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Wielce  Szanowny Panie Profesorze,  

Drogi Jubilacie! 

 

  

 

 

 Proszę o przyjęcie wyrazów uznania i najlepszych życzeń z okazji 90-lecia 

urodzin. Twoja droga zawodowa i aktywność społeczna są przykładem wielkiego 

zaangażowania na rzecz nauki, rozwoju środowiska akademickiego oraz 

kultywowania wiedzy o dziejach i kulturze umiłowanej Opolszczyzny. 

   Przygotowanie historyczno-filozoficzne uzyskane w uniwersyteckich 

środowiskach Wrocławia i Krakowa pięknie zaowocowało w Opolu – najpierw  

w Wyższej Szkole Pedagogicznej, także w  Instytucie Śląskim, wreszcie  

w Uniwersytecie Opolskim. 

   W opolskiej Uczelni ukształtowałeś zespół historyków oświaty i wychowania, 

pełniłeś też odpowiedzialne funkcje dziekańskie i rektorskie. Jesteś współtwórcą 

Uniwersytetu Opolskiego, w latach 1995-1996, byłeś pierwszym wybranym 

Rektorem  Uniwersytetu Opolskiego. 

    Nawiązując do tradycji podnosiłeś i podkreślasz znaczenie misji uniwersy-

tetów. W książce wydanej z okazji powołania Uniwersytetu Opolskiego 

wskazujesz na godność, dostojeństwo i posłannictwo akademickich uczelni. 

Zawarte tam przesłanie pozostaje wciąż ważne i pozwala wyznaczać myślenie  

o takich uczelniach. 

 



     W bliskim Ci środowisku działałeś m.in. w Towarzystwie Wiedzy 

Powszechnej i Opolskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.  Przez kilka  lat  

pełniłeś funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Administracji w Opolu. 

  Znaczący jest Twój dorobek naukowy, obejmujący ponad 200 publikacji. 

Wiele prac traktuje o ludziach i miejscach, którymi chlubią się mieszkańcy 

Opolszczyzny. Pod Twoim kierunkiem ponad 1000 osób uzyskało tytuł 

magistra, a 15 osób stopień naukowy doktora. 

      Wszystkie te dokonania zasługują na uznanie. Gratuluję! 

       Drogi Franciszku! 

     Szczególną wartość stanowią dla mnie przyjacielskie relacje z Tobą. 

 W gronie wielu  opolskich Przyjaciół jesteś Postacią uosabiającą  powiedzenie 

„Ex Silesia Lux”, światło wiedzy i mądrości płynącej ze Śląska. 

   Życzę Ci zdrowia, satysfakcji z dokonań, spełnienia zamierzeń, ale i korzy- 

stania z uroków życia Człowieka Spełnionego. 

       Z wyrazami najwyższego szacunku i przyjaźni. 

        

Warszawa, 3 listopada 2020 roku. 

 

_____________________________________________________________
Prof. zw. dr hab., m. dr h.c Tadeusz Lewowicki, emerytowany profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego, b. Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, członek Centralnej Komisji 

ds. Stopni i Tytułów Naukowych, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. 


