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INFORMUJEMY 

 W dniach 29.04-3.05 br. odbyła się XLVI Ogól-

nopolska Szkoła Chemii "Potęga pierwiastków" 

w Jachrance pod Warszawą. W ciągu 5 dni człon-

kowie kilkunastu Kół Chemicznych z całej Polski 

wysłuchali wykładów 4 gości, niemal 40 refera-

tów oraz zapoznali się z treścią ponad 60 poste-

rów. Tradycyjnie wyłoniono zwycięzców najlep-

szych wystąpień w czterech kategoriach, wśród 

których znalazło się aż trzech studentów z Nau-

kowego Koła Chemików UAM z Poznania: 

- Patrycja Kuźma (II DU) - I miejsce w kategorii 

"referat badania własne" (promotor: prof. zw. dr 

hab. Piotr Kirszensztejn) 

- Adrian Walkowiak (II DL) - I miejsce w kate-

gorii "referat popularnonaukowy" 

- Miłosz Piechocki (III DL) - I miejsce w katego-

rii "poster badania własne" (promotor: prof. UAM 

dr hab. Artur Stefankiewicz),  

o czym donosi Prezes NKCh Pani Aleksandra 

Skoczeń. 

 Przypominamy o podjętej  inicjatywie utworzenia 

muzeum z okazji 100-lecia istnienia Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aby spro-

stać temu wyzwaniu niezbędna jest pomoc z Pań-

stwa strony w zakresie pozyskania eksponatów do 

tego muzeum. Dlatego, po raz kolejny, zwracamy 

się z gorącą prośbą  o przeprowadzenie kwerend 

pod kątem obiektów (sprzęt laboratoryjny, apara-

tura badawcza, pomoce dydaktyczne, materiały 

piśmienne itp.), które w trybie „zmiana miejsca 

użytkowania” mogłyby zostać przekazane mu-

zeum. Osoby zainteresowane wsparciem tej ini-

cjatywy prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numerem: (061) 829-47-40 lub mailowy: mu-

zeumuam@amu.edu.pl z prof. Andrzejem 

Gulczyńskim lub mgr inż. Anną Wojterą. 

 NASI SIATKARZE ZNÓW NAJLEPSI! 

Drużyna pracowników Wydziału Chemii po raz 

kolejny okazała się bezkonkurencyjna podczas 

corocznego turnieju siatkarskiego, który odbył 

się w ramach Dnia Sportu UAM. Nasz zespół 

zakończył stojący w tym roku na wyjątkowo 

wysokim poziomie (sportowym i nie tylko) tur-

niej z kompletem 4 zwycięstw pokonując kolej-

no drużyny 

WNPiD (2:0), 

Neofilologii (2:1), 

WMiI (2:0), 

WNGiG (2:0). 

Nasza Wydziało-

wa Drużyna Ma-

rzeń wystąpiła 

w składzie: dr 

Tomasz Cytlak 
(kapitan), Prof. 

Grzegorz Hre-

czycho, dr To-

masz Pędziński, 

dr Sebastian 

Golczak, mgr 

Krzysztof Ku-

ciński, mgr Ma-

riusz Szołyga 
i mgr Maciej 

Janicki.  Zwycieska drużyna otrzymała medale. 

Pucharu w tym roku Rektor nie ufundował… 

Całej drużynie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 Zapraszamy na wydziałowe seminarium dokto-

ranckie, które odbędzie się  2 czerwca  2017 r. 

o godz. 9.00, w Auli   Wydziału Chemii UAM 

w Poznaniu. Prezentacje przedstawią: 

mgr Anna Jenczak 

„SYNTEZA NOWYCH FUNKCJONALNYCH 

ARCHITEKTUR METALOSUPRAMOLEKULARNYCH NA 

BAZIE LIGANDÓW AMBIDENTNYCH I JONÓW METALI 

D-ELEKTRONOWYCH” oraz 

mgr Grzegorz Markiewicz 

„SAMO-ASOCJACJA NOWYCH 

SUPRAMOLEKULARNYCH OLIGOMERÓW 

I POLIMERÓW WIĄZAŃ WODOROWYCH NA BAZIE 

SFUNKCJONALIZOWANYCH AMINOKWASAMI 

PLATFORM ORGANICZNYCH”. 

 Na stronie http://tv.amu.edu.pl/ udostępniony 

został wywiad jakiego udzielił Dziekan Wy-

działu Chemii UAM w Poznaniu prof. Henryk 

Koroniak w ramach cyklicznej audycji „Echa 

UAM”. Wszystkich zainteresowanych zapra-

szamy do obejrzenia filmu. Komentarze mile 

widziane…  
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