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Promotorem honorowego doktoratu był prof. 
Krzysztof Górecki, dziekan Wydziału Elektrycznego 
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W laudacji poświę-
conej prof. Andrzejowi Napieralskiemu podkreślił 
jego zasługi dla tej uczelni. Należy do nich wspieranie 
rozwoju naukowego pracowników uczelni oraz wielo-
letnia współpraca z Katedrą Radioelektroniki Morskiej 
i Katedrą Elektroniki Morskiej. Efektem są wspólne 
publikacje, patent i medale na międzynarodowych 
targach wynalazków. – Tytuł doktora honoris causa jest 
najwyższym wyróżnieniem, jakie uczelnia może przy-
znać osobie zasłużonej dla rozwoju nauki, społeczeń-
stwa lub kultury. Przyznanie tego tytułu oznacza przy-

jęcie wyróżnionej osoby do społeczności akademickiej 
naszego Uniwersytetu, a jednym z zewnętrznych oznak 
tego wyróżnienia jest mundur Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni, który wyróżniona osoba ma prawo od dzisiaj 
nosić – mówił prof. Krzysztof Górecki na uroczystości 
zorganizowanej 28 sierpnia.

Prof. Andrzej Napieralski – kierownik i twórca 
Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 
prowadzi badania z zakresu elektroniki, informatyki 
technicznej oraz inżynierii biomedycznej. Od lat cie-
szy się uznaniem w międzynarodowym środowisku 
naukowym. W 2008 roku otrzymał doktorat honoris 
causa Państwowego Uniwersytetu im. Jarosława 
Mądrego w Nowogrodzie Wielkim (Rosja). Współpra-
cując z prestiżowymi ośrodkami zagranicznymi bierze 
udział w wielkich międzynarodowych projektach. 
Jego osiągnięcia dotyczą w szczególności badań w za-
kresie mikroelektroniki, nanoelektroniki oraz zjawisk 
cieplnych w elementach i układach elektronicznych. 

Prowadził działalność badawczą i dydaktyczną 
w uczelniach Algierii, Francji, Belgii, Danii, Finlandii, 
Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Tunezji, 
Hondurasu, Kanady i USA. 

Imponujący dorobek naukowy prof. A. Napieral-
skiego obejmuje m.in. 8 książek, 18 podręczników 
i skryptów, 26 rozdziałów w książkach, 252 artykuły 
w recenzowanych czasopismach i 865 artykułów 
w materiałach konferencji naukowych. Był promoto-
rem 57 rozpraw doktorskich.

Swój wykład wygłoszony na uroczystości prof. 
Napieralski zatytułował Rola przypadku w nauce. Był 
to krótki wyciąg z prac badawczych podejmowanych 
w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycz-
nych. Kończąc go, prof. Andrzej Napieralski powie-
dział – Życie naukowca jest niezmiernie ciekawe i często 
zdarza się, że dotyka on pozornie nie związanych ze sobą 
tematów. Po dłuższej analizie okazuje się jednak, że te-
maty te ściśle się ze sobą wiążą i wzajemnie dopełniają. 
I mimo iż dzisiejsza nauka sprowadza się do analizy 
bardzo zawężonych zagadnień, niekoniecznie trzeba 
poprzestawać na jednym takim zagadnieniu. Często 
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Prof. Andrzej Napieralski, wybitny naukowiec z Politechniki Łódzkiej otrzymał 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 
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dopiero poszukiwania na różnych polach pozwalają 
wytworzyć nową jakość, wynikającą z połączenia po-
zornie niepasujących do siebie elementów. Nierzadko 
okazuje się, że od badań w skali mikro do rozwiązań 
w skali makro wiedzie droga pełna żmudnych analiz, 
drobnych usprawnień, czasem istotnych odkryć, ale 
również i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Kiedy się to 
wszystko dostrzeże, bycie naukowcem staje się bardziej 
satysfakcjonujące i ekscytujące.

Wniosek o nadanie prof. Andrzejowi Napieralskie-
mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Morskiego 
w Gdyni poparły senaty wiodących polskich uczelni 
technicznych: Politechniki Warszawskiej, Akademii 

Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Wro-
cławskiej. Opinie przygotowali profesorowie: Andrzej 
Dziedzic, Andrzej Kos i Tomasz Skotnicki. 

Prof. Andrzej Napieralski jest członkiem m.in. Ko-
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN od 1996 r. 
i przewodniczy Sekcji Mikroelektroniki tego komitetu. 
Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. otrzy-
mał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite 
d’Invention) Królestwa Belgii, a także wiele innych.

n	Ewa Chojnacka
n	Hanna Morawska

Tematem przewodnim Forum 
było nowoczesne zarządzanie mia-
stami z wykorzystaniem zielonych 
technologii. Podczas pięciu paneli 
dyskusyjnych zaprezentowane 
zostały działania Łodzi w zakresie 
zielonej energii i zielonej rewitali-
zacji. Wydarzenie było okazją do 
uroczystego otwarcia wystawy 
Green Together zorganizowanej 
przez Ambasadę Królestwa Da-
nii w Polsce, prezentującej duń-
skie rozwiązania proekologiczne, 
odpowiadające na wyzwania 
stojące przed krajami, miastami 
i biznesem na całym świecie. 
Zaproszeni przedstawiciele miast 
partnerskich, w większości za 
pomocą łączenia online, deba-
towali na tematy najważniejsze 
z punktu widzenia ekologicznego 
rozwoju metropolii: zużycie wody 
miejskiej, rewitalizacja budynków, 
zrównoważony rozwój komuni-
kacji miejskiej i wykorzystywanie 

najnowszych, proekologicznych 
technologii.

Nasza uczelnia nie bez powodu 
jest w tym roku, po raz drugi w hi-
storii, gospodarzem Forum. – To 
jest bardzo piękne wydarzenie, że 
w Politechnice Łódzkiej możemy 
rozmawiać nie tylko o partner-
stwie, co jest podstawą naszego 
funkcjonowania, ale też zajmować 
się aspektami tak istotnymi, jak 
inteligentne miasta i zrównowa-
żony rozwój – mówił rektor PŁ, 
prof. Krzysztof Jóźwik. – Tematyka 
seminarium jest związana również 
z naszą działalnością, ponieważ 
Politechnika Łódzka to instytucja 
wdrażająca nowoczesne rozwiąza-
nia do codziennego życia – dodał. 
Wagę problematyki seminarium 
docenia Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Łodzi, Adam Pustelnik – 
Kwestie dziś poruszane są dla nas 
priorytetowe. Zrównoważony roz-
wój i inteligentne planowanie miast 

Seminarium 
Smart And Liveable Cites
Seminarium odbyło się w Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ w ramach 
szóstej edycji Forum Miast Partnerskich Łodzi. Zorganizował je 8 października 
Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Ambasadą Królestwa Danii w Polsce. Go-
ściem specjalnym był Ambasador Królestwa Danii w Polsce – Ole Toft.

będą miały coraz większe znaczenie, 
a Łódź chce się uczyć od najlepszych. 
Dania może stanowić wzór dla 
rozwijającego się miasta, jakim 
jest Łódź – Uważam, że przyszłość 
miast i ich powodzenie będą w dużej 
mierze zależały od przejmowania 
najlepszych doświadczeń i wiedzy, 
które nasi partnerzy, tacy jak Dania, 
w wielu wypadkach już posiedli – 
dodaje Pustelnik.

W Forum Miast Partnerskich 
Łodzi udział wzięli przedstawiciele 
Kemnitz (Niemcy), Lyonu (Francja), 
Lwowa i Odessy (Ukraina), Puebli 
(Meksyk), Tampere (Finlandia), Tel 
Awiwu (Izrael), Murcji (Hiszpania), 
Wilna (Litwa) i Stuttgartu (Niemcy). 
Wydarzenie od kilku lat stanowi 
płaszczyznę do rozmów w gronie 
zaprzyjaźnionych i współpracują-
cych ze sobą metropolii. Obecnie 
Łódź ma 20 miast partnerskich. 

n	Małgorzata Spodenkiewicz
Centrum Współpracy Międzynarodowej 
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