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1. Przedmowa JM Rektora Narodowego Uniwersytetu 

„Politechnika Lwowska”   

      Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” nale y do jednych z najstarszych 

technicznych Uczelni akademickich w Europie. W roku ubiegłym uroczy cie wi cili my jej 

200-lecie. Bez w tpienia mo na Politechnice Lwowskiej przypisać wła ciwo ci „genius loci”, 

ale równie  ustawiczn  trosk  o Ludzi, którzy tu pracuj  i których ta Uczelnia gromadzi wokół 

siebie. Idea Uniwersytetu zaproponowana onegdaj przez Wilhelma von Humboldta oparta na: 

„jedno ci wiedzy”, „jedno ci bada  i kształcenia” oraz „jedno ci profesorów i studentów” 

okazała si  atrakcyjna i inspiruj ca, wobec czego wdro ono j  niemal na całym wiecie. 

Wilhelm von Humboldt, tworz c zr by nowoczesnego Uniwersytetu, choć dzi  z trudem 

opieraj cego si  wymogom współczesno ci, stwierdzał, e „bycie człowiekiem Uniwersytetu 

nie jest po prostu zawodem, jest tak e powołaniem, powołaniem do zdobywania prawdy, ale i 

do jej obrony; zadanie to wymaga od człowieka Uniwersytetu ł czenia kultury intelektualnej z 

kultur  moraln ”. Takich Ludzi, z pasj  d cych do poznania prawdy Politechnika Lwowska 

miała szcz cie w swej 2ŃŃ-letniej historii spotkać wielu. Najwybitniejszym z Nich, 44-krotnie 

przyznano tytuły honorowe Doctora honoris causa, natomiast 28 razy - tytuły Honorowego 

Profesora, za działania i osi gni cia znacz ce zarówno dla rozwoju wiatowej cywilizacji, w 

tym nauki i edukacji, jak i dla rozwoju Ojczyzny oraz Uniwersytetu i podniesienia Jego 

presti u.  

       W dniu 3ń pa dziernika 2Ńń7 roku Rada Naukowa Narodowego Uniwersytetu 

„Politechnika Lwowska” jednomy lnie przyznała Tytuł i żodno ć Honorowego Profesora 

Politechniki Lwowskiej Profesorowi zwyczajnemu dr hab. in . Leszkowi Adamowi 

Dobrza skiemu Multi Doctorowi Honoris Causa, z Gliwic w Polsce. Jest On wybitnym 

naukowcem, specjalizuj cym si  w awangardowych obszarach in ynierii materiałowej, 

nanotechnologii oraz in ynierii biomedycznej i stomatologicznej, którego wyniki bada  

znacz co wpłyn ły na pogł bienie stanu współczesnej wiedzy w tych obszarach oraz 

znakomitym organizatorem ycia naukowego, bardzo aktywnym na arenie mi dzynarodowej, 
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pełnym pasji wychowawc  licznej grupy 6Ń doktorów, którzy zdobyli stopnie naukowe pod 

Jego osobist  opiek  promotorsk , tworz c powszechnie znan  Jego Szkoł  Naukow , a tak e 

nauczycielem współpracuj cym w ci gu 5Ń lat kariery akademickiej z rzesz  studentów, który 

wypromował niemal ńŃŃŃ  in ynierów i magistrów, a opracowane przez Niego liczne 

podr czniki, w tym tzw. „Biblia Dobrza skiego” słu yły do nauki wielu pokoleniom 

absolwentów studiów technicznych, nie tylko w Polsce, lecz tak e za granic . To z pewno ci  

jest sylwetka, która wypełnia model Człowieka Uniwersytetu, preferowany przez Wilhelma 

von Humboldta.  

      Doceniaj c te wybitne zasługi, a tak e ponad ćwierć wieczn  bardzo owocn  współprac  z 

Politechnik  Lwowsk  i ukrai skim rodowiskiem naukowym, obdarzono Prof. Leszka A. 

Dobrza skiego jednym z dwóch najwy szych wyró nie , jakimi dysponuje Uniwersytet. 

Zarówno Rada Naukowa Instytutu In ynierii Mechanicznej i Transportu, która wyst piła z 

inicjatyw , jak i Rada Naukowa Uniwersytetu wypowiedziały si  w tej sprawie jednomy lnie 

w tajnych głosowaniach. W ten sposób honoruj c Prof. Leszka A. Dobrza skiego, zaliczono 

żo w skład Społeczno ci Akademickiej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, 

co przynosi równie  zaszczyt Uniwersytetowi.  

      W imieniu własnym i całej Społeczno ci Akademickiej Narodowego Uniwersytetu 

„Politechnika Lwowska”, ycz  Jej nowemu Profesorowi Honorowemu dobrego zdrowia i 

dalszych sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 

                                                                                                     

                                                                                                             Ad multos annos! 

                                                                                                                  

                                                                                                       Prof. Yuriy Bobalo Dr hc 

                                                                                                  Rektor Politechniki Lwowskiej 
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