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INFORMUJEMY 

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 

odznaczenia państwowe. Z naszego Wydziału 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: 

prof. dr hab. Henryk Koroniak, prof. dr hab. 

Stefan Lis, prof. dr hab. Grzegorz Schroeder 

 i prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski. 

 Minister Edukacji Narodowej przyznała 

Medal Komisji Edukacji Narodowej  

prof. dr. hab. Lechosławowi Łomozikowi. 

 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu przyznał w roku 2012 stypendia 

naukowe nauczycielom akademickim 

posiadającym tytuł naukowy profesora.  

Z naszego Wydziału stypendia otrzymali: 

prof. dr hab. Andrzej Katrusiak, prof. dr hab. 

Jacek Nawrocki, prof. dr hab. Wiesław 

Wasiak, prof. dr hab. Maria Ziółek. 

 Informujemy, że odbyły się wybory do 

Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów 

na kadencję 2013-2016. Szczegółowe wyniki 

są dostępne na stronie: 

http://www.ck.gov.pl/images/PDF/wynik_wy

borow.pdf 

Z naszego Wydziału w skład Centralnej 

Komisji weszli: 

- prof. dr hab. Jacek Gawroński (dziedzina – 

nauki chemiczne/chemia), 

- prof. dr hab. Jacek Nawrocki (dziedzina – 

nauki chemiczne/ochrona środowiska).  

Wszystkim wyżej wymienionym 

 serdecznie gratulujemy! 

 

 W gablocie Wydziału wywieszono informacje 

o organizowanym przez Politechnikę 

Świętokrzyską Ogólnopolskim Konkursie 

Student-Wynalazca 2012/2013. 

 

 

 
Szanowni Państwo! 

Za kilka dni kolejne Święta Bożego Narodzenia.  

W tydzień po Świętach rozpoczniemy Nowy Rok.  

Ten szczególny porządek czekających nas wydarzeń  

zawsze skłania do refleksji. 

Radosne Święta a wkrótce potem zaduma jaki był 

kończący się rok i co przyniesie następny.  

Życzenia świąteczne są podobne jak co roku:  

życzmy sobie dobrych spokojnych Świat, spędzonych  

w dobrym zdrowiu, spokoju i pełnych  

rodzinnego szczęścia… 

Życzenia noworoczne bywają co roku inne:  

wszystko zależy od czasu, okoliczności 

 i przewidywania tego co chcielibyśmy,  

aby nastąpiło. Można powiedzieć, ze każdy z nas ma swoje 

marzenia, i to te osobiste jak i bardziej  

oficjalne i zawodowe.  

Upływający rok był dobrym rokiem dla Wydziału Chemii. 

Przeprowadzka do nowego Collegium Chemicum,  

rozpoczęcie na Morasku wszystkich zajęć dydaktycznych, 

to były wielkie i niełatwe wyzwania. Nic podobnego 

zapewne nie spotka Naszego Wydziału  

przez następne stulecie.  

Rok 2013 zapewne przyniesie nam doświadczenia 

podobne. Oby tylko spokojniej i w bardziej  

przewidywalny sposób … 

Pragnę, jako Dziekan Wydziału Chemii UAM,  

jak w wielkiej chemicznej rodzinie,  złożyć wszystkim 

studentom, doktorantom i pracownikom  

Wydziału Chemii, a także ich najbliższym  

życzenia  szczęścia, pomyślności, spokoju i radości,  

sukcesów w pracy zawodowej oraz  

szczęścia w życiu osobistym. 

Spokojnych Świąt i Dobrego Nowego Roku 

 

Dziekan 

Prof. dr hab. Henryk Koroniak 
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