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OD PREZESA

Drogie Kole¿anki, Drodzy Koledzy,
Rok 2013 up³yn¹³ dla Polskiego Towarzystwa Zastosowañ Elektromagnetyzmu bez wielkich wydarzeñ. By³ to jednak rok dobry dla rozwoju Towarzystwa.
Odby³a siê kolejna XXIII, jak siê wydaje, udana konferencja PTZE, tym razem w
Miko³ajkach, urokliwej mazurskiej ostoi dla ¿eglarzy. Komitetowi Naukowemu
przewodniczy³ wspó³pracuj¹cy z nami od lat, nasz s³oweñski przyjaciel, prof. Bojan Stumberger, Komitetem Organizacyjnym zaœ skutecznie kierowa³a Pani dr
Ewa Korzeniewska.
Tak jak od wielu lat w konferencji wziêli udzia³ pracownicy wy¿szych uczelni
i instytutów naukowych. 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 przedstawicieli Japonii, S³owenii, Czech i
Macedonii. Sprawozdanie z tej konferencji znajd¹ Pañstwo na kolejnych stronach
Biuletynu.
Podczas XXII konferencji PTZE w Sandomierzu w 2012 roku powo³ano do
istnienia Polski Komitet SEP ds. Zastosowania Pola Elektromagnetycznego w
Medycynie, a ju¿ w ramach konferencji miko³ajskiej odby³a siê I Sesja Specjalna
tego Komitetu oraz Walne Zgromadzenie jego Cz³onków. Protoko³y z posiedzeñ
Komitetu znajd¹ Pañstwo w dalszej czêœci Biuletynu.
Wydarzeniem miêdzynarodowym, które przyci¹gnê³o uwagê doœæ du¿ej grupy cz³onków PTZE, by³a konferencja ISEF (International Sympodium on Electromagnetic Field) w piêknej, staro¿ytnej miejscowoœci Ochryda w Macedonii. Wiêkszoœæ uczestników zarówno z Polski (ok. 30 osób), jak i czêœæ uczestników zagranicznych stanowili cz³onkowie PTZE. Dlatego te¿ Polskie Towarzystwo Za-
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stosowañ Elektromagnetyzmu postanowi³o ufundowaæ jedn¹ z czterech nagród
dla uczestników konferencji. Szczegó³y znajd¹ Pañstwo w sprawozdaniu 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!
Zacieœniamy wiêŸ i wspó³pracê z naszymi kole¿ankami i kolegami ze S³owenii, Czech, Macedonii, Wêgier i Japonii. Wspó³organizujemy konferencje, powstaj¹ bilateralne 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 XXIV sympozjum œrodowiskowe odbêdzie
siê w dniach 7-19 czerwca w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej, w oœrodku wypoczynkowym Orle Gniazdo. Oœrodek jest po³o¿ony zupe³nie niedaleko zamków w Bobolicach, Mirowie i Morsku, trzech koron na szlaku zamków œredniowiecznych nazywanego Szlakiem Orlich Gniazd. Informacje o miejscu konferencji znaleŸæ mo¿na na
stronie www.orlegniazdo.pl, a tak¿e na stronie internetowej PTZE (www.ptze.pl).
Komitetowi Naukowemu konferencji zgodzi³ siê przewodniczyæ Pan Dziekan Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Czêstochowskiej, prof. Lech Borowik, a Komitetem Organizacyjnym pokieruje Pani mgr Ewa £ada-Tondyra.
Historiê Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, jej walory turystyczne, ciekawe
miejsca mo¿na bez trudu znaleŸæ w Internecie oraz w ró¿nego rodzaju przewodnikach. Organizatorzy ze swej strony przygotowuj¹ profesjonalne wycieczki do
zamków jurajskich.
Materia³y z konferencji zostan¹ wydane, tradycyjnie ju¿ po akceptacji i procedurze recenzenckiej, w Przegl¹dzie Elektrotechnicznym. Mo¿liwoœæ wspó³pracy
z Przegl¹dem Elektrotechnicznym w sposób istotny umacnia rangê naszej konferencji (informacje o piœmie: http://pe.org.pl/). Warto przypomnieæ, ¿e jest to jedyne polskie czasopismo, publikuj¹ce prace z teorii i praktyki elektrotechniki.
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W 2014 roku PTZE wspó³organizuje wspólnie ze s³oweñskimi i macedoñskimi przyjació³mi 5-t¹ ju¿ konferencjê SAEM (Symposium on Applied Electromagnetics) w Skopje, w Macedonii. Konferencja bêdzie zorganizowana pod przewodnictwem Lidji Petkovskiej. Zapa³ i entuzjazm profesor Petkovskiej, powszechnie znane w naszym œrodowisku, pozwalaj¹ mieæ przekonanie, ¿e konferencja w Skopje bêdzie du¿ym wydarzeniem nie tylko naukowym, ale te¿ organizacyjnym. Potwierdz¹ to ci z nas, którzy brali udzia³ w 1-szej konferencji SAEM
Rok 2013 by³ w polskich uczelniach czasem wolnym od wyborów i dlatego
nie mogê gratulowaæ cz³onkom PTZE objêcia zaszczytnych i wielce wa¿nych stanowisk akademickich. Mo¿emy za to z ogromn¹ przyjemnoœci¹ podaæ, ¿e 14 marca 2013 roku nasz kolega, Roman Kubacki otrzyma³ z r¹k Pana Prezydenta RP
nominacjê do tytu³u profesora. Inn¹ radosn¹ wiadomoœci¹ jest to, ¿e w listopadzie
2013 pracê doktorsk¹ obroni³a nasza kole¿anka, Joanna Micha³owska-Samonek,
uzyskuj¹c stopieñ doktora nauk technicznych. Jeœli nie wymieni³em jakiegoœ innego osi¹gniêcia naukowego to tylko z braku informacji.
Dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa, ju¿ od prawie æwieræwiecza, sprawi³a, ¿e
staliœmy siê czymœ wiêcej ani¿eli tylko zbiorem jednostek, spotykaj¹cych siê na
konferencjach i w innych okolicznoœciach naukowych. To oznacza, ¿e dzielimy
siê równie¿ naszymi osi¹gniêciami w ¿yciu prywatnym. Dlatego z radoœci¹ donoszê wszystkim cz³onkom PTZE, ¿e w grudniu p. Ewa £ada-Tondyra urodzi³a Michasiê. Gratuluj¹c Rodzicom, wyra¿am te¿ g³êbokie przekonanie, ¿e córeczka pomo¿e Ewie w dobrym przygotowaniu naszego spotkania w Orlim GnieŸdzie we
wrzeœniu 2014 roku.
Na koniec, chcê ¿yczyæ wszystkim Cz³onkom i Przyjacio³om Towarzystwa,
¿eby rok 2014 by³ czasem dobrym dla naszego Towarzystwa i pozwoli³ nam
wszystkim na realizacjê marzeñ, i tych prywatnych, i tych naukowych…
Andrzej Krawczyk
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XXIII SYMPOZJUM ŒRODOWISKOWE PTZE
ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU
W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

Miko³ajki, 16–19 czerwca 2013

XXIII SYMPOZJUM Œrodowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu
w Nowoczesnych Technikach i Medycynie odbywa³o siê w dniach od 16 do 19
wrzeœnia 2013 roku, w Hotelu Go³êbiewskim, w Miko³ajkach. Wspó³organizatorami Sympozjum, oprócz Polskiego Towarzystwa Zastosowañ Elektromagnetyzmu,
byli: Wydzia³ Elektryczny Politechniki Czêstochowskiej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii (WIHE) oraz Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik
Komputerowych (PJWSTK). Komitetem Naukowym konferencji kierowa³ prof.
Bojan Stumberger, dziekan Wydzia³u Energetyki Uniwersytetu w Mariborze, w
S³owenii. Komitet Organizacyjny by³ kierowany przez kol. Ewê Korzeniewsk¹.
W imieniu Organizatorów Sympozjum nale¿y wyraziæ podziêkowania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Wydzia³owi Elektrycznemu Politechniki Czêstochowskiej oraz WIHiE i PJWSTK za wsparcie finansowe i logistyczne.
W konferencji wziê³o udzia³ 96 osób reprezentuj¹cych wiêkszoœæ oœrodków
akademickich i naukowych i 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 i Ukrainy, co potwierdza miêdzynarodowy wymiar Sympozjum.
Podczas sesji otwieraj¹cej konferencjê wyst¹pili przedstawiciele wspó³organizatorów, a tak¿e Burmistrz miasta i gminy Miko³ajki, Pan Piotr Jakubowski, który
obj¹³ konferencjê swoim patronatem.
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Wa¿nym wydarzeniem podczas Sympozjum by³o przeprowadzenie I Sesji
Specjalnej Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowañ Pola Elektromagnetycznego
w Medycynie, a tak¿e Walnego Zgromadzenia Cz³onków Komitetu.
Na Sympozjum zg³oszono 82 referaty, które by³y dyskutowane w poszczególnych sesjach tematycznych. Referaty podzielono na nastêpuj¹ce sesje:
PRAWNO-SPO£ECZNE ASPEKTY ELEKTROMAGNETYZMU
ZASTOSOWANIA PEM W MEDYCYNIE (I SESJA SPECJALNA)
ELEKTROMAGNETYZM OBLICZENIOWY
ELEKTROMAGNETYZM W ŒRODOWISKU
ELEKTROMAGNETYZM W ELEKTROTECHNICE
MATERIA£Y ELEKTROMAGNETYCZNE
ELEKTROMAGNETYZM W BIOMEDYCYNIE

Czêœæ referatów konferencyjnych zosta³a zakwalifikowana do zamieszczenia
w Przegl¹dzie Elektrotechnicznym. Po zrecenzowaniu i procesie redakcyjnej obróbki przygotowane artyku³y zosta³y wydrukowane w numerze 12/2013.
Du¿a czêœæ referatów zosta³a zaprezentowana podczas sesji plakatowej. Formu³a tej Sesji pozwala na swobodna i g³êbok¹ dyskusjê, ale te¿ na prezentacjê
eksperymentów laboratoryjnych, jak np.: lewitacja nadprzewodnikowa czy pokaz
pieca ³ukowego. Zasada swobodnej dyskusji przyjê³a siê 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.
Ju¿ drugi raz zosta³a przeprowadzona sesja enologii, czyli dzia³u nauki zajmuj¹cego siê produkcj¹ wina, któr¹ przygotowali nasi goœcie ze S³owenii. Sesja

8

Biuletyn PTZE nr 21

zwi¹zana z degustacj¹ wina s³oweñskiego, odby³a siê
nad brzegiem Jeziora Ta³ty, co dodatkowo j¹ uatrakcyjni³o.
Patronat burmistrza Miko³ajek znalaz³ piêkny wyraz w postaci wycieczki po Miko³ajkach, w trakcie
której oprowadza³ sam Burmistrz miasta, p. Piotr Jakubowski. Mieliœmy okazjê poznaæ rys historii
Miko³ajek, ciekawe miejsca w mieœcie i poczuæ jego
klimat. Bardzo jesteœmy wdziêczni Panu Burmistrzowi za opiekê nad nami.
Podczas wieczornych spotkañ mogliœmy radowaæ
siê urokami kuchni Hotelu Go³êbiewski i atmosfer¹
nadjeziorn¹, a tak¿e porozmawiaæ swobodnie, w aurze i scenerii zdecydowanie
odbiegaj¹cej od tej w sali konferencyjnej.
Na sesji zamykaj¹cej obrady konferencji podano do wiadomoœci informacjê nt.
kolejnego sympozjum, które odbêdzie siê w Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej.
Andrzej Krawczyk
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Protokó³ nr 2/2013
z zebrania plenarnego Polskiego Komitetu SEP
ds. Zastosowañ Pola Elektromagnetycznego w Medycynie
Miko³ajki, 17.06.2013
W dniu 17.06.2013 roku, o godz. 13.30, w sali konferencyjnej hotelu Go³êbiewski w Miko³ajkach, odby³o siê zebranie plenarne Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowañ Pola Elektromagnetycznego w Medycynie.
Obecni:
Cz³onkowie Komitetu:
Aleksander Sieroñ - przewodnicz¹cy,
Grzegorz Cieœlar - wiceprzewodnicz¹cy
Andrzej Krawczyk - wiceprzewodnicz¹cy
Boles³aw Kalicki - sekretarz organizacyjny
Wanda Stankiewicz - sekretarz naukowy
Jaros³aw Kieliszek - cz³onek prez.
Andrzej Wac-W³odarczyk - cz³onek prez.,
Maciej £opucki - cz³onek prez.,
Pawe³ Bieñkowski, Pawe³ Bodera, Iwona Fabjañczyk, Ryszard Jedliñski, Jaros³aw Kieliszek, Aleksandra Krzemiñska, Ewa £ada-Tondyra, El¿bieta Rosiak,
Agnieszka Wosiak.
Goœcie:
Barbara Atamaniuk, Andrzej Bartosiñski, Agnieszka Byliniak, Piotr Gas, Zygmunt
Grabarczyk, Ewa Korzeniewska, Roman Kubacki, Anna P³awiak-Mowna, Jaromir
Sobiech, Dorota Szymczak, Konrad Wojciechowski, Joanna Wyszkowska

1.
2.
3.
4.
5.

Porz¹dek spotkania:
Otwarcie.
Podsumowanie dzia³alnoœci komitetu w okresie 10.09.2012-17.06.2013.
Program dzia³ania na lata 2013-2014.
Dyskusja i wolne wnioski.
Zakoñczenie zebrania.

Ad. 1 i 2
Niniejsze zebranie zorganizowano dziêki uprzejmoœci organizatorów XXIII
Sympozjum Œrodowiskowego PTZE, podczas pierwszego dnia obrad. Zebranie
poprzedzi³a SESJA SPECJALNA PKSEPds.ZPEwM (udzia³ w sesji bezp³atny).
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Przyby³ych powita³ goœæ specjalny, Burmistrz Miasta Miko³ajki - p. Piotr Jakubowski.
Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹cy - Aleksander Sieroñ. Powita³ zebranych oraz krótko podsumowa³ niespe³na roczn¹ dzia³alnoœæ Komitetu.
W dalszej czêœci g³os zabrali: wiceprzewodnicz¹cy - Andrzej Krawczyk oraz
sekretarz organizacyjny - Boles³aw Kalicki, który poprowadzi³ zebranie wed³ug
ustalonego porz¹dku.
Ad. 3
Zaproponowano wstêpny termin kolejnego spotkania na wrzesieñ 2013r.
Szczegó³y zostan¹ ustalone w póŸniejszym terminie.
Ad. 4
Do Komitetu przyjêto jedn¹ now¹ osobê: p. Ewa Korzeniewska (Politechnika
£ódzka).
Protokó³ sporz¹dzi³a
Iwona Fabjañczyk
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC
FIELDS IN MECHATRONICS, ELECTRONIC AND ELECTRICAL
ENGINEERING - ISEF'13
Ochryda, Macedonia, 12–14 wrzeœnia 2013
Historia konferencji ISEF siêga lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Wtedy to, po
serii udanych konferencji krajowych, powsta³a myœl zorganizowania konferencji
miêdzynarodowej, poœwiêconej badaniom i zastosowaniom elektromagnetyzmu
w obszarze elektrotechniki. Pierwsza konferencja pod nazwa ISEF odby³a siê w
pa³acu w Jab³onnej w 1985 roku  sukces tej konferencji, organizowanej w trudnej rzeczywistoœci polityczno-gospodarczej, da³ asumpt do organizacji nastêpnych spotkañ w rytmie dwuletnim. Konferencja w Macedonii by³a kolejn¹ w tym
2-letnim cyklu spotkañ ISEF. Odby³a siê w Ochrydzie, w dniach 13–14 wrzeœnia
2013, jej przewodnicz¹cym by³ prof. S³awomir Wiak, a sekretarzem naukowym,
prof. Andrzej Krawczyk. Organizacja konferencji zosta³a oddana w rêce Pani Profesor Lidji Petkovskiej, znanej naszym cz³onkom z Jej corocznego uczestnictwa
w konferencjach PTZE. W sympozjum ISEF'13 zaprezentowano 143 referaty,
których autorzy pochodzili z 31 krajów œwiata. W zwi¹zku z tematyk¹ konferencji
preferowane by³y wyraŸnie prace o charakterze aplikacyjnym, choæ trafia³y siê
te¿ prace o charakterze bardziej podstawowy.
Wyg³oszone zosta³y
dwa zaproszone referaty.
Prof. S³awomir Tumañski mówi³ o czujnikach i
sensorach magnetycznych, a Dr Masateru Ikehata przedstawi³ niezwykle interesuj¹co zagadnienie biologicznych problemów elektromagnetyzmu. Wspó³organizatorzy
konferencji, prof. Lidija
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Petkovska, prof. S³awomir Wiak i prof. Andrzej Krawczyk, przygotowali na otwarcie
konferencji referat historyczny o ¿yciu i twórczoœci Nikoli Tesli.
W tej edycji konferencji ISEF zosta³a wdro¿ona idea organizacji sesji tematycznych. Jako pierwsz¹ zorganizowano sesjê Bioelectromagnetics and Biomedical Problems. Najlepszy referat z tej sesji otrzyma³ nagrodê Polskiego Towarzystwa Zastosowañ Elektromagnetyzmu. Certyfikat tej nagrody jest przedstawiony
w Biuletynie.
Referaty by³y prezentowane w sesjach wyg³aszanych i posterowych, co da³o
wiêcej czasu na dyskusjê. A by³a ona d³uga i niekiedy bardzo zasadnicza – spowodowane jest to, miêdzy innymi, tym, ¿e w konferencji bior¹ udzia³ zarówno doœwiadczeni badacze jak i zupe³nie m³odzi, którzy z zapa³em prezentuj¹ swoje, nie
zawsze dojrza³e jeszcze, osi¹gniêcia. Taka jest differentia specifica konferencji
ISEF, ¿e wszyscy czuj¹ siê swobodni w wypowiadaniu pogl¹dów naukowych.
Oprócz du¿ej dawki prze¿yæ intelektualnych, uczestnicy konferencji mieli
równie¿ mo¿liwoœæ zetkniêcia siê i poznania obyczajów i kultury macedoñskiej.
Ochryda to typowe miasto o bardzo d³ugiej historii, miasto, które odegra³o bardzo wa¿n¹ rolê w historii Europy. To st¹d wyruszyli w swoj¹ podró¿ misyjn¹
œwieci Bracia, Cyryl i Metody. W Ochrydzie pozostawili swoich uczniów,
œw. Nauma i œw. Klimenta, którzy pobudowali klasztory na dwóch koñcach
d³ugiej osi jeziora ochrydzkiego. W X wieku w Ochrydzie powsta³, za³o¿ony
przez œw. Klimenta, uniwersytet wyznaniowy. Uczestnicy konferencji mieli okazje zwiedzenia klasztoru œw. Nauma oraz pop³yniêcia do Ÿróde³ Jeziora Ochrydzkiego. Zwieñczeniem atrakcji historycznych i turystycznych by³a, nie mniej
atrakcyjna i smakowita zarazem, degustacja macedoñskiego wina. Organizatorzy
postarali siê o to, aby smak tego trunku pozosta³ na podniebieniach jeszcze d³ugo i
aby stymulowa³ do ponownych odwiedzin tego piêknego, trochê zapomnianego
przez Europê, kraju
Nastêpna konferencja ISEF odbêdzie siê w Valencii, Hiszpania. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e gospodarze hiszpañscy podejm¹ wyzwanie, jakie postawili przed
nimi organizatorzy macedoñscy.
Andrzej Krawczyk
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zaprasza do uczestnictwa w konferencji:
XXIV 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:
Oœrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo Hucisko
Hucisko, ul. Orle Gniazdo 20
42-421 W³odowice
tel. +...34 321 7377
e-mail: info@orlegniazdo.pl
http://www.orlegniazdo.pl
TERMIN: 7–10 wrzeœnia 2014
TEMATYKA:
• Zastosowania elektromagnetyzmu w medycynie (sesja
specjalna Komitetu SEP)
• Zastosowania elektromagnetyzmu w elektrotechnice
• Bioelektromagnetyzm i ochrona œrodowiska
• Elektromagnetyzm obliczeniowy
• Zastosowania elektromagnetyzmu w informatyce
• Materia³y elektromagnetyczne
• Elektromagnetyzm w edukacji i polityce spo³ecznej
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ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJÊ:

Przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego:
Lech Borowik  Politechnika Czêstochowska
e-mail: borowik@el.pcz.czest.pl
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego:
Ewa £ada-Tondyra – Politechnika Czêstochowska
e-mail: ewalada@interia.eu
Wiêcej informacji na stronie: www.ptze.pl
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZ¥CE ZG£OSZEÑ NA KONFERENCJÊ
23.06.2014  zg³oszenie streszczenie referatu (2 strony, forma elektroniczna)
21.07.2014  zakoñczenie procesu recenzowania prac
25.08.2014  termin wniesienia op³aty konferencyjnej
08.09.2014  wrêczenie program konferencji (wczeœniej dostêpny na
www.ptze.pl)
Zg³oszenia i rejestracja:
1. zg³oszenie w postaci dwustronicowego streszczenia (format A4, tekst
podstawowy 12 pkt, odstêp pojedynczy, plik.doc) ze wskazaniem i podaniem danych teleadresowych (e-mail, nr telefonu) osób zg³aszaj¹cych
uczestnictwo w konferencji powinno byæ wys³ane na dwa adresy:
ankra.new@gmail.com, ptze.poczta@gmail.com
2. Op³ata konferencyjna wynosi 1400 PLN/1700 PLN
powinna zostaæ przetransferowana na konto:
PKO BP III O/Warszawa
60 1020 1097 0000 7602 0105 8536
z adnotacj¹: PTZE'14
Jêzykami konferencji s¹: angielski i polski.
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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 2014 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 2015 roku
Jury Konkursu sk³ada siê z cz³onków Zarz¹du PTZE. Wyniki Konkursu zostan¹ og³oszone do koñca 2014 roku oraz w Biuletynie PTZE za rok 2014, 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 oraz ze strony: http://www.ptze.pl
Informujemy jednoczeœnie, ¿e nagroda za 2013 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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DEKLARACJA CZ£ONKOWSKA
NAZWISKO

.......................................................................................................................................

IMIÊ

.......................................................................................................................................

DATA I MIEJSCE URODZENIA..........................................................................................................
ADRES

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
TELEFON

.................................................................. FAX ........................................................

E-MAIL

.......................................................................................................................................

TYTU£ NAUKOWY, STANOWISKO, SPECJALNOŒÆ, ZAINTERESOWANIA NAUKOWE.....
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
CZ£ONKOWIE WPROWADZAJ¥CY
1

.......................................................................................................................................

2

.......................................................................................................................................

Po zapoznaniu siê z treœci¹ Statutu, zobowi¹zuje siê do aktywnego dzia³ania w kierunku integracji œrodowiska elektromagnetyków oraz promowania badañ i zastosowañ zjawisk elektromagnetycznych i
proszê o przyjêcie mnie w poczet cz³onków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Zastosowañ Elektromagnetyzmu
DNIA ...................................................... ..................................................................
PODPIS

Decyzja o przyjêciu w poczet cz³onków Towarzystwa:
Uchwa³a Zarz¹du PTZE nr ....................................................................................................................
Pozycja w rejestrze cz³onków zwyczajnych Towarzystwa ..................................................................
............................................................................................ ..................................................................
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Spis treœci

Od Prezesa ......................................................................................................
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XXIII Sympozjum PTZE: Zastosowania Elektromagnetyzmu
w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Miko³ajki, 16–19 czerwca 2013
ANDRZEJ KRAWCZYK................................................................

6

Protokó³ z zebrania plenarnego Polskiego Komitetu SEP
IWONA FABJAÑCZYK.............................................................................................
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International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics,
Electronic and Electrical Engineering - ISEF'13,
Ochryda, Macedonia, 12–14 wrzeœnia 2013
ANDRZEJ KRAWCZYK................................................................
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Informacja o XXIV Sympozjum PTZE: Zastosowania Elektromagnetyzmu
w Nowoczesnych Technikach i Informatyce,
Orle Gniazdo Hucisko, 7–10 wrzesnia 2014........................................................
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