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1. Wstęp

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 30 października 1951 r. przewidywała 
możliwość powoływania przy Wydziałach Akademii Komitetów Naukowych i usta
liła ramy ich zadań.

Nad zadaniami i działalnością komitetów odbywały się okresowe dyskusje 
w Prezydium Akademii. Pierwsza z takioh dyskusji odbyła się 17 września 
1954 r. Z dyskusji tej wynikało, że najważniejszym zadaniem komitetów jest 
pobudzenie inicjatywy twórozej pracowników nauki, koordynowanie ich dzia
łalności i jej koncentracja w kierunkach najważniejszych dla rozwoju nau
ki, rozwoju gospodarki i kultury narodowej.

Wyniki tej dyskusji zostały wzięte pod uwagę przy opracowaniu tekstu 
nowej ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 17 lutego 1960 r., która po dwu
krotnym jej znowelizowaniu - 21.3.1965 i 1 2 .2 .19 7 0 - dziś nadal obowiązu
je i w której poprzednie ramy o działalności komitetów zostały szerzej roz
winięte i ściślej spreoyzowane.

Z biegiem lat zadania komitetów nie unormowane jeszcze odpowiednimi re
gulaminami, ulegały rozszerzeniu, jakie żyoie samo narzucało. Najbardziej 
istotne zmiany w tym kierunku dokonały się na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych przy ustalaniu zadań w kadencjach 19 6 9 -19 7 1 i 
1972-1974; będzie o nich mowa.

Jakkolwiek ustawa kreacyjna o Polskiej Akademii Nauk nosi datę 30 paź
dziernika 1951 r., to powołanie Akademii do żyoia może być uznane dopiero 
z chwilą powołania pierwszego składu ozłonków Akademii, 00 nastąpiło 9 
kwietnia 1952 r.

Na pierwszym zebraniu Prezydium Akademii w dniu 24 maja 1952 r. powoła
ne zostały pierwsze komitety naukowe, a wśród nich - Komitet Inżynierii 
Lądowe j.

V początkach swoioh komitety naukowe rozwijały swą działalność bez do
kładnego określenia zakresu i kierunku pracy, nie krępowane regulaminem, 
którego nie zdołano jeszcze opraoować. O kierunku prao komitetu decydowa

1^Referat wygłoszony na jubileuszowym zebraniu Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN dnia 17 czerwca 1977 r,, stanowiący skrót opracowania auto
ra pod tym samym tytułem, wydanego nakładem PAN w 1977 r.
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ła inicjatywa i aktywność przewodniczącego komitetu. Toteż w działalności 
komitetu wypada wyróżnić okresy związane z osobą przewodniczącego. Okre
sów takich w ciągu 25-leoia liczymy,5.

2. Układ organizacyjny Komitetu

W okresie pierwszym, trwającym od 2k maja .1952 do 18 lutego 1957 r. Ko
mitetowi przewodniczył prof. Wacław Żenozykowski. Początkowy skład Komite
tu był stosunkowo nieliczny - 10 osób. Wkrótoe, szybko wzrastające zada
nia Komitetu spowodowały potrzebę uzupełnienia składu. W latach 1953-1955 
powołano dodatkowo 7 osób; ponadto w obradach Komitetu uozestniozyło 7 
przedstawicieli resortów. W składzie Komitetu figurowały nazwiska 6 człon
ków Akademii.

Na wstępie swej działalności organizaoyjnej Komitet wyłonił 11 sekcji, 
z których każda obejmowała odrębny zakres speojalności w ramach dziedzin 
naukowych objętych właściwośoią Komitetu. Organizaoyjny układ sekoji ule
gał z biegiem czasu pewnym zmianom, ale zmiany te były na ogół mało zna
czące; w szczególności ilośó sekoji wahała się w granicach od 8 do 1 2 .

3. Wytyczne do planu badań szczególnie ważąyoh j koordynaoja badań

Zaraz u progu swej działalności komitetom naukowym powierzono zadanie 
określania wytycznych do planu badań szozególnie ważnych dla rozwoju go
spodarki i kultury narodowej. Aby zadanie to wykonać, okazała się potrze
ba przeprowadzenia analizy aktualnego stanu nauk teohnicznych w zakresie 
inżynierii lądowej w Polsce. Wynikiem tej analizy było ustalenie wytycz
nych kierunkowych dla rozwoju nauk inżynierii lądowej oraz problemów szcze
gólnie ważnych. Wytyozne te były pierwszą próbą świadomego wpływania na 
kierunki rozwoju nauki polskiej.

W swej pierwszej redakcji wytyczne te zostały uchwalone na I Zgromadze
niu Ogólnym PAN w lipcu 1952 r. Na ich podstawie placówki i komitety opra
cowały plany badać na 1953 r., które zostały zestawione zbiorczo i przed
stawione do zatwierdzenia IX Zgromadzeniu Ogólnemu PAN 10 lipea 1953 r.

Bardzo poważny wkład pracy miał Komitet Inżynierii Lądowej na odcinku 
sporządzania na najbliższe poszozególne lata planu badać, obejmującego ca
łość problematyki właściwych mu dysoyplin. Musiano uwzględnić z jednej 
strony potrzebę prowadzenia prac w zakresie problemów związacyoh z wytyoz- 
nymi badać szozególnie ważnych dla gospodarki, z drugiej zaś nie można by
ło pominąć zagadnienia możliwości realizaoji tychże prac;

W myśl ustawy o powołaniu Polskiej Akademii Nauk, komitety, jako czyn
nik koordynujący planowanie nauki w skali ogólnokrajowej, współdziałały 
przy sporządzaniu planu badać instytutów resortowych i dokonywały również 
ooeny planów prac naukowych szkół wyższych. Liozne praoe koordynacyjne w
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zakresie planowana badań naukowych, zapoznanie się z całością badań w kra
ju w związku z analizą planów instytutów resortowych i katedr szkół wyż- 
szyoh, pozwoliło na ooraz lepszą orientaoję w problematyce naukoweJ,zwią
zanej z gospodarczym rozwojem kraju. Zaistniała więc już dostateczna pod
stawa dla rewizji opracowanych w 1952 roku wytyoznych do planów badań szcze
gólnie ważnych. Praoe te w Komitecie inżynierii Lądowej odbywały sięwsek- 
ojaoh. Dużą rolę w tyoh praoaoh odegrały również przygotowania do konfe
rencji i zjazdów, w ozasie których zagadnienie właściwego ustawienia pro
blematyki badań szczególnie ważnych było żywo dyskutowane.

4. Konferencje naukowe

Akademia, w dążeniu do zorganizowania pracy naukowej, starała się, obok 
powołania pewnej liczby plaoówek badawczych, organizować konferencje,zjaz
dy i sesje naukowe. Rola tychże zjazdów polegała głównie na dokonaniu ana
lizy postępów w danej dziedzinie nauki czy też problemie naukowym, podda
nie wszechstronnej dyskusji tematyki i metodyki przedstawionych prac oraz 
wytyczenie problematyki badań naukowych na przyszłość. Komitet Inżynierii 
Lądowej,idąc naprzeciw tym dążeniom, już w 1952 roku podjął inicjatywę zor
ganizowania kilku - na szeroką skalę zakrojonych - konferenoji naukowych.

4.1. Pierwszą z nich była Sesja Wydziału IV w Nowej Hucie w czerwcu 1953*". 
połączona z zebraniem naukowym Komitetu. Tematyka Sesji objęła zagadnie
nia właściwego posadowienia budynków na gruntach makroporowatyoh typu le
ssu, charakterystycznych dla terenu Nowej Huty oraz zagadnienia osiągnięć 
nauki polskiej w odniesieniu do procesów technologicznych, jak nowe prak
tyczne metody kompozycji betonu oraz nowe metody kontroli jakości materia
łów i wykonawstwa. Dwudniowa Sesja w Nowej Hucie była jednym z licznych 
przykładów powiązania nauki polskiej z praktyką.

4.2. Drugą z kolei była SeAja Materiałów Budowlanyoh w Warszawie w czerw
cu 1954 r. Na czele Komitetu organizacyjnego Sesji, który skupił przedsta
wicieli Prezydium Rządu, PAN, PKPG, 8 zainteresowanych ministerstw, 4 po- 
liteohnik, 4 instytutów resortowych, Rady Głównej NOT i cztereoh jej sto
warzyszeń specjalistycznych, Centralnej Rady Związków Zawodowyob i biur 
projektów - stanął przewodnieząoy Komitetu Inżynierii Lądowej prof.Waoław 
Żenczykowski.

Sesja przedstawiła stan przemysłu i nauki we wszystkich dziedzinaoh ma
teriałów budowlanyoh z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć. Wytyozyła o- 
na kierunki rozwojowe przemysłu i badań naukowych oraz określiła zalecenia 
w zakresie szkolenia na wyższyoh uczelniach wysoko kwalifikowanych kadr dla 
przemysłu materiałów budowlanych.
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4.3. Nauka o sprężystych i plastycznych właśoiwośoiach gruntu, jak też za
gadnienia podłoża budowlanego, rozumianego w znaczeniu geologiczno—inżynie
ryjnym były w naszym kraju naukami w rozwoju swym bardzo opóźnionymi. Zło
żyło się na to niemało przyczyn; ważniejsze z nioh to:
- poważny niedobór kadr naukowyoh i faohowych,
- przewaga w plaoówkach badawozych prac o Charakterze usługowym nad praca
mi o charakterze badawczym,

- braki w zakresie normalizacji,
- brak dostatecznej koordynacji badań,
- niedostatek w wyposażeniu plaoówek naukowyoh.

’W tej sytuacji Komitet Inżynierii Lądowej już w początkowym okresie swej 
działalności postanowił zorganizować zjazd pracowników nauki i techników 
tej dziedziny. Konferencja odbyła się w maju 1955 r. w Gdańsku. V wyniku 
obrad ustalono postulaty co do wytycznych kierunkowyoh badań na lata 1956 
-19 6 0 oraz powzięto szereg uchwał i wniosków, których realizacją zajął się 
Komitet Inżynierii Lądowej poprzez swą Sekcję Mechaniki Gruntów i Funda
mentowania .

4.4. Komitet Inżynierii Lądowej organizował ooroczne konferenoje wakacyj
ne, poświęcone postępowi technicznemu w dziedzinie konstrukcji budowła- 
nyoh. Pierwsza z nioh odbyła się w 1955 r-. w Międzyzdrojach, druga i trze
cia w Krynicy. Na trzeciej konferencji (1957/ wysunięty został postulat 
powołania towarzystwa naukowego, zrzeszająoego pracowników nauki z dzie
dziny budownictwa i konstrukcji inżynierskioh, jako organizacji mającej 
za zadanie krzewienie wiedzy inżynierskiej oraz społeozną reprezentację in
teresów pracowników nauki. Projektowano wtedy utworzenie - na wzór Polskie
go Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) - stowarzysze
nia inżynierów budownictwa, zajmująoych się pracą naukowo-badawczą. V re- 
zultaoie związano się organizacyjnie z Polskim Związkiem Inżynierów i Tech
ników Budownictwa (PZITB), w  łonie którego utworzono na bazie szerokiej 
autonomii "Komitet Nauki PZITB".

Pierwszy zarząd tego Komitetu przejął wspólnie z Zakładem Budownictwa 
PAN organizację następnej - IV Konferencji wakacyjnej, która odbyła się we 
wrześniu 1958 r. w Zakopanem. Wszystkie następne z kolei konferenoje wa
kacyjne organizowane były corocznie przez Komitet Inżynierii Lądowej wspól
nie z Komitetem Nauki PZITB i odbywały się stale w Krynicy. Obie te in
stytucje odtąd patronowały konferencjom wakacyjnym, które stały się nie
odzownym, corooznym elementem życia naukowego, forum prezentacji najnow- 
szyoh osiągnięć w dziedzinie nauk inżynieryJno-budowlanych i swobodnej nad 
nimi dyskusji.

4.5. Komitet Inżynierii Lądowej,poprzez swą Sekcję Konstrukcji Metalowych, 
wspólnie z Komitetem Konstrukoji Metalowych PZITB organizował konferenoje 
naukowe poświęcone wyłąoznie konstrukojom metalowym,odbywająoe się co 4
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lata w Warszawie. Pierwsza tego rodzaju konferencja odbyła się w lutym 
1958 r. , dalsze więc w 1962, 1966, 1970 i 1974 roku. O wzroście znaczenia 
tych konferencji na arenie międzynarodowej świadczyć moZe prezentacja na 
każdej z ostatnich trzech konferencji kilkudziesięciu referatów zagranicz
nych i liczny udział w obradach uczestników z zagranicy (i tak np. na III 
konferencji - w 1966 r. było ich ponad stu).

Dorobek pięciu dotychczasowych konferenoji "Konstrukcje Metalowe" jest 
duży. Pierwsze z nich spełniły swój zasadniczy cel, jakim było zwrócenie 
uwagi władz na potrzebę zapewnienia warunków rozwoju przemysłu konstruk
cji metalowych i podniesienie znaczenia tyoh konstrukcji w naszym budow
nictwie. Konferencje te umożliwiały konfrontację z osiągnięciami zagrani
cznymi i wymianę poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki,projek- 
tantami i wykonawcami.

4.6. Coraz intensywniejszy rozwój uprzemysłowionych metod budownictwa,ob
serwowany od dłuższego już czasu za granicą, skłonił Komitet Inżynierii Lą
dowej do zorganizowania poszerzonych zebrań naukowych oraz konferencji na 
ten temat.

¥ grudniu 1953 r. odbyło się zebranie poświęcone zagadnieniom konstruk
cyjnym i materiałowym budownictwa wielkopłytowego przy udziale Komitetu 
Inżynierii i Komitetu Architektury oraz zaproszonych gości.

¥ ramach realizacji uchwały Prezydium Rządu z 29.1-1955 r. o uprzemy
słowieniu budownictwa, Komitet Inżynierii Lądowej poprzez swą Sekcję Pre- 
fabrykacji zorganizował w Warszawie dwie konferencje naukowe w marcu i 
kwietniu 1955 r., na których zaznajomiono pracowników nauki, opracowują
cych zagadnienia prefabrykacji, z potrzebami resortów budownictwa.

Pierwsza z tych konfereheJi odbyła się w marcu 1955 r. pod przewodnic
twem prof. W. Żenczykowskiego i obejmowała dziedzinę prefabrykacji elemen
tów oraz konstrukcje żelbetowe. Realizując wnioski konferencji Komitet In
żynierii Lądowej opracował i szeroko rozpowszechnił zbiorcze zestawienie 
problemów naukowych w zakresie uprzemysłowienia budownictwa, projektowa
nych na okres pięcioletni 1956-1960.

Druga konferencja — w kwietniu 1955 - pod przewodnictwem prof. J. Ne- 
ohaya przewodniczącego Sekcji Prefabrykacji Komitetu Inżynierii Lądowej, 
miała na celu zapoznanie uczestników z ówczesnym stanom prefabrykacji u- 
rządzeń sanitarnych oraz wytyczenie kierunków rozwojowych na tle postępo- 
wyoh metod realizacji robót budowlanych, a więc przede wszystkim uprzemy
słowienia budownictwa w możliwie wszystkich jego działach.

4.7. Znaczny wzrost ilości konferencji organizowanych przy udziale Komi
tetu Inżynierii przypada na kadencje 1972-1977. Było w tym okresie tyoh 
konferencji ponad 30, w tym 6 sympozjów międzynarodowych organizacji nau
kowych. To znaczne ożywienie konferencji naukowych w Polsce, zwłaszcza o 
charakterze międzynarodowym, tłumaczy się liczniejszym niż do tej pory u-
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działem naszych przedstawicieli w komisjach naukowych tych organizacji, a 
nawet piastujących funkoje przewodniczących niektórych Komisji ozy też Ko
mitetów - wspomnieć warto dla przykładu, że w Międzynarodowym Stowarzysze
niu Konstrukcji Powłokowych (lASS) Komitetowi Budowli Wieżowych przewodni
czy prof. R. Ciesielski, a funkcję przewodniczącego Komisji 23 - "ściany 
Nośne” w Międzynarodowej Radzie Budownictwa (CIB) pełni prof. B. Lewicki.

5. Współpraca z międzynarodowymi organizaojami naukowymi

Coraz żywszy kontakt i współpraca z międzynarodowymi organizacjami nau
kowymi spowodowały konieczność uporządkowania i uaktywnienia działalności 
polskich ugrupowań w tych organizaojaoh. Powołano przy Komitecie Inżynie
rii, bądź przy jego udziale, Grupy Narodowe reprezentujące na terenie kra
ju organizacje międzynarodowe w dziedzinie inżynierii lądowej; Stowarzy
szenie Międzynarodowe Mostów i Konstrukcji (AIPC), Komitet Europejski Be
tonu (CEB), Międzynarodowa Rada Budownictwa (CIB), Międzynarodowa Federa
cja Konstrukcji Sprężonych (FIP), Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstruk- 
oji Powłokowych (lASS), Międzynarodowe Stowarzyszenie Laboratoriów Badań 
Materiałów i Konstrukcji (RILEM).Powołano Sekretariat do spraw organizacji 
międzynarodowych kierowany przez prof. S. Kajfasza. Wydawano przy Udziale 
Komitetu przez Centralny Ośrodek Informacji w Budownictwie Biuletyn o dzia
łalności tych organizacji. Po ukazaniu się w latach 1971-1974 9 zeszytów 
tego biuletynu, na skutek zarządzeń ograniczających niektóre wydawniotwa, 
dalsze wydawanie biuletynu zostało niestety wstrzymane.

Wieloletnie kontakty ozłonków Komitetu Inżynierii lądowej i jego sek
cji z Centralnym Ośrodkiem Badawczym Normalizacji (COBN) w  zakresie pro
wadzonego przez Polskę w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyj
nej (ISO) Komitetu Technicznego ISO/TC-98 "Zasady Projektowania Budowli" 
sprawiły, że Komitet ten przy udziale Komitetu Inżynierii formalnie re
prezentuje Grupę Narodową ISO.

W 1974 roku Komitet Inżynierii lądowej i Wodnej zawarł z Centralnym 0- 
środkiem Badawczym Normalizacji porozumienie, w którym określono wspólne 
cele, polegające na zapewnieniu właściwego poziomu naukowego opracowań 
normalizacyjnych z dziedziny konstrukcji budowlanych dla potrzeb norma
lizacji krajowej i międzynarodowej w ramach współpracy z ISO oraz z inny
mi specjalistycznymi organizaojami międzynarodowymi, jak wspomniane wyżej 
•AIPC, CEB, CIB, FIP, IASS, RILEM.

6. Zebrania naukowe

Zgodnie z podstawowymi zadaniami Komitetów PAN, Komitet Inżynierii Lą
dowej systematycznie organizował zebrania naukowe z udziałem szerokiego 
grona pracowników nauki, na których to zebraniach prezentowano najnowsze
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osiągnięcia, po czym następowała dyskusja. Pierwsze takie zebranie odbyło 
się już w 1952 r., na którym prof. W. Żenozykowski referował swoją pracę 
pt. "0 przesuwaniu budynków". V lataoh od 1953 r. do końca pierwszej 5 - 
letniej kadenoji, tj. do 1957 r. odbyło się dalszych 35 takich zebrań. V 
latach 1958-1959 były U tego rodzaju zebrania. Nastąpiła przerwa w tyoh 
zebraniach do roku 1970, kiedy to na wniosek prof. X. Kisiela postanowio
no wznowić referowanie prac na posiedzeniach Komitetu, przywracająo im 
naukowy charakter. Do upływu kadencji, tj. do końca 1971 r. odbyło się o- 
gółem 14 wykładów.

Przewodnicząoy Komitetu Inżynierii w latach 1969-1971 prof. Z. Wasiu— 
tyński, wychodząc z założenia o konieczności integracji wiedzy i dążenia 
do niezasklepiania się w wąskich specjalnościach, organizując prolekcje 
ozynił starania, by oprócz tematyki wchodząoej w zakres nauk inżynierskich 
przedstawiane były również,luźniej związane z inżynierią, zagadnienia z 
dziedzin nauk społecznych, naukoznawstwa i prakseologii. W tym celu za
biegał on o pozyskanie na prelegentów czołowyoh reprezentantów tych dyscy
plin. Stąd wśród nich znajdujemy takie nazwiska, jaki Tadeusz Kotarbiński, 
Jerzy Konorski, Władysław Markiewicz, Marian Mazur, Jan Szczepański.

V ostatnich kadencjaoh 19 72-19 7 7, kontynuując akcję referatów nauko
wych, wygłoszono dalszych 18 prelekcji.

7. Zakład Budownictwa PAN

Uchwały licznych zjazdów i konferencji, jakie odbywały śię w latach 
1953-1955, postulowały utworzenie Zakładu Budownictwa, jako samodzielnej 
placówki w ramach Wydziału IV PAN. Nakład ten miał stać się pomostem mię
dzy naukami podstawowymi a naukami stosowanymi i przyczynić się do ożywie
nia pracy naukowej w zakresie konstrukcji budowlanych w równym stopniu jak 
zdziałał to Zakład Mechaniki Ośródków Ciągłych w zakresie mechaniki kon
strukcji.

W 1955 r. zapadło już postanowienie o utworzeniu takiego zakładu,toteż 
Komitet Inżynierii Lądowej na swych posiedzeniach w tym czasie zajmował 
się jego przyszłym układem organizacyjnym. Względy budżetowe i etatowe' spo
wodowały jednak opóźnienie w powołaniu Zakładu, który został wreszcie kreo
wany Uchwałą Prezydium PAN z dnia 8 maja 1956 r. Na kierownika Zakładu i 
przewodniczącego Jego Rady Naukowej powołany został przewodniczący Komite
tu Inżynierii Lądowej prof. W. Żenozykowski.

Warunki, w jakioh świeżo powołanemu Zakładowi przyszło praoować nie by
ły jednak łatwe.Dał temu wyraz kierownik Zakładu i przewodniczący Komite
tu Inżynierii Lądowej w wystąpieniu na VI Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN 
w dniu 11 czerwoa 1956 r., mówiąc o potrzebie właściwego traktowania w 
Akademii zagadnień naukowo-badawczych, związanyoh z postępem budownictwa 
w Polsce.
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Po śmierci prof. Źenczykowskiego kierownictwo Zakładu Budownictwa po
wierzone zostało prof. W. Skaimowskiemu.

W 1959 roku Zakład Budownictwa - wbrew zastrzeżeniom Komitetu Inżynie
rii Lądowej - uległ likwidacji, a agendy jego zostały przeniesione do re
sortowego Instytutu Techniki Budowlanej. Zakład ten nie został w pełni za
adaptowany przez Instytut. Na wielu odcinkach istniała zbyt wielka roz
bieżność między teoretycznym nastawieniem przekazywanych pracowni, a bar
dziej praktyoystycznym podejściem do prac w Instytucie. Przekazanie tego 
Zakładu miało jednak swój pozytywny wpływ na wzrost zainteresować teorety
cznych w Instytucie i podjęcie problematyki podstawowej.

Warto przy tej okazji dodać, że nieco dłużej, bo do 1962 r.pozostały w 
PAN zakłady będące pod opieką pokrewnego Komitetu Architektury i Urbani
styki, a mianowicie: Zakład Teorii Architektury i Urbanistyki oraz Zakład 
Historii Architektury i Urbanistyki. Uchwałą Prezydium PAN z 13.1.1962 r. 
oba te Zakłady zostały przekazane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego.

8. Działalność wydawnicza

8.1. Kwartalnik "Archiwum Inżynierii Lądowej"
Prace badawoze z zakresu teorii konstrukcji inżynierskich i unowo

cześnionych materiałów budowlanych, nowych metod wznoszenia budowli pro
wadzone były intensywnie we wszystkich instytutach i zakładach naukowo- 
badawozych. Koordynacja prac naukowych z zakresu wszelkich działów budow
nictwa była - jak już wspomniano - jednym z głównych zadań Komitetu Inży
nierii Lądowej. W tych warunkach utrwalał się coraz silniej pogląd o ko
nieczności kreowania własnego organu naukowego, który poprzez publikowanie 
stale nowych osiągnięć polskich w zakresie nauk inżynieryjno-budowlanych 
miał być rzecznikiem zdobyczy naukowych i postępu technioznego, a jedno
cześnie pomostem między teorią a potrzebami praktyki budowlanej.

W jesieni 195*1 r. Komitet Inżynierii Lądowej umieścił na porządku obrad 
swego posiedzenia sprawę stałego wydawnictwa Komitetu, dla którego usta
lono nazwę "Archiwum Inżynierii Lądowej" i którego uruchomienie zaplanowa
no na 1955 rok. Na redaktora kwartalnika powołano doc. Władysława Kuczyń
skiego. W 1956 r. powołano Komitet redakcyjny, w skład którego oprócz re
daktora naczelnego weszli Zbigniew Kączkowski i Janusz Bień.Przewodniczą
cym Rady Redakcyjnej kwartalnika był Waoław Żenozykowski, a po jego śmier
ci przewodnictwo Rady objął Witold Wierzbicki.

Z okazji 1O-leoia ukazania się własnego organu Komitetu na rozszerzonym 
zebraniu Rady Redakcyjnej kwartalnika, redaktor naczelny prof. W. Kuczyń
ski przeprowadził analizę profilu czasopisma jak i opublikowanyoh w nim 
prac.

U progu nowego - drugiego - dziesięciolecia Archiwum nastąpiła zmiana 
na stanowisku przewodniczącego Rady Redakcyjnej wskutek śmierci prof. W. 
Wierzbickiego. Funkcję tę objął prof. Z. Wasiutyński. W jesieni 1971 r.
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z redakcji ustąpił prof. V. Kuczyński wskutek wyjazdu na dłuższy pobyt za 
granicą; funkcję redaktora naozelnego przejął prof. Z. Kączkowski.W skła
dzie komitetu redakoyjnego kwartalnika występowały w okresie ostatnioh ka- 
denoji pewne zmiany.

Obecnie w skład komitetu oprócz redaktora naozelnego i sekretarza re- 
dakoji wchodzi nadto 6 redaktorów.

W 1975 r. upłynęło 20 lat istnienia "Archiwum Inżynierii LądoweJ".Z tej 
okazji - pod tym tytułem - ukazał się w Archiwum (nr 2/1975) artykuł wstęp
ny pióra redaktora naozelnego prof. Z. Kąozkowskiego, pcdsumowuJąoy wyni
ki 20-letniej działalności redakcji.

8.2. Seria wydawnioza: "Budownictwo betonowe"

Z iniojatywy wydawnictwa "Budownictwo i Architektura" (obeonie "Arka
dy") i prof. V. Żenczykowskiego, Komitet Inżynierii Lądowej w grudniu 1955 
roku powziął uchwałę o podjęciu serii wydawniczej "Budowniotwo Betonowe" 
przez "Arkady" pod opieką Komitetu. Intencją iniojatorów było stworzenie 
wielotomowego, podstawowego dzieła, obejmującego wszystkie zagadnienia 
związane z projektowaniem, realizacją i eskploatacją budowli z betonu w 
najszerszym tego pojęoia znaozeniu. Seria wydawnicza ujęła w sposób mono- 
grafiozny wszystkie dziedziny inżynierii budowlanej, związane z tworzy
wem betonowym. Opróoz wiadomości związanych bezpośrednio z betonem,a więo 
Jego technologią, teorią betonu, żelbetu i betonu sprężonego,znalazły się 
tu również wiadomośoi podstawowe potrzebne zarówno do prao badawczych Jak 
i do projektowania oraz realizacji projektów.

Uohwałą Sekretariatu Naukowego PAN z dnia 1ó.X.195Ó r. powołane zosta
ły i Rada Redakcyjna i Komitet Redakcyjny, będąoy organem wykonawczym Rady. 
Oba te organy czuwały nad merytorycznym aspektem serii wydawniozej,jaj tre
ści i poziomu naukowego; stroną edytorską i techniczną monografii zajmowa
ło się wydawnictwo "Arkady".

Seria obejmuje 17 tomów, przy czym 3 tomy podzielono na dwie części, w 
związku z czym całe dzieło liczy 20 woluminów o łącznej ilośoi ponad 1200 
arkuszy wydawniozych, opracowanych przez 150 specjalistów z całej Polski. 
Kierownikami zespołów autorskioh byli wybitni specjaliści profesorowie 
politeohnlk lub instytutów naukowo-badawozyoh.

Na przewodnioząoego Rady redakcyjnej został powołany prof. V. Żenozy- 
kowskl, a Komitetowi redakcyjnemu przewodniczył prof. J. Nechay.

Pierwsze tomy ukazały się w 19Ó3 r., ostatnie - w 1973 r. Na przestrze
ni tego czasu zmieniał się skład Rady. Po śmierci prof. Żenczykowskiego 
przewodniczącym Rady został prof. B. Bukowski, a po Jego śmieroi w 1965 r. 
przewodniotwo Rady objął prof. Z. Nasiutyński, przekazując je w 1970 r. re
ferującemu tę historię.

Narto wspomnieć, że z okazji zakończenia serii, w sprawozdaniu rooznym 
sekretarza naukowego Akademii, wygłoszonym na Sesji Zgromadzenia Ogólnego 
PAN w grudniu 1973 r., znalazła się krótka charakterystyka tego monografi
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cznego wydawnictwa, nazwanego tam "wielką monografią", a w sprawozdaniu 
sekretarza naukowego, wygłoszonym na Sesji Zgromadzenia Ogólnego w maju 
1974 r., omawiającym rozwój nauki polskiej w 1973 r. i udział w niej Aka
demii, wskazano na monografię "Budownictwo betonowe” Jako "przedsięwzięcie 
o skali dotyohozas w Europie nieznanej". Monografia ta została nagrodzona 
w 1977 roku.

8.3. Seria: "Studia z zakresu inżynierii"

Z końcem lat pięćdziesiątych zainicjowana została przez Zakład Budow
nictwa PAK seria wydawnioza pt. "Studia z zakresu budownictwa". Celem se
rii było publikowanie nowych zagadnień i ioh rozwiązań oraz nowych kie
runków i metod badawczyoh. Poszozególne tomy serii ukazywały się w objęto
ści 6 do 8 arkuszy, co pozwalało na pełne przedstawienie zagadnień czy 
też przeprowadzonych badań. V latach 1958 do 1970 ukazało się ogółem 8 to
mów.

V 1970 roku nastąpiła zmiana nazwy na "Studia z zakresu inżynierii" i 
począwszy od 1971 roku pod tą nową nazwą ukazało się dalszyoh 8 tomów,więc 
do tej pory 16 tomów. "Studia" redaguje Komitet, w skład którego wohodzą: 
redaktor naozelny: Andrzej Brandt, redaktorzy: Vojoieoh Marks i Zofia Mos
sakowska .

8.4. Seria: "Mechanika Konstrukcji"

Sekoja Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii podjęła z poozątkiem 
lat siedemdziesiątych wydawanie wąskotematyoznyoh monografii naukowyoh 
w postaci serii "Mechanika Konstrukoji" wydawanej w ramach realizowanej 
przez "Arkady" "Biblioteki Inżynierii i Budownictwa". Seria ma na oelu u- 
łatwienie wprowadzenia osiągnięć współczesnej mechaniki - zarówno w za
kresie teoretycznym jak i metod doświadczalnych - do praktyki projekto
wania i oceny niezawodności konstrukoji inżynierskich. Obejmuje ona głów
nie tematy rozwojowe nie ujęte jeszcze w formie publikacji książkowych o- 
raz przedstawia metody rozwojowe analizy zagadnień teorii konstrukcji. 0- 
praoowania opierają się na osiągnięciaoh badawczych rodzimej mechaniki,są 
więc wykonywane przez aktywnych, w danej dziedzinie, pracowników badaw
czych. Monografie serii przeznaczone są dla inżynierów pracowników nauki 
wyższyoh szkół technicznych i instytutów naukowyoh. Objętość poszczegól
nych zeszytów przewidziano na 8 do 10 arkuszy. ŻałoWać wypada, że do tej 
pory ukazał się dopiero jeden zeszyt tej serii - w 1972 roku.

8.5. Seria: Inżynieria Komunikaoyjna
Z inicjatywy prof. Z. Wasiutyńskiego Komitet Inżynierii Lądowej i Wod

nej podjął w lutym 1974 r. deoyzję wydania serii o tematyce inżynierii ko- 
munikaoyjpej. Program wydawniozy przewiduje wydanie w ciągu 5-letniego o



kresu około kO książek kilkunasto arkuszowych.. Będą one zgrupowane w nastę
pujących 4 działach:
- Inżynieria systemów komunikacyjnych,
- drogi kolejowe,
- drogi samochodowe i lotniska,
- mosty.

Seria wydawana jest przez Wydawnictwa Komunikacyjne i Łączności pod e- 
gidą Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Przewodniczącym Rady Pro
gramowej serii jest prof. R. Ciesielski, zastępcą przewodniczącego prof. 
T. Basiewioz.

V październiku 3976 r. ukazał się pierwszy tom tej serii - Józef Głomb: 
"Wyposażenie mostów". W 1977 r. ukażą się: Jan Podolski "Transport w mia
stach" i Tadeusz Basiewicz "Modernizacja linii kolejowych".

8.6. Informator Komitetu Inżynierii
W 1969 r. Prezydium Komitetu postanowiło jako nader pożyteczną inowa- 

cję opraoować i wydać drukiem Informator Komitetu na kadencję 1969 - 1971. 
Informator ten zawierał podstawowe wiadomości o Komitecie - jego składzie, 
oelach i formach działalności, jak też wytyczne i plany działalności sek
cji Komitetu. Zawierał też wiadomości o wydawnictwach Komitetu oraz o współ
pracy z naukowymi organizacjami międzynarodowymi i związanej z tym dzia
łalności grup narodowych. W informatorze umieszczone zostały też kryteria 
użyteczności prao naukowych, metody rejestracji i koordynacji prac badaw
czych (na przykładzie Sekcji Konstrukoji Betonowych).

Informator miał za zadanie ułatwió zainteresowanym osobom i instytucjom 
kontakt z Komitetem, z jego Sekcjami i członkami. Kontakty te bowiem uła
twiają prace Komitetu i zwiększają ich przydatność.

Pożyteczne to opracowanie zostało uaktualnione w wydaniu drugim i trze
cim na kadencje 1972-197*1 i 1975-1977.

9. Komisja Technologii Betonu

Oprócz prac o charakterze ciągłym w działalności Komitetu wyróżnić moż
na czynności natury doraźnej, powierzone specjalnym do tego celu powoła
nym Komisjom. I tak, na wspomnianej już Sesji naukowej w Nowej Hucie w 
1953 r. w dyskusji nad referatami nt. nowych metod projektowania betonu, 
omawiając zalety i wady różnych sposobów kompozycji betonu, postulowano 
przeanalizowanie tego zagadnienia przez PAN i ustalenie pewnych metod do
zowania składników betonu konstrukcyjnego, jako najdoskonalszych w danych 
warunkach. Temu celowi miała służyć wyłoniona przez Komitet Inżynierii Lą
dowej Komisja Technologii Betonu pod,przewodnictwem prof. W. Poniża.
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W wyniku 20-miesięcznych prac Komisji, obejmująoyoh analizę teoretycz
ną i badania doświadczalne pięciu metod polskich i trzech zagranicznych, 
uznano że podstawowe waruaki spełnione są przez dwie metody doświadczalno- 
obliozeniowei polską - Kuczyńskiego i radziecką - Skramiajewa.

Prące Komisji po wnikliwych studiach, weryfikowanych licznymi doświad
czeniami, doprowadziły do ujednolicenia metod dozowania składników betonu, 
co obok znaczenia dla nauki ma duże znaczenie praktyczne dla naszego bu
downictwa. Praoe Komisji potwierdziły wyróżniające się osiągnięcia nauki 
polskiej w dziedzinie teohnologii betonu.

10. Stacja naukowo-badawcza na terenie Pałaou Kultury i Nauki w Warszawie

Budowa Palaou Kultury i Nauki prowadzona przez budowniczych radzieokich, 
oparta na ostatnich osiągnięciach nauki, na zastosowaniu nowoczesnej teoh- 
niki realizacyjnej i na udoskonaleniach organizacji pracy stanowiła dla 
naszego budowniotwa szczególnie cenny wzór, który naleZało poznać i wyko
rzystać.

Zagadnienia związane z budową Palaou były liozne i złożone, toteZ poz
nanie ich powinno być prowadzone w sposób ciągły, a nie dorywczy. Koniecz
ne więc było powołanie placówki, która by w sposób systematyczny i nauko
wy gromadziła, rejestrowała i opracowywała doświadozenta budowniotwa ra
dzieckiego w oelu umożliwienia wykorzystania ich w budownictwie w Polsce.

Komitet InZynierii Lądowej opracował projekt uchwały o powołaniu Sta
cji naukowo-badawczej na terenie budowy PKiN oraz rozpoczął praoe organi
zacyjne na tym odcinku. Tak więc z inicjatywy Komitetu Inżynierii Lądowej 
powołana została uchwałą Prezydium Rządu z dnia 28 listopada 1952 r. Sta
cja naukowo-badawcza PAN na terenie budowy Pałacu Kultury i Nauki.

Zadaniem tej Staoji było zbieranie doświadozeń z przodujących radziec
kich metod projektowania i wykonawstwa w zakresie budownictwa wysokościo
wego, przystosowanie ioh do naszych warunków i ioh upowszechnienie,jak też 
prowadzenie samodzielnyoh badań w tym zakresie. Stacja rozpoczęła swą dzia
łalność w kwietniu 1953 n. i prowadziła Ją przez oały okres budowy, który 
trwał 3 lata. Kierownikiem całokształtu prac był prof. S. Hempel, ogólny 
zaś nadzór nad działalnością Staoji sprawowała Komisja PAN, powołana przez 
Prezydium Akademii.

Zagadnienia wiąZące się ze Staoją były często tematem obrad Komitetu 
Inżynierii lądowej. Na terenie budowy Pałacu odbyło się w październiku 
1953 r. - w ramach miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej - posiedzenie nau
kowe Komitetu Inżynierii poświęcone zagadnieniom tejże budowy przy udzia
le członków Komitetu Inżynierii i Komitetu Architektury oraz zaproszonych 
gości. Po zwiedzeniu budowy nastąpiła ozęść referatowa, na której wygło
szone zostały prelekcje przez Kierownictwo Staoji.
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11. Kadencje w okresie 1957-1965

Na opróżnione po śmierci prof. V. Zenozykowskiego w lutym 1957 r. sta
nowisko przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej powołany został prof. 
Franoiszek Szelągowski. V składzie Komitetu, powołanym uohwałą Sekretaria
tu Naukowego Prezydium PAN z listopada 1957 r., nastąpiły zmiany. W miej
sce 7 przedstawicieli resortów weszli przedstawioiele ośrodków naukowyohz 
całego kraju. W ten sposób skład Komitetu objął 23 osoby, tj. 16 dotych
czasowych i 7 nowo powołanych. V nowym układzie organizacyjnym znalazła 
się nowa Sekcja - Ogrzewnictwa i Wentylacji - utworzona w myśl dezyderatów 
Krajowej Narady Budownictwa (1956 r.).

W maju 1960 r. zakończyła się kadencja Prezydium PAN, a w związku z tym, 
że nowa ustawa o PAN z lutego 19Ó0 r. oraz statut organizaoyJny Akademii 
przewidują powoływanie nowych składów osobowyoh Komitetów naukowyoh na o- 
kres kadencji każdorazowego Prezydium PAN, zebranie Komitetu Inżynierii Lą
dowej w czerwcu 1960 r. odbyło się Już w nowym składzie. Zmiana w osobowym 
składzie nastąpiła jedynie na stanowisku sekretarza komitetu,którą to funk- 
oję po doc. K. Kamińskim objął doc. B. Lewicki. Zaohowany został ten sam 
układ 10 Sekoji kierowanych nadal przez tyoh samyoh przewodniczącyoh.
Zmiana nazwy Komitetu Architektury i Urbanistyki na Komitet Architektu

ry, Urbanistyki i Budownictwa dokonana w 1960 r. spowodowała konieczność 
ustalenia przez Sekretariat Wydziału IV zakresu działalnośoi obu Komitetów 
w dziedzinie budownictwa. Wyjaśnienie miało nastąpić w ciągu roku w wyni
ku ooeny działalnośoi obu komitetów. W rzeczywistości deoyzja nastąpiła 
dopiero przy okazji zmiany kadencji w styczniu 1966 r., połączonej ze zmia
ną nazwy obu komitetów, o czym będzie jeszcze mowa.

12. Plany pięcioletnie badań naukowyoh 1961-1965 oraz tablice zbioroze Pla
nu 1 5-letniego 1961-1975

Komitet Inżynierii Lądowej stosownie do uchwały Sekretariatu Naukowego 
Prezydium PAN z grudnia 1958 r. przedstawił w styczniu 1959 r. na podsta
wie opracowań poszczególnych sekcji Komitetu w zakresie budowniotwa lądo
wego i komunikacji propozycje w sprawie uzupełnienia, skorygowania bądź 
wprowadzenia zmian do wstępnych zaleceń planu rozwoju gospodarki w Polsoe 
w latach 1959-1965.

Sekcje opracowały w czerwou 1959 r. 5-letni plan badań naukowych w za
kresie inżynierii lądowej 19 6 1—1965 oraz tablice zbioroze planu 15—letnie
go 1961-1975. W syntetycznym skrócie plany i tablice ujęte zostały w ob
szernym elaboracie, który ilustruje dokładnie ówczesną sytuację w dziedzi
nie badań grupy dyscyplin inżynierii lądowej. Zawiera on ogólne wytyozne 
kierunków rozwojowych i zalecenia intensyfikacji badań w wielu dziedzinach 
zaniedbanych, Jak również podstawy do planowania badań i rozwoju poszcze
gólnych placówek naukowo-badawozyoh w kraju.
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Zebrane przez sekcje materiały oraz opracowany na ioh podstawie plan ba
dań naukowych pozwoliły Komitetowi przeprowadzić analizę najważniejszych 
potrzeb w zakresie inżynierii lądowej i dokonać wyboru problemćw szczegól
nie ważnych dla gospodarki narodowej.

13. Zmiany w zakresie dzlałalnośoi Komitetu Inżynierii Lądowej w związku 
z utworzeniem Komitetu Nauki i Techniki

Uruohomienie przez kreowany w 1963 roku Komitet Nauki i Techniki. no
wych organów opiniodawozych w postaci komisji głównyoh i zespołów proble
mowych oraz wprowadzenie zmian w systemie planowania i koordynacji badań 
naukowych w skali ogólnokrajowej odbiło się na działalności komitetów nau
kowych Akademii, które w nowej sytuacji nie zawsze i nie od razu potrafi
ły określić swoje miejsoe i rolę. Nastąpiło zahamowanie pracy komitetów,co 
Akademia uznała za szkodliwe, w związku z czym przedyskutowano kolejno 
przez Sekretariat Naukowy i Prbzydium Akademii środki zmierzające do ak
tywizacji komitetów naukowych, określenia ioh zadań m.in. w zakresie pla
nowania i koordynacji badań naukowych oraz zaoieśnienia ioh współpracy ze 
szkolnictwem wyższym,

V wyniku dyskusji, Prezydium Akademii na posiedzeniu w styczniu 1966 
uchwaliło "Wytyczne Prezydium PAN w sprawie zadań, organizaoji i składu 
komitetów naukowych PAN". Wytyozne te, wyraźniej niż dotychczas, w czte
rech głównyoh tezach sprecyzowały oharakter 1 zadania komitetów naukowyoh. 
Tezy te zresztą nie były nowe, nastąpiła tylko zmiana w rozmieszczeniu ak
centów. „

Na tym samym posiedzeniu, Prezydium Akademii nadało niektórym komitetem 
nowe nazwy. Komitet Inżynierii lądowej otrzymał nazwę "Komitet Inżynierii", 
a Komitet Arohitektury, Urbanistyki i Budownictwa - nazwę "Komitet Archi
tektury i Urbanistyki".Przez wyłączenie w nazwie słowa "Budowniotwo" roz
strzygnięte zostały wątpliwości kompetencyjne, jakie istniały między obu 
komitetami w okresie ostatniej kadencji, o czym była wyżej mowa.

V związku z włączeniem do Komitetu Inżynierii również zagadnień inży
nierii wodnej, warto w tym miejsou nadmienić, że zmieniono również nazwę 
Komitetu Inżynierii i Gospodarki Wodnej, łącząc go z Komitetem Gospodarki 
Surowcowej w jeden Komitet Gospodarki Wodnej i Surowcowej. Komitet ten póź
niejszą uchwałą z kwietnia 1969 r. powrócił do swej dawnej nazwy "Komitet 
Gospodarki i Inżynierii Wodnej", włączając w zakres swej działalności po
nownie zagadnienia budownictwa wodnego. Zobaczymy zaraz, że nazwa ta doz
nała wkrótce ponownej zmiany.
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1*Ł. Układ organizacyjny w nowej kadenc.11 1966-1968

W lutym 1966 roku powołano na okres 3-letniej kadencji - do końca 1968 
roku nowe kierowniotwo Komitetu Inżynierii. Przewodniczącym Komitetu zo
stał prof. Wenozesław Poniż, wiceprzewodniczącymi: prof. Stanisław Huokel 
i prof. Jerzy Mutermilch, sekretarzem pozostał nadal prof. Bohdan Lewicki. 
Powołano również nowy, liczniejszy niż dotychozas skład komitetu, obejmu
jący 3*ł osoby.

¥ układzie organizacyjnym Komitetu, obejmującym 10 Sekcji, dwie z nich 
były o nowej problematyoe budownictwa wodnego; jedna - morskiego, druga - 
śródlądowego.

15. Akcja perspektywicznego planowania w zakresie organizacji 1 rozwoju nauk 
(1966 - 1985)

Prowadzona przez PAK akcja perspektywicznego planowania w zakresie or
ganizacji i rozwoju nauk została w 1966 roku przekazana do realizacji ko
mitetom naukowym.

Komitet Inżynierii, kierując się Założeniami przyjętymi przez Prezy
dium Akademii, nakreślił elementy ogólnych prognoz rozwojowych oraz usta
lił grupy dyscyplin, dla których opracowania powołał następujące osoby:
1) mechanika budowli inżynierskioh oraz podstawy teoretyozne ich projek

towania i technologii - prof. J. Mutermiloh i doo. J. Łempioki,
2) fizyka, ohemia i technologia materiałów budowlanych — prof. W. Skolmow

ski i doo. A. Paprocki,,
3) inżynieria komunikacyjna - prof. J. Gmbecki z zespołem,
U) inżynieria sanitarna - prof. Z. Rudolf.

Zgodnie z założeniami każda z prognoz rozwojowych została opracowana dla 
całokształtu danej dyscypliny, dając ogólny obraz przyszłego, przewidywa
nego i postulowanego przez speojallstów rozwoju tej dyscypliny w Polsce i 
to w zakresie zarówno rozwoju badań jak i rozwoju kadr naukowych oraz or- 
ganizaoyjno-materialnej bazy postulowanych badań.

Opraoowania te po ich przedyskutowaniu na zebraniach sekcji i po ich 
przyjęciu przez Komitet zostały w ostatecznej swej redakcji opublikowane w 
"Arohiwum Inżynierii Lądowej" (nr 2/1967) jako materiały kierunkowe dla 
planowania dalszych prac naukowych w Polsce w zakresie inżynierii. Znajdu
ją się one też w "Materiałach Wydziału IV PAN dotyczących prognoz rozwoju 
nauk technicznych w Polsce do r. 1985" opublikowanyoh jako częśó XI "Opra
cowania Komitetu Inżynierii" (1968). ^  .

Przed upływem kadencji w listopadzie 1967 zmarł przewodniozący Komite
tu Inżynierii prof. ¥. Poniż. Funkoję przewodniczącego przejął do końca ka
dencji prof. S. Huokel.
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V myśl postulatów zgłoszonyoh w trakcie opracowywania prognoz rozwojo
wych nauk z zakresu inżynierii, postanowiono reaktywować Sekcję Ogrzev.nic— 
twa i Wentylacji. Zakres bowiem jej działalności wyraźnie różni się od o- 
gólnsj problematyki ozystośoi wody, gleby i powietrza, będącej sferą dzia
łania Sekoji Inżynierii Sanitarnej, w skład której ostatnio wchodziły rów
nież problemy ogrzewniotwa i wentylacji.

16. Wytyozne działalności Komitetu w nowej kadencji 1969-1971

Na okres kadencji 1969-1971 powołany został na przewodniczącego Komi
tetu inżynierii prof. Zbigniew Wasiutyński. Nowy skład Komitetu liozył 39 
członków oraz 6 przedstawicieli resortów. V skład Prezydium Komitetu we
szli opróoz przewodniczącego trzej jego zastępcys profesorowie: A. Dyżew- 
aki, I. Kisiel i A. Sawozuk, sekretarz naukowy Komitetu prof. B. Lewicki;

Xsekretarz de. wydawnictw prof. V. Kuczyński, sekretarz da. organizaoji mię
dzynarodowych - prof. S. Kajfasz oraz przewodniczący ośmiu sekoji nauko
wych Komitetu. Zagadnienia budownictwa wodnego wróciły na tę kadenoję z 
powrotem do Komitetu Gospodarki i Inżynierii Wodnej.

Prezydium PAN opraoowało "Nytyozne w sprawie zadań komitetów" i przeka
zało je w kwietniu 1969 r. komitetom jako "Wytyczne" w kadenoji 1969-1971. 
Prof. ¥asiutyński_obejmuJąo przewodnictwo Komitetu opracował na podstawie 
tyoh wytyoznyoh oele i zadania Komitetu Inżynierii jak i jego prezydium o- 
raz sokcji w świetle potrzeb nauki i przemysłu.

V opraoowaniu podkreślono m.in., że komitet naukowy Akademii ma służyó 
rozwojowi rodzimej nauki, z tym że nie jest to placówka naukowo-badawcza 
ani koordynaoyjna. V szczególności ma ona służyć rozwojowi osiągnięć poz- 
nawozych i - w pewnym sensie - dyfuzji tyoh osiągnięć. Istotne znaczenie 
ma związany z optymalizacją rozwoju nauki - wybór i rotacja tematyki ba
dań. Optymalizacji wyboru tematyki służy działalność Komisji Nauk.oznaw- 
stwa PAN, z którą Komitet Inżynierii powinien pozostawać w kontakoie.

V celu nadania dalszego kierunku działalności komitetów naukowyoh Se
kretariat Naukowy PAN zwołał narady robooze poświęcone problemom pracy ko
mitetów. W naradach wzięli udział przewodniczący i sekretarze komitetów. 
Narady dostarczyły materiał do zaktualizowania "Wytycznych w sprawie za
dań komitetów naukowyoh". Uzupełniony i poprawiony projekt "Wytycznych" po 
dyskusji w Sekretariacie Naukowym i innyoh Zespołach, w Prezydium Akade
mii oraz dodatkowyoh konsultaoJach z przewodniczącymi komitetów naukowych, 
został przesłany przez sekretarza naukowego PAN komitetom naukowym w paź
dzierniku 1970 r.

Uaktualniona "Wytyczne" stanowiły podstawę do bardziej szczegółowego o- 
praoowania kierunków i programu działalności Komitetu Inżynierii,jego Pre
zydium i Sekcji na okres do końoa kadenoji.
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17. Opracowania z okaz.11 25-lecla Polski Ludowej

Ćwierćwiecze Polski Ludowej obchodzone w 1969 r. stanowiło okazję do 
naświetlenia dróg rozwoju nauki w minionym 25-leeiu, ale było również czyn
nikiem pobudzenia inicjatywy badawczych w wybranych dziedzinach nauki. Na 
te zadania nastarione komitety naukowe podjęły prace nad podsumowaniem o- 
siągnięć i stanu poszczególnych dyscyplin, co służyć miało przede wszyst
kim do wytyozenla kierunków ich dalszego rozwoju. V komitecie Inżynierii 
opracowania te sporządziły sekoje według właściwości dysoyplin i według 
wytycznyoh przyjętych przez Prezydium Komitetu, dotyczących układu treści 
tych opracowań.

18. Akcje przeciwdziałania wadom i błędom występująoym w naszym budownic
twie

Sprawy jakości i efektywności budowniotwa nie były objęte statutowymi 
zadaniami Komitetu Inżynierii i nie leżały w bezpośredniej, sferze zainte
resowań Komitetu, jako że nie wchodziły one w zakres nauk inżynierii.Nie
mniej Komitet, rozważając te sprawy,doszedł do przekonania, że powinien on 
mieć wyrobiony szerszy pogląd na pewne punkty wyjściowe, dotyozące wad or
ganizacji produkcji. Komitet postanowił więc podjąć rozważania z zakresu 
nowych zagadnień - prakseołogioznyeh, organizacyjnych i ekonomicznych i 
włączyć je do tematyki badawczej dla przeciwdziałania wadom i błędom wy
stępującym współcześnie w naszym budownictwie.

Ten nowy zakres zagadnień Komitet postanowił rozwijać poprzez swoje sek
cje i zespoły, jak też przy udziale komitetów redakcyjnych własnych wydaw
nictw oraz delegatur resortów, przy czym zadaniem Komitetu miało być nie 
rozwiązywanie tych zagadnień, lecz jedynie ioh wskazywanie, formułowanie 
zadań wyjściowych i wzbudzanie zainteresowania do nich.

Dla zapoczątkowania tej akcji proszono prof. T. Kotarbińskiego o wygło
szenie wykładu na zebraniu Prezydium Komitetu w marcu 1971 r. W tym też 
celu dr W. Gasparski przedstawił swoje poglądy na temat zagadnień inżynier
skich zastosowań prakseologii.

19. Nowe władze i nowy układ organizacyjny Komitetu Inżynierii Lądowej 1 
Wodnej na okres kadenoji 1972-1977

Na okres kadencji 1972-197̂ * i 1975-1977 powołany został na stanowisko 
przewodniczącego Komitetu prof. Roman Ciesielski. Sekretarzem naukowym Ko
mitetu został prof..Stanisław Kajfasz. W celu ułatwienia pracy Komitetowi, 
podniesienia sprawnośoi i efektywności jego działania powołano sekretarza 
technicznego, którym został dr Wojciech Marks.
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V zakres dyscyplin Komitetu włączone zostały zagadnienia budownictwa 
wodnego, które tkwiły w Komitecie Gospodarki i Inżynierii Wodnej, w związ
ku z czym rozszerzona została nazwa.Komitetu na Komitet Inżynierii Lądo
wej i Wodnej. Warto przypomnieó, że zagadnienia inżynierii wodnej zostały 
już raz włączone do naszego Komitetu, ale wtedy nie poszerzono nazwy leoz 
zawężono Ją,z Komitetu Inżynierii Lądowej skreślono słowo "LądowejDzia
ło się to na początku kadenoji 1966-1968. Ta skrócona nazwa "Komitet In
żynierii" zachowała się i w kadencji następnej 1969-1971, mimo że zagad
nienia hydroteohniki w tej kadenoji skierowane zostały z powrotem do Ko
mitetu Gospodarki Wodnej.

Skład Komitetu obejmował 44 osoby, w tym 19 spoza Warszawy, co stanowi 
43% i oo było najwyższym wskaźnikiem wśród Komitetów PAN.

20. Wytyczne działalności Komitetu na lata 1972-1974

W związku z utworzeniem urzędu ministra nauki, szkolnictwa wyższego i 
techniki i zniesieniem komisji głównyoh byłego Komitetu Nauki i Techniki 
wzrosły zadania komitetów naukowych Akademii. Zadania komitetów wzrosły 
również w związku z zapotrzebowaniem na prognozy i ekspertyzy naukowe o- 
raz dalszym doskonaleniem planowania, finansowania i merytorycznej ooeny 
poziomu i wyników badań naukowych. W tej sytuacji Prezydium PAN określiło 
na nowo wytyczne działalności komitetów oraz zadania wynikająoe z progra
mu działalnośoi PAN na okres kadenoji 1972-1974.

Na tej podstawie Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej określił szcze
gółowy program swej działalnośoi rozdzielając postawione mu zadania na na
stępujące trzy grupy:
1. Indywidualna twórczość i działalność naukowa poszczególnych członków 

Komitetu, ozłonków Sekcji oraz kierowanie praoami zespołów naukowyoh.
2. Prace wspólne oałego Komitetu o charakterze integracyjnym (w tym podej

mowanie zasadniozyoh deoyzji oraz zatwierdzanie najważniejszych wnios
ków S eko j i).

3. Prace prowadzone przez poszczególne Sekcje, które są najważniejszymi 
ogniwami działalności merytorycznej._ v  v
Komitet przewidział w swym programie również pewnego rodzaju obronę nauk 

inżynierskich webeo poglądów niektóryoh środowisk, uznających nauki te za 
mniej wartośoiowe ze względu na ich charakter nauk stosowanych.

21., Prace przygotowawcze do II Kongresu Nauki P'olskle.1

Na okres omawianej kadenoji przypadły prace przygotowawcze do II Kon
gresu Nauki Polskiej. Sekoja VIII nauk inżynieryjno-budowlanyoh U  Kongre
su podziel.ona została na 6 podsekoji:
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1. Konstrukcje inżynierskie, mostowe i hydrotechniczne.
2. Materiały budowlane.
3. Drogi, koleje, lotniska.
4. Geotechnika.
5. Teohnologia i organizacja robót budowlanyoh.
6. Inżynieria sanitarna.

Referat Sekcji VIII został poddany dyskusji - zwłaszcza w zakresie wnio
sków i postulatów - na zebraniach Komitetu Inżynierii Lądowej i Rodnej. 
Referaty sekcji i podsekcji opublikowane w wydawnictwach kongresowych zo
stały oparte na referatach pomocniczych, obejmujących aktualny stan oraz 
perspektywiczny program i warunki rozwoju poszozególnyoh dziedzin, spe
cjalności, kierunków czy też problemów badawczych. Pomoenioze referaty, o- 
praoowane według ogólnych wytycznych przez wybitnych speojalistów odnoś
nej dysoypliny nauki, zostały poddane dyskusji we właściwyoh Sekcjach Ko
mitetu Inżynierii. Niektóre z nich przedyskutowano również w Komitecie Nau
ki Polskiego Związku Inżynierów i Teohników Budownictwa oraz w Polskim To
warzystwie Mechaniki Teoretyoznej i Stosowanej. Trzy podsekoje, a mianowi- 
oiei konstrukcji inżynierskich, materiałów budowlanych i inżynierii sani
tarnej opublikowały wszystkie referaty pomocnicze.

22. Ocena prao prowadzonych w ramaoh problemów węzłowych

Do zadań Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej należała ocena przebie
gu realizaoji prao badawczych objętych planami szeregu problemów węzłowych. 
Dokonywane przez właściwe sekcje Komitetu oceny podlegały akceptacji Pre
zydium Komitetu.

Komitet inżynierii Lądowej i Wodnej decyzją Sekretarza naukowego PAN 
został wyznaczony wiodąoym w Akademii w programie rządowym PR-5 "Komplek
sowy rozwój budownictwa mieszkaniowego". Komitet bierze również udział w 
opiniowaniu programu rządowego PR-7 "Kształtowanie i wykorzystanie zaso
bów wodnyoh w zakresie zaopatrzenia w wodę aglomeraoji miejsko—przemysło
wych oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków".

23. Ekspertyzy naukowe

Obok organizacji konferencji naukowyoh, o których była już woześniej mo
wa i opiniowania prao prowadzonych w programach rządowych i prohlemach wę
złowych również opracowywanie ekspertyz stanowi działanie na rzecz bez
pośrednich potrzeb gospodarki narodowej.

W Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej zostały opracowane następujące 
ważniejsze ekspertyzy!
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1. Stan techniczny torów kolejowych w Polsce - opracowana przez Sekcję In
żynierii Komunikacyjnej, której przewodniczył prof. T. Basiewioz, rok 
ukończenia 1973.

2. Unowocześnienie techniki i technologii budownictwa mieszkaniowego - 
przewodnioząoy zespołu autorskiegoi prof. S. Kajfasz, rok ukończenia 
197*ł.

3. Niezawodność dostawy oiepła w aglomeraoJaoh miejskioh; autorzy: prof. 
V. Kami er i T. Rossian, konsultant prof. V. Wasilewski - rok ukończe
nia 1975.

2k. Uaktualnienie zadań Komitetu na lata 1975-1977

W kadencji obeonej nowo powołany skład Komitetu liozy 58 osób (bez de
legatów resortów). Na wiceprzewodnioząoyoh Komitetu zostali powołani prof. 
I. Kisiel i prof. M. Lubiński.

Z każdą zmianą kadencji zauważyć można rozszerzenie i pogłębienie za
dań komitetów. Na lata 1975-1977 wysunięto na czoło tych zadań:
- pogłębioną merytoryozną i bieżącą ooenę badań objętyoh programami rządo
wymi oraz ogólnokrajowym programem badań podstawowych; - rozszerzenie i- 
nicjatyw, zmierzających do ożywienia życia naukowego i rozwoju krytyki 
naukowej, jako drogi i narzędzia merytorycznej oceny stanu i potrzeb nau
ki oraz wpływania na jej rozwój i poziom;

- szczególnie wnikliwa ocena potrzeb i poziomu wydawnictw naukowych, co 
wiąże się ze wzrastającą rolą działalnośoi wydawniozej w kształceniu i 
wychowaniu.

25. Wspólne zebranie naukowe Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej i Komi
tetu Arohitektury i Urbanistyki na temat: "Ingerencje nauki w rozwoju 
budowniotwa mieszkaniowego w Polsce

W ciągu ćwierćwiecza swej działalnośoi Komitet Inżynierii odbywał nie
jednokrotnie spotkania z pokrewnym Komitetem Architektury. Ostatnio w kwiet
niu 197Ć r. odbyło się wspólne zebranie obu Komitetów nt. "Ingerencja nau
ki w rozwoju budowniotwa mieszkaniowego w Polsce".

Na tym wspólnym zebraniu przewodniczmy obu Komitetów wygłosili refera
ty generalne:
- prof. P. Zaremba: Rola architektury i urbanistyki w rozwoju budowniotwa 
mieszkaniowego w Polsce,

- prof. R. Ciesielski: Kierunki ingerencji nauk inżynieryjno-budowlanychw 
rozwój budowniotwa mieszkaniowego w Polsoe.
Ponadto było 7  wypowiedzi uzupełniających. Była również w y p o w i e d ź  przed

stawiciela Ministerstwa Budowniotwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
osobie wiceministra prof. L. Kałkowskiego, który naświetlił kilka próbie-
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mów z zakresu polityki gospodarczej i naukowej resortu, była te* wypowiedź 
koordynatora programu rządowego PR-5 mgr in*. Z. Kostrzewy, który przed
stawił zasadnicze oeohy programu, a w szczególności jego strukturę wdro
żeniową.

Doniosłość bezpośredniego dialogu obu Komitetów naukowych z przedstawi
cielami resortu budownictwa została podkreślona w wypowiedzi przedstawicie
la Sekretariatu Wydziału IV PAN prof. W. Gutkowskiego, który wysoko oce
nił przygotowane na zebranie materiały.

Wnioski z obu podstawowych referatów - Komitetu Inżynierii i Komitetu 
Architektury - oraz z dyskusji zebrania postulują zgodnie, *e należy do
skonalić technologię, jaka jest do dyspozycji, ale myśleć trzeba o przy
szłości i poszerzać budownictwo o inne, bardziej racjonalne technologie.

26. Zakończenie

Na przestrzeni 25-lecia, jak widzieliśmy, można było zaobserwować dość 
znaczne zmiany>w stopniu intensywności działania Komitetu Inżynierii. Po 
okresie początkowym - działalności bardzo żywej i owocnej, nastąpił wkrót
ce okres poważnego zahamowania prac, okres znamionujący się sporadycznymi 
zrywami, narzuconymi akcjami doraźnymi, by w końcu - na przełomie lat sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych i lat kolejnych zamykających 25-lecie u- 
stąpić miejsca okresom, których znamieniem jest wyraźna intensyfikacja 
działalności.

Poniższa tablica przedstawia obraz tych zmian w poszczególnych kaden
cjach, na tle ilościowego składu Komitetu, ilości odbytych zebrań organi
zacyjnych i naukowych oraz konferencji, organizowanych przy udziale Komi
tetu.

1952 1955 1966 1969 1972-1977 
Kadencja 1957 1965 1968 1971 1972 1975 Uwagi

___________________________ 1974 1977______
Ilościowy skład Komitetu 16 23 34 39 44 58
w tym członków PAN 6 6 6 8 7 8
Ilość Sekcji 12 11 10 8 10 11
Zebrania plenarne łącznie 35 17 6 16 27 1
Komitetu śr. rocznie 7,0 2,1 2,0 5,3 5,0
Zebrania prezy łącznie - - - 18 30
dium Komitetu śr. rocznie - - - 6,0 5,6 Dotyczy
Zebrania naukowe łącznie 41 4 _ 14 16 okresu
Komitetu śr. rocznie 8,0 0,5 - 4,7 3,0 5 1/2 lat
Konferenoje nauko
we organizowane łącznie 9 11 6 7 31
przy udziale Ko- śr. rocznie 1,8 1,6 2,0 2,3 5,7
mitetu
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W tym krótkim - z natury rzeczy - szkicu notna było toż zauważyć pewne 
zaakcentowanie okresu początkowego, a stało się to nie tylko z tej przy- 
ozyny, że działalność Komitetu w tym trudnym okresie była szczególnie ży
wa i owocna, ale również i dlatego, że prace tego okresu, wobeo upływu cza
su, mogły się zatrzeć w pamięci nawet tego - tak nieliozryago spośród obeo- 
nego składu Komitetu - grona osób, którym dane było aktywnie uozestniczyć 
Już w początkowej fazie Jego prao.

Stajemy u progu drugiego ćwierćwiecza działalnośoi Komitetu Inżynierii, 
by kontynuować to wszystko, oo w naszej działalnośoi było twóroze, a jed
nocześnie pragniemy wnieść należny wkład, służąoy wzmocnieniu oddziaływa
nia Akademii na rozwój całej nauki polskiej, na rozwój całego krają


