
Profesor Achim Mehlhorn urodził się w pamiętnym 1939 roku, w Chemnitz,
w niemieckiej Saksonii. Dzieje nazwy tego miasta, które znaliśmy jako lGrl-Marx-
-Stadt zan|m nie powróciło do swej historyczne j nazwy,są symbólicznym znakiem
historii, jakąprzebyławschodnia część Niemiec, w której wychował sĘ późniejszy
profes or Achi m Meh lhorn, Studia rozpo czy nał n a Wydziale Chem iczny ńWy Źrrói
lzkoły Technicznej w Dreźnie, a gdy je kończył w-roku 1963, lczel"iaajł^ i"Ź
Drezdeńskim Uniwersytetem Technicznym.

Pracę magisterską, poświęconą eksperymentalnym badaniom karboksylacji
związków o_rganiczny_ch, wykonywał pod kierunkiem prof, Rolanda Miyera,
kierownika I(atedry Chemii Organicznej. Po studiach pbzostał w macierzystej
uczelni i w roku 1967 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o charakierzó
teoretycznym, poświęconej kwantowo-chemicznym obliczeniom momentów di-
Polowych w sprzężonych cząsteczkach organiczn}ch metodą Hueckla. Obliczenia
takie były pionierskie w owych czasach; chemię uważano jeszcze powszechnie za
naukę.czysto empiryczną, a nieśmiałe próby rozwoju chemii teoret}cznej i oblicze-

1iorvej podejmowano w tych przedkomputerowych czasach, w tel izolowanej od

§yi*l części Europy, m,in. w Pradze,w I(rakowie i we Wrocławiu. Młody doi<tor
Mehlhorn, zatrudniony w Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym, kilkakrot-
nie odwiedzał te miasta. Dłuższe staże naukowe odbył w grupie prof, Rudolfa
Z_ahradnika, w Instytucie Chemii Fizycznej i Elektrochemii CŻeskiej Akademii
Nauk w Pradze.

Podstawowym obszarem zainteresowań naukowych Profesora Mehlhorna
PozostałY kwantowo-chemiczne metody obliczeniowe oraz ich zastosowanie do
badań cząsteczek rozmaitych substancji, czasami bardzo egzotycznych, Określa-
nie stru_ktury molekularnej pozwalało przewidywać fotochemiczną aktywność
materiałów i dostarczało praktykującym chemikom wymiernych korzyści w prze-
widywaniu możliwych reakcji i procesów. W miarę pojawiania się w laboratoiiach
chemicznych nowych metod fizycznychProfesor roŻszerzaŁswoje zainteresowanie
m.in, na spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego; opracował również
serię now.oczesnych wykładów, poświęconych metodom określania struktury
cząsteczek organicznych,

W czasie 20 lat swojej największej naukowej twórczości dr. Achimowi Mehl-
hornowi nie było dane stworzenie zespołu naukowego. IGndydatów na współpra-
cownilów nie brakowało,\ecz dr Mehlhorn nie budził wystarczającego ziufinia
enerdowskich władz, aby |ego opiece powierzać młodych pracowników nauki.
{iększość z 74 pub|ikacji naukowych stanowi rezultat wspólnej pracy zjednym
tylko partnerem o nazwisku )iirgen Fabian. Wsparcie naukowe oirzymywał
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w zaprzyjaźnionych ośrodkach zagranicznych w Pradze i w Sofii. Z czasem jego
nazwisko stało się tozpoznawalne także w światowych ośrodkach chemii teore-
tycznej. Habilitował się w l9B7 roku.

Zjednoczenie Niemiec w l9B9 roku rozpoczyna nowy rozdział w życiu skrom-
nego naukowca - jeszcze nie był profesorem. Zostaje członkiem wielu zespołów,
których celem jest organizacja i budowa nowych struktur uniwersyteckich
w zjednoczonych Niemczech. Od 1992 roku jest profesorem nadzwyczaj^y*,
niedługo później profesorem zwyczainym na Wydziale Chemii, a wkrótce
wwyniku wyborów obejmuje stanowisko dziekana Wydziału Matematyki i Nauk
Przyrodniczych. Prueptowadza reorganizację Wydziału, a szczegó|ną troskę po-
święca l(atedrze Biologii, słusznie przewidując, że największym wyzwaniem
nowoczesnej chemii stanie się jej współpraca z biologią. )ego decyzja miała dale-
kosiężne konsekwencje dla rozwoju biotechnologii w Drezdeńskim Uniwersytecie
Technicznym w kolejnych latach.

W 1994 roku Senat wybiera Profesora Mehlhorna na stanowisko rektora.
Przyszło mu sprawować ten urząd przez trzy kadencje, do roku 2003. W tym
okresie dokonał strukturalnego przeobrażeniauczelni orazwzmocnił jej naukową
pozycję. Szczególne znaczenie widział w rozwoju kontaktów między uczelniami
dobrze mu znanych, sąsiadujących miast pogranicza Niemiec, Czech i Polski. Pod
Jego rządami Drezdeński Uniwersytet Techniczny wyrósł na najsilniejszy ośrodek
naukowy we wschodnich Niemczech, ptzodujący w całym kraju we wdrażaniu
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

W trakcie pełnienia funkcii rektora Profesor Mehlhorn był.przewodniczącym
I(onferencji Rektorów Saksonii (l998-2000) oraz przewodniczącym Grupy Uni-
wersytetów Techn icznych w l(on ferenc j i Rektorów Niem ie c (L9 97 -20 0I) .

Obecnie Profesor Mehlhorn jest wiceprezydentem Uniwersytetu Międzynarodo-
wego w Dreźnie - uczelni, która oferuje kształcenie na poziomie studiówwyższych
oraz studia podyplomowe dla studentów i absolwentów z kraju i zagranicy. Pełni
równ ież fun kc j ę dyrektora n au kowego I nstytutu Studiów Zaawan sowanych.

Profesor Achim Mehlhorn jest odznaczony Medalem Heyrovsky'ego Czeskiej
Akademii Nauk (1950), Złotym Medalem Carl Gustav Carus Uniwersytetu
Technicznego w Dreźnie (2003) oraz Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej
(2004).


