkoly naukowej z zakresu mechaniki o6rodk6w wielofazowych.
Kandydat ma doSwiadczenie dydaktyczne oraz popularyzatorskie (2 publikacj e oraz
prezentacje na imprezachpopularno-naukowych).
Kandydat ma osiqgnigcia organizacyjne w nauce (wsp6ltworzyl laboratorium badari
nieniszcz4cych i strukturalnych, wsp6lorganizowal laboratorium badan ultradZwigkowych
material6w porowatych, wsp6lorganizowal migdzynarodowe sympozja i warsztaty
naukowe).
6 . Swoj4 aktywnoSci4 badawczq i publikacyjn4 osi4gn4l Kandydat widoczn4 pozycjg
naukow4, bgd4c uznanym specjalist1 w zahesie mechaniki oSrodk6w porowatych.
Wyrazem tego byly migdzy innymi zaproszenia do wygloszenia referat6w plenarnych i
specjalistycznych na powaZnych impr ezachnaukowych.
W Swietle przedloionych wy2ej konkluzji uwuinm, 2e Kandydat spelnia warunki
niezbgdne do uzyskania tytulu naukowego. Stawiam zatem wniosek o nadanie Dr hab.
Mariuszowi KACZMARKOWI
tlrtutu naukowego profesora w dziedzinie Nauk
Technicznych,

