Protokół

IV ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK
Czwarte Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2007-2010 odbyło się w dniu 8 października
2008r, w Warszawie, w ITME przy ul. Wólczyńskiej 133.
Obecni: Wojciech Sadowski, Ewa Talik, Stanisław Krukowski, Zbigniew Żytkiewicz,
Ludwika Lipińska

Program Zebrania:
1. Powitanie uczestników - prof. W. Sadowski
2. Zatwierdzenie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK - dr L. Lipińska
3. Przygotowanie wstępnego scenariusza konferencji ICCG-2013 i Szkoły na temat Wzrostu
Kryształów w Gdańsku oraz programu wyjazdu do Berlina
4. Sprawy organizacyjne i członkowskie.
5. Plan działań PTWK do końca br.
6. Sprawy różne.
Ad. 1 Powitanie uczestników
Uczestników zebrania powitał prof. Sadowski.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z III Zebrania Zarządu PTWK
Omówiono uwagi dotyczące protokółu z II Zebrania Zarządu PTWK. Prof. Krukowski
sugerował, żeby w sprawozdaniu znalazła się informacja, że część dokumentacji finansowej
PTWK znajduje się w kancelarii mecenas Lilii Głazowskiej. Po uwzględnieniu tej uwagi w
głosowaniu jawnym protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3 Przygotowanie wstępnego scenariusza konferencji ICCG-2013 i Szkoły na temat
Wzrostu Kryształów w Gdańsku oraz programu wyjazdu do Berlina
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Prof. Sadowski uważa, że do Berlina powinny jechać dwa zespoły: zespół przygotowujący
konferencję w Warszawie oraz zespół przygotowujący Szkołę na temat Wzrostu Kryształów
w Gdańsku. Przypomniano składy obu zespołów. Profesor Sadowski uważa, że na spotkanie z
niemieckimi zespołami należy przygotować pełne scenariusze konferencji i szkoły.
Dyskutowano nad terminem wyjazdu, najbardziej odpowiedni dla wszystkich w roku 2008
okazał się termin 7-8 grudnia. Padła również propozycja połączenia tego spotkania z
konferencją Niemieckiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów w marcu 2009 w Dreźnie.
Ostateczny termin wyjazdu uzależniono od możliwości organizacyjnych strony niemieckiej.
Ustalono, że następne spotkanie Zarządu odbędzie się W Gdańsku pod koniec lutego, zostanie
ono połączone z przyjęciem sprawozdania finansowego za 2008 rok. Profesor Sadowski
powiedział, ze chciałby zaplanować dwudniowe zebranie połączone z sesją wykładową (2, 3
wykłady). Do wygłoszenia referatów zgłosili gotowość: prof. Talik, prof. Żytkiewicz, prof.
Krukowski. Profesor Talik wspomniała o 90 rocznicy metody Czochralskiego i zasugerowała,
ze jeden z wykładów mógłby być temu poświęcony. Następnie uczestnicy zebrania
zastanawiali się nad czasem przeznaczonym na każdy wykład (30 czy 45 minut) i jak nazwać
sesję wykładową: minikonferencją czy warsztatami. Ustalono czas minikonferencji na 3, 4
godziny, wykłady po 45 minut. Prof. Talik zaproponowała profesor Annę Pajączkowską do
wygłoszenia wykładu o metodzie Czochralskiego. Uczestnicy zebrania zostali poproszeni o
zgłoszenie w ciągu miesiąca tematów na pozostałe wykłady. Profesor Sadowski obiecał
zrobić rozpoznanie logistyczne.
W dalszej dyskusji powrócono do sprawy wspólnych przygotowań z niemieckimi
kolegami konferencji w 2013 roku. Postanowiono, że podczas zebrania Zarządu w Gdańsku w
lutym 2009 zostaną ostatecznie ustalone propozycje scenariuszy konferencji w Warszawie i
szkoły w Gdańsku. Profesor Krukowski zobowiązał się napisać list do prof. Fornariego
(przewodniczącego niemieckiego zespołu współorganizującego konferencję w Warszawie),
żeby ustalić ostateczny termin spotkania zespołów polskich i niemieckich. Przypomniano, że
w 2013 roku najpierw odbędzie się szkoła w Gdańsku - początek sierpnia, w następnym
tygodniu konferencja w Warszawie. Profesor Krukowski (przewodniczącego polskiego
zespołu współorganizującego konferencję w Warszawie) zauważył, że już trzeba wystosować
pismo do Politechniki Warszawskiej w sprawie rezerwacji sal wykładowych (na 1000 osób) i
akademików. Kampus PW jest bardzo wygodnym miejscem do organizowania tego typu
imprez. Uczestnicy spotkania stwierdzili, ze zgodnie ze statutem Towarzystwo można
wyłonić komisje: jedną do spraw organizacji szkoły, a drugą do spraw organizacji
konferencji. Przewodniczący tych komisji na zebraniach Zarządu będą sprawozdawać swoje
2

działania. Zarząd powołał dwa komitety: Przewodniczącym pierwszego został prof.
Krukowski, drugiego prof. Sadowski. Powołane komitety mogą prowadzić rozmowy w
imieniu PTWK. Ustalono, ze rozliczenie finansowe będzie prowadziła strona polska.
Afiliacja komitetów będzie zgodna z afiliacją instytucji, w której pracuje przewodniczący.
Prof. Krukowski zauważył, że po majowym zjeździe PTWK, następuje blokada konta na kilka
miesięcy. Organizatorem konferencji w Gdańsku jest PTWK, współorganizatorem IWC PAN
i Politechnika Gdańska. Na konferencję w Chinach musi być wszystko przygotowane.
Konferencję w Gdańsku zorganizuje firma wyłoniona na drodze przetargu. Ustalono, że do
spotkania w lutym zostanie przygotowany wstępny scenariusz, miejsce oraz koncepcja sali.
Profesor Krukowski poinformował, że podzieliliśmy się z Niemcami sesjami. Jeden tom
czasopisma Journal of Crystal Growth będzie poświęcony sprawom konferencji i szkoły.
Profesor Sadowski wyraził opinię, że można zasugerować tematy sesji, prof. Krukowski
przypomniał, ze jedną sesję należy oddać Anglikom na biologiczne kryształy.
Ad 4 Sprawy organizacyjne i członkowskie
Profesor Talik poinformowała, że Uniwersytet Śląski jako członek wspierający uregulował
składki. Na stronie www PTWK na liście członków znajdują się 132 osoby, weryfikacja
członkostwa odbędzie się po analizie dokonanych opłat członkowskich. Jednogłośnie przyjęto
nowego członka mgr inż. Monikę Michalską z ITME.
Ad 5 Plan działań PTWK do końca br.
Profesor Sadowski poinformował, że medal Czochralskiego otrzymał prof. Juergen Buschow
(14-go września na E-MRS Fall Meeting 2008 w Warszawie). Uroczystość prowadził prof.
Mycielski, prof. Talik dokonała laudacji a prof. Sadowski wręczył medal.
Profesor Sadowski prosił o sugestie w sprawie terminu konferencji PTWK w 2010 roku.
Przyjęto majowy termin. Prezes zobowiązał się, że przygotuje nową wersję wniosku do
Ministerstwa z uwzględnieniem działalności związanej z krzewieniem kultury i popularyzacją
nauki, prosił o zgłaszanie potrzeb do końca października. Prof. Talik poinformowała o
zaplanowanym na 14-go listopada Seminarium Grupy Aktywnych Nauczycieli z Katowic,
które ma się odbyć w ITME.
Profesor Sadowski powiedział, że jest po rozmowach z profesorem Mycielskim - Prezesem
Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych i profesorem Lisem prorektorem AGH, z
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których wynika potrzeba zorganizowania dużego kongresu integrującego różne polskie
towarzystwa materiałowe. Integracji sprzyjać będzie wymiana staży, praktyk w różnych
instytucjach. Padła również propozycja współpracy PTWK z podobnymi Towarzystwami z
Europy Środkowej. Planuje się wystosować odpowiednie pisma do przewodniczących tych
Towarzystw.

Ad 6 Sprawy różne.
W następnym punkcie omawiano sprawy prac doktorskich. Profesor Talik powiadomiła, że
przekazała do Kapituły pracę Magdaleny Kruczek. Profesor Sadowski przypomniał, że Walne
Zgromadzenie może powoływać nowe sekcje, trzeba o jego terminie zawiadomić członków z
trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
Profesor Żytkiewicz wspomniał o organizacji warsztatów Euro-MBE w marcu 2009, na ich
stronie internetowej pojawi się logo PTWK.
protokołowała L. Lipińska
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