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Biuletyn PTZE nr 20

OD PREZESA

Drogie Kole¿anki, Drodzy Koledzy,
W minionym roku nie mieliœmy wydarzeñ na miarê Jubileuszu 20-lecia PTZE
obchodzonego dwa lata temu czy wyborów do w³adz Towarzystwa z 2011 roku.
Jednak nawet tak zwyczajny rok, jakim by³ rok 2012, obfitowa³ dla PTZE w wa¿ne i ciekawe wydarzenia. Mieliœmy kolejn¹ udan¹, jak siê wydaje, konferencjê
SAEM, która tym razem odby³a siê w niewielkim choæ bardzo urokliwym mieœcie
Sopron na Wêgrzech. Uczestnicy tej konferencji z pewnoœci¹ potwierdz¹ opiniê,
¿e zarówno poziom merytoryczny konferencji, jak i wydarzenia z obszaru "social
events" by³y na wysokim poziomie i da³y du¿o satysfakcji. Sprawozdanie z konferencji znajd¹ Pañstwo w dalszej czêœci Biuletynu.
Drugim wydarzeniem by³o spotkanie sympozjalne - kolejne z cyklu rocznego
spotkanie, które tym razem odby³o siê w Sandomierzu. To miasto, z cennym zapleczem historyczny, ugoœci³o nas po królewsku. Opiekê naukow¹ nad konferencj¹ sprawowa³ Komitet Naukowy sprawowany tym razem przez kol. Antoniego
Cieœlê, Dziekana Wydzia³u Elektrotechniki, Informatyki, Automatyki i Telekomunikacji AGH w Krakowie. Sprawn¹ organizacjê oraz logistyczny porz¹dek,
zapewniaj¹cy b³yskawiczne rozwi¹zywanie wszelkich problemów na miejscu, zapewni³ zespó³ pod kierownictwem kol. Ryszarda Jedliñskiego, ale spiritus
movens konferencji by³a kol. Dorota Szymczak - wielkie dziêki! W konferencji
wziêli udzia³ pracownicy wy¿szych uczelni, instytutów naukowych, a tak¿e
przedstawiciele przemys³u i administracji pañstwowej. Wysoko cenimy sobie
uczestnictwo w naszych konferencjach przedstawicieli œrodowisk pozanaukowych, ich obecnoœæ pozwala na weryfikacjê naszych programów badawczych.
Zawsze te¿ cieszy nas udzia³ goœci zagranicznych - tym razem mieliœmy przedsta-
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wicieli Japonii, S³owenii, Czech, Macedonii i Wêgier. Sprawozdanie z tej konferencji znajd¹ Pañstwo na kolejnych stronach Biuletynu.
Podczas konferencji sandomierskiej powo³ano do istnienia Komitet SEP ds.
Zastosowania Pola Elektromagnetycznego w Medycynie. Dla przypomnienia:
Komitet ten powsta³ na mocy porozumienia podpisanego 27 paŸdziernika 2011
roku w siedzibie Zarz¹du G³ównego SEP, treœæ porozumienia zamieszczona jest
w biuletynie Nr 19 - istnieje te¿ na naszej stronie internetowej www.ptze.pl. Sprawozdanie z zebrania za³o¿ycielskiego te¿ znajd¹ Pañstwo w dalszej czêœci Biuletynu.
Wspomniane wy¿ej dwie konferencje by³y wspó³organizowane przez PTZE.
Jest oczywistym, ¿e cz³onkowie PTZE uczestniczyli w wielu innych spotkaniach
naukowych, jednak ze wzglêdu na brak informacji nie sposób o nich wspomnieæ.
To dobry moment, aby ponownie zaapelowaæ do Pañstwa o nadsy³anie do naszego Biuletynu informacji, krótkich notek o wydarzeniach naukowych czy organizacyjnych, w których bierzecie Pañstwo udzia³!
Poczynione zostan¹ zabiegi aby wznowiæ aktywnoœæ strony internetowej
www.polaelektromagnetyczne.pl - strony niezwykle wa¿nej, stanowi¹cej jedno z
nielicznych Ÿróde³ rzetelnej informacji o wp³ywie pola elektromagnetycznego na
organizmy ¿ywe.
Zacieœniamy wiêŸ i wspó³pracê z naszymi kole¿ankami i kolegami ze S³owenii, Czech, Macedonii i Japonii. Wspó³organizujemy konferencje, powstaj¹
wspólne programy badawcze, istnieje szeroka wymiana osobowa. Mam nadziejê,
¿e uda siê nam utrzymaæ, a nawet jeszcze pog³êbiæ tê wspó³pracê, choæby przez
podpisanie oficjalnych porozumieñ.
Kolejne spotkanie cz³onków PTZE czyli XXIII sympozjum œrodowiskowe
odbêdzie siê w dniach 16–19 czerwca w Miko³ajkach. Informacje o miejscu konferencji znaleŸæ mo¿na na stronie: golebiewski.pl, a tak¿e na stronie internetowej
PTZE (www.ptze.pl), bêdzie równie¿ wysy³ana poczt¹. Przewodniczenia Komitetowi Naukowemu podj¹³ siê Dziekan Wydzia³u Energetyki Uniwersytetu w Mariborze, prof. Bojan Stumberger. Zgoda kol. Stumbergera na objêcie tej funkcji jest
œwiadectwem coraz wiêkszej internacjonalizacji konferencji PTZE. Komitetowi
Organizacyjnemu przewodniczy kol. Ewa Korzeniewska z Politechniki £ódzkiej.
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Zmiana miejsc konferencyjnych, odejœcie raz na jakiœ czas od zamków,
pa³aców i historycznych miast na rzecz miejsc – zak¹tków natury, jest dobr¹ praktyk¹ naszego Towarzystwa, przypomnijmy sobie konferencje w Worlinach, Wiœle, w Bia³owie¿y czy w Wenecji k/¯nina. Uroku jezior mazurskich nie potrzeba
chyba reklamowaæ, same Miko³ajki zaœ, to pe³ne ¿ycia miasteczko portowe, w
którym spotkaæ mo¿na jednostki p³ywaj¹ce wszelkiego autoramentu - od ma³ych
³ódek, katamaranów do ca³kiem sporych statków ¿aglowych. Miko³ajki to równie¿ urok tkwi¹cy w starym budownictwie rybackim i pozosta³oœciach kultury
protestanckiej.
Materia³y z konferencji zostan¹ tradycyjnie ju¿, po akceptacji i procedurze recenzenckiej, wydane w Przegl¹dzie Elektrotechnicznym. Mo¿liwoœæ wspó³pracy
z Przegl¹dem Elektrotechnicznym w sposób istotny umacnia rangê naszej konferencji (informacje o piœmie: http://pe.org.pl/).
Rok 2012 by³ w polskich uczelniach czasem wyborów w³adz uczelni i poszczególnych wydzia³ów. W wyniku tych¿e wyborów wielu naszych cz³onków
objê³o zaszczytne stanowiska w œwiecie akademickim. Pragnê w imieniu naszej
spo³ecznoœci pogratulowaæ Panom Profesorom Andrzejowi Wac-W³odarczykowi, S³awomirowi Wiakowi, Ryszardowi Pa³ce, Stanis³awowi Wincenciakowi
oraz Andrzejowi Ruskowi objêcia funkcji prorektorów, Panom Profesorom Bojanowi Stumbergerowi i Antoniemi Cieœli funkcji dziekanów, Pañstwu Doktorom
Barbarze Grochowicz i Piotrowi Mazurkowi funkcji prodziekanów. Jeœli nie wymieni³em kogoœ to tylko z braku informacji.
Na koniec, chcê ¿yczyæ wszystkim Cz³onkom i Przyjacio³om Towarzystwa,
¿eby rok 2013 by³ czasem tworzenia i budowania nowych obszarów naukowych,
organizacyjnych, ale i towarzyskich.
Andrzej Krawczyk
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XXII SYMPOZJUM ŒRODOWISKOWE PTZE
ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

Sandomierz, 9–12 wrzeœnia 2012

XXII SYMPOZJUM Œrodowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce odbywa³o siê w dniach od 9 do
12 wrzeœnia 2012 roku, w Zespole Dworskim "Sarmata" w Sandomierzu.
Wspó³organizatorem XXII Sympozjum PTZE, oprócz Polskiego Towarzystwa
Zastosowañ Elektromagnetyzmu, by³ Wydzia³ Elektryczny Politechniki Czêstochowskiej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) oraz Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Komputerowych (PJWSTK).

Komitetem Naukowym konferencji kierowa³ prof. Antoni Cieœla, dziekan
Wydzia³u Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In¿ynierii Biomedycznej
AGH w Krakowie. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego by³ kol. Ryszard Jedliñski.
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W imieniu Organizatorów Sympozjum nale¿y
wyraziæ podziêkowania
Mi ni s t er s t w u N auki i
Szkolnictwa Wy¿szego,
Wydzia³owi Elektrycznemu Politechniki Czêstochowskiej oraz WIHE i PJWSTK za wsparcie finansowe i logistyczne.
W konferencji wziê³o
udzia³ 88 osób reprezentuj¹cych wiêkszoœæ oœrodków akademickich i naukowych, zajmuj¹cych siê zastosowaniami elektromagnetyzmu. Tradycj¹ sympozjów PTZE sta³o siê uczestnictwo
reprezentantów przemys³u i administracji pañstwowej. Podobnie jak w latach poprzednich, na konferencji w Sandomierzu pojawili siê goœcie z zagranicy, w tym
uczestnicy z Czech, Macedonii, S³owenii, Rumunii, Ukrainy i Wêgier, co potwierdza miêdzynarodowy wymiar Sympozjum.
Podczas ceremonii otwarcia Pan Mariusz Busi³o, przedstawiciel Urzêdu Komunikacji Elektronicznej, odczyta³ adres do uczestników konferencji przygotowany
przez Pani¹ Prezes Magdalenê Gaj, która objê³a konferencjê swoim patronatem.
Wa¿nym wydarzeniem podczas Sympozjum by³o zebranie za³o¿ycielskie Komitetu Stowarzyszenia Elektryków
Polskich ds. Zastosowania Pola
Elektromagnetycznego w Medycynie. Protokó³ z zebrania za³o¿ycielskiego tego Komitetu zamieszczony
jest w niniejszym Biuletynie, na dalszych stronach. Na sympozjum
zg³oszono 103 referaty, które by³y
dyskutowane w poszczególnych sesjach tematycznych.
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Referaty podzielono na nastêpuj¹ce sesje:
- ZASTOSOWANIA PEM W MEDYCYNIE
- MATERIA I FALE
- POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŒRODOWISKU
- ELEKTROMAGNETYZM OBLICZENIOWY
- ELEKTROMAGNETYZMA W ELEKTROTECHNICE

- ELEKTROMAGNETYZM W MATERIA£ACH.
Czêœæ referatów konferencyjnych zosta³a zakwalifikowana do zamieszczenia w
Przegl¹dzie Elektrotechnicznym. Po zrecenzowaniu i procesie redakcyjnej obróbki
przygotowane artyku³y mo¿na bêdzie znaleŸæ w numerze 12/2012.
Miejscem ¿ywej dyskusji sta³a
siê sesja plakatowa. Zasada swobodnej dyskusji, przyjê³a siê niemal¿e od pierwszych sympozjów
PTZE. Staramy siê o to, aby ka¿dy
móg³ siê wypowiedzieæ oraz wymieniæ swoje doœwiadczenia i wiedzê praktyczn¹, czemu zdecydowanie sprzyja charakter warsztatowy
tej sesji.
Swoist¹ atrakcj¹ Sympozjum
by³a równie¿ prezentacja wozu pomiarowego Urzêdu Komunikacji
Elektronicznej. Uczestnicy mogli
poznaæ szczegó³y dzia³ania przenoœnej aparatury pomiarowej, maj¹cej
na celu monitorowanie emisji nadajników i od biorników pola elektromagnetycznego.
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Wyj¹tkowa by³a te¿ sesja praktyczna dotycz¹ca enologii, czyli dzia³u nauki
zajmuj¹cego siê produkcj¹ wina, któr¹ przygotowali nasi goœcie ze S³owenii.
Podczas pobytu w Sandomierzu uczestnicy Sympozjum mieli okazjê, dziêki
profesjonalnym przewodnikom, poznaæ ciekaw¹ historiê tego miejsca. Sandomierz to jedno z najstarszych, najpiêkniejszych i najwa¿niejszych historycznie
miast Polski.
To zabytkowe miasto o 1000-letniej historii, po³o¿one w zakolu Wis³y, w krainie sadów owocowych. Nazywane jest per³¹ województwa œwiêtokrzyskiego.
Nie ma lepszego miejsca dla wszystkich, którzy chc¹ poznaæ piêkno i historiê Ziemi Sandomierskiej oraz po³udniowo-wschodniej Polski.
Hotel Sarmata, w którym odbywa³a siê konferencja, powsta³ na obrysach budynków zabytkowego zespo³u dworskiego Stru¿yñskich z 1861r. Odbudowany w
latach 2002–2009 przez obecnych w³aœcicieli, zachowa³ jednak wyj¹tkowy klimat
minionych czasów. W odtworzonych z najwiêkszym pietyzmem wnêtrzach zabytkowego kompleksu mo¿na odnaleŸæ ducha sarmatyzmu, cieszyæ siê cisz¹ i
spokojem, a tak¿e zachwyciæ siê specja³ami regionalnej kuchni.
Podczas uroczystej kolacji, prezes PTZE Andrzej Krawczyk wzniós³ toast
okolicznoœciowy z ¿yczeniami dalszej owocnej dzia³alnoœci Towarzystwa.
Kolejne miejsce Sympozjum to Miko³ajki. Ca³kiem inne miejsce, inna atmosfera, wra¿enia i impuls do dzia³ania!
Dorota Szymczak
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Protokó³ nr 1/2012 z zebrania za³o¿ycielskiego
Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowañ Pola
Elektromagnetycznego w Medycynie
Sandomierz, 10.09.2012
W dniu 10 wrzeœnia 2012 roku odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Polskiego
Komitetu SEP ds. Zastosowañ Pola Elektromagnetycznego w Medycynie. Uroczystoœæ odby³a siê pierwszego dnia XXII Sympozjum Œrodowiskowego PTZE,
w Sandomierzu, w Hotelu Sarmata.
Podczas zebrania ukonstytuowa³o siê prezydium ww. Komitetu w sk³adzie:
prof. dr hab. n. med. ALEKSANDER SIEROÑ - przewodnicz¹cy,
prof. dr hab. ANDRZEJ KRAWCZYK - wiceprzewodnicz¹cy,
dr hab. n. med. GRZEGORZ CIEŒLAR - wiceprzewodnicz¹cy, prof. PWSZ,
dr hab. n. med. WANDA STANKIEWICZ - sekretarz naukowy, prof. WIHE,
dr n. med. BOLES£AW KALICKI - sekretarz organizacyjny,
dr hab. in¿. ANDRZEJ WAC-W£ODARCZYK - cz³onek prez., prof. Pol. Lubelskiej,
dr hab. n. med. MACIEJ £OPUCKI - cz³onek prez., prof. UM w Lublinie,
dr JAROS£AW KIELISZEK - cz³onek prez.
Prezydium Komitetu zwraca siê z proœb¹, o odes³anie zwrotn¹ poczt¹ tematów
zainteresowañ i ewentualnego zakresu prowadzonych badañ naukowych.
W przypadku prac naukowych zwi¹zanych z polem magnetycznym w medycynie sugerujemy publikacjê w poni¿ej wymienionych pismach:
1. Bioelectromagnetis
2. Electromagnetic Biology and Medicine
3. Rehabilitacja w Praktyce
4. Fizjoterapia Polska
5. Balneologia Polska.
Zg³oszenia nowych cz³onków Komitetu prosimy nadsy³aæ na poni¿sze adresy
mailowe: ot.sep@sep.com.pl; boleslawkalicki@gmail.com; ankra.new@gmail.com
Protokó³ sporz¹dzi³
Boles³aw Kalicki
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4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
APPLIED ELECTROMAGNETIC
Sopron, Wêgry, 3–5 czerwca 2012
Historia spotkañ SAEM rozpoczê³a siê w
czerwcu 2006 roku w Ohrydzie, Macedonia,
gdzie odby³a siê pierwsza konferencja pod t¹
nazw¹, bêd¹ca te¿ pierwsz¹ konferencj¹ polsko-macedoñsk¹ z udzia³em goœci ze S³owenii i
Bu³garii. Nastêpne konferencje, ju¿ jako spotkania trójstronne, polsko-macedoñsko-s³oweñskie,
odbywa³y siê kolejno: w Zamoœciu (2008) i w
Ptuj, S³owenia (2010). Wszystkie edycje konferencji by³y bardzo udanymi wydarzeniami naukowymi i st¹d decyzja o kontynuacji by³a oczywista. Ponadto, do konsorcjum naukowego
trzech pañstw do³¹czy³o czwarte, Wêgry, i dlatego czwarta edycja mia³a miejsce w Sopronie na
Wêgrzech, m iasteczku hi s t or ycznym ,
po³o¿onym niedaleko (60 km) od Wiednia. Konferencji przewodniczy³ prof. Milos Kuczman z
Széchenyi István University w Gyor, a
wspó³przewodnicz¹cymi byli: prof. Lidija Petkovska, Macedonia, prof. Bojan
Stumberger, S³owenia i Andrzej Krawczyk, Polska. Konferencja SAEM'12 zgromadzi³a 65 referatów, prezentowanych przez uczestników reprezentantów krajów
z konsorcjum, a tak¿e z Japonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy i Rumunii.
Prezentacje konferencyjne mieœci³y siê w kilku grupach tematycznych:
- ELECTRICAL MACHINERY
- BIOELECTROMAGNETICS AND MEDICAL APPLICATIONS
- ELECTROMAGNETIC MATERIALS
- COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS

Poziom prezentowanych referatów i dog³êbne dyskusje uzasadniaj¹ organizacjê
takich spotkañ, podczas których oprócz wymiany myœli zosta³a utworzona przestrzeñ do nawi¹zywania kontaktów, szczególnie wa¿nych dla m³odego pokolenia.
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Oprócz du¿ej dawki prze¿yæ intelektualnych, uczestnicy konferencji mieli
równie¿ mo¿liwoœæ zetkniêcia siê i poznania obyczajów i kultury wêgierskiej. Sopron to typowe miasto pogranicza, ³¹cz¹ce w sobie cechy kultury wêgierskiej i austriackiej, znane z produkcji wina Kekfrankos (niem. Blaufränkisch) oraz z licznych gabinetów dentystycznych (sic!). Uczestnicy odwiedzili te¿ muzeum
Széchenyi Istvána, patrona uniwersytetu w Gyor, w którym eksponowane s¹
zabytkowe urz¹dzenia techniczne, m.in. pierwszy transformator (albo jeden
z pierwszych). Organizatorzy urz¹dzili te¿ degustacjê win wêgierskich, po³¹czon¹
z koncertem muzyki tradycyjnej.
Nastêpna konferencja SAEM odbêdzie siê w Skopje, Macedonia, i nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e gospodarze podejm¹ wyzwanie w obszarze degustacji rozmaitych gatunków wina.
Andrzej Krawczyk
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zaprasza do uczestnictwa w konferencji:

XXIII SYMPOZJUM ŒRODOWISKOWYM PTZE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I MEDYCYNIE
WSPÓ£ORGANIZATORZY:

•
•
•
•
•

Polskie Towarzystwo Zastosowañ Elektromagnetyzmu
Politechnika Czêstochowska, Wydzia³ Elektryczny
Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Komputerowych
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
Narodowy Komitet Unii Nauk Radiowych URSI

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Go³êbiewski Miko³ajki
ul. Mr¹gowska 34
11-730 Miko³ajki
tel. +48 87/ 42 90 700, 701, 702, 703
tel. kom. 0503 011 700
e-mail: mikolajki@golebiewski.pl
http://www.golebiewski.pl/mikolajki
TERMIN: 16–19 czerwca 2013
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TEMATYKA:
• Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
• Bioelektromagnetyzm i ochrona œrodowiska
• Zastosowania elektromagnetyzmu w badaniach naukowych i medycynie
• Elektromagnetyzm obliczeniowy
• Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
• Materia³y elektromagnetyczne
• Elektromagnetyzm w edukacji i polityce spo³ecznej
ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJÊ:

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego: Bojan Stunberger
e-mail: Bojan.stumberger@uni-mb.si
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego:Ewa Korzeniewska
e-mail: ewakorz@matel.p.lodz.pl
Prezes PTZE: Andrzej Krawczyk
email: ankra.new@gmail.com
Sekretarz PTZE: Romuald Kotowski
e-mail: rkotow@pjwstk.edu.pl
Wiêcej informacji na stronie: www.ptze.pl
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OG£ASZA KONKURS
NA NAJLEPSZ¥ PRACÊ MAGISTERSK¥ LUB DOKTORSK¥
Z DZIEDZINY

ZASTOSOWAÑ ELEKTROMAGNETYZMU
wyró¿niaj¹c¹ siê oryginalnoœci¹ i pomys³owoœci¹ w zastosowaniu elektromagnetyzmu (zjawiska, modele fizyczne i matematyczne, metody badawcze)
w technice, medycynie i biologii.
Prace na konkurs powinny byæ przekazane do dnia 30 listopada 2013 roku do
Zarz¹du PTZE (Andrzej Krawczyk, ankra.new@gmail.com) ³¹cznie z krótk¹ charakterystyk¹ pracy (do 1 strony maszynopisu) przygotowan¹ przez promotora
b¹dŸ opiekuna naukowego.
Przyznana zostanie:
• jedna nagroda do wysokoœci 1000 z³otych (jeden tysi¹c z³otych)
• dwa wyró¿nienia w postaci bezp³atnego uczestnictwa w seminarium
œrodowiskowym PTZE w 2014 roku
Jury Konkursu sk³ada siê z cz³onków Zarz¹du PTZE. Wyniki Konkursu zostan¹ og³oszone do koñca 2013 roku oraz w Biuletynie PTZE za rok 2013, jak
równie¿ w wybranych czasopismach naukowych i technicznych.
Informacji o konkursie mo¿na zasiêgaæ:
– telefonicznie: 600-919-191,
– lub/i poprzez pocztê elektroniczn¹: ankra.new@gmail.com
– na stronie: http://www.ptze.pl
Informujemy jednoczeœnie, ¿e nagroda za 2012 rok nie zosta³a przyznana ze
wzglêdu na brak zg³oszeñ.
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ZARZ¥D I KOMISJA REWIZYJNA PTZE
VI KADENCJA (2011–2015)

Prezes:

ANDRZEJKRAWCZYK
ANDRZEJ WAC-W£ODARCZYK

wspó³praca z instytucjami
naukowymi i uczelniami

ANNA P£AWIAK-MOWNA

sprawy organizacyjne

Wiceprezesi:

Skarbnik:

MITSUHIKO TOHO

Sekretarz:

ROMUALD KOTOWSKI

Cz³onkowie
Zarz¹du:

JERZY PAWE£ NOWACKI

wspó³praca
miêdzynarodowa

KATARZYNA CIOSK

granty krajowe
i miêdzynarodowe

BARBARA ATAMANIUK

wspó³praca z przemys³em

LILIANA BYCZKOWSKA-LIPIÑSKA
ROMAN KUBACKI

Komisja rewizyjna
Przewodnicz¹cy: WANDA STANKIEWICZ-SZYMCZAK
Cz³onkowie
komisji:

KAROL BEDNAREK
JOANNA WYSZKOWSKA
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