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PROTOKÓŁ Z SIÓDMEGO ZEBRANIA ZARZĄDU  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW 

 

 W dniu 29.03.2012 r., w siedzibie Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych 

w Warszawie, odbyło się siódme Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu 

Kryształów (PTWK) w kadencji 2010-2013 r.  

Obecni: prof. E. Talik, prof. S. Krukowski, prof. M. Leszczyński, dr L. Lipińska, dr M. Oboz, 

dr K. Racka. W zebraniu uczestniczyła także mec. L. Głazowska (prowadząca księgowość 

PTWK) oraz mgr A. Hass (zaangażowana w sprawy ogólne, związane z organizacją 

konferencji ,,ICCGE-2013").    

  

Program Zebrania: 

 

1. Powitanie uczestników – E. Talik 

2. Przyjęcie protokołu z VI Zebrania Zarządu PTWK – E. Talik 

3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011 – mec. L. Głazowska 

4. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Kryształów Objętościowych – S. Krukowski 

5. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych – M. Leszczyński 

6. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Nanokryształów – L. Lipińska 

7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji Biokrystalizacji – J. Prywer 

8. Informacja dotycząca organizacji ICCGE-2013 oraz szkoły w Gdańsku –  

            S. Krukowski, D. Pawlak, M. Leszczyński, Z. Żytkiewicz, W. Sadowski, E. Talik 

9. Informacja nt. wystąpienia do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 rokiem  

            Jana Czochralskiego – E. Talik 

10. Publikacja numeru pokonferencyjnego CRT – E. Talik 

11. Dofinansowanie książki o prof. Czochralskim dla dr P. Tomaszewskiego – E. Talik 

12. Strona internetowa PTWK – E. Talik 

13. Sprawy organizacyjno-członkowskie – E. Talik 

14. Sprawy finansowe – E. Talik 

15. Sprawy różne, informacje. 

16. Dyskusja.  

--------------------- 

Ad. 1. Powitanie uczestników  

 Zebranie otworzyła i uczestników powitała prof. E. Talik. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VI Zebrania Zarządu PTWK 

 W związku z nieobecnością na zebraniu prof. D. Pawlak (spowodowaną obowiązkami 

służbowymi) na ręce Prezesa PTWK, prof. E. Talik, wpłynęło pismo, w którym prof.  

D. Pawlak zwróciła się z prośbą o przeniesienie dyskusji, która wywiązała się po poprzednim 

VI zebraniu PTWK i która według wcześniejszych ustaleń miała być kontynuowana w trakcie 

VII zebrania. Dyskusja miała dotyczyć jednej ze spraw organizacyjnych konferencji  

,,ICCGE-2013", a mianowicie możliwości powiększenia składu osobowego co-chairmanów 
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dla dwóch sesji, poświęconych związkom międzymetalicznym i nowym materiałom. Z uwagi 

na to pismo, jak również z uwagi na nieobecność na zebraniu Przewodniczącego 

Programowego konferencji ,,ICCGE-2013", prof. Z. Żytkiewicza, uczestnicy zebrania 

zdecydowali, że protokół nie zostanie przyjęty do momentu przeprowadzenia dyskusji na 

kolejnym, najbliższym zebraniu.   

 

   

Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011 

 Sprawozdanie finansowe PTWK dla Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru 

Sądowego przygotowała i przedstawiła na zebraniu mec. L. Głazowska.  

W 2011 roku Towarzystwo zebrało tytułem wpłat składek członkowskich 1.185,00 zł oraz 

otrzymało dotację 24.000,00 zł z MNiSW (na wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych 

w czasopiśmie naukowym Crystal Research and Technology). Na działalność statutową  

w 2011 r. zostało wydane 19.879,46 zł. Dochód osiągnięty w roku 2011 to: 5.067,54 zł,  

a dochód osiągnięty w latach poprzedzających to: 9.582,47 zł. Daje to łączną kwotę  

14.650,01 zł i jest tożsame ze środkami na koncie Towarzystwa.  

 Zarząd PTWK przyjął jednogłośnie sprawozdanie finansowe. Dokumenty  

z rozliczeniem finansowym wraz z uchwałą Zarządu PTWK, stwierdzającą przyjęcie 

sprawozdania finansowego za rok 2011, zostaną złożone w stosownych terminach w Urzędzie 

Skarbowym i KRS-ie. 

 

 

Ad. 4–7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji: Kryształów Objętościowych, Mikrostruktur 

Krystalicznych, Nanokryształów i Biokrystalizacji 

 Prof. E. Talik zwróciła się do Przewodniczących wszystkich Sekcji z prośbą  

o nadsyłanie informacji do uzupełnienia danych prezentowanych na stronie internetowej 

PTWK. Przewodniczący Sekcji Kryształów Objętościowych (prof. S. Krukowski)  

i Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych (prof. M. Leszczyński) współuczestniczyli  

w organizacji polsko-niemieckiego workshopu na temat wzrostu kryształów azotkowych  

i warstw epitaksjalnych, który odbył się w Berlinie, w dniach 19-21 marca.  

 

 

Ad. 8. Informacja dotycząca organizacji ,,ICCGE-2013" oraz Szkoły w Gdańsku 

 Główne informacje odnośnie organizacji konferencji ,,ICCGE-2013" przekazał prof. 

S. Krukowski. Został już sformułowany skład osobowy Komitetu Programowego konferencji.  

W większości zostały już też wyznaczone osoby przewodniczące sesjom ogólnym konferencji 

(chairmani), które zostaną niebawem poproszone o zdefiniowanie swoich sesji (tzn. o ich 

syntetyczny opis w punktach) oraz o podanie propozycji nazwisk wykładowców referatów 

zaproszonych (invited speakerów). Do osób mających wygłosić referaty zaproszone, jeszcze 

przed wakacjami, zostaną wysłane listy zapraszające. Przewiduje się ok. 20 wykładów 

przypadających na daną sesję tematyczną. Informacje odnośnie tytułów sesji, osób im 

przewodniczących, jak również składu osobowego Komitetu Programowego zostały już 

umieszczone na stronie internetowej konferencji. 
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 Kwestia pozyskania finansów na organizację konferencji pozostaje nadal otwarta. 

Odbyły się wstępne rozmowy z prof. K. Kurzydłowskim z Wydziału Inżynierii Materiałowej 

PW, który doradził złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie organizacji konferencji 

do Pani Minister, prof. B. Kudryckiej. W trakcie zebrania uczestnicy doszli do wniosku, że  

w tej sytuacji należało by złożyć dwa wnioski do Ministerstwa - jeden na pozyskanie środków 

finansowych na dofinansowanie organizacji konferencji, a drugi, na pozyskanie środków na 

dofinansowanie organizacji Szkoły w Gdańsku. 

 Wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych przewidywane jest w czasopiśmie 

Journal of Crystal Growth. Szacowany koszt na pokrycie wydawnictwa tych materiałów to 

około 40.000,00 złotych. Prof. E. Talik zaproponowała by podjąć rozmowy z niemieckimi 

współorganizatorami konferencji ,,ICCGE-2013" i zaangażować stronę niemiecką  

w pozyskiwanie środków finansowych, chociażby na wydawnictwo pokonferencyjne.  

 Prof. S. Krukowski zwrócił uwagę na to, że należało by przygotować broszurę 

informacyjną o konferencji, z którą można by się udać na rozmowę do Pani Minister  

B. Kudryckiej. Na zebraniu ustalono, że koszt wydruku 10-ciu takich broszur (500,00 zł) 

zostanie pokryty ze środków finansowych zgromadzonych na koncie PTWK. Przy okazji 

powstał też pomysł, by rozesłać do członków PTWK wiadomość z prośbą o uzupełnienie 

zaległych składek członkowskich, w związku z pozyskiwaniem funduszy na organizację 

konferencji.    

 Prof. S. Krukowski poinformował o tym, że przygotowaniem i obsługą strony 

internetowej konferencji zajmie się firma ,,Pielaszek Research", oferująca wysoką jakość 

usługi i, która bardzo dobrze sprawdziła się przy okazji organizowanych w przeszłości innych 

konferencji naukowych. 

 W dalszej części zebrania głos zabrała prof. E. Talik, która omówiła zagadnienia 

związane z organizacją Szkoły ,,ISSCGE-15" w Gdańsku. Poinformowała zebranych o tym, 

że do wykładowców Szkoły zostały już rozesłane listy zapraszające. Od większości z tych 

osób uzyskano już odpowiedź, w której wyrazili oni swoją zgodę na wygłoszenie referatu. 

Prof. E. Talik powiedziała także o możliwości ubiegania się o dofinansowanie organizacji 

Szkoły (jak również Konferencji) od Europejskiej Unii Krystalografii i wymieniła  cztery 

terminy (w roku), w których można składać stosowne wnioski. Jednakże, aby wystąpić  

z takim wnioskiem, niezbędne jest uprzednie oszacowanie liczby uczestników i kosztów. 

Ustalono, że można spróbować złożyć wnioski we wrześniu lub grudniu. Prof. E. Talik 

napisze projekt z założeniem liczby 100 uczestników i po oszacowaniu kosztów, we 

współpracy z prof. W. Sadowskim, roześle jego treść do konsultacji, do pozostałych 

członków Zarządu.  

 Z prof. E. Talik skontaktował się prof. Ruiz, który mógłby wraz z polskimi geologami 

współuczestniczyć w tworzeniu filmu na temat kryształów występujących w Polsce. Film ten 

mógłby być zaprezentowany uczestnikom Szkoły, jak również uczestnikom Konferencji  

w Warszawie. Prof. Ruiz chciałby złożyć wizytę techniczną w grotach solnych kopalni soli  

w Wieliczce. Z wizytą chcieliby przyjechać do Gdańska także niemieccy współorganizatorzy 

Szkoły (prof. E. Meissner i prof. P. Wellmann), w celu obejrzenia budynków Centrum 

Nanotechnologii, w których będzie się odbywać Szkoła. Spotkanie to mogłoby się odbyć po 

wakacjach, gdy budynki nowego Centrum Nanotechnologii zostaną oddane do użytku. 
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Ad. 9. Informacja nt. wystąpienia do Sejmu RP o ustanowienie roku 2013 rokiem Jana 

Czochralskiego   

 Prof. E. Talik poinformowała o tym, że niebawem wraz z Panią prof. A. Pajączkowską 

udadzą się na spotkanie z przedstawicielem Komisji Sejmowej, w sprawie o ustanowienie 

roku 2013 rokiem Jana Czochralskiego. W trakcie tego spotkania prof. E. Talik zaprezentuje 

listy poparcia, które otrzymała od wielu osób ze świata nauki, w odpowiedzi na rozesłany 

uprzednio list z podkreśleniem zasług prof. J. Czochralskiego jako wybitnego polskiego 

naukowca.  

 

     

Ad. 10. Publikacja numeru pokonferencyjnego CRT 

 Materiały po konferencji ,,GPCCG-2011" we Frankfurcie/Słubicach ukazały się 

drukiem na początku marca 2012 r. Zostały one opublikowane w specjalnym numerze 

czasopisma Crystal Research and Technology (vol. 47, issue 3). Prof. E. Talik przekazała na 

zebraniu kilka gotowych egzemplarzy bezpośrednio w ręce osób, których artykuły znalazły 

się w tym numerze.    

   

 

Ad. 11. Dofinansowanie książki o prof. Czochralskim dla dr P. Tomaszewskiego 

 Prof. E. Talik poinformowała o tym, że Pan dr P. Tomaszewski  

z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu zwrócił się  

z prośbą o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów wydruku książki - biografii prof.  

J. Czochralskiego. Ustalono, że dr P. Tomaszewski otrzyma na ten cel od PTWK kwotę 

1.000,00 zł. Prof. E. Talik stwierdziła, że jest też zapotrzebowanie na angielskojęzyczną 

wersję tej biografii. Powstał pomysł, aby przygotować ulotkę z najważniejszymi 

informacjami o prof. J. Czochralskim, opublikować ją w języku angielskim i wręczyć 

każdemu z uczestników konferencji ,,ICCGE-2013". 

 

  

Ad. 12. 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. 13. Sprawy organizacyjno-członkowskie 

 Do członków PTWK, którzy zalegają z opłatą składek członkowskich zostaną 

rozesłane informacje odnośnie wysokości zaległych składek. Osoby te zostaną poproszone  

o uregulowanie składek, jako że stanowić będą one część budżetu, przeznaczonego na 

organizację konferencji ,,ICCGE-2013". Prof. E. Talik przypomniała o tym, że w trakcie 

konferencji musi odbyć się Walne Zebranie, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd 

PTWK.  

 Prof. S. Krukowski powiedział, że należało by przygotować pismo (do dyrektorów 

instytutów i wyższych uczelni w Polsce), mające na celu rozpropagowanie informacji na 
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temat konferencji i Szkoły w Gdańsku i zachęcające do wzięcia w nich udziału. Chodzi  

o to, by umożliwić uczestnictwo doktorantom, młodym pracownikom naukowym, a przede 

wszystkim - studentom.      

 

 

Ad. 14. Sprawy finansowe 

 Dr M. Oboz poinformowała, że w chwili obecnej na koncie PTWK znajduje się kwota 

8.724,65 zł.  

 

 

Ad. 15 i 16. Sprawy różne, informacje. Dyskusja. 

 Ostatnie dwa punkty porządku zebrania zostały pominięte z uwagi na różne sprawy, 

informacje i dyskusje prowadzone na bieżąco w trakcie omawiania punktów poprzedzających. 

Prof. E. Talik podziękowała uczestnikom zebrania i na tym siódme zebranie PTWK 

zakończono. 

Protokołowała 

Dr Katarzyna Racka 


