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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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