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Warszawa, 10.10.2016 roku 

Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

które odbyło się w Warszawie, przy ul. Kościelnej 17 lok. 11 w tymczasowej siedzibie 

PTChem, w dniu 10.10.2016 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie prezydium PTChem: 

prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski − prezes, prof. dr hab. Zbigniew Galus – prezes honorowy, 

prof. dr hab. Piotr Bałczewski − wiceprezes, prof. dr hab. Andrzej Dworak − wiceprezes,  

dr hab. inż. Izabela Madura − wiceprezes, dr hab. inż. Anna Dołęga − sekretarz,  

prof. dr hab. Izabela Nowak − skarbnik, dr hab. Jacek Lipok, dr hab. Rafał Latajka – członkowie 

Prezydium, Agnieszka Hylińska – dyrektor biura PTChem, mgr Małgorzata Rosen – kustosz 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, mgr Agata Modzelewska – główna księgowa PTChem 

oraz zaproszony gość: prof. Dr. Thisbe K. Lindhorst − Prezes GDCh. 

Nieobecni, usprawiedliwieni: prof. dr hab. Janusz Ryczkowski – członek prezydium 

 

Program 

1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad 

2. Sprawy bieżące: 

- informacje o spotkaniach w związku z zasiedleniem budynku przy ul. Freta 16 

- informacje o obchodach 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie 

- informacje o finansach – aktualnych i przewidywanych 

3. Przyjęcia nowych członków  

4. Sprawy inne 

5. Spotkanie z prof. Thisbe Lindhorst − Prezes GDCh  

 

Ad 1) 

Prezes PTChem, prof. J. Błażejowski powitał zebranych i poprosił o zaakceptowanie programu. 

Poinformował, że Prezes Die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), prof. Thiesbe Lindhorst 

wystąpiła z propozycją spotkania z przedstawicielami PTChem. W drodze negocjacji zostało 

ustalone, że spotkanie odbędzie się na zakończenie posiedzenia Prezydium ZG PTChem. 

Spotkanie będzie poświęcone rozszerzeniu współpracy pomiędzy Towarzystwami 

Chemicznymi - polskim i niemieckim. 
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Ad 2) 

Prof. J. Błażejowski zwrócił się z propozycją przedyskutowania strategii działań w zakresie 

organizacji obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie oraz zasiedlenia budynku 

przy ul. Freta 16 po remoncie. 

W związku z zasiedleniem budynku przy ul. Freta 16, prof. J. Błażejowski przedstawił możliwość 

współprowadzenia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie z Miastem Stołecznym Warszawa. 

Przedstawiciele władz miasta Warszawa zasugerowali taką możliwość biorąc pod uwagę 

szczególną postać Noblistki i Jej znaczenie dla Warszawy. Ze względu na znaczne koszty 

wykonania wystawy i funkcjonowania Muzeum jest to propozycja warta rozważenia przez 

PTChem. Budynek nie jest własnością PTChem, co oznacza, że trwałe wyposażenie (wystawa) 

również pozostanie własnością Miasta.  

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby osobą odpowiedzialną za organizację obchodów była 

wiceprezes dr hab. I. Madura. Oznajmił, że sprawami urządzenia Muzeum zajmie się osobiście. 

Mgr A. Modzelewska przedstawiła stan finansów PTChem - dochody i szacowane wydatki  

w związku z zasiedleniem budynku przy ul. Freta 16, a także inne koszty działalności PTChem 

w roku 2017. Szacowane wydatki przekraczają widocznie zakładany poziom dochodów. Jest to 

poważny argument przemawiający za koniecznością poszukiwania dodatkowych źródeł 

utrzymania Muzeum. 

Prof. J. Błażejowski poprosił obecnych członków Prezydium o wypowiedzi  co do możliwości 

pozyskiwania środków na finansowanie działalności PTChem i Muzeum w kolejnych latach.  

Prof. Z. Galus uznał, iż Towarzystwo nie ma innego wyjścia jak znaleźć partnera strategicznego 

dla Muzeum. Uznał, iż należy negocjować z władzami miasta Warszawa formułę 

współprowadzenia Muzeum MSC. Stwierdził, że możliwe jest rozważenie włączenia  

w rozmowy na ten temat innych instytucji np. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Prof. A. Dworak zauważył, iż Towarzystwo nie ma innego wyjścia jak rozmowy z miastem 

stołecznym Warszawa. Dodał, że warto ustalić zakres udziału PTChem i Urzędu Miejskiego  

w opiece nad Muzeum. Jego zdaniem przedstawiciele Towarzystwa mają odpowiednie 

kompetencje merytoryczne i powinni nadzorować działalność Muzeum. 

Prof. P. Bałczewski opowiedział się za współprowadzeniem Muzeum z Miastem Stołecznym 

Warszawa, ze względu na sytuację finansową Towarzystwa i kwestie własności budynku. 

Prof. I. Madura poparła propozycję prowadzenia rozmów dotyczących podpisania umowy  

o współprowadzenie Muzeum z Miastem Stołecznym Warszawa. Dodała, iż na spotkaniu  

z przedstawicielami Miasta padały różne propozycje. Laboratoria, które będą częścią Muzeum 

mogą służyć kształceniu młodzieży. Prof. I. Madura wyraziła pogląd, iż kwestie 
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zagospodarowania budynku przy ul. Freta 16 wymagają dalszych negocjacji. Dodała, iż należy 

poszukiwać różnych możliwości finansowania Muzeum. 

Prof. I. Nowak stwierdziła, iż jest oczywiste podjęcie przez PTChem negocjacji z każdą 

Instytucją, która oferuje pomoc w urządzeniu Muzeum. Dodała, iż należy formułować 

propozycje jak najbardziej korzystne dla PTChem i oczekiwać na wynik negocjacji. 

Prof. A. Dołęga zauważyła, iż PTChem znajduje się w momencie podejmowania trudnych 

decyzji, które będą miały wpływ na formułę prowadzenia Muzeum w nadchodzących latach. 

Zgodziła się z potrzebą prowadzenia negocjacji z Miastem Stołecznym Warszawa na temat 

udziału Miasta w prowadzeniu Muzeum. 

Prof. R. Latajka oraz Prof. J. Lipok poparli inicjatywę prowadzenia negocjacji na temat 

współprowadzenia Muzeum MSC. 

Mgr M. Rosen poinformowała o możliwości składania wniosków na wyposażenie Muzeum  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Takie wnioski może jednak 

składać miasto stołeczne Warszawa – jako właściciel budynku, w którym ulokowane jest 

Muzeum MSC. Mgr M. Rosen poinformowała o wizycie w Niemczech, podczas której 

zapoznała się z wystawioną na sprzedaż kolekcją zabytkowych książek i urządzeń służących 

badaniom naukowym. Poinformowała o możliwości sponsorowania zakupu przez polskiego 

kolekcjonera z USA. 

Prof. J. Błażejowski podsumował dyskusję dotyczącą urządzenia Muzeum po remoncie. 

Stwierdził, że członkowie Prezydium ZG wyrazili zgodę na negocjację formuły 

współprowadzenia Muzeum przez PTChem i Miasto Stołeczne Warszawa. W rozmowach 

dotyczących przyszłości Muzeum będą uczestniczyli Prezes PTChem, kustosz Muzeum,  

mgr M. Rosen, A. Hylińska – Dyrektor biura PTChem oraz mgr A. Modzelewska. Negocjacje 

powinny się odbyć w możliwie nieodległym terminie. Środki na urządzenie Muzeum są 

potrzebne natychmiast – jeżeli ma ono zostać otwarte w dniu urodzin Marii Skłodowskiej -

Curie (7 listopada). 

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby prof. I. Madura koordynowała organizację obchodów 

150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Prof. I. Madura stwierdziła, iż przygotowania 

do obchodów są w toku. Wyraziła zgodę na przyjęcie roli koordynatora różnych uroczystości, 

których głównym wydarzeniem będzie międzynarodowa konferencja „Medicine, Science, 

Culture” w listopadzie 2017 roku. Prof. I. Madura poinformowała o przygotowywanych  

do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioskach o dofinansowanie uroczystości. 

Dodała, że Rektorzy warszawskich Uczelni wspierają organizację konferencji. Prof. R. Latajka 

przypomniał o przygotowywanym wniosku o dofinansowanie Zjazdu PTChem.  

Prof. J. Błażejowski przypomniał, że należy pamiętać o dniu urodzin Marii Skłodowskiej - Curie, 

7 listopada, przy planowaniu kalendarza przyszłorocznych obchodów. 
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Mgr M. Rosen przypomniała o kwestiach Komitetu Honorowego oraz Patronatu obchodów. 

Pytają o to przedstawiciele instytucji, z którymi prowadzone są rozmowy na ten temat. Odbyła 

się dyskusja w efekcie której nie podjęto w tej ostatniej kwestii żadnych decyzji. 

Ad 3) 

Dyrektor Biura PTChem, A. Hylińska przedstawiła listę kandydatów na członków PTChem. 

Kandydaci - w liczbie 7 - z Krakowa, Łodzi i Wrocławia zostali jednomyślnie przyjęci  

do Towarzystwa w głosowaniu jawnym członków Prezydium. 

Ad 4) 

Prof. J. Błażejowski poinformował o terminie kolejnego posiedzenia Prezydium - 7.11.2016 

roku. Przedstawił plan spotkań dotyczących organizacji działalności Muzeum po remoncie. 

Mgr M. Rosen przekazała prośbę Centrum Zabytków Narodowych o udostępnienie materiałów 

muzealnych będących w posiadaniu Muzeum MSC. Poinformowała, że Fundacja Solvaya 

zadeklarowała wyposażenie Muzeum MSC w fotoplastykon. 

Prof. J. Błażejowski przypomniał, iż prof. Bernard Feringa, który był laureatem Medalu PTChem 

im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie Chemii. Jest to trzeci 

uczony - laureat Medalu MSC PTChem, który został wyróżniony nagrodą Nobla.  

Prof. J. Błażejowski zapowiedział przesłanie Nobliście gratulacji. 

Prof. P. Bałczewski poinformował, że spływają wnioski o przyznanie medali PTChem. Termin 

nadsyłania upływa z dniem 31.10.2016 roku. W związku z propozycją reaktywacji Medalu  

im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich niezbędne jest uściślenie regulaminu 

przyznawania Medali i Wyróżnień. Prezydium ZG PTChem przedstawi propozycje w tym 

zakresie. 

Prof. I Madura wspomniała o patronacie medialnym obchodów 150 rocznicy urodzin Marii 

Skłodowskiej-Curie. Prof. J. Błażejowski poprosił prof. I. Madurę o zajęcie się tą sprawą. 

Prof. R. Latajka zaproponował przygotowanie okolicznościowej koszulki z okazji Zjazdu 

PTChem oraz 150-lecia urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Propozycja zyskała pełną aprobatę. 

Ad 5) 

O godzinie 11.30 na posiedzenie Prezydium ZG PTChem została zaproszona prof. T. Lindhorst, 

prezes GDCh. Rozmowa dotyczyła uczestnictwa przedstawicieli GDCh w Zjazdach PTChem  

oraz przedstawicieli PTChem, szczególnie młodych, w Zjazdach GDCh. Dyskutowano  

o perspektywach współpracy między Towarzystwami i o najważniejszych kierunkach rozwoju 

chemii. 



5 
 

Prof. J. Błażejowski podziękował prof. T. Lindhorst za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie 

Prezydium PTChem i obecnym za przybycie na spotkanie. Wobec braku dalszych głosów  

w dyskusji prezes ZG PTChem zamknął posiedzenie. 

 

Protokół sporządziła Anna Dołęga 


