Szanowni Państwo!

W kolejnych Notatkach Prezesa (nr 9) informuję o tym, co wydarzyło się w Polskim
Towarzystwie Chemicznym (PTChem) w pierwszym kwartale roku 2018.
Był to okres intensywnej realizacji projektu „Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenia sal
ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego”, na który
otrzymaliśmy w ubiegłym roku dofinansowanie – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 (o czym informowałem
wcześniej w Notatkach, nr 7 i 8). Projekt realizujemy siłami własnymi – Prezydium, Muzeum MSC
i Biura PTChem. Osoby koordynujące to: skarbnik Zarządu Głównego (ZG) PTChem – I. Nowak,
księgowa – A. Modzelewska, kustosz Muzeum MSC – M. Rosen i dyrektor Biura PTChem – A.
Płóciennik. W realizację są zaangażowani wszyscy pozostali pracownicy Muzeum MSC i Biura
PTChem: P. Niwiński, S. Noga, D. Świtkowska i T. Tolak. Jesteśmy pełni optymizmu co do
terminowego wykonania planowanych przedsięwzięć, to jest do końca lipca bieżącego roku, chociaż
szeroki zakres prac, poruszanie się w gąszczu karkołomnych przepisów i krótki okres realizacji
projektu to wyzwania, które wymagają ogromnego zaangażowania wyżej wymienionych osób – za co
należą się im słowa serdecznego podziękowania i uznania. Zmodernizowane Muzeum MSC, którego
oficjalne otwarcie planowane jest na dzień 5 listopada bieżącego roku, będzie chlubą naszego
Towarzystwa i – jak wierzymy – Stolicy oraz Polski.
Trwają negocjacje z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczące współprowadzenia Muzeum
MSC. Spodziewamy się ich finału w maju bieżącego roku. Do Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy przekazane zostały nasze projekty „Umowy o współprowadzeniu instytucji kultury –
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie” oraz „Statutu Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego
Towarzystwa Chemicznego i Miasta Stołecznego Warszawy” przyjęte na posiedzeniu ZG PTChem
w grudniu ubiegłego roku. W marcu bieżącego roku przekazana została ponadto „Wycena kolekcji
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego”, przygotowana na prośbę
Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, która będzie elementem wyżej wspomnianej
umowy o współprowadzeniu Muzeum. Przygotowanie wyceny było ogromnym przedsięwzięciem,
w które zaangażowane było Muzeum. Prace z tym związane koordynowała kustosz M. Rosen. Jej
i wszystkim pracownikom Muzeum MSC serdecznie dziękuję za przygotowanie wyceny w imieniu
całej naszej społeczności.
W I kwartale tego roku odbyły się dwa posiedzenia Prezydium ZG PTChem – 15 stycznia i 12
marca. Były na nich omawiane sprawy bieżące, w tym dotyczące tegorocznego LXI Zjazdu Naukowego
PTChem w Krakowie oraz przyszłorocznego LXII Zjazdu w Warszawie, połączonego z jubileuszem 100lecia powstania naszego Towarzystwa. W związku z tym wystąpiliśmy do Poczty Polskiej z prośbą

o emisję znaczka pocztowego upamiętniającego 100-lecie istnienia PTChem. Ponadto Prezes
Honorowy Towarzystwa – Profesor Zbigniew Galus – podjął się, wraz z zespołem pasjonatów historii
PTChem, przygotowania publikacji 100 lat Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gromadzimy
informacje dotyczące możliwości wybicia Medalu 100-lecia PTChem oraz dane uzupełniające wydany
w 2012 roku „Almanach Polskiego Towarzystwa Chemicznego”. „Almanach” chcemy wydać w wersji
zmodyfikowanej w przyszłym roku.
Dwóch Prezesów Seniorów naszego Towarzystwa zostało uhonorowanych najwyższą
godnością akademicką w minionym okresie. Profesor Bogusław Andrzej Buszewski otrzymał godność
doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 18 stycznia 2018 roku, a profesor
Paweł Kazimierz Kafarski – godność doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego w dniu 9 marca
2018 roku. Serdecznie gratulujemy otrzymania wysokiej godności, życząc dalszych sukcesów
naukowych i pomyślności osobistej.
Profesor Zbigniew Kaczyński z Uniwersytetu Gdańskiego został przedstawicielem Polski
w European Carbohydrate Organisation – z rekomendacji PTChem oraz Profesora Marka
Chmielewskiego – i podjął się zorganizowania EUROCARB Symposium w Gdańsku w 2023 roku.
Na marcowym posiedzeniu Prezydium ZG podjęta została uchwała o przyznaniu Odznaki
Honorowej i Medalu Okolicznościowego osobom wyróżniającym się działalnością na rzecz PTChem.
Wyróżnienia zostaną wręczone na LXI Zjeździe PTChem w Krakowie lub przy okazji innych
uroczystości.
W dniach 8–9 lutego byłem gościem XXII Zjazdu Porozumienia Dziekanów Wydziałów
Chemicznych – na zaproszenie Profesora Henryka Koroniaka, dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miałem możliwość poinformowania o osiągnięciach i aktywności
PTChem, a Profesor Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
i gospodarz tegorocznego Zjazdu PTChem, zaprezentował perspektywy i zapowiedział atrakcje
najważniejszego tegorocznego spotkania chemików polskich. Zapraszaliśmy gorąco do uczestnictwa
w Zjeździe, wskazując, że jest to ważna forma zarówno aktywności naukowej, jak i wsparcia PTChem.
W imieniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego pragnę serdecznie podziękować Dziekanom
Wydziałów Chemicznych, a w szczególności Profesorowi Henrykowi Koroniakowi, za gościnność
i oferowaną od lat możliwość przedstawiania spraw PTChem na tak ważnym forum.
W lutym podpisałem w imieniu Polskiego Towarzystwa Chemicznego umowę z ChemPubSoc
Europe w sprawie wspólnego wydawania nowego czasopisma „Batteries & Supercaps”. Jest to
piętnaste czasopismo, którego PTChem jest udziałowcem.
Na marcowym posiedzeniu Prezydium ZG wyraziło pełne poparcie dla inicjatywy
zorganizowania 24th ChemPubSoc Europe Owners Meeting przy okazji LXII Zjazdu PTChem. Nasze
Towarzystwo jest współwydawcą 13 prestiżowych czasopism ChemPubSoc Europe, a zorganizowanie

wyżej wspomnianego spotkania udziałowców w połączeniu ze Zjazdem podniesie rangę jubileuszu
100-lecia PTChem.
Wracając do ubiegłorocznych obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie,
chciałbym zawiadomić, że w związku z tym wydarzeniem i wizytą Uczonej w Brazylii pojawiła się
informacja w „Nature”  dostępna pod adresem: https://www.nature.com/articles/d41586-01707236-2 – do której niedawno dotarłem.
Minęły Święta Wielkanocne – minął czas wyciszenia i oderwania od problemów dnia
codziennego, czas refleksji duchowych oraz wiosennego relaksu. Oby optymizm i nadzieja Świąt
Wielkiej Nocy towarzyszyły nam w nadchodzących miesiącach.
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