
Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych  

im. M. Skłodowskiej-Curie w roku 2007 
 

Zarząd Główny PTBR  XIV Kadencji (od 24.09.2007 r.): 
 

1. dr hab. Marek Krzysztof Janiak    - Prezes 
2. dr hab. Ewa Szajdzińska-Piętek   - Wiceprezes 
3. dr hab. Marek Zmyślony    - Wiceprezes 
4. dr Krzysztof  Pachocki    -  Sekretarz 
5. dr hab. Marcin Kruszewski    - Skarbnik 
6. prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska - członek Prezydium 
7. dr Wiesława Barszczewska    -  członek Zarządu 
8. dr Beata Biesaga     -  członek Zarządu 
9. dr hab. Anna Lankoff     -  członek Zarządu 
10. dr hab. Jerzy Lech Gębicki    -  członek Zarządu 
11. prof. dr hab. Andrzej Wójcik    -  członek Zarządu 
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Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa 
Tel.: (0-22) 54-21-224, fax: (0-22) 54-21-309 

 
 
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jest 

organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami naukowymi związanymi z 
promieniowaniem jonizującym oraz elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. 
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju badań dotyczących działania promieniowania na 
materię żywą i nieożywioną oraz popularyzacja tych badań. 

  
Dla osiągnięcia swych celów PTBR: 

1) organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty, wykłady i konkursy, 
2) inicjuje wymianę doświadczeń naukowych, a także nawiązywanie kontaktów między  
     poszczególnymi placówkami badawczymi w kraju i za granicą, 
3)  popiera prace badawcze i aplikacyjne, organizuje wewnętrzne kursy dokształcające,  
     przyznaje nagrody oraz wyróżnienia honorowe za popularyzację i osiągnięcia z zakresu  
     oddziaływania promieniowania, 
4)  wydaje publikacje z zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych oraz opinie o stanie  
      i potrzebach badań radiacyjnych i pokrewnych w Polsce i występuje w tych sprawach  
      wobec władz, 
5)   utrzymuje kontakty naukowe z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, 
6)   współdziała w pracach nad dziejami badań radiacyjnych i pokrewnych w Polsce, 
7)   powołuje i odwołuje komisje i sekcje specjalistyczne, 
8)   może prowadzić działalność gospodarczą. 
 

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych liczy ponad 300 członków zorganizowanych  
w 5 oddziałach terenowych: krakowskim, łódzkim, siedleckim, świętokrzyskim i 
warszawskim. 
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W roku 2007 Zarząd Główny  PTBR obradował 6 razy. Podjęto 18 uchwał: 
Uchwała 1/2007. ZG PTBR jednogłośnie uznał, iż Komisja Nagród powinna opracować do 
końca bieżącej kadencji nowy regulamin przyznawania Medalu im Marii Skłodowskiej-Curie 
precyzujący liczbę przyznawanych każdorazowo medali i warunki zgłaszania kandydatur tak, 
aby sytuacja zaistniała w roku 2007 nie mogła powtórzyć się w przyszłości. 

Uchwała 1a/2007. Prezydium ZG PTBR postanawia przyznać sumę 1000 USD jako 
stypendium dla studenta z Polski, który zgłosił się na ICRR’2007 i spełnia kryteria konkursu 
na stypendium ustalone przez organizatorów kongresu. 

Uchwała 2/2007. ZG PTBR jednogłośnie stwierdził, że należy zwrócić uwagę Pani prof. dr 
hab. Antoninie Cebulskiej-Wasilewskiej, że nie należy powiadamiać kandydatów o 
możliwości przyznania im Medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie przed podjęciem decyzji w 
tej sprawie przez Zarząd Główny PTBR. 

Uchwała 2a/2007. Prezydium ZG PTBR postanowiło, że Biuro Promocji i Organizacji 
Kongresu ICRR 2011 będzie miało siedzibę w Krakowie.  

Uchwała 3/2007. ZG PTBR jednogłośnie postanowił w bieżącej kadencji przyznać 5 Medali 
im Marii Skłodowskiej-Curie. 

Uchwała 4/2007. ZG PTBR w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności 
ponad 50% członków stwierdził, że laureatami Medalu im Marii Skłodowskiej-Curie zostali : 
prof. S. Schlick (USA), prof. K. H. Chadwick (Wielka Brytania), dr H. P. Leenhouts 
(Holandia), prof. J. M. Gębicki (Polska) i prof. J. Liniecki (Polska). 

Uchwała 5/2007. ZG PTBR jednogłośnie przyjął w poczet członków Towarzystwa: prof. dr 
hab. Aleksandra Sieronia, dr hab. Grzegorza Cieślara, mgr Halinę Longę i studenta Mateusza 
Krzyśka. 

Uchwała 6/2007. Na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 3.04.2007 r. przyjęto 
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 zamykające się sumą bilansową po stronie 
aktywów i pasywów w wysokości 102.438,84 zł. Zarząd zadecydował, iż różnica kosztów i 
przychodów w wysokości 4.771,21 zł. - strata bilansowa powstała w 2006 r. zostanie w 
całości pokryta z funduszu statutowego Towarzystwa w roku obrotowym 2007. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała 7/2007. ZG PTBR jednogłośnie daje prawo prof. dr hab. Antoninie Cebulskiej-
Wasilewskiej do wystąpienia do odnośnych władz NATO z wnioskiem o organizację kursu 
NATO (Life Science Division) razem ze Szkołą Jesienną PTBR. 

Uchwała 8/2007. ZG PTBR jednogłośnie przyjął w poczet członków Towarzystwa dr hab. 
inż. Dorotę Światłą-Wójcik i dr. hab. inż. Mariusza Wójcika. 

Uchwała 9/2007. ZG PTBR jednogłośnie zobowiązuje Komisje Nagród do opracowania do 
końca bieżącej kadencji zmian w regulaminie Konkursu PTBR. 

Uchwała 10/2007. ZG PTBR jednogłośnie decyduje o wyasygnowaniu odpowiedniej sumy 
celem opłacenia wydania numeru specjalnego Nukleoniki zawierającego prace przedstawione 
na XIV Zjeździe PTBR. 
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Uchwała 11/2007. ZG PTBR jednogłośnie zatwierdza wniosek Komisji Nagród o 
rozstrzygnięciu Konkursu PTBR. 

Uchwała 12/2007. ZG PTBR jednogłośnie zatwierdza porządek obrad Walnego Zebrania 
Członków PTBR. 

Uchwała 13/2007. ZG PTBR 8 głosami za, przy 2 wstrzymujących, przyznaje pierwszą 
nagrodę w Konkursie promocji nauki polskiej studentowi AGH panu Mateuszowi Krzyśkowi. 

Uchwała 14/2007. ZG PTBR jednogłośnie decyduje o pokryciu kosztów podróży pani prof. 
dr hab. Antoniny Cebulskiej-Wasilewskiej do San Francisco udokumentowanych fakturami 
wystawionymi na PTBR. 

Uchwała 15/2007. ZG PTBR jednogłośnie postanawia, że - w razie konieczności - PTBR 
pokryje koszty transportu materiałów reklamowych do USA. 

Uchwała 16/2007. ZG PTBR jednogłośnie przyjął w poczet członków dr hab. Kvetoslavę 
Burdę. 

Uchwała 17/2007. ZG PTBR jednogłośnie przyjął w poczet członków prof. Janusza 
Braziewicza, mgr. Janusza Kacprzyka, mgr Joannę Domienik oraz mgr Sylwię Papierz. 

Uchwała 1/XIV/2007. ZG PTBR jednogłośnie decyduje o wyasygnowaniu sumy 1860 zł. 
celem pokrycia straty występującej w przeprowadzonym bilansie kosztów XIV Zjazdu PTBR, 
Kielce, 24-26.09.2007 r. 

Sprawy bieżące Towarzystwa były ponadto omawiane i załatwiane na licznych 
spotkaniach Prezydium oraz członków Zarządu Głównego odpowiedzialnych za poszczególne 
zadania. 

 W dniach 24-26 września 2007 r. w Kielcach, w Centrum Kongresowym Exbud-
Skanska odbył się XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, zorganizowany 
przez Oddział Świętokrzyski PTBR. Uczestniczyło w nim ponad 120 osób. Program naukowy 
Zjazdu obejmował: wykłady plenarne (5), referaty w sesjach naukowych oraz prezentacje w 
sesjach plakatowych. Odbyły się 3 sesje z dziedziny Radiobiologia i radioterpia, podczas 
których wygłoszono 13 wykładów.  W ramach dwóch sesji z dziedziny Chemia radiacyjna 
 i fotochemia  wygłoszono 9 wykładów,  w sesji Ochrona radiologiczna oraz promieniowanie 
w środowisku wygłoszono 4 wykłady.  Wygłoszono również 11 wykładów w ramach 2 sesji z 
dziedziny Promieniowanie niejonizujące. W ramach sesji plakatowych zaprezentowano 61 
plakatów ocenionych przez członków Komitetu Naukowego Zjazdu, którzy wybrali 8 
wyróżniających się prezentacji do nagród. Nagrodzeni autorzy zostali poproszeni o 
przedstawienie swoich prezentacji w formie krótkich wykładów podczas sesji zamykającej 
Zjazd. Na Zjeździe wręczono również Medale im. Marii Skłodowskiej-Curie, które otrzymali: 
prof. Shulamith Schlick (USA), dr Kenneth H. Chadwick (Wielka Brytania), dr Hendrik P. 
Leenhouts (Holandia), prof. dr hab. Jerzy Gębicki oraz prof. dr hab. Julian Liniecki. Laureaci 
wygłosili wykłady plenarne. Wręczono także statuetki PTBR osobom nagrodzonym za 
publikacje naukowe. 

 Podczas XIV Zjazdu, w dniu 24 września 2007 r., odbyło się Walne Zebranie 
członków PTBR. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowy Zarząd Główny 
PTBR w składzie jak wyżej. Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną w składzie:  
prof. dr hab. Anna Gasińska – Przewodnicząca, dr hab. Maria Hilczer, dr hab. Roman 
Kubacki oraz Sąd Koleżeński w składzie: prof. dr hab. Irena Szumiel – Przewodnicząca, 
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 prof. dr hab. Antoni Gajewski, prof. dr hab. Zbigniew Zagórski. Nadano także tytuł Członka 
Honorowego PTBR następującym osobom zasłużonym dla Towarzystwa: prof. dr. hab. 
Krzysztofowi Chomiczewskiemu, dr hab. Elżbiecie Nagler-Kalecińskiej oraz prof. dr. hab. 
Janowi Skołyszewskiemu. Działalność Zarządu Głównego PTBR została pozytywnie 
oceniona przez Główną Komisję Rewizyjną. Ustępujący Zarząd Główny uzyskał 
absolutorium. 

Także w Oddziałach Terenowych PTBR odbyły się zebrania sprawozdawczo-
wyborcze.  W dniu 16.10.2007 r. został wybrany nowy Zarząd Oddziału Łódzkiego PTBR  
w składzie: dr hab. Mariusz Wójcik – prezes, dr Halina Aniołczyk – wiceprezes, dr hab. 
Dorota Światła-Wójcik – sekretarz, dr Piotr Ulański – skarbnik. Nowo wybrany w dniu 
19.10.2007 r. Zarząd Oddziału Siedleckiego ukonstytuował się w następującym składzie:  
dr Janina Kopyra – prezes, mgr Jadwiga Karwowska – wiceprezes, mgr Jolanta Wnorowska – 
sekretarz. W dniu 22.10.2007 r., w wyniku głosowania jawnego, do Zarządu Oddziału 
Świętokrzyskiego PTBR wybrano: mgr Halinę Lisowską – na funkcję prezesa, dr Annę 
Banasik – na zastępca prezesa, mgr inż. Joannę Miedzińską – na sekretarza. Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze członków Krakowskiego Oddziału PTBR także odbyło się 
22.10.2007 r.; prezesem tego Oddziału została dr Dorota Słonina, wiceprezesem - prof. dr 
hab. Antonina Cebulska-Wasilewska, sekretarzem - dr Beata Biesaga, skarbnikiem - dr 
Joanna Niemiec. W dniu 15.112007 r. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 
odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTBR, w 
czasie którego wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie: dr Małgorzata Rochalska – prezes, 
dr Maria Wojewódzka – wiceprezes, dr Ewa Nowosielska – sekretarz, dr Elżbieta 
Sobiczewska oraz dr Aneta Cheda – członkowie Zarządu Oddziału. 
 
 W 2007 r. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych uzyskało z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie działalności wspomagającej badania (Promocja 
Polski i Nauki Polskiej) w wysokości 46 tys. złotych (Decyzja nr 787/DWB/P/2007), które 
objęło dofinansowanie  organizacji XIV Zjazdu PTBR. 

 
W roku 2011 PTBR będzie organizatorem XIV Światowego Kongresu Badań 

Radiacyjnych (14th International Congress of Radiation Research). Obchodzona w 2011 roku 
setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej Nagrody Nobla w sposób 
szczególny predestynuje Polskę do pełnienia funkcji gospodarza tego Kongresu. W lipcu 
2007 r., w czasie XIII Kongresu ICRR w San Francisco w ramach promocji Polski, Nauki 
Polskiej i  Kongresu ICRR’2011, pani prof. dr hab. A.Cebulska-Wasilewska oraz pan 
Mateusz Krzysiek zaprezentowali następujące multimedialne materiały promocyjne: 
 
- film pt. „Following Challenges and Achievements of Madame Curie”, 
- projekt strony internetowej Kongresu ICRR’2011 - www.icrr2011.org , 
- prezentacje komputerowe: „Polska jako Gospodarz ICRR’2011” oraz „Wystawa Muzeum 

Marii Skłodowskiej-Curie”, 
- wystawę planszową o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie”, 
- film o Warszawie oraz film promujący Polskę.  
 
 Aby uczcić przypadający na 7.11.2007 r. jubileusz 140-tych urodzin Marii 
Skłodowskiej-Curie i zwrócić uwagę młodzieży na „naszą wielką uczoną Polkę”, Biuro 
Promocji Nauki Polskiej i Polski jako Organizatora Kongresu ICRR’2011 ogłosiło, w imieniu 
Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, konkurs dla młodzieży. W zamyśle był on 
adresowany do uczniów szkół ponad gimnazjalnych z województwa małopolskiego, których 
patronem jest Maria Skłodowska-Curie. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytanie 
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Dlaczego warto mieć Marię Skłodowską-Curie jako Patrona Szkoły?. Warunkiem udziału w 
konkursie było nadesłanie pracy w j.polskim. W konkursie wzięło udział 131 uczniów. 
Wszystkie prace przed dostarczeniem do komisji konkursowej zostały zakodowane. Laureaci 
otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody wręczone podczas uroczystej sesji w Sali 
Wystawowej Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniu 
11.12.2007 r.; podczas uroczystości obecna była Telewizja Polska Oddział Kraków, która 
nadała wywiad z Laureatami i Organizatorami Konkursu. 
 

W roku 2007 Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych zorganizowało cykl 
wykładów otwartych (dla szerokiej publiczności) pod hasłem „Nauka dla Medycyny i 
Społeczeństwa”, do których wygłoszenia zaproszone zostały znane osobistości polskiego 
środowiska naukowego i medycznego. 
 W roku 2007 w poczet członków Towarzystwa przyjęto 11 nowych członków: prof. 
dr. hab. Aleksandra Sieronia, dr. hab. Grzegorza Cieślara, mgr Halinę Longę, Mateusza 
Krzyśka, dr hab. inż. Dorotę Światłą-Wójcik, dr. hab. inż. Mariusza Wójcika, dr hab. 
Kvetoslavę Burdę, prof. dr. hab. Janusza Braziewicza, mgr. Janusza Kacprzyka, mgr Joannę 
Domienik oraz Sylwię Papierz. 

 

 
......................................................                                         ...................................................... 
     /dr Krzysztof  Pachocki/                                                         /dr hab. Marek K. Janiak/ 
          Sekretarz PTBR          Prezes PTBR 

    
 
 
 
 


