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_________________________________________________ 
 

Adres do korespondencji:  

Zarząd Polskiego Towarzystwo Biomechaniki, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45c, 15-351 Białystok  

www.biomechanics.pl      e-mail: s.piszczatowski@pb.edu.pl         

     

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 68 1090 1014 0000 0000 0304 3345 

 
 

Szanowni Państwo,  
 
W czasie Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, który obradował 
6 września 2016 roku w Białej Podlaskiej, powierzyliście mi Państwo zaszczytną funkcję 
prezesa Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Jednym z problemów, z którymi przychodzi 
zmierzyć się nowym władzom Towarzystwa jest poprawa komunikacji między Zarządem 
a Członkami Towarzystwa. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podejmuję wysiłek 
dostarczania Państwu najważniejszych informacji o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie, 
i o tym, jakie działania planujemy na kolejne miesiące. 
Mam nadzieję, że inicjatywę tę uda się zamienić w trwałą i regularna formę komunikowania się 
i jednocześnie dokumentowania działalności Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Dlatego – 
może nieco na wyrost – nazywam przesłany dzisiaj Państwu dokument Biuletynem 
Informacyjnym Nr 1/2017. Czas pokaże, czy formuła ta przetrwa próbę czasu.  
Liczę na Państwa odzew. Zapraszam do współtworzenia kolejnych edycji Biuletynu, który 
powinien docierać do Państwa dwa razy w ciągu roku. Chciałbym, aby prezentował on wszystko 
to, co ważne dla Polskiego Towarzystwa Biomechaniki i jego Członków. Będę wdzięczny za 
dzielenie się tego typu informacjami. Jeżeli zauważycie Państwo, że jakiś istotny dla Was fakt nie 
znalazł się w pierwszej edycji Biuletynu, to proszę o wybaczenie.  
 

Szczepan Piszczatowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

 
 
 
Spis treści: 

1. Sukcesy polskich biomechaników 
2. Odświeżona strona internetowa PTB (www.biomechanics.pl) 
3. Działalność PTB w ostatnim okresie 
4. Plany PTB na najbliższe miesiące 
5. Informacje członkowskie 
Życzenia świąteczne 
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1. Sukcesy polskich biomechaników 

 

Profesor Romuald Będziński został Członkiem Honorowym the European Society of 
Biomechanics (Honorary Member of the ESB). Uroczystość wręczenia nominacji miała 
miejsce podczas kongresu ESB w Lyonie (10-13 lipca 2016).   
 

 
 
Profesor Romuald Będziński znalazł się tym samym w gronie 13 osób, które zostały  
wyróżnione tym zaszczytnym tytułem (https://esbiomech.org/welcome-to-the-european-
society-of-biomechanics-esbiomech/honorary-members/): 
 

1. A. Ascenzi, Roma (I), od 1982  

2. J.T. Scales, Stanmore (UK), od 1982  

3. F. Burny, Brussels (B), od 1986 

4. S. Perren, Davos (CH), od 1988 

5. R. Huiskes, Nijmegen (NL), od 1990  

6. Cappozzo, Roma (I), od 1992 

7. P. Walker, London (GB), od 1994 

8. G. Van der Perre, Leuven (B), od 2002 

9. P. Niederer, Zurich (CH), od 2008 

10. L. Claes, Ulm (D), od 2010 

11. M. Donkerwolcke,  Brussels (B),  od 2012 

12. Y. Missirlis, Patras (G), od 2014 

13. R. Będzinski, Wrocław (PL), since 2016 
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Profesor Andrzej Wit otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
całokształt dorobku.  W laudacji podkreślono jego zasługi w zakresie wprowadzenia do 
nauk o kulturze fizycznej metody modelowania i klasyfikacji ruchu w oparciu 
o wykorzystanie sztucznych sieni neuronowych. Więcej informacji można znaleźć w filmie 
https://www.youtube.com/watch?v=EbVhhM95zP4.  

 

Profesor Konstanty Skalski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii „Badania na rzecz 
rozwoju społeczeństwa”. Podkreślono jego bogaty dorobek w zakresie mechaniki, 
biomechaniki i inżynierii biomedycznej. Więcej informacji można znaleźć w filmie: 
https://www.youtube.com/watch?v=BXcK76Sv3Ok oraz na stronie internetowej: 
http://www.rgib.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1446:2016-12-15-12-34-25&catid=1:nowoci&Itemid=103 

 

Uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego miała miejsce 
9 grudnia 2016 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej MNiSW: 
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nagrody-ministra-za-2016-rok-rozdane.html 
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2. Odświeżona strona internetowa PTB  

(www.biomechanics.pl) 

Tworząc nową wersję strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 
wychodzimy naprzeciw potrzebie zapewnienia łatwego dostępu Członków naszego 
Towarzystwa do bieżących informacji o działalności PTB. Służyć temu będą komunikaty 
pojawiające się na stronie głównej, dostępne też po wybraniu opcji „Aktualności” z górnego 
menu. Obok można znaleźć aktualne dane adresowe do kontaktów z Zarządem PTB oraz 
informacje o koncie bankowym Towarzystwa.  

Boczne menu podzielone zostało na trzy części. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze 
informacje o PTB. Chcemy gromadzić tutaj dane i dokumenty o trwałej wartości dla 
Towarzystwa. Znajdziecie więc w tej części m.in. Statut czy Regulaminy organów 
kolegialnych. W zakładce „Członkostwo” zebrane zostały najważniejsze informacje 
niezbędne do wstąpienia i działalności w ramach PTB. Zwracam uwagę na udostępniony 
formularz aktualizacji danych kontaktowych, do wypełnienia którego zachęcam wszystkich 
Członków, do których nie dociera bieżąca korespondencja ze strony Towarzystwa.  
Prezentujemy tutaj również informacje o obecnych oraz poprzednich władzach PTB. 
Staramy się opracować dokument podsumowujący dotychczasową historię PTB. Nie jest on 
jeszcze gotowy, dlatego zakładka „Historia” jest póki co pusta. Może włączysz się 
w tworzenie tego opracowania przesyłając na adres Zarządu ciekawe zdjęcia i informacje? 
W czerwcu 2017 roku minie 30 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. 
To znakomita okazja do podsumowania dotychczasowej działalności. Wśród 
najważniejszych informacji o PTB zamieszczać też będziemy biografie osób szczególnie 
zasłużonych dla PTB (zakładka: Członkowie honorowi).  

Druga część menu poświęcona jest bieżącej działalności Towarzystwa. Prezentujemy tutaj 
min. aktualny program działania.  Dostępne też są informacje o czasopiśmie Acta of 
Bioengineering and Biomechanics oraz wydawnictwach książkowych poświęconych 
biomechanice. Zachęcamy do korzystania z informacji o konferencjach, jakie organizuje 
PTB. Przy tej okazji warto poznać bogatą historię konferencji biomechanicznych 
organizowanych w Polsce. Ważne miejsce w działalności Polskiego Towarzystwa 
Biomechaniki zajmuje organizacja konkursów naukowych dla młodych biomechaników. 
W przeszłości był to konkurs im. doktora Andrzeja Komora. Nad udokumentowaniem jego 
historii ciągle jeszcze pracujemy. Prezentujemy natomiast opis aktualnie organizowanego 
konkursu im. prof. Moreckiego i prof. Fidelusa. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy 
założenia i regulamin konkursu, jak też informacje o laureatach z lat ubiegłych. 
W końcowej części menu znaleźć będzie można komunikaty z obrad Krajowych Zjazdów 
Członków PTB oraz z posiedzeń Zarządu.  

W ostatniej części udostępniać chcemy linki do ważnych dla biomechaników stron 
internetowych. Jeżeli chcesz, aby informacja o Twoim ośrodku znalazła się wśród 
dostępnych linków, skontaktuj się z Zarządem PTB.  

O tym, czy odnowiona strona internetowa stanie się cennym dla Ciebie źródłem informacji 
i będziesz chciał na nią często zaglądać zadecydujemy wszyscy razem. Zachęcamy do 
dzielenia się wiadomościami, które Waszym zdaniem winny dotrzeć do wszystkich 
Członków PTB. Prosimy też o zgłaszanie zauważonych błędów. Mamy nadzieję, że 
odnowiona strona internetowa będzie inspirowała do kontaktów pomiędzy Członkami PTB 
i przyczyni się do bliższej integracji środowiska polskich biomechaników.  

Wykonawcą nowej wersji strony internetowej jest członek PTB, dr inż. Michał Ludwicki 
(Politechnika Łódzka). Dziękujemy za owocną współpracę.    
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3. Działalność PTB w ostatnim okresie 

International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2016 

Międzynarodowa Konferencja BIOMECHANICS 2016 odbyła się w dniach 05-07.09.2016 r. 
w Filii AWF Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej.  

Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego. Patronat nad konferencją objął także Rektor Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie – dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz oraz dwa 
Komitety Polskiej Akademii Nauk: Mechaniki (Sekcja Biomechaniki) oraz Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej. 

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Jerzy Sadowski - prorektor ds. Filii AWF w Białej 
Podlaskiej oraz prof. dr hab. Andrzej Wit - przewodniczący Komitetu Naukowego, prezes 
Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. 

Konferencję rozpoczął wykład plenarny „Multibody dynamics approach to the biomechanics 
of the musculoskeletal system with emphasis on the upper and lower limbs” wygłoszony przez 
jednego z zaproszonych wykładowców, prof. Jorge Ambrósio z Department of Mechanical 
Engineering, Technical University of Lisbon, Portugal.  

Wykłady plenarne w kolejnych dniach Konferencji wygłosili czterej kolejni zaproszeni 
wykładowcy:  

• dr Matthew Pain  - School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough 
University, UK; tytuł wykładu: „Impact biomechanics in sport”; 

• prof. Arnold Baca - Department of Sport Science, University of Vienna, Austria; tytuł 
wykładu: „Towards fast and accurate estimation of human body segment parameter 
values”; 

• prof. Mark Latash - College of Health and Human Development, Pennsylvania State 
University, USA; tytuł wykładu: „Biomechanics as a window into the neural control of 
movement”; 

• prof. Mikhail Shestakov - Training Center of Russian National Teams, Scientific 
Research Department, Russia; tytuł wykładu: „Simulation of individual features of 
movement control in top athletes”. 

Obrady toczyły się w 15 sekcjach tematycznych (Theory of Biomechanics, Engineering 
Biomechanics, Musculoskeletal Biomechanics, Sport Biomechanics, Biomechanics in 
Ergonomics, Biomechanics in Rehabilitation, Occupational and Impact Injury Biomechanics, 
Clinical Biomechanics, Orthopaedic Biomechanics, Computational Methods in Biomechanics, 
Motor Control, Biomaterials, Tissue, Cellular and Molecular Mechanics, Miscellaneous). 

Statystyka konferencji przedstawiała się następująco : 

• Liczba uczestników: 186, 

• Liczba uczestników prezentujących referaty: 82, 

• Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki 
naukowe: 28, 

• Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków 
naukowych: 34%, 
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• Procentowy udział uczestników prezentujących referaty reprezentujących 
zagraniczne ośrodki naukowe: 15%, 

• Liczba jednostek naukowych, których przedstawicie brali udział w konferencji: 69, 

• Liczba plakatów: 70 (dwie sesje plakatowe), 

• Liczba krajów reprezentowanych na konferencji: 15. 

Przed konferencją została wydana książka (ISBN: 978-83-61509-39-4) zawierająca 152 
dwustronicowe streszczenia prac prezentowanych podczas BIOMECHANICS 2016. Wszystkie 
zaakceptowane do zaprezentowania podczas konferencji i wydania w książce referaty zostały 
zrecenzowane przez 42 recenzentów.  

Pełne wersje 4 wybranych przez Komitet Naukowy referatów ukazały się w indeksowanym 
w bazie Thomson Reuters czasopiśmie Journal of Human Kinetics. Jeden wyróżniony przez 
Komitet Naukowy artykuł ukaże się w indeksowanym w bazie Thomson Reuters czasopiśmie 
Acta of Bioengineering and Biomechanics. Pełne wersje niektórych artykułów z konferencji 
ukazują się sukcesywnie w wymienionych czasopismach oraz w Polish Journal of Sport and 
Tourism i Advances in Rehabilitation (14 i 8 pkt MNiSW).  

Strona internetowa konferencji: http://www.biomechanics2016.pl/ 

Autor raportu:  
Prof. Adam Czaplicki, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego BIOMECHANICS 2016 

Krajowy Zjazd Członków PTB, Biała Podlaska 2016 

Informacja o przebiegu zjazdu dostępna na stronie internetowej PTB: 

http://www.biomechanics.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1
6&Itemid=125 

I posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 

Informacja o przebiegu zebrania dostępna na stronie internetowej PTB: 
http://www.biomechanics.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1
7&Itemid=126 

Wniosek do MNiSW o dofinansowanie konferencji Majówka Młodych 
Biomechaników 2017 

Decyzja Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o rejestracji zmian w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 
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Raport końcowy z realizacji zadań związanych z działalnością upowszechniającą 
naukę (DUN) dotyczących: 

• organizacji konferencji BIOMECHANICS 2016, 

• wydawania w roku 2016 czasopisma Acta of Bioengineering and 
Biomechanics. 

Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych"  

3 marca 2017 w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” odbyło się XII 
Sympozjum „Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”. 
Sympozjum jest jednodniowym wydarzeniem odbywającym się zawsze w pierwszy 
piątek marca. Uczestniczą w nim reprezentanci środowisk medycznych (lekarze 
i fizjoterapeuci) i technicznych zainteresowanych zagadnieniami związanymi 
z zastosowaniem szeroko pojętej analizy ruchu w klinice. Prezentowane prace 
obejmują m.in. badanie patomechanizmów utrzymania równowagi, analizę chodu 
u różnych grup pacjentów, analizy skuteczności różnych metod leczenia za pomocą 
metod analizy ruchu, ale również zaawansowane modele mięśniowo-szkieletowe. Na 
ostatnim Sympozjum prezentowano 23 prace, a uczestniczyło w nim ok. 60 osób 
z całego kraju. Dzięki współpracy z JTeleOrtho streszczenia od X Sympozjum są 
w nim publikowane. Dlatego od XIII Sympozjum, które odbędzie się 2 marca 2018 
roku ulegnie zmianie forma streszczeń: będą to tzw. Extender abstracts ze 
skrótowym opisem prac w języku angielskim. Strona Sympozjum: 
https://sites.google.com/site/analizaruchuwklinice/home. 

Sympozjum odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Jego 
organizatorką jest prof. dr hab. Małgorzata Syczewska.  

II posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 

Informacja o przebiegu zebrania dostępna na stronie internetowej PTB: 
http://www.biomechanics.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1
7&Itemid=126 

Uruchomienie nowej wersji strony internetowej Polskiego Towarzystwa 
Biomechaniki www.biomechanics.pl 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Nr 1/2017.  
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4. Plany PTB na najbliższe miesiące 

Konferencje: 

Najbliższa konferencja International Conference of the Polish Society of Biomechanics 

„BIOMECHANICS 2018” odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 5-7 września 2018. 

Początek rejestracji zgłoszeń i nadsyłania streszczeń zaplanowano na 5.01.2018.  Więcej 

informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/ 

Czternasta edycja konferencji Majówka Młodych Biomechaników, współorganizowana 

przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki, odbędzie się w dniach 19-21 maja 2017 

w Ustroniu. Do udziału w konferencji zapraszamy młodych naukowców oraz studentów 

zainteresowanych biomechaniką. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.biomechanik.pl/mmb/pl/ 

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji organizowane przez Akademię 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, pod patronatem Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki, odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Warszawie. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie internetowej: 

http://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-

biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji 

Najważniejsze działania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,  

których realizację zaplanowano na rok 2017:  

1.  Podjęcie działań ukierunkowanych na nawiązanie współpracy w European Society 

of Biomechanics; 

2.  Tworzenie warunków do lepszej identyfikacji członków PTB z Towarzystwem, 

w szczególności poprzez regularne działania informacyjne o działalności PTB 

(m.in. opracowanie i upowszechnienie drogą elektroniczną „Biuletynu informacyjnego 

PTB”); 

3. Wykonanie modernizacji strony internetowej Towarzystwa, która winna stać się 

platformą wymiany ważnych informacji dla każdego z członków PTB; 

4. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności statutowej PTB, 

a w szczególności opracowanie zasad współpracy Towarzystwa z Członkami 
wspierającymi oraz ocena możliwości prawnych podjęcia działalności dochodowej 

Towarzystwa; 

5. Opracowanie zasad udzielania patronatu PTB dla organizacji konferencji naukowych; 

6. Współpraca z Redakcją czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics; 

7. Współpraca z Komitetami Organizacyjnymi konferencji BIOMECHANICS 2018 
oraz Majówka Młodych Biomechaników 2017; 

8. Nawiązanie ściślejszej współpracy z Komitetami Polskiej Akademii Nauk. 
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5. Informacje członkowskie 
 

A. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi: 

- 40 PLN - członkowie PTB bez stopnia naukowego doktora, 

- 60 PLN - członkowie z minimum stopniem doktora (dr, dr hab., prof.) 

Składki należy opłacać do 31 marca każdego roku przelewem na konto PTB: 

Bank Zachodni WBK: 68 1090 1014 0000 0000 0304 3345 

 

UWAGA:  

Bez względu na deklaracje wpłacającego składki zaliczane są zawsze w pierwszym rzędzie 

na pokrycie zadłużenia. 

 

Informacji o zaległościach w opłacaniu składek udziela Skarbik PTB – prof. Eugeniusz 

Sajewicz. Prosimy o kontakt na adres: e.sajewicz@pb.edu.pl 

 

B. Aktualizacja danych kontaktowych 

Prosimy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, którzy zmienili adres 

e-mail, miejsce pracy lub adres korespondencyjny, do aktualizacji swoich danych 

kontaktowych.  

Formularz aktualizacji danych kontaktowych można znaleźć na stronie internetowej 

Towarzystwa: 

http://www.biomechanics.pl/PLIKI/Aktualizacja%20danych%20-%20PTB%20-%202017.pdf 

 

C. Wysyłka czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics 

Członkowie PTB, którzy nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich, maja prawo do 

otrzymywania czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics. Wszystkie osoby, 

które pomimo regularnego opłacania składek nie otrzymują na bieżąco kolejnych numerów 

czasopisma, prosimy o kontakt przez e-mail: s.piszczatowski@pb.edu.pl oraz aktualizację 

adresu, na który należy kierować przesyłkę pocztową.  



 

 

 

„Niewierny Tomasz” (Michelangelo Merisi da Caravaggio) 

 

 

Wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Biomechaniki  
życzę chwili wytchnienia,  

radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa,  
nadziei, jaka z tego faktu wypływa,  

i pełnych miłości Świąt spędzonych w gronie najbliższych. 

 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

Szczepan Piszczatowski 


