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Eugeniusz Swltonskl
Profesor doktor habilitowany iniynier
Eugeniusz Switoriskl urodzH si~ 7 sierpnia
1940 roku w Drohiczynie. W 1963 roku
ukoriczyl Politechnik~ PoznariskCl i w tym
samym roku podjClI prac~ zawodowq na
Politechnice Slijskiej. z kt6rij jest zwiClzany
zawodowo do dnia dzisiejszego. W 1970 roku uzyskal stopieri
naukowy doktora, a w 1980 roku doktora habilltowanego. Obie
rozprawy. doktorska i habilitacyjna, zosta/y wyroinione przez
Rad~ Wydziatu Mechanicznego Technologicznego Politechniki
SIClskiej oraz nagrodzone przez Ministra Nauki. Szkotnictwa
Wyiszego i Techniki. Profesor Eugeniusz Switoriski zostat
mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki SIClskiej
w 1991 roku. Tytut naukowy profesora uzyskal w 1995 roku,
a po zaledwie czterech latach zostat mianowany na stano
wisko profesora zwyczaJnego. Od 1991 do 2013 roku kierowal
KatedrCl Mechaniki Stosowanej, a nast~pnie zostal dyrektorem
Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. ktorym kieruje
do chwili obecnej. Jest inicjatorem powstania i zaloiycielem
Centrum Technologii Bezpieczeristwa i Obronnoscl Politechniki
SIClskiej, a w latach 2010-2013 byl lege Dyrektorem .
Profesor Eugeniusz Switoriski jest znanym I cenionym
nauczycielem akademlckim. prowadzClcym bardzo szerokCl
dziatalnosc dydaktycznij z zakresu przedmiot6w scisle
zwiClzanyeh z obszarami Jego dzia!al nosci naukowej ,
tj. meehanikCl teoretyeznq i doswiadezalnCl, meehatronikCl,
a takie biomechanikCl. Szczeg61ne osiqgni~cia Profesora
dotyczq ksztalcenia i promowania kadry iniynierskiej. By!
promotorem ponad 200 prae dyplomowych, realizowanych
rowniei poza Politechnik<l SIClSkCl, wsp61pracowal m.in.
z Politeehnik'l Rzeszowsk<l. Akademiij G6rniezo-Hutnicz'l,
ezy tei Politeehnik'l Lubelskq. Potwierdzeniem aktywnosci
dydaktyeznej Profesora S<l opraeowane przez Niego
podr~ezn i ki akademickie i skrypty, kt6re dokumentujCJ Jego
obszernCl dzia!alnosc badawezq. Profesor Eugeniusz
Switoriski to takie wybitny praeownik naukowy, dzia!ajqcy
w bardzo wainych obszarach wiedzy, seisle zwiqzanych
z cywilizaeyjnq podstawCl funkcjonowania wsp61czesnego
spoteczeristwa, odnosz'lCCl si~ do zagadnien mechaniki
osrodk6w ciqglyeh, budowy maszyn, gl6wnie statecznoSci
i dynamiki maszyn, mechatroniki i bioiniynierll. Jest takie
autorem i koordynatorem metodyki modelowania i opty
malizaeji cech dynamlcznyeh mechatronieznyeh uk!adow
nap~dowyeh pojazd6w specjalnych, z zastosowaniem
nowatorskich teorii modelowania i metod numerycznyeh.
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Na uwag~ zasluguj<j nowatorskie badania naukowe
dotycz<lce biomechanizm6w, a szczeg6Jnie modelowania
lokomocj i i oceny stanu obciijienia narZi'jd6w ruchu
czlowieka pod k<ltem ellminacjl uraz6w. Wymieniona
metodyka poslada szerokiewalory poznawcze i aplikacyjne,
poprzez jej praktyczn<l weryfikacj~. Aktywna dziatalnosc
naukowa prof. Eugeniusza ~witonskiego zostala
udokumentowana duzym dorobkiem publikacyjnym ,
obejmuj,!cym 23 podr~cznlki akademickie i monografieoraz
ponad 300 artykul6w naukowych, z kt6rych znaczna liczha
znalazla sie w renomowanych czasopismach, r6wniei tych
znajduj<lcvch si~ na tzw. listie filadelfijskiej. Stai naukowy
w Wojskowej Akademii Technicznej w 1970 roku oraz
p6zniejsza wsp61praca z prof. Janem Szmelterem staly sie
podstaw<l badan dotycz<lcych stosowania i rozwoju metod
numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji
maszynowych. Doswiadczenia zdobyte podczas staiu
naukowego pozwolity Profesorowi ~witonskiemu na
wprowadzenie metody element6w skonczonych do
dyskretyzacji osrodka oraz przyczynily si~ do zastosowanla
melody calkowania krokowego (metoda kolokacji) przy
rozpatrywaniu zagadnieri dynamicznych. Metod~ t~
Profesor zastosowal, mi~dzy innyml, do analizy
stereomechanicznej prasy, analizy stanu napr~ienia
element6w wielkiego pieca, oporowych walc6w skladnych
oraz korpusow obrabiarek. Byly to pierwsze proby
zastosowania metody element6w skoriczonych
w projektowaniu maszyn na Politechnice SI<lskiej.
Profesor Eugeniusz ~witoriski jest wybltnym
naukowcem , 0 szeroklch zainteresowaniach , 0 czym
5wiadczil prowadzone przez Nlego badania naukowe.
Dotycz<l zagadnieri dynamicznych mechaniki osrodkow
cii'jglych i zastosowania metod numerycznych w anal lzie
stereomechanicznej konstrukcj l maszynowych oraz
biomechaniki i sprz~tu medycznego. Jego prace wyplywaj<l
z autentycznych potrzeb przemyslu, a wyniki badan
znalazly wiele praktycznych zastosowan.
Za wybitne osi<tgni~cia naukowe i organizacyjne oraz
promowanie mlodej kadry naukowej otrzymal indywidualnij
Nagrod~ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego
za caloksztatt dorobku (2010 rok) oraz zostal uhonorowany
wieloma nagrodami i wyro:inieniami, takimi jak: nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego, kilkanakie nagr6d
Rektora Politechniki SI<lskiej oraz wiele nagr6d i odznaczeri
przyznanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne.
W 2007 roku Senat Politechniki Rzeszowskiej nadal
Profesorowi Eugeniuszowi ~witonskiemu tytul Doktora
Honoris Causa. T~ godnosc otrzymal rowniei w swojej
macierzystej uczelni - Politechnice ~lijskieJ , w Politechnice
Lubelskiej oraz w Akademii G6rniczo-Hutniczej.
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