Szanowni Państwo !
Od momentu przesłania Notatek Prezesa nr 2 minęły kolejne trzy miesiące – w tym dwa
wakacyjne.
W dniu 13 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego (ZG), poprzedzone krótkim
posiedzeniem Prezydium ZG, w Pałacu Staszica PAN w Warszawie. Na posiedzeniu uhonorowany
został dr Bernard Wroński z Republiki Federalnej Niemiec medalem okolicznościowym PTChem oraz
dyplomem uznania w podziękowaniu za przekazanie Towarzystwu dwutomowego dzieła znanego
Profesora Friedlieba Ferdinanda Runge’go zatytułowanego „Grundriβ der Chemie”. Tom I dzieła
ukazał się w 1847 roku, tom II wydany został w 1848 roku.
Wręczone zostały nagrody laureatom konkursu na logo i plakat obchodów 150 rocznicy
urodzin Marii Skłodowskiej-Curie ogłoszonego przez Muzeum PTChem noszącego imię Uczonej
(MSC). Z inicjatywy Rafała Latajki, członka Prezydium ZG, zaprezentowały osiągnięcia i plany na
przyszłość Oddziały: Krakowski, Łódzki i Opolski. Profesor R. Latajka przekazał informacje o
działalności Oddziałów i Sekcji PTChem, w tym o wyborach w tych jednostkach. Wiceprezes Izabela
Madura przedstawiła program obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie w przyszłym
roku. Wraz z dyrektor Biura PTChem Agnieszką Hylińską poinformowaliśmy o działalności ZG w
pierwszym półroczu obecnej kadencji. Profesor Stanisław Witkowski przedstawił sprawozdanie
Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2015, które zostało jednomyślnie przyjęte w drodze głosowania.
Również w drodze głosowania zatwierdzone zostały kandydatury Prezydium ZG do nagród PTChem w
kategoriach za osiągnięcia habilitacyjne, rozprawę doktorską i pracę dyplomową. Zaakceptowane
zostały propozycje zmian w regulaminie nagród zaproponowane przez wiceprezesa Piotra
Bałczewskiego. Profesor Marek Orlik przedstawił sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady
Chemicznej, a profesor Robert Pietrzak informacje o tegorocznym Zjeździe PTChem w Poznaniu.
Oddziałowi Wrocławskiemu powierzona została organizacja przyszłorocznego Zjazdu PTChem.
Deklaracje organizacji Zjazdów w kolejnym roku złożyły Oddziały Łódzki i Gliwicki. Przedstawiłem
informacje o stanie finansów Towarzystwa w kontekście czekającego nas przeniesienia i użytkowania
budynku przy ul. Freta 16. Poruszone zostały kwestie liczności nagród i wyróżnień PTChem. Uznano,
że wypracowane przez lata zasady powinny być utrzymane. Nie wykluczają one ustanawiania i
przyznawania nagród pod patronatem PTChem.
Z racji pełnienia funkcji prezesa Zarządu Głównego PTChem zostałem członkiem Komitetu
Chemii (KCh)PAN i Prezydium Komitetu. Będę zatem mógł reprezentować Towarzystwo na ważnym
forum polskiej chemii. Odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium KCh PAN w dniu 1 lipca
poświęcone wypracowaniu programu działalności w kadencji 2016-2020 oraz zasad rekomendacji
kandydatów na członków PAN. Uczestniczyłem w XXVI Zjeździe Dziekanów Wydziałów Chemicznych,
w dniach 16-18 czerwca, który odbył się w ośrodku Orle Gniazdo Hucisko zlokalizowanym w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Poinformowałem ustępujące władze Wydziałów o działalności i
problemach z jakim zmaga się nasze Towarzystwo. Z okazji rozpoczynającej się nowej kadencji władz
uczelni w dniu 1 września wystosowałem pisma do nowych i ustępujących dziekanów z gratulacjami,
pozdrowieniami i ofertą współpracy.
Reprezentowałem PTChem na 8th European Silican Days zorganizowanych w Poznaniu w
dniach 29-31 sierpnia jako członek Komitetu Honorowego. W dniu 27 lipca spotkałem się z prezesem
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr. Inż. Tomaszem Zielińskim, w sprawach współpracy. Są
szanse dotarcia tą drogą do firm chemicznych działających w Polsce i zachęcenia ich do wspierania
naszej działalności.

Wrzesień będzie okresem intensywnej aktywności całej naszej społeczności, a przede
wszystkim ZG. Najpierw posiedzenie Rady Wykonawczej EuCheMS w Sevilli, gdzie będziemy zabiegać
o organizację Kongresu w Gdańsku (w 2020 roku), a później – nasze doroczne święto – Zjazd PTChem.
Do miłego więc spotkania w Poznaniu.
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 roku
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