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„Umarłych wieczność dotąd trwa,  

dokąd pamięcią im się płaci” 
Wisława Szymborska 

 

 

Odszedł od nas Włodek Boczoń, profesor 
Władysław Boczoń, uczony, wychowawca mło-
dzieży, przyjaciej, ale przede wszystkim dobry 
człowiek. 

Jego kariera naukowa oraz wychowawcy 
młodzieży rozpoczęła się od ukończenia studiów 
w 1962 roku po uzyskaniu magisterium u Profeso-
ra Jerzego Suszko, legendy poznańskiej chemii 
organicznej. Swój doktorat, pod kierunkiem Ma-
cieja Wiewiórowskiego, obronił w 1970 roku. Do-
tyczył on chemii pochodnych produktów natural-
nych, a w szczególności alkaloidów łubinowych. 
Tej tematyce pozostał wierny przez całe swoje 
naukowe życie. Izolowanie, badania strukturalne 
sparteiny, transformacje chemiczne, spektroskopia. 
Wszystko to było naukową pasją Włodka. 

Ale ja przede wszystkim ceniłem w nim 
wychowawcę, osobę potrafiącą zawsze rozmawiać 
z ludźmi młodymi, ze studentami. W 1996 roku 
jako nowo wybrany dziekan Wydziału Chemii za-
proponowałem Włodkowi funkcję Prodziekana ds. 

studenckich. Działaliśmy tak przez dwie kadencje 
w latach 1996-2002. Myślę, że funkcja ta idealnie 
pasowała do Jego charakteru. Pełnił ją z całym za-
angażowaniem. Nie jak urzędnik akademicki ale jak 
prawdziwy ojciec, dbający o swoją rodzinę, o swoich 
studentów. Wiele osób było mu wdzięcznych za 
takie normalne, ludzkie działanie. Zawsze dostrze-
gał, że każdy zasługuje na drugą szansę. 

Nauczanie było mu bardzo bliskie, a funkcja 
prodziekana ds. dydaktycznych otwierała możliwo-
ści skutecznego działania. Uczestniczył w licznych 
inicjatywach związanych z reformowaniem dydakty-
ki na naszym wydziale, ale i w szerzej zakrojonych 
inicjatywach europejskich, jak wprowadzenie ECTS, 
programy europejskie, programy akredytacyjne czy 
UKA. Działo się to w czasach kiedy Polska nie była 
jeszcze członkiem EU, ale my mogliśmy już uczest-
niczyć w programach edukacyjnych. 

Jego domeną była chemia organiczna, ale 
w latach dziewięćdziesiątych wykładał toksykologię 
dla chemików. Wtedy wspólnie przetłumaczyliśmy 
kilka podręczników z toksykologii, z chemii orga-
nicznej czy wreszcie fundamentalny, prawie dwuty-
sieczno stronicowy, podręcznik CHEMIA 

ORGANICZNA. Dokonaliśmy tego w trójkę z Profe-
sorem Janem Mileckim. 

Jeździliśmy po Europie starając się podpa-
trywać najlepsze wzory do naśladowania, uczyć jak 
dobrze kształcić chemików, choć często okazywało 
się, że to raczej nas należałoby naśladować. Mieli-
śmy wtedy ogromną satysfakcję, że przecież u nas 
jest lepiej. 

Włodek żył nie tylko chemią. Pasjonowało 
Go wiele innych aspektów życia. Kolekcjonował 
różne rzeczy, potrafił dyskutować na każdy temat. 

Po przejściu na emeryturę bywał w Chemi-
cum rzadziej, ale bywał…. To już się jednak nie 
powtórzy, już go z nami nie ma…. Odszedł od nas 
dobry człowiek. Będziemy go zawsze pamiętali…. 

Bo umarłych wieczność dotąd trwa, póki 
pamięcią im się płaci… 

Prof. dr hab. Henryk Koroniak 
Dziekań Wydziału Chemii 



 

 

Profesor Władysław Boczoń  
studia wyższe odbywał na Wydziale Chemii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie w 1962 roku zyskał tytuł magistra chemii. 
W latach 1962-1964 był zatrudniony w Instytucie 
Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu jako asystent. 
Działalność naukową rozpoczął w 1964 roku od 
podjęcia studiów doktoranckich w Instytucie Bio-
chemii i Biofizyki PAN. W 1970 roku Rada Wy-
działu Chemii UAM nadała mu stopień doktora 
nauk chemicznych za pracę doktorską pt „Z ba-
dań nad stereochemią alkaloidów łubinowych”, 
którą wykonał pod kierunkiem prof. Macieja 
Wiewiórowskiego. Za tę pracę uzyskał w 1972 
roku nagrodę naukową III stopnia Ministra Szkol-
nictwa Wyższego, Nauki i Techniki. W latach 
1973-1974 odbył czternastomiesięczny staż nau-
kowy w National Research Council of Canada. 
Stopień doktora habilitowanego nauk chemicz-
nych uzyskał w 1989 roku na podstawie rozpra-
wy pt.: „Dynamizm konformacyjny, a właściwości 
chemiczne szkieletu bis-chinolizydynowego w 
pochodnych sparteiny”. 

Tytuł naukowy profesora zwyczajnego 
Władysław Boczoń uzyskał 23 lipca 2008 r. 

Działalność naukowa profesora Boczonia 
poświęcona była związkom naturalnym, a cały 
dorobek publikacyjny dotyczy przede wszystkim 
badań chemii i struktury alkaloidów bis-
chinolizydyno-wych. Swoje badania w zakresie 
syntezy i stereochemii alkaloidów łubinowych 
prowadził między innymi we współpracy z Instytu-
tem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych 
PAN we Wrocławiu.  

Przez szereg lat prowadził wykłady z tok-
sykologii, ekotoksykologii, chemii organicznej, 
wykłady monograficzne. Jest współautorem pię-
ciu tłumaczeń podręczników z chemii organicz-
nej, toksykologii i ekotoksykologii oraz dwóch 
wydawnictw encyklopedycznych. Angażował się w 
propagowanie Wydziału Chemii wśród uczniów 
szkół średnich przez organizowanie „drzwi otwar-
tych”, zajęć laboratoryjnych oraz wykładów. W 
1981 roku został nagrodzony Złotą Odznaką 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Profesor Władysław Boczoń znany był 
z szerokiej działalności dydaktycznej i organiza-
cyjnej. Był m. in. Sekretarzem Naukowym i Prze-
wodniczącym Sekcji Dokształcania Kadr Komisji 
Nauk Chemicznych przy Poznańskim oddziale 
PAN, członkiem komisji rektorskich ds. dydak-
tycznych, członkiem rady programowej ds. stu-
diów z ochrony środowiska. Pełnił funkcję wy-
działowego koordynatora ECTS. Był Przewodni-
czącym Komisji Ekspertów Uniwersyteckiej Komisji 

Akredytacyjnej oraz Członkiem Komisji Ekspertów 
(Matematyki, Fizyki i Chemii) Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej. W latach 1984 - 1986 kierował 
Środowiskowym Laboratorium Unikalnej Aparatury 
Chemicznej i Laboratorium Aparaturowym Wy-
działu Chemii. Pełnił funkcję kierownika Zespołu 
Dydaktyczno-Wychowaczego Chemii Organicznej 
(lata 1990-1996) a następnie Zespołu Dydaktycz-
nego Chemii Organicznej i Bioorganicznej (lata 
2002-2008). Przez dwie kadencje (lata 1996 - 
2002) był Prodziekanem ds. studenckich Wydziału 
Chemii, a w latach 2004 - 2008 kierownikiem 
Pracowni Chemii Związków Heterocyklicznych. Za 
swoją rozległą działalność organizacyjną i dydak-
tyczną otrzymał ponad dwadzieścia nagród Rekto-
ra UAM i nagród Ministra. 

Profesor Boczoń był współzałożycielem Pol-
skiego Towarzystwa Łubinowego, sekretarzem 
Komitetu Organizacyjnego 14-tej Konferencji 
IUPAC w Poznaniu, członkiem komitetów organi-
zacyjnych kilku Środowiskowych Konferencji Nau-
kowych Chemików. 

Profesor Władysław Boczoń zostanie za-
pamiętany przez swoich współpracowników, 
uczniów i przyjaciół przede wszystkim jako czło-
wiek kierujący się najwyższymi standardami mo-
ralnymi i etycznymi. Był mistrzem zawsze gotowym 
do pomocy, autorytetem, który w trudnych chwi-
lach naukowych kryzysów i zwątpień swoją pogodą 
ducha potrafił na nowo tchnąć entuzjazm do pracy 
naukowej. Był erudytą – człowiekiem niesamowicie 
oczytanym o szerokiej wiedzy z najróżniejszych 
dziedzin nauki często bardzo od chemii oddalo-
nych. Jego pasją była polityka, o której potrafił 
godzinami dyskutować, pokazując punkt widzenia 
na codzienność nie zawsze zgodny z tzw. opinią 
większości. Zawsze zdumiewał szerokimi horyzon-
tami, tak charakterystycznymi dla tego co chcieli-
byśmy aby kryło się pod słowem Profesor. Dzięki 
swojej erudycji posiadł dużą zdolność przekazywa-
nia wiedzy zarówno studentom, uczniom i współ-
pracownikom. Był również osobą skromną, o wy-
sokiej kulturze i szacunku dla drugiego człowieka, 
a przy tym osobą wyjątkową. Dzielił się wszystkim 
co miał. Nie dotyczy to tylko wiedzy i doświadcze-
nia, ale również prywatnych zbiorów w tym unikal-
nych książek i podręczników. Dla swoich uczniów, 
ale też dla wszystkich studentów miał zawsze czas, 
a jego bezinteresowna pomoc i opieka pozwoliły 
skupić się na pracy badawczej i rozwoju nauko-
wym. Odszedł od nas wspaniały człowiek i przyja-
ciel, o którym zawsze będziemy pamiętać. 

Tekst przygotowała 
 prof. UAM dr hab. Beata Jasiewicz 


