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KRONIKA

CZTERDZIESTOPI CIOLECIE PRACY ZAWODOWEJ
PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO WIES AWA NAGÓRKI

Wydzia  Budownictwa i In ynierii rodowiska Szko y G ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie w dniach 26–27 czerwca 2014 roku zorganizowa  pod patronatem 
Jego Magni  cencji Rektora Konferencj  Naukow  na temat „Aktualne problemy budow-
nictwa”, w trakcie której zosta a uhonorowana praca naukowa, dydaktyczna i organiza-
cyjna Prof. dr. hab. Wies awa Nagórki – osoby wybitnej, cenionego badacza i dydaktyka, 
a jednocze nie bardzo sympatycznego, bezpo redniego w kontaktach Koleg , lubianego 
nie tylko przez wspó pracowników, ale równie  m odzie  studiuj c , której s u y przez 
wiele lat.

Profesor swoj  edukacj  na poziomie rednim rozpocz  w 1958 roku w ywcu 
w Liceum Pedagogicznym. Jego dalsze kszta cenie i rozwój naukowy zwi zane by y 
z dwiema uczelniami warszawskimi: Uniwersytetem i Politechnik . W 1963 roku zosta  
przyj ty jako laureat Olimpiady Matematycznej (bez egzaminu) na Wydzia  Matematyki 
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i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który uko czy  w 1968 roku, uzyskuj c tytu  ma-
gistra matematyki. W 1974 roku doktoryzowa  si  na tym Uniwersytecie, uzyskuj c za 
prac  „Dyskretyzowane cia a spr yste jako kontinua ze sterowanymi wi zami” (s. 55), 
wykonan  pod kierunkiem prof. dr. hab. Czes awa Wo niaka, tytu  doktora nauk mate-
matycznych. Tytu  doktora habilitowanego nauk technicznych otrzyma  za prac  „Mode-
le powierzchniowe i mikrolokalne p yt spr ystych”, obronion  na Wydziale In ynierii 
L dowej Politechniki Warszawskiej w 1990 roku. Na wniosek Rady Naukowej tego Wy-
dzia u w 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada  Mu tytu  profesora nauk 
technicznych.

Swoj  wiedz  Profesor Wies aw Nagórko pog bia  na licznych sta ach naukowych 
za granic : miesi cznych – w Rosji (d. ZSRR) na Uniwersytecie Moskiewskim im. o-
monosowa i dwukrotnie we W oszech w Udine (CIMS), oraz rocznych – we W oszech na 
Uniwersytecie w Pizie, w RFN w Kolonii oraz na Litwie w Wilnie.

Prac  zawodow  rozpocz  w 1968 roku na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego z pocz tku na stanowisku asystenta w Katedrze Analizy Matema-
tycznej, nast pnie w Instytucie Mechaniki, awansuj c kolejno: na stanowisko starszego 
asystenta w 1970 roku, adiunkta – w 1974 roku i wicedyrektora Instytutu – w 1984 roku, 
którym by  do 1987 roku.

Dalszy etap pracy zawodowej Profesor zwi za  ze Szko  G ówn  Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Wydzia em In ynierii i Kszta towania rodowiska, obecnie 
Budownictwa i In ynierii rodowiska. W latach 1993–1995 pracowa  na stanowisku 
adiunkta, od 1995 roku – profesora nadzwyczajnego i od 2011 roku – profesora zwy-
czajnego. W latach 2000–2002 kierowa  Katedr  Budownictwa i Geodezji, 2002–2005 
piastowa  funkcj  prodziekana ds. nauki, a 2002–2014 – kierownika Zak adu Mechaniki 
i Konstrukcji Budowlanych. Przej cie Profesora Wies awa Nagórko do SGGW na wy-
dzia  najbardziej techniczny – Budownictwa i In ynierii rodowiska w uczelni o charak-
terze rolniczym by o bardzo korzystne zarówno ze wzgl du na podniesienie poziomu na-
ukowego bada  z zakresu podstaw technicznych budownictwa, jak i rozwijania edukacji 
na najwy szym poziomie.

Nale y zwróci  uwag , e Profesor powa nie potraktowa  swoj  rol , uzupe niaj c 
wiedz  czysto matematyczn , zdobyt  na Uniwersytecie Warszawskim, o elementy in y-
nierskie, otrzymuj c przy tym tytu y naukowe doktora habilitowanego i profesora nauk 
technicznych na Politechnice Warszawskiej.

Profesor Wies aw Nagórko ma bogaty dorobek naukowy w postaci monogra  i, pod-
r czników, skryptów, oryginalnych prac twórczych o charakterze czysto naukowym, jak 
równie  naukowo-in ynierskich. Jego zainteresowania naukowe koncentruj  si  na pro-
blematyce mechaniki cia a sta ego, teorii konstrukcji, mechaniki budowli, a zw aszcza 
modelowaniu z tego zakresu. G ównie s  to:
– metody sterowania optymalnego w rozwi zywaniu zada  teorii spr ysto ci cia ,
– zastosowanie systemów tolerancyjnych i alternatywnej teorii mnogo ci w zagadnie-

niach robotyki,
– metody analizy oddzia ywania spr ystej pó przestrzeni warstwowej na sztywn  

przeszkod  oddzielon  szczelin  wype nion  gazem,
– konstrukcje i eksploatacje modeli, w tym dwuwymiarowych, dla cia  niejednorodnych 

grubych p yt i pow ok, modeli prostych, przybli onych w mechanice cia  sta ych, 
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skonstruowanie modelu spr ystych p yt periodycznych, niejednorodnych, u rednio-
nych technik  tolerancyjn  p yt u ebrowanych, przewodzenie ciep a w o rodkach 
zbrojonych i przewodnictwa cieplnego w o rodkach periodycznie niejednorodnych.
Prace z zakresu tematyki podanej wy ej realizowa  w ramach projektów badawczych, 

których by  kierownikiem lub wspó wykonawc . Najwa niejsze z nich to:
 „Komputerowe modelowanie percepcji i rozumowania”, grant realizowany w Uni-

wersytecie Warszawskim i Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Cen-
tralny Program Bada  Podstawowych (CPBP 02.13) „Uk ady ze sztuczn  inteligencj  
do maszyn roboczych i pojazdów” (1987–1989), wykonawca,

 „Merytoryczne i sprz towe przygotowanie wspomaganych komputerowo zaj  z me-
chaniki na kierunku budownictwo wiejskie”, SGGW, ,,Extension restructure and 
development of education exchange Program in Poland'', fundacja Mellona (1995), 
kierownik grantu.
Ponadto w ramach dwóch grantów uczelnianych w SGGW, którymi kierowa  w 2001 

i 2005 roku, opracowa  metodyk  oraz skompletowa  aparatur  kontrolno-pomiarow  do 
oznaczania wspó czynnika przewodzenia ciep a materia ów stosowanych w budownic-
twie oraz doprowadzi  do zakupu maszyny wytrzyma o ciowej.

Efektem bada  by y monogra  e, podr czniki i skrypty – 13 pozycji, w tym 2 w j zyku 
angielskim. Do licz cych si  prac, oprócz pracy doktorskiej, która ukaza a si  na Uniwer-
sytecie Warszawskim, i habilitacyjnej – na Politechnice Warszawskiej, nale :
– Modele powierzchniowe i mikrolokalne p yt spr ystych, 1989, s. 96, wydane na 

Uniwersytecie Warszawskim oraz w SGGW,
– Statyka p askich ustrojów pr towych z elementami analizy komputerowej, 1996, s. 79 

(wspó autor L. Brunarski), wydane w SGGW,
– Wybrane zagadnienia z mechaniki budowli w zadaniach, 1999, s. 99 (wspó autor 

M. Wi niewska), wydane w SGGW,
– In ynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy terenów niezurbanizowanych, 2002, 

s. 79, wydane na Politechnice l skiej,
– Mathematical modelling and analysis in continuum mechanics of microstructured me-

dia, 2010 (wspó autor), wydane na Politechnice l skiej.
Profesor Wies aw Nagórko opracowa  równie  70 oryginalnych prac naukowych, 

z których 53% ukaza o si  w j zykach obcych, g ównie angielskim (1 po w osku, 2 po 
ukrai sku), oraz 98 prac o charakterze przyczynkowym, naukowo-in ynierskim, cz sto 
publikowanych w materia ach konferencyjnych i na sympozjach. Wi ksza cz  tych 
ostatnich ukaza a si  w j zyku polskim, tylko 24% – w obcych, z czego 20% po angiel-
sku (3 po rosyjsku).

Artyku y oryginalne, twórcze by y publikowane w pismach o wysokim poziomie 
naukowym: Mechanice Teoretycznej i Stosowanej, Archives of Mechanics, Journal of 
Theoretical and Applied Mechanics (15 prac), oraz w zeszytach naukowych wielu uczel-
ni i instytutów naukowych: Politechnice l skiej, ódzkiej, Lubelskiej i Warszawskiej, 
Wy szej Szkole In ynierskiej w Opolu, Uniwersytecie w Parmie, Lwowie, Olsztynie, 
Zielonej Górze i Warszawie oraz w Pracach Instytutu Podstawowych Problemów Tech-
niki PAN (5 prac).

Du o artyku ów Jubilata ukaza o si  w pismach redagowanych na uczelniach o cha-
rakterze rolniczym, w tym: EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universi-
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ties), Acta Scientiarum Polonorum, Architectura oraz w Przegl dzie Naukowym In ynie-
ria i Kszta towanie rodowiska SGGW.

Wiedza Profesora by a wykorzystywana przez KBN (Komitet Bada  Naukowych), 
obecnie za  przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego do wykonania 12 recenzji 
projektów badawczych.

Z dzia alno ci dydaktycznej wymieni  nale y prowadzenie wyk adów na Uniwersy-
tecie Warszawskim i w Szkole G ównej Gospodarstwa Wiejskiego z 13 przedmiotów, 
z których niektóre wymaga y g bokiej wiedzy i perfekcyjnego przygotowania meryto-
rycznego. Do nich zaliczy  nale y mechanik  teoretyczn , teori  spr ysto ci, analiz  
matematyczn , mechanik  budowli i wytrzyma o  materia ów.

Profesor Wies aw Nagórko stworzy  w asn  szko  badawcz  podstaw naukowych 
budownictwa ogólnego, zajmuj c  si  metodami konstrukcyjnymi i materia owym pro-
jektowaniem energetycznie optymalnych budynków na terenach niezurbanizowanych. 
W szkole tej prowadzona jest tak e dzia alno  z zakresu kszta cenia kadr. Profesor pro-
mowa  5 doktorów, wykona  recenzj  10 prac doktorskich i jednej pracy habilitacyjnej. 
Ponadto recenzowa  dorobek naukowy na stanowisko profesora zwyczajnego 6 osobom, 
nie tylko z SGGW, ale równie  z Politechniki ódzkiej, oraz wykona  opini  w post po-
waniu o tytu  profesora dla 2 osób.

Swoj  wiedz  i do wiadczenie zawodowe Profesor Wies aw Nagórko wykorzystuje 
w dzia alno ci organizacyjnej. Szczególnie nale y wyró ni  dwie dziedziny aktywno ci: 
pierwsza to praca w Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, gdzie 
w latach 1998–2000 pe ni  funkcj  zast pcy sekretarza generalnego, a od 2000 do 2007 
– sekretarza generalnego, a obecnie jest przewodnicz cym, druga to praca redaktorska. 
W latach 2001–2013 pe ni  funkcj  redaktora naczelnego Electronic Journal of Polish 
Agricultural Universities – seria Civil Engineering. Obecnie pe ni funkcj  redaktora dzia-
owego w pi mie z listy  ladel  jskiej – Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 

oraz cz onka Editorial Board Electronic Journal of Polish Agricultural Universities i Rady 
Programowej Acta Scientiarum Polonorum. Pracuj c w SGGW, a zw aszcza piastuj c 
funkcj  prodziekana na Wydziale Budownictwa i In ynierii rodowiska, a nast pnie 
kierownika Komisji Nauki, Profesor organizowa  wiele konferencji i sympozjów rodo-
wiskowych. Z licz cych si  wymieni  nale y wspó organizatorstwo konferencji polsko-
-ukrai skiej (Uniwersytet Lwowski 2007 r.), dotycz cej problematyki mechaniki o rod-
ków niejednorodnych.

Profesor Wies aw Nagórko w trakcie swej wieloletniej pracy otrzyma  wiele nagród 
i wyró nie . Do najwa niejszych z nich mo na zaliczy  dwie nagrody (indywidualn  
i zbiorow ) Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wy szego i Techniki oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i wyró nienie Ministra O wiaty i Wychowania. Rektor Uniwersyte-
tu Warszawskiego wyró ni  Jubilata czterema nagrodami indywidualnymi i jedn  zbioro-
w , a rektor Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego – dwiema nagrodami indywidu-
alnymi i trzema zbiorowymi.

Du ym wyró nieniem by o otrzymanie o miu nagród dla nauczycieli, których ucznio-
wie zostali laureatami olimpiad matematycznych (za umiej tno  przekazywania swojej 
wiedzy m odzie y). 
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Zwie czeniem dokona  Profesora by o przyznanie Mu odznaczenia Z otego Krzy a 
Zas ugi w 1989 roku, Medalu Komisji Edukacji Narodowej w 2005 roku oraz Odznaki 
Zas u onego dla Rolnictwa w 2006 roku.

Jego prace i dzia alno  s u y y i by y przydatne resortom: edukacji, budownictwa, 
ochrony rodowiska, gospodarki przestrzennej i rolnictwa.

Redakcja naszego czasopisma, oceniaj c dorobek naukowy, dydaktyczny, organiza-
cyjny, a zw aszcza wysoki poziom prac badawczych i aktywno  w Polskim Towarzy-
stwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, widzi podstawy do wyró nienia Profesora 
Wies awa Nagórki Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bardzo sobie cenimy wspó prac  z Nim, a zw aszcza Jego artyku y, recenzje oraz 
pomoc przy redagowaniu pisma.

Z okazji Jubileuszu yczymy Szanownemu Panu Profesorowi zdrowia oraz dalszej 
owocnej pracy na polu rozwijania podstaw teoretycznych budownictwa l dowego oraz 
wspó pracy z naszym pismem

Andrzej Ciepielowski


