
 
 
 

Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Ceramicznego 
serdecznie zapraszają na 

 

XIII Konferencję i Walny Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Ceramicznego 
w dniach 25 – 27 listopada 2022 w Zakopanem 

 
 

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 

Dezorganizacja życia, spowodowana wydarzeniami ostatnich dwóch lat, dotknęła również nasze 

Towarzystwo, ograniczając Jego aktywność. Nie mogliśmy zorganizować w roku ubiegłym 

tradycyjnej konferencji w normalnym trybie. Ponieważ doświadczenia z konferencjami 

prowadzonymi on-line utwierdzają nas w przekonaniu, że nie jest to pełnowartościowa forma 

wymiany myśli i doświadczeń naukowych, postanowiliśmy wykorzystać pierwszy możliwy termin 

do przeprowadzenia konferencji połączonej z Walnym Zjazdem Towarzystwa.  

Chcielibyśmy w szczególny sposób zaprosić na konferencję młodych naukowców i doktorantów. 

Przewidujemy - w nieco nietypowy sposób - przewagę sesji panelowych, poświęconych 

konkretnym zagadnieniom oraz sesji posterowych połączonych z moderowaną dyskusją. 

Planujemy również warsztaty, które przeprowadzą firmy Netzsch oraz Shim-pol. Ze względu na 

krótki okres przygotowań do konferencji prosimy o sprawne podejmowanie decyzji o 

uczestnictwie i zgłoszenie udziału do końca października.  

Mam nadzieję, że stacjonarna forma konferencji umożliwi aktywne uczestnictwo w konferencji 

oraz zaowocuje ciekawymi, wspólnymi projektami w przyszłości. Serdecznie zapraszam do 

uczestnictwa i proszę o przekazanie dalej informacji o tym wydarzeniu.  

Do zobaczenia w Zakopanem  

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Ceramicznego 
prof. dr hab. Inż. Zbigniew Pędzich 

 
 



 
 
 

Data, miejsce obrad i zakwaterowanie 
Konferencja odbędzie się w DW „Hyrny” w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 20 w dniach 25–27 
listopada 2022.  
 
Pełny koszt uczestnictwa obejmuje opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, 2 dniowe 
zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, tj. 
spotkaniu integracyjnym w piątek i uroczystej kolacji konferencyjnej w sobotę. 

Opłaty konferencyjne  

Opłaty wniesione do 15 listopada 2022 roku wynoszą: 
900 zł + 23%VAT  –  opłata podstawowa, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych 
800 zł + 23%VAT  –  opłata dla członków PTCer z aktualnie opłaconymi składkami  
150 zł + 23%VAT  – dopłata do pokoju jednoosobowego 
Opłaty konferencyjne wniesione po 15 listopada 2022 roku są o 150 zł wyższe.   
Opłaty za udział w konferencji prosimy przelewać na konto 
Polskie Towarzystwo Ceramiczne 
Raiffeisen Polbank  
nr rach. 76 1750 0012 0000 0000 2371 9697 
NIP PTCer: 677-192-02-04 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać wyłącznie na e-mail sekretariat@ptcer.pl 
wg załączonego na końcu komunikatu formularza w terminie do 31 października 2022 roku.  
 
Zgłoszenia i streszczenia prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku 
w formacie doc lub docx. 
Abstrakt powinien zawierać tytuł prezentacji, wszystkich autorów z afiliacjami i tekst właściwy oraz 
ewentualne wskazanie funduszy. Całość nie powinna przekroczyć 2000 znaków.  
Książka abstraktów zostanie opublikowana z numerem ISBN. 
Podczas konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty przez firmy NETZSCH i SHIM-POL. 
Szczegółowy program tych warsztatów zostanie opublikowany wkrótce.  

Dalsze informacje będą umieszczane na stronie internetowej: www.ptcer.pl oraz przesyłane 
elektronicznie do osób zgłoszonych na konferencję. 

mailto:sekretariat@ptcer.pl


 

 

Komitet Naukowy Konferencji PTCer 

prof. dr hab. inż. J. Lis - przewodniczący  dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH 
dr hab. A. Adamczyk-Hebrajska, prof. UŚ prof. dr hab. inż. A. Olszyna 
dr hab. D. Bochenek, prof. UŚ prof. dr hab. inż. P. Pasierb 
prof. dr hab. inż. T. Brylewski prof. dr hab. inż. Z. Pędzich 
dr hab. inż. K. Cholewa-Kowalska, prof. AGH dr hab. inż. P. Pichniarczyk, prof. AGH 
prof. dr hab. inż. D. Czekaj  dr hab. inż. W.Pichór, prof. AGH 
prof. dr hab. inż. J. Deja dr hab., inż. J. Podwórny, prof. ICiMB 
prof. dr hab. inż. J. Dorosz dr hab. inż. W. Pyda 
prof. dr hab. inż. M. Faryna prof. dr hab. M. Radecka 
prof. dr hab. inż. M. Gazda dr hab. inż. A. Rapacz-Kmita, prof. AGH 
dr hab. inż. E. Golis, prof. AJD prof. dr hab. inż. M. Reben 
dr hab. inż. A. Gubernat, prof. AGH  prof. dr hab. inż. M. Sitarz 
prof. dr hab. inż. K. Haberko prof. dr hab. inż. M. Sopicka-Lizer 
dr hab. inż. D. Herman, prof. PKosz.  dr hab. inż. P. Stoch, prof. AGH 
prof. dr hab. inż. P. Izak prof. dr hab. inż. M. Szafran 
prof. dr hab. inż. L. Jaworska prof. dr hab. inż. J. Szczerba 
dr hab. inż. J. Jedliński, prof. AGH dr hab. inż. M. Szumera, prof. AGH 
dr hab. inż. Ł. Kotwica, prof. AGH dr hab. inż. M. Szutkowska, prof. nadz. 
dr hab. inż. K. Kyzioł, prof. AGH dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH  
dr hab. inż. A. Lisińska-Czekaj, prof. PGd. dr hab. inż. P. Wiecińska, prof. PW 
dr hab. inż. A. Łagosz, prof. AGH prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski 
dr hab. inż. D. Madej, prof. AGH prof. dr hab. inż. P. Wyszomirski  
prof. dr hab. inż. W. Maziarz dr hab. inż. A. Zima, prof. AGH 
prof. dr hab. J. Morgiel  dr hab. inż. Ł. Zych, prof. AGH 

Komitet Organizacyjny Konferencji 
dr inż. M. Zarzecka-Napierała –przewodnicząca 
dr inż. K. Pasiut – sekretarz 
dr inż. J. Czechowska 
dr G. Grabowski 
dr inż. D. Kozień 
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: sekretariat@ptcer.pl  



 

 
Formularz zgłoszeniowy  

XIII Konferencja i Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego 
Zakopane 25-27.11.2022 

 
 

Dane uczestnika 

Imię   
Nazwisko   
Tytuł   
Instytucja   
NIP   
Adres   
e-mail   
Tytuł posteru   

 
 

Forma udziału w Konferencji (niepotrzebne skreślić) 
Udział w warsztatach TAK/NIE 
Poster  TAK/NIE 
Uczestnictwo bez prezentacji TAK/NIE 
Ekspozycja  TAK/NIE 
Zakwaterowanie w pokoju 1 os.  TAK/NIE 

 
 

Wygłaszane referaty zostaną zaprezentowane przez osoby zaproszone przez organizatorów. 
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