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Informacja o Nagrodzie
W 1988 roku z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej (PTMTS) postanowiono raz w na dwa lata (w kadencji) przyznawać młodemu
pracownikowi nauki Nagrodę Naukową im. Wacława Olszaka.
Laureat wyłoniony przez jury według opracowanego regulaminu konkursu,
nagradzany jest dyplomem i medalem z podobizną Profesora. Jury konkursu powoływane
jest przez Zarząd Główny PTMTS. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele różnych
dziedzin mechaniki.
Profesor Wacław Olszak (1902-1980) był jednym z najwybitniejszych polskich
mechaników, członkiem założycielem naszego Towarzystwa, a od 1970 r. jego Członkiem
Honorowym. Był członkiem PAN oraz wielu zagranicznych akademii nauk, Doktorem
Honoris Causa licznych uniwersytetów w kraju i zagranicą. Przez ostatnie 11 lat swojego
bogatego i pracowitego życia pełnił obowiązki Rektora Rezydenta Międzynarodowego
Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine we Włoszech. Spis prac naukowych
i technicznych Profesora obejmuje imponującą liczbę ponad 300 pozycji, w tym dziesięciu
monografii naukowych.
W dotychczasowych dziewięciu edycjach konkursu medalem wyróżniono jedynie pięć
osób:
¾

Bogdan Rozmarynowski (1992),

¾

Mieczysław Cieszko (1994),

¾

Jacek Chróścielewski (1996),

¾

Ryszard Kutyłowski (2003),

¾

Izabela Lubowiecka (2005).

W czterech edycjach nagrody nie przyznano.

Regulamin
Nagrody Naukowej im. Wacława Olszaka
(uchwalony na zebraniu plenarnym ZG PTMTS 20 października 2008 r.)

1. Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom nauki, którzy nie ukończyli 36 lat,
za pracę stanowiącą poważny wkład w rozwój mechaniki teoretycznej lub stosowanej.
2. Kandydat do Nagrody musi być członkiem PTMTS, który w chwili opublikowania
pracy nie posiadał stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora
(rozprawa habilitacyjna może być przedmiotem Nagrody).
3. Nagroda ma charakter indywidualny.

4. Praca (lub cykl prac) będąca przedmiotem Nagrody musi być opublikowana nie
wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat, wliczając rok przyznania Nagrody.
5. Tryb zgłaszania wniosków:
•

kandydatów do Nagrody zgłaszają
o Zarządy Oddziałów PTMTS lub Zarząd Główny PTMTS,
o członkowie PTMTS z tytułem naukowym profesora,
o Kolegium Redakcyjne kwartalnika Journal of Theoretical and Applied Mechanics,

•

wnioski o przyznanie Nagrody składane są do Komisji Nagrody im. Wacława
Olszaka powoływanej przez ZG PTMTS.

6. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:
•

imię i nazwisko kandydata,

•

dane o kandydacie (stopień naukowy, miejsce pracy i zamieszkania),

•

tytuł pracy i miejsce jej opublikowania (należy dołączyć egzemplarz pracy
przedstawionej do Nagrody),

•

opinię wnioskodawcy,

•

do zgłaszanej pracy można dołączyć dodatkowe materiały, np.:
o kserokopie opinii wydawniczych,
o kserokopie recenzji opublikowanych w czasopismach opiniujących,
o wykaz prac zakwalifikowanych do druku, dotychczas niepublikowanych,
a związanych tematycznie z pracami przedstawionymi do Nagrody.

7. Przyznanie nagrody przez Komisję
•

komisja podejmuje decyzję, biorąc pod uwagę własną znajomość przedmiotu,
ewentualnie opinie powołanych recenzentów,

•

w okresie kadencji przyznaje się jedną Nagrodę; komisji przysługuje prawo nie
przyznania Nagrody,

•

wyniki prac komisji ogłaszane są na Zjeździe Delegatów; laureatowi wręczany jest
medal z podobizną profesora Wacława Olszaka oraz dyplom.
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•

Profesor Tadeusz Chmielniak

•

Profesor Lech Dietrich

•

Profesor Stanisław Drobniak

•

Profesor Józef Kubik

•

Profesor Jerzy Maryniak – przewodniczący

•

Profesor Piotr Perzyna

•

Profesor Gwidon Szefer

•

Profesor Andrzej Tylikowski

•

Profesor Czesław Woźniak

