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JUBILEUSZ PROF. BARTECKIEGO 
 
 

Prof. dr hab. inŜ. Adam Bartecki z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, 
który 17 marca 2010r. skończył 90 lat, obchodzi 60-lecie działalności naukowej               
i dydaktycznej.  
 
Z tej okazji, 27 marca br. (sobota) o godz. 10:00 zapraszamy na uroczyste 
seminarium w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej (wyb. Wyspiańskiego 27, bud. 
A-1, sala 127).  
 
Prof. Adam Bartecki jest emerytowanym profesorem Politechniki Wrocławskiej. Urodził się               
w Stanisławowie na kresach 17 marca 1920 roku. Studia rozpoczął w roku 1940 na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Wojna niemiecko-sowiecka przerwała jego edukację.                  
W okresie wojennym pracował jako pomocnik aptekarski w Złotnikach k. Podhajec. Tam poznał 
swoją przyszłą Ŝonę Krystynę, z którą wspólnie przeŜyli prawie pół wieku. W roku 1945 opuścił 
rodzinne strony i przyjechał do Mirska k. Jeleniej Góry, aby w roku 1946 rozpocząć przerwane 
przez wojnę studia chemiczne. W roku 1950 został absolwentem Oddziału Chemii Technicznej 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Od tego czasu 
przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej: doktorat w roku 1960, habilitację w roku 
1965, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1973 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 1979.  
 
Prof. Bartecki pełnił od początku powstania Instytutu Chemii Nieorganicznej i Metalurgii 
Pierwiastków Rzadkich (1968) funkcję Kierownika Zakładu Chemii Pierwiastków Rzadkich,                    
a w latach 1982-1987 był dyrektorem instytutu. W roku 1990 przeszedł na emeryturę, lecz do 
dnia dzisiejszego kontynuuje pracę naukową.  
 
Działalność naukowa Profesora dotyczyła wielu dziedzin chemii, przede wszystkim związków 
kompleksowych, ale teŜ problemów hydrometalurgicznych. Jest wybitnym znawcą 
spektroskopii elektronowej, którą traktuje jako waŜny instrument poznawczy. Przed około 20 
laty zafascynowała Profesora problematyka barwy, której odtąd poświęca czas i energię.  
 
Znaczenie prac Profesora dostrzeŜono równieŜ za granicą. Wykładał na wielu europejskich 
uniwersytetach, m.in. w Lipsku, Jenie, Brnie, Sztokholmie, Uppsali, Budapeszcie, Pecu oraz na 
Politechnice w Bratysławie.  
 
Profesor Bartecki wypromował 18 doktorów, z których siedmioro habilitowało się, a dwoje ma tytuł 
profesora. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 publikacji.  

 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie internetowej: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


