Szanowni Państwo!

W notatkach Prezesa nr 5 przedstawiłem informacje o działalności PTChem w pierwszym kwartale roku
2017. Najważniejszym wydarzeniem drugiego kwartału było posiedzenie Zarządu Głównego (ZG) w dniu 12
czerwca, poprzedzone posiedzeniem Prezydium. Było to pierwsze posiedzenie ZG w wyremontowanym budynku
przy ulicy Freta 16. Głównym jego punktem była informacja o sprawozdaniu merytorycznym i finansowym z
działalności PTChem w 2016 roku uzupełniona informacją o aktualnych problemach Towarzystwa oraz o
działalności Oddziałów i Sekcji. Po niej, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Profesor S. Witkowski,
przedstawił sprawozdanie, w którym doceniona została działalność merytoryczna Zarządu Głównego i Prezydium
na tle głębokiego niepokoju wynikającego z trudnej sytuacji finansowej Towarzystwa. Sprawozdanie Głównej
Komisji Rewizyjnej zostało w głosowaniu przyjęte (większością głosów – 28 za, przy 2 osobach wstrzymujących i
1 niegłosującej) i zostanie przedstawione, wraz z pozostałymi informacjami, na wrześniowym Walnym Zebraniu
Członków PTChem we Wrocławiu. Zarząd Główny przyznał po raz pierwszy Medal im. Bogusławy i Włodzimierza
Trzebiatowskich oraz Nagrody PTChem za rok 2017 w trzech kategoriach. Profesor M. Orlik przedstawił
sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2016/2017. Zarząd Główny zatwierdził
zaproponowany skład Komitetu na kadencję 2017–2020. Olimpiada Chemiczna cieszy się dużym
zainteresowaniem i jest ważnym miejscem propagowania wiedzy z zakresu chemii. Organizatorom składamy
podziękowanie i wyrazy uznania za zaangażowanie w jakże ważną dla naszego środowiska aktywność.
Oddziały: Gdański, Siedlecki i Toruński zaprezentowały swoje osiągnięcia i zarysy działalności.
Wiceprezes I. Madura oraz Kustosz Muzeum MSC M. Rosen poinformowały o obchodach 150 rocznicy urodzin
Marii Skłodowskiej-Curie. Profesor R. Latajka (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego) podał aktualne
informacje o LX Zjeździe PTChem we Wrocławiu. Długa i ożywiona dyskusja dotycząca finansów Towarzystwa nie
sprzyjała podziwianiu odnowionego i wyposażonego nowocześnie budynku przy ul. Freta 16. Wierzę jednak, że
członkowie Zarządu Głównego utwierdzili się w przekonaniu, że jedyne na świecie biograficzne Muzeum Marii
Skłodowskiej-Curie jest integralną częścią naszego Towarzystwa i że warto i należy usilnie zabiegać i przeznaczać
środki na jego funkcjonowanie.
Sprawom finansów PTChem poświęcić należy więcej miejsca z uwagi na istotną zmianę sytuacji w
ostatnim czasie. Wynika ona stąd, ze wzrosły znacząco koszty utrzymania siedziby Muzeum MSC i Towarzystwa,
przy zmniejszających się dochodach. Dochody te były w znacznej mierze związane z działalnością
upowszechniającą naukę, w ramach której były dofinansowywane – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego – Zjazdy PTChem, działalność Muzeum i aktywność konferencyjna. W roku bieżącym uzyskaliśmy na
ten cel kwotę 5500 złotych, a w latach poprzednich (łącznie z rokiem 2016), były to kwoty rzędu kilkuset tysięcy
złotych. W efekcie, brakuje około 300 tysięcy złotych do zbilansowania budżetu w roku bieżącym. Zgromadzone
w latach poprzednich środki finansowe umożliwiają nam niezakłócone funkcjonowanie. Bez wsparcia z zewnątrz
nie da się jednak zapewnić finansowej płynności Towarzystwa w latach następnych. Stąd czynimy starania o
zaangażowanie Miasta Stołecznego Warszawy we współprowadzenie Muzeum MSC. Liczymy bardzo na
przychylność Pani Prezydent H. Gronkiewicz-Waltz oraz innych oddanych sprawie Muzeum osób i finansowe
zaangażowanie Miasta Stołecznego w funkcjonowanie Muzeum. Liczymy też na przychylność Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie przyznania środków finansowych na urządzenie wystaw w Muzeum
MSC (złożyliśmy wniosek o środki na modernizację ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych do
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Muzeum Marii Skłodowskie-Curie powinno być perełką
Miasta Stołecznego Warszawy i naszego kraju, pamiątką po wielkiej uczonej, która wielokrotnie manifestowała
swoje polskie korzenie i więź ze swoją pierwszą ojczyzną.
Trwają przygotowania do nowelizacji regulaminów i opisów dotyczących nadawania wyróżnień i medali
oraz przyznawania nagród PTChem. Jest prawdopodobne, ze propozycje znowelizowanych przepisów uda się
przedstawić Zarządowi Głównemu do akceptacji na dodatkowym posiedzeniu zorganizowanym w trakcie Zjazdu
PTChem we Wrocławiu.
Zasiedlenie budynku przy ulicy Freta 16 oraz odnalezienie się PTChem w nowych realiach, głównie
finansowych, nie sprzyja intensyfikacji innych form działalności. Podejmujemy – na szeroką skalę – próby
pozyskania środków na działalność popularyzującą naukę i wiedzę chemiczną, głównie poprzez aplikacje
grantowe. Podejmujemy działania pobudzające działalność Oddziałów i Sekcji PTChem; wiele z ostatnich nie
wykazuje od lat aktywności. Trwają prace nad aktualizacją strony internetowej Towarzystwa, w tym w języku
angielskim (aktualnie takowej brak).
W dniach 22–24 czerwca uczestniczyłem – na zaproszenie dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, profesora P. Kuśtrowskiego – w XXVII Ogólnopolskim Spotkaniu Dziekanów Wydziałów
Chemicznych, na którym przedstawiłem aktualne problemy PTChem i plany na najbliższe miesiące. Profesor E.
Witek, przewodnicząca Oddziału Krakowskiego, zarysowała założenia organizacyjne przyszłorocznego Zjazdu
PTChem. Zachęcałem Dziekanów do szerszej współpracy w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń
naukowych, do promowania publikowania w czasopismach naukowych, w których PTChem jest udziałowcem
oraz do wspierania działalności Towarzystwa poprzez przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Na stronach internetowych PTChem, Muzeum MSC oraz Miasta Stołecznego Warszawy dostępne są
informacje o ważnych wydarzeniach związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. W
działania te, ze strony Towarzystwa zaangażowana jest wiceprezes I. Madura. W dniu 17 czerwca w Ogrodzie
Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie odbył się „Piknik Naukowy z Marią” połączony z otwarciem Alei
im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz zwiedzaniem wystawy plenerowej „Maria Skłodowska-Curie i kwiaty”.
Profesor Janusz Jurczak, przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, wygłosił wykład
poświęcony życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu Komitetu w dniu 26 maja. Na
tym posiedzeniu wiceprezes I. Madura przedstawiła program obchodów 150 rocznicy urodzin Marii SkłodowskiejCurie. W dniu 29 maja miała miejsce Sesja Naukowa w związku z Jubileuszem 85-lecia Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (pierwotnie Instytutu Radowego) i 150 rocznicy urodzin Marii
Skłodowskiej-Curie, w której uczestniczyła wiceprezes I. Madura. W dniu 29 czerwca uczestniczyłem, w
charakterze gościa honorowego, w sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii
Skłodowskiej-Curie zorganizowanej z okazji 50-lecia Towarzystwa oraz 150 rocznicy urodzin Marii SkłodowskiejCurie.

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego (8) było połączone z wręczeniem Medalu im.
Włodzimierza Kołosa Profesorowi W. Thielowi z Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Mülheim an der Ruhr.
Uroczystość odbyła się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i była połączona z wygłoszeniem przez
laureata wykładu zatytułowanego Computational Chemistry of Complex Chemical Systems: Status and
Perspectives.
Prezes Honorowy PTChem, Profesor Zbigniew Galus, otrzymał godność Doktora Honoris Causa
Uniwersytetu w Białymstoku. Wiceprezes Zarządu Głównego, Profesor A. Dworak, został zagranicznym członkiem
Bułgarskiej Akademii Nauk. Były wiceprezes ZG PTChem (lata 1995–1997), Profesor Lucjan Pawłowski, otrzymał
godność Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej (w dniu 15 maja), z którą od lat jest związany. Serdecznie
gratulujemy prestiżowych wyróżnień!
Przewodnicząca Zarządu Sekcji Studenckiej PTChem, inż. Hanna Makowska, została wybrana do Zarządu
European Young Chemists Network (EYCN) EuCheMS; odpowiada za aktywność naukową młodych chemików.
Serdecznie gratulujemy!
W dniu 17 czerwca uczestniczyłem w obchodach Jubileuszu 80 rocznicy urodzin Profesora T. M.
Krygowskiego – prezesa Zarządu Głównego PTChem w latach 1995–1997, uhonorowanego Medalem im. Jana
Zawidzkiego (2001), Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego (2008), Godnością Członka Honorowego (2005) oraz
Medalem Okolicznościowym (z okazji doniosłego jubileuszu). Składając gratulacje podziękowałem za wieloletnie
bezgraniczne zaangażowanie w sprawy naszego Towarzystwa.
W związku z przypadającym w tym roku 150-leciem powstania Gesellschaft Deutscher Chemiker
wystosowałem w imieniu ZG PTChem adres gratulacyjny, który jest widoczny na stronie internetowej pod
adresem: https://www.gdch.de/gdch/jubilaeum-2017/grussbotschaften.html.
Życzę udanego wypoczynku wakacyjnego. Do zobaczenia na LX Zjeździe PTChem we Wrocławiu.
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