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fot. 4. Gmach opery Lwowskiej fot. 5. Cmentarz Orląt lwowskich

Miasto nie zostało bardzo zniszczone w czasie wojny, 
więc zachowały się piękne kościoły, cerkwie oraz zabytkowe 
kamienice, które mogliśmy podziwiać podczas spaceru po 
mieście.

Wszędzie natrafialiśmy na polskie nazwy miejsc i ulic oraz 
miejsca, w których mieszkali lub tworzyli wybitni polscy arty-
ści i naukowcy. Jednym z charakterystycznych miejsc Lwowa 
jest gmach opery, który również mieliśmy okazję zwiedzić. 

Wizyta we Lwowie nie mogła by się odbyć bez wizyty na 
cmentarzu łyczakowskim, gdzie pochowani są najwybitniej-
si Lwowianie, w tym wybitni Polacy m.in. pisarki Maria Ko-
nopnicka i Gabriela Zapolska oraz wielu polskich uczonych, 

polityków, artystów oraz ludzi którzy przyczyniali się rozwo-
ju Lwowa. Na cmentarzu dzięki funduszom z Polski odnawia 
się co roku wiele zabytkowych pomników i kapliczek. Dzięki 
wysiłkom i  zaangażowaniu Polaków odbudowano przede 
wszystkim cmentarz Orląt Lwowskich, na którym pochowano 
młodych ludzi którzy walczyli w latach 1918-1919 o przyłącze-
nie ziemi Lwowskiej do Polski oraz bronili Lwowa w roku 1920 
przed bolszewikami.



Dr hab. inż. Ryszard Beniak 
jest pracownikiem Wydziału 
Elektrotechniki, Automatyki i In-
formatyki Politechniki Opolskiej. 
Aktualnie pracuje na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego. 
Jest autorem lub współauto-

dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. 

Ryszard Beniak pełnił lub pełni następujące funkcje w SEP: 
prezes Koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej od 1998 r. do 
nadal; członek Zarządu Oddziału Opolskiego SEP od 1998  r. 
do 2006  r.; wiceprezes Zarządu Oddziału Opolskiego SEP od 
2006 r. do nadal; członek Centralnej Komisji Szkolnictwa Elek-
trycznego SEP od 2010 r. do nadal;  wiceprzewodniczący komi-
sji stypendiów naukowych SEP od 2016 r.

Ryszard Beniak został uhonorowany: Srebrną Odznaką 
Honorową SEP (2006 r.), Złotą Odznaką Honorową SEP (2013 r.), 
Srebrną Odznaką Honorową NOT (2010 r.), Złotą Odznaka Ho-
norową NOT (2016 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(2009 r.) i Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (2012 r.). 
Ponadto otrzymał medale profesora Stanisława Fryzego i pro-
fesora Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Dr hab. inż. Ryszard beniak, prof. Politechniki Opolskiej
– kandydat do Zarządu Głównego SEP w kadencji 2018-2022

rem ponad 100 artykułów i  wystąpień konferencyjnych oraz 
50  opracowań dotyczących prac badawczo-rozwojowych 
wykonywanych dla przemysłu. Dr hab. inż. Ryszard Beniak, 
prof.  PO posiada wypromowanego jednego doktora nauk 
technicznych i jest aktualnie promotorem albo opiekunem 
naukowym pięciu doktorantów.

Od 2001 r. Ryszard Beniak współorganizuje corocznie 
Opolskie Dni Elektryki i pełni funkcję przewodniczący komite-
tu organizacyjnego ODE oraz współorganizuje konkursy prac 


