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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 dniu 10 kwietniu 2017 otrzymaliście Państwo Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki o numerze 1/2017. Podjęliśmy wówczas próbę wdrożenia nowego sposobu informowania 

członków PTB o najważniejszych dla naszego Towarzystwa wydarzeniach. Pora najwyższa, aby 

przekazać Państwo kolejny numer, w którym chcemy poinformować o tym, co wydarzyło się w ostatnim 

czasie. Przedstawimy też działania planowane na kolejne miesiące. 

 

W dniu 21 czerwca 2017 Polskie Towarzystwo Biomechaniki ukończyło 30 lat. Okazją do uczczenia tej 

pięknej rocznicy będzie najbliższa konferencja PTB - BIOMECHANICS 2018, która odbędzie się w dniach 

5-7 września 2018 w Zielonej Górze.  Wszystkich członków Towarzystwa zapraszamy do udziału 

w konferencji oraz zaprezentowania swoich dokonań naukowych.  

 

Dużą troskę Zarząd PTB przykłada też do organizacji Konkursu Naukowego im.  prof. A. Moreckiego 

i prof. K. Fidelusa. Zgodnie z ustaleniami ostatniego Krajowego Zjazdu Członków dokonano niewielkiej 

modyfikacji regulaminu konkursu. Powołano też Komisję Konkursową. Więcej informacji można znaleźć 

w relacji z ostatniego zabrania Zarządu (str. 6-7). Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji 

konkursu w roku 2018 wkrótce zostaną opracowane i zamieszczone na stronie www.biomechanics.pl 

oraz www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl.  

 

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 obecnej edycji Biuletynu, to proszę 

o wybaczenie.  

 

Szczepan Piszczatowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

 

Spis treści: 
1. Sukcesy polskich biomechaników str 3 

2. Działalność PTB w ostatnim okresie str 4 

3. Plany PTB na najbliższe miesiące str 8 

4. Publikacje książkowe związane z biomechaniką str 9 

5. Nowi członkowie PTB str 9 

6. Informacje członkowskie str 10 
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Sandro Botticelli (1445-1510) Mistyczne Narodzenie 

  

Wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Biomechaniki  
życzę radości płynącej z Bożego Narodzenia,  

pełnych miłości Świąt spędzonych w gronie najbliższych,  

oraz wielu sukcesów w nadchodzącym roku 2018. 

 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

Szczepan Piszczatowski 
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1. Sukcesy polskich biomechaników 

 
Mamy przyjemność poinformować, że wysiłek członków Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki, związany z przygotowaniem monografii „Biomechanika i inżynieria 

rehabilitacyjna”, wydanej jako tom 3 serii „Inżynieria biomedyczna. Podstawy 

i zastosowania” (Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2015), został doceniony przez: 

a) Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii 

Nauk, który przyznał wyróżnienie zespołowi redakcyjnemu w składzie: Marek Gzik, 

Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Marek Pawlikowski, Michał Wychowański;  

b) Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przyznał zespołowi 

redakcyjnemu nagrodę zespołową trzeciego stopnia. 
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2. Działalność PTB w ostatnim okresie 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Nr 1/2017.  

Podpisanie przez Prof. Stephena Fergusona, Prezesa European Society of 

Biomechanics, memorandum w sprawie afiliacji Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki przez European Society of Biomechanics.  

XIV Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. Prof. Dagmary 
Tejszerskiej 

 

XIV Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. Prof. Dagmary 
Tejszerskiej odbyła się w dniach  od 19. do 21. maja 2017r. w Hotelu "Belweder" w Ustroniu.  

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:  
• Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, 
• JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Mężyk, 
• JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki, 
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. dr hab.  Adam Zając. 

W Konferencji wzięło udział ponad 260 osób reprezentujących największe ośrodki 
biomechaniczne w Polsce.  

Po rozpoczęciu konferencji odbyły się warsztaty tematyczne, na których przedstawione 
zostały referaty plenarne: 

• Prof. Jim Usherwood (London University, Wielka Brytania): “Toddling, walking, 
running and flapping... why are animal gaits so uneconomical?", 

• Prof. Szczepan Piszczatowski (Politechnika Białostocka, Polska):  "Mechanobiology of 
bone growth", 

• Prof. David M. Dohan Ehrenfest (University of Michigan School of Dentistry, USA): 
“Innovative therapeutic strategies for bone and soft tissue regeneration: leukocyte 
and plateletrich fibrin (LPRF) today”. 

W ramach konferencji odbyło się 7 sesji (w tym jedna plakatowa), w czasie których swoje 
prace prezentowali pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również zainteresowaniem 
wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były 
prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 81 prac 
z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej. 

W ramach konferencji zorganizowano też kilka sesji specjalnych: Innovations in regenerative 
medicine,  Joint replacement oraz Inżynieria biomedyczna w leczeniu wad twarzy i czaszki.  
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Obrady w czasie sesji Studencka Sesja Plakatowa 

Opracowano na podstawie sprawozdania, które przygotowała dr inż. Bożena GzikZroska  Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego 

Aktualizacja listy wysyłkowej Acta of Bioengineering and Biomechanics 

W celu wyeliminowania problemów z dostępnością dla członków PTB drukowanej 

edycji czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics podjęto działania 

związane z uaktualnieniem wykazu członków uprawnionych do otrzymywania 

naszego czasopisma oraz pozyskaniem aktualnych adresów, na który powinna 

docierać korespondencja.  

Uaktualniona lista adresowa została przekazana Redakcji i mamy jej zapewnienie, 

że poczynając od numeru 3/2017 czasopismo będzie rozsyłane do uprawnionych 

osób. Mamy świadomość, że część z Państwa nie otrzymała dotychczas 

drukowanej wersji Acta, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość biorąc pod 

uwagę ogrom zadań organizacyjnych spoczywających na Redakcji czasopisma.  

Jednocześnie przypominamy, że pełne teksty artykułów publikowanych w Acta of 

Bioengineering and Biomechanics są dostępne na stronie internetowej 

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/archive.php 

30. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

Posiedzenie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki odbyło się 

w dniu 21 czerwca 1987 roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego 

w Gdańsku. Miało ono miejsce na jeden dzień przed rozpoczęciem Ogólnopolskiej 

Konferencji Biomechaniki. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 46 osób 

reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, 

Szczecina, Katowic i Łodzi. Spotkaniu Grupy Inicjatywnej przewodniczył Profesor 

Adam Morecki z Politechniki Warszawskiej. Honory gospodarza pełnił 

dr Włodzimierz Erdmann. 

W czasie Posiedzenia Założycielskiego podjęto decyzję o powołaniu Polskiego 

Towarzystwa Biomechaniki. Wyłoniono też Zarząd Tymczasowy w składzie: 

prof. Bober Tadeusz (AWF Wrocław), dr Erdmann Włodzimierz S. (AWF Gdańsk), 

prof. Fidelus Kazimierz (Inst. Sportu / AWF Warszawa), prof. Kabsch Aleksander 
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(AWF Poznań), doc. Kędzior Krzysztof (Politechnika Warszawska), doc. Macukow 

Bohdan (Politechnika Warszawska), prof. Morecki Adam (Politechnika 

Warszawska), powiększony wkrótce o prof. Jerzego Kiwerskiego. 

Na Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego wybrano prof. Adama Moreckiego. 

Sekretarzem Generalnym został doc. Krzysztof Kędzior. 

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie odmowy 

przyznania środków finansowych na organizację XIV Konferencji Naukowej 

"Majówka Młodych Biomechaników" im. Prof. Dagmary Tejszerskiej” 

Wniosek do MNiSW o dofinansowanie konferencji International Conference of the 

Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018 (5-8 września 2018, Zielona 

Góra) 

III posiedzenie Zarządu PTB w kadencji 2016-2020 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zebrał się w dniu 7 grudnia 2017 r. 

w Warszawie.   

Członkowie Zarządu wysłuchali sprawozdania Prezesa, który omówił działania 

podejmowane przez PTB w okresie od ostatniego Zebrania (3.03.2017). Zapoznano 

się też ze sprawozdaniem Skarbnika PTB, prof. Eugeniusza Sajewicza.  

Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków oraz objęcia 

patronatem PTB kolejnej edycji Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka 

w zastosowaniach klinicznych” organizowanego w dniu 2 marca 2018 

w Warszawie przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Profesor Romuald Będziński (Przewodniczący Komitetu Naukowego) oraz 

dr Katarzyna Arkusz (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) przedstawili 

raport o przygotowaniach do konferencji BIOMECHANICS 2018 (Zielona Góra, 

5-7.09.2018). Wśród najważniejszych informacji warto wspomnieć o planach 

wydania wybranej grupy pełnych tekstów prac zgłoszonych na konferencję 

w formie monografii opublikowanej przez renomowane wydawnictwo (Springer), 

co zwiększy szansę na indeksowanie tychże publikacji w bazach bibliograficznych. 

W związku z 30-leciem PTB podniesiono też w dyskusji potrzebę opracowania 

zwięzłej historii powstania i rozwoju Towarzystwa. Powołano w tym celu zespół 

roboczy, którego zadaniem ma być przygotowanie takiego materiału przed 

konferencją w Zielonej Górze.  

Na wniosek prof. Celiny Pezowicz, Redaktora Naczelnego Acta of Bioengineering 

and Biomechanics, Zarząd podjął dyskusję nad funkcjonowaniem oraz 

finansowaniem czasopisma. Biorąc pod uwagę brak możliwości znaczącego 

dofinansowania Acta ze środków PTB oraz ryzyko braku dofinansowania przez 

MNiSW, Zarząd upoważnił Redakcję do wprowadzenie odpłatności za przyjęte do 

druku prace z początkiem roku 2018.  
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W trakcie obrad podjęto też decyzję o usunięciu z regulaminu nagrody naukowej 

im. prof. Fidelusa i prof. Moreckiego klauzuli wykluczającej samodzielnych 

pracowników naukowych jako współautorów zgłaszanych do konkursu prac 

(realizacja postanowień ostatniego Krajowego Zjazdu Członów PTB). Podkreślono 

jednak, że nagroda jest przeznaczona dla młodych pracowników nauki, a troskę 

o zachowanie takiego charakteru nagrody powierzono Komisji Konkursowej 

w składzie: Prof. Romuald Będziński, Prof. Celina Pezowicz, Prof. Andrzej Wit.  

W końcowej części zebrania dyskutowano o planach działań Zarządu w roku 2018 

(więcej na stronie 8). 

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji  

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji odbyło się w dniach  78 grudnia 2017 
w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Organizatorem sympozjum jest Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie,  Zakład Anatomii i Biomechaniki Katedry Nauk Biomedycznych.  

Patronat nad sympozjum objęli:  
• JM Rektor AWF Warszawa prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz, 
• Polskie Towarzystwo Biomechaniki.  
 
Otwarcia Sympozjum dokonał JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 

prof. Andrzej Mastalerz wraz z Przewodniczącym Komitetu Naukowego i wieloletnim 
organizatorem Sympozjum, Prof. Czesławem Urbanikiem.  

 
W programie sympozjum znalazło się 6 sesji tematycznych, w tym jedna sesja posterowa oraz 

warsztaty naukowe nt.  „Analiza parametrów biomechanicznych w warunkach 
outdoorowych”. Uczestnicy Sympozjum zaprezentowali 45 prac dotyczących biomechaniki 
sportu i rehabilitacji.  

 
W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich największych polskich ośrodków 

naukowych zajmujących się biomechaniką sportu, takich jak AWF Warszawa, AWF 
Poznań,  AWF Wrocław, AWFiS Gdańsk, AWF Katowice, AWF Kraków, AWF Biała Podlaska,  
Instytut Sportu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie zabrakło też 
przedstawicieli uczelni technicznych (Politechnika Warszawska, Śląska, Białostocka, 
Opolska, Rzeszowska). 

 

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Nr 2/2017.  
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3. 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/ 

XIII Sympozjum „Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych” 

organizowane przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, odbędzie się w Warszawie w dniu 2 marca 2018. 

Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie internetowej: 

 https://sites.google.com/site/analizaruchuwklinice/ 

Najważniejsze działania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,  

których realizację zaplanowano na rok 2018:  

1. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym konferencji BIOMECHANICS 2018 

w Zielonej Górze, mająca na celu przygotowanie i realizację głównej konferencji 

naukowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki;  

2. Organizacja obchodów 30-lecia Polskiego Towarzystwa Biomechaniki podczas 

BIOMECHANICS 2018, a w szczególności opracowanie autoryzowanej przez Zarząd 

historii PTB; 

3. Organizacja kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. 

K. Fidelusa, który zostanie rozstrzygnięty podczas BIOMECHANICS 2018; 
4. Przygotowanie Zjazdu Członków PTB w Zielonej Górze, a w szczególności 

opracowanie i poddanie pod obrady projektów: 

a. Regulaminu Członka Zwyczajnego PTB, 

b. Regulaminu Członka Wspierającego PTB, 

c. Regulaminu udzielania patronatu PTB. 

5. Przygotowania do IV Kongresu Mechaniki Polskiej (Kraków, 2019). 

6. Działania mające na celu utrzymanie wysokiej pozycji naukowej czasopisma Acta of 

Bioengineering and Biomechanics, a nawet jej poprawę, 

7. Kontynuacja działań ukierunkowanych na tworzenie warunków do lepszej 

identyfikacji członków PTB z Towarzystwem, w szczególności poprzez: 

a. regularne działania informacyjne o działalności PTB (m.in. opracowanie 

i upowszechnienie drogą elektroniczną „Biuletynu informacyjnego PTB”); 

b. dokończenie modernizacji strony internetowej Towarzystwa oraz wdrożenie 

procedur jej systematycznej aktualizacji; 

8. Poszukiwanie nowej koncepcji finansowania PTB oraz Acta of Bioengineering and 

Biomechanics, 

9. Bieżąca działalność administracyjna, w tym współpraca z Ministerstwem Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.   
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4. Publikacje książkowe związane z biomechaniką 

 

Jeżeli jesteście autorami podręcznika, monografii czy rozprawy naukowej z zakresu 
biomechaniki i chcecie, aby informacja o tym wydawnictwie znalazła się w kolejnej edycji 
Biuletynu oraz na stronie www.biomechanics.pl prosimy o kontakt na adres 
s.piszczatowski@pb.edu.pl 

5. Nowi członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

Miło nam poinformować że decyzją Zarządu w poczet członków Polskiego Towarzystwa 
Biomechaniki w roku 2017 przyjęto następujące osoby: 

1. Brzozowska Ewelina, Politechnika Białostocka 
2. Łagan Sylwia, Politechnika Krakowska 
3. Kizilova Nataliya, Politechnika Warszawska  
4. KromkaSzydek Magdalena, Politechnika Krakowska 
5. Mazurkiewicz Adam, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy 
6. Perz Rafał, Politechnika Warszawska 
7. Słowiński Jakub, Politechnika Wrocławska 

Wszystkich nowych członków bardzo serdecznie witamy w szeregach PTB, życzymy 
sukcesów naukowych i zapraszamy do współtworzenia Biuletynu.  
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6. 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 otrzymają w najbliższym czasie kolejnych 

numerów czasopisma (poczynając od numeru 3/2017), prosimy o kontakt przez e-mail: 

s.piszczatowski@pb.edu.pl oraz aktualizację adresu, na który należy kierować przesyłkę 

pocztową.  

Kolejna aktualizacja listy wysyłkowej będzie miała miejsce po 31 marca 2018 (raz w roku) 

i uwzględni opłacenie składki członkowskiej za rok 2018.


