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19  lutego  2010  roku  odbyło  się  102.  posiedzenie  Rady  
Naukowej Centrum 

Pan Dyrektor Stanisław Słomkowski poinformował Radę Naukową o 
drugim  spotkaniu  Międzynarodowego  Komitetu  Doradczego  z  pracownikami 
CBMiM PAN, które odbyło się 18-19 stycznia br. (Patrz Biuletyn 1(17)/2010). 
Członkowie  Komitetu  pozytywnie  ocenili  wprowadzenie  w  życie  zaleceń  z 
poprzedniej wizyty, zwłaszcza rozwijającą się współpracę międzynarodową oraz 
korzystne  zmiany  w  strukturze  Centrum  i  w  funkcjonowaniu  Studium 
Doktoranckiego. Wyrazili także zadowolenie z przebiegu zamkniętego spotkania 
z  doktorantami,  które  dostarczyło  im  wielu  cennych  informacji.  Końcowy, 
szczegółowy raport z posiedzenia w trakcie przygotowania i zostanie przysłany 
do Centrum w najbliższym czasie. 

Profesor Słomkowski omówił również przebieg Sesji Sprawozdawczej 
Centrum za rok 2009 i podkreślił obecność na niej prof. Mieczysława Mąkoszy 
(Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum). Podobnie jak w roku poprzednim 
wystąpienia  były  pogrupowane  w  bloki  tematyczne.  Odbyła  się  także  sesja 
plakatowa, a kierownicy dwóch zakładów: prof. B. Nawrot i prof. A. Gałęski, 
przedstawili długofalowe plany badawcze. 

Następnie  prof.  Stanisław  Słomkowski  poinformował  Radę  o 
uruchomieniu  nowego  laboratorium  chemii  teoretycznej  i  obliczeniowej  w 
wyremontowanej części budynku przy ul Tylnej.

Prof.  Marek  Potrzebowski  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności 
naukowo-badawczej  Centrum w roku  2009  i  plany na  rok  2010.  Po  odbytej 
dyskusji  Rada  Naukowa  pozytywnie  oceniła  uzyskane  wyniki  naukowe 
pracowników Centrum oraz potwierdziła  wysoki  poziom i liczbę publikacji  w 
minionym roku. 

W wyniku tajnego głosowania Rada otworzyła przewód doktorski mgr 
inż.  Ewelinie  Szkudlarek.  Na  promotora  pracy: „Wpływ  odkształcania 
ścinającego  na  krystalizację  nanokompozytów  polipropylenu  z  
montmorylonitem” powołano prof. Ewę Piórkowską-Gałęską.  

Przewodniczący  Rady  Naukowej  i  Dyrektor  Centrum  przyjęli 
uroczyste przyrzeczenie i wręczyli dyplom doktorski mgr. Jarosławowi Gajdzie. 

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji do spraw 
osobowych o przeniesienie mgr Moniki Dybkowskiej na etat asystenta. 

W drugiej części posiedzenia Rady Naukowej odbyło się kolokwium 
habilitacyjne dr. Grzegorza Łapienisa, na którym obecni byli również recenzenci 
rozprawy:  prof.  Gabriel  Rokicki  z  Politechniki  Warszawskiej,  prof.  Janusz 
Rosiak  z  Politechniki  Łódzkiej,  prof.  Andrzej  Trochimczuk  z  Politechniki 
Wrocławskiej oraz doc. Marek Kowalczuk z Centrum Materiałów Polimerowych 
i Węglowych w Zabrzu. Kolokwium zakończyło się nadaniem  tytułu  doktora 
habilitowanego nauk chemicznych Panu Grzegorzowi Łapienisowi.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Magdalena Michalak 

Kolejny gość w Centrum - prof. dr hab. Andrzej Pilc

W dniu 9 marca mieliśmy możliwość wysluchania wykładu profesora 
Andrzeja Pilca pt.  „Nowe kierunki  badań nad mechanizmami działania leków 
psychotropowych”. 

Profesor  Andrzej  Pilc  jest 
Zastępcą  Dyrektora  do  Spraw 
Naukowych  Instytutu 
Farmakologii  PAN  w  Krakowie 
oraz  Kierownikiem  Zakładu 
Neurobiologii  w  tym Instytucie. 
Prelegent  był  gościem  Zakładu 
Chemii Heteroorganicznej, a jego 
wizyta  związana  była  z  ostatnio 
nawiązaną  współpracą  między 
tymi Zespołami. Zainteresowania 
naukowe prof.  Pilca  koncentrują 
się  na  mechanizmach  działania 
leków  psychotropowych  ze 
szczególnym  uwzględnieniem 
leków  przeciwlękowych 
i przeciwdepresyjnych.  Profesor 
Pilc  jest  współtwórcą  hipotezy 
regulacji w górę receptora GABA 
B  pod  wpływem  leków 
przeciwdepresyjnych,  a  obecnie 
pracuje  nad  rolą  receptorów 
metabotropowych  dla 

glutaminianu jako  punktu  uchwytu  działania  leków psychotropowych. Wykład 
wzbudził  duże  zainteresowanie  słuchaczy  i  wywołał  ożywioną  dyskusję. 
Profesor  Pilc  opublikował  około  200  prac  naukowych  w  międzynarodowych 
czasopismach i należy do najczęściej cytowanych polskich psychofarmakologów. 
Czytelnicy  Orbitala  bez  wątpienia  kojarzą  osobę  prof.  Pilca,  jako 
bezkompromisowego  dyskutanta  w  dziedzinie  metod  określania  wartości 
dorobku naukowego z uwzglednieniem takich czynników jak impact factor czy 
współczynnik Hirscha.

W. H. Midura
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Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  Związku  Zawodowego 
NSZZ „Solidarność”

We wtorek  23 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Cieszyło się ono dużą     frekwencją 
członków Związku. Gościem spotkania był Dyrektor  Centrum, prof. Stanisław 
Słomkowski,  który  pozytywnie  wypowiedział  się  o  współpracy  z 
przedstawicielami  Związku.  Na  posiedzeniu  podsumowano  działalność 
Przewodniczącego  i  Komisji  Zakładowej.  W  wyniku  głosowania  trzydziestu 
zebranych  osób  po  raz  kolejny  powołano  na  przewodniczącego  Bogdana 
Bujnickiego oraz wybrano nowy skład Komisji Zakładowej , w której znalazły 
się panie: Krystyna Wijas,  Julia Pretula,  Ewa Krawczyk oraz niżej podpisane: 
Katarzyna  Nowicka  i  Marta  Socka.  Wybrano  także  członków  Komisji 
Rewizyjnej, którą aktualnie stanowić będą: Anna Chefczyńska, Agata Sobczak, 
Grzegorz Łapienis. Delegatem      do Krajowej Sekcji Solidarności pracowników 
PAN  wybrany został  Marek Cypryk,  a  naszym przedstawicielem na  Walnym 
Zebraniu  Delegatów  będzie  Jerzy  Krysiak.  Na  spotkaniu  podsumowano 
aktywność Komisji Zakładowej w czasie ostatniej kadencji. Komisja Rewizyjna 
pozytywnie  oceniła  jej  działanie  w  zakresie  gospodarowania  finansami  i 
zaangażowania w sprawy pracownicze ( wybory Społecznego Inspektora Pracy, 
opracowanie w porozumieniu z Dyrekcją Centrum nowego Regulaminu Pracy i 
Regulaminu  Premiowania,   działalność  integracyjno-sportowa  ).  Jednym  z 
kluczowych  zadań  nowo powołanej  Komisji   Zakładowej  będzie  rekrutacja  i 
aktywizacja nowych członków związku wśród młodych pracowników Centrum. 
Nowa Komisja  dołoży również  starań by nie  ustały spotkania  integracyjne  w 
formie  pikników.  Co  więcej,  rozważana  jest  możliwość  organizacji  spotkań 
integracyjnych dwa razy w roku. Pomysł ten spotka się zapewne z aprobatą ze 
strony znacznej części kolegów i koleżanek.
Nowo  wybranemu  Przewodniczącemu  oraz  powołanym  Komisjom  życzymy 
skutecznych działań na rzecz pracowników CBMM.

   
Marta Socka i Katarzyna Nowicka
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