
W Konferencji ogó³em wziê³o udzia³ prawie 90 uczestników z ró¿nych oœrodków krajowych  akademickich i przemys³o-

wych. Miêdzy innymi œrodowisko przemys³owe reprezentowali przedstawiciele firm Orlen i Lotos. Przygotowano i wyg³o-

szono ponad 80 referatów naukowych, wydrukowanych na potrzeby konferencji w dwóch recenzowanych czasopismach  

o wysokiej randze, takich jak: Tribologia oraz Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (kwartalnik PAN).

W Konferencji ogó³em wziê³o udzia³ prawie 90 uczestników z ró¿nych oœrodków krajowych  akademickich i przemys³o-

wych. Miêdzy innymi œrodowisko przemys³owe reprezentowali przedstawiciele firm Orlen i Lotos. Przygotowano i wyg³o-

szono ponad 80 referatów naukowych, wydrukowanych na potrzeby konferencji w dwóch recenzowanych czasopismach  

o wysokiej randze, takich jak: Tribologia oraz Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (kwartalnik PAN).

Przebieg i rezultaty po³¹czonych Konferencji mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co:

iloœæ uczestników i zg³oszonych referatów œwiadczy o œrodowiskowej potrzebie organizowania tego rodzaju spotkañ 

naukowych; „na marginesie” mo¿na zauwa¿yæ, ¿e XXVIII Jesienna Szko³a Tribologiczna odby³a siê w 40 rocznicê     

I Jesiennej Szko³y zorganizowanej w Zakopanem na Kalatówkach równie¿ przez zespó³ Politechniki Poznañskiej pod 

kierunkiem ówczesnego docenta B. Wojciechowicza (obchodz¹cego w roku 2007 osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin);

wyk³ady (referaty) plenarne oraz referaty przygotowane przez uczestników reprezentowa³y w znakomitej 

wiêkszoœci bardzo dobry poziom naukowy;

tematyka wyk³adów plenarnych zaproponowana przez prof. W. Leszka (przewodnicz¹cego Rady Programowej) 

dotyczy³a najnowszych osi¹gniêæ z obszarów modelowania zjawisk tribologicznych w skali makro, mikro i nano         

w uk³adach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (w tym w uk³adach biologicznych); referaty te cieszy³y siê 

du¿ym zainteresowaniem uczestników;

referaty pozosta³e przedstawia³y szerokie spektrum tematyczne, co by³o zgodne z za³o¿eniami wstêpnymi przy 

organizacji Konferencji ogólnoœrodowiskowej; ich prezentacje zosta³y dobrze przygotowane przez autorów, co       

w powi¹zaniu z ogóln¹ du¿¹ dyscyplin¹ uczestników pozwoli³o wszystkie referaty przedstawiæ publicznie i poddaæ 

dyskusji;

nowe W³adze Zespo³u Tribologii SPEM KBM PAN (rekomendowany na przewodnicz¹cego prof. J. Burcan) zadekla-

rowa³y prace na rzecz koordynacji dzia³añ zespo³ów tribologicznych z Polskim Towarzystwem Tribologicznym        

(co równie¿ zadeklarowa³ Prezes PTT prof. M. Szczerek) i stworzenia przejrzystego systemu spotkañ œrodowisko-

wych w postaci warsztatów, seminariów i konferencji krajowych z uwzglêdnieniem kalendarium imprez miêdzynaro-

dowych (w tym równie¿ konferencji INSYCONT organizowanej w Krakowie przez prof. S. Pytkê);

postanowiono tak¿e wyraziæ aprobatê na organizowanie kolejnej „Jesiennej Szko³y Tribologicznej” przez zespó³      

z Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. dr hab. in¿. J. £unarskiego;

uczestnicy wysoko ocenili merytoryczny oraz organizacyjny poziom konferencji.
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