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CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA   

 

Słowo wstępu 

Profesora Władysława Wieczorka znam od kilkunastu lat. Chociaż pracowaliśmy na różnych 
wydziałach Politechniki Warszawskiej, niemniej spotykaliśmy się na zebraniach ogólnych,                
w przeróżnych okolicznościach. Profesor wyróżniał się niebywałym zmysłem organizacyjnym. 
Kreował życie naukowe w kraju i za granicą. Imponował rozmachem działań naukowych. 
Wielu naszych wspólnych kolegów podkreśla, że przez lata prowadził wielokierunkowe 
badania na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, rozpoczynał wiele projektów, by                         
w krótkim czasie ogłosić ich ukończenie. W każdym z tych obszarów badań pozostawił trwały 
ślad. To pierwsza, jakże istotna cecha Profesora jako naukowca. 

Druga równie ważna cecha to znakomite relacje z adiunktami i studentami. Zawsze życzliwy, 
wyrozumiały, zwłaszcza na egzaminach rocznych i semestralnych czy magisterskich. Studenci, 
z którymi często rozmawiam, podkreślają jego niebywałą empatię, ale też bardzo wysokie 
wymagania, odnośnie do wiedzy merytorycznej.    

Trzecia, bardzo szczególna cecha to pomoc Polakom i polskim szkołom na Wileńszczyźnie. 
Jako prorektor Politechniki Warszawskiej zorganizował wyjazdy studentów do szkoły średniej  
we  wsi Suderwa, położonej niedaleko Wilna.  On też nadzorował przyjęcie dzieci wileńskich 
w Warszawie. Zapoczątkowana wóczas wymiana dzieci i młodzieży przyniosła 
nadspodziewanie dobre rezultaty. Jak dotychczas skorzystało z niej kilkaset dzieci, zapewne 
przyszyłch studentów PW. Pomysł godny naśladowania.  

I wreszcie ostatni, i najważniejszy atrybut Profesora. To życie na co dzień podług zasad wiary 
chrześcijańskiej, zarówno w życiu prywatnym jak i publicznym. Nie jest to  ostentacyjna 
manifestacja uczuć religijnych, ale postępowanie zgodne z Ewangelią, bez podójnej moralności 
czy też podwójnych standartów.    

Te wszystkie czynniki złożyły się na wystapienie do Metropolity Warszawskiego o wyjednanie 
u Ojca Świętego Franciszka najwyższego odznaczenia papieskiego dla świeckich – orderu Pro 
Ecclesia et Pontifice.  

    Gratuluję z całego serca w imieniu Archikonfraterni Literackiej: 

       Dr inż. Jan Szymczyk 

        Senior 

 

 

 

 

Warszawa, 28 września 2019 
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Słowo od redakcji 

Oddajemy do rąk  PT. Czytelnika pierwszy tom serii wydawniczej „Pro Ecclesia et Pontyfice”. 
Seria będzie upamiętnieniem wybitnych osób i archikonfratrów, którzy za działalność na rzecz 
Kościoła otrzymali zarówno odznaczenia papieskie, przyznawane przez kolejnych papieży, jak 
i odznaczenia archidiecezjalne przyznawane przez kolejnych prymasów i metropolitów  
warszawskich.  

Tom pierwszy serii będzie poświęcony prof. Władysławowi Wieczorkowi, który z rąk kard. 
Kazimierza Nycza otrzymał w dniu 18 czerwca 2019 r. odznaczenie papieskie Pro Ecclesia et 
Pontifice”.   

Uroczystość wręczenia medalu papieskiego odbyła się w domu arcybiskupów warszawskich, 
w miejscu szczególnym zarówno dla Polski jak i Warszawy. Tam wcześniej odznaczony został 
nieżyjący już Józef Tadeusz Baliszewski.  

Kolejne tomy serii wydawniczej będą opisywały również uroczystości wręczenia Orderu św. 
Stanisława dla kilku naszych współbraci: Zbigniewa Dudka, Antoniego Podleckiego, 
Zdzisława Wyszyńskiego, Józefa Baliszewskiego, Jana Szymczyka.   

* 

W Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski 
wręczył Medal Pro Ecclesia et Pontifice. To jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej 
w kształcie krzyża otrzymał profesor i dziekan Wydziału Chemiczego Politechniki 
Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek.  

W uroczystości uczestniczyli najbliżsi współpracownicy Laureta na uczelni, rodzina, 
członkowie Archikonfraterni Literackiej. Spotkanie prowadziła Mariola Orłowska, znana 
prezenterka „Familijnej Jedynki” i autorka wielu audycji radiowych, emitowanych w 
pierwszym programie Polskiego Raia. Teksty prymasa Stefana Wyszyńskiego skierowane do 
pisarzy i ludzi pióra przeczytał Zbigniew Dudek z Archikonfraterni Literackiej.  

 

                        Marian Piotr Romaniuk 

         Sekretarz Archikonfraterni Literackiej 
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZENIA PAPIESKIEGO  

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE 

 

 

 

Marian P. Romaniuk  

POWITANIE W IMIENIU SENIORA ARCHIKONFRATERNI LITERACKIEJ 

Eminencjo!  
Panie Profesorze, Drogi Laureacie,  
W imieniu dostojnych i zacnych gości z Politechniki Warszawskiej, w imieniu Zarządu 
Archikonfraterni Literackiej której mam zaszczyt i honor sekretarzować, pragnę powitać przede 
wszystkim gospodarza domu arcybiskupów warszawskich, kardynała Kazimierza Nycza.  

Księże Kardynale! 

dziękujemy za to,  że po raz kolejny  możemy uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu. 
Dziękujemy za wiele starań u papieża Franciszka i w Stolicy Apostolskiej, aby  to najwyższe 
odznaczenie papieskie dla nas świeckich jest pośród nas i zostało przyznane nie tylko 
wybitnemu  profesorowi, ale też dla wychowawcy młodzieży akademickiej, To Pan Profesor 
Władysław Grzegorz Wieczorek, którego  bardzo serdecznie witam.  

Witam również jego i naszych gości z Politechniki Warszawskiej, którzy swoją tu obecnością 
potwierdzają swoją przynależność do wspólnoty Kościoła.  

Pragnę na koniec przeprosić za nieobecność naszego Senora, Pana Doktora Inżyniera Jana 
Szymczyka, który właśnie teraz udaje się w pielgrzymce dziękczynnej do grobu św. Szarbela 
Makloufa za uratowanie życia.  

O prowadzenie naszej podniosłej uroczystości proszę Panią Redaktor Mariolę Orłowską – 
„Familijna Jedynka”, pierwszy program Polskiego Radia.   

         Marian P. Romaniuk 

              Sekretarz Archikonfraterni Literackiej 
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Ksiądz Prałat Tadeusz Sowa  
proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie 
LAUDACJA 

Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale, 
W imieniu Zarządu Archikonfreaterni Literackiej, w imieniu parafii Najświętwszego 
Zbawiciela w Warszawie prosimy najpokorniej o wręczenie odznaczenia papieskiego Pro 
Ecclesia et Pontifice dla Profesora  Władysława Grzegorza Wieczorka, wybitnego profesora 
nauk chemicznych, prorektora do spraw studenckich Politechniki Warszawskiej, wychowawcy 
wielu pokoleń młodzieży, wielkiego admiratora i krzewiciela katolickiej nauki społecznej.  
 Pan Profesor Władysław Wieczorek oprócz pracy naukowej i zajęć dydaktycznych 
prowadzonych na Politechnice Warszawskiej, od wielu lat ściśle współpracuje z kilkoma 
wydziałami Kurii Metropolitalnej Warszawską. Jest zaangażowany w rozwój duszpasterstwa 
młodzieży uczelni, pomocą i doświadczeniem służył podczas przygotowania do Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 roku. Swoje wsparcie szczególnie kierował do studentów, 
mieszkających w akademikach, organizując wartościowe przedsięwzięcia, by wymienić 
najważniejsze:  

 organizacja debaty „Czyńcie sobie ziemię poddaną" w pierwszej edycji debaty 
„Dziedziniec Dialogu”, która stanowiła ważny element obchodów stulecia Odnowienia 
Tradycji Politechniki Warszawskiej (2015) 

 współpraca z parafią Najświętszego Zbawiciela w Warszawie (od 1986 r.)  
 pomoc w organizacji pobytu gości zagranicznych w ramach Światowych Dni 

Młodzieży (2016) 
 współpraca przy organizacji dorocznych uroczystości organizowanych wspólnie przez 

stołeczne parafie i Politechnikę Warszawską. W szczególności: msze z okazji święta 
PW połączone z organizacją koncertów okolicznościowych zespołów artystycznych 
uczelni; doroczne spotkania wigilijne na PW; współpraca z duszpasterstwem
akademickim (1986-2018) 

 współpraca z parafią Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie w organizacji wypoczynku 
dla młodzieży akademickiej  

 organizacja udziału zespołów artystycznych PW (chór akademicki, zespół Pieśni                       
i Tańca) w dorocznych festynach parafialnych oraz w Koszalińskim Festiwalu
Organowym 

 współorganizacja udziału grupy młodzieży gimnazjalnej z Parafii w Festynie 
Naukowym PW 

 stała współpraca z NSZZ „Solidarność” i Samorządem Studentów PW ze szkołami 
polskimi na Litwie. W szczególności z gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie                          
i gimnazjum w Suderwie.   
 

     Wypada także wspomnieć o dokonaniach Pana Profesora na polu upowszechniania 
nauki i edukacji. Są to w szczególności:  

 inicjatywa zorganizowania dorocznych pikników edukacyjnych PW „Od mikro do 
makro" 

 inicjatywa zorganizowania zajęć dla dzieci i młodzieży w oparciu o program  PW 
„Junior” 

 pomoc w organizacji zajęć Uniwersytetu Dzieci na terenie PW 
 współpraca ze szkołami w tym między innymi: XIV LO w Warszawie, XIII LO w 

Szczecinie, I LO w Piotrkowie Trybunalskim, II LO w Augustowie, VI LO w 
Warszawie, LO w Wyszkowie, LO w Grybowie, I LO w Żyrardowie polegająca na 
organizacji obozów olimpijskich z chemii i fizyki dla młodzieży uzdolnionej 
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 organizacja zajęć pokazowych w ramach Dni PW na terenie szkół 
  

     Profesor Władysław Grzegorz Wieczorek jest przykładnym mężem i ojcem. Sakramentalny 
związek małżeński pobłogosławił ks. Mieczysław Kozik w sobotę 28 XII 1996 r. w kościele 
św. Leona i św. Bonifacego  w Gołdapi w diecezji ełckiej. Z małżonką Dorotą ma  córkę Ewę, 
studentkę.  

  Za wybitną społeczną i dydaktyczną działalność otrzymał wiele indywidualnych 
nagród, odznaczeń, zarówno państwowych jak i kościelnych. W roku 2017 z rąk Waszej 
Eminencji otrzymał medal „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. 
 

Wasza Eminencjo,  

dokonania Profesora Władysława Wieczorka zarówno jako wykładowcy Politechniki 
Warszawskiej, jej dwukrotnego prorektora ds. studenckich, wielkiego społecznika                                      
i organizatora i realizatora wielu projektów kreujących katolickie postawy wśród akademików, 
są niepodważalne. Prosimy raz jeszcze o wręczenie Panu Profesorowi najwyższego 
odznaczenia papieskiego dla świeckich, orderu Pro Ecclesia et Pontifice.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


