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ŚWIĘTO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 

W czwartek 15 listopada zapraszamy na obchody Święta Politechniki Wrocławskiej. 
Najważniejszym wydarzeniem będzie przyznanie honorowego doktoratu profesorowi 
Jurijowi Bobało*, Rektorowi Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska". 
Początek zaplanowano na godz. 11.00 w auli gmachu głównego (bud. A-1, wyb. 
Wyspiańskiego 27).  

W trakcie uroczystości poznamy również Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 
2011/2012 oraz laureatów odznaczeń i wyróżnień. Tradycyjnie zostaną wręczone Złote 
Odznaki PWr. z Brylantem oraz Lwy Politechniki Wrocławskiej, a po raz pierwszy 
specjalne nagrody Rektora dla młodych naukowców. Odbędzie się także uroczysta 
promocja doktorów habilitowanych. 

*Jurij Bobało - urodził się 23.07.1945 roku we wsi Dunajiv, w powiecie przemyskim 
Obwodu Lwowskiego. W latach 1968-1973 studiował na Wydziale Radiotechniki 
Lwowskiego Instytutu Politechnicznego na kierunku radiotechnika. W latach 1980-1983 
odbył studia doktoranckie w Moskiewskim Instytucie Lotnictwa. W 1985 roku obronił 
pracę doktorską i otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych w specjalności 
Systemy radiotechniczne i telewizyjne. W 1995 roku otrzymał tytuł naukowy starszego 
pracownika naukowego. Po obronie pracy doktorskiej pracował w laboratorium naukowo-
badawczym na Wydziale Radiotechniki i w Katedrze Radiotechniki Teoretycznej  
i pomiarów Radiowych, początkowo jako asystent, a następnie, jako docent i profesor. 
Pełniąc w latach 1986-2005 funkcję zastępcy prorektora ds. badań naukowych. Od 2005 
roku prof. Jurij Bobało pełnił funkcję pierwszego prorektora Narodowego Uniwersytetu 
„Politechnika Lwowska”. W 2007 roku został wybrany Rektorem Uniwersytetu 
Narodowego „Politechnika Lwowska”, pełniąc również funkcję przewodniczącego Rady 
Rektorów zachodniego regionu Ukrainy, członka Kolegium Administracji Obwodowej oraz 
członka Kolegium i Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki 
Ukrainy.  
Profesor Jurij Bobało jest inicjatorem, kreatorem i realizatorem długoletniej współpracy 
pomiędzy Politechniką Lwowską i Politechniką Wrocławską. Brał udział w podpisywaniu 
umów o współpracy dwustronnej w 1994, w 2002, a następnie w 2006 roku. Kolejne 
porozumienie o współpracy zostało zawarte w 2009 roku i zawierało program wspólnych 
przedsięwzięć na lata 2009-2011.   
Nie do przecenienia jest rola profesora Jurija Bobały w powstaniu w ubiegłym roku 
pomnika pomordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich. To właśnie on 
pozyskał ten teren dla Politechniki Lwowskiej, i to jego zabiegi sprawiły, że dojście na 
miejsce kaźni zostało uporządkowane i odremontowane. Dzięki temu możliwa była 
realizacja porozumienia, jakie dwa miasta - Wrocław i Lwów - zawarły w sprawie budowy 
pomnika ku czci profesorów. 
 
 

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

 

 


