Szanowni Państwo !
W związku z objęciem zaszczytnej funkcji prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Chemicznego zdecydowałem się informować na łamach Orbitala o ważnych sprawach i problemach
dotyczących naszego Towarzystwa. Postanowiłem dokonywać tego w formie Notatek Prezesa, które
będą ukazywały się w każdym numerze pisma. Będę się cieszył, jeśli zapoczątkowana forma
informowania o działalności Towarzystwa okaże się interesująca.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku rozpoczęło działalność nowo wybrane Prezydium Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa.
Wiceprezesami zostali Piotr Bałczewski i Andrzej Dworak, skarbnikiem została Izabela Nowak, a
sekretarzem Anna Dołęga. W skład Prezydium wchodzą ponadto Rafał Latajka, Jacek Lipok, Izabela
Madura i Janusz Ryczkowski – wszyscy zostali wybrani na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym w Gdańsku,
w dniu 21 września 2015 roku. Zakres kompetencji członków Prezydium Zarządu Głównego PTChem jak i
ramowy program działania można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa.
Rozpoczynająca się kadencja władz PTChem będzie obfitowała w kilka ważnych rocznic. W 2017
roku przypada 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, a w 2018 roku – 250 rocznica urodzin
Jędrzeja Śniadeckiego. Rozpoczną się przygotowania do przypadającej na 2019 rok 100 rocznicy
powstania Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Aby uświetnić czekające nas jubileusze wystąpiliśmy –
wspólnie z Prezesem Honorowym Profesorem Zbigniewem Galusem – do Narodowego Banku Polskiego z
inicjatywą emisji monety kolekcjonerskiej (w 2019 roku) z okazji 100-lecia powołania PTChem oraz Poczty
Polskiej – o emisję, w przyszłym roku, znaczka z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie z dopłatą na
PTChem z okazji 150-lecia urodzin Uczonej.
Najważniejszym aktualnie problemem jest dokończenie remontu siedziby PTChem oraz
urządzenie wystaw w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie i wyposażenie biura Towarzystwa. Remont
finansowany jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Na urządzenie Muzeum oraz wyposażenie
biura środki musimy pozyskać – i to w znacznej wysokości. Podjęte w poprzedniej kadencji próby
zdobycia takich środków muszą być intensywnie kontynuowane, bowiem – oprócz wstępnych obietnic –
nie ma żadnych konkretnych decyzji. Zabiegamy o te środki między innymi w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Na pierwszym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego w dniu 11 stycznia bieżącego roku
dyskutowanych było wiele spraw, w tym przede wszystkim poruszone powyżej. Będzie uaktualniona
strona internetowa Towarzystwa i pojawi się strona angielskojęzyczna zawierająca główne informacje o
PTChem. Podjęta została decyzja o kontynuacji wydawania Wiadomości Chemicznych i Orbitala. Co się
tyczy Orbitala, będzie się on ukazywał, jako kwartalnik, w zmienionej formie. Rozważamy przejście na
formę elektroniczną. W roku bieżącym pozostaniemy jednak przy wersji drukowanej ale rozsyłanej do
grup odbiorców (na przykład Oddziałów). Wiadomości Chemiczne wymagają umiędzynarodowienia, jeśli
chcemy uzyskać środki budżetowe na wydawanie czasopisma. Będą powołane w najbliższym czasie nowe
komisje do spraw nagród i wyróżnień. Są już deklaracje organizacji kolejnych Zjazdów PTChem z
Oddziałów Wrocławskiego (w 2017) i Łódzkiego (w 2018). Pojawiła się inicjatywa prezentowania
Oddziałów i Sekcji na posiedzeniach Zarządu Głównego. Rysują się możliwości reaktywowania
współpracy z SITPChem.
Profesor Andrzej Dworak reprezentował PTChem na spotkaniu Europejskiej Federacji Polimerów,
które odbyło się w Lionie 12 lutego.

W dniach 11–12 lutego odbył się tradycyjny XX Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych w
Poznaniu, którego gospodarzem był dziekan Wydziału Chemii UAM Profesor Henryk Koroniak. Była
możliwość zaprezentowania programu działalności PTChem w rozpoczynającej się kadencji oraz
zaanonsowania problemów z jakimi Towarzystwo się zmaga. Była też okazja do wystąpienia z ofertą
współpracy w zakresie organizowania wspólnych spotkań i imprez naukowych. Liczymy bardzo na
wsparcie i współdziałanie ze strony środowisk akademickich i naukowych.
Podsumowując, wiele jest pozytywnych wieści na początku roku 2016, który oby okazał się
pomyślny i obfitujący w sukcesy.
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