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Do Ambasady Francji zaproszono przed-
stawicieli społeczności francuskiej oraz 
osoby szczególnie zaangażowane w rozwój 
współpracy polsko-francuskiej, ze środowisk 
intelektualnych i kulturalnych.

Prezydent Macron w przemówieniu podkreślił 
szczególną rolę jaką Polska odgrywa w sensie geo-
politycznym, ekonomicznym i społecznym. Ważnym 
wątkiem wystąpienia była współpraca polsko-fran-
cuska na rzecz rozwoju technologii. Prezydent szcze-
gólną uwagę zwrócił na współpracę ze szkolnictwem 
wyższym. Poruszył też kwestie klimatyczne, apelując 
o nawiązywanie partnerstw służących rozwojowi 
proekologicznych rozwiązań w Polsce.

W czasie spotkania Prezydent Macron poświęcił 
dłuższą chwilę na rozmowę z rektorem prof. Sła-
womirem Wiakiem. Dotyczyła ona planów dalszej 
współpracy naukowej i dydaktycznej oraz potrzeby 
rozwoju projektów realizowanych wspólnie z prze-
mysłem francuskim. Rektor wspomniał o wspólnych 
projektach uczelni z Airbus Helicopters i zapewnił 
o znaczeniu jakie ma wieloletnia współpraca z Francją 
dla naszej uczelni. Prezydent Macron wyraził słowa 
uznania dla PŁ jako czołowej polskiej uczelni rozwi-
jającej współpracę z uczelniami francuskimi. PŁ jest 
liderem w Polsce w liczbie wyjazdów studentów i pra-
cowników do francuskich uczelni i przedsiębiorstw.

Wśród zaproszonych do Ambasady gości była też 
dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej dr 
inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.                                 n ip

Na początku 2020 roku wizytę w Politechni-
ce Łódzkiej złożył Jarosław Gowin – wicepre-
mier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 Rektor prof. Sławomir Wiak mówił po spotkaniu 
– Pierwszym z głównych tematów, o których rozma-
wialiśmy był przebieg inwestycji Alchemium. Poinfor-
mowałem ministra, że prace biegną zgodnie z planem. 
Inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się 
zatem w nowej auli. Minister uzyskał więc potwierdze-
nie, że przyznana uczelni dotacja, wynosząca niemal 
100 milionów złotych, spełnia założoną rolę i dzięki 
niej uczelnia zyska tak oczekiwany od lat nowy obiekt. 

Rektor przedstawił plany kolejnych inwestycji 
w naszej uczelni – budynku pasywnego i modernizacji 
gmachu papiernictwa. Zadania te uzyskały częściowe 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. – W tym 

kontekście rozmawiałem z panem ministrem o koniecz-
ności uruchomienia w trybie pilnym przynajmniej części 
obligacji skarbu państwa przyznanych Politechnice 
Łódzkiej w kwocie 31 725 000 zł. Zamiar uczelni złożenia 
takiego wniosku do ministerstwa finansów spotkał się 
ze zrozumieniem wicepremiera Gowina. – kontynuował 
rektor. – Trzecia istotna sprawa, która wzbudziła zainte-
resowanie mojego gościa, dotyczyła procesu wdrażania 
przepisów ustawowych. Podkreśliłem, że proces zmian 
w uczelni toczy się bez większych problemów i zagrożeń. 
Rozmawialiśmy przy tej okazji o potrzebie zmiany nie-
których zapisów. Minister Gowin zgodził się, że w trybie 
operacyjnym nie wszystkie spełniają przewidzianą dla 
nich rolę i należy zastanowić się nad ich korektą. 

n Ewa Chojnacka

Minister nauki w PŁ

Rektor prof. Sławomir Wiak wziął udział w uroczystym przyjęciu Communau-
té française z okazji wizyty w Polsce Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 

Rektor PŁ na spotkaniu 
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