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Profesor Eugeniusz Świtoński urodził się 7 sierpnia 1940 roku w Drohiczynie. Studia wyższe
ukończył w roku 1963 na Politechnice Poznańskiej, a następnie rozpoczął pracę w Politechnice
Śląskiej, z którą związany jest zawodowo do dnia dzisiejszego. Profesor przeszedł wszystkie
szczeble kariery naukowej i zawodowej. W 1970 r. obronił pracę doktorską, a w 1980 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego. W roku 1991 został mianowany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Katedrze Mechaniki Technicznej Politechniki Śląskiej. Tytuł profesora
uzyskał w roku 1995, a po dwóch latach został mianowany na stanowisko profesora
zwyczajnego. Należy podkreślić, że zarówno rozprawa doktorska, jak i habilitacyjna Profesora
zostały wyróżnione i nagrodzone nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Od
roku 1981 Profesor Eugeniusz Świtoński pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki i
Podstaw Konstrukcji Maszyn, równolegle kierując Zakładem Mechaniki Ogólnej. Od roku 1991
do 1997 był kierownikiem Katedry Mechaniki Technicznej. W latach 1987-1990 pełnił funkcję
prodziekana na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, natomiast od
roku 1997 był kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej a obecnie Kierownikiem Katedry
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor Eugeniusz Świtoński jest wybitnym i cenionym
specjalistą w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii
powłok i prętów cienkościennych. Prowadzone przez Niego badania naukowe inspirowane są
bezpośrednimi potrzebami przemysłu. Pobyt w 1970 roku na stażu naukowym w Wojskowej
Akademii Technicznej pod kierunkiem prof. Jana Szmeltera oraz dalsza współpraca z tą Uczelnią
stanowiły podstawę i ukierunkowanie do podjęcia badań w zakresie stosowania i rozwoju metod
numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych. Z początkiem lat
osiemdziesiątych Profesor Eugeniusz Świtoński podjął współpracę z przemysłem maszyn
górniczych w zakresie dynamiki napędów kombajnów węglowych. Równocześnie prowadził
badania dotyczące biomechaniki i konstrukcji sprzętu medycznego oraz modelowania i
optymalizacji mechatronicznych układów napędowych. Wynikiem tych badań jest szereg
publikacji i opracowań konstrukcyjnych oraz patentów. Profesor Eugeniusz Świtoński jest
autorem ponad 200 opracowań i oryginalnych artykułów naukowych. Uczestniczył i był
organizatorem ponad 80 międzynarodowych konferencji naukowych. Bierze czynny udział w
pracach wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych. Jest Członkiem
komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą. Jako aktywny propagator
mechaniki, w latach 1988-1998 był przewodniczącym Gliwickiego Oddziału PTMTS, a od 1998
do 2002 roku był przewodniczącym Zarządu Głównego PTMTS. Od 1998 roku jest członkiem
Komitetu Mechaniki PAN. Był promotorem 14 prac doktorskich, recenzentem ponad 22 rozpraw
doktorskich i 25 habilitacji oraz opiniował ponad 20 wniosków profesorskich. Wypromował
ponad 150 dyplomantów na studiach magisterskich. Za działalność związaną z pracą naukowobadawczą Profesor Eugeniusz Świtoński uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: nagrodę w
III Ogólnopolskim Konkursie PTMTiS (1996), dwukrotnie indywidualną nagrodę Ministra
Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1970, 1979), nagrodę specjalną Rektora Politechniki Śląskiej
w Ogólnopolskim Konkursie PTMTiS za prace teoretyczne z mechaniki (1972), zespołową
nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983), 4 zespołowe nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej. Został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Medalem Jubileuszowym AGH, Medalem Honorowym Giorgio Agricoli TU VSB
Ostrawa, Złotym Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz honorowym

tytułem „Zasłużony dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM”.
W listopadzie 2008 został uhonorowany statuetką „Złoty Partner 2008” za wybitne osiągnięcia w
rozwoju kadry naukowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W 2007 roku
Profesor Eugeniusz Świtoński został Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej.
W roku 2007 Politechnika Rzeszowska nadała Mu najwyższą godność akademicką Doktora
Honoris Causa.
W roku 2009 Politechnika Śląska nadała Mu najwyższą godność akademicką Doktora Honoris
Causa
Liczne dokonania Profesora Eugeniusza Świtońskiego świadczą o Jego nieprzeciętnej pozycji
naukowej, a uznanie, którym się cieszy w świecie nauki stawia Go wśród najwybitniejszych w
tym gronie.

