
5 kwietnia 2017 r. na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach odbyła się sesja jubi-
leuszowa pt. „Analizy i doświad-
czenia w geoinżynierii”, poświęco-
na 80-leciu urodzin prof. dr. hab. 
inż. Macieja Gryczmańskiego. Uro-
czystość zgromadziła ponad 100 
osób – profesorów, doktorów, wy-
chowanków Jubilata z 26 ośrod-
ków naukowych, w tym Akademii 
Techniczno-Humanis tycznej 
w Bielsku-Białej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Badawcze-
go Dróg i Mostów, Instytutu Budownictwa Wodnego PAN, Instytutu 
Techniki Budowlanej w Katowicach, Instytutu Techniki Budowlanej 
w Warszawie, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogór-
skiego oraz Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Koszalińskiej, 
Krakowskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, War-
szawskiej, Wrocławskiej i Śląskiej. Polskie środowisko geotechnicz-
ne miało swoje spotkanie w ośrodku gliwickim, w Katedrze Geotech-
niki i Dróg na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.

firma GEOCONSULTING uczestniczyła w wielu ważnych przedsię-
wzięciach inwestycyjnych na Śląsku. Profesor zasłynął jako pionier 
w praktycznych zastosowaniach kolumn kamiennych wykonywa-
nych techniką wymiany dynamicznej, jak również propagator me-
tod wzmacniania słabego podłoża gruntowego pod wieloma 
obiektami kubaturowymi i liniowymi.

W monografii zawarto kalendarium z życia Dostojnego Jubilata 
wraz z listą Jego doktorantów.

Polskie środowisko geotechniczne zawsze postrzegało i nadal 
postrzega Profesora M. Gryczmańskiego jako osobę niezwykle 
życzliwą, otwartą, ciepłą, przyjazną, z poczuciem humoru oraz 
wielkim dystansem do samego siebie. Profesor nigdy nie szczędził 
czasu i energii na rozmowy na tematy naukowe, zawodowe, a tak-
że udzielanie dobrych życiowych rad swoim przyjaciołom, znajo-
mym i młodszym pracownikom nauki.

Podczas sesji jubileuszowej swoje referaty przedstawili:
– dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚl. – Kalendarium z życia 

Jubilata – budowlańca, geotechnika, naukowca, dydaktyka, przy-
jaciela;

– dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, prof. zw. dr hab. 
inż. Zbigniew Młynarek – Koncepcja wykorzystania metod staty-
stycznych w dokumentowaniu geotechnicznym z zastosowaniem 
badań in situ;

– dr hab. inż. Marcin Cudny – Anizotropia sztywności gruntu 
ziarnistego w zakresie małych odkształceń – porównanie ekspery-
mentalnych i numerycznych obwiedni odpowiedzi;

– dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW – Możliwości weryfikacji 
parametrów gruntu oraz modelu numerycznego na podstawie wy-
ników monitoringu geotechnicznego.

Patronat nad sesją geotechniczną objęli: prof. dr hab. inż. Alojzy 
Szymański – prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki oraz dr hab. 
inż. Andrzej Truty, prof. PK – przewodniczący Sekcji Geotechniki i In-
frastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Sesja z okazji 80-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego
w Politechnice Śląskiej

Prof. Maciej Gryczmański

Prawda jest dla mędrca,
Piękno dla wrażliwego serca.

Rzeczy piękne są trudne.
Platon

Uczestnicy sesji jubileuszowej (fot. dr inż. Anna Juzwa)

Od lewej: profesorowie Alojzy Szymański, 
Maciej Gryczmański i Zbigniew Młynarek 

(fot. dr inż. Anna Juzwa)

Sesja jubileuszowa dotyczyła prac naukowych pracowników 
i doktorantów Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej oraz autorów, których działalność naukowo-
-badawcza jest związana bezpośrednio z zagadnieniami geotech-
nicznymi.

Z okazji jubileuszu 80. urodzin Profesora Macieja Gryczmań-
skiego – naszego Mistrza i Nauczyciela geomechaniki oraz geoin-
żynierii, została wydana monografia pt. „Analizy i doświadczenia 
w geoinżynierii”.

Profesor Maciej Gryczmański w swojej pracy naukowo-badaw-
czej łączy wiedzę z praktyką inżynierską. Nieprzerwanie współpra-
cował z licznymi uniwersytetami w kraju i za granicą, jak również 
przedsiębiorstwami i biurami projektów. Kierowana przez Jubilata 

Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin życzymy Dostojnemu Jubila-
towi nieustannej pogody ducha, dobrego zdrowia, sił, zapału, wielu 
ciekawych pomysłów, radości myślenia, triumfu zrozumienia, ostro-
ści spojrzenia, sięgania po nowe odkrycia oraz radości tworzenia.

Jubilatowi dziękujemy za poświęcony czas, siły, energię, dobre 
rady, a także za to, że był naszym Nauczycielem, i to Najlepszym, 
bo jak twierdził Platon Najlepszy jest ten nauczyciel, który ucząc 
potrafi tchnąć przyjemność w dusze uczniów, a nam wszystkim – 
uczniom Profesora Macieja Gryczmańskiego – nieustannie towarzy-
szy przyjemność bycia geotechnikami.

Dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚl
Dziekan Wydziału Budownictwa

Konferencje naukowe


