


Oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu
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Uroczystość odbędzie się
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o godz. 1100

w audytorium im. A. Soltana

przy ul. Stefanowskiego 1/15.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI REKTOR I SENAT
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

• Hymn państwowy

• Otwarcie uroczystości przez
JM Rektora profesora Stanisława Bieleckiego

• Wystąpienie promotora
profesora Mariana Zaborskiego

• Nadanie tytułu doktora honoris causa
profesorowi Bogdanowi Marcińcowi

• Gaude Mater Polonia
• Wystąpienie doktora honoris causa

profesora Bogdana Marcińca

• Gaudeamus

mają zaszczyt zaprosić na
uroczystość nadania tytułu

doktora honoris causa

PROFESOROWI
BOGDANOWI MARClŃCOWI



PROFESOR BOGDAN MARCINlEC

Urodził się w 1941 r. w Seceminie
koło Kielc. Ukończył studia che-
miczne na Uniwersytecie im.
A. Mickiewicza w Poznaniu (spe-
cjalność technologia chemiczna,
1963), a doktorat z nauk chemicznych
uzyskał w 1970 r. W latach 1970-71
odbył staż naukowy w laboratorium
profesora Schowena w Kansas
University, (USA), habilitował się
w 1975 r., tytuł profesora otrzymał
w 1986 r., profesora zwyczajnego
w 1991 r. Jest członkiem rzeczy-
wistym Polskiej Akademii Nauk od

"h a 2010 r. oraz The European Academy
of Arts, Sciences and Letters w Paryżu (2009), a także członkiem
Akademii Inżynierskiej (1999).

W latach 1985-1988 był dziekanem Wydziału Chemii UAM,
a w latach 1988-1990 rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
W 1990 r. utworzył Fundację UAM, której prezesem jest od 2001 r.
Natomiast w 1995 r. utworzył pierwszy w Polsce Poznański Park
Naukowo-Technologiczny. Obecnie jest Dyrektorem Centrum
Zaawansowanych Technologii UAM.

Profesor Marciniec należy do ścisłej czołówki współczesnych
chemików polskich i światowej rangi specjalistów z zakresu chemii
krzemu i katalizy metaloorganicznej. Praca naukowa profesora
Marcińca obejmuje badania podstawowe oraz badania
technologiczne wraz z promocją i transferem wyników do praktyki
przemysłowej. Jest autorem lub współautorem i edytorem łącznie
15 książek, ponad 360 publikacji i rozdziałów w książkach oraz
ponad 160 patentów i zgłoszeń patentowych (w tym 10 między-
narodowych), 42 technologii, z których 14 wdrożono w Przedsię-
biorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym "UNISIL" w Tarnowie-
Mościcach, założonym w 1989 r. przez profesora Marcińca. Był to
pierwszy w Polsce uniwersytecki spin-off. Profesor wypromował
31 doktorów, spośród których 6 uzyskało stopień doktora habili-
towanego.

Jest lub był członkiem wielu rad wydawniczych między-
narodowych czasopism oraz komitetów naukowych kongresów.
Zorganizował w Poznaniu trzy światowe sympozja: z chemii krzemo-
organicznej (1993), metatezy olefin (2005) i katalizy homogenicznej
(2010), a także 5 europejskich szkół z katalizy molekularnej dla
doktorantów.

Zainteresowania badawcze profesora Bogdana Marcińca
koncentrują się na poszukiwaniu nowych reakcji katalitycznych,
przede wszystkim w chemii krzemu i ich wykorzystaniu w opra-
cowaniu syntez i małotonażowych technologii "fine chemicals"
i "chemical specialties", a także wdrożeniu ich w przemyśle. Jedną
z głównych metod syntezy związków krzemoorganicznych, która
znalazła powszechne zastosowanie przemysłowe, jest hydrosili-
lowanie katalizowane kompleksami metali. Profesor Marciniec jest

wiodącym specjalistą w zakresie takich reakcji, autorem pierwszego
całościowego opracowania procesów hydrosililowania, zawartego
w książce "Comprehensive Handbook on Hydrosilylation"
(Pergamon Press, 1992) powszechnie uznawanej w literaturze jako
"biblia hydrosililowania".

Profesor Marciniec wprowadził do literatury światowej termin
"silicometallics" (związki zawierające wiązanie metal-krzem) przez
analogię do terminu "organometallics", jako odpowiedzialnych za
katalizę kompleksami metali w chemii związków krzemu. Efektem
Jego działalności było odkrycie ważnych reakcji katalitycznych nie
tylko w chemii związków krzemu, ale również boru i germanu
prowadzących do syntez prekursorów zaawansowanych materiałów
i nanomateriałów. Są to pionierskie prace w nowym obszarze tzw.
chemii metalonieorganicznej. Dowodem międzynarodowego uzna-
nia Jego osiągnięć badawczych było powierzenie Mu napisania
rozdziału pt. "Inorganometallic chemistry" w wielotomowej encyklo-
pedii UNESCO. Jego wybitny wkład w rozwój chemii metalonieorga-
nicznej i katalizy metaloorganicznej, to oprócz procesów hydrosili-
lowania, odkrycie katalitycznej reakcji sprzęgania (rnetalacji)
związków zawierających wiązanie węgiel-wodór i heteroatom-
wodór ze związkami winylometaloidowymi (Ace. Chem. Res., 2007)
oraz zastosowanie produktów katalitycznych reakcji sprzęgania
olefin z winylosilanami w syntezie molekularnych i makromole-
kularnych związków organicznych i prekursorów nanomateriałów.

Profesor Bogdan Marciniec łączy cechy wybitnego chemika
i technologa oraz organizatora nauki, szczególnie w zakresie
integracji nauki z gospodarką. Dąży do wdrożenia w Poznaniu
koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką
gospodarczą. Jest pomysłodawcą i koordynatorem budowanego
w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Techno-
logii - Materiały i Biomateriały, finansowanego z funduszy Unii
Europejskiej.

Ostatnie lata przyniosły profesorowi Marcińcowi wiele presti-
żowych nagród naukowych: Nagrodę interdyscyplinarną Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "badania na rzecz
rozwoju nauki" (2009), Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
(tzw. .Polski Nobel", 2009) w obszarze nauk technicznych za
odkrycie nowych reakcji i nowych katalizatorów procesów
prowadzących do wytwarzania materiałów krzemoorganicznych
o znaczeniu przemysłowym. Profesor w 2009 r. otrzymał Perlę
Honorową w dziedzinie nauki przyznawaną przez "Polish Market"
w 7 edycji rankingu "Perły Polskiej Gospodarki". W lutym 2010 r.
otrzymał Nagrodę Pracy Organicznej przyznawaną corocznie przez
Kolegium Redakcyjne "Głosu Wielkopolskiego" dla najwy-
bitniejszych Wielkopolan. We wcześniejszych latach został
wyróżniony Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (2001), Medalem
im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego za zasługi dla SliTPChem
(2007), Medalem Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa
Chemicznego (2002). W 2004 r. otrzymał godność "Lidera Pracy
Organicznej" przyznaną przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego
w Poznaniu. Został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (1988), Krzyżem Kawalerskim (1989) i Komandorskim
(1998) oraz Komandorskim z Gwiazdą (2011) Orderu Odrodzenia
Polski.


