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PROF.  DR HAB.  ARNOLD JARCZEWSKI  OBCHODZI 80.  URODZINY 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

Z okazji Jubileuszu 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, stu lat  

oraz wszystkiego co daje radość i zadowolenie w życiu 

składa  

w imieniu całej społeczności Wydziału Chemii UAM  

Henryk Koroniak 

Dziekan 
 

 

Profesor Arnold Jarczewski urodził się 5 grudnia 1936 roku. Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu związany jest od początku swojej kariery naukowej. W 1959 roku ukończył studia chemiczne  

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM. Pracę magisterską wykonał w Zakładzie Chemii Ogólnej  

pod kierunkiem Profesora Anzelma Lewandowskiego. W 1963 roku obronił pracę doktorską, a w roku 1975  

na podstawie pracy pt. „Kinetyka i mechanizm niektórych szybkich reakcji przeniesienia protonu i deuteronu  

w roztworach” uzyskał stopień doktora habilitowanego. W prowadzonej później pracy badawczej, tematyka 

związana z reakcjami przeniesienia protonu oraz oceną czynników  wpływających na wartość kinetycznych 

efektów izotopowych deuteru pozostawała w kręgu zainteresowań Pana Profesora i jego współpracowników.  

W 1986 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.  

Pan Profesor Arnold Jarczewski współpracował naukowo z wieloma innymi ośrodkami badawczymi. 

Kilkakrotnie odbywał zagraniczne staże naukowe u Profesora Kennetha T. Leffeka z Uniwersytetu Dalhousie  

w Halifaxie (Kanada) w wiodącym laboratorium zajmującym się kinetyką reakcji chemicznych. Z kolei współpraca  

z Profesorem Edwardem Caldinem z Uniwersytetu Kent w Canterbury zaowocowała szeregiem interesujących prac 

naukowych. We współpracy z Profesorem Colinem Hubbardem z Uniwersytetu Erlangen-Nürnberg powstała 

ważna praca przeglądowa na temat reakcji przeniesienia protonu w rozpuszczalnikach aprotycznych. Wyrazem 

międzynarodowego uznania dla osiągnięć Pana Profesora było powierzenie mu w 1993 roku organizacji 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fast Reactions in Solutions” (FRIS-93) afiliowanej przy Royal Society  

of Chemistry. Dla pogłębienia integracji naukowców, głównie z ośrodków krajowych, w 1997 roku Pan Profesor 

A.Jarczewski zainicjował organizację corocznego Mikrosympozjum pt. „Kinetyczne Metody Badania 

Mechanizmów Reakcji w Roztworach”. Organizatorem konferencji jest Wydział Chemii UAM oraz Sekcja 

Fotochemii, Chemii Radiacyjnej i Kinetyki Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  

W roku 1990 Profesor Jarczewski został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału Chemii UAM. 

Piastował tę funkcję przez dwie kadencje. Po przejściu Profesora A. Lewandowskiego na emeryturę, od 1978 roku, 

pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Ogólnej. Profesor Arnold Jarczewski jest cenionym wykładowcą.  

Przez wiele lat prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów biologii, fizyki i chemii. Studenci z pewnością 

pamiętają wykłady, którym towarzyszyły pokazy doświadczeń, często nagradzane oklaskami. Wypromował liczne 

grono magistrów i doktorów. Kierował grantami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych 

oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po przejściu na emeryturę w 2008 roku nadal aktywnie 

uczestniczy w życiu naszej Uczelni jako Profesor Senior. Recenzuje prace naukowe i wnioski grantowe, prowadzi 

wykłady na zaproszenie. Zawsze chętnie służy cenną radą swoim współpracownikom. W wolnych chwilach 

poświęca się pasjom, takim jak nurkowanie i fotograficzne polowanie na egzotyczne ryby. 
(opracowanie: I.Binkowska oraz I.Nowak) 


