PROTOKÓŁ Z DZIEWIĄTEGO ZEBRANIA ZARZĄDU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTAŁÓW
W dniu 20.03.2013 r., w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie, odbyło się dziewiąte 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, prof. W. Sadowski oraz prof. Z. Żytkiewicz. W zebraniu uczestniczyły także
Pani J. Wuls (w zastępstwie mec. L. Głazowskiej, prowadzącej księgowość PTWK) oraz
dr A. Grabias z ITME.
Program Zebrania:
1.
Powitanie uczestników – E. Talik
2.
Przyjęcie protokołu z VIII Zebrania Zarządu PTWK – E. Talik
3.
Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012 – 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-17 oraz Szkoły w Gdańsku – S. Krukowski,
D. Pawlak, M. Leszczyński, Z. Żytkiewicz, W. Sadowski, E. Talik
9.
Informacja ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego i jego obchodów –
E. Talik
10.
Dofinansowanie książki o prof. Czochralskim dla dr P. Tomaszewskiego – E. Talik
11.
Strona internetowa PTWK – E. Talik
12.
Sprawy organizacyjno-członkowskie – E. Talik
13.
Sprawy finansowe – E. Talik
14.
Sprawy różne, informacje.
15.
Dyskusja.
--------------------Ad. 1. Powitanie uczestników
Zebranie otworzyła i uczestników powitała prof. E. Talik.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z VIII Zebrania Zarządu PTWK
W głosowaniu jawnym członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie protokół
z VIII Zebrania Zarządu PTWK.
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012
Sprawozdanie finansowe PTWK dla Urzędu Skarbowego i Krajowego Rejestru
Sądowego przygotowała mec. L. Głazowska. Z racji tego, że nie mogła ona uczestniczyć
w zebraniu, sprawozdanie przedstawiła na zebraniu w jej zastępstwie Pani J. Wuls.
W 2012 roku PTWK posiadało przychód 7.723,24 zł, na który złożyły się tłumaczenie na
język angielski książki o prof. J. Czochralskim (5.000 zł) oraz składki członkowskie
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(2.723,24 zł). Koszty działalności operacyjnej PTWK to 1.448,55 zł, w tym: prowadzenie
domeny 112,55 zł, koszty bankowe 336,00 zł oraz wstępne koszty przygotowania
przetłumaczonej książki 1.000,00 zł. Zysk PTWK z działalności statutowej wyniósł
6.274,69 zł. Stan konta PTWK na koniec 2012 roku to: 14.361,54 zł.
Zarząd PTWK przyjął jednogłośnie sprawozdanie finansowe. Dokumenty
z rozliczeniem finansowym oraz uchwała Zarządu PTWK, stwierdzająca przyjęcie
sprawozdania finansowego za rok 2012, zostaną złożone w stosownych terminach do Urzędu
Skarbowego i KRS-u.
Ad. 4–7. Sprawozdanie z postępu prac Sekcji: Kryształów Objętościowych, Mikrostruktur
Krystalicznych, Nanokryształów i Biokrystalizacji
Prof. S. Krukowski poinformował o tym, że Sekcja Kryształów Objętościowych
zajmowała się głównie przygotowaniem konferencji ,,ICCGE-17”.
Prof. E. Talik zwróciła się do Przewodniczących wszystkich Sekcji z prośbą
o nadsyłanie informacji do uzupełnienia danych prezentowanych na stronie internetowej
PTWK.
Ad. 8. Informacja dotycząca organizacji ICCGE-17 oraz Szkoły w Gdańsku
Informacje odnośnie organizacji konferencji ,,ICCGE-17" przekazał prof.
S. Krukowski, który powiedział m.in. o tym, że przygotowania przebiegają bez kłopotów i, że
jest już gotowy program naukowy konferencji (w którym jest ponad 80 wykładów
zaproszonych); ułożony jest już także program imprez towarzyszących. Prof. S. Krukowski
powiedział, że całkowity budżet konferencji szacowany jest na 1 mln 540 tys. złotych (koszty
oszacowano przy założeniu udziału 500 zwykłych uczestników oraz 200 studentów),
a wpływy na jego pokrycie zakładane są głównie z opłaty konferencyjnej, wniesionej przez
uczestników, oraz ze środków finansowych, pozyskanych z dotacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (do MNiSW złożony zostanie niebawem wniosek o dofinansowanie
organizacji konferencji). Prof. S. Krukowski poinformował o tym, że na dzień zebrania, swój
udział w konferencji zgłosiło ~350 osób.
Następnie, głos zabrała dr A. Grabias, zaangażowana w organizację imprez
dodatkowych w trakcie konferencji, tj. wycieczki dla uczestników konferencji oraz
stworzenie oferty programowej dla osób towarzyszących uczestnikom. Dr A. Grabias
poinformowała o tym, że dla uczestników zaplanowano wycieczkę, która jest podzielona na
dwie części – na część obejmującą krótki spacer po Starym Mieście oraz zwiedzanie jego
najważniejszych zabytków, oraz na część, tzw. tematyczną i do wyboru, którą może być
zwiedzanie: Zamku Królewskiego, miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem (w tym
koncert w Żelazowej Woli), zabytków kultury żydowskiej, architektury socrealistycznej –
– Pałacu Kultury, czy też rejs statkiem po Wiśle. Koszt wycieczki jest już uwzględniony
w cenie opłaty konferencyjnej wnoszonej przez uczestników. Dr A. Grabias powiedziała
także o tym, że za dodatkową opłatą, przewidziane są wycieczki fakultatywne
(do wyboru) dla osób towarzyszących, zaproponowane przez firmę zajmującą się obsługą
konferencji.
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Prof. S. Krukowski poinformował o tym, że w planie konferencji przewidziany jest
bankiet dla uczestników, który odbędzie się prawdopodobnie w Dużej Auli,
w Gmachu Głównym, Politechniki Warszawskiej. Prof. S. Krukowski powiedział o tym, że
nie została jeszcze ustalona kwestia dowozu uczestników na bankiet. Wśród uczestników
zebrania wywiązała się na ten temat krótka dyskusja – rozważano możliwość zorganizowania
transportu osób z hoteli, np. za pośrednictwem tzw. shuttle bus-ów.
Prof. S. Krukowski powiedział o tym, że są już załatwione sprawy organizacyjne
z Uniwersytetem Warszawskim: w gmachu Biblioteki UW (BUW), na parterze, zostanie
zorganizowana prezentacja firm, a na drugim piętrze BUW – prezentowane będą plakaty
uczestników konferencji; wykłady będą się odbywać w Audytorium Maximum oraz w salach
BUW.
Program naukowy konferencji omówił prof. Z. Żytkiewicz, który poinformował m.in.
o tym, że na dzień zebrania, nie ma jeszcze ustalonej pełnej obsady wykładowców do
wygłoszenia wykładów plenarnych. Prof. Z. Żytkiewicz powiedział także, że na dzień
zebrania, czyli na 10 dni przed zakończeniem procesu rejestracji uczestnictwa i zgłaszania
abstraktów, na konferencję zostało zgłoszonych zaledwie 100 abstraktów (oceny zgłoszonych
abstraktów i ich zakwalifikowania na konferencję będą dokonywali koordynatorzy
poszczególnych sesji; będą oni oceniali prace ze swoich sesji). W związku z tym, prof.
Z. Żytkiewicz poinformował o tym, że organizatorzy konferencji noszą się z zamiarem
wydłużenia terminu zgłaszania abstraktów. Prof. Z. Żytkiewicz powiedział, że w zaistniałej
sytuacji, do wszystkich członków PTWK należało by rozesłać e-mail z przypomnieniem
terminu, do którego można wysyłać abstrakty na konferencję. W odpowiedzi na to, prof.
E. Talik poinformowała o tym, że członkowie PTWK otrzymali już za pośrednictwem poczty
elektronicznej wiadomość o konferencji i Szkole, rozesłaną przez Skarbnika – dr M. Oboz.
W dalszej części zebrania dyskutowano o tym, że należało by rozpropagować szerzej
informacje o konferencji – że powinny zostać one wysłane nie tylko do członków PTWK, ale
także do innych Europejskich Towarzystw Wzrostu Kryształów.
Prof. S. Krukowski przekazał informacje odnośnie materiałów pokonferencyjnych
(proceedings-ów), które zostaną wydane przez wydawnictwo Elsevier w specjalnym wydaniu
Journal of Crystal Growth (JCG). Koszt wydania jednego egzemplarza szacowany jest na
~30 € / 1 os., przy założeniu 500 uczestników. W dniu zebrania nie podjęto jeszcze decyzji
odnośnie nośnika, na którym wydane będą te materiały (płyta CD lub memory stick).
Materiały będą dostępne także on-line dla użytkowników, którzy mają dostęp do czasopisma
JCG.
W dalszej części zebrania głos zabrał prof. W. Sadowski, który omówił zagadnienia
związane z organizacją Szkoły ,,ISSCGE-15" w Gdańsku. Prof. W. Sadowski poinformował
zebranych o tym, że rozważana jest możliwość zakwaterowania wykładowców Szkoły
w hotelach, co wymaga zorganizowania przetargu. Zakwaterowanie uczestników Szkoły
w akademikach (w bliskim sąsiedztwie budynku, w którym będzie się odbywać Szkoła) oraz
część konsumpcyjna (wyżywienie) są już ustalone. Prof. W. Sadowski powiedział, że
w przewidywanej, w programie Szkoły, części doświadczalnej, nie będzie indywidualnych
zadań dla uczestników. Część eksperymentalna będzie obsługiwana przez wyznaczone do
tego osoby (doktorantów), które zaprezentują doświadczenia – głównie z metod
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charakteryzacji, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego, znajdującego się
w posiadaniu Politechniki Gdańskiej.
Ad. 9. Informacja ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego i jego obchodów
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że PTWK przeprowadziło szereg działań
odnośnie starań o to, by rok 2013 został ogłoszony Rokiem prof. Jana Czochralskiego.
W dn. 7 grudnia 2012 r. została podjęta w tej sprawie uchwała sejmowa. Wszystkie
dokumenty złożone i uzyskane przez PTWK są umieszczone na stronie internetowej
Towarzystwa i są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Prof. E. Talik
przypomniała, że w lutym br. odbyła się w Sejmie RP wystawa poświęcona prof.
Czochralskiemu. Patronat nad wystawą objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
– prof. B. Kudrycka. Organizatorami wystawy byli: PTWK, Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych, Politechnika Warszawska oraz Urząd Miejski w Kcyni. Na wystawie
zaprezentowano plansze przygotowane przez Urząd Miejski w Kcyni oraz przez ITME.
Głównymi eksponatami wystawy były gabloty – z kryształami otrzymanymi ,,metodą
Czochralskiego" w ITME oraz materiałami dotyczącymi prof. Czochralskiego,
przygotowanymi przez PW.
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że Krajowym Koordynatorem ds. Obchodów
Roku Czochralskiego został prof. M. Nader z Politechniki Warszawskiej. Sekretarz –
– dr Katarzyna Racka, która jako reprezentant ITME oraz PTWK została członkiem Komitetu
Organizacyjnego ds. Obchodów Roku Czochralskiego powiedziała o tym, że głównymi
wydarzeniami, wpisującymi się w kalendarz obchodów Roku Czochralskiego będą m.in.:
(1) uroczystości podczas dni Politechniki Warszawskiej w listopadzie br. (szereg wykładów,
uroczyste odsłonięcie popiersia profesora), (2) uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej
profesorowi przy ul. Nabielaka 4 w Warszawie, nieopodal willi, w której profesor mieszkał,
(3) szereg inicjatyw lokalnych, które odbędą się w rodzimym mieście profesora – Kcyni oraz
(4) na stronie MNiSW uruchomiona zostanie zakładka poświęcona prof. Czochralskiemu.
Prof. E. Talik dodała, że na Uniwersytecie Śląskim zaprezentowana będzie niebawem
wystawa, poświęcona profesorowi i obchodom Roku Czochralskiego.
Ad. 10. Dofinansowanie książki o prof. Czochralskim dla dr P. Tomaszewskiego
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że książka o prof. Czochralskim jest już
przetłumaczona na język angielski. Wynagrodzenie otrzymali już pani tłumacz, za wykonanie
tłumaczenia, oraz dr Tomaszewski, który dokonał korekty tego tłumaczenia. Prof. E. Talik
poinformowała również o tym, że do MNiSW przygotowany został wniosek, w którym
PTWK wystąpi o możliwość pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów wydruku
tej anglojęzycznej wersji książki. Książka umożliwi popularyzację osoby prof.
Czochralskiego m.in. wśród zagranicznych gości, uczestników Konferencji Wzrostu
Kryształów oraz Szkoły Wzrostu Kryształów.
Ad. 11. 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.
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Ad. 12. Sprawy organizacyjno-członkowskie
W poczet nowych członków PTWK przyjęto jednogłośnie dwie osoby – mgr Rafała
Sadowskiego oraz mgr Marcina Olszyńskiego z Politechniki Łódzkiej.
Prof. E. Talik przypomniała o tym, że przy okazji konferencji ,,ICCGE-17” musi się
odbyć Walne Zebranie członków PTWK, na którym wybrany zostanie nowy Zarząd Główny
PTWK. Informacja o terminie Walnego Zebrania zostanie rozesłana do członków PTWK.
Prof. E. Talik i prof. S. Krukowski powiedzieli o tym, że na Walnym Zebraniu musi być
przeprowadzona zmiana w statucie PTWK, polegająca na wprowadzeniu zapisu o tym, że
przejęcie obowiązków i władzy przez nowy Zarząd PTWK następuje w momencie jego
zatwierdzenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; do tego czasu, jako Zarząd Główny,
funkcjonuje stary Zarząd PTWK.
Ad. 13. Sprawy finansowe
Sprawy finansowe PTWK zostały omówione w trzecim punkcie porządku zebrania.
Ad. 14 i 15. Sprawy różne, informacje. Dyskusja.
Prof. E. Talik poinformowała o decyzji Kapituły PTWK, dotyczącej wyróżnienia
pracy doktorskiej, obronionej w okresie 2010-2012 r. Prof. E. Talik powiedziała, że do
konkursu zgłoszono dwie prace doktorskie – dr G. Łuki z IF PAN oraz dr E. Tymickiego
z ITME. Członkowie Kapituły PTWK w składzie: prof. M. Drozdowski, prof.
A. Pajączkowska, prof. D. Pawlak, prof. K. Sangwal oraz prof. Z. Żytkiewicz wyróżnili pracę
doktorską pt.: ,,Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych
do zastosowań w organicznej elektronice” autorstwa dr G. Łuki z IF PAN (promotor pracy:
prof. M. Godlewski z IF PAN). Nazwisko laureata zostało wybrane na podstawie
przedstawionego dorobku naukowego, w którym kluczowymi parametrami podlegającymi
ocenie były m.in. liczba cytowań i indeks Hirscha. Przy okazji, prof. S. Krukowski i prof.
Z. Żytkiewicz poinformowali o tym, że dr G. Łuka wystąpi na konferencji ,,ICCGE-17”
z referatem zaproszonym. Wyróżnienie (dyplom) PTWK zostanie wręczone dr G. Łuce
w sierpniu br., podczas Walnego Zebrania członków PTWK.
Prof. E. Talik poinformowała o tym, że otrzymała pismo od Rady Towarzystw
Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w którym przesłano informację
o planowanym w dn. 17-18.09.2013 r. pierwszym Kongresie Towarzystw Naukowych
pt.: ,,Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”.
Organizatorami Kongresu są: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych, Polska
Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Naukowe
Płockie. Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Prof. E. Talik powiedziała, że PTWK powinno uczestniczyć w tym
spotkaniu i, że należało by zgłosić do organizatorów Kongresu referat, np. o działalności
PTWK. Następnie, prof. E. Talik podziękowała uczestnikom zebrania i na tym dziewiąte
zebranie PTWK zakończono.
Protokołowała
Dr Katarzyna Racka
5

