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Szanowni Państwo, 

 

Zbliża się okres trzech lat od ostatniego Zjazdu PTBF w Nałęczowie, 

w związku z tym Zarząd Główny rozpoczął przygotowania do XVI Zjazdu 

Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, który odbędzie się w dniach 

28 czerwca – 1 lipca 2016 roku w Rynie. Będziemy Państwa gościć 

w wyjątkowym miejscu o bogatej historii, czterogwiazdkowym Hotelu 

Zamek Ryn, który był świadkiem burzliwych dziejów Mazur i dawnych Prus 

Wschodnich. 

 

Biofizyka jest dziedziną multidyscyplinarną, dlatego też Polskie 

Towarzystwo Biofizyczne zrzesza naukowców wielu nauk przyrodniczych 

oraz współpracuje z innymi Towarzystwami naukowymi w Polsce 

i za granicą. Jesteśmy członkiem European Biophysical Societies' 

Association oraz ściśle kooperujemy z amerykańskim Biophysical Society. 

Naszymi członkami są doświadczeni badacze oraz nasi nauczyciele 

i mistrzowie, jak również osoby rozpoczynające swoją przygodę z nauką – 

doktoranci i studenci. Są to przedstawiciele ośrodków akademickich 

i instytutów badawczych działających na terenie całej Polski. Zjazd PTBF 

jest znakomitą okazją do zaprezentowania i dyskusji najnowszych wyników 

badań, poszerzenia swojej wiedzy oraz do nawiązania współpracy 

z naukowcami z ośrodków badawczych w Polsce i nie tylko. Jest to również 

szansa na zaciśnięcie więzi koleżeńskich i zawarcie nowych przyjaźni. 

 

Nadchodzący XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego 

będzie również wyjątkowy ze względu na trzy workshopy, które odbędą się 

w jego trakcie. Dzięki staraniom Zarządu PTBF udało się zaprosić do 

współpracy trzy firmy, które zorganizują kursy z zakresu mikroskopii, 

technik chromatograficznych oraz syntezy mikrofalowej. 

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVI Zjeździe Polskiego 

Towarzystwa Biofizycznego naukowców, doktorantów i studentów 

zajmujących się biofizyką oraz tych wszystkich, których działalność 

badawcza jest z pogranicza medycyny, biologii, biotechnologii, chemii 

i fizyki. 

 

 

Zbigniew Wieczorek 

wraz z całym Komitetem Organizacyjnym Zjazdu 

 

 

 

 


