90. ROCZNICA URODZIN PROFESORA STEFANA PASZYCA
W DNIU 5 STYCZNIA 2015 ROKU PROFESOR STEFAN PASZYC SKOŃCZYŁ 90 LAT

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Z okazji tego pięknego Jubileuszu, składam w imieniu całej społeczności Wydziału Chemii oraz
swoim własnym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pogody ducha i uśmiechu na co dzień. To
ostatnie jest najważniejsze, bo jak mawia Pan Profesor, "Uśmiechaj się często a będziesz szczęśliwy".
Henryk Koroniak
Dziekan
Profesor Stefan Paszyc, fotochemik, ale przede wszystkim humanista erudyta i poeta związany jest z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od ponad 65. lat. Tutaj przeszedł wszystkie szczeble swojej bogatej i owocnej kariery
naukowej. W roku 1950 uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie chemii na ówczesnym Wydziale MatematycznoPrzyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Z Uniwersytetu Poznańskiego powstał w 1955 roku Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, a z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; wreszcie
w roku 1981 powstał Wydział Chemii UAM. Tutaj Profesor Stefan Paszyc wykonał pracę doktorską, został docentem i uzyskał
tytuł profesora. Bardzo ważnym etapem w działalności naukowej Prof. Stefana Paszyca był staż podoktorski w University
of Cambridge w 1960 roku, w grupie profesora R.G.W. Norrisha, późniejszego laureata Nagrody Nobla. Lata pracy na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to okres owocnej pracy naukowej i dydaktycznej dla dobra Wydziału
Chemii UAM, ale przede wszystkim dla kształcenia wielu pokoleń studentów i młodej kadry naukowej. Pan Profesor Stefan
Paszyc był twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej, w którego życiu nadal aktywnie uczesniczy jako
Profesor Emeritus. Prócz licznych publikacji naukowych Pan Profesor jest autorem, cieszącego się od wielu lat dużą
popularnością, pierwszego polskojęzycznego podręcznika akademickiego "Podstawy fotochemii". W uznaniu osiągnięć
naukowych i dydaktycznych Profesor Stefan Paszyc był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami
krajowymi, w tym wyróżnieniem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis nadanym przez Senat UAM w 2009 roku oraz
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2011
roku. Uznanie budzi ogromne zaangażowanie Pana Profesora w działalność organizacyjną. W latach 1982-1984 pełnił Pan
Profesor Stefan Paszyc zaszczytną funkcję prorektora naszego Uniwersytetu, oraz przez dwie kadencje był członkiem
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Tytułu i Stopni Naukowych. Swoją pracą naukową oraz działalnością zyskał Pan
Profesor uznanie szerokiej społeczności chemików w kraju i zagranicą.

Ad Multos Annos, Panie Profesorze!!! Jeszcze wielu dobrych i szczęśliwych lat!!!
depchem@amu.edu.pl

