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NOWY-STARY REKTOR 
 
Prof. Tadeusz Więckowski ponownie został rektorem Politechniki Wrocławskiej.  
W wyborach na kadencję 2012-2016 otrzymał 94 spośród 100 głosów elektorskich.  
 
Tuż po swoim wyborze Rektor-Elekt powiedział: „Dziękuję za zaufanie. Politechnika 
Wrocławska to uczelnia, dla której warto pracować, a wynik głosowania to jeszcze 
większe niż do tej pory zobowiązanie dla mnie. Zachęcam, żebyśmy wspólnie budowali 
Politechnikę Wrocławską, jako uczelnię otwartą i europejską.” 
 
Prof. Tadeusz Więckowski urodził się 31 października 1952 roku w Lwówku Śląskim. Jest 
absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Za pracę dyplomową pt. 
"Czujnik pola magnetycznego o sferycznej charakterystyce kierunkowości" otrzymał 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Młoda myśl dla kraju". Pracę zawodową rozpoczął 
w 1976 roku w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. 
W tym samym roku podjął studia doktoranckie w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki 
Politechniki Wrocławskiej. W 1980 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Antena ramowa 
jako sonda pola magnetycznego w środowiskach stratnych". W tym samym czasie 
rozpoczął pracę w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej na 
stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Przez ponad 30 lat pracy na Uczelni pełnił 
funkcje: zastępcy kierownika Zakładu Radiokomunikacji, zastępcy dyrektora, a potem 
dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki, kierownika zakładu, a potem Katedry 
Radiokomunikacji i Teleinformatyki. Od 2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję 
Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, był przewodniczącym 
Kolegium Prorektorów Publicznych Uczelni Technicznych. W 2008 roku społeczność 
Politechniki Wrocławskiej powierzyła mu godność i funkcję rektora. Jest także m.in. 
wiceprzewodniczącym Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, 
członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz Rady Naukowej 
Państwowego Instytutu Łączności 
 
Z żoną, Małgorzatą, ma dwoje dorosłych dzieci. Córka Kinga ukończyła Wydział 
Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, potem studia podyplomowe i po zdanym egzaminie 
państwowym jest rzecznikiem patentowym. Syn Jędrzej jest studentem. Wspólnie z żoną 
są miłośnikami starych, porcelanowych figurek i wiekowych (zwłaszcza szwarcwaldzkich) 
zegarów. 
 
 

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

 
 


