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Profesor Czesław Strumiłło urodził się 17 lutego 1930 roku w Wilnie. Był synem Anieli,           
z domu Jocz i Karola Strumiłło, majora Wojska Polskiego. W 1947 roku rozpoczął studia          
na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 1952 roku uzyskał dyplom inżyniera 
chemika, magistra nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. W 1951 roku będąc 
jeszcze studentem został zatrudniony w Politechnice Łódzkiej na stanowisku asystenta             
w Katedrze Inżynierii i Aparatury Chemicznej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał       
w 1961 roku na podstawie pracy Przenikanie masy w kolumnie rektyfikacyjnej wypełnionej,       
a doktora habilitowanego w 1966 roku na podstawie pracy Równoczesne wnikanie ciepła i masy 
w procesie odparowania cieczy do strumienia powietrza. W 1974 roku uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a zwyczajnego w 1981 roku.

Począwszy od końca lat sześćdziesiątych rozwijał wraz ze współpracownikami badania            
w zakresie teorii i techniki suszenia. Jego działalność naukowa związana była z transportem 
ciepła i masy w procesach destylacji, odparowania, suszarnictwa, fluidyzacji oraz ich mo-
dyfikacji. Pod jego kierunkiem ukształtował się zespół naukowy o czołowej pozycji w dziedzi-
nie suszarnictwa w kraju i o uznanym autorytecie 
międzynarodowym, mający znaczący wpływ na 
rozwój badań suszarniczych. W latach 1961-1962    
był stypendystą British Council na Uniwersytecie 
Birmingham, a w latach 1981-1982 Royal Society     
na Uniwersytecie Salford. W latach 1966-1968 

odpowiadając na propozycję Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, pracował jako visiting 
professor na Universidad Central de Las Villas w Santa Clara na Kubie, podejmując się 
utworzenia tam laboratorium badawczego i rozwinięcia badań w dziedzinie inżynierii 
chemicznej.

Profesor Czesław Strumiłło jako visiting professor wygłaszał na zaproszenie wykłady           
w ośrodkach naukowych w Wielkiej Brytanii, RFN, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii,         
we Włoszech, Norwegii, Chinach, Egipcie, Czechosłowacji, Białorusi, Kanadzie. Był 
członkiem rad redakcyjnych licznych czasopism zagranicznych. Prowadził aktywną 
działalność organizacyjną w zakresie nauki i dydaktyki. Wniósł cenny wkład w organizację 
Międzynarodowych Sympozjów Suszarniczych (IDS) odbywających się w cyklu dwuletnim 
od 1978 roku. Był członkiem Komitetu Doradczego IDS, a w 1996 roku organizatorem 
jubileuszowego - 10. sympozjum - odbywającego się w Polsce, w  Krakowie.

W latach 1984-1987 Profesor Strumiłło był prorektorem, a następnie w latach 1987-1990 
rektorem Politechniki Łódzkiej. W latach 1993-1999 był dziekanem Wydziału Inżynierii  
Procesowej  i  Ochrony  Środowiska.

Profesor Czesław Strumiłło.

Powołanie Profesora Czesława Strumiłło 
na członka rzeczywistego PAN, 2002 rok.
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W latach 1990-1996 Profesor Strumiłło był dwukrotnie wybierany do Komitetu Badań Naukowych, a w kadencji 1993-1996 
przewodniczył Komisji Badań Stosowanych oraz był wiceprzewodniczącym KBN. Był ekspertem Ministra Edukacji Narodowej, 
wiceprezesem Łódzkiego Oddziału PAN, delegatem Polski do Drying Working Party oraz do Science Advisory Committee European 
Federation of Chemical Engineering. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz członkiem 
szeregu rad naukowych. Przewodniczył Polskim Misjom Naukowym w Japonii, RFN i Korei Płd. oraz uczestniczył w takiej misji         
w Wielkiej Brytanii. Był współinicjatorem badawczego Programu Polsko-Niemieckiego INCREASE w zakresie ochrony środo-       

wiska, bezpieczeństwa procesowego i racjonalnego użytkowania energii. W 1989 roku 
wybrany został na członka korespondenta, a w 2002 roku na członka rzeczywistego    
Polskiej  Akademii Nauk. Od 1962 roku był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów               
i Techników Przemysłu Chemicznego oraz European Federation of Chemical Engineering,   
a  od  1984  roku  Łódzkiego  Towarzystwa  Naukowego.

Dorobek naukowy Profesora łącznie obejmuje autorstwo i współautorstwo wydawnictw 
książkowych  ponad 200 publikacji w czasopismach i materiałach z konferencji nauko-
wych, wiele wydawnictw monograficznych i rozdziałów w książkach. Czesław Strumiłło   
był autorem m.in. pierwszej polskiej monografii        
z dziedziny suszenia pt. Podstawy teorii i techniki 
suszenia, współautorem monografii Drying: 
Principles, Application and Design, współautorem 
książki Habndbook of Drying Technology and 
Desing, a także współautorem i edytorem 
monografii Thermal Processing of Biomaterials. 
Był  promotorem  15  przewodów  doktorskich.

Za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej Profesor Strumiłło 
otrzymał jedenaście Nagród Ministra Edukacji 
Narodowej. W 1994 roku został laureatem między-
narodowej nagrody Award for Excellence in Drying 
Research, a w 1996 Nagrody Naukowej Miasta 
Łodzi. W 1995 roku otrzymał tytuł Honorary 
Professor Uniwersytetu Tianjin w Chinach. 
Odznaczony był m.in. Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji 
Narodowej. W 1989 roku Profesor Strumiłło 

otrzymał godność i tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow,               
w  2000  roku  Politechniki  Łódzkiej,  a  w  2001  roku  West  Hungarian  University.

Profesor  Czesław  Strumiłło  zmarł  30  września  2018 roku  w Łodzi.

Dyplom nadania
Profesorowi Czesławowi Strumiłło

tytułu i godności doktora honoris causa
Politechniki Łódzkiej.

Profesor Czesław Strumiłło 
w todze doktora honoris causa 

Uniwersytetu Strathclyde, 1989 rok.
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Z Politechniką Łódzką jestem związany prawie pięćdziesiąt lat. W 1947 roku rozpocząłem           

na tej uczelni studia, a w roku 1951 pracę - na Wydziale Chemicznym na stanowisku zastępcy 
asystenta. Później miałem szansę przechodzić kolejne szczeble kariery akademickiej.        
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy zaczynaliśmy rozbudowywać tą nowo 
powstałą politechnikę i tworzyć jej tradycję, atmosfera była nieco inna niż obecnie.    
Bardzo bym sobie życzył, żeby tamta atmosfera, z lat pięćdziesiątych wróciła w mury  
naszej uczelni. Entuzjazm i zaangażowanie były większe, a chęć nauki była wręcz ogromna.  
Młodzież, która rozpoczynała studia w końcu lat czterdziestych miała za sobą przeżycia 
wojenne, była świadoma ogromnych trudności jakie przeżyła, jakie przeżyły ich rodziny      
i cały kraj. Mówię to z perspektywy własnego doświadczenia. Wszyscy nosiliśmy, w tym 
1947 roku, z dumą czapki Politechniki Łódzkiej. Atmosfera wytężonej pracy panowała nie 
tylko wśród studentów, ale również wśród pracowników. Światła w poszczególnych 
katedrach paliły się do późna w nocy. I to było zupełnie naturalne, zupełnie normalne,          
a warunki były trudne. Przede wszystkim trudne były warunki pracy naukowej. Byliśmy 
ubodzy w literaturę i aparaturę. Na kierunkach politechnicznych, które przecież nie są 
filozofią czy humanistyką, potrzebne są laboratoria. Wszystko wtedy trzeba było      
dopiero organizować, kupować i montować. Niekiedy musieliśmy dokonywać cudów,     
aby dydaktyka  była  na  odpowiednim poziomie oraz żeby rozpocząć i realizować        
prace  badawcze.

Mój dorobek naukowy w pierwszych latach pracy    
nie jest taki jak bym mógł sobie życzyć, właśnie ze 
względu na warunki. Dopiero tworzyliśmy kierunki 
badań, ale te siedem publikacji czy raczej opracowań      
z tego okresu ma dla mnie znacznie większą wagę         
niż dzisiejsze. Obecnie młody człowiek, który wchodzi   
w dobrze wyposażony zespół, o dużych tradycjach ma 
szansę szybszego rozwoju. Oczywiście związane jest      
to również z charakterem człowieka. W tym zawodzie     
obok talentu, który jeden ma, a drugi go nie ma - różnie to 
bywa - trzeba jednak dużo czasu poświęcać na pracę,        
na studium literaturowe, na laboratoria, na pracę nad     
sobą. Ciągle się trzeba szkolić i dokształcać. U każdego 
zainteresowania naukowe kształtują się w miarę upływu 
czasu,  w  toku  zdobywania  doświadczeń.

Czesław Strumiłło, lata 40. XX wieku.

Legitymacja szkolna  Czesława Strumiłło  z 1945 roku z liceum 
ogólnokształcącego  w Toruniu  i  legitymacja  z 1947 roku upoważniająca          

do korzystania  ze  zniżek  Kolei Elektrycznej Łódzkiej.
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Moje pierwsze zainteresowania dotyczyły procesów destylacji oraz procesów rektyfikacji.  
Tym zagadnieniom poświęcona była moja praca magisterska, a później doktorska częściowo 
związana z jednoczesnym ruchem ciepła i masy. A stąd już było bardzo blisko do procesów teorii 
i praktyki suszenia. Zająłem się 
bardzo intensywnie tym proce-
sem. I mam dużą satysfakcję      
z obranego przeze mnie kierun-
ku, bo w toku wielu lat udało   
mi się zgromadzić duży zespół, 
który pracuje w tym właśnie 
obszarze nauki. Zagadnienia 
suszarnicze są bardzo ciekawe        
i nośne nie tylko z punktu 
widzenia teoretycznego czyli 
podstawowego. Mamy tutaj 
jednoczesny ruch ciepła i masy 
oraz zagadnienia hydrodyna-
miczne i konstrukcje suszarek,    
ale jednocześnie jest to proces   
o dużych możliwościach aplika-
cyjnych zastosowań. Wystarczy 
powiedzieć, że na proces susze-
nia zużywa się w skali kraju     
od 12 do 15 procent całej energii 
wytwarzanej w gospodarce 
narodowej, nie tylko w Polsce, 
ale również w innych krajach. 
Stąd też ten proces jako 
bardzo energochłonny, ma 
wręcz ogromne możliwości 
zastosowań, a co za tym 
idzie i ogromne możliwo-
ści oszczędności energii.   
A oszczędność jest zawsze 
bardzo istotna w każdej 
gospodarce narodowej .  
Suszarnictwo jest ukierun-
kowane  na  wszystko.

Dyplomy uzyskania przez 
Czesława Strumiłło stopni naukowych: 

doktora i docenta.

Notatki do wykładów.

Zespół Katedry Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. 
W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Roman Zarzycki, Zdzisław Kembłowski, 

Mieczysław Serwiński, Czesław Strumiłło, Jan Iciek i Henryk Błasiński. 
Laboratorium w gmachu Wydziału Włókienniczego, 1964 rok.
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W naszej katedrze i w zespole zajmujemy się oczywiście 
suszeniem produktów biotechnologicznych i to jest jedna          
z naszych specjalności. Ale procesowi suszenia poddaje się 
wiele produktów: nawozy sztuczne, farmaceutyki, materiały 
spożywcze, tekstylne, samochody czy autotransformatory. 
Współpracowaliśmy m.in. z Instytutem Elektrotechniki, który 
w swoim czasie funkcjonował przy Zakładach Elta - jednej z 
największych fabryk autotransformatorów w Europie. 
Ostatnim, jak wiadomo, stadium produkcji transformatora    
jest suszenie i etap ten, który trwał prawie 80 godzin był       
tzw. wąskim gardłem całej produkcji. Dzięki wprowadzeniu 
nowej metody – ewaporacyjnej, czyli suszenia w oparach 

rozpuszczalników organicznych, trzykrotnie skróciliśmy ten pro-
ces. To ewidentny przykład zastosowania suszenia w zupełnie 
innej,  odległej  od  chemii  czy  chemii  spożywczej  dziedzinie.

Asia-Pacific Drying Conference. Obok Profesora Strumiłło chińscy doktoranci z Łodzi,  
od lewej: prof. Liu Xiang Dong, dr Li Xianyou i dr Li Sheng, Hongkong, 2007 rok.

Świadectwa patentowe Profesora Czesława Strumiłło.

Profesor Czesław Strumiłło w gronie współpracowników. 
Politechnika Łódzka, 1974 rok.
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Suszarnictwo to bardzo szeroki temat i bardzo szeroka specjalność. Obok osiągnięć naukowych 
naszego zespołu mogę mówić również o pewnych działaniach organizacyjnych. Od wielu lat 
jestem przewodniczącym grupy suszarniczej w Komitecie Inżynierii Chemicznej Polskiej 
Akademii Nauk. W ramach tego ciała organizujemy ogólnopolskie seminaria suszarnicze. 
Działamy również w ramach struktur europejskich. Jestem delegatem Polski do European 
Federation of Chemical Engineering Drying Working Party, gdzie również odbywamy semina-   
ria i spotkania. W  roku 1987, gdy  byłem  przewodniczącym  tej  europejskiej grupy suszarniczej, 
zorganizowałem  seminarium u nas, w ramach polskiej konferencji suszarniczej. Mieliśmy bardzo 
wielu  gości z całej Europy.  To  było  takie święto suszarnicze na naszym podwórku.

Od roku 1978 zaczęto organizować, w cyklu dwuletnim, światowe 
sympozja suszarnicze - Internationale Drying Sypmposium. Inicjatorem 
sympozjów był profesor Mujumdar z Uniwersytetu McGill, czołowego 
uniwersytetu w Kanadzie. Pierwsze seminarium odbyło się w Montrealu, 
podobnie i drugie, a kolejne odbyły się: w Birmingham w Anglii, w Wersalu 
we Francji,  
w Kioto w 
Japonii ,  w 
Bostonie w 
Stanach Zje-
dnoczonych, 
w  P r a d z e  
czeskiej oraz  
w Brisbane 
w Australii.  
W tym roku 
sympozjum 
odbywa się 
w  P o l s c e .  
W y b o r e m  
tym zosta-
l i śmy  wy-
raźnie wy-

różnieni ponieważ jest to dziesiąte            
- jubileuszowe sympozjum i jest ono 
organizowane przez mój zespół, przez 
moją grupę. Sympozjum odbędzie się      
w  Krakowie.

Nagrody Ministra Nauki, 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki 

za  osiągnięcia  w  dziedzinie

badań  naukowych 

i  wyróżniających  się  podręczników.

Nagroda Ministra 

Edukacji Narodowej

indywidualna za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze.

Członkowie założyciele Polskiego Towarzystwa Suszarnictwa.
Od lewej: Janusz Adamiec, Władysław Kamiński, Wiktorian Tarnawski, Jerzy Weres, 

Stanisław Sieniutycz, Czesław Strumiłło, Eugeniusz Kamiński, Stefan Kowalski,
Jerzy Malczewski, Józef Nastaj, Zdzisław Pakowski, Ryszard Kramkowski, 

Zbigniew Gawrzyński. Łódź, 2002 rok.
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Chcemy pokazać światu wieki naszej akademii, to piękne miasto i nasze zabytki. Planowany jest przyjazd około 300 uczonych          
z dziedziny suszenia z całego świata. Jest to osiągnięcie, dzięki któremu mamy śmiałość powiedzieć, że jesteśmy wiodącym 
ośrodkiem suszarnictwa w Polsce. Tradycją jest, że podczas światowych sympozjów suszarniczych wręczane są nagrody osobom 
zasłużonych czy mającym twórcze osiągnięcia w tej dziedzinie przez tworzący się przy okazji sympozjum Międzynarodowy Komitet 
Nagród. Na sympozjum, które miało miejsce w Australii, w pobliżu Brisbane, otrzymałem nagrodę -Award for Excellence in Drying 
Research. Jest to dla mnie ogromna satysfakcja, bo nagroda jest uznaniem za całokształt mojej działalności naukowo-badawczej       
w  dziedzinie  suszenia.

Kontakty uczonego czy pracownika nauki ze światem            
są niezmiernie ważne. Miałem to szczęście, że w roku 1961 
udało mi się wygrać konkurs i zostać stypendystą British 
Council. Dzięki temu pojechałem do Wielkiej Brytanii. 
Spędziłem tam rok. Trafiłem na uniwersytet w Birmingham, 
Departman of Chemical Ingeeniring. Czas ten poświęciłem     
nie tylko na szlifowanie języka, ale przede wszystkim 
poznawaniu bardziej złożonej aparatury, a także literatury. 
Nawiązałem kontakty, które potem cały czas procentowały w 
mojej karierze naukowej, a za tym pierwszym kontaktem          
z Anglią poszły inne. W sumie spędziłem ponad pięć lat na 
stażach naukowych, m.in. na stanowiskach visiting professor, 
nie tylko w Anglii, ale również na Kubie, w Chinach i Brazylii. 

Czesław Strumiłło podczas stażu naukowego
w uniwersytecie w Birmingham. Wielka Brytania, 1962 rok.

Czesław Strumiłło w Londynie, 1961 rok.
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W 1981 roku dostąpiłem zaszczytu otrzymania Fellowship of the Royal Society 
w Wielkiej Brytanii i spędziłem rok czasu na Uniwersytecie Salford oraz w 
Electricity Council Research 
Center. Pracowałem tam 
między innymi w laborato-
rium. Bardzo się cieszyłem, 
że mogę sobie spokojnie 
działać nie mając na głowie 
zebrań ani różnych innych 
spraw związanych z organi-
zacją nauki w kraju. Pracowa-
łem nad monografią: Drying, 
Principles, Application and 
Desing, która ukazała się     
w wydawnictwie Gordon 
Science Publishers w Wiel-
kiej Brytanii. Obecnie w 
moim zespole pracujemy 
nad nową publikacją pt.: 

Thermal Processing of Biomaterials, na temat procesów termicznych                 
w materiałach pochodzenia biologicznego. To jest obszerna książka, licząca 

około 600 stron. Jeszcze w 
tym roku zostanie prze-
kazana do druku wydaw-
nictwu angielsko-amerykań-
skiemu. Mam satysfakcję      
i mogę z dumą powiedzieć, 
że w moim zespole wyrosło 
kilku naukowców o świato-
wej renomie. To ludzie, 
których można posłać wszę-
dzie. Będą godnie i dzielnie 
reprezentować Polskę oraz 
naszą dziedzinę nauki .  
Uważam, że profesor, który 
nie pozostawia po sobie 
zespołu czy uczniów po-
pełnia  duży  błąd.

Uniwersytet w Toronto. Wizyta prof. Czesława Strumiłło 

w Katedrze Inżynierii Chemicznej u prof. Trasa, 1992 rok.

Uniwersytet w Toronto. Wizyta prof. Czesława Strumiłło 

w Katedrze Inżynierii Chemicznej u prof. Trasa, 1992 rok.

Od prawej: prof. Roger Keey z Nowej Zelandii, 

prof. Czesław Strumiłło i dr Tadeusz Kudra 

podczas Sympozjum Suszarniczego w Chinach, 1995 rok.

Uczestnicy International Drying Symposium IDS'92 podczas wizyty 

w Macdonald College of McGill University. Od lewej: Janusz Adamiec, 

Czesław Strumiłło, Ireneusz Zbiciński, Vijaya G.S. Raghavan, 

Zdzisław Pakowski, Władysław Kamiński, Tadeusz Kudra.
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Niestety w ostatnich latach nie jestem 
w stanie oddać się całkowicie bada-
niom naukowym - a ta dziedzina pracy 
wymaga takiego oddania - ze względu 
na dosyć duże zaangażowanie w spra-
wy organizacji nauki. Pełnię szereg 
różnorakich funkcji w kraju i Uczelni. 
W ostatnich latach byłem także dorad-

cą, jako ekspert, Ministra Edukacji 
Narodowej. Następnie zostałem wyty-
powany przez środowisko naukowe   
w kraju na członka Komitetu Badań 
Naukowych. Przez pierwsze trzy lata 
byłem członkiem różnych komisji,      
a od dwóch lat jestem przewodni-
czącym zespołu Chemii, Technologii 
Chemicznej i Inżynierii Procesowej. Jestem również przewodniczącym  
Komisji Badań Stosowanych, która skupia wszystkie dziedziny techniki oraz 
wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. Jest to ważna funkcja,         
bo mam kontakt z różnymi sprawami związanymi z nauką, z grantami,             
z kategoryzacją jednostek, z tematami badawczymi własnymi, celowymi    
tzw. zamawianymi, ale funkcja bardzo absorbująca. To w znacznym stopniu 
odciąga mnie od spokojnej pracy naukowej. Spędzam z reguły dwa dni           
w Warszawie. W Politechnice Łódzkiej obecnie pełnię funkcję kierownika 
Katedry  Procesów  Cieplnych  i  Dyfuzyjnych  oraz  jestem  dziekanem  Wydziału  Inżynierii  Procesowej  i  Ochrony  Środowiska.

Profesor Czesław Strumiłło,
 rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1987-1990

w gabinecie rektorskim.

Uroczystość przekazanie insygniów rektorskich, 1987 rok.

Profesor Czesław Strumiłło,
 rektor Politechniki Łódzkiej 

w latach 1987-1990.

Nominacja na funkcję 
rektora Politechniki Łódzkiej.
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Ponadto Politechnika dostała ostatnio obiekt pofabryczny, po firmie 
LODEX, który przydzielono naszemu wydziałowi. Udało się pozyskać 
około 30 miliardów złotych i za te pieniądze adaptujemy ten duży budynek 
na nasze potrzeby. Otwiera to perspektywę pracy ze studentami oraz pracy 
badawczo-naukowej na następne lata. Chcę tu podkreślić, że rozwój 
naszego wydziału i osiągnięte wyniki prac naukowych w dużym stopniu 
zawdzięczamy naszemu seniorowi i założycielowi panu profesorowi 
Mieczysławowi Serwińskiemu. Kontynuujemy Jego dzieło i cieszę się,    
że i ja mam następców, którzy to przejmą. To jest ciągłość pokoleń             
i  ciągłość  pracy  oraz  dobrego  rozwoju  jednostki  naukowej.

W pracy naukowej i dydaktycznej oraz w stosunkach międzyludzkich 
należy cenić uczciwość i zaangażowanie, a wręcz poświęcenie się pracy. 
Praca naukowa, praca nauczyciela akademickiego to jest coś co musi być 
traktowane jak swojego rodzaju misja. Trzeba się temu naprawdę poświę-
cić. Szczególnie w chwili obecnej, kiedy dookoła mamy wiele  możliwo-
ści wyboru innej drogi - mówię mając na myśli ludzi młodych. Obecnie 
istnieje ogromne niebezpieczeństwo luki pokoleniowej. Bardzo się cieszę, 
gdy znajdujemy kogoś kto chce się zaangażować w pracę naukową i cenię 
tych młodych ludzi, którzy są u nas. Staramy się im pomagać - żeby 
zachować właśnie tą ciągłość. Zaangażowanie, pracowitość, uczciwość, 
oddanie nauce - trzeba się z tym urodzić. Trzeba takim po prostu być.     
Być kimś kto chce pracować na uczelni, kto chce poświęcić się pracy 

naukowej, kto lubi pracować ze studentami, kto lubi pracę z młodzieżą.   
To są cechy, które w pracy na uczelni są konieczne. Oczywiście pewna doza 
talentu jest również potrzebna, aby móc sobie radzić w obecnym świecie. 
Świecie, w którym rozwój jest ogromnie szybki. Trzeba się umieć 
dostosowywać, trzeba się szybko uczyć, trzeba nadążać za tym ogromnym 
postępem. To wymaga nie tylko zaangażowania, ale i pewnego talentu. Trzeba 
mieć pewne predyspozycje. Jestem jednak zwolennikiem stanowiska, że trzeba 
podtrzymywać tradycje akademickie. Za kilkanaście lat nas nie będzie, 
oczywiście przyjdą nowi ludzie, nauka będzie się dalej rozwijać, uczelnia 
będzie, mam taką nadzieję, dalej rozkwitała. Natomiast pewne informacje         
o tych, którzy zaznaczyli swoje miejsce w historii uczelni, zaakcentowali      
tutaj swoją obecność powinny zostać udokumentowane i zapisane, bo na tych 
konkretnych przykładach będzie można śledzić rozwój uczelni i rozwój danych 
dziedzin nauki, które powstają, zanikają i się modyfikują. Ten historyczny    
ślad będzie na pewno bardzo cenny. Dziś jeszcze wydaje się, że jest to mało 
ważne, ale za lat dwadzieścia, trzydzieści będą to bardzo cenne dokumenty                   
i  materiały.

Nadanie prof. Czesławowi Strumiłło tytułu Honorary Professor Tianjin Institute
of Light Industry. Od lewej: dr Tadeusz Kudra, rektor Tianjin University 

of Light Industry prof. Guomin Tan, prof. Czesław Strumiłło i prof. Y-K. Pan. 
Chiny, 1995 rok.

Nagrody i dyplomy Profesora Czesława Strumiłło.
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