Absolwent Technikum Chemicznego
doktorem Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej
Tytuł doktora Honoris Causa został przyznany przez Senat uczelni w uznaniu
osiągnięć prof. Fleszara w dziedzinie chemii fizycznej, analitycznej i elektrochemii
oraz przekazywania prawdy historycznej i kształtowania postaw demokratycznych,
a także za nieoceniony wkład w rozwój naukowy i formację patriotyczną wielu
pokoleń studentów. Uroczystość odbyła się w dniu 15 czerwca 2018 roku
w Centrum Dydaktyczno - Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej.
Prof. dr hab. Bolesław Fleszar urodził się w Wólce Pełkińskiej. Jego
zainteresowania naukowe ukształtowało Technikum Chemiczne – obecnie Zespół
Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie Skłodowskiej w Jarosławiu. Z Politechniką Rzeszowską prof. Fleszar jest związany
od 1966 r. i jest uznawany za twórcę rzeszowskiej, naukowej szkoły
elektrochemicznej. Prof. Fleszar wniósł wielki wkład organizacyjny i dydaktyczny w
rozwój uczelni, był jednym z głównych organizatorów Wydziału Technologii
Chemicznej, który zainaugurował swoją działalność w 1968 r. Kierował przez wiele
lat Zakładem Chemii Ogólnej, zainaugurował też w Rzeszowie działalność Komitetu
Okręgowego Olimpiady Chemicznej, co było wyrazem docenienia ośrodka
rzeszowskiego przez ogólnopolskie środowisko chemików. W 1973 roku
z powodów politycznych, za treść wykładu inaugurującego rok akademicki, został
odsunięty od pełnienia funkcji administracyjnych w uczelni. W roku 1980 był
inicjatorem powstania na Politechnice Rzeszowskiej Komitetu Założycielskiego
NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. został wybrany rektorem Politechniki Rzeszowskiej
w pierwszych demokratycznych wyborach władz uczelni. Z tego stanowiska został
odwołany w czasie stanu wojennego. Na wielkie słowa uznania zasługuje jego
działalność społeczno-polityczna. Ma on w swoim życiorysie piękną i bogatą kartę
osoby, która walczyła o obronę demokracji w czasach PRL, a w wolnej Polsce była
twórcą wielu cennych inicjatyw społecznych. Po przełomie ustrojowym w 1989 r.
został wybrany senatorem I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Był też
aktywnym członkiem wielu inicjatyw społecznych. Pełnił m.in. funkcję prezydenta
Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej, był też założycielem i przewodniczącym
Towarzystwa Rozwoju Regionu Polski Południowo - Wschodniej. Za swoją
aktywność był nagradzany i odznaczany.

Podczas uroczystości laudację na cześć prof. Fleszara wygłosił promotor
doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. Przybliżył sylwetkę
Profesora, jego działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną oraz społecznopolityczną.
Prof. Bolesław Fleszar otrzymał wiele listów gratulacyjnych, na zakończenie
bohater uroczystości przedstawił wykład pt. „Relacje między religią a nauką
w cywilizacji łacińskiej”.
Społeczność ZSSChiO jest dumna z wyróżnienia Pana Profesora Bolesława Fleszara,
to ogromny zaszczyt, że wśród absolwentów mamy tak zacną Osobę.
Dyrekcja ZSSChiO dziękuje Rektorowi Politechniki Rzeszowskiej za zaproszenie na
uroczystość.
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