
Na Jubileusz Pani Profesor  
Marii Ewy Kami�skiej −−−− Ucze� Mistrzowi 

 
 

„M�dro�� zale�y od trzech rzeczy: osobowo�ci, wiedzy, samokontroli” (Sokrates) 
 

Jako doktorantka Pani Profesor dr hab. in�. Marii E. Kami�skiej miałam szcz��cie 
rozpocz��, a pó�niej rozwija� karier� naukow� pod kierunkiem znakomitego 
pedagoga, cenionego naukowca, wnikliwego badacza, uznanej specjalistki  
w dziedzinie konstrukcji �elbetowych i w ko�cu kobiety o łagodnym i przyjacielskim 
usposobieniu, oddanej zawsze studentom i �yciu Uczelni. To przede wszystkim 
osobowo�� i perfekcyjna wr�cz skrupulatno�� wyró�niały Pani� Profesor w �ro- 
dowisku akademickim i naukowym. Dzi�ki rodzinnej atmosferze, jak� od zawsze 
tworzyli w Katedrze Budownictwa Betonowego Pani Profesor dr hab. in�. Kami�ska  
i Pan Profesor dr hab. in�. Czkwianianc, mogli�my rozwija� zainteresowania 
naukowe i badawcze, zawsze wspierani �yczliwymi radami naszych wy�mienitych 
nauczycieli. 

W podzi�ce za po�wi�cone mi lata pracy, okazywan� przyja�� i cierpliwo��  
w szlifowaniu warsztatu młodego badacza, chciałabym po�wi�ci� kilka słów  
z okazji zbli�aj�cego si� jubileuszu siedemdziesi�tej rocznicy urodzin Pani Profesor 
Marii Kami�skiej. To wielki zaszczyt, cho� z drugiej strony niełatwe zadanie, gdy 
ucze� ma pisa� o swoim Mistrzu. W obliczu takiego wyzwania bardzo bliskie s� 
mi słowa Sokratesa „Scio me nihil scire. - Wiem, �e nic nie wiem”.  

 

 

Maria Kami�ska jako studentka podczas zaj�� projektowych  
Maria Kami�ska as a student during design lectures  
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W jakich warunkach kształtuje si� osobowo�� człowieka, który ju� w młodo�ci 
pasjonuje si� naukami �cisłymi, a jednocze�nie literatur� i kultur� j�zyka polskiego?  
W przypadku Pani Profesor była to Rodzina – du�a i wielopokoleniowa. W tym 
gronie, składaj�cym si� z nauczycieli, prawników, lekarzy i in�ynierów, nie mo�na 
było by� przeci�tnym – zale�nie od talentu i zainteresowa� młodzi ludzie podejmowali 
studia na ró�nych uczelniach i specjalizowali si� w ró�nych dziedzinach. Jubilatka 
w 1957 roku wybrała budownictwo na nowo powstałym Wydziale Budownictwa 
L�dowego Politechniki Łódzkiej. Studia uko�czyła w 1962 roku, uzyskuj�c tytuł 
magistra in�yniera budownictwa l�dowego. 

Prac� zawodow� rozpocz�ła bezpo�rednio po studiach, pocz�tkowo jako sta�ystka 
w Katedrze Budownictwa �elbetowego, a od pa�dziernika 1963 r. na stanowisku 
asystenta. Po dwóch latach, w 1965 r., została starszym asystentem w tej samej 
Katedrze. Pod kierunkiem prof. dr. hab. in�. Władysława Kuczy�skiego zdobyła 
wtedy podstawowe umiej�tno�ci prowadzenia bada� naukowych.  Zajmowała si� 
przede wszystkim problematyk� sztywno�ci elementów �elbetowych, co znalazło 
odzwierciedlenie w jej pracy doktorskiej nt. "Badania drga� własnych zgina- 
nych elementów �elbetowych", wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. in�. 
W. Kuczy�skiego, któr� obroniła w pa�dzierniku 1971 roku. 

 „Jest tylko jeden sposób nauki −−−− poprzez działanie” (Coelho) 

Najlepszym uzasadnieniem tej my�li s� działania naukowe Jubilatki, które 
charakteryzowało zawsze zamiłowanie do bada� eksperymentalnych, wnikliwa 
analiza ich wyników i rzetelny opis zachowania si� badanych materiałów  
i konstrukcji. W ramach prac naukowych prowadzonych w Katedrze, zajmowała 
si� technologi� produkcji cienko�ciennych elementów �elbetowych, a pó�niej 
wła�ciwo�ciami, projektowaniem i technologi� produkcji betonów piaskowych, co 
zaowocowało publikacjami w „In�ynierii i Budownictwie” oraz referatami na 
konferencjach naukowych. Prace te przywoływano wielokrotnie jako przykład 
obszernych studiów nad tematem i szczegółowych bada� do�wiadczalnych, 
potwierdzonych wysokim poziomem warsztatu badawczego Pani Profesor  
i współautorów prac: prof. dr. hab. in�. A. Czkwianianca i dr in�. D. Ula�skiej. 

Kolejny etap działalno�ci naukowej to liczne prace eksperymentalne, dotycz�ce 
belek �elbetowych i cz��ciowo spr��onych, słupów, w�złów i ram. Te zagadnienia 
mie�ciły si� w ogólnym temacie badawczym, realizowanym w Katedrze pod 
kierunkiem prof. dr. hab. in�. Tadeusza Godyckiego-	wirko. Obserwacje poczynione 
w trakcie tych bada� były inspiracj� do podj�cia prac nad nieliniow� analiz� 
�elbetowych elementów pr�towych, prowadzonych wspólnie z prof. Czkwianiancem.  

 „Osobowo�� kształtuje si� nie przez pi�kne słowa, lecz prac� i własnym 
wysiłkiem” (Einstein) 

Wieloletnia praca naukowo-badawcza Jubilatki została podsumowana rozpraw� 
habilitacyjn� pt. „Metoda nieliniowej analizy �elbetowych elementów pr�towych”, 
wydan� w 1993 r. w serii Studia z Zakresu In�ynierii, prowadzonej przez KILiW 
PAN. Praca ta, której współautorem był prof. A. Czkwianianc, stała si� podstaw� 
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nadania Pani Profesor w 1993 r. stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 
w zakresie budownictwa - konstrukcji betonowych.  

Zainteresowania badawcze Jubilatki po habilitacji rozwijały si� w kierunku 
�elbetowych elementów pr�towych, ze szczególnym naciskiem na zachowanie si� 
smukłych słupów pod obci��eniem, zwłaszcza uko�nie mimo�rodowym. Uwie�cze- 
niem pracy badawczej w tym zakresie był grant badawczy KBN, podj�ty w latach 
1993-1995.  

W 1996 r. Pani prof. Kami�ska została wyró�niona wraz z prof. Czkwianiancem, 
nagrod� PZITB im. Wacława �enczykowskiego, za badania �elbetowych elementów 
pr�towych.  

Przez nast�pne lata kontynuowała do�wiadczalne badania elementów pr�towych, 
zajmuj�c si� belkami i słupami z betonów wysokiej wytrzymało�ci oraz wzmacnia- 
niem elementów betonowych za pomoc� materiałów kompozytowych. W latach 
1997-1999 prowadziła grant badawczy „Elementy konstrukcyjne z betonu wysokiej 
wytrzymało�ci”, w roku 1999 grant promotorski dotycz�cy problemów wzmacniania 
belek na zginanie. Była głównym wykonawc� grantu dotycz�cego wzmacniania 
belek na �cinanie i wzmacniania słupów materiałami kompozytowymi, prowadzonego 
w Katedrze, oraz dwóch grantów ogólnopolskich, dotycz�cych zasad obliczania 
konstrukcji betonowych według Eurokodu 2. W roku 2009 uko�czyła kolejny grant 
badawczy, ujmuj�cy problemy efektywno�ci ograniczania poprzecznych odkształce� 
betonu. 
 

„Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim �yciu. Wszystko co robiłem,  
to była przyjemno��” (Edison) 

 

Postawa naukowa i wieloletnia działalno�� dydaktyczna Jubilatki jest wiernym 
odbiciem słów Edisona. Zawsze cierpliwa, skrupulatna i pracowita z wielkim zaanga- 
�owaniem prowadziła wykłady z konstrukcji betonowych, �wiczenia laboratoryjne  
i projektowe, prace przej�ciowe, zaj�cia fakultatywne oraz seminaria dyplomowe  
i doktoranckie. Z oddaniem budowała dobre imi� uczelni łódzkiej. Była inicjatork� 
powołania studium doktoranckiego, obejmuj�cego „Zagadnienia nieliniowe w in�y- 
nierii budowlanej”, którego od 1998 r. jest kierownikiem.  

Była promotorem trzech obronionych prac doktorskich – dr in�. Renaty 
Kotyni, dr. in�. Domingosa Sanca i dr. in�. Piotra Ignatowskiego, przy czym 
pierwszy z tych doktoratów został wyró�niony w konkursie Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa w 1999 r. Obecnie prowadzi prace doktorskie czworga 
uczestników Studium Doktoranckiego i opiekuje si� kolejnymi doktorantami. 

Pod kierunkiem Jubilatki ponad 150 studentów wykonało prace dyplomowe na 
studiach magisterskich lub in�ynierskich. Sze�� z tych prac uzyskało nagrody lub 
wyró�nienia w konkursach ministerialnych, a dalszych kilka w konkursach PZITB. 

W latach 1999-2005 pełniła funkcj� prodziekana d/s Nauki na Wydziale 
Budownictwa Architektury i In�ynierii 
rodowiska Politechniki Łódzkiej, nast�pnie  
w latach 2005-2008 była dziekanem Wydziału. Dzi�ki Jej wysiłkom Wydział 
osi�gn�ł wysok� pozycj� naukow� i dydaktyczn� – ma 1. kategori� w klasyfikacji 
MNiSW, prowadzi kształcenie na czterech kierunkach (architektura i urbanistyka, 
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architektura wn�trz, budownictwo, in�ynieria �rodowiska) oraz makrokieunku 
in�ynieria architektoniczna. Jubilatka jest te� animatork� skutecznych działa� 
Wydziału w pozyskiwaniu �rodków z funduszy europejskich, w ramach programów 
europejskich PO Innowacyjna Gospodarka i PO Kapitał Ludzki.  
 

 
Prof. Kami�ska podczas konferencji AMCM’2008  
Prof. Kami�ska during AMCM’2008 conference  

 
 „Argumentów nie nale�y liczy�, lecz wa�y�” (Cyceron) 

Za działalno�� naukow� i dydaktyczn� wielokrotnie otrzymywała nagrody 
Rektora, a tak�e wyró�nienia i nagrody Ministra Budownictwa. W 1984 r. została 
wyró�niona najwy�szym odznaczeniem pa�stwowym dla osób cywilnych, które 
wyró�niły si� w pracy dla kraju i społecze�stwa − Złotym Krzy�em Zasługi. Rok 
2007 przyniósł kolejn� presti�ow� nagrod� – Medal Komisji Edukacji Narodowej,  

Pani prof. Kami�ska zawsze ł�czyła prac� naukow� i dydaktyczn� z działalno�ci� 
zawodow�. Jest autork� lub współautork� około 100 opinii i ekspertyz technicznych  
z zakresu budownictwa ogólnego, konstrukcji �elbetowych i spr��onych. Uzyskała 
uprawnienia budowlane, dora�nie współpracowała i dalej współpracuje z ró�nymi 
jednostkami projektowania i wykonawstwa budowlanego.  

Od 1987 r. jest członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu In�ynierii 
L�dowej i Wodnej PAN. Nale�y do PZITB, a za długoletni� działalno�� otrzymała 
Srebrn� i Złot� Odznak� PZITB. W latach 1993-2005 była sekretarzem Zarz�du 
Komitetu Nauki PZITB. W roku 2008 została wyró�niona Medalem im. Profesora 
Stefana Kaufmana, przyznanym Jej w dowód uznania wybitnego dorobku naukowego 
i in�ynierskiego, zasług w dziedzinie kształcenia pokole� in�ynierów oraz wkładu 
organizacyjnego w działalno�� PZITB. 

Była jednym z inicjatorów serii wydawniczej Katedry Budownictwa Betono- 
wego PŁ pt. „Badania do�wiadczalne elementów i konstrukcji betonowych”, za 
któr� zespół autorski otrzymał w 1995 r. wyró�nienie specjalne Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
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Była współorganizatorem seminariów i konferencji naukowych, m.in. Mi�dzynaro- 
dowej Konferencji Naukowej „Modele obliczeniowe i nowe koncepcje w mechanice 
konstrukcji z betonu” w roku 1996 i 2008 w Łodzi oraz Konferencji Naukowo − 
Technicznej „Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym”, która odbyła 
si� w Łodzi w roku 2000. Uczestniczyła w pracach Komitetu Bada� Naukowych, 
jako członek Sekcji Budownictwa i Materiałów Budowlanych (T07E) w trzech 
kolejnych konkursach − XVIII, XIX i XX, w latach 1999-2000. 

Tak intensywna praca naukowa Pani Profesor oraz praca w instytucjach  
i stowarzyszeniach naukowych niew�tpliwie zawsze pochłaniała wiele czasu  
i ograniczała czas po�wi�cany rodzinie. M�� jest tak�e absolwentem Politechniki 
Łódzkiej, specjalist� w zakresie włókiennictwa, córka Anna uko�czyła architektur� 
na Politechnice Łódzkiej i wraz ze swym m��em Markiem, te� architektem,  
z powodzeniem prowadz� pracowni� projektow�. Wnuczka Zuzanna jest uczennic� 
gimnazjum i, podobnie jak rodzice, wykazuje zainteresowania architektur�  
i sztuk�. W �rodowisku naukowym zwi�zanym z budownictwem, niewielu 
kobietom udało si� stworzy� szcz��liw� rodzin� i jednocze�nie odnie�� sukcesy 
zawodowe. Poł�czenie tak wielu ról zasługuje na podziw, ale równie� �wiadczy  
o doskonałym zorganizowaniu Jubilatki na wielu płaszczyznach. Uczelnia zawsze 
była dla Niej drugim domem, w którym stworzyła niemal�e rodzinn� atmosfer�. 
Bardzo lubiana przez studentów, nigdy nie ograniczała po�wi�conego im czasu 
jedynie do godzin zaj�� i konsultacji, i z wielk� cierpliwo�ci� wyja�niała im 
zawiło�ci sztuki budowlanej, konsultuj�c dyplomy magisterskie nie tylko studentów 
budownictwa, ale i architektury.  

 

 
Jubilatka jako dziekan Wydz. Budownictwa, Architektury i In�ynierii �rodowiska  

Jubilee as a dean of the Chair of Civil Engineering, Architecture and Environmental Eng. 

„Prawdziwie wielcy ludzie wywołuj� w nas poczucie,  
�e sami mo�emy si� sta� wielcy” (Twain) 

W obliczu zasług Jubilatki, wielu otrzymanych nagród i odznacze�, ma Ona 
zapewne poczucie spełnienia, które jednak nie pozwala Jej przesta� działa�, a potwier-
dzone jest ch�ci� nieprzerwanej pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej. Jest jeszcze 
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inna płaszczyzna sukcesu Pani Profesor, nie ujawniana wprost na co dzie�, ale 
gł�boko zakorzeniona w naszych sercach, to rado�� uczniów, którzy z dum� patrz� 
na swojego Mistrza. Oby było ich jak najwi�cej. 
 

Droga Pani Profesor, ł�cz�c si� z Tob� w rado�ci prze�ytych siedemdziesi�ciu 
lat, �yczymy Ci du�o zdrowia i siły w realizacji dalszych działa� zawodowych  
i planów osobistych. 
 

Dr in�. Renata Kotynia 
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