
Zaproszenie do wzięcia udziału  

w V Ogólnopolskiej  

Olimpiadzie Krystalograficznej 2023 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Komitet Krystalografii Polskiej Akademii Nauk jako jeden z celów stawia sobie zwiększanie 
motywacji studentów do podwyższania poziomu ich wiedzy krystalograficznej, co jest 
niezbędnym elementem współczesnego wykształcenia absolwentów kierunków przyrod-
niczych i inżynieryjnych. Od 2014 r. organizowaliśmy kolejne edycje Ogólnopolskiej 
Olimpiady Krystalograficznej, które odbywały się co dwa lata. W roku 2020 zawody nie mogły 
się odbyć i poprzedni cykl uległ zakłóceniu. W roku 2021 zdecydowaliśmy się przeprowadzić 
czwartą olimpiadę w trybie zdalnym. Edycja obecna jest powrotem do trybu stacjonarnego.  
 

Prosimy o rozpropagowanie informacji na temat możliwości wzięcia udziału w V Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Krystalograficznej wśród studentów Państwa uczelni (lub uczniów 
szkoły średniej) i zachęcamy do zorganizowania etapu wstępnego w celu wyłonienia grupy 
uczestników reprezentujących Państwa ośrodek na forum krajowym. Przesyłamy link do 
plakatu Olimpiady w wersji elektronicznej. Proponujemy jego użycie albo na tradycyjnych 
tablicach ogłoszeniowych, albo w ogłoszeniach na ogólnodostępnych stronach internetowych 
lub telebimach, lub poprzez bezpośrednie przekazanie zainteresowanym pocztą elektro-
niczną.  
 
Link do plakatu gorszej jakości (plik .png 2.5 MB) 
Link do plakatu lepszej jakości (plik .tif 6.5 MB) 
 
Zakres wiedzy krystalograficznej objętej konkursem jest podany na stronie internetowej 
Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej (www.komkryst.pan.pl). Umieszczono tam 
również inne informacje, dotyczące przebiegu konkursu, w tym regulamin Olimpiady, oraz 
przykładowe pytania konkursowe. Jednocześnie zachęcamy opiekunów do zgłaszania 
swoich propozycji pytań konkursowych dotyczących krystalografii na adres mailowy 
Przewodniczącego Komisji, co pomoże urozmaicić przebieg konkursu w przyszłości.  
 
Na finalistów Olimpiady, oprócz satysfakcji ze zwycięstwa na forum krajowym oraz 
potwierdzających to dyplomów, czeka szereg nagród naukowych lub rzeczowych przygoto-
wanych przez sponsorów.  
 

Zgłoszenia wybranych kandydatów do ogólnopolskiego finału Olimpiady powinny wpłynąć 

do Komisji drogą mailową najpóźniej 15 maja 2023 r. Adres i formularz zgłoszenia dostępne 

są na stronie internetowej Olimpiady (www.komkryst.pan.pl). Zawody finałowe odbędą się 

5 lipca 2023 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 lipca 2023 r. w ra-

mach 64 Konwersatorium Krystalograficznego we Wrocławiu. 
 
 
Liczymy na Państwa aktywny współudział w organizacji Olimpiady Krystalograficznej, a pod-
opiecznym życzymy sukcesów, 
 

Komitet ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej  

Komitetu Krystalografii PAN 
Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki,  
Politechnika Gdańska 
jaroslaw.chojnacki@pg.edu.pl 
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