
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
WZROSTU KRYSZTAŁÓW 

 

Dnia 21.05.2007 roku w Zakopanym odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa 
Wzrostu Kryształów (PTWK). Na zebraniu obecne były 53 osoby uprawnione do głosowania 
(Załącznik nr 1 – lista obecności), na 126 osób członków PTWK uprawnionych do 
głosowania. 

Zebranie otworzył urzędujący Prezes PTWK prof. Stanisław Krukowski. Po powitaniu 
przybyłych uczestników prof. S. Krukowski zaproponował następujący porządek Zebrania:  

• Otwarcie obrad i powitanie uczestników  
• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania  
• Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  
• Wybór Komisji Skrutacyjnej  i Wyborczej 
• Wybór Komisji Wnioskowej  
• Omówienie i przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania  
• Sprawozdanie z działalności PTWK w latach 2004 - 2007  -Prezes prof. S. Krukowski 
• Dyskusja 
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

ustępującemu Zarządowi 
Zgłoszenie kandydatów i • wybór kandydatów do Zarządu: 

 Prezes Elekt  o
 Sekretarz, Seko retarz Techniczny 

o Skarbnik 
o Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych 
eni  i wybór kandydatów do Komisji Rewizyjn• Zgłosz e ej 

• Zgłoszenie i wybór kandydatów do Kapituły ds. Nagród Prac Doktorskich PTWK 

of. Wojciech Sadowski 
 Wnioskową 

Na przewodniczącego Walnego Zebrania zaproponowano prof. M. Drozdowskiego. 
Kan

 

 dr R. Dwiliński 
 

• Ogłoszenie wyników wyborów 
• Wystąpienie Prezesa PTWK - pr
• Wolne wnioski, przedstawienie wniosków przez Komisję
• Przyjęcie wniosków z Walnego Zebrania  
• Zamknięcie Zebrania 

dydatura została przyjęta przez obecnych jednomyślnie. Na wstępie prof. M. Drozdowski 
podziękował zebranym za wybór na przewodniczącego Walnego Zebrania. Na   protokolanta  
zebrania  prof. M.  Drozdowski zaproponował dr D. Kasprowicz. Kandydatura ta została  
zaakceptowana  przez zebranych jednomyślnie. Przewodniczący Zebrania zapytał o uwagi lub 
propozycje dotyczące przedstawionego porządku Zebrania. W głosowaniu jawnym 
zaakceptowano jednomyślnie zaproponowany porządek obrad. W kolejnym punkcie porządku 
zebrania dokonano wyboru kandydatów do Komisji Wyborczej: 

 
•
• mgr S. Ganschow
• dr M. Kruczek  
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W kolejnym punkcie Walnego Zebrania przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej. 
W s

• dr M. Boćkowski 
ki  

astępnie prof. S. Krukowski omówił protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, który 
był

 Zarząd, wybrany na Walnym Zebraniu w Zakopanym dnia 17 maja 2004 roku, 

 
•  

Sym terials” w ramach  

Crystal Growth”, Berlin, 6-8.03.2006, 

olish Conference on 

ścielisko, 

iconductor Optoelectronics”, Wiedeń, 26-28.11.2006. 

ls łów postanowiło kontynuować promocje 
wyb

kład Komisji Wnioskowej weszły następujące osoby: 
  

• dr hab. M. Koziels
• prof. A. Rogalski  
 
N
 wcześniej dostępny dla członków PTWK  na  stronie  internetowej  Towarzystwa. W  

kolejnym  punkcie  prof.  S. Krukowski  przedstawił  sprawozdanie  Zarządu  PTWK z 
działalności w kadencji 2004 – 2007, omawiając jego najważniejsze punkty (Załącznik nr 2). 

 
•

podczas swojej kadencji zebrał się na ośmiu posiedzeniach 

Organizacja oraz współorganizacja konferencji i sympozjów:
 

   C  „Science  and  Technology  of  Nitrides  and Related Maposium
E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 6-10.09.2004, 

 
Konferencja “Phonon spectroscopy”, Poznań - Puszczykowo, 19-21.05.2005, 

 
Sym ponent Alloys and Intermetalic Compounds for Magnetic posium B “Multi-com
Applications and Nanotechnology” w ramach E-MRS Fall Meeting, Warszawa, 5-9.09.2005, 

 
“Eight  International  Conference  on  Intermolecular  Interactions  in   Matter”,   Nałęczów, 
8-10.09.2005, 

 
“Joint German-Polish Meeting on 

 
“Fif  International Conference on Solid State Crystals” & “Eight Pth
Crystal Growth”, Zakopane-Kościelisko, 20-24.05.2007, 

 
“Second   Polish-Japanese-German   Crystal   Growth   Meeting”,   Zakopane-Ko
24-15.05.2007, 

 
Konferencja “Sem

 
 Konkurs prac doktorskich •

  
o kie Towarzystwo Wzrostu KrysztaP

itnych prac naukowych dotyczących wzrostu i charakteryzacji kryształów 
objętościowych, cienkich warstw oraz struktur niskowymiarowych i przyznawać raz na trzy 
lata Nagrodę Naukową za najlepszą pracę doktorską z tej tematyki. Ustalono, że Laureaci 
Nagrody będą zaproszeni do wygłoszenia wykładu na Konferencji Naukowej połączonej ze 
Zjazdem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów i otrzymają Dyplom uznaniowy. Na 
Walnym Zebraniu powołano Kapitułę Nagród Naukowych PTWK. Przewodniczącą została 
wybrana prof. dr hab. Bożena Hilczer, a jej członkami prof. Marek Godlewski, prof.  Bogdan 
Mróz, prof. Keshra Sangwal. Na mocy statutu Kapituły z urzędu członkiem Kapituły został 
Prezes-elekt prof. Wojciech Sadowski. Na Konkurs zgłoszono trzy prace. Konkurs został 
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rozstrzygnięty przez Kapitułę Nagród Naukowych PTWK. Kapituła wybrała dwóch laureatów 
nagrody PTW: dr J. Borc z Politechniki Lubelskiej, promotorem był prof. K. Sangwal, oraz dr 
I. Jóźwik również z Politechniki Lubelskiej, promotorem był prof. J. M. Olchowik. Wyniki 
konkursu zostały przedstawione w protokole z VIII zebrania Zarządu PTWK.  
 

• Działalność edukacyjna 

 ramach prowadzenia działalności edukacyjnej został przygotowany roczny wykład na 
tem

Biuletyn PTWK 

 czasopiśmie „Materiały Elektroniczne”, wydawanym przez Instytut Technologii 
Mat

• Sprawy członkowskie i finansowe 
 

W zestawieniu zbiorczym dotyczącym składek płaconych: wykazano, że na dzień 1 maja 
200

awczym dokonano rozliczenia za rok 2004, 2005 oraz 2006 w 
Urz

 konta wynosił 10 198,81 zł (w dniu 17.05.04). Nie 
uw

a Nauki i Szkolnictwa Wyższego na organizację 
kon

 
W
at Fizyki i Technologii wzrostu kryształów. Wykład ten odbywał się w roku akademickim 

2005/2006 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie przy Al. Lotników 32/46. Wykład 
prowadzili prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński oraz prof. Z. Żytkiewicz. Do 
wygłoszenia specjalistycznych wykładów zostali dodatkowo zaproszeni  prof. K. Sangwal, 
doc. P. Perlin oraz dr S. Kret. Wykład był dostępny na stronie internetowej PTWK. W tym 
roku wykład został przeniesiony do interdyscyplinarnego Centrum Modelowania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład został poszerzony o zagadnienia modelowania. 

  
• 
  
W
eriałów Elektronicznych w Warszawie kontynuowano wydawanie kolejnych numerów 

Biuletynu PTWK zawierających protokóły z zebrań Zarządu PTWK, sprawozdania Zarządu i 
Komisji z działalności w okresie kadencji. Zarząd wyraża podziękowania dyrektorowi ITME, 
dr Zygmuntowi Łuczyńskiemu za przychylną postawę oraz zespołowi redakcyjnemu 
czasopisma „Materiały Elektroniczne” za udział w przygotowaniu Biuletynu PTWK.  
 

4 roku PTWK zrzeszało 100 członków, aktualnie na dzień 1 maja 2007 roku  PTWK liczy 
126 członków. Zarząd nie skreślał członków z listy. Należy dodać, że znaczna obniżka opłaty 
konferencyjnej PCCG-8 & ICSSC-5 dla członków PTWK o 30 % spowodowała aktualizację 
składek członkowskich.  

W okresie sprawozd
ędzie Skarbowym. Sprawy rozliczeń z Urzędem Skarbowym załatwiono bez dodatkowych 

obciążeń finansowych dzięki uprzejmości Pani Radcy Skarbowej Lili Głazowskiej, która 
prowadziła nasze sprawy bez opłaty.  

Przy przejmowaniu kadencji stan
zględniając wpłat na konferencję PCCG-8 & ICSSC-5 stan konta PTWK na dzień 

21.05.2007 wynosił 9 900,00 zł. Kwota ta pochodzi ze składek członków indywidualnych i 
stowarzyszonych. Można stwierdzić, ze stan konta PTWK po rozliczeniu konferencji nie 
będzie niższy, pomimo że organizatorzy konferencji pokrywają koszty udziału większości 
zaproszonych wykładowców - 25 osób. Dodatkowo PTWK zwolniło całkowicie z opłaty 
konferencyjnej 8 osób, członkowie PTWK płacą 70% oraz doktoranci 50% całkowitej opłaty 
konferencyjnej. W konferencji PCCG-8 & ICSSC-5  bierze udział 160 uczestników, w tym z 
Polski jest  100 osób,  60 jest z zagranicy. 

PTWK otrzymało dotacje Ministerstw
ferencji PCCG-8 & ICSSC-5, a także pozyskało sponsorów: International Union for 

Crystallography, Institute of Electronic Materials Technology, Institute of High Pressure 
Physics Polish Academy of Science, Labsoft - Biuro Techniczno - Handlowe. Należy 
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podkreślić dobra współpracę z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, na terenie 
którego odbywało się przygotowanie konferencji. 

 
Na zakończenie Prezes PTWK prof. S. Krukowski wyraził podziękowanie członkom 

Zarządu za współpracę w czasie realizacji działalności Towarzystwa, w szczególności: mgr 
Bolesławowi Łucznikowi (Skarbnik PTWK) za prowadzenie spraw finansowych dr Tomkowi 
Klimczukowi za organizację i prowadzenie strony internetowej, dr Dorocie Pawlak za 
sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu, mgr Pawłowi Strąkowi oraz mgr Pawłowi 
Kempistemu za szczególnie intensywną współpracę w przygotowaniu konferencji PCCG-8 & 
ICSSC-5 oraz pełnieniu funkcji sekretarza konferencji, Komitetowi Naukowemu Konferencji 
za wsparcie podczas konferencji oraz wszystkim osobom, które wspierały działalność PTWK 
w okresie mijającej kadencji. 

 
 
W kolejnym punkcie zebrania zaplanowano dyskusje, w czasie której głos zabrali: 

 
Prof. K. Sangwal zapytał o szczegóły przyznanej Nagrody prac doktorskich PTWK. W 
odpowiedzi Prof. S. Krukowski poinformował, że do nagrody w pierwszym terminie 
podanym przez PTWK zgłoszono tylko jedną prace doktorską. W związku z tym Zarząd 
PTWK na VI zebraniu podjął uchwalę o przedłużeniu terminu zgłaszania prac. Kapituła ds. 
Nagród przyznała nagrodę za prace doktorska dr Borcowi oraz dr Jóźwik. Dr Borc 
zaprezentuje tezy oraz wyniki swojej pracy czasie trwania konferencji PCCG-8 & ICSSC-5. 
Ze względu na nieobecność w kraju dr Jóźwik nie może zaprezentować wyników na 
konferencji. Prof. S. Krukowski zwrócił uwagę na konieczność większego upowszechnienia 
Konkursu o Nagrodę PTWK za pracę doktorską. 
 
Mgr inż. E. Tymicki zapytał czy istnieje możliwość odliczenia 1% od podatku wpłat na 
PTWK. Prof. S. Krukowski poinformował, ze nie ma takiej możliwości ponieważ mimo 
starań do tej pory Towarzystwo nie uzyskało statusu towarzystwa użyteczności publicznej. 
 
Prof. Dec zapytał czy istnieje możliwość wpłaty jednorazowej składki. W odpowiedzi dr B. 
Łucznik poinformował, że istnieje taka możliwość. Przykładowo prof. Hermann zapłacił 
jednorazową, dożywotnią składkę wysokości 100 EURO. Dokładna informacja na ten temat 
zostanie podana w najbliższym czasie na stronie internetowej PTWK. 
 
Mgr B. Łucznik zaproponował powołanie Komitetu ds. organizacji międzynarodowej 
konferencji ICCG-16 w 2013 roku ze względu na to, że kadencja aktualnego Zarządu PTWK 
kończy się w 2010 roku. 
 
 

Następnie głos zabrał prof. M. Kozielski, który w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił 
ocenę pracy Zarządu w minionej kadencji (Załącznik nr 3). Na zakończenie wystąpienia w 
imieniu Komisji Rewizyjnej prof. M. Kozielski zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium 
ustępującemu zarządowi. Przewodniczący walnego zebrania prof. M. Drozdowski zarządził 
głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnego głosowania udzielono 
absolutorium ustępującemu zarządowi PTWK. 
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W kolejnym punkcie zebrania przystąpiono do wyborów nowych władz PTWK. Po 
dyskusji stwierdzono, że zgodnie ze statutem PTWK Walne Zebranie jest prawomocne do 
wyboru nowych władz PTWK. W kolejności dokonano wyboru:  

• Prezesa Elekta  
• Komisji Rewizyjnej  
• Sekretarzy 
• Skarbnika  
• Przewodniczących Sekcji Specjalistycznych 

Na Prezesa Elekta zgłoszono następujące kandydatury: 

• prof. M. Leszczyński  
• prof. E. Talik 

Prof. M. Leszczyński zadeklarował kontynuację współpracy PTWK z ITME, UNIPRESS oraz 
TOPGAN. W sposób szczególny prof. M. Leszczyński omówił starania o organizację 
międzynarodowej konferencji ICCG-16 w 2013 roku. 

Prof. E. Talik zadeklarowała kontynuację linii poprzedników we współpracy z  
Uniwersytetem Śląskim, który reprezentuje. 

W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:  

• prof. M. Leszczyński  - 26 głosów  
• prof. E. Talik - 27 głosów 

Prezesem Elektem na nową kadencję wybrana została prof. E. Talik. 
 
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:  

• dr D. Kasprowicz 
• prof. M. Kozielski  
• prof. J. M. Olchowik  

W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:  

• dr D. Kasprowicz- 46 głosów 
  

 

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję weszli:  

• dr D. Kasprowicz 
 

Po krótkiej dyskusji ustalono, że dalsza cześć wyborów będzie się odbywała jawnie.  

• prof. Z. Wokulski 

• prof. M. Kozielski - 47 głosów
• prof. J. M. Olchowik - 22 głosy  
• prof. Z. Wokulski - 38 głosów 

• prof. M. Kozielski 
• prof. Z. Wokulski 
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Na Sekretarza PTWK zgłoszono kandydaturę dr L. Lipińskiej. W głosowaniu jawnym 
kandyd

a Sekretarza Technicznego PTWK zgłoszono kandydaturę dr T. Klimczuka. W 
głosow

głosowaniu jawnym 

a Przewodniczącą Sekcji Kryształów Objętościowych jednomyślnie wybrano dr D. 
Pawlak

Do Komisji ds. Nagród zgłoszono następujące kandydatury: 

• prof. J. Bąk - Misiuk 

 

Prof. A. Rogalski oraz prof. K. Sangwal nie wyrazili zgody na kandydowanie. Ze względu na 

• prof. J. Bąk - Misiuk 

 

Na mocy statutu Kapituły z urzędu członkiem Kapituły została również Prezes-elekt PTWK 

h wyborach przewodniczący walnego zebrania, prof. M. Drozdowski udzielił 

• rozwój współpracy naukowej wewnątrz PTWK oraz z innymi towarzystwami 

• ci edukacyjnej, organizacja seminariów, konferencji 

atura została zatwierdzona jednomyślnie. Sekretarzem PTWK na nową kadencję 
wybrana została dr L. Lipińska.  

 
N
aniu jawnym kandydatura została zatwierdzona jednomyślnie. Sekretarzem 

Technicznym PTWK na nową kadencję wybrany został dr T. Klimczuk. 
Na Skarbnika PTWK zgłoszono kandydaturę mgr B. Łucznika. W 
kandydatura została zatwierdzona jednomyślnie. Skarbnikiem na kolejną kadencję wybrany 
został mgr B. Łucznik. 

 
N
, zaś na Przewodniczącego Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych również jednomyślnie 

prof. Z. Żytkiewicza. 
 

• prof. M. Drozdowski 
• prof. W. Kucharczyk 
• prof. T. Łukasiewicz 
• prof. A. Pajączkowska
• prof. A. Rogalski 
• prof. K. Sangwal  

zgłoszoną ilość kandydatów w głosowaniu jawnym podjęto decyzję o zwiększeniu ilości 
członków Kapituły do pięciu osób. W głosowaniu jawnym, przy jednym głosie 
wstrzymującym zatwierdzono następujący skład Kapituły ds. Nagród: 

• prof. M. Drozdowski 
• prof. W. Kucharczyk 
• prof. T. Łukasiewicz 
• prof. A. Pajączkowska

prof. E. Talik.  
Po zakończonyc
głosu nowemu prezesowi PTWK prof. W. Sadowskiemu. W swoim wystąpieniu prof. W. 
Sadowski na wstępie podziękował za powierzone mu zaufanie i zapewnił, że postara się 
kontynuować wszystkie ważne inicjatywy PTWK. Szczegółowy plan działań PTWK w 
kadencji 2007 – 2010 prof. W. Sadowski przedstawi na I posiedzeniu nowego Zarządu, które 
odbędzie się jeszcze przed wakacjami. Następnie prof. W Sadowski zwrócił uwagę na kilka 
ważnych  kwestii: 

naukowymi w Polsce i zagranicą 
starania o  rozszerzenie działalnoś
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• ważnym elementem działań będzie wspieranie działalności naukowej doktorantów, 
młodych naukowców. W tym aspekcie z pewnością zmienią się nieco zasady zbieranie 
prac doktorskich związanych z tematyką Towarzystwa 

• udoskonalenie systemu informacji internetowej, docierania do wszystkich członków 
Towarzystwa 

• uporządkowanie procedur administracyjnych związanych z zarządzaniem 

Na zakończenie prof. W. Sadowski serdecznie podziękował prof. S. Krukowskiemu 
kończącemu kadencję Prezesa, ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, wszystkim 
członkom aktywnie wspierającym działalność PTWK. Szczególnie prof. W Sadowski 
podziękował prof. Annie Pajączkowskiej za ogromny wkład i pracę na rzecz PTWK.   

Po wystąpieniu nowego prezesa PTWK prof. W. Sadowskiego przystąpiono do kolejnego 
punktu zebrania -  wolne wnioski.  

 
W ramach wolnych głosów i wniosków do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące 

wnioski (Załącznik nr 4): 
 
Prof. K. Sangwal wnioskował, by przestrzegano terminów zgłaszania prac doktorskich 
przystępujących do konkursu o nagrodę PTWK, by odpowiednie informacje o konkursie 
znajdowały się na stronie internetowej Towarzystwa oraz by sekretarz Towarzystwa 
przypominał członkom Towarzystwa o konkursie. 
 
Prof. Dec wnioskował o umieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości 
opłacenia jednorazowej składki członkowskiej PTWK oraz określenie wysokości składki. 

 
Prof. Fin – Finowiecki wnioskował o umieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa 
zawiadomień o planowanych rozprawach doktorskich związanych ze wzrostem kryształów. 
zaproponował monitoring prac doktorskich.  

 
 

W dalszym ciągu dyskusji prof. W. Sadowski podziękował wszystkim Komisjom oraz 
uczestnikom zebrania i zaprosił na zebrania w poszczególnych Sekcjach PTWK, które 
zaplanowano na kolejny dzień tj. 22 maja 2007 roku. 
Na tym walne zebranie PTWK zakończono. 
 
 
            

Protokółowała 
Dr Dobrosława Kasprowicz 

 
 
Poznań, 9 lipca 2007 r. 
 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności 
2. Sprawozdanie Zarządu PTWK z działalności w kadencji 2004-2007 r. 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności PTWK w kadencji 2004 – 2007 r. 
4.   Wnioski zgłoszone do Komisji wnioskowe w czasie walnego zebrania PTWK 
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