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Sprawozdanie Przewodniczącego Polskiej Grupy EMR (PG EMR) 

za okres 6.06.2018 do 20.09.2022 
 

Poprzednie Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiej Grupy EMR odbyło się dniu 7.06.2018 

w czasie trwania V Forum EMR-PL Kudowie Zdrój. Protokoły z wszystkich zebrań 

przeprowadzonych w czasie trwania kolejnych For EMR-PL są zamieszczone na stronie 

internetowej PG EMR. Z uwagi na przepisy RODO nie upubliczniamy już listy obecnych na 

zebraniach. 

 

W wyniku głosowania następujące osoby zostały jednogłośnie wybrane członkami Zarządu: 

Przewodniczący:    prof. Czesław Rudowicz 

I Wiceprzewodniczący:   prof. Julia Jezierska 

II Wiceprzewodniczący:  prof. Nikos Guskos 

Członek Zarządu:    prof. Zbigniew Sojka 

Sekretarz (nominacja):    dr Magdalena Wencka 

Moderator strony internetowej:  prof. Ireneusz Stefaniuk  

Wszystkim członkom Zarządu obecnej kadencji składam serdeczne podziękowania za współpracę i 

wsparcie. Dr M. Wencka nieformalnie zrezygnowała z funkcji Sekretarza w emailu z dnia 

31.10.2019 r. 

 

Jak zapisaliśmy w Protokole z poprzedniego Zebrania w Kudowie: 

Prof. C. Rudowicz najpierw przedstawił swoją rezygnację z funkcji Przewodniczącego z uwagi na 

ukończenie 70 lat w lipcu 2018. Jednak po dyskusji, zgodził się podjąć tej funkcji przez ostatnią 

kadencję. Padła propozycja nieformalnego wyboru Przewodniczącego Elekta. Kandydatura dr hab. 

Piotra Pietrzyka została przyjęta jednomyślnie przez zebranych. Wraz z odejściem obecnego 

Przewodniczącego przewiduje się utworzenie nowej pozycji w Zarządzie PG EMR: 

Przewodniczącego Założyciela. 

Ten wybór okazał się bardzo trafny i przezorny, ponieważ z powodu wybuchu pandemii Covid-19 

ostatnia kadencja Zarządu została z konieczności przedłużona o dodatkowe dwa lata. Osobiście 

doceniam wiele konsultacji i wsparcia ze strony dr hab. Piotra Pietrzyka, prof. UJ, Uniwersytet 

Jagielloński, w różnych sprawach w okresie ostatnich czterech lat.  

 

1. Zakres działalności Zarządu PG EMR w okresie obecnej kadencji. 

  

(A) Organizacja VI Forum EMR-PL: 

Działalność Zarządu PG EMR skupia się przede wszystkim na inicjowaniu oraz koordynacji działań 

Lokalnych Komitetów Organizacyjnych zmierzających do organizacji, co dwa lata, spotkań 

naukowych: Forum EMR-PL. Zarząd PG EMR także pośredniczy w przekazywaniu informacji 

istotnych dla całego środowiska. M.in. regularnie przekazujemy na całą listę adresową PG EMR 

informacje o możliwościach zatrudnienia w laboratoriach EMR/EPR w innych krajach, jak również 

komunikaty European Federation of EPR Groups (EFEPR). 

 

Kontynuując działalność Polskiego Towarzystwa Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego 

(PT EPR), PG EMR wypracowała stabilną strukturę organizacyjną, która zapewniła efektywną 

pracę dla dobra środowiska EMR w kraju od 2010 r.. Dowodem tego jest zorganizowanie, pod 

auspicjami Polskiej Grupy EMR, kolejnego już VI-ego Forum EMR-PL przez koleżanki i kolegów 

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, działających w 

ramach Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (LKO) VI Forum EMR-PL. Warto przypomnieć, że 

VI-te Forum EMR-PL, planowane na 2020 r., miało być jubileuszowe - wtedy mijało 10 lat 

"naszego" istnienia.  
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Członkom LKO VI Forum EMR-PL należą się ogromne podziękowania.  

Prof. Nikos Guskos (Katedra Fizyki Technicznej, ZUT), jako II Wiceprzewodniczący Zarządu PG 

EMR, miał przewodniczyć LKO w okresie 2020/21, ale z powodu opóźnień spowodowanych 

pandemią Covid-19 w międzyczasie przeszedł na emeryturę. Jednakże bardzo wspierał prace LKO, 

jako Honorowy Przewodniczący LKO. 

Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor, Dziekan Wydziału Mechanicznego i Mechatroniki, ZUT - 

serdecznie dziękujemy Dziekanowi za objęcie w tej krytycznej sytuacji funkcji Przewodniczącego 

LKO. 

Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Katedry Fizyki Technicznej, ZUT: dr Danuty 

Piwowarskiej - Wiceprzewodniczącej; dr inż. Grzegorza Leńca – Sekretarza; Członków: dr Huberta 

Fuksa; dr hab. inż Pawła Berczyńskiego, prof. ZUT, Kierownika Katedry; oraz do prof. dr hab. inż. 

Rafała Rakoczego – Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, ZUT. 

Osobiście dziękuję także dr hab. Piotrowi Pietrzykowi, który wspierał mnie w roli członka 

specjalnego LKO VI Forum EMR-PL przy podejmowaniu kluczowych decyzji. 

 

Wierzę, że wszyscy doceniamy ciężką pracę i wysiłek organizacyjny naszych kolegów w 

Szczecinie. Ich poświęcenie, tym cenniejsze w obliczu niesprzyjających warunków, doprowadziło 

do urzeczywistnienia tego Forum. Niezwykle trudno było wskrzesić Forum po przesunięciu terminu 

najpierw z 2020 na 2021, a potem na 2022. Działaliśmy w warunkach dużej niepewności związanej 

z utrzymującą się pandemią Covid-19 oraz trudności wynikających z krótkiego czasu, jaki pozostał 

na organizację VI Forum od podjęcia warunkowej decyzji w połowie kwietnia 2022 roku. Dość 

powiedzieć, że w czerwcu 2022 rozważaliśmy odwołanie organizacji VI Forum, planowanego na 

wrzesień br., ze względu na bardzo niską liczbą zarejestrowanych uczestników. Jednakże, dzięki 

specjalnej akcji mailowej i telefonicznej ‘zachęcającej’ do uczestnictwa, oraz przedłużeniu terminu 

rejestracji, udało się na czas zebrać wystarczającą liczbę uczestników, która potencjalnie mogłaby 

zapewnić efektywność ekonomiczną VI Forum. Dopiero kilka tygodni przed rozpoczęciem Forum 

wysiłki LKO zmierzające do zapewnienia dwóch sponsorów: firmy CIQTEK z Chin oraz Novilet z 

Poznania, urzeczywistniły się.  

 

Dlatego w tych okolicznościach mamy szczęście, że możemy spotkać się ponownie po dwuletniej 

przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 i uczestniczyć osobiście w VI Forum. To wydarzenie 

nie byłoby możliwe bez, szczerze mówiąc, heroicznych wysiłków ciężko pracującego zespołu LKO.  

 

(B) Utrzymywanie strony internetowej: 

Strona internetowa PG EMR, dostępna pod adresem: http://pgemr.org/, pozostaje na serwerze 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękujemy prof. I. Stefaniukowi za kontynuację pracy Moderatora 

strony internetowej oraz mgr B. Cienkowi za pomoc techniczną w utrzymaniu strony. Strona 

zawiera także linki do Ośrodków EMR (EPR/ESR) w Polsce oraz do innych stron internetowych 

związanych tematycznie. Uaktualnianie danych zależy jednakże od napływu informacji z różnych 

ośrodków. 

 

(C) Promocja środowiska związanego z badaniami EMR w Polsce: 

Warto zauważyć, że chociaż nie mogliśmy świętować 10-ej rocznicy powstania Polskiej Grupy 

EMR podczas VI Forum EMR-PL w Szczecinie jak planowano w 2020 roku, razem z Piotrem 

Pietrzykiem opracowaliśmy artykuł: The Polish EMR Group reaching maturity at 10th+ 

Anniversary, opublikowany w biuletynie EPR, 31/2, 6-8 (2021). Kolejnym znakiem, że wbrew 

wszelkim przeciwnościom wywołanym przez pandemię Covid-19, polska społeczność EMR żyje i 

rozwija się, jest relacja z naszych wspólnych osiągnięć i prężnej działalności na przestrzeni lat. We 

współpracy z szeregiem koleżanek i kolegów zredagowaliśmy z Piotrem kolejny artykuł: History of 

http://pgemr.org/
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electron paramagnetic resonance in Poland – Część 1 ukazała się w biuletynie EPR, 32/1, 8 - 9 i 12 

- 13 (2022) oraz Część 2 w biuletynie EPR, 32/2, 7-8 i 11-12 (2022). 

 

(D) Organizacja kolejnego Forum EMR-PL: 

Jak zapisaliśmy w Protokole z poprzedniego Zebrania w Kudowie, organizacja VII Forum była 

planowana przez prof. Bogdan Padlyak, Uniwersytet w Zielonej Górze. Konkretne ustalenia zostaną 

podjęte w dalszej części Zebrania. 

 

2. Inne sprawy: 

 

A. Członkostwo oraz uaktualnianie listy adresowej PG EMR: 

 

Warto przypomnieć, że w ramach nowej struktury organizacyjnej każda osoba zajmująca się 

tematyką EMR (EPR/ESR) w Polsce ma prawo uważać się za członka PG EMR oraz że nie 

pobieramy składek członkowskich. Ponieważ zrezygnowaliśmy z Formularza Zgłoszeniowego na 

stronie internetowej z uwagi na nikłe wykorzystanie, potencjalnych nowych członków prosimy o 

wysłanie emaila z danymi kontaktowymi na skrzynkę pocztową Sekretarza PG EMR. Zwracamy się 

też z prośbą o uaktualnianie adresów mailowych (lub danych osobowych) w przypadkach zmiany 

adresu (lub statusu). 

 

B. Struktura organizacyjna Zarządu PG EMR 

 

Zgodnie z propozycją Przewodniczącego, przyjętą na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym PG 

EMR, podczas II Forum EMR-PL w Huciskach, w skład Zarządu PG EMR wchodzą: 

1.  Przewodniczący, 

2.  I Wiceprzewodniczący (osoba organizująca dane Forum), 

3.  II Wiceprzewodniczący (osoba organizująca następne Forum), 

4.  Sekretarz (osoba nominowana przez Przewodniczącego), 

5. Poprzedni Bezpośredni Przewodniczący (z ang. Immediate Past Chairman) - pozycja do 

obsadzenia w przypadku wyboru następnego Przewodniczącego, 

 6.  Członek Zarządu, 

7. Moderator strony internetowej. 

Wybór nowego Zarządu PG EMR jest tematem do dyskusji w dalszej części Zebrania. Kandydatury 

można również proponować z sali. Z uwagi na moją rezygnację, opóźnioną przez pandemię Covid-

19, zachodzi konieczność dopasowania struktury organizacyjnej Zarządu PG EMR do nowej 

sytuacji. Proponuję, na wzór przyjęty przez Asia-Pacific EPR/ESR Society, utworzenie analogicznej 

pozycji:  

8. Przewodniczący Założyciel (z ang. Founder Chairman) – Honorowy Członek Zarządu 

(dożywotnio). 

 

3. Plany na kolejną kadencję: 

 

a. Możliwość zorganizowania kolejnych Forum EMR-PL wspólnie ze środowiskami EMR w 

sąsiednich krajach, zwłaszcza tzw. dawnej Europy Wschodniej. 

Mając z nami w charakterze prelegenta plenarnego wybitnego badacza EMR z zagranicy, dr Petra 

Neugebauera, z Czech mamy nadzieję, że udział Petra w VI Forum może również pomóc w 

nawiązaniu silniejszych więzi ze społecznościami EMR w sąsiednich krajach. Pomysł ten może 

rozwinąć następny Przewodniczący.  

b. Zapewnienie funduszy na opłaty za domenę dla strony internetowej PG EMR. 
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Początkowo prof. Stefaniuk opłacał koszty domeny z prywatnych środków. W ostatnich kilku 

latach razem z prof. Piotrem Pietrzykiem pokrywaliśmy opłaty za domenę z naszych funduszy 

badawczych. Należałoby znaleźć bardziej długo terminowe rozwiązanie tej kwestii.  

 

Podsumowując, przyjęcie nowej struktury organizacyjnej dla Polskiej Grupy EMR [PG EMR] w 

maju 2010 roku pozwoliło na odnowienie, na szczeblu krajowym, działalności przedstawicielstwa 

środowiska związanego z badaniami EMR w Polsce. Zarząd PG EMR stawia sobie za cel w 

następnych latach kontynuację działalności PG EMR, przede wszystkim organizację kolejnych 

Forów EMR-PL, aby bardziej integrować środowisko EMR w kraju i nie tylko. 

 

 
 

Czesław Rudowicz  

Przewodniczący, Polska Grupa EMR                   Poznań, 10 września 2022  

Founder President, Asia-Pacific EPR/ESR Society [established at CityU in Hong Kong, 1997] 

Email: <crudowicz@zut.edu.pl> 

 

 

 

 

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Grupy EMR, Szczecin, 20 września 2022 

 

Plan 

1. Powitanie 

2. Sprawozdanie Przewodniczącego za okres 6.06.2018 do 20.09.2022. 

3. Dyskusja sprawozdania i akceptacja. 

4. Organizacja VII-ego i VIII-ego Forum EMR-PL.  

5. Plany na kolejną kadencję oraz inne sprawy – do dyskusji. 

6. Wolne wnioski. 

7. Wybór Zarządu. 

8. Zamknięcie Zebrania. 


