Szanowni Państwo!
W Notatkach Prezesa nr 4 poinformowałem o tym co działo się w PTChem w ostatnich
miesiącach ubiegłego roku. Nowy rok rozpoczęliśmy z nadzieją rychłego wynajmu wyremontowanego
budynku przy ulicy Freta 16 i przeniesienia do niego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie (MSC) oraz
biura Towarzystwa. Umowę najmu budynku na 10 lat podpisaliśmy – z Zakładem Gospodarowania
Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy – w dniu 27 lutego 2017
roku. Na przełomie lutego i marca przeniosło się na ulicę Freta 16 biuro PTChem, a na przełomie
kwietnia i maja przeniesie się tam Muzeum MSC. Mimo wielu starań, nie udało się pozyskać
wystarczających środków finansowych na urządzenie Muzeum według projektu przygotowywanego
przez firmę Nizio Design International. Będzie więc ono funkcjonowało w prowizorycznych
warunkach, aż do czasu zgromadzenia funduszy i wykonania wystawy w Muzeum – co może potrwać
lata. Drugą, spędzającą sen z oczu kwestią jest utrzymanie budynku przy ulicy Freta 16, Muzeum MSC
i biura PTChem. Prognozowane wydatki przekraczają istotnie dochody z działalności PTChem i
Muzeum MSC. Jeśli Muzeum ma sprawnie funkcjonować i rozwijać się, niezbędne jest stałe wsparcie
na zasadach partnerstwa publicznego lub instytucjonalnego. Pomimo usilnych starań, żadna z
instytucji publicznych, społecznych czy firm nie odpowiedziała na propozycję partnerstwa. Najbliższe
miesiące będą więc kluczowe dla odnalezienia się Towarzystwa w nowej, niezwykle trudnej sytuacji
finansowej.
Pomimo okoliczności opisanych powyżej, PTChem bardzo aktywnie uczestniczy w
rozpoczętych już obchodach 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Ze strony PTChem w
organizację obchodów zaangażowana jest wiceprezes, I. Madura, oraz Muzeum MSC na czele z
Kustosz, M.E. Rosen. Informacje o wydarzeniach, które miały lub będą miały miejsce w tym roku
dostępne są na stronach internetowych PTChem, Muzeum MSC oraz Miasta Stołecznego Warszawy,
a także w licznych materiałach drukowanych rozpowszechnianych przez nasze Towarzystwo. Wiele z
nich organizowanych jest w ścisłej współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa oraz instytucjami
publicznymi, akademickimi i naukowymi. Centralnym wydarzeniem z udziałem PTChem będzie
konferencja naukowa pod hasłem: Maria Skłodowska-Curie 2017: Medicin–Science–Culture,
planowana w dniach 7–9 listopada bieżącego roku. Jest mało prawdopodobne, aby udało się
doprowadzić do otwarcia Muzeum MSC – w nowej formule – w dniu urodzin uczonej, to jest 7
listopada.
W pierwszych miesiącach 2017 roku odbyła się 3 posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego
PTChem – 9 stycznia, 6 lutego i 3 kwietnia. Posiedzenia te zdominowały sprawy bieżące.
Przygotowujemy nowelizację przepisów dotyczących honorowania medalami oraz przyznawania
nagród i wyróżnień PTChem. Propozycje zostaną przedstawione Zarządowi Głównemu po majowym
posiedzeniu Prezydium. Prezydium, z inicjatywy wiceprezesa A. Dworaka, zajęło się przeglądem i
aktywizacją oddziałów i sekcji PTChem. Nierówna jest działalność sekcji. Niektóre z nich nie wykazują
widocznej aktywności. Prof. A. Dworak wystąpił z inicjatywą przetłumaczenia i wydania książki – którą
udało mu się zdobyć – o związkach Marii Skłodowskiej-Curie z Ameryką Południową. Do Prezydium
ZG PTChem wpłynęła petycja o reaktywowanie lub utworzenie polskiego czasopisma chemicznego
pod auspicjami Towarzystwa. Sprawa była wszechstronnie analizowana i dyskutowana na
kwietniowym posiedzeniu Prezydium. Wobec zaangażowania Polskiego Towarzystwa Chemicznego,
w charakterze współwłaściciela, w wydawanie 14 czasopism europejskich przez 3 firmy wydawnicze
(ChemPubSoc Europe (WILEY-VCH), Springer-Verlag i RSC Publishing) – obejmujących tematycznie
cały obszar chemii – nie jest formalnie możliwe podjęcie takiego kroku. To zaangażowanie wiąże się z
royalties, które stanowią znaczące wsparcie finansowe działalności Towarzystwa. Czasopismem

naszego Towarzystwa są Wiadomości Chemiczne, które chcemy unowocześnić i umiędzynarodowić.
Istotne jest też, że w aktualnej sytuacji nie bylibyśmy w stanie przeznaczyć jakichkolwiek środków
finansowych na funkcjonowanie nowego czasopisma. Wobec powyższych okoliczności Prezydium ZG
PTChem nie widzi możliwości uczestnictwa w tej inicjatywie.
Na zaproszenie dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. H. Koroniaka, uczestniczyłem w XXI Zjeździe Porozumienia Dziekanów Wydziałów Chemicznych
(23–24 luty 2017), gdzie przedstawiłem skrótowo obszary naszej aktywności oraz zaapelowałem o
wsparcie naszej działalności. W ślad za tym zwróciłem się do dziekanów o rozpowszechnienie w
uczelniach informacji o możliwości przekazania na cele statutowe PTChem 1% podatku dochodowego
oraz zachęcającej do publikowania w czasopismach międzynarodowych (o których wspomniane jest
powyżej), z czego uzyskujemy royalties na wsparcie naszej działalności. W dniach 29–31 marca
Towarzystwo uczestniczyło czynnie w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych
EuroLab’2017 (Warszawa, Centrum Targowo Kongresowe MT Polska). W dniach 5–9 kwietnia odbył
się Stegnie Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, w którym uczestniczyłem jako gość i
wykładowca. Zjazdy Sekcji Studenckiej cieszą się rosnącym uznaniem środowisk akademickich. Jest
budujące, że Młodym Chemikom udało się po raz kolejny zorganizować profesjonalnie spotkanie
naukowe i wywrzeć pozytywne wrażenie na uczestnikach. W kwietniu podpisaliśmy umowę z
Manufakturą Polpora z Zielonej Góry o objęciu patronatem PTChem kolekcji zegarków damskich i
męskich o nazwie „Polon” – wytwarzanych, aby upamiętnić 150 rocznicę urodzin Marii SkłodowskiejCurie.
Wobec pewnych opóźnień w wydaniu ostatniego drukowanego zeszytu Orbitala oraz wersji
elektronicznej tego czasopisma (począwszy od tego roku), cykl Notatki Prezesa będzie – począwszy
od tego numeru – dostępny niezależnie na stronie internetowej PTChem.
Minęły Święta Wielkiej Nocy – czasu oderwania od codzienności, wiosennego relaksu i
radości oraz oczekiwania na korzystne rozwiązanie piętrzących się problemów. Oby nadzieje z nimi
wiązane okazały się dla nas pomyślne.
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