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KRONIKA

PROFESOR CZES AW WO NIAK (1931–2015) – WSPOMNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 roku po egnali my na Cmentarzu Pow zkowskim w War-
szawie Pana Profesora Czes awa Wo niaka, wybitnego Uczonego, niezmordowanego 
Wychowawc , Koleg  i Przyjaciela.

Jego najwi ksz  pasj  by a nauka. Maj c solidne podstawy matematyczne wyniesione 
z Uniwersytetu Jagiello skiego oraz in ynierskie (by  absolwentem Wydzia u Budowni-
ctwa Przemys owego i Ogólnego Politechniki l skiej), czy  teori  z praktyk , opisywa  
i bada  obszary rzeczywisto ci zwi zane z o rodkami materialnymi, ich odkszta caniem 
si  i ruchem. Osi gn  w tych badaniach poziom mistrzowski, mi dzynarodowy.

Urodzi  si  15 marca 1931 roku w Katowicach. Ju  jako student prowadzi wicze-
nia na macierzystym Wydziale, w Katedrze Mechaniki i Wytrzyma o ci Materia ów. 
W 1961 roku zostaje doktorem nauk technicznych (promotorem rozprawy by  prof. Ma-
rian Janusz), a rok pó niej doktorem habilitowanym. W 1964 roku przenosi si  na Wy-
dzia  Budownictwa L dowego Politechniki ódzkiej do Katedry Mechaniki Budowli, 
której zostaje kierownikiem. Kolejna zmiana w Jego yciu zawodowym to rozpocz cie 
pracy, w 1966 roku, w Katedrze Teorii Spr ysto ci i Plastyczno ci Wydzia u Matematyki 
i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku docenta. Tytu  profesora nadzwy-
czajnego otrzymuje w 1969 roku, a zwyczajnego w 1977. Po reorganizacji Wydzia u 
Matematyki i Fizyki UW (powstaje wtedy Wydzia  Matematyki i Mechaniki) zostaje 
kierownikiem Zak adu Mechaniki Cia a Sta ego w Instytucie Mechaniki UW, a nast pnie 
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 In-
stytucie m.in. kierownikiem Studium Doktoranckiego. W 1996 roku podejmuje prac  
w Politechnice Cz stochowskiej, w której pracuje, jako profesor zwyczajny, do uzyska-
nia wieku emerytalnego.

Dzia alno  naukow  Czes aw Wo niak rozpocz  w Politechnice l skiej. Jako 
m ody, ambitny adiunkt je dzi  do Warszawy na seminarium prowadzone przez prof. 
Wojciecha Urbanowskiego w IPPT PAN oraz do Krakowa na seminarium z geometrii 
ró niczkowej prowadzone przez prof. Stefana Go ba w Uniwersytecie Jagiello skim. 
Interesowa  si  w tym czasie zastosowaniami rachunku tensorowego w mechanice. Idea 
cis ego powi zania zaawansowanego aparatu matematycznego z zagadnieniami prak-

tycznymi, in ynierskimi, to g ówny nurt dzia alno ci badawczej Profesora Wo niaka 
przez ca e ycie.

Pierwsza Jego ksi ka ukaza a si  w 1966 roku i zawiera a znacz ce w literaturze 
wiatowej, w pe ni nieliniowe sformu owanie matematyczne sze cioparametrowej teorii 

pow ok. Ksi ka ta nie zosta a przet umaczona na j zyk angielski i w rezultacie nie jest 
za granic  cytowana jako pierwsze dzie o z tego zakresu.

W Politechnice ódzkiej znalaz  si  w Katedrze razem z grup  m odych ludzi, których 
prac  naukow  kierowa  i by  promotorem ich przewodów doktorskich. Profesor Wo -
niak i Jego wspó pracownicy sformu owali i rozwijali now , mikrostrukturaln  teori  
o rodków siatkowych. Podsumowaniem rezultatów dzia alno ci wymienionej grupy by a 
monogra  a z 1970 roku Siatkowe d wigary powierzchniowe. Za t  monogra   Profesor 
otrzyma  zespo ow  nagrod  pa stwow  II stopnia.

Efektem zainteresowania Profesora Wo niaka pewnymi ogólnymi problemami mo-
delowania matematycznego zjawisk  zycznych i zagadnie  in ynierskich by a wydana 
w 1969 roku ksi ka Dynamika cia  odkszta calnych. Monogra  a ta zawiera a nowe wa-
riacyjne uj cie matematycznych podstaw mechaniki kontinuum. Obie wy ej cytowane 
ksi ki by y podstaw  dla wielu publikacji, w tym tak e rozpraw doktorskich i habilita-
cyjnych.

Po dwuletniej pracy w Politechnice ódzkiej Profesor Wo niak dostaje propozycj  
podj cia pracy w Uniwersytecie Warszawskim, z o on  przez ówczesnego sekretarza na-
ukowego PAN, prof. Witolda Nowackiego (pó niejszego wieloletniego prezesa PAN), 
który zatrudni  Go w kierowanej przez siebie Katedrze Teorii Spr ysto ci i Plastycz-
no ci Wydzia u Matematyki i Fizyki UW. Mimo nowego miejsca pracy Profesor utrzy-
mywa  nadal kontakt naukowy ze rodowiskiem ódzkim, gdzie w 1998 roku zosta  Mu 
nadany tytu  doktora honoris causa.

W Uniwersytecie Warszawskim Profesor Wo niak zaj  si  now  tematyk  badawcz , 
która dotyczy a ogólnej teorii wi zów w mechanice kontinuum, a w szczególno ci tak 
zwanych wi zów dyskretyzacyjnych. Wi zy te stanowi  matematyczny pomost pomi -
dzy ci g ym opisem struktur w mechanice i ich modelami nieci g ymi. Tej problematyki 
dotyczy a wydana w 1982 roku monogra  a Nieliniowa mechanika konstrukcji autorstwa 
Micha a Kleibera i Czes awa Wo niaka. Wspó praca obu Autorów oraz ich m odszych 
wspó pracowników zaowocowa a  kolejn  monogra   Nonlinear Mechanics of Structu-
res wydan  w 1991 roku. Cho  obie monogra  e nosz  ten sam tytu , to ta ostatnia zosta a 
napisana zupe nie niezale nie od poprzedniej i nie stanowi jej t umaczenia. 

W okresie pracy w Uniwersytecie Warszawskim Profesor Wo niak zajmowa  si  
te  zastosowaniami analizy niestandardowej do modelowania mikrostruktury o rod-
ków ci g ych. Modelowanie to prowadzi do opisu o rodków niejednorodnych relacjami, 
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w których w asno ci  zyczne s  u rednione. Wyst puj  w nich nie tylko klasyczne prze-
mieszczenia i napr enia, ale tak e pewne nowe pola – parametry mikrolokalne, opi-
suj ce zachowanie si  cia a w skali mikro. Równania na te parametry s  algebraiczne 
i parametry mog  by  wyrugowane, wtedy ich wp yw na wyniki jest uwzgl dniony 
w zmienionych funkcjach opisuj cych w asno ci  zyczne cia a oraz w napr eniach. 
Zaproponowan  metod  modelowania mikrolokalnego nazwa  metod  parametrów mi-
krolokalnych. Z tej tematyki powsta y prace doktorskie w Uniwersytecie Warszawskim, 
Politechnice ódzkiej, Politechnice Wroc awskiej oraz Politechnice l skiej. 

Pobyt Profesora w niektórych w oskich uniwersytetach (La Sapienza w Rzymie, Uni-
wersytet w Pizie, Uniwersytet w Neapolu) spowodowa , e modelowanie z parametrami 
mikrolokalnymi znalaz o uznanie tak e w ród uczonych w oskich. W wyniku tej wspó -
pracy powsta y pierwsze w literaturze matematyczne opracowania opisuj ce zjawiska 
mikrowstrz sów ziemi wyst puj ce na Polach Flegrejskich w okolicach Neapolu. Bada-
nia te by y prowadzone wspólnie z profesorem Del’Isoll  i jednym z jego doktorantów 
(lata 1996–1997).

Kontynuacj  modelowania z parametrami mikrolokalnymi o rodków niejednorod-
nych by o opracowanie przez Profesora techniki u redniania tolerancyjnego. Nie cho-
dzi o jednak tutaj o rozwijanie znanych ju  metod homogenizacyjnych. Zaproponowan  
metod  opar  na pewnych ideach zwi zanych z  zyczn  interpretacj  niektórych poj  
matematycznych (niesko czenie ma a, niesko czenie du a wielko ) oraz faktu, e 
wszystkie wyniki eksperymentalne s  dane z pewnym przybli eniem, z pewn  toleran-
cj . Modelowanie to korzysta tak e z przes anek matematycznych o  zycznym rodowo-
dzie, w którym znalaz o si  miejsce dla tzw. wielko ci zaniedbywalnych wprowadzonych 
przez Gaetano Ficher . 

Tematyk  modelowania tolerancyjnego Profesor Wo niak zainteresowa  nie tylko 
pracowników Politechniki Cz stochowskiej, w której zacz  pracowa  w 1996 roku. 
Utrzymuj c kontakty z dawnymi doktorantami pracuj cymi w Politechnice ódzkiej, 

l skiej, Wroc awskiej, a tak e w Uniwersytecie Warszawskim oraz w SGGW w War-
szawie, stworzy  zespó  wspó pracowników zajmuj cych si  t  problematyk . Profesor 
koordynowa  badania dotycz ce mechaniki o rodków mikrostrukturalnych periodycz-
nych i z tak zwan  funkcyjn  gradacj  w asno ci efektywnych. Ten kierunek bada  jest 
w ostatnich dekadach jednym z g ównych trendów rozwojowych mechaniki materia ów 
na wiecie. Zaproponowane przez Profesora Wo niaka modelowanie tolerancyjne o rod-
ków z mikrostruktur  jest doskona ym matematycznym narz dziem badawczym dla pew-
nych materia ów i konstrukcji niejednorodnych na poziomie makroskopowym, w których 
ta makroskopowa niejednorodno  cia a zmienia si  agodnie. 

Podsumowanie prac Profesora na temat techniki tolerancyjnego u redniania znalaz o 
si  w Jego monogra  i A Model for Analysis of Micro-Heterogeneous Solids Toleran-
ce 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 Cz sto-
chowskiej 2000). Wi kszo  przedstawionych w tych monogra  ach rezultatów dotyczy 
struktur mikroperiodycznych. 

Uogólnienie techniki u redniania tolerancyjnego na o rodki z funkcyjn  gradacj  
w asno ci oraz otrzymane rozwi zania problemów szczegó owych mechaniki i przewod-
nictwa cieplnego takich o rodków zosta y zebrane w dwu monogra  ach, które ukaza y si  
nak adem Wydawnictwa Politechniki ódzkiej i Wydawnictwa Politechniki l skiej pod 
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kierunkiem naukowym i edytorskim Czes awa Wo niaka: Thermomechanics of microhe-
terogeneous solids and structures. Tolerance averaging approach (2008) i Mathematical 
Modelling and Analysis in Continuum Mechanics of Microstructured Media (2010).

Dzia alno  publikacyjn  Profesora Czes awa Wo niaka ko cz  prace na temat mo-
delowania zjawiska efektu brzegowego. Pierwsza z tych prac zosta a opublikowana przez 
Profesora, a dwie nast pne we wspó autorstwie, w czasopi mie wydawanym w SGGW 
Acta Scientiarum Polonorum, seria Architectura.

W 2007 roku Profesor Czes aw Wo niak zostaje doktorem honoris causa Politechniki 
Cz stochowskiej.

Na okres rozwijania i udoskonalania modelowania tolerancyjnego warto spojrze  
przez pryzmat ostatnich przemy le  Profesora, które przekazywane by y na seminariach 
(m.in. na seminariach prowadzonych w Politechnice ódzkiej i w SGGW w Warszawie), 
a tak e w dyskusjach w grupach osób podczas licznych nieformalnych spotka . Spotkania 
te Profesor cz sto inicjowa , dziel c si  podczas nich swoimi przemy leniami. W jednej 
z ostatnich swoich wypowiedzi napomkn , e metod  tolerancyjnego u redniania nale y 
rozwija , maj c na uwadze nie tylko te sk adniki rozwi zania przybli onego, które mog  
by  pomijane, ale nale y tak e starannie uwzgl dnia  w rozwi zaniu to, co jest w tym 
rozwi zaniu bardzo istotne, co jest jego trzonem. Formu owanie tego trzonu, który mo e 
by  przedstawiany niekoniecznie dok adnie, musi w jego postaci zawiera  jako ciowe 
cechy rozwi zania. Za taki jako ciowy trzon uznawa  w rozwi zaniach tolerancyjnych 
hipotez  micro-macro oraz w a ciwy dobór tolerancyjnych funkcji kszta tu. 

Bardzo cz sto podkre la , e równanie efektu brzegowego musi da  si  wyprowa-
dzi  bezpo rednio z tolerancyjnych równa  modelowych i mog o si  odnie  wra enie, 
e bada  ten problem ustawicznie. Nurtowa  go tak e problem doskonalenia zale no ci 

rozwi za  tolerancyjnych od parametru mikrostruktury. Uwa a , e rugowanie amplitud 
 uktuacji z równa  tolerancyjnych powinno by  mo liwe bez konieczno ci odwo ywania 

si  do przej cia asymptotycznego z parametrem mikrostruktury do zera, inaczej ni  to jest 
w klasycznej homogenizacji. By  przekonany o istnieniu modelu z efektem skali, opisuj -
cym mechanik  wszystkich o rodków o g stej budowie periodycznej lub maj cych g st  
struktur  podobn  do periodycznej, w którym u rednione pole przemieszczenia opisy-
wane by oby równaniem z efektywnymi w asno ciami konstytutywnymi. Zbudowanie 
takiego modelu wymaga o jednak pokonania wielu trudno ci matematycznych. 

Wymienione tu problemy wzbudza y w Nim twórczy niepokój powoduj cy uczucie 
niespe nienia. Jednocze nie by  g boko przekonany, e hipoteza micro-macro jest pew-
nego rodzaju w a ciwie uformowanym kluczem, który otwiera wiele drzwi zamkni tych 
przed badaczami kieruj cymi si  utartymi schematami i szablonowym sposobem my-
lenia. A do uk adu równa  modelu tolerancyjnego doprowadzi o Profesora Wo niaka 

w a nie takie nieszablonowe my lenie. 
Rozwi zania w modelach tolerancyjnych s  oczywi cie przybli one. Je li kto  liczy  

na oszacowanie tu b du przybli enia, to takim osobom Profesor ci gle z pokor  odpo-
wiada , e mo na to zrobi  wy cznie a posteriori. Wydawa o si , e Profesor mówi c 
o matematycznych cechach równa  tolerancyjnych, zawsze widzia  je przez pryzmat 
swojej znakomitej intuicji  zycznej. 

Kszta towa  t  metod , udoskonala  równania tak, jakby uczestniczy  we wspania ej 
przygodzie. Towarzyszy a mu zawsze dobra, pachn ca kawa i cz sto najlepszego gatun-
ku piwo. Cieszy  si  ka d  tak sp dzon  chwil . 
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By  wybitnym uczonym, ale i bardzo skutecznym wychowawc . Przez ca e ycie 
zawodowe uczy  studentów i doktorantów. Prowadzi  dzia alno  dydaktyczn  zarówno 
w kraju, jak i za granic . Pozosta y po tej dzia alno ci trwa e lady, podr czniki akademi-
ckie, monogra  e. Wypromowa  27 doktorów. 

Jego roczny pobyt w Ruhr Universität  zaowocowa  podr cznikiem Large deforma-
tions of elastic and nonelastic plates, shells and rods, wydanym w 1980 roku, natomiast 
pobyty w Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule w Aachen zosta y podsumo-
wane wspomnian  ju  monogra    A model for analysis of micro-heterogeneous solids. 
Profesor Wo niak by  równie  wielokrotnie zapraszany przez prof. Wac awa Olszaka, 
dyrektora International Center of Mechanical Sciences w Udine we W oszech, do prowa-
dzenia wyk adów w tak zwanych szko ach letnich.

Profesor Wo niak by  zwi zany ze Szko  G ówn  Gospodarstwa Wiejskiego od wielu 
lat. Uczestniczy  w seminarium Aktualne problemy mechaniki i konstrukcji budowlanych,  
prowadzonym od 2009 roku. Wyg asza  na nim przynajmniej raz w semestrze referaty, 
opiekowa  si  m odymi adeptami mechaniki przygotowuj cymi doktoraty i publikacje. 
Cieszy  si , e móg  publikowa  we wspomnianym ju  wcze niej czasopi mie wydawa-
nym przez Wydzia  Budownictwa i In ynierii rodowiska SGGW – Acta Scientiarum 
Polonorum Architectura.

Kocha  ycie. Interesowa  si  nie tylko nauk . By  niezmordowanym podró nikiem, 
tak e dos ownie: lubi  chodzi , by  w tym bardzo wytrwa y. Zna  wiele krajów, ale wy-
ró nia  W ochy, a z miast Prag  i Berlin. Mia  doskona  pami  miejsc. Pami ta  numery 
tramwajów czy autobusów nawet w miejscach, gdzie by  tylko raz. Ten dar przestrzennej, 
geometrycznej pami ci przejawia  si  tak e w tym, e z niezwyk  atwo ci  porusza  si  
w malarstwie. Zna  nie tylko malarzy, ale potra   te  opisywa  szczegó y obrazów, ich 
kolorystyk , niekoniecznie stoj c przed nimi. Muzyka te  by a jego pasj . Lubi  przede 
wszystkim muzyk  symfoniczn . By  sta ym go ciem w Filharmonii Narodowej. Pewnie 
by  to skutek muzycznego wykszta cenia, wszak uczy  si  gry na fortepianie i od dzieci -
stwa uczestniczy  z rodzicami, g ównie z mam , w koncertach muzyki powa nej.

Bardzo ci ko by o Mu si  pogodzi  ze mierci  ony, prof. Ma gorzaty Wo niako-
wej. Smutek, al, próby zrozumienia, dlaczego to si  sta o skoro by  starszy… Po mierci 
ca y czas by a obecna w Jego yciu. Byli wzorem kochaj cego si  ma e stwa.

Prac  naukow  Profesora przerwa a choroba, która w ci gu dwóch lat pokona a Jego 
niewiarygodn  wol  aktywnego i twórczego ycia. Zmar  14 grudnia 2015 roku. 

egnaj Profesorze, egnaj S awku!
B dziesz w naszej pami ci na zawsze: 
        … a  do dnia,
      gdy rozp yniemy si
     w s onecznym mi szu 
     dojrzewaj cych traw.
B dziesz w pami ci tak e wszystkich tych, którzy Ciebie nie znali osobi cie, ale po-

znali lub poznaj  przez dzie a, jakie po sobie zostawi e

Wies aw Nagórko
Monika W growska
Ewaryst Wierzbicki




