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KRONIKA

PROFESOR CZESàAW WOħNIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE
W dniu 18 grudnia 2015 roku poĪegnaliĞmy na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Pana Profesora Czesáawa WoĨniaka, wybitnego Uczonego, niezmordowanego
WychowawcĊ, KolegĊ i Przyjaciela.
Jego najwiĊkszą pasją byáa nauka. Mając solidne podstawy matematyczne wyniesione
z Uniwersytetu JagielloĔskiego oraz inĪynierskie (byá absolwentem Wydziaáu Budownictwa Przemysáowego i Ogólnego Politechniki ĝląskiej), áączyá teoriĊ z praktyką, opisywaá
i badaá obszary rzeczywistoĞci związane z oĞrodkami materialnymi, ich odksztaácaniem
siĊ i ruchem. Osiągnąá w tych badaniach poziom mistrzowski, miĊdzynarodowy.
Urodziá siĊ 15 marca 1931 roku w Katowicach. JuĪ jako student prowadzi üwiczenia na macierzystym Wydziale, w Katedrze Mechaniki i WytrzymaáoĞci Materiaáów.
W 1961 roku zostaje doktorem nauk technicznych (promotorem rozprawy byá prof. Marian Janusz), a rok póĨniej doktorem habilitowanym. W 1964 roku przenosi siĊ na Wydziaá Budownictwa Lądowego Politechniki àódzkiej do Katedry Mechaniki Budowli,
której zostaje kierownikiem. Kolejna zmiana w Jego Īyciu zawodowym to rozpoczĊcie
pracy, w 1966 roku, w Katedrze Teorii SprĊĪystoĞci i PlastycznoĞci Wydziaáu Matematyki
i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku docenta. Tytuá profesora nadzwyczajnego otrzymuje w 1969 roku, a zwyczajnego w 1977. Po reorganizacji Wydziaáu
Matematyki i Fizyki UW (powstaje wtedy Wydziaá Matematyki i Mechaniki) zostaje
kierownikiem Zakáadu Mechaniki Ciaáa Staáego w Instytucie Mechaniki UW, a nastĊpnie
w latach 1984–1988 dyrektorem tego Instytutu. W 1988 roku odchodzi z Uniwersytetu
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Warszawskiego do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Jest w tym Instytucie m.in. kierownikiem Studium Doktoranckiego. W 1996 roku podejmuje pracĊ
w Politechnice CzĊstochowskiej, w której pracuje, jako profesor zwyczajny, do uzyskania wieku emerytalnego.
DziaáalnoĞü naukową Czesáaw WoĨniak rozpocząá w Politechnice ĝląskiej. Jako
máody, ambitny adiunkt jeĨdziá do Warszawy na seminarium prowadzone przez prof.
Wojciecha Urbanowskiego w IPPT PAN oraz do Krakowa na seminarium z geometrii
róĪniczkowej prowadzone przez prof. Stefana Goáąba w Uniwersytecie JagielloĔskim.
Interesowaá siĊ w tym czasie zastosowaniami rachunku tensorowego w mechanice. Idea
Ğcisáego powiązania zaawansowanego aparatu matematycznego z zagadnieniami praktycznymi, inĪynierskimi, to gáówny nurt dziaáalnoĞci badawczej Profesora WoĨniaka
przez caáe Īycie.
Pierwsza Jego ksiąĪka ukazaáa siĊ w 1966 roku i zawieraáa znaczące w literaturze
Ğwiatowej, w peáni nieliniowe sformuáowanie matematyczne szeĞcioparametrowej teorii
powáok. KsiąĪka ta nie zostaáa przetáumaczona na jĊzyk angielski i w rezultacie nie jest
za granicą cytowana jako pierwsze dzieáo z tego zakresu.
W Politechnice àódzkiej znalazá siĊ w Katedrze razem z grupą máodych ludzi, których
pracą naukową kierowaá i byá promotorem ich przewodów doktorskich. Profesor WoĨniak i Jego wspóápracownicy sformuáowali i rozwijali nową, mikrostrukturalną teoriĊ
oĞrodków siatkowych. Podsumowaniem rezultatów dziaáalnoĞci wymienionej grupy byáa
monogra¿a z 1970 roku Siatkowe dĨwigary powierzchniowe. Za tĊ monogra¿Ċ Profesor
otrzymaá zespoáową nagrodĊ paĔstwową II stopnia.
Efektem zainteresowania Profesora WoĨniaka pewnymi ogólnymi problemami modelowania matematycznego zjawisk ¿zycznych i zagadnieĔ inĪynierskich byáa wydana
w 1969 roku ksiąĪka Dynamika ciaá odksztaácalnych. Monogra¿a ta zawieraáa nowe wariacyjne ujĊcie matematycznych podstaw mechaniki kontinuum. Obie wyĪej cytowane
ksiąĪki byáy podstawą dla wielu publikacji, w tym takĪe rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
Po dwuletniej pracy w Politechnice àódzkiej Profesor WoĨniak dostaje propozycjĊ
podjĊcia pracy w Uniwersytecie Warszawskim, záoĪoną przez ówczesnego sekretarza naukowego PAN, prof. Witolda Nowackiego (póĨniejszego wieloletniego prezesa PAN),
który zatrudniá Go w kierowanej przez siebie Katedrze Teorii SprĊĪystoĞci i PlastycznoĞci Wydziaáu Matematyki i Fizyki UW. Mimo nowego miejsca pracy Profesor utrzymywaá nadal kontakt naukowy ze Ğrodowiskiem áódzkim, gdzie w 1998 roku zostaá Mu
nadany tytuá doktora honoris causa.
W Uniwersytecie Warszawskim Profesor WoĨniak zająá siĊ nową tematyką badawczą,
która dotyczyáa ogólnej teorii wiĊzów w mechanice kontinuum, a w szczególnoĞci tak
zwanych wiĊzów dyskretyzacyjnych. WiĊzy te stanowią matematyczny pomost pomiĊdzy ciągáym opisem struktur w mechanice i ich modelami nieciągáymi. Tej problematyki
dotyczyáa wydana w 1982 roku monogra¿a Nieliniowa mechanika konstrukcji autorstwa
Michaáa Kleibera i Czesáawa WoĨniaka. Wspóápraca obu Autorów oraz ich máodszych
wspóápracowników zaowocowaáa kolejną monogra¿ą Nonlinear Mechanics of Structures wydaną w 1991 roku. Choü obie monogra¿e noszą ten sam tytuá, to ta ostatnia zostaáa
napisana zupeánie niezaleĪnie od poprzedniej i nie stanowi jej táumaczenia.
W okresie pracy w Uniwersytecie Warszawskim Profesor WoĨniak zajmowaá siĊ
teĪ zastosowaniami analizy niestandardowej do modelowania mikrostruktury oĞrodków ciągáych. Modelowanie to prowadzi do opisu oĞrodków niejednorodnych relacjami,
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w których wáasnoĞci ¿zyczne są uĞrednione. WystĊpują w nich nie tylko klasyczne przemieszczenia i naprĊĪenia, ale takĪe pewne nowe pola – parametry mikrolokalne, opisujące zachowanie siĊ ciaáa w skali mikro. Równania na te parametry są algebraiczne
i parametry mogą byü wyrugowane, wtedy ich wpáyw na wyniki jest uwzglĊdniony
w zmienionych funkcjach opisujących wáasnoĞci ¿zyczne ciaáa oraz w naprĊĪeniach.
Zaproponowaną metodĊ modelowania mikrolokalnego nazwaá metodą parametrów mikrolokalnych. Z tej tematyki powstaáy prace doktorskie w Uniwersytecie Warszawskim,
Politechnice àódzkiej, Politechnice Wrocáawskiej oraz Politechnice ĝląskiej.
Pobyt Profesora w niektórych wáoskich uniwersytetach (La Sapienza w Rzymie, Uniwersytet w Pizie, Uniwersytet w Neapolu) spowodowaá, Īe modelowanie z parametrami
mikrolokalnymi znalazáo uznanie takĪe wĞród uczonych wáoskich. W wyniku tej wspóápracy powstaáy pierwsze w literaturze matematyczne opracowania opisujące zjawiska
mikrowstrząsów ziemi wystĊpujące na Polach Flegrejskich w okolicach Neapolu. Badania te byáy prowadzone wspólnie z profesorem Del’Isollą i jednym z jego doktorantów
(lata 1996–1997).
Kontynuacją modelowania z parametrami mikrolokalnymi oĞrodków niejednorodnych byáo opracowanie przez Profesora techniki uĞredniania tolerancyjnego. Nie chodziáo jednak tutaj o rozwijanie znanych juĪ metod homogenizacyjnych. Zaproponowaną
metodĊ opará na pewnych ideach związanych z ¿zyczną interpretacją niektórych pojĊü
matematycznych (nieskoĔczenie maáa, nieskoĔczenie duĪa wielkoĞü) oraz faktu, Īe
wszystkie wyniki eksperymentalne są dane z pewnym przybliĪeniem, z pewną tolerancją. Modelowanie to korzysta takĪe z przesáanek matematycznych o ¿zycznym rodowodzie, w którym znalazáo siĊ miejsce dla tzw. wielkoĞci zaniedbywalnych wprowadzonych
przez Gaetano FicherĊ.
Tematyką modelowania tolerancyjnego Profesor WoĨniak zainteresowaá nie tylko
pracowników Politechniki CzĊstochowskiej, w której zacząá pracowaü w 1996 roku.
Utrzymując kontakty z dawnymi doktorantami pracującymi w Politechnice àódzkiej,
ĝląskiej, Wrocáawskiej, a takĪe w Uniwersytecie Warszawskim oraz w SGGW w Warszawie, stworzyá zespóá wspóápracowników zajmujących siĊ tą problematyką. Profesor
koordynowaá badania dotyczące mechaniki oĞrodków mikrostrukturalnych periodycznych i z tak zwaną funkcyjną gradacją wáasnoĞci efektywnych. Ten kierunek badaĔ jest
w ostatnich dekadach jednym z gáównych trendów rozwojowych mechaniki materiaáów
na Ğwiecie. Zaproponowane przez Profesora WoĨniaka modelowanie tolerancyjne oĞrodków z mikrostrukturą jest doskonaáym matematycznym narzĊdziem badawczym dla pewnych materiaáów i konstrukcji niejednorodnych na poziomie makroskopowym, w których
ta makroskopowa niejednorodnoĞü ciaáa zmienia siĊ áagodnie.
Podsumowanie prac Profesora na temat techniki tolerancyjnego uĞredniania znalazáo
siĊ w Jego monogra¿i A Model for Analysis of Micro-Heterogeneous Solids Tolerance Averaging versus Homogenization (Mechanik Berichte, RWTH, Aachen 1999) oraz
Jego i Ewarysta Wierzbickiego Averaging Techniques in Themomechanics of Composite
Solids. Tolerance Averaging versus Homogenization (Wydawnictwo Politechniki CzĊstochowskiej 2000). WiĊkszoĞü przedstawionych w tych monogra¿ach rezultatów dotyczy
struktur mikroperiodycznych.
Uogólnienie techniki uĞredniania tolerancyjnego na oĞrodki z funkcyjną gradacją
wáasnoĞci oraz otrzymane rozwiązania problemów szczegóáowych mechaniki i przewodnictwa cieplnego takich oĞrodków zostaáy zebrane w dwu monogra¿ach, które ukazaáy siĊ
nakáadem Wydawnictwa Politechniki àódzkiej i Wydawnictwa Politechniki ĝląskiej pod
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kierunkiem naukowym i edytorskim Czesáawa WoĨniaka: Thermomechanics of microheterogeneous solids and structures. Tolerance averaging approach (2008) i Mathematical
Modelling and Analysis in Continuum Mechanics of Microstructured Media (2010).
DziaáalnoĞü publikacyjną Profesora Czesáawa WoĨniaka koĔczą prace na temat modelowania zjawiska efektu brzegowego. Pierwsza z tych prac zostaáa opublikowana przez
Profesora, a dwie nastĊpne we wspóáautorstwie, w czasopiĞmie wydawanym w SGGW
Acta Scientiarum Polonorum, seria Architectura.
W 2007 roku Profesor Czesáaw WoĨniak zostaje doktorem honoris causa Politechniki
CzĊstochowskiej.
Na okres rozwijania i udoskonalania modelowania tolerancyjnego warto spojrzeü
przez pryzmat ostatnich przemyĞleĔ Profesora, które przekazywane byáy na seminariach
(m.in. na seminariach prowadzonych w Politechnice àódzkiej i w SGGW w Warszawie),
a takĪe w dyskusjach w grupach osób podczas licznych nieformalnych spotkaĔ. Spotkania
te Profesor czĊsto inicjowaá, dzieląc siĊ podczas nich swoimi przemyĞleniami. W jednej
z ostatnich swoich wypowiedzi napomknąá, Īe metodĊ tolerancyjnego uĞredniania naleĪy
rozwijaü, mając na uwadze nie tylko te skáadniki rozwiązania przybliĪonego, które mogą
byü pomijane, ale naleĪy takĪe starannie uwzglĊdniaü w rozwiązaniu to, co jest w tym
rozwiązaniu bardzo istotne, co jest jego trzonem. Formuáowanie tego trzonu, który moĪe
byü przedstawiany niekoniecznie dokáadnie, musi w jego postaci zawieraü jakoĞciowe
cechy rozwiązania. Za taki jakoĞciowy trzon uznawaá w rozwiązaniach tolerancyjnych
hipotezĊ micro-macro oraz wáaĞciwy dobór tolerancyjnych funkcji ksztaátu.
Bardzo czĊsto podkreĞlaá, Īe równanie efektu brzegowego musi daü siĊ wyprowadziü bezpoĞrednio z tolerancyjnych równaĔ modelowych i mogáo siĊ odnieĞü wraĪenie,
Īe badaá ten problem ustawicznie. Nurtowaá go takĪe problem doskonalenia zaleĪnoĞci
rozwiązaĔ tolerancyjnych od parametru mikrostruktury. UwaĪaá, Īe rugowanie amplitud
Àuktuacji z równaĔ tolerancyjnych powinno byü moĪliwe bez koniecznoĞci odwoáywania
siĊ do przejĞcia asymptotycznego z parametrem mikrostruktury do zera, inaczej niĪ to jest
w klasycznej homogenizacji. Byá przekonany o istnieniu modelu z efektem skali, opisującym mechanikĊ wszystkich oĞrodków o gĊstej budowie periodycznej lub mających gĊstą
strukturĊ podobną do periodycznej, w którym uĞrednione pole przemieszczenia opisywane byáoby równaniem z efektywnymi wáasnoĞciami konstytutywnymi. Zbudowanie
takiego modelu wymagaáo jednak pokonania wielu trudnoĞci matematycznych.
Wymienione tu problemy wzbudzaáy w Nim twórczy niepokój powodujący uczucie
niespeánienia. JednoczeĞnie byá gáĊboko przekonany, Īe hipoteza micro-macro jest pewnego rodzaju wáaĞciwie uformowanym kluczem, który otwiera wiele drzwi zamkniĊtych
przed badaczami kierującymi siĊ utartymi schematami i szablonowym sposobem myĞlenia. A do ukáadu równaĔ modelu tolerancyjnego doprowadziáo Profesora WoĨniaka
wáaĞnie takie nieszablonowe myĞlenie.
Rozwiązania w modelach tolerancyjnych są oczywiĞcie przybliĪone. JeĞli ktoĞ liczyá
na oszacowanie tu báĊdu przybliĪenia, to takim osobom Profesor ciągle z pokorą odpowiadaá, Īe moĪna to zrobiü wyáącznie a posteriori. Wydawaáo siĊ, Īe Profesor mówiąc
o matematycznych cechach równaĔ tolerancyjnych, zawsze widziaá je przez pryzmat
swojej znakomitej intuicji ¿zycznej.
Ksztaátowaá tĊ metodĊ, udoskonalaá równania tak, jakby uczestniczyá we wspaniaáej
przygodzie. Towarzyszyáa mu zawsze dobra, pachnąca kawa i czĊsto najlepszego gatunku piwo. Cieszyá siĊ kaĪdą tak spĊdzoną chwilą.
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Byá wybitnym uczonym, ale i bardzo skutecznym wychowawcą. Przez caáe Īycie
zawodowe uczyá studentów i doktorantów. Prowadziá dziaáalnoĞü dydaktyczną zarówno
w kraju, jak i za granicą. Pozostaáy po tej dziaáalnoĞci trwaáe Ğlady, podrĊczniki akademickie, monogra¿e. Wypromowaá 27 doktorów.
Jego roczny pobyt w Ruhr Universität zaowocowaá podrĊcznikiem Large deformations of elastic and nonelastic plates, shells and rods, wydanym w 1980 roku, natomiast
pobyty w Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule w Aachen zostaáy podsumowane wspomnianą juĪ monogra¿ą A model for analysis of micro-heterogeneous solids.
Profesor WoĨniak byá równieĪ wielokrotnie zapraszany przez prof. Wacáawa Olszaka,
dyrektora International Center of Mechanical Sciences w Udine we Wáoszech, do prowadzenia wykáadów w tak zwanych szkoáach letnich.
Profesor WoĨniak byá związany ze Szkoáą Gáówną Gospodarstwa Wiejskiego od wielu
lat. Uczestniczyá w seminarium Aktualne problemy mechaniki i konstrukcji budowlanych,
prowadzonym od 2009 roku. Wygáaszaá na nim przynajmniej raz w semestrze referaty,
opiekowaá siĊ máodymi adeptami mechaniki przygotowującymi doktoraty i publikacje.
Cieszyá siĊ, Īe mógá publikowaü we wspomnianym juĪ wczeĞniej czasopiĞmie wydawanym przez Wydziaá Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska SGGW – Acta Scientiarum
Polonorum Architectura.
Kochaá Īycie. Interesowaá siĊ nie tylko nauką. Byá niezmordowanym podróĪnikiem,
takĪe dosáownie: lubiá chodziü, byá w tym bardzo wytrwaáy. Znaá wiele krajów, ale wyróĪniaá Wáochy, a z miast PragĊ i Berlin. Miaá doskonaáą pamiĊü miejsc. PamiĊtaá numery
tramwajów czy autobusów nawet w miejscach, gdzie byá tylko raz. Ten dar przestrzennej,
geometrycznej pamiĊci przejawiaá siĊ takĪe w tym, Īe z niezwykáą áatwoĞcią poruszaá siĊ
w malarstwie. Znaá nie tylko malarzy, ale potra¿á teĪ opisywaü szczegóáy obrazów, ich
kolorystykĊ, niekoniecznie stojąc przed nimi. Muzyka teĪ byáa jego pasją. Lubiá przede
wszystkim muzykĊ symfoniczną. Byá staáym goĞciem w Filharmonii Narodowej. Pewnie
byá to skutek muzycznego wyksztaácenia, wszak uczyá siĊ gry na fortepianie i od dzieciĔstwa uczestniczyá z rodzicami, gáównie z mamą, w koncertach muzyki powaĪnej.
Bardzo ciĊĪko byáo Mu siĊ pogodziü ze Ğmiercią Īony, prof. Maágorzaty WoĨniakowej. Smutek, Īal, próby zrozumienia, dlaczego to siĊ staáo skoro byá starszy… Po Ğmierci
caáy czas byáa obecna w Jego Īyciu. Byli wzorem kochającego siĊ maáĪeĔstwa.
PracĊ naukową Profesora przerwaáa choroba, która w ciągu dwóch lat pokonaáa Jego
niewiarygodną wolĊ aktywnego i twórczego Īycia. Zmará 14 grudnia 2015 roku.
ĩegnaj Profesorze, Īegnaj Sáawku!
BĊdziesz w naszej pamiĊci na zawsze:
… aĪ do dnia,
gdy rozpáyniemy siĊ
w sáonecznym miąĪszu
dojrzewających traw.
BĊdziesz w pamiĊci takĪe wszystkich tych, którzy Ciebie nie znali osobiĞcie, ale poznali lub poznają przez dzieáa, jakie po sobie zostawiáeĞ
Wiesáaw Nagórko
Monika Wągrowska
Ewaryst Wierzbicki
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