Szanowni Państwo!
Nawiązując do złożonej w Notatkach Prezesa nr 1 deklaracji informuję, że w okresie minionych
trzech miesięcy odbyły się trzy posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Chemicznego (7 marca, 11 kwietnia i 9 maja). Postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego, które odbyło
się w kwietniu, Izabela Madura awansowała na stanowisko wiceprezesa. Na posiedzeniu marcowym gościła
Profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow, prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a na kwietniowym
gościli mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Przemysłu Chemicznego (rewizyta po moim wcześniejszym uczestnictwie w posiedzeniu
Prezydium Zarządu Głównego SITPChem) oraz Pan Paweł Olejniczak i Profesor Stefan Lis – prezes i
wiceprezes Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego –
celem nawiązania współpracy. O efektach wspólnie podejmowanych inicjatyw będę sukcesywnie
informował. Gościem posiedzenia marcowego był Profesor Zdzisław Latajka, Redaktor Naczelny
„Wiadomości Chemicznych”, który uzyskał zapewnienie dalszego wsparcia wydawania ważnego dla
chemików czasopisma. Zmiany w składzie Rady Redakcyjnej „Wiadomości Chemicznych” – zamiast mnie
członkiem i przewodniczącym Rady został Profesor Bogusław Buszewski – mają zintensyfikować jej
aktywność w zakresie podnoszenia rangi czasopisma i pozyskiwania środków finansowych na jego
wydawanie. Na posiedzeniu marcowym przyjęty został wstępny harmonogram obchodów 150 rocznicy
urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, a majowym – wyłonieni zostali kandydaci do nagród PTChem w
kategoriach za osiągnięcia habilitacyjne, rozprawę doktorską i pracę dyplomową.
Postępuje finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa remont budynku przy ulicy Freta 16. Prace
renowacyjne przenoszą się na fasadę budynku. Przygotowujemy się do jego zasiedlenia pod koniec
bieżącego roku. W drodze odwołania pozyskaliśmy – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
środki finansowe w wysokości sto siedemdziesiąt tysięcy złotych na ukończenie projektu koncepcyjnego
ekspozycji stałej w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie (koszt całkowity – około trzysta dwadzieścia tysięcy
złotych); projekt przygotowuje firma Nizio Design International Mirosław Nizio. Profesjonalne urządzenie
ekspozycji i zagospodarowanie budynku dla potrzeb Muzeum to koszt około piętnastokrotnie wyższy.
Wyższe będą też znacznie koszty wynajmu i utrzymania budynku. Nad tym będziemy debatować na
czerwcowym posiedzeniu Zarządu Głównego.
Kontynuowane są przygotowania do 150 rocznicy urodzin Marii Sklodowskiej-Curie w przyszłym
roku. Dotarła do nas dobra wiadomość o emisji przez Pocztę Polską znaczka z tej okazji. Pewną pomoc w
zorganizowaniu obchodów rocznicy zapewniła Ambasada Republiki Francji w Polsce. Włączenie w
organizację obchodów zadeklarował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Na tegorocznych Targach EuroLab 2016 Towarzystwo reprezentowała Izabela Nowak. Przy tej okazji
odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej PTChem podtrzymujące wcześniej nawiązane relacje z otoczeniem
gospodarczym. Jacek Lipok i Janusz Ryczkowski uczestniczyli w Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej
PTChem w Białowieży, który był kontynuacją dobrych relacji z młodą generacją chemików.
W imieniu Zarządu Głównego PTChem wystosowałem adres do Profesora Józefa Hurwica z okazji
Jubileuszu 105 rocznicy urodzin (23 maja). Profesor był prezesem PTChem w latach 1964–1967 i inicjatorem
utworzenia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w pozyskanym na ten cel budynku przy ulicy Freta 16.
Uczestniczyłem w obchodach Jubileuszu 75 lecia urodzin Profesora Janusza Jurczaka, który został niedawno
wybrany przewodniczącym Komitetu Chemii PAN.
Zgłoszona została kandydatura Profesora Bogusława Buszewskiego na członka Rady Wykonawczej
EuCheMS, a ośrodka gdańskiego – reprezentowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – jako
miejsca organizacji Kongresu EuCheMS w 2020 roku. Oczekujemy na pomyślne decyzje o obu sprawach.
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