
Protokół

V ZEBRANIA ZARZĄDU PTWK

Piąte Zebranie Zarządu PTWK kadencji 2007-2010 odbyło się w dniu 18 lutego 2009 r, w 

Warszawie, w ITME przy ul. Wólczyńskiej 133.

Obecni:  Ewa Talik,  Stanisław Krukowski, Zbigniew Żytkiewicz,  Dorota Pawlak, Ludwika 

Lipińska

Program V Zebrania Zarządu:

1. Powitanie uczestników - prof. Ewa Talik

2. Zatwierdzenie protokołu z IV Zebrania Zarządu PTWK - dr L. Lipińska

3. Przedstawienie propozycji scenariusza konferencji ICCG-2013 i Szkoły na temat Wzrostu 

Kryształów w Gdańsku

4. Plany współpracy z Niemieckim Towarzystwem Wzrostu Kryształów – prof. S. Krukowski

5. Sprawy organizacyjne i członkowskie 

6. Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2008 – dr L. Lipińska

7. Sprawy różne

Ad. 1 Powitanie uczestników 

Uczestników zebrania powitała prof. Talik zastępując nieobecnego z powodu choroby prof. 

Wojciecha  Sadowskiego.  Profesor  Talikowa  poinformowała,  ze  Seminarium  Grupy 

Aktywnych nauczycieli z Katowic, które odbyło się 14-go listopada na terenie ITME było 

wielkim  sukcesem,  podziękowała  wykładowcom:  prof.  Annie  Pajączkowskiej,  prof. 

Krukowskiemu,  dr  Pawlak  oraz  dyr.  Zygmuntowi  Łuczyńskiemu  z  udzielenie  gościny. 

Przekazała list adresowany do Prezesa PTWK prof. Sadowskiego od Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego  prof.  Krystiana  Roledera  z  podziękowaniami  za  pomoc  przy  organizacji 

wymienionego seminarium.

Ad.   2 Przyjęcie protokołu z IV Zebrania Zarządu PTWK  

W głosowaniu jawnym protokół z IV Zebrania przyjęto jednogłośnie.



Przy okazji  prof.  Talik  zapytała,  do kiedy można zgłaszać prace doktorskie do konkursu. 

Ustalono, że jest czas do końca roku i tę informację należy umieścić na stronie internetowej z 

adnotacją, ze konkursowe prace powinny być przekazywane Przewodniczącemu Kapituły.

Ad.  3  Przedstawienie  propozycji  scenariusza  konferencji  ICCG-2013  i  Szkoły  na  temat 

Wzrostu Kryształów w Gdańsku

Profesor  Krukowski  poinformował,  że  razem z  profesorem Żytkiewiczem byli  u  Rektora 

Politechniki Warszawskiej i załatwili rezerwację sal (potwierdzoną pisemnie) na konferencję 

ICCG-2013.  Koordynatorem  konferencji  będzie  Politechnika  Warszawska  i  Uniwersytet 

Śląski, studenci będą służyli pomocą. Rektor PW wyznaczy jednego z pracowników np. prof. 

Franciszka Kroka z Wydziału Fizyki do kontaktów z Komitetem Organizacyjnym konferencji 

2013.

Uzgodniono z Niemcami, że 4-go marca w Dreźnie przed otwarciem DGKK w godz. 830-1300 

będą omawiane sprawy wspólnej organizacji  konferencji ICCG-2013. Odbędzie się ona w 

dniach 11-16 sierpnia 2013 w Warszawie. Sekretarka prof. Fornariego zarezerwowała pokoje 

hotelowe dla członków PTWK, na czas ich pobytu w Dreźnie.

Następnie  dyskutowano  nad  organizacją  konferencji  ICCG-2013,  kształtem  International 

Advisory Board  i  Organizing  Committee  i  zakresem ich  odpowiedzialności.  Ustalono,  że 

Przewodniczący sesji będą polsko-niemieccy.  Tylko sesja biologicznych kryształów będzie 

kierowana przez Anglików.

Następnie dyskutowano nad ilością sesji i ich tytułami. Za wzór posłużyły konferencje ICCG-

13/ICVGE-11 – 2001 w Kyoto, w Japonii, ICCG-14/ICVGE12 – 2004 w Grenoble we Francji 

oraz ICCG-15/ICVGE-13 – 2007 w Salt  Lake City w Stanach Zjednoczonych.  Dr Dorota 

Pawlak- sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji 2013 w Warszawie zrobiła roboczy 

schemat  propozycji  do  dyskusji  ze  stroną  niemiecką.  Został  on  wysłany  do obecnych  na 

Zebraniu Członków Zarządu w celu dalszej dyskusji. Znajduje się on w załączniku.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne i członkowskie 

Omawiano organizację  konferencji  PTWK, która ma się odbyć w 2010 roku w Gdańsku. 

Podkreślano,  że  trzeba  jak  najszybciej  powołać  Komitet  Programowy,  który  przygotuje 

pogram  knferencji,  na  podstawie,  którego  będzie  można  wystąpić  o  dofinansowanie  do 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzeba będzie zrobić przetarg na organizacje tej 



konferencji.  Zauważono,  że  najlepszym  czasopismem  do  wydania  materiałów 

konferencyjnych jest Journal of Crystal Growth lub Crystal Growth and Design. Poruszono 

również  sprawę  konferencji  Polsko-Niemiecko-Japońskiej  –październik  2009  w  Japonii  i 

Korei. Prof. Krukowski zauważył, że nie jesteśmy przygotowani finansowo, żeby pojechać do 

Japonii.

W dalszych dyskusjach powrócono do konferencji w 2013 roku i zbierania funduszy na jej 

organizację. Strona  niemiecka  zobowiązała  się  do  zbierania  funduszy  poprzez  „lokal 

organizations”. Dofinansowaniem trzeba przede wszystkim objąć przedstawicieli ze Wschodu 

i studentów. Członkowie komitetu organizacyjnego konferencji ICCG-2013 zgodzili się, ze w 

Dreźnie trzeba przede wszystkim załatwić sprawy organizacji  sesji i  zbieraniem funduszy. 

Trzeba  zaproponować  Advisory  Bard,  wykłady  plenarne  maksymalnie  6-8,  wykład 

poświęcony  Czochralskiemu-opening  lecture  („Impact  of  Czochralski  on  Crystal  Growth 

Technology”)

Ustalono harmonogram na najbliższe miesiące:

1. Zdobywanie dofinansowania do konferencji w Gdańsku 2010

2. Dofinansowanie  do  konferencji  w  Pekinie,  wydrukowanie  materiałów 

konferencyjnych- ulotki (zaproszenie do Advisory Board)

3. Następne spotkanie z Niemcami zaplanowano na przełomie września i października w 

Polsce.

Ad. 6. Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2008

Dr  Lipińska  przekazała,  że  mecenas  Lila  Głazowska  zobowiązała  się  przygotować 

sprawozdanie finansowe za rok 2008 na początek  marca.  W związku z tym zaplanowano 

następne zebranie Zarządu na drugą połowę marca 2009. 

protokołowała L. Lipińska


