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Boma Momentum Viewing Party zgroma-
dziło w IFE pasjonatów i aktywistów wrażli-
wych na niepokojące zjawiska zachodzące 
w dzisiejszym świecie.

W Centrum Kształcenia Międzynarodowego spo-
tkali się studenci, pracownicy PŁ oraz przedstawiciele 
instytucji zewnętrznych, by wspólnie obejrzeć trans-
misję paryskiej konferencji Boma Momentum. Zorga-
nizowała ją 27 stycznia 2020 roku międzynarodowa 
sieć Boma Global.

Boma Global to inicjatywa stworzona przez ludzi 
z wieloletnim doświadczeniem w realizacji interak-
tywnych wydarzeń i szkoleń dla tych, którzy chcą 
aktywnie mierzyć się z najważniejszymi wyzwaniami 
naszych czasów – gwałtownymi zmianami klimatu, 
rozwojem technologii, struktur społecznych oraz 
lokalnych i globalnych gospodarek. Założycielka sieci 
Lara Stein i jej współpracownicy wykorzystują przy 

tym praktykę zdobytą podczas budowy platformy 
wymiany myśli i doświadczeń TEDx, która stała się 
globalnym ruchem społecznym, mającym na koncie 
ponad 15 000 zrealizowanych wydarzeń. 

Podczas paryskiej konferencji Boma Momentum 
wysłuchano wystąpień 15 mówców – prezesów kor-
poracji, aktywistów i artystów. Przedstawili oni swój 
punkt widzenia m.in. na ekologię, walkę z rasizmem 
i społeczną odpowiedzialność biznesu. Transmisję 
konferencji otworzył w IFE szef Boma Poland – Ralph 
Talmont. Podkreślił on, że konferencje i dyskusje to 
dopiero początek działań sieci. Najważniejszym celem 
jest nie samo nakreślanie społecznych problemów, 
ale ich rozwiązywanie za sprawą oddolnych działań 
i inicjatyw. Spotkanie w IFE stworzyło szansę na 
podjęcie szerszej współpracy pomiędzy Boma Poland 
i Politechniką Łódzką.
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Wspólnie o lepszym jutrze

W Centrum Kształcenia Mię-
dzynarodowego już po raz 
20. odbyła się Gala Zakoń-
czenia Studiów. 

  Absolwenci z roku akade-
mickiego 2018/2019, otrzymali 
certyfikaty, których wręczeniu 
towarzyszyła prezentacja ich syl-
wetek: ścieżki kształcenia, tematu 
pracy dyplomowej i nazwy uczelni 
zagranicznej, w której odbyli część 
studiów. Absolwenci wystąpili 

szych absolwentów ufundowane 
przez Stowarzyszenie Absolwen-
tów IFE. Prezes Stowarzyszenia 
i była studentka IFE – Magdalena 
Puisney-Hebdowska – wręczyła 
pamiątkowe długopisy trzem 
absolwentkom – Aleksandrze 
Szafarz (Gestion et Technologie), 
Idzie Schilling (Biomedical Engi-
neering) oraz Katarzynie Zielińskiej 
(Management).

Dyrektor Centrum Współpracy 
Międzynarodowej dr inż. Dorota 
Piotrowska, prof. PŁ uhonorowała 
dwójkę absolwentów – Idę Schil-
ling oraz Daniela Kolasa – listami 
polecającymi. Ida i Daniel podczas 
studiów wyróżnili się znakomitymi 
wynikami oraz zaangażowaniem 
w życie akademickie.

CKM wykształciło do dziś 3500 
absolwentów, z których większość 
odnosi sukcesy zawodowe w kraju 
i za granicą. 
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Pożegnanie absolwentów IFE

Absolwenci oraz 
ich profesorowie
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w tradycyjnych togach i biretach 
z nadrukowaną datą ukończenia 
studiów. Gala Zakończenia Stu-
diów w IFE jest wyjątkowa nie 
tylko dla samych absolwentów, 
ale również dla ich rodzin. Nieprzy-
padkowo jej termin przypada na 
grudzień, kiedy to wszyscy zjeż-
dżają do rodzinnych domów na 
Święta Bożego Narodzenia.

W tym roku po raz pierwszy 
wręczono nagrody dla najlep-


