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ŻYWNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO CHORÓB 
ZDROWIE SPOŁECZEŃSTW A A ASPEKTY PRZEMYSŁOWE 

Jedzenie to podstawowa potrzeba człowieka i aby ją zaspokoić coraz bardziej rozwija 
się system produkcji żywności. We Wspólnocie Europejskiej całkowity obrót w przemyśle 
spożywczym to 17% całego obrotu: 180.000 firm zatrudnia 2,5 miliona ludzi (11% wszystkich 
stanowisk produkcyjnych). Choroby powodowane niezdrową żywnością są głównym 

problemem dotyczącym zdrowia społeczeństwa we wszystkich krajach świata: straty 
spowodowane chorobami ludzi są olbrzymie. Dyskusja na temat bezpiecznego pożywienia ma 
ogromny wpływ na przemysł spożywczy i rolnictwo w wielu krajach. 

Problem bezpiecznej żywności dotyczy wielu dziedzin: rolnictwa, technologii, 
produkcji i przetwarzania produktów spożywczych, jak również mikrobiologii, epidemiologii, 
medycyny i weterynarii. Choroby spowodowane zatrutym jedzeniem (przez mikro-organizmy, 
ich toksyny czy też substancje chemiczne) charakteryzują się przede wszystkim biegunką i 
wymiotami, ale często dotyczą innych, niż przewód pokarmowy, części ciała, np. w listeriozie 
i botuliźmie. 

Kontrola tych chorób jest niezbędna, bo umożliwia wcześniejsze ostrzeganie o 
lokalnych lub ogólnych epidemiach. Źródło produkujące zakażoną żywność może być w porę 
zidentyfikowane i podjęte kroki pomogą nadzorować epidemię. 

Dane z zakresu epidemiologii tworzą podstawy do wprowadzania i stopniowego 
uaktualniania zasad regulujących bezpieczeństwo przy produkcji żywności. Na przykład, dane 
przedstawione przez komisję pod przewodnictwem Sir Marka Richmonda powołaną przez 
rząd Wielkiej Brytanii w l 989r. w celu badania bezpiecznego pożywienia w zakresie 
mikrobiologii, doprowadziły do nakreślenia projektu zmian w zakresie regulacji i administracji 
procesów produkcji żywności. 

Kraje rozwinięte utrzymują dobrą jakość produktów spożywczych dzięki zastosowaniu 
wysoce zintegrowanych i skomplikowanych systemów produkcji, przetwarzania, 
transportowania, przechowywania i detalicznej sprzedaży. W związku z tym są one spożywane 
daleko od miejsca produkcji i długo po ich wyprodukowaniu, a cena produktu, która wzrasta 
wraz z procesami przetwarzania, produkcji i dystrybucji jest ponad trzykrotnie większa od 
wartości wyjściowej. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z w/w procesami i surowcami oraz 
kontrola nad nimi poprzez system analizy punktu największego zagrożenia (HACCP - the 
hazard analysis critical control point system) są niezbędne nie tylko w produkcji i 
przetwarzaniu, ale w całym łańcuchu żywieniowo-pokarmowym. 

Obecnie nawyki kulinarne ulegają gwałtownym przemianom, zwłaszcza w krajach 
rozwiniętych. Wymaga się redukowania użycia tak zwanych "chemikaliów" na wszystkich 
poziomach łańcuchu żywieniowego - od produkcji ( pestycydów, herbicydów i antybiotyków) 
aż do produktu końcowego (środków konserwujących). Dlatego też, aby produkować bardziej 
"naturalną" żywność o lepszym smaku, skraca się proces przetwarzania oraz, aby utrzymać 
bezpieczeństwo i dopuszczalny okres magazynowania przedłużone zostały okres 



przechowywania w chłodni i łańcuch dystrybucji. Z ostrożnością należy jednak podchodzić do 
nowych produktów, np. mykoprotein i nowych procesów, jak zastosowanie mikrofal, próżni, 
czy napromieniania. W krajach rozwiniętych obserwuje się zwiększoną tendencję do 
spożywania posiłków poza domem, kupowania jedzenia w większych ilościach ( a zatem 
rzadziej) oraz tzw. "fast food", które wymaga mniej przygotowań. Coraz więcej ludzi stosuje 
także diety, bądź to ze względów zdrowotnych bądź przekonaniowych. Wegetarianie, na 
przykład, narażeni są na duże ilości naturalnych związków szkodliwych i mykotoksyn 
zawartych w roślinach. Ryzyko zachorowania może wzrosnąć nawet przez minimalną zmianę 
diety, na przykład zwiększona konsumpcja skórki ziemniaczanej ( w pieczonych ziemniakach), 
prowadzi do spożywania większej ilości glikoalkaloidów, i w ten sposób do trwałych skutków 
spowodowanych wzmożoną wchłanialnościąjelit. 

Każda część łańcucha żywieniowego jest mocno zintegrowana z inną. Mimo to, 
kontrola i nadzór z mogą zakończyć się niepowodzeniem, gdy pojawią się problemy z nie do 
końca zrozumianym jakimś nowym procesem lub "nowym" patogenem. 

W chorobach wywoływanych pożywieniem wyodrębniają się coraz to nowe tendencje. 
W Belgii, Kanadzie, Holandii, Australii i części Niemiec Yersinia enterocolitica „rywalizuje" z 
Salmonellą jako ostre zapalenie jelit. Podobnie jak L monocytogenes , Y enterocolitica może 
się rozwijać nawet w temperaturze 0°C i częstsze stosowanie procesu chłodzenia może się 
tylko przyczynić do rozprzestrzenienia się tego organizmu w żywności. Obok zmian w 
przetwarzaniu, ważne są także różnice w dietach przy próbie wyodrębnienia organizmów, 
które są szczególnie odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe w danym kraju. Tak na przykład, 
stany zapalne jelit wywoływane Vibro parahaemolyticus są zawsze związane ze spożywaniem 
zakażonych owoców morza. Bakteria ta została uznana na świecie za szkodliwą dla zdrowia. 
Jest ona główną przyczyną zatruć pokarmowych w takich krajach, jak Japonia, gdzie surowe 
ryby są powszechnie konsumowane; co więcej organizm ten jest rzadko wyodrębniany, kiedy 
temperatura wody morskiej spada poniżej 13°C. W krajach rozwijających się enterotoksygenna 
i enteropatogennna Escherichia coli jest najczęstszą przyczyną choroby jelit, głównie 

wywoływaną przez zarażony personel stykający się z żywnością. Natomiast w USA głównym 
siedliskiem enterokrwotocznej E coli 0157:H7 jest przewód jelitowy bydła. Ostatnio w kilku 
krajach wyrażono zaniepokojenie pojawieniem się odpornych na antybiotyki szczepów 
bakteryjnych Campylobacter występujących w drobiu. 

Różne gram-dodatnie bakterie same nie wywołują choroby, lecz toksyna, która staje się 
składnikiem pożywienia, np: Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum i kilka odmian 
Bacillus. W przypadku tychże organizmów odpowiednie przetwarzanie, przechowywanie i 
postępowanie z żywnością może mieć jeszcze większe znaczenie. Tak na przykład zatrucie 
gronkowcem jest jedyną choroba gronkowcową, która nie rozwija się wewnątrz, ani na ciele 
człowieka, a toksyna ta jest odporna na wysokie temperatury (w przeciwieństwie do samego 
organizmu) i dlatego gotowanie nie pomoże w uzyskaniu bezpiecznego pokarmu. A zatem, 
niezbędne jest unikanie zatrucia bakteriami produkującymi toksyny, a najlepszym sposobem 
jest chłodzenie artykułów spożywczych. Podczas gdy zatrucie gronkowcem nie jest na 
szczęście śmiertelne, bardzo groźną chorobą jest botulizm: tylko O, lg pożywienia zakażonego 
Cl botulinum może spowodować chorobę i 20% przypadków botulizmu kończy się śmiercią. 

Poprawę jakości produktów spożywczych można uzyskać poprzez lepszą 
mikrobiologcznie jakość surowców, zapobieganie zatruciu w całym systemie żywieniowym, 
odpowiednie postępowanie z żywnością oraz właściwe przechowywanie i gotowanie 
pożywienia. W związku z tym, musi istnieć odpowiedni nadzór na wszystkich tych poziomach 



systemu, gdzie mogą pojawić się zagrożenia mikrobiologiczne i toksykologiczne. 
Tak na przykład, podczas procesów puszkowania i obróbki cieplnej (np.: stosowanie wysokich 
temperatur, pasteryzacja lub gotowanie), utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury przez 
odpowiedni długi czas jest niezbędne do zdezaktywowania mikroorganizmów i ich toksyn. 
Podobnie, wzrost kwasowości w produkcji serów i jogurtów jest nie tylko potrzebny do 
uzyskania odpowiedniego smaku i konsystencji, ale także aby zapewnić warunki, w których 
patogeniczne i toksyczne bakterie nie mogą się rozwijać ani produkować toksyn. 
Monitorowanie takich układów regulacji i zastosowanie HACCP jest, lub powinno być, 
włączone w proces produkcji pożywienia w przemyśle spożywczym we wszystkich krajach. 
Obowiązkiem każdego kierownika w zakładzie produkującym żywność jest, aby personel 
został odpowiednio przeszkolony w zakresie higieny żywienia. 

Trudności związane z chorobami wywoływanymi pokarmem mogą być pokonane tylko 
wtedy, gdy system kontroli ostrzeże nas wystarczająco wcześnie, gdy posiadana przez nas 
wiedza umożliwi określenie danego drobnoustroju czy toksyny, i gdy systemy ochrony zdrowia 
i edukacji zareagują odpowiednio szybko. Niestety, nasza wiedza na temat współdziałania 
mikroorganizmów ze środowiskiem, ich możliwości przetrwania i rozwijania się w 
ekstremalnych warunkach, a także na temat różnic pomiędzy blisko spokrewnionymi 
szczepami bakteryjnymi, które umożliwiają przetrwanie procesów przetwórczych, jest 
niewystarczająca. Wobec kosztów finansowysh i ludzkich ponoszonych w wyniku zatruć 

pokarmowych, wiedza taka przyniosłaby korzyści nie tylko społeczeństwu, ale i przemysłowi 
spożywczemu w ogóle - zyski prawdopodobnie przewyższyłyby stosunkowo niewielki 
zainwestowany kapitał. 
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SZKOLNICTWO WYŻSZE W ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
SPOŁECZEŃSTWIE 

Na początku niech mi wolno będzie podziękować za zaszczyt jakim zostałem obdarowany 
dzisiaj rano. Jest to ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie osobiście ale także dla mojego 
uniwerystetu obchodzącego w tym roku 150 lat swojego istnienia. 

Moja żona i ja dziękujemy także za tak ciepłe i życzliwe prajęcie. 

Temat 

Chciałbym teraz podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami na temat wkładu jaki 
szkolnictwo wyższe może wnieść w nasze zmieniające się społeczeństwo. 

Zmiany a społeczeństwo 

Społeczeństwo to złożony i dynamiczny system nie do końca zrozumiany, zadziwiający 

dzisiejszym tempem zmian, oddziaływujący na serca i umysły wielu ludzi. 

Polityka, wzmożone przemieszczanie się ludności i możliwość szybkiego porozumiewania się 
spowodowały, że nasz świat się zmniejszył. Niestety wciąż istnieją lokalne napięcia i konflikty. 
Niektóre z nich powstają na tle różnic religijnych, rasowych, etnicznych i pochodzeniowych. 
Inne zaś odzwierciedlają ogólne napięcia i problemy występujące w społeczeństwie. Tak więc 
w skali lokalnej możemy zauważyć wzrastające różnice oraz prawdziwą czy też postrzeganą 
różnorodność wewnątrz pozornej harmonii. Jak sprawić żeby różnorodność ta, która jest 
widoczna w naszych Uczelniach była zaakceptowana, a pozytywne jej cechy zachowane? 
Przyniosłoby to korzyści i pozwoliło żyć z nimi w szerokim świecie. Jak nasze Uczelnie mogą 
pomóc społeczeństwu znaleźć równowagę i siłę? 

Uczelnie Wyższe. 

W poprzednich wiekach uniwersytet miał prawdziwie międzynarodowy charakter. Odbywając 
długie i uciążliwe podróże, uczeni tworzyli wspaniałe centra, gdzie porozumiewanie ułatwione 
było dzięki wspólnemu językowi, którym była łacina. Główną rolą uniwersytetu było 

kształcenie zawodowe: księży, prawników, wolnych zawodów. Przez następne lata stopniowo 
zatracaliśmy ten cel, a zamiast tego pozostało uczenie dla samego uczenia. 

Dzisiaj podstawowa misja Uniwersytetu pozostaje nie zmieniona - gromadzenie, odkrywanie, 
zgłębianie i przekazywanie wiedzy. Żaden uniwersytet jednak nie może istnieć sam. Żaden 
uniwersytet nawet największy nie może sam odzwierciedlić całej wiedzy. Dlatego też 
współpraca pomiędzy uczelniami jest niezbędna, zwłaszcza w Europie. Współpraca na polu 
oświaty pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią nie osłabła nawet w minionych trudnych 
czasach. 
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Różnorodność 

Podczas gdy nauczanie i prowadzenie badań, wiedza i uczenie się pozostają naszymi głównymi 
celami, jedne uniwersytety koncentrują się na nauczaniu, a inne na prowadzeniu badań. 
Niektóre mogą koncentrować się na kształceniu ustawicznym i zawodowym, a inne z kolei 
mogą współpracować z przemysłem wspomagając go kreatywnością i innowacjami. 

W każdym jednak przypadku uczelnia wyższa wypracowywuje swój własny charakter poprzez 
kontakt ze studentami, kształcenie wolnych zawodów, kształcenie i dokształcanie absolwentów 
oraz tworzenie istotnych społecznych, kulturalnych i międzynarodowych programów. 

Silne i zdrowe uczelnie stają się także mniej uzależnione od swojego położenia geograficzego, 
należąc do świata szkolnictwa wyższego, świata profesorów i studentów, uczniów i nauczycieli 
- otwartej wspólnoty wiedzy i służby. 

Edukacja masowa 

Szkolnictwo wyższe rozwinęło się szybko, będąc dostępnym dla wszystkich warstw 
społecznych: pięciokrotny wzrost liczby studentów na przestrzeni ostatnich 30 lat osiągnął 
liczbę 65 milionów. To z kolei przesunęło w wielu uniwersytetach punkt ciężkości z systemu 
elitarnego na edukację masową. 

Naszym zadaniem jest potraktowanie tego zjawiska jako okazji do określenia na nowo naszej 
misji, przy zachowaniu jakości i ustalonych standardów, akceptując różnorodność zarówno o 
charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym. 

Wyzwanie na przyszłość 

Zadaniem całego systemu szkolnictwa wyższego jest zapewn1en1e większej elastyczności 
i umiejętności adaptowania się studentów w kontekście kształenia us~wicznego Same 
uniwersytety muszą przyczynić się do dalszego zrozumienia różnic poprzez zwiększone 
zaangażowanie w rozwój społeczeństwa, wspomagane przez krajowe i międzynarodowe 
wizyty, uczestnictwo pracowników i studentów, oraz wymianę pomysłów i wiedzy. 

Celem naszym musi być szerzenie prawdy i zrozumienia pomimo barier fizycznych i 
intelektualnych, pomimo granic narodowych i krajowych. 

Jako inżynier chemik i ostatnio jako Rektor podróżowałem wiele, a zwłaszcza po Europie. 
Dzięki tym podróżom miałem wiele okazji aby ocenić, ile doświadczenia i wiedzy fachowej 
należy zdobyć w świecie nauki. Od ponad 20 lat moi koledzy i ja przyjeżdżamy do Polski 
i przyjmujemy polskich przyjaciół u siebie w Wielkiej Brytanii. Za najbardziej owocne 
uważamy wymiany pracowników i studentów, które dotyczą Politechniki Łódzkiej. 

Zakończenie 

Chciałbym na zakończenie jeszcze raz gorąco podziękować za zaszczyt otrzymany od tej 
znakomitej Uczelni. Cieszy mnie fakt, że mogę być tutaj z okazji, która symbolizuje wszystko 
to, co najlepsze w nielimitowanym granicami szkolnictwie wyższym. 

Serdecznie Państwu dziękuję. 
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Profesor Augustin Martinez 

Profesor elektroniki w Narodowym Instytucie Badań Stosowanych (INSA) w Tuluzie, 
wieloletni dziekan Wydziału Nauk o Elektryczności w INSA, dyrektor Wydziału 
Mikrosystemów i Mikrostruktur w Labolatorium Automatyki i Architektury Systemów (LAAS 
du CNRS), członek Krajowego Komitetu Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). 
Wybitny uczony, szczególnie zasłużony w dziedzinie badań nad właściwościami 
półprzewodników i technologią przyrządów półprzewodnikowych. Zasłużony dla rozwoju 
współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami w Tuluzie a Politechniką Łódzką. 
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MIKROELEKTRONIKA KRZElVIOWA I EWOLUCJA 
W NAUCZANIU I NAUCE. 

Gdy przyjrzymy się bliżej aktualnemu stanowi wiedzy w dziedzinie mikroelektroniki 
krzemowej, stwierdzimy, że badania prowadzone są głównie nad: 
- zmniejszeniem długości kanału tranzystorów MOS (0,25 µm) 
- pamięciami DRAM 256 Mbit 
- układy scalone o wysokiej gęstości upakowania (10 tranzystorów) 
- zwiększeniem szybkości pracy (100 ps) 
- poprawą kompatybilności procesów technicznych ze zwiększeniem się średnicy pastylek 
krzemowych do 20 cm. 

Równocześnie, zaawansowane badania dotyczą koncepcji, realizacji, charakteryzacji i 
modelowania tranzystorów MOS o ultra krótkiej długości kanału (mogących dochodzić do 
100 A) i układów cyfrowych i analogowych coraz gęstszych i coraz bardziej złożonych. 

Dane te pozwalają przewidzieć główną tendencję w przyszłym dziesięcioleciu, 
szczególnie jeśli chodzi o zintegrowane układy cyfrowe. Ukierunkowujemy się na Gigaukłady, 
które będa przetwarzać informacje z prędkością GIPS (Giga instrukcji na sekundę). Wszystko 
wskazuje na to, że te zintegrowane układy będą należeć do rodziny CMOS i będą się składać z 
„pastylek" zawierających 1 O tranzystorów o długości kanału mniejszej niż 500 A i 
pracujących z prędkościami przełączania rzędu 1 O ps. Będą one wykonywane na płytkach 
krzemowych o średnicy 30 cm. 

W ten sposób mikroelektronika podejmie wyzwanie postawione jej przez konstrukcję 
komputerów przenośnych i autostrady Informacji. 

Jest rzeczą oczywistą, że rozwój tych działań będzie wymagał inwestycji finansowych, 
które będą mogły być poniesione jedynie w skali współdziałania pomiędzy krajami, które z 
kolei będą miały oparcie w efektywnych laboratoriach technicznych, instytutach i uczelniach o 
wysokim poziomie, zdolnych do rozwijania i pogłębiania wiedzy oraz kształcenia inżynierów 
w następujących dziedzinach: 

- techniki produkcji 
- architektura i projektowanie układów scalonych ULSI 
- modelowanie i symulacja elementów i układów submikronowych. 

Równolegle rozwój rozproszonych systemów informatycznych przyczynił się do 
pojawienia się nowych generacji systemów zarządzania i systemów nadzoru, autonomicznych i 
zdolnych do współdziałania z otoczeniem. 

Pod wpływem technologii mikroelektronicznych, systemy te mają tendencje do 
integracji i miniaturyzacji w celu polepszenia ich właściwości pomiarowych, poprawienia ich 
właściwości adaptacyjnych do różnych sytuacji oraz ich właściwości komunikowania z 
systemami globalnymi, w które wchodzą. Głównymi elementami tych systemów są inteligentne 
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czujniki (sensory) i elementy wykonawcze (smart sensors i smart actuators). W końcu 
pojawienie się koncepcji i metod sztucznej inteligencji pozwala obecnie na przetwarzanie 
wieloczujnikowe informacji metodami łączącymi dane wejściowe z zespołu multiczujników. 

Inteligencja, integracja i fuzja danych to trzy słowa klucze, które charakteryzują zmianę 
systemów w kierunku zwanym „mikrosystemem", który opiera się na nowopowstających 
,,mikrotechnologiach". 

W ten sposób, podobnie jak poprzednio, można przewidzieć ewolucję tych 
mikrosystemów w różnych dziedzinach zastosowań. Już teraz zarządzanie energią w domach 
pozwoliło na wprowadzenie nowego kierunku pracy inżyniera „demotyka"; potrzeba 
zmniejszenia zużywanej energii, zmniejszenia zanieczyszczenia, poprawy komfortu wymaga od 
producentów samochodów rozwinięcia wielkiego programu opartego na wieloczujnikowym 
przetwarzaniu. Tymczasem to w medycynie wprowadzenie mikrosystemów pociągnie za sobą 
najbardziej znaczące zmiany, pozwalając na rozwój chirurgii „bezkrwawej" i punktowe 
leczenie niektórych chorób poprzez wprowadzenie właściwych leków do odpowiednich 
organów. 

Jest zatem oczywiste, że te działania, ze względu na ich wielodyscyplinarność, będą 
wymagały połączenia różnorodnych dziedzin wiedzy. Ich rozwój będzie wymagał ewolucji 
zarówno metod badawczych, jak i nauczania , ponieważ w wielu przypadkach stoją one na 
czele od dawna ustalonych dyscyplin (fizyki, elektroniki, mechaniki, biologii, itd). 

*** 

W tym kontekście jakie mteJsce zaJmuJą i jaką rolę odgrywają laboratoria 
uniwersyteckie? 
Jaką strategię naukową powinniśmy rozwinąć? Jaki program nauczania należy wprowadzić? 

W obu przypadkach jeśli chodzi o wytwarzanie układów ULSI i mikrosystemów, które 
wywodzą się z nauk technicznych, jak to słusznie zauważył G.Busch w „Early bistory of the 
physics and chemistry of semiconductors: from doubts to fact in a hun dred year" i A. B. 
Fowler w „A semi cen tury of semiconductors", konieczny jest powrót do podstaw i do 
„pierwszych zasad" oraz odłożenie na bok empiryzmu, który często pozwalał rozwiązać 
złożone sytuacje. 

Tak więc wychodząc od podstaw klasycznej termodynamiki i faworyzując pojawienie 
się termodynamiki niestabilnej i odwołując się do dynamiki molekularnej dla każdego etapu 
procesów produkcji (utlenianie, dyfuzja, nakładanie cienkich warstw, grawerowanie 
powierzchni i objętości), będzie możliwe lepsze określenie fundamentalnych parametrów 
technologicznych. W ten sposób będzie można podać wskazówki i warunki ustalenia praw 
makroskopowych poszczególnych etapów, które będą mogły być następnie włączone do 
programów symulacyjnych 2D lub 3D, stosowanych w laboratoriach Badań i Rozwoju. Ta 
globalna analiza łączy się z analizą przedstawioną przez G. Abstreitera w ,,Engineering the 
future of electronics". 

Z drugiej strony, o ile w obu przypadkach kontrola wyposażenia laboratoryjnego dla 
zapewnienia wiarygodności i reprodukcyjności rezultatów jest jednym z najważniejszych 
problemów, o tyle badania nad mikrosystemami w przyszłości mogą się odbywać przy pomocy 
obecnie stosowanych urządzeń, a zatem w laboratoriach uniwersyteckich. Inaczej rzecz się ma 
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w przypadku badań technologicznych układów ULSI. Rzeczywiście, dla układów ULSI, 
biorąc pod uwagę koszt przyszłego wyposażenia, podstawowe badania mogą się odbywać 
jedynie w wybranych ośrodkach mogących zapewnić zarówno prace Badawcze, jak i 
Rozwojowe. 

Jeśli chodzi o fizykę funkcjonowania układów scalonych i mikrosystemów, pejzaż 

naukowy zmienia się równie gwałtownie . W przeszłości, dobry inżynier mikroelektroniki 
krzemowej mógł się zadowolić, jak to określa Sah, wiadomościami „makroskopijnymi" 
wystarczającymi do zrozumienia i sprostania wymogom modelowania tradycyjnych 
przyrządów. Rzecz się ma inaczej, jeśli chodzi o układy ULSI i mikrosystemy. W pierwszym 
przypadku (ULSI) mechanika kwantowa staje się znów niezbędna do zrozumienia transportu 
elektrycznego w warstwach inwersyjnych, mechanika statystyczna i termodynamika zjawisk 
nieodwracalnych pozwalają zrozumieć i wykorzystać zjawiska złożone i sprzężenia pomiędzy 
elementami. W drugim przypadku (mikrosystem), jest równie niezbędne, poza równaniami 
podstawowymi rządzącymi funkcjonowaniem elektrycznym, ścisłe łączenie ich z równaniami 
podstawowymi opisującymi prawa mechaniki membran, chemii gazów i roztworów, czy też 
szczepienia molekuł biologicznych. 

Badania uniwersyteckie w tej dziedzinie mogą być prowadzone poza ośrodkami 
zapewniającymi Badania i Rozwój, ale oczywiście w ścisłej z nimi współpracy . Szczególnie 
jeśli chodzi o mikrosystemy, konieczne jest zniesienie istniejących barier pomiędzy 

dyscyplinami i bądź ułatwianie współpracy pomiędzy grupami badawczymi, bądź stworzenie 
grup wielodyscyplinowych. 

W ten sposób kształcenie może korzystać ze stworzonej bazy i w sposób naturalny 
ewoluować, biorąc pod uwagę wymogi teoretyczne postępu wiedzy i praktyczne w celu 
zrealizowania symulacji produkcji przemysłowej, pozwalającej w końcowym efekcie na 
realizację produkcji bezbłędów. 

*** 

Programy badań i kształcenia wiążące uniwersytety Europy Zachodniej i W schodni ej są 
na każdym poziomie bardzo korzystne, dla różnych partnerów. Nawiązane stosunki zasilają 
laboratoria i pozwalają na postęp w różnych dyscyplinach, choćby poprzez konfrontację 
poglądów i stosowanych metod. 

Jeśli chodzi o Politechnikę Łódzką, miło mi tutaj, publicznie, wyrazić radość z 
przyznanego Doktoratu Honoris Causa, ponieważ mogłem się przekonać o dynamiźmie 

waszych grup badawczych, motywacji waszych studentów i znakomitej jakości podjętych prac. 
Pragnąłbym, aby tych kilka uwag na temat „mikroelektroniki" przyszłości, które 
przedstawiłem w stopniu wysoko niewystarczającym, mogło być początkiem działań dla 
jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy waszym Uniwersytetem, a moim Instytutem. 
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Profesor Jerzy Osiowski 

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Teorii Obwodów Instytutu Podstaw 
Elektroniki, wieloletni dyrektor tego Instytutu i dziekan Wydziału Elektroniki. Wybitny 
uczony, autor fundamentalnych prac z teorii obwodów i układów elektronicznych, inicjator 
krajowych badań naukowych w tej dziedzinie. Członek krajowych i zagranicznych organizacji 
naukowych, np. Steering Committee of the European Conference on Circuit Theory and 
Design, Council for European Circuits Society, IFEE, Komitet Elektroniki i Telekomuikacji 
PAN, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Swą wiedzą wspierał rozwój 
elektroniki w Politechnice Łódzkiej. 



Wystąpienie prof. Jerzego Osiowskiego z okazji nadaniu mu tytułu 
doktora honoris causa przez Senat Politechniki Lódzkiej 

26 maja, 1995 

Szanowni Państwo! 

Jest w zwyczaju, aby osoba obdarzona zaszczytnym tytułem honorowym wygłosiła 
\V)'kład, który swoją treścią, swym poziomem odpowiadałby randze otrzymanego wyróżnienia. 
Wobec dzisiejszej promocji tylu znakomitych uczonych z zagranicy, moje wystąpienie musi 
być jednak z konieczności ograniczone. Nie będzie to zatem wykład, lecz jedynie kilka luźnych 
refleksji, które - za co z góry przepraszam - na pewno nie będą odpowiadać doniosłości 
wydarzenia. 

Swoją karierę akademicką rozpocząłem w sposób dla mnie samego dość 

niespodziewany. Jeszcze podczas studiów w Politechnice Warszawskiej prof. Witold 
Pogorzelski (wówczas także profesor Politechniki Łódzkiej) wezwał mnie kiedyś do siebie i 
powiedział: ,,Pan będzie u mnie asystentem". Takiemu profesorowi, jakim był Witold 
Pogorzelski oczywiście nie odmawia się. I tak zaczęła się, trwająca do dzisiaj, moja praca jako 
nauczyciela akademickiego w Politechnice Warszawskiej. 

Po krótkim okresie „flirtu z matematyką" związałem się na stałe z dyscypliną zwaną 
teorią obwodów. Mimo jej podstawowego charakteru przechodziła ona w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat, podobnie jak cała szeroko rozumiana elektronika serię - nie waham się użyć 
tego słowa - kataklizmów, ·wywołanych no\V)'mi odkryciami i niebywałym wręcz tempem 
rozwoju, spowodowanym głównie postępami w technologii. W szalenie uporządkowany i 
ustabilizowany świat obwodów linio\V)'ch poło\V)' tego wieku, zakłócany jedynie gdzieś na 
swoich peryferiach takimi osobliwościami, jak nieliniowa teoria generacji Janusza 
Groszkowskiego, czy elementy z rdzeniem ferromagnetycznym, zaczęły wkraczać nowe 
odkrycia i nowe idee, \V)'magające zasadniczych przewartościowań. Tranzystor i cała gama 
elementów półprzewodniko\V)'ch, wzmacniacz operacyjny i układy aktywne, elementy 
niestacjonarne i przełączane, niewiarygodny postęp w projektowaniu, produkcji i 
zastosowaniach układów scalonych - to tylko niektóre z nich. A dalej: technika cyfrowa i 
mikroprocesor, fascynująca wizja elek.1:roniki cyfrowej. I wreszcie nieustannie doskonalony 
komputer z całym bogactwem metod obliczenio\V)'ch i graficznych, symulacyjnych i 
optymalizacyjnych, umożliwiających rzeczy do niedawna nie\V)'obrażalne. Nieustanny wzrost 
\V)'korzystywanych w praktyce częstotliwości - gigaherce i teraherce - a także szybkości 
działania urządzeń cyfro\V)'ch - pikosekundy i femtosekundy - nie do końca jeszcze 
uświadomione perspek.1:ywy fotoniki i \\!)'korzystania światła i w końcu pytanie: co dalej? Czy 
wobac tak burzliwego rozwoju i pojawiania się w elektronice zupełnie no\V)'ch możliwości 
teoretycznych i technicznych, czy jest w ogóle sens uczyć teorii obwodów, a tym bardziej 
szukać w niej - lub na jej obrzeżach - tematów badawczych? 

Nie jest łatwo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, choć odpowiedź jest 
potrzebna. Bardziej intuicja i wiara, niż trzeźwa ocena, mówią mi, że jednak tak. Mimo 
niebywałych wręcz współczesnych możliwości techniki cyfrowej układy analogowe nie są 
skazane na zagładę, a osiągnięcia ostatniego dziesięciolecia - chociażby w zakresie sieci 
neurono\V)'ch, teorii filtrów, czy deterministycznego chaosu - wskazują raczej na nieśmiały 
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jeszcze, ale jednak powrót do świata analogowego. Może więc i w przyszłości ta „staruszka" -
teoria obwodów będzie jeszcze potrzebna! 

Szanowni Państwo! 

Na zakończenie proszę pozwolić mi na refleksję bardziej osobistą. Niemal dokładnie 
czterdzieści dziewięć lat temu, z końcem maja 1946 roku, tu w Lodzi, w Miejskim Liceum 
Męskim (bo tak się wówczas nazywało przedwojenne Liceum im. Józefa Piłsudskiego) 
zdawałem maturę. Zaiste niezbadane są wyroki Opatrzności i decyzje Wysokiego Senatu 
Politechniki Łódzkiej, skoro prawie po pół wieku, pod koniec mojej kariery zawodowej, 
znowu tu właśnie - w Lodzi spotyka mnie ten ogromny zaszczyt. Jest w zestawieniu tych dat 
jakaś symbolika, jakaś klamra spinająca te dwa, jakże ważne wydarzenia w moim życiu. I za to 
także chciałbym wyrazić swą wdzięczność, składając na ręce Jego Magnificencji i Wysokiego 
Senatu podziękowania za ten zaszczytny tytuł, a także serdeczne gratulacje z okazji pięknego 
jubileuszu Uczelni. Pragnę również życzyć Politechnice Łódzkiej, aby nie słabło tempo jej 
osiągnięć, a następne pięćdziesięciolecie było pasmem samych sukcesów! 
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Profesor Roberto Schmid 

Rektor Uniwersytetu w Pawii, doktor honoris causa Uniwersytetu Strathclyde. Członek 

międzynarodowych korporacji naukowych: New York Academy of Sciences, Barany Society, 
European Brain and Behaviour Society. Wybitny uczony, zasłużony w rozwoju automatyki; 
pionier badań i autor fundamentalnych prac w dziedzinie bioinżynierii i teorii systemów 
zastosowanych w neurologii. Za osiągnięcia naukowe otrzymał wysokie wyróżnienia 
międzynarodowe oraz odznaczenia państwowe Włoch i RFN. Zasłużony dla rozwoju 
współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem w Pawii a Politechniką Łódzką. 



Wystąpienie prof. Roberto Schmida z okazji nadania mu tytułu 
doktora honoris causa przez Senat Politechniki Lódzkiej. 

26 maja, 1995 

Magnificencjo Rektorze Profesorze Krysiński, 
Profesorze Materka, 
Drodzy Koledzy z Politechniki Łódzkiej , 
Szanowni Państwo ! 

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem być tutaj dzisiaj i brać udział w uroczystości z 
okazji SO-lecia Politechniki Łódzkiej oraz otrzymać tytuł doktora honoris causa od tej 
znakomitej Uczelni, znanej na całym świecie ze swojego wkładu w postęp nauki i techniki 
w ciągu 50 lat swojego istnienia. 

50 lat może być uważane za krótki okres w porównaniu z długą historią niektórych 
europejskich uniwersytetów, jak np. Uniwersytetu w Pawii, który był oficjalnie uznany za 
"studium generale" w 1362r.; prawie w tym samym czasie co Uniwersytet w Krakowie i przez 
tego samego monarchę Króla Karola IV. Może być to krótki okres czasu, ale nie w nauce. 

Kiedy byłem studentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice w Mediolanie, pod 
koniec lat 50. lampy elektronowe ( diody, triody i pentody te cudowne przedmioty, których 
nasi synowie nigdy nie widzieli ani nie dotknęli) wciąż były podstawą pasjonujących wykładów 
na temat nowych możliwości ukrytych w obwodach nieliniowych. Tranzystory były zaledwie 
wspomniane na końcu mojego podręcznika jako "obiecująca" nowa technologia. Era krzemu 
jeszcze się nie zaczęła, a raczej została zapoczątkowana w najbardziej tajnych laboratoriach 
naukowych. Słowa takie, jak obwody scalone i wielkoskalowe układy scalone, MOS, FET, 
optoelektronika, itp. nie były jeszcze wprowadzone do słownika technicznego. Bawiąc się 
wtedy lampami elektronowymi i innymi elektrycznymi elementami, które można było zobaczyć 
bez szkła powiększającego czy mikroskopu, nikt nie wyobrażał sobie, że za kilka lat będzie 
można umieścić miliony równorzędnych elementów na powierzchni kilku centymetrów 
kwadratowych. 

Komputer, który wykorzystałem w mojej pierwszej pracy badawczej zajmował razem z 
urządzeniami peryferyjnymi cały pokój i był umieszczony w centrum komputerowym -
czystym, magicznym miejscu, które było z dumą pokazywane gościom, i do którego miało 
wstęp kilkoro uprzywilejowanych osób. Teraz taka sama moc liczenia i taka sama pojemność 
pamięci są dostępne w komputerze osobistym, który możemy umieścić na naszym biurku albo 
trzymać w domu dla naszych synów, którzy grają w gry komputerowe bez żadnego szacunku 
dla informatyki, i wzbudzają we mnie zazdrość dla ich umiejętności. 

Człowiek nie podróżował jeszcze w przestrzeni kosmicznej, a księżyc był w sercach 
poetów, a nie w programach badań kosmicznych. Łańcuch DNA nie był jeszcze odkryty, a 
genetyka była w powijakach. Naukowcy porozumiewali się wciąż za pomocą zwykłych listów 
lub wysyłając projekty pocztą lotniczą, jeśli fundusze naukowe były wystarczająco duże, aby 
pozwolić nam na taki szybki sposób porozumiewania się. Jeszcze wiele czasu miało upłynąć 
nim korespondencja z prawdziwego zdarzenia za pomocą poczty elektronicznej czy sieci 



INTERNET pozbawiła nas przyjemności zaglądania do skrzynki pocztowej, aby zobaczyć, czy 
oczekiwana odpowiedź już nadeszła. 

Możemy mnożyć podobne przykłady ze wszystkich dziedzin nauki i techniki, ale nie 
ma potrzeby udowadniać, że postęp w nauce był szybszy w ostatnich 50 latach, niż we 
wszystkich poprzednich wiekach. Tak więc Drodzy Przyjaciele z Politechniki Łódzkiej, nie 
jesteście w cale tacy młodzi, a Wasza Uczelnia miała okazję żyć w ważnym dla postępu 
technicznego okresie, podobnie jak Uniwersytet Strathclyde w Glasgow. 

Chciałbym powiedzieć, że czuję się tutaj jak u siebie, tak dobre i mocne są związki 
pomiędzy naszymi Uczelniami. Pierwszą wizytę w Lodzi złożył Profesor Savini w 1979r., 
która stała się filarem naszej współpracy. Następnie do Pawii przyjechał Profesor Turowski, 
aby rozpocząć współpracę naukową w zakresie maszyn elektrycznych. W 1984r. zawarta 
została oficjalna umowa dwustronna, którą podpisał Rektor Kroh w imieniu Politechniki 
Łódzkiej i Rektor Castellani reprezentujący Uniwersytet w Pawii. 

Od tego czasu wielu profesorów i studentów budowało rok po roku solidny most 
pomiędzy naszymi Krajami i Uczelniami. W 1987r. do dwustronnej umowy dołączył 
Uniwersytet Strathclyde, czyniąc ją trójstronną. Początkowa współpraca na polu 
elektromagnetyzmu stosowanego, której owocem jest do tej pory 40 referatów naukowych, 
została rozwinięta na inne dziedziny, takie jak : chemia radiacyjna oraz historia architektury i 
sztuki. 

W ciągu ostatnich 1 O lat zorganizowano 6 seminariów w Glasgow, Pawii i Łodzi, dwa 
z dziedziny maszyn elektrycznych i cztery z zakresu chemii radiacyjnej. Te ostatnie nazwano 
"Seminariami Castellaniego", od imienia poprzedniego Rektora Uniwersytetu w Pawii, który 
opuścił nas w 1989r - gorącego zwolennika tej współpracy. 

Na początku bieżącego roku nasza trójstronna umowa rozwinęła się, przyjmując do 
swoJego grona Uniwersytet Monash w Melbourne i stając się w ten sposób umową 
czterostronną. 

Jestem przekonany, że współpraca ta będzie rozwijać się w atmosferze silnych 
związków naukowych i coraz większej przyjaźni. Będzie to celem przewodnim mojej 
działalności jako Rektora Uniwersytetu w Pawii. 

Panie Rektorze Krysiński, Profesorze Materka, Drodzy Koledzy z Politechniki 
Łódzkiej, jestem ogromnie wdzięczny za tak wspaniały zaszczyt jakim mnie obdarowaliście i 
jednocześnie trochę onieśmielony. 

Otrzymany od W as tytuł doktora honoris causa chciałbym dedykować mojej żonie 
Puccy, w podziękowaniu za jej cierpliwość i miłość od prawie 30 lat. Była zawsze przy mnie, 
tak jak jest i dzisiaj, w najważniejszych momentach mojego życia. 

Żyj 100 lat Politechniko Łódzka! 
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