
Protokół

IX ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Dziewiąte Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2007-2010 odbyło się w dniu 25 stycznia 2010r, 

w Warszawie, w ITME przy ul. Wólczyńskiej 133.

Obecni: Wojciech Sadowski, Stanisław Krukowski, Zbigniew Żytkiewicz, Ludwika Lipińska. 

Program VIII Zebrania Zarządu:

1. Powitanie uczestników – prof. Sadowski

2. Stan przygotowań do konferencji w Gdańsku -prof. W. Sadowski

3. Stan prac nad przygotowaniem do szkoły ISSCG’13 – prof. E. Talik

4. Stan przygotowań do konferencji ICCG-2013 – prof. S. Krukowski

5. Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2009

6. Sprawy organizacyjne

7. Sprawy różne

Ad. 1 Powitanie uczestników 

Uczestników zebrania powitał prof. Sadowski. 

Ad. 2. Stan przygotowań do konferencji w Gdańsku

Profesor Sadowski przedstawił propozycję ulotki konferencji w Gdańsku i poinformował, że 

strona  konferencji  jest  już  aktywna  i  można  się  na  niej  rejestrować.  Zaproszonych 

wykładowców jest 13, z czego 11-tu potwierdziło swoją obecność. Jim Cava i Klaus Ploog 

jeszcze nie odpowiedzieli. Jim Cava jest kandydatem do medalu Czochralskiego w 2010 roku 

(E-MRS, Warszawa). Potrzebni są jeszcze inni kandydaci np. Profesor Andrzej Mycielski ze 

swoimi osiągnięciami w dziedzinie ZnO, Prof. Krukowski zaproponował również Katharinę 

Lorenz  z  jej  szerokopasmowymi  półprzewodnikami.  Następnie  dyskutowano  nad  ulotką 

konferencji  w  Gdańsku.  Zwrócono  uwagę,  że  powinna  być  uzupełniona  o  informacje  o 

wysokości  opłaty  konferencyjnej  i  terminie  jej  wnoszenia.  Ustalono  wysokość  opłaty  dla 

doktorantów na  1300 zł,  dla  pozostałych  uczestników 1600 zł.  Organizatorzy  konferencji 

będą musieli szukać sponsorów chętnych do dofinansowania.
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Następnie dyskutowano nad programem konferencji.

Rozpocznie się ona w niedzielę 23-go maja rejestracją po której nastąpi uroczyste otwarcie o 

godz 17-tej i jeden wprowadzający wykład nt historii Gdańska, po czym zaplanowana jest 

kolacja. Profesor Sadowski zaproponował żeby wykład o Janie Czochralskim wygłosił prof. 

Rachoń, były Rektor PG. Ustalono że w każdej sesji będą dwa wykłady i 1 oral, sesje będą 

przedzielone przerwami na kawę lub lunch (godz 13-15). I tak: w poniedziałek 4 sesje, 2 

przed i  2 po obiedzie,  wtorek 2 sesje przed obiadem,  po obiedzie  sesja młodzieżowa i  1 

zwykła sesja, środa 2 sesje przed obiadem, po obiedzie wycieczka, w czwartek 2 sesje oraz 

zamknięcie konferencji. Sesja posterowa będzie miała miejsce w poniedziałek wieczorem jak 

również zebranie Zarządu o godz. 20-tej. Na wtorek zaplanowano bankiet. Walne zebranie 

PTWK połączone z wyborami odbędzie się w  środę o godz. 20-tej. Podczas wtorkowej sesji 

młodzieżowej zostaną wręczone nagrody za najlepszą pracę doktorską. Prof. Talik zgłosiła 

dwie prace, prof. Sadowski jedną.

Ad 4 Stan przygotowań do konferencji ICCG-2013

Profesor  Krukowski  poinformował,  że  konferencje  w  2013  r  można  zorganizować  na 

kampusie  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Problemem  jest  barak  sali  na  2000  osób, 

Audytorium  Maximum  nie  ma  takiej  pojemności.  Inaugurację  można  zorganizować  w 

pobliskim  Teatrze  Wielkim.  UW  również  nie  posiada  dobrego  miejsca  dla  wystawców. 

Kanclerz uczelni obiecał, że  udostępni plan terenu żeby można dobrze zaplanować miejsce 

konferencji.

Ad 5. Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2009

Przypomniano  o  konieczności  sporządzenia  sprawozdania  finansowego  za  2009  rok.  W 

związku z tym zaplanowano następne posiedzenie Zarządu na drugą połowę marca 2010.

Ad 6. Sprawy organizacyjne

W poczet członków PTWK jednogłośnie przyjęto prof. Marka Grinberga.

Prof. Talik zapraszała na szkołę którą organizuje 10 marca w Katowicach
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protokołowała L. Lipińska
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