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___W strukturach Polskiej akademii Nauk

___Prof. dr hab. iNż. romuald 
będziński, dr h.c., człoNek ko-
resPoNdeNt PaN, bologNa of 
scieNce – accademici corri-
sPoNdeNti straNieri z Zakła-
du Inżynierii Biomedycznej, 
Wydziału Mechanicznego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
po raz kolejny został powoła-
ny na członka Komitetów Pol-
skiej Akademii Nauk na lata 
2015-2018. 

W obecnej kadencji 
prof. dr hab. inż. Romuald 
Będziński będzie pełnić rolę 
członka:

__Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,

PracoWNicy uNiWersytetu 
zieloNogórskiego człoNkami 
komitetóW Polskiej akademii Nauk
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W opracowaniu Habilitant zaproponował metodę ana-
lizy przekroju żelbetowego obciążonego momentem zgi-
nającym i siłą podłużną. Metoda ta została przez autora 
opracowana zarówno dla obciążeń monotonicznych jak  
i cyklicznych. Opracowanie poświęcone jest tzw. stanom 
pozakrytycznym, które mogą wystąpić w prętowych ele-
mentach żelbetowych.

W wykonanej szczegółowej analizie problemu, uwzględ-
niono między innymi destrukcję betonu w strefie rozcią-
ganej, uplastycznienie rozciąganego zbrojenia podłużnego  
i niesprężyste wyboczenia ściskanych prętów, aż do zerwa-
nia prętów zbrojenia podłużnego.

Przedstawiona monografia, oprócz tego, że jest twór-
czym podsumowaniem wieloletniej działalności nauko-
wej i projektowej Kolegi Jacka Korentza, to jednocześnie 
umożliwia z dużą dozą bezpieczeństwa projektowanie ele-
mentów konstrukcyjnych w obiektach zlokalizowanych na 
terenach sejsmicznych, na obszarach występowania szkód 
górniczych, czy w obiektach, w których występują obcią-
żenia ekstremalne.

Dr hab. inż. Jacek Korentz ukończył studia z zakresu 
budownictwa w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej 
Górze w roku 1980. Po krótkim okresie pracy w wykonaw-
stwie, mgr Jacek Korentz został zatrudniony w macierzy-
stej Uczelni, początkowo na stanowisku asystenta, i z tą 
Uczelnią związany jest do dzisiaj. Przez cały ten okres 
prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych w przedmiocie Konstrukcje betonowe.

Pod Jego kierunkiem wypromowało się 70 inżynierów i 50 
magistrów budownictwa.

Dr hab. inż. Jacek Korentz jest autorem, lub współauto-
rem, 78 prac naukowych opublikowanych w czasopismach 
krajowych lub w materiałach konferencyjnych. Aktywnie 
uczestniczył w 39 konferencjach naukowych o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym.

Brał udział w opracowaniu przeszło 20 ekspertyz tech-
nicznych, jest też autorem lub współautorem pięciu pa-
tentów i wzorów użytkowych. Jest aktywnym członkiem 
Komitetu Nauki PZiTB Odział Zielona Góra oraz członkiem 
Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej afi-
liowanej przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 
Za swoją działalność naukowo-badawczą został uhonoro-
wany nagrodami Rektora naszej Uczelni oraz nagrodą ze-
społową II stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

W życiu prywatnym Jacek Korentz kultywuje liczne zain-
teresowania, a Jego głównym hobby jest malarstwo, tenis 
ziemny, wędkarstwo i turystyka górska.

Z okazji uzyskania stopnia doktora habilitowanego Panu 
Jackowi Korentzowi życzymy wielu nowych sukcesów na 
niwie zawodowej oraz wszelkiej pomyślności i szczęścia  
w życiu osobistym.

Marek Dankowski

PS. I jeszcze prywatnie. Drogi Jacku, gdy na przestrzeni 
lat robiłem sprawozdania z Konferencji Krynickiej, zwraca-
łem uwagę jak „pastwisz” się nad tymi stalowymi prętami, 
skręcając je, rozciągając, zrywając i popatrz jaki to „mal-
tretowanie” prętów przyniosło wspaniały efekt. Podziwiam 
i gratuluję!

Marek Dankowski

__Prezydium Komitetu Mechaniki, Wydziału IV Nauk Tech-
nicznych,

__Rady Naukowej Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Bio-
medycznej im. Macieja Nałęcza, Wydziału IV Nauk Tech-
nicznych,

__Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki, Wydziału IV Nauk Technicznych.

Profesor Romuald Będziński jest również wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, a także członkiem 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Działalności Wspoma-
gającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania 
Nauki oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu 
Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu 
Nauki i Technologii Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.

Prof. R. Będziński swoje zainteresowania naukowe zwią-
zał z mechaniką eksperymentalną oraz biomechaniką. 
Działalność naukowo-badawcza skoncentrowana jest na 
zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymental-
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___komitet iNżyNierii lądoWej i WodNej PaN

___dr hab. iNż. abdrahmaN 
alsabry, Prof. uz z Wydziału 
Budownictwa, Architektury  
i Inżynierii Środowiska Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
został powołany w skład Sek-
cji Fizyki Budowli Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN na kadencję obejmującą 
lata 2016–2020.

Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Zielo-
nej Górze, również na WSI 
ukończył studia doktoranckie 
w Instytucie Budownictwa.  
W 1999 r. obronił pracę dok-

torską nt. Analiza mechanizmów procesów korozyjnych 
zbrojenia w konstrukcjach z betonu oraz sposobu po-
wstrzymywania tych procesów na Politechnice Zielono-
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nej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Odręb-
ną grupę zainteresowań badawczych stanowi współpraca 
w dziedzinie medycyny klinicznej. Do osiągnięć Profesora 
można zaliczyć prace w zakresie projektowania i wytwa-
rzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania ma-
szyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Od 
ponad 30 lat działalność naukowa jest również związana  
z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastęp-
czymi człowieka. W 1973 r. uzyskał stopień naukowy dok-
tora, w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii 
biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicz-
nych. Wypromował 23 doktorów.

Prof. R. Będziński jest laureatem wielu prestiżowych na-
gród, m. in.:
__Złoty Krzyż Zasługi (1978),
__odznaka „Przyjaciel Dziecka” (1993),
__Medal Edukacji Narodowej (2003),
__Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybit-

ne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, 
tzw. Polski Nobel (2009),

__wyróżnienie pierwszą nagrodą PREZESA RADY MINISTRÓW 
za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (ze-
społowa); „Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów 
operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngo-
logicznych” (2011),

__Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książ-
kę „Biomechanika” pod  red. R. Będzińskiego (2012),

__nagrody Ministra NSzWiT,
__nagrody Ministra Edukacji Naukowej.

Profesor Romuald Będziński jest autorem ponad 400 prac 
naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, ra-
porty, artykuły i zgłoszenia patentowe.

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński działaność w struk-
turach Polskiej Akademii Nauk ropoczął w 2001 r. Od 2007 r. 
pełni funkcję członka korespondenta PAN.

Agnieszka Mackiewicz

górskiej. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał 7 listopada 
2012 r.

Prof. Abdrahman Alsabry pracuje w Zakładzie Budow-
nictwa Ogólnego w Instytucie Budownictwa na Wydzia-
le Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. 
Specjalizuje się w dyscyplinie naukowej: budownictwo, 
specjalność: fizyka budowli.

Jego zainteresowania naukowe, to:
__zjawiska cieplno-wilgotnościowe materiałów i elemen-

tów budowlanych, poddanych oddziaływaniu zmien-
nych warunków pogodowych (temperatura, wilgotność 
względna, deszcz) i cieplnych z przemianami fazowymi 
(np. woda-lód) oraz naprężeń prowadzących do degrada-
cji materiałów kapilarno-porowatych i prognozowania ich 
trwałości

__wymiany masy i energii w budynku, z uwzględnieniem 
wpływu środowiska zewnętrznego na te procesy

__poszanowanie energii i problemy zrównoważonego roz-
woju w budownictwie, audyting energetyczny

__Odnawialne Źródła Energii
__budownictwo niskoemisyjne

Zainteresowania pozanaukowe: podróże, sztuka walki 
krav maga, fotografia, muzyka.

Najważniejsze osiągnięcia prof. A. Alsabrego to:
__ekspert przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lu-

buskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka nisko-
emisyjna, Działania 3.2 Efektywność Energetyczna oraz 
Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

__kierownik szkoleń w projekcie pt. „SŁONECZNY BIZNES” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013;

__lider projektu pt. „BUDOWNICTWO 2021 r. – profesjonali-
zacja lubuskich MSP z branży budowlanej” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach EFS POKL,

__lider projektu ponadnarodowego pt. Kompleksowe pro-
jektowanie systemów energetycznych w oparciu o różne 
OZE dla budownictwa współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach EFS POKL;

__organizator nowej specjalności: efektywność energe-
tyczna w budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej  
i Środowiska na kierunku Budownictwo;

__członek Rady Naukowej czasopisma Civil and Environ-
mental Engineering Reports (CEER);

__członek Zespołu Programowego przy branżowym partner-
stwie lokalnym na rzecz badań rynku pracy WUP w Zielo-
nej Górze;

__członek Wojewódzkiej Komisji urbanistyczno-architekto-
nicznej;

__członek Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku 
Województwa Lubuskiego;

__członek Rady Programowej Fundacji (Laboratorium Inno-
wacji w Energetyce Odnawialnej i Bioenergetyce) LIBRE;

__ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
__ekspert w kampanii 6 paliw organizowanej przez Roc-

kwool Polska;
__kierownik studiów podyplomowych Budownictwo ener-

gooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków, 
prowadzonych przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środo-
wiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze 
od 2009 r. do dziś;
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