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__Podziękowanie za odznaczenia

Z inicjatywy PTMKM w 2007 r. został ustanowiony Medal Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki im. prof. O.C. Zienkiewicza. Medal ten jest przyznawany za wybitne zasługi w rozwoju metod komputerowych
mechaniki, uchwałą zarządu PTMKM na wniosek Kapituły
Medalu.
W roku 2013 Medal PTMKM im. prof. O. C. Zienkiewicza
został przyznany następującym osobom:
- w kategorii Medal za całokształt działalności:
prof. Adam Borkowski (IPPT PAN, Warszawa),
prof. Jacek Chróścielewski (PG, Gdańsk),
- w kategorii Medal za wybitne osiągnięcia w okresie ostatnich 2 lat:
prof. Mieczysław Kuczma (UZ),
prof. Wiesław Ostachowicz (IMP PAN, Gdańsk),
- w kategorii Medal dla uczonych zagranicznych, szczególnie zasłużonych dla rozwoju metod komputerowych
w Polsce:
prof. Manolis Papadrakakis (Ateny, Grecja),
prof. Peter Wriggers (Hanower, Niemcy).
Wręczenie medali miało uroczysty charakter i odbyło się
28 sierpnia br. w ramach konferencji CMM-2013 podczas
koncertu w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego
w Poznaniu. Medale laureatom wręczał prof. Michał Kleiber – komandor Kapituły Medalu i prezes PAN, któremu
towarzyszyli prof. Tadeusz Burczyński – kanclerz Kapituły
Medalu i przewodniczący KM PAN, oraz prof. Jerzy Pamin
– dotychczasowy przewodniczący PTMKM.

__Odznaczeni złotymi medalami

W bieżącym roku Wydział Nauki Uniwersytetu im. P.J. Šafarika w Koszycach (Słowacja) obchodził jubileusz pięćdziesięciolecia powstania. Na wydziale kształceni są studenci na
kierunkach: matematyka, informatyka, fizyka, chemia,
biologia i geografia. Główne uroczystości jubileuszowe,
na które zostały zaproszone współpracujące z wydziałem
instytucje, uczelnie oraz naukowcy z wielu krajów odbyły
się w sali Koszyckiej Filharmonii. Jubileusz był okazją do
podsumowania osiągnięć oraz przedstawienia planów dalszego rozwoju. Był też okazją do wyrażenia uznania krajowym i zagranicznym naukowcom za efektywną i długoletnią
współpracę przez odznaczenie ich medalami Wydziału Nauki UPJŠ. Prof. Mieczysław Borowiecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
został odznaczony złotym medalem Wydziału Nauki UPJŠ za
ponad trzydziestoletnią współpracę oraz wkład w rozwój
matematyki dyskretnej na tym wydziale. Współpraca ta
obejmuje m.in. wspólne projekty badawcze, pobyty naukowe pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ na Wydziale Nauki UPJŠ i odwrotnie oraz udział

