
Roman Duda
Senator z wojewodztwa wroctawskiego

W wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. otrzymal 328358 glosbw, czyli 68,49% oddanych gfos6w waznych
(479685).

Przewodniczacy Komisji Kultury, Srodkow Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej.

Czlonek Komisji Spraw Zagranicznych.

Urodzit si? 27.02.1935 w Brodach {woj. tarnopolskie) w
rodzinieurzedniczo-nauczycielskiej.

Po przesiedleniu w 1945 mieszkat poczatkowo w Klu-
czborku, naste.pnie w Opolu, gdzie ukohczyt Liceum
Ogolnoksztatcace. Po studiach matemalycznych na Uni-
wersytecie Wroclawskim (1952—1956) pracowat w In-
stytucie Matematycznym, poczatkowo na Uniwersytecie,
od 1961 we wroctawskim Oddziale PAN. W 1961 zrobit
doktorat, w 1968 habiiitacje., w 1976 uzyskat tytut prof,
nadzwyczajnego, a w 1981 powrocit na Uniwersytet,
gdzie z czasem objat kierownictwo Zaktadu Historii i Me-
todologii Matematyki w Instytude Matematycznym. W
1963/1964 odbyt staz naukowy na Uniwersytecie w
Cambridge (Wielka Brytania). Cztonek towarzystw nau-
kowych, m.in. od 1958 Polskiego Towarzystwa Matema-
tycznego (w 1986—1989 wiceprezes), od 1968 Ameri-
can Mathematical Society. Laureat Wielkiej Nagrody PTM
im. Stefana Banacha, autor ponad 70 prac naukowych,
m.in. Wprowadzenia do topologii (11-2,1986), wyktadat
na licznych uniwersytetach za granica. Wspoipracownik i
wspolredaktor polskich i zagranicznych czasopism mate-
matycznych, m.in. redaktor naczelny ,,Colloquium Mat-
hematicum" (Wroclaw) i zastepca redaktora naczelnego
,,Wiadomosci Matematycznych". Ma tez duze osiagnie.-
cia na polu dydaktyki i ksztateenia nauczycieli matematy-
ki.

W 1955—1964 nalezat do PZPR. W1976 po wystapie-
niach robotniczych w Radomiu i Ursusie podjat wspot-
pracs z KOR, w 1977 by! czlonkiem-zatozycielem Towa-
rzystwa Kursow Naukowych, w 1978—1980 wspolpra-
cowat z wydawanym w drugim obiegu ,,Biuletynem Dol-
noslaskim". Od 1980 dziala w NSZZ ,,S", wspotpraco-
wat z Osrodkiem Badah Spotecznych przy Zarzadzie Re-
gionu Dolny Slask, w 1981 uczestniczyt jako ekspert w I
Krajowym Zjezdzie w Gdaiisku-Oliwie. Po ogloszeniu
stanu wojennego internowany {w okresie styczen—luty

1982), naste.pnie wspotpracowai z podziemnymi struk-
turami ,,S". W 1985 usuniety karnie ze stanowiska dzie-
kana Wydziatu Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego
UWr. Od 1982 byt czlonkiem Arcybiskupiego Komitetu
Charytatywnego we Wroctawiu, w 1987 inicjatorem 3-let-
niego Studium Spotecznego przy kosciele sw. Elzbiety.
Od grudnia 1988 cztonek Komitetu Obywatelskiego,
uczestniczyt w obradach Okragtego Stotu w podzespole
ds. nauki, oswiaty i postepu technicznego.

Zonaty; zona jest absolwentka Szkoty Gtownej Gospo-
darstwa Wiejskiego; ma czworo dzieci: corka Agnieszka
jest etnografem, syn Jacek matematykiem, corka Magda-
lena studentka geografii, a najmtodsza corka Joanna
uczennicg liceum.


