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4. Podziękowania Prof. Leszka A. Dobrzańskiego  
 

Jego Magnificencjo Panie Rektorze! 

Eminentni Przedstawiciele Polskich Władz! 
Prze wietna Wysoka Rado Naukowa Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”! 

Szacowna Dyrekcjo i Rado Naukowa Instytutu In ynierii Mechanicznej i Transportu!  
Czcigodni Człnkowie Komitetu Honorowego i Znamienici Promotorzy Honorowi! 
Ukochana ono Tereso i Ukochane Dzieci Marzeno, Anno i Lechu z Rodzinami! 

Dostojni Profesorowie Politechniki Lwowskiej i innych Uniwersytetów ukraińskich i polskich! 

Mili memu Sercu Wychowankowie i Profesorowie Politechniki ląskiej przybyli z Polski! 

Droga Młodzie y Akademicka! 
Znamienici żo cie! 

Wielce Szanowni Panie i Panowie!                                                                                                                    

Zacni Przyjaciele! 

 

Lwów. To od wieków Miasto wielu kultur i narodowo ci, które yje wraz ze mn  i we mnie 

od urodzenia, po prostu od kiedy pami tam. Moja Ukochana Mama Krystyna, nie yj ca ju  od 
ponad ćwierć wieku, zawsze mawiała „bo u nas we Lwowie”. Tu si  urodziła, tu wykształciła i 
sp dziła nieco ponad dwadzie cia lat ycia. Tu J  te  zostały okropno ci II Wojny wiatowej, 
okupacje i w ko cu wymuszona emigracja w odległe i zupełnie nieznane rejony, na żórny 

l sk, tu  poza granice przedwojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Mój Ukochany Tato 
Bolesław, nie yj cy nawet rok dłu ej, przyjechał spod Zbara a z rodzinnej posiadło ci w 
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Obodówce k/ Łozówki w żminie Nowe Sioło, gdzie mój Dziadek Jan był Wójtem żminy 
Zbiorowej, z wyboru mieszka ców, do Swego Stryja, Profesora medycyny, znanego 

otolaryngologa Antoniego Dobrza skiego, by rozpocz ć studia medyczne na Uniwersytecie 

Lwowskim, po pewnym czasie kontynuowane na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we 

Lwowie, które uko czył ju  po Wojnie na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. Rodzice 

poznali si  we Lwowie i tu przetrwali Wojn , by po emigracji pobrać si  ju  w żliwicach w 
pa dzierniku ńλ45 roku. Dlatego wła nie urodziłem si  w żliwicach i tu sp dziłem całe swe 
ycie. Jestem pierwszym od kilku wieków pokoleniem Polaków, którzy prze yli całe ycie bez 

zaznania okrucie stw wojny.  
O Lwowie, Jego pi knych miejscach i Ludziach wiedziałem bardzo wiele z opowiada  

Rodziców i Dziadków. I Rynek, i Katedra, i Opera, i Pomnik Mickiewicza, i Arsenał, i 
Ko cioły, i Uniwersytet, i Politechnika, i Cmentarz Łyczakowski, i Wysoki Zamek, i żórka 
Wulecka … i wiele innych miejsc. O wszystkim słyszałem i wszystko mogłem sobie 
wyobrazić. Oczywi cie słyszałem wiele znakomitych nazwisk, tych którzy tworzyli to Miasto, 

uwa ane za jedn  ze stolic kulturalnych i naukowych ówczesnej Polski, a tak e tych o których 
usłyszałem ju  pó niej, jako student i pracownik Politechniki l skiej w żliwicach, a nawet 
takich, którzy po przyje dzie na l sk kontynuowali sw  prac  jako Profesorowie naszej 
Uczelni. To m.in. Kazimierz Twardowski – filozof, z Rodziny jednej z Pa , które pracowały w 
Administracji Politechniki l skiej, Kazimierz Ajdukiewicz – filozof, te  spokrewniony z 

jednym z Profesorów Politechniki l skiej, Tadeusz Boy- ele ski - historyk literatury 

francuskiej i literat, Rektor Zygmunt Markowski – lekarz weterynarii oraz Adam Gruca – 

chirurg ortopeda, przyjaciele Domu Stryja Antoniego, Stefan Banach – wybitny matematyk, 

Włodzimierz Sto ek – matematyk, wybitni metaloznawcyμ Stanisław Anczyc i Witold 

Broniewski, Stefan Bryła – spawalnik, mechanicy: Maksymilian Tytus Huber, Włodzimierz 

Burzy ski – pó niej Profesor Politechniki l skiej, Kazimierz Vetulani, Stanisław Och duszko 
– pó niejszy Rektor Politechniki l skiej, Stanisław Łukasiewicz – zało yciel i Rektor 

Politechniki żda skiej, znani politycy i Rektorzy Politechniki Lwowskiej Kazimierz Bartel i 

Ignacy Mo cicki, a tak e inni Rektorzy Politechniki Lwowskiej Adolf Joszt, którego Syna 
Kazimierza dobrze znałem osobi cie, Edward Sucharda, który te  przybył do żliwic, Kacper 

Weigel, Mieczysław ż barowicz– historyk sztuki, dyrektor Ossolineum, Zygmunt Majerski – 

architekt, jeden z Ojców Zało ycieli Politechniki l skiej i Te ć mego Przyjaciela, 

pó niejszego Rektora Politechniki l skiej Wojciecha Zieli skiego, dzisiejszego doctora 
Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, a tak e Rudolf Weigel prowadz cy w czasie okupacji 
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niemieckiej Instytut Bada  nad Tyfusem Plamistym i Wirusami na potrzeby armii niemieckiej, 
w którym mój Tato był jednym z karmicieli wszy, jak kilka tysi cy innych osób 
uczestnicz cych w Podziemnym Ruchu Oporu.  

 Moja Rodzina ma silne zwi zki ze Lwowem i Tarnopolem i okolicami tych Miast. 

Trafili my tam jako Ród wiele wieków temu. W ń4Ń2 roku Król Władysław Jagiełło nadał 
naszej Rodzinie herb Sas. Rodzina rozjechała si  w ró ne strony, a nasza gał  Rodu trafiła na 
Podole. Studiuj c stare ksi gi mo na znale ć, e w latach 1834 i 1835 profesor Jan Sas-

Dobrza ski de Dobra był Rektorem Uniwersytetu Żranciszka skiego w Krakowie (dzisiaj 
Uniwersytet Jagiello ski), choć nie sadz , e pochodził wła nie z naszej linii Rodu. Mo e 

warto jednak zaznaczyć, e przez ostatnie 4 generacje w Rodzinie rozwijane s  silnie tradycje 
akademickie, pocz wszy od pierwszej generacji, brata mego Dziadka Prof. Antoniego 

Dobrza skiego - lekarza otolaryngologa, Profesora Uniwersytetu Lwowskiego, a pó niej 
Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w drugiej generacji przez 

ciotecznego brata mego Taty Prof. Zbigniewa Bochenka – lekarza otolaryngologa, Prorektora 

Akademii Medycznej w Warszawie i Jego on  prof. Wand  Mitkiewicz-Bochenek – lekarza 

otolaryngologa, oraz brata stryjecznego mego Taty Prof. Andrzeja Dobrza skiego – lekarza 

neurochirurga r ki, emerytowanego Profesora Uniwersytetu w Waszyngtonie (USA) i 

Honorowego Profesora Warszawskiego Uniwersytetetu Medycznego w Warszawie, m a 

ciotecznej siostry mego Taty Prof. Edwarda Waniewskiego – lekarza patomorfologa, 

Naczelnego Patomorfologa Wojska Polskiego, kierownika Zakładu Patomorfologii Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, w trzeciej 

generacji oprócz mnie, mego Brata Prof. Janusza Dobrza skiego – in yniera metaloznawcy, 

Kierownika Zakładu Bada  Materiałów dla źnergetyki Instytutu Metalurgii elaza w 
Gliwicach i mego kuzyna Prof. Jacka Waniewskiego biocybernetyka, Zast pcy Dyrektora ds. 

Naukowych Instytutu Biocybernetyki i In ynierii Biomedycznej im. Macieja Nał cza PAN w 

Warszawie, do czwartej generacji reprezentowanej przez moj  Cork  Prof. Ann  Dobrza sk -

Danikiewicz – in yniera materiałowego, Profesora na Wydziale Mechanicznym 
Technologicznym Politechniki l skiej w żliwicach i mego Siostrze ca Prof. Wojciecha 

Waleczka – pianisty pracuj cego w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
l skiego w Cieszynie.  

To wła nie ten herb i długowieczna tradycja uczyniły sprawy niezwykle prostymi. Nale y z 
pełnym zaanga owaniem słu yć Ojczy nie, zgodnie z mottem „Bóg, Honor i Ojczyzna”. .P. 
Rodzice wychowali mnie wraz z Bratem Januszem i Siostr  żra yn , tak jak i Ich wychowano, 
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w duchu rzymsko-katolickich warto ci moralnych, w tolerancji i szacunku dla innych ludzi, 

bez uprzedze  rasowych i narodowo ciowych oraz dotycz cych przekona  i pochodzenia, lecz 
w umiłowaniu wolno ci i szacunku dla prawdy, w kulcie wiedzy i kultury. Zaszczepili w nas 
tak e przekonanie o potrzebie zajmowania aktywnej postawy oraz społecznikowsk  pasj  
działania i pracy dla kształtowania losu własnego i najbli szych, a tak e otoczenia i 
współpracowników, szacunek dla pracy, poczucie obowi zku i odpowiedzialno ci oraz 
wyczulenie na ludzk  krzywd  i niedol . Mój Dom Rodzinny ukształtował w nas dum  z 

przynale no ci do Narodu Polskiego i poszanowanie dla tradycji europejskiej, szacunek i 
wyrozumiało ć dla historii, stałe d enie do post pu i nowoczesno ci oraz poczucie honoru i 
godno ci osobistej, a tak e szlachectwo ducha, do czego zobowi zuje tradycja Rodu oraz 
szacunek dla własnego Herbu i Nazwiska. Wpojono nam równie  w sposób oczywisty zasad , 
e niezale nie od sytuacji która nas zastanie, nale y być przyzwoitym. Nauczono nas 

uczciwego i prawego ycia. Wiele lat pó niej poznałem słowa Profesora Władysława 
Bartoszewskiegoμ „Warto być przyzwoitym, choć to si  nie opłaca. Opłaca si  być 
nieprzyzwoitym, ale nie warto”. Do wiadczyłem tego, e zachowanie tych zasad, a wła ciwie 
etosu rodowego, wymaga twardej walki i niejednokrotnie wyrzecze . Ale zasad tych nie 
złamałem nigdy i w adnych okoliczno ciach. W ten sam sposób wychowali my równie  nasze 

Dzieci, z czego jestem niezwykle dumny. Mam gł bokie przekonanie, e warto ci te przejm  
nasze Wnuki, by je kiedy  przekazać kolejnym generacjom. 

Niemniej jednak za tak  postaw  pokolenie moich Rodziców i Dziadków zapłaciło 
ogromn  cen . Cała rodzina Taty została za polsko ć wywieziona do gułagu Oziorki na Syberii  
daleko za Uralem, w ówczesnej Swierdłowskiej Obłasti. Dziadek Jan nie prze ył zsyłki i zmarł 
w lecie ńλ43 roku, a był wówczas młodszy ni  ja obecnie. Babcia z Siostr  Taty wróciły na 

piechot  z Syberii do Polski. Szwagier Taty, s dzia ze niatynia, oficer rezerwy, zgin ł w 
mordzie katy skim w Miednoje pod Charkowem. Bracia Taty wrócili z Syberii z Wojskiem 

Polskim, a najmłodszy z Nich przeszedł cały szlak bojowy jako saper, jedyny z całej kompanii 
który nie zgin ł w trakcie dział  wojennych. Kuzyn Taty Andrzej, dzi  emerytowany profesor 
neurochirurgii r ki Uniwersytetu w Waszyngtonie w USA, syn Stryja Antoniego, jako 16-letni 

chłopak był ci ko ranny w Powstaniu Warszawskim w ńλ44 roku po ataku na niemiecki czołg 
i prze ył dzi ki operacji chirurgicznej wykonanej pod ostrzałem wprost na ulicy. Inny z 
Kuzynów, pilot, zgin ł w ńλ45 roku nad wzgórzami Atlas w Afryce. ołnierzami polskiego 
podziemia powsta czego był mój Tata Bolesław, który karmił wszy w Instytucie Pof. Rudolfa 

Weigla i Brat Mamy te  Bolesław, który jako kilkunastoletni chłopak, dotkni ty ci k  
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chorob  stawów, niemo liw  do wyleczenia z powodu nieznajomo ci antybiotyków w tamtych 
czasach, i poruszaj cy si  o kulach, jako kurier w słu bie polskiej walki z niemieckim 
okupantem, dostarczał bro  powsta com, a w domu  urz dził magazyn broni przeznaczonej dla 
powsta ców, co tylko cudem nie zostało ujawnione w czasie rewizji urz dzonej przez żestapo. 
Kuzynka Mamy, Ciocia Zosia brawurowo uratowała ydowskie dziecko wyprowadzaj c je 
przed plutonem Wehrmachtu z Getta w Tarnopolu, a po Wojnie opiekowała si  
kilkudziesi cioma dziewczynkami ydowskimi, których Rodzice zgin li w niemieckich 
nazistowskich obozach zagłady, za co wyró niono J  Medalem „Sprawiedliwy w ród Narodów 

wiata” i uczczono drzewkiem zasadzonym w Parku Jad Waszem Instytutu Pami ci 
M czenników i Bohaterów Holocaustu w Jerozolimie w Izraelu. Z drugiej strony tragiczne 

losy dotkn ły tak e Rodzin  mojej ony na Wołyniu w Porycku, gdzie nie yj ca ju  od 

kilkunastu lat Te ciowa była ci ko ranna, a Jej Ojciec a Dziadek mojej ony oraz najmłodsza 
Siostra mej Te ciowej, wówczas 13-letnia dziewczynka, zgin li ńń lipca ńλ43 roku. Dzi  na 
Cmentarzu w Pawliwce (dawniej Poryck) stoj  dwa wymowne wielometrowe granitowe 
Krzy e, ustawione przez Prezydentów Aleksandra Kwa niewskiego i Leonida Kuczm  w 60 

rocznic  tego tragicznego wydarzenia. Te ć mój ycie uratował ju  w ńλ45 roku, dzi ki 
brawurowej uciecce, wyskakuj c z okna na pierwszym pi trze i uciekaj c boso i przy du ym 
mrozie, gdy za udział w polskiej partyzantce przeciwko niemieckim naje d com (do której 
trafił maj c mniej ni  ń5 lat) miał być skazany na mierć. Nie czas i miejsce, by wspomnieć 
wszystkich i przytoczyć wszystkie tragiczne, a nierzadko bohaterskie zdarzenia, które były 
udziałem Rodziny. Wystarczy wspomnieć, e za czyny zbrojne w Rodzinie uzyskano liczne 
najwy sze odznaczenia bojowe Virtuti Militari, Krzy  Partyzancki, Ordery Odrodzenia Polski, 
Krzy  Niepodległo ci i inne. Rodzina rozproszyła si  po całym wiecie. Dzi  w mojej 
najbli szej Rodzinie jest ameryka ski emerytowany Profesor medycyny, ameryka ski pisarz, 
ameryka ska nauczycielka, ameryka scy okulistka i sprzedawca samochodów, był jeden z 
dyrektorów fabryki samochodów żM w Detroit (USA) i Pani Dziekan Wydziału 
Piel gniarstwa w tym Mie cie, meksyka ska prawniczka, meksyka ski finansista, brytyjska 
farmaceutka, brytyjska nauczycielka, brytyjski in ynier, a tak e Obywatele Ukrainy i Ich 
Dzieci yj ce w tych Krajach, ju  zupełnie nie znaj ce polskiej mowy. Nas losy rzuciły na 

l sk, który z oczywistych powodów kocham jako najbli sz  Ojczyzn . Tu si  urodziłem, tu 

urodziły si  nasze Dzieci i Wnuki.  
To przykłady, e Polsk  i Ukrain  i oba nasze Narody ł czy wielowiekowa wspólna 

historia, nierzadko niestety tragiczna. Kiedy  ju , publicznie zwróciłem uwag , e historia jest 
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nauk  o przypadkach, zwłaszcza o tych, które nigdy nie powinny si  zdarzyć, a z pewno ci  
nigdy nie powinny si  powtórzyć. „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem 

pamięci, nauczycielką życia, zwiastunką przyszłości…” (Marcus Tulius Cicero – Historia est 
testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis…).Nale y zatem 
poznać histori  bardzo dokładnie, najdokładniej jak to tylko mo liwe, nie stroni c nawet od 
tragicznych i przykrych zdarze   i starać si  wyja nić wszystkie okoliczno ci i nast pnie 
wyci gn ć wnioski, które umo liwiaj  budowanie przyszło ci zapewniaj cej pokój i szcz cie 
bie cej i nast pnym generacjom. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1932 roku 

John Galsworthy M Dr hc, brytyjski powie ciopisarz i dramaturg napisał „jeśli nie myślisz o 

przyszłości, nie możesz jej mieć” (If you don't think about the future, you cannot have one). A 

celem musi być przyszło ć. żwarancja takiego przesłania mo e być zapewniona przez 
przyja  mi dzy poszczególnymi osobami reprezentuj cymi ró ne Narody, wymian  osobow  
umo liwiaj c  poznanie warunków ycia i ludzi mieszkaj cych w ró nych Krajach, 
współprac  mi dzy ró nymi instytucjami działaj cymi w ró nych Pa stwach. Nale y t  
prawd  powtarzać wielokrotnie i przy ka dej nadarzaj cej si  okazji, by dotarła do jak 
najszerszej rzeszy ludzi, w tym do polityków, decydentów, ale tak e i zwykłych obywateli i to 
po obydwu stronach granicy. Ju  ńŃ lat temu napisałem, e z pewno ci  Nauka i Uniwersytety 
maj  w tym procesie bardzo wa n  rol  do spełnienia. Nic bowiem nie rozprzestrzenia si  tak 
szybko jak my l. Wymiana informacji i do wiadcze , zwłaszcza z udziałem młodych ludzi, 
jest zatem inwestycj . Warto Młodzie y, która jest najcenniejszym Dobrem ka dego Narodu, 
wpajać zasady współpracy i przyja ni mi dzynarodowej. Niew tpliwie podj cie uchwały przez 

Rad  Naukow  ukrai skiej Uczelni - Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” o 

nadaniu Tytułu i żodno ci Honorowego Profesora polskiemu Profesorowi oraz dzisiejsza 

uroczysto ć wr czenia tego tytułu, w której licznie uczestnicz  zarówno Ukrai cy jako 
Gospodarze, jak i żo cie narodowo ci polskiej, jest pozytywnym przyczynkiem do takiego 
działania i my lenia.  
      Do Lwowa po raz pierwszy w yciu przyjechałem, na pocz tku grudnia 1991 roku, w dniu 

w którym to wła nie Polska jako pierwsza w wiecie uznała proklamacj  niepodległo ci 
Ukrainy. Słu by graniczne wówczas nadal pozostawały w r kach radzieckich, a niewiele 
brakowało, aby ich zachowanie doprowadziło do cofni cia si  do domu bez dojechania do 
Lwowa. Pomimo, e odprawa graniczna trwała wiele godzin dotarli my na czas. Była to 

oficjalna delegacja Politechniki l skiej, w której brałem udział jako Dziekan. Radio ogłosiło, 
e „pogoda jest mało moroznaja”. Było 28oC poni ej zera. Lwów od razu wydał mi si  
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znajomy. Bez trudu rozpoznałem miejsca, o których słyszałem wielokrotnie. Oczywi cie 
tamtych Ludzi, o których słyszałem nie mogłem spotkać. Spotkałem natomiast innych, 
znakomitych Ludzi i z wieloma z Nich natychmiast si  zaprzyja niłem. To Dziekan Zinovij 
Stotsko, z którym przyja ni  si  do dzi , to Rektor Jurij Rudawskij, który niestety odszedł 
ponad ńŃ lat temu i oczywi cie brałem udział w Jego pogrzebie, to tez nie yj cy od lat 
Profesor Wiktor Prochorenko, u którego w domu po raz pierwszy w towarzystwie kilku 

Profesorów powiedziałem gło no, ze nie wolno milczeć o tragicznych wydarzeniach 
historycznych, które były naszym udziałem, a wła ciwie naszych Dziadków i Rodziców, i nie 
wolno o nich zapomnieć, lecz nade wszystko nale y zabiegać o pokój, mi dzynarodowe 

zrozumienie i współprac  z my l  o naszych Dzieciach i Wnukach. Pami tać, lecz budować 
spokojn  przyszło ć. Dalej przyja ni  si  z Jego Synem Profesorem Sergiejem Prochorenko, 
którego habilitacj  kiedy  opiniowałem. Wtedy tez poznałem wieloletniego Prorektora Jurija 

Raszkiewicza. Z czasem zaprzyja niłem si  z Rektorem Jurijem Bobalo, Prof. Zoi  Duriagin  i 

wieloma innymi Osobami. Bardzo serdecznie dzi kuj  za t  przyja  i ceni  j  sobie niezwykle 
wysoko. W trakcie tej pierwszej wizyty odwiedziłem wszystkie miejsca wa ne ze wzgl du na 
histori  mojej Rodziny. Byłem na Sewastopolskiej, gdzie mieszkała moja Mama oraz na 
Saksaha skiego, gdzie mieszkał mój Tata, a tak e na żł bokiej, gdzie mieszkały Kuzynki 
Mamy.  

    W żliwicach jako pierwszy odwiedził mnie Dziekan Zinowij Stotsko. Przywiózł mi grafik  
naszkicowan  piórkiem czarnym tuszem przez Jego Syna Architekta z widokiem Katedry 

Wołoskiej, a po mojej wizycie we Lwowie dostałem zestaw akwareli „stary Lwów” ze 
wszystkimi dla mnie wa nymi miejscami w mie cie. Wisz  w mym gabinecie w domu wraz z 

akwarelami Lwowskich Ko ciołów. Po kilkunastu miesi cach odwiedził mnie ju  nie yj cy 
Rektor Juruj Rudawskij z Prorektorem Jurijem Raszkiewiczem, by zło yć mi gratulacje z 
okazji wybrania mnie w skład Akademii Nauk In ynieryjnych Ukrainy. Kilka miesi cy pó niej 
Prof. Wiktor Prochorenko wr czaj c mi dyplom i legitymacj  przynale no ci do Akademii 
stwierdził „Ty byłe  pierwszy”, który mówił, e trzeba pami tać co si  stało, lecz trzeba si  
skupić na tym jak  powinni my tworzyć przyszło ć relacji polsko-ukrai skich z my l  o 
naszych Dzieciach i Wnukach. Znowu aktualna jest ta dyskusja, zwłaszcza, e Naród ukrai ski 
zmaga si  z wojn  na wschodzie Kraju, a emocje po obydwu stronach znowu si  rozedrgały. 
Miejsce Ukrainy jest we wspólnej źuropie i na tym nale y skupić wspólne działania. 
Rozwijajmy nasz  współprac , która mo e walnie przyczynić si  do realizacji tego celu. Na 
mnie zawsze mo ecie liczyć. Od tego czasu Ukrain  odwiedziłem wielokrotnie. Wiele razy 
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byłem we Lwowie, który poznałem bardzo dobrze. Wielkie wra enie zrobiła na mnie 

kilkudniowa wizyta w Hotelu Atlas oraz wizyta w odrestaurowanej Restauracji Szkockiej, 

gdzie w r ku miałem kopi  „Zapisków Szkockich” Prof. Stefana Banacha i Jego 
Współpracowników. Na Cmentarzu Łyczakowskim po niemal 8Ń latach odnalazłem grób 
kolejnego Stryja mego Taty, znanego we Lwowie Dr Piotra Dobrza skiego, który zmarł nagle 
w drodze do domu tu  przed Sylwestrow  noc  ńλ38/ńλ3λ, a działania wojenne uniemo liwiły 
wykonanie grobowca. Dzi  po niemal 80 latach postawiłem ten pomnik na Cmentarzu 
Łyczakowskim, w miejscu pochówku, które z trudem udało si  ustalić.   
      Bardzo serdecznie dzi kuj  zarówno JM Panu Rektorowi, jak i Wysokiej Radzie Naukowej 
Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” oraz Kolegom, którzy byli autorami tej 
inicjatywy, za nadanie wysoce zaszczytnego Tytułu i żodno ci Honorowego Profesora 
Politechniki Lwowskiej i tak  decyzj , i to zarówno w kontek cie poruszonych działa  o 
historycznym i mi dzynarodowym znaczeniu, jak i ze wzgl du na docenienie mojej osobistej 
półwiecznej aktywno ci akademickiej i ponad ćwierć wiecznej współpracy z Ukrain  i jej 
Uniwersytetami, zwłaszcza z Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” oraz z 

Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym, który nieco ponad ńŃ lat temu nadał mi zaszczytn  
żodno ć i Tytuł Doctora Honoris Causa. Nadane mi - żodno ć i Tytuł Honorowego Profesora 
Politechniki Lwowskiej to wielki zaszczyt dla mnie, gdy  Politechnika Lwowska jest legend , 
a Uczelnia, na której przepracowałem pół wieku – Politechnika l ska w żliwicach, chlubi si  
tym, e dziedziczy z tradycji Politechniki Lwowskiej, podobnie jak Politechnika Wrocławska, 
Politechnika Krakowska i Politechnika żda ska. Cieszy mnie, ze Politechnika Lwowska 
wspaniale si  rozwija i nale y do czołówki ukrai skich Uniwersytetów, zwłaszcza 
technicznych. Szczerze gratuluj  tego rozwoju i ycz  tej Uczelni, do której Społeczno ci 
Akademickiej zostałem wł czony dzisiejsz  decyzj , aby w najbli szych latach rozwój ten był 
jeszcze bardziej owocny i spektakularny. Skromnie deklaruj  gotowo ć uczestnictwa w tym 
procesie w miar  sił i mo liwo ci oraz potrzeb dostrzeganych we Lwowie.  
      W dowód wielkiej atencji i szacunku dla bardzo wysokiej pozycji i wielkich dokona  
Narodowego Uniwersytetu „Politechniki Lwowskiej” oraz w podzi ce za tak Wielkie 
Wyró nienie jakim mnie obdarzono, nadaj c mi żodno ć i Tytuł Honorowego Profesora 
Politechniki Lwowskiej, pozwalam sobie przekazać na r ce JM Pana Rektora skromny, ale 
wysoce symboliczny, ufundowany przeze mnie dar dla Politechniki Lwowskiej, w postaci 

statuetki le cego lwa. Lew, wł czony do religii i mitologii wielu kultur i cywilizacji, 
symbolizuje bowiem moc, pot g , majestat, dum , odwag , tryumf i władz . Oznacza tak e 
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ambicję, umysł, mądro ć, nadzwyczajną moc, sprawiedliwo ć i szczodro ć oraz działanie 

i ruchliwo ć. To apoteoza pozytywnych cech charakteryzujących Społeczno ć Akademicką 

w ogólno ci, a zwłaszcza Politechniki Lwowskiej, jako jednego ze wiatowych liderów w ród 

Uniwersytetów Technicznych. Ponadto od imienia Lew pochodzi nazwa Miasta od zało enia 

żo w połowie XIII wieku, a strzegą żo liczne lwy w ró nych miejscach Miasta i na licznych 

fasadach, frontonach i portykach licznych budynków w Mie cie. Ten, wła nie darowany, choć 

mały, ma strzec Politechniki Lwowskiej i Jej wyjątkowej pozycji w nauce.

 W dniu dzisiejszym wspominam wszystkich Ludzi dobrej woli, którzy yczą mi dobrze, 

Kolegów Profesorów, którymi miałem mo liwo ć kierować przez wiele lat jako Dziekan 

Wydziału, liczne grono Wychowanków dzięki współpracy z którymi mogłem zrealizować liczne 

badania i opublikować ich wyniki, Młodzie  Studencką, która przez dziesięciolecia inspirowała 

mnie do twórczych wysiłków, a tak e licznych Kolegów i Przyjaciół w wielu Krajach wiata, 

z którymi przez wiele lat nawiązałem liczne więzi współpracy naukowej i głębokiej Ludzkiej 

Przyja ni. Składam Im wszystkim podziękowania za długie lata współpracy i wspólne dokonania. 

Nie mogę przy tym zapomnieć o tych, którzy z premedytacją zamierzali mnie skrzywdzić, bo 

tacy te  się zdarzyli. Tym wybaczam, bo jak sadzę nie doro li do zadań, które im powierzono 

i nie rozumieją co czynią, a kieruje nimi zawi ć, zła wola i mało ć ducha, które w adnych 

okoliczno ciach niestety nie zasługują na szacunek.

 Kochająca Rodzina jest moją ostoją i największą Warto cią, Otacza mnie miło ć, 

wyrozumiało ć, yczliwo ć, cierpliwo ć i opieka dające poczucie bezpieczeństwa, pomimo, e 

zaanga owanie w sprawy naukowe nigdy nie pozwoliło mi na po więcenie wystarczająco wiele 

czasu i energii sprawom domowym. Moja Ukochana ona Teresa przejęła wiele obowiązków 

w tym zakresie i razem szczę liwie spędzili my 45 lat, za co Jej z całego serca dziękuję. Tu tez 

przybyli my razem. Dziękuję te  mym Ukochanym Dzieciom – Marzenie, Annie i Lechowi, 

za długie lata miło ci, wsparcia i współdziałania, tak e za to, e przybyli tu ze mną, choć 

obowiązki zawodowe do ostatniej chwili czyniły tę obecno ć trudną lub nawet niemo liwą. 

Wielkie nadzieje wią ę z naszym wspólnym projektem polegającym na tworzeniu prywatnego 

Instytutu naukowego – Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego In ynierii Medycznej 

i Stomatologicznej ASKLźPIOS w żliwicach. Wierzę, e pokonamy wszelkie trudno ci i e 

ten projekt w pełni się powiedzie, a nasze długoletnie do wiadczenie będzie wystarczające 

do realizacji tak wa nego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, e w niezbyt odległej przyszło ci 

zdołamy utworzyć silny kadrowo i bardzo dobrze wyposa ony aparaturowo o rodek naukowo-

badawczy o silnej współpracy międzynarodowej.
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 Serdecznie dziękuję Rodzinom naszych Dzieci, Zięciom i Synowej, a zwłaszcza naszym 

Wnuczkom Magdzie, źwie, Zosi, Helence i Hani, które przysparzają nam tyle rado ci. 

 W dniu dzisiejszym z największą miło cią i atencją wspominam mych Ukochanych Rodziców 

.P. Krystynę i Bolesława Dobrzańskich, którzy wychowali nas na przyzwoitych Ludzi, 

pomimo, e wypadło Im prze yć okropną wojnę i wyjątkowo trudne czasy komunistycznej 

dominacji w okresie powojennym. Z pewno cią to, e dzi  w sposób symboliczny powracam 

do Lwowa, jako Honorowy Profesor Politechniki Lwowskiej, ucieszyłoby Ich szczególnie, bo 

zawsze z rado cią przyjmowali nasze sukcesy, a zwłaszcza taki niezwykły i nigdy nie wyzbyli 

się miło ci do tego pięknego Miasta. 

 Szczególne słowa podziękowania kierowałem do dra źugeniusza Hajduczka, który przez 

niemal 50 lat dzielił ze mną trudy wspólnego działania. Niestety w nocy 15 listopada 2017 roku 

odszedł na zawsze. Straciłem Najlepszego Przyjaciela. Zawsze mnie wspierał, cieszył się mymi 

sukcesami, martwił kłopotami. Cieszył się te  i tą moją Nominacją. Zawsze do ostatnich dni 

pomagał mi w realizacji zadań badawczych i w działaniach wydawniczych. Nigdy nie zawiódł, 

a mo na było na Nim polegać bardziej, ni  na Zawiszy. Pomimo cię kiej i stale postępującej od 

pół wieku rzadkiej choroby, nigdy się nie poddawał. Walczył z nią i stale pracował. Nie było 

innego tak wnikliwego i starannego recenzenta i redaktora. Bez Jego pomocy i wiatłych rad 

nie mogłoby powstać wiele doktoratów i habilitacji, a tak e ksią ek i publikacji. Sam habilitacji 

nie ukończył, ze względu na stan zdrowia, chocia  zakończył wszystkie badania. Wtedy, ponad 

ćwierć wieku temu, zmienił te  tryb pracy, na domowy, ze względu na stale pogłębiające się 

trudno ci w poruszaniu się. .P. Dr źugeniusz Hajduczek był Wielkim Metaloznawcą, jednym 

z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie mikroskopii elektronowej. Był Wielki, 

choć skromny, i niezastąpiony. Cze ć Jego Pamięci! 

 Wspominam te  .P. Prof. Jana Adamczyka Honorowego Profesora Politechniki ląskiej, 

mojego Promotora i długoletniego Przyjaciela, gdy  z pewno cią dzi  to równie  po czę ci 

Jego sukces. Wspominam te  mych Nauczycieli i Wychowawców oraz Profesorów Politechniki 

ląskiej, z których większo ć ju  odeszła, a których wysiłek m.in. sprawił, e mogłem osiągnąć 

dzisiejszą pozycję naukową. 

 Dziękuję Opatrzno ci Bo ej, e w dobrym zdrowiu, otoczony miło cią Najbli szych i w pełni 

szczę liwy, przy bardzo licznych przyjacielskich relacjach z wieloma wybitnymi Lud mi w Polsce 

i na wiecie, mogłem dokonać czego , co znajduje szacunek u innych Ludzi. 

Prof. Leszek A. Dobrzański M Dr hc, 
we Lwowie, 28 listopada 2017 roku  Honorowy Profesor Politechniki Lwowskiej
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