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Szanowni Państwo, 

 

Przed tygodniem, w poniedziałek  

1 października 2012 roku, bardzo oficjalnie  

i godnie otwarliśmy nowy budynek naszego 

Collegium Chemicum na Morasku. 

Dziękowałem wówczas wszystkim obecnym  

i nieobecnym, którzy przyczynili się do tego,  

że mamy nową elegancką i bardzo atrakcyjną 

architektonicznie siedzibę. 

Kończyłem przypomnieniem sentencji 

łacińskiej, którą zwyczajowo Rektor inauguruje 

rok akademicki:  

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit! 

Tak więc, zgodnie z tą sentencją, życzę 

społeczności Naszego Wydziału, aby nowy rok 

akademicki 2012/2013 był dobry i szczęśliwy,  

a nowy gmach przysparzał nam tylko samych 

dobrych i szczęśliwych doznań. 

 

Dziekan 

 

 
Na uroczystość otwarcia nowego gmachu 

Wydziału Chemii 
(1 października 2012) 

Cóż powiedzieć o nowym świetnej chemii gmachu ? 
Na wszystkich kondygnacjach, od piwnic do dachu 
Gmach wrażenie wywiera wprost olśniewające, 
Imponujące, rzekłbym : oszałamiające. 
Kultowy, odlotowy – niechaj jak najdłużej  
Naszym wielkim chemikom jak najlepiej służy. 
Jest druga okoliczność dziś niebylejaka : 
Świetny dziekański come back Henia Koroniaka.  
Z różnych polskich uczelni znam przykłady liczne 
Prób powrotów (cóż, rzadko udane, nieśliczne), 
Lecz mi tysiące racji przychodzi do głowy, 
Dlaczego w glorii wraca nasz dziekan kultowy. 
Mnie osobiście cieszy najbardziej (dla zdrówka), 
Że powróci pigwówka vel koroniakówka.  

/Bogdan Walczak  
Prorektor UAM w latach 1999-2005/ 

 

 

INFORMUJEMY 

 Magnificencja Rektor Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas 

uroczystej inauguracji roku akademickiego 

2012/2013 wręczył mgr. Piotrowi 

Kamińskiemu Medal Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza za wybitne 

osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział  

w życiu naszej Uczelni. Pan mgr Piotr 

Kamiński ukończył studia na kierunku 

chemia, specjalność – chemia środowiska. 

Na uroczystej wydziałowej inauguracji 

nowego roku akademickiego najlepszym 

absolwentom naszego Wydziału wręczono 

dyplomy MAXIMA CUM LAUDE.  

Otrzymali je – mgr Piotr Dudziński,  

mgr Grzegorz Gąsowski, mgr Katarzyna 

Kustoń, mgr Ewa Patyk, mgr Ina Sikorska.  

Laureatami nagrody dydaktycznej Longo sed 

proximus interwal zostali: dr Romualda 

Bregier-Jarzębowska, dr Katarzyna Koroniak, 

dr Justyna Walkowiak-Kulikowska, dr Rafał 

Wawrzyniak oraz inż. Tadeusz Plenzler. 

Wszystkim wyżej wymienionym  

serdecznie gratulujemy! 

 Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału 

Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w roku 

akademickim 2012/2013: 

- 19 października 2012 roku, 

- 16 listopada 2012 roku, 

- 21 grudnia 2012 roku, 

- 18 stycznia 2013 roku, 

- 22 lutego 2013 roku, 

- 22 marca 2013 roku, 

- 19 kwietnia 2013 roku, 

- 17 maja 2013 roku. 


