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Szanowni Państwo, 

 

Z ogromną radością przekazujemy Państwu pierwszy 

numer Newslettera PTWK. Newsletter przesyłany będzie  

do Państwa za pośrednictwem poczty raz na miesiąc. 

  Zarząd PTWK 

NAGRODY 

Gratulacje dla pani Prof. Anny Pajączkowskiej, która  

w  Konkursie o Nagrodę im. Jana Czochralskiego 

otrzymała nagrodę specjalną, za wybitne osiągnięcia 

naukowe i całokształt działań na rzecz przywrócenia 

dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego. 

 

KONFERENCJE 

 Seminarium: Polish Crystallography: Past, Present and 

Future, Warszawa, 14 kwietnia 2014 

 www.ptwk.org.pl/iycr2014/Pol_OgloszenieWarsz.pdf 

 

 Sympozjum PTWK: Nowe krystaliczne Materialy 

Funkcjonalne podczas 57. Zjazdu PTChem  

i SITPChem w Czestochowie, 14 - 18 wrzesnia 2014 

 

Tematyka Sympozjum dotyczy zagadnień związanych  

z procesami krystalizacji, zarówno w zakresie teorii jak  

i eksperymentu a także charakteryzacji i zastosowań 

materiałów krystalicznych, nanomateriałów, nowych 

funkcjonalnych materiałów krystalicznych  

i biokrystalicznych.  

 

W ramach sympozjum istnieje możliwość zwolnienia 

części doktorantów z opłaty rejestracyjnej, jak również 

wykładowców zaproszonych z części opłaty 

konferencyjnej. Zwolnienie z opłaty będzie przysługiwać 

osobom należącym do PTWK, którzy opłacili wszystkie 

składki członkowskie. 

 

Ważne daty: 

Do 1 maja - Zgłoszenie uczestnictwa oraz przesłanie 

abstraktu/abstraktów. 

Do 31 maja - Wniesienie opłat w przypadku skorzystania  

z możliwości obniżki opłaty zjazdowej. 

 

Więcej informacji na stronie http://ptchem2014.czest.pl/, 

jak również w aktualnych mailach. 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WZROSTU KRYSZTAŁÓW 

Rok 2014 został obwołany międzynarodowym rokiem 

krystalografii. Z tej okazji Instytut Fizyki Uniwersytetu 

Śląskiego organizuje "Ogólnopolski Konkurs Wzrostu 

Kryształów", którego celem jest włączenie polskich szkół 

do międzynarodowej sieci szkół biorących udział w 

eksperymentach wzrostu kryształów. W konkursie 

zarejestrowano ponad 800 zgłoszeń. 

 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE 

Obecnie PTWK liczy 157 członków z różnych instytucji 

naukowych, politechnik i uniwersytetów z całej Polski jak 

również z zagranicy. Najwięcej członków jest z Warszawy 

49%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o uregulowanie zaległości związanych  

z opłatami za członkostwo. Roczna wysokość składek 

członkowskich od 2011 to 30 zł - do stopnia doktora 

włącznie i 50 zł osoby pozostałe. 

Składki prosimy uiszczać poprzez przelew bankowy  

na konto PTWK: 23 11602202 0000 0000 1235 1497 
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