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INFORMUJEMY 

Szanowni Państwo, 

w tym roku mija 40 lat od formalnego utwo-

rzenia Wydziału Chemii. Są różne formy 

świętowania… Tym razem wybraliśmy, 

w porozumieniu z władzami PTChem, publi-

kację specjalnego numeru Wiadomości Che-

micznych.  

Poprosiłem prof. Henryka Koroniaka, osobę 

najbardziej kompetentną (w końcu przez po-

nad jedną trzecią tych 40 lat był Dziekanem 

Wydziału!), o współredagowanie tego wy-

dawnictwa. Dziekan Dziekanów wziął się 

ostro do pracy… i poniżej znajdziecie Pań-

stwo Jego list, opisujący koncepcję dalszych 

działań. Przyłączam się do prośby o współ-

pracę! 

Prof. dr hab. Maciej Kubicki 

Dziekan 

 

 

Szanowni Państwo, 

Wydział Chemii UAM istnieje formalnie od 

1981 roku. Mimo, iż chemia istniała na Uni-

wersytecie w Poznaniu od samego początku 

uczelni, to wtedy dopiero WYDZIAŁ 

CHEMII pojawił się jako oddzielna struktura. 

Konstatacja tego faktu oznacza, że w roku 

2021 obchodzić będziemy JUBILEUSZ 40 – 

lecia Naszego Wydziału. Jest więc okazja do 

świętowania o co zapewne zadba Dziekan.  

Dla uświetnienia naszego JUBILEUSZU po-

wstał pomysł, do którego przychyliły się wła-

dze PTChem, aby jeden z numerów 

WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH poświęcić 

w całości Naszemu Wydziałowi. Z kolei na 

prośbę władz dziekańskich podjąłem się ko-

ordynowania tego projektu i mam nadzieję na 

szczęśliwe doprowadzenie go do finału. 

Koncepcyjnie chcielibyśmy, aby tak przygo-

towany numer zawierał szkic historyczny do-

tyczący chemii na Uniwersytecie w Poznaniu 

od początku istnienia uczelni  do dzisiaj (oko-

ło 1/3 objetości), a pozostałe 2/3 volumenu 

poświęcić na przedstawienie najważniejszych 

osiągnieć jakie się dokonały na Naszym Wy-

dziale. Inaczej mówiąc chciałbym zaprosić do 

współpracy wszystkich, którym samo hasło 

WYDZIAŁU CHEMII UAM  jest bliskie ser-

cu. Współpraca to dzielenie się dobrymi po-

mysłami i sugestiami, także starymi zdjęcia-

mi, manuskryptami itp.. Na końcu również 

przygotowanie odpowiednich esejów oma-

wiających dokonania konkretnych badaczy/ 

grup badawczych/ zespołów. Pochwalmy się 

tym, że „jesteśmy najlepszą chemią pomiędzy 

Władywostokiem a Lizboną….” 

Nie ukrywam, że w gronie dziekanów nasze-

go Wydziału sporządziliśmy wstępną listę 

osiągnieć (mówiąc skromniej tematów), które 

chcielibyśmy zaprezentować w tym jubile-

uszowym numerze WIADOMOŚCI 

CHEMICZNYCH. Ta krótka lista w załącze-

niu – to tylko wstępna sugestia, lista tematów 

jest otwarta i w każdej chwili można ją uzu-

pełnić, na co ogromnie liczę...  

Najważniejsze: po uzgodnieniach z PTChem 

chcielibyśmy, aby ten jubileuszowy numer 

WIADOMOSCI CHEMICZNYCH powstał 

jesienią 2021. Oznacza to przygotowanie ma-

nuskryptu do wakacji letnich 2021 (połowa 

czerwca 2021). Czasu sporo, ale tak naprawdę 

niewiele… 

Będę ogromnie wdzięczny za współpracę, ra-

dy (te dobre i te złe), komentarze, sugestie… 

Proszę także wybaczyć, jeśli będę indywidu-

alnie przekonywał i zachęcał (czyt. zmuszał) 

do współpracy.  

Prof. dr hab.  Henryk Koroniak 

Ad hoc Redaktor WIADOMOŚCI 

CHEMICZNYCH 

40 lat Wydziału Chemii 
e-mail: koroniak@amu.edu.pl 
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