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INFORMUJEMY 

 Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu mianował prof. dr hab. Danutę 

Barałkiewicz, od dnia 1 października 2012 roku, 

na stanowisko profesora zwyczajnego. 

Serdecznie gratulujemy! 

 Laureatami nagród Prezesa Rady Ministrów za 

rok 2011 z naszego Wydziału zostali: 

- prof. dr hab. Jacek Gawroński za działalność 

naukową, 

- dr Jadwiga Gajewy – za rozprawę doktorską pt.: 

Asymetryczne hydrosililowanie ketonów i imin 

katalizowane kompleksami cynku. 

 Na dorocznym Zjeździe Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego spadł na nas grad nagród. Oto one: 

Wyróżnienie do Nagrody im. Aleksandra 

Zamojskiego 

- dr Tomasz Grzyb za rozprawę doktorską pt.: 

„Synteza i właściwości fotofizyczne 

nanomateriałów domieszkowanych jonami 

lantanowców (III)”, 

- dr Anna Lewandowska-Andrałojć za rozprawę 

doktorską pt.: „Fotoindukowane procesy 

przeniesienia elektronu, protonu lub atomu 

wodoru w układach bichromoforowych 

benzofenon – tyrozyna oraz benzofenon – 

metionina”. 

Nagroda Sigma-Aldrich i PTChem. 

- dr Jadwiga Gajewy za rozprawę doktorską pt. 

„Asymetryczne hydrosililowanie ketonów i imin 

katalizowane kompleksami cynku”. 

Wyróżnienie do Nagrody Sigma-Aldrich  

i PTChem. 

- dr Patrycja Żak za rozprawę doktorską pt.: 

„Funkcjonalizacja winylopodstawionych 

(poli)siloksanów i silseskwioksanów w oparciu  

o reakcje metatezy krzyżowej i sililujacego 

sprzęgania z alkenami”. 

 

 

Wyróżnienie do Nagrody im. Janiny Janikowej 

- mgr Michał Cegłowski za pracę magisterską pt.: 

„Funkcjonalizacja nanorurek węglowych”. 

Wszystkim wyżej wymienionym  

serdecznie gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów! 

 W związku z odbywającą się  

I Międzynarodową Konferencją Naukową – 

OXYGENALIA 2012 Dziekan Wydziału Chemii 

UAM zawiesza zajęcia dydaktyczne w nowym 

budynku Collegium Chemicum w dniu  

26 października br. Jednocześnie zachęcam do 

aktywnego uczestnictwa! 

 Przypominamy, że dzień 2 listopada br. jest 

dodatkowym dniem wolnym od pracy  

dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi (podstawa prawna: Zarządzenie  

nr 21/2011/2012 Kanclerza Uniwersytetu  

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia  

23 listopada 2011 roku). 

STYPENDIA NAUKOWE 

 Wydział Chemii UAM w ramach projektu 

realizowanego w programie HOMING PLUS 

ogłasza konkurs dla studentów. Szczegóły na 

stronie: http://pracownicy.amu.edu.pl/content-

p/konkurs-na-stypendium-dla-studenta-

magistranta-na-wydziale-chemii-uam2  

 

*** 

 Od Redakcji: w związku z licznymi zapytaniami 

uprzejmie informujemy, że fraszka zamieszczona 

w ostatnim numerze 'u została 

wyrecytowana przez Autora – prof. dr. hab. 

Bogdana Walczaka podczas uroczystości 

otwarcia nowego budynku Collegium Chemicum 

w dniu 1 października br. 
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