PROTOKÓŁ Z SZÓSTEGO ZEBRANIA ZARZĄDU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW
W dniu 19.01.2012 r., w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie, odbyło się szóste Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Kryształów (PTWK) w kadencji 2010-2013 r.
Obecni: prof. E. Talik, prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński, prof. D. Pawlak,
dr K. Racka oraz prof. Z. Żytkiewicz. W zebraniu uczestniczyła także pani A. Hass, która
została zaangażowana w sprawy ogólne, związane z organizacją konferencji ,,ICCGE-2013".
Program Zebrania:
Powitanie uczestników – E. Talik
Przyjęcie protokołu z V Zebrania Zarządu PTWK – E. Talik
Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych – S. Krukowski
Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych – M. Leszczyński
Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Nanokryształów – L. Lipińska
Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Biokrystalizacji – J. Prywer
Informacja dotycząca organizacji ICCGE-2013 oraz szkoły w Gdańsku –
S. Krukowski, D. Pawlak, M. Leszczyński, Z. Żytkiewicz, W. Sadowski, E. Talik
8.
Informacja nt. wystąpienia do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 rokiem
Jana Czochralskiego – E. Talik
9.
Publikacja numeru pokonferencyjnego CRT – E. Talik
10.
Strona internetowa PTWK – E. Talik
11.
Sprawy organizacyjno-członkowskie – E. Talik
12.
Sprawy finansowe – E. Talik
13.
Sprawy różne, informacje.
14.
Dyskusja.
--------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ad. 1. Powitanie uczestników
Zebranie otworzyła i uczestników powitała prof. E. Talik.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z V Zebrania Zarządu PTWK
W głosowaniu jawnym członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie protokół
z V Zebrania Zarządu PTWK.
Ad. 3–6. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji: Kryształów Objętościowych, Mikrostruktur
Krystalicznych, Nanokryształów i Biokrystalizacji
Przewodniczący Sekcji Kryształów Objętościowych (prof. S. Krukowski) oraz Sekcji
Mikrostruktur Krystalicznych (prof. M. Leszczyński) uczestniczyli w konferencji na temat
rozwoju technologii azotkowej w Polsce, która odbyła się w dn. 17.12.2011 r. w oddziale
IWC PAN w Celestynowie i była zorganizowana przy udziale obydwu Sekcji PTWK.
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Przewodniczące Sekcji Nanokryształów (dr L. Lipińska) oraz Sekcji Biokrystalizacji
(prof. J. Prywer) były nieobecne na zebraniu.
Ad. 7. Informacja dotycząca organizacji ,,ICCGE-2013" oraz Szkoły w Gdańsku
Główne informacje odnośnie organizacji konferencji ,,ICCGE-2013" przekazali prof.
S. Krukowski oraz prof. Z. Żytkiewicz. Pod współkierownictwem prof. Z. Żytkiewicza
prowadzone są prace nad przygotowaniem i sformułowaniem ostatecznym składu osobowego
komitetu programowego. Prof. Z. Żytkiewicz poinformował o tym, że zostali już wyznaczeni
polscy i niemieccy chairmani (osoby przewodniczące sesjom ogólnym konferencji) oraz
zebrane zostały propozycje nazwisk osób współprzewodniczących poszczególnym sesjom
i ustalających zakres tematyczny konferencji (co-chairmanów), nominowanych przez
międzynarodowy Komitet Doradczy. Po zaaprobowaniu przez chairmanów wybranych
nazwisk co-chairmanów, do tych ostatnich zostaną rozesłane pod koniec stycznia listy
zapraszające. Chairmani zostaną poproszeni o zdefiniowanie swoich sesji, tzn. o ich
syntetyczny opis w punktach.
Prof. D. Pawlak przedstawiła przewidywany budżet i szczegółowy plan wydatków
(wstępne oszacowanie kosztów) związanych z organizacją konferencji, szacowany dla
700 uczestników. Zagadnienia omawiane w trakcie prezentacji były na bieżąco dyskutowane
przez uczestników zebrania. Podjęto m.in. temat przewidywanej w planie konferencji
wycieczki dla uczestników. Zebrani doszli do wniosku, że jeśli idzie o organizację tej
wycieczki, najlepiej było by skorzystać z usług profesjonalnego biura turystycznego
(w tym przypadku również wymagana jest procedura przetargowa). Wywiązała się krótka
dyskusja odnośnie możliwego miejsca wycieczki. Mogłaby mieć ona np. formę zwiedzania
różnych ciekawych/charakterystycznych dla Warszawy miejsc/zabytków z przewodnikiem;
można by także zaoferować uczestnikom konferencji alternatywne i dodatkowo płatne
wycieczki. Miejsce wycieczki pozostaje wciąż otwartą kwestią.
Prof. E. Talik omówiła zagadnienia związane z organizacją Szkoły ,,ISSCGE-15"
w Gdańsku. Przedstawiła możliwość zakwaterowania uczestników Szkoły w jednym
z akademików (w pokojach jedno- i dwuosobowych), usytuowanym w pobliżu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.
Prof. E. Talik poinformowała zebranych o planowanym spotkaniu z niemieckimi
współorganizatorami Szkoły (prof. E. Meissner i prof. P. Wellmannem), mającym na celu
zaakceptowanie programu Szkoły i dokonanie ostatecznego wyboru jej wykładowców.
Spotkanie to odbędzie się w Warszawie, prawdopodobnie w marcu br. Następnie prof.
E. Talik omówiła opracowany na chwilę obecną program Szkoły wraz z nazwiskami
kandydatów na wykładowców, zaproponowanych ze strony niemieckich współorganizatorów.
Uczestnicy zebrania ustosunkowali się do podanej przez prof. E. Meissner i prof.
P. Wellmanna propozycji wykładowców i wykładów, ujętych w programie Szkoły. W efekcie
tego wywiązała się dłuższa dyskusja, która skutkowała wprowadzeniem pewnych zmian
w obu kwestiach. Prof. E. Talik obiecała rozesłać zebranym ustalony w trakcie zebrania zarys
programu Szkoły i zwróciła się z prośbą o sugestie odnośnie jego ewentualnych, dalszych
zmian. Po uzyskaniu akceptacji programu Szkoły przez niemieckich współorganizatorów,
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do wykładowców Szkoły rozesłane zostaną listy zapraszające. Po uzyskaniu odpowiedzi z ich
zgodą, ostateczny program Szkoły zostanie umieszczony na stronie internetowej PTWK.
Ad. 8. Informacja nt. wystąpienia do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 rokiem Jana
Czochralskiego
W odpowiedzi na list z podkreśleniem zasług prof. J. Czochralskiego jako wybitnego
polskiego naukowca, prof. E. Talik otrzymała dotychczas listy poparcia z podpisami
następujących osób: Rektora Politechniki Warszawskiej - prof. W. Kurnika, prof. I. Grzegory
z Unipress-u, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego - prof. K. Chałasińskiej-Macukow,
Dyrektora Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych - dr Z. Łuczyńskiego,
Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej miasta Kcyni, Rektora Uniwersytetu Śląskiego
- prof. W. Banysia oraz Prorektora Politechniki Łódzkiej - prof. W. Wolfa.
Ad. 9. Publikacja numeru pokonferencyjnego CRT
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że do opłacenia wydawnictwa materiałów po
konferencji ,,GPCCG-2011" w specjalnym numerze czasopisma Crystal Research and
Technology (wydawnictwa Wiley-VCH) wykorzystano fundusze z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, pozyskane w ramach grantu na dofinansowanie organizacji w/w
konferencji. Druk materiałów pokonferencyjnych pochłonął kwotę 19.428,71 zł
z 24.000,00 zł przyznanych przez Ministerstwo. Materiały konferencyjne (vol. 47, issue 3)
ukażą się drukiem na początku marca 2012 r.
Ad. 10. Strona internetowa PTWK
Prof. E. Talik zwróciła się z prośbą do zebranych o nadsyłanie materiałów do
uzupełnienia i wzbogacenia informacji prezentowanych na stronie internetowej PTWK.
Ad. 11. Sprawy organizacyjno-członkowskie
W poczet nowych członków PTWK przyjęto jednogłośnie prof. Mariana Grynberga
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ad. 12. Sprawy finansowe
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że w chwili obecnej na koncie PTWK znajduje
się kwota 12.658,14 zł. Z tej kwoty na konto Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
trzeba będzie zwrócić 4.571,29 zł, jako nadwyżkę ze środków przyznanych przez MNiSW na
druk materiałów pokonferencyjnych w czasopiśmie CRT. Z pozostałej na koncie PTWK
kwoty, 1.000,00 zł zostanie przeznaczone na wydruk materiałów na rozpowszechnienie
informacji o organizowanej w przyszłym roku konferencji ,,ICCGE-2013".
Ad. 13 i 14. Sprawy różne, informacje. Dyskusja.
Pomiędzy uczestnikami zebrania wywiązała się dyskusja nt. przekazywania władzy
w PTWK po zakończeniu kadencji danego Zarządu. Zebrani doszli do wniosku, że niezbędne
jest wprowadzenie pewnych zmian w statucie PTWK i uszczegółowienie pewnych pojęć,
m.in.: (1) ścisłego zdefiniowania terminów funkcjonowania starych (kończących kadencję)
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i nowych (rozpoczynających kadencję) władz Zarządu - data przekazania władzy nowemu
Zarządowi PTWK powinna być tożsama z datą wyboru nowych władz na Walnym Zebraniu
PTWK; jak również (2) płynności rozliczania konferencji - formalnie organizowanych
poprzez ,,stary", a rozliczanych już przez ,,nowy" Zarząd PTWK. W rozwiązaniu obu tych
kwestii niezbędne będzie skorzystanie z fachowej pomocy prawnej. Po zakończeniu dyskusji
prof. E. Talik podziękowała uczestnikom zebrania i na tym szóste zebranie PTWK
zakończono.
Protokołowała
Dr Katarzyna Racka
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