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Swoje wspomnienia nadesłali 
studenci, doktoranci, pracownicy 
i absolwenci PŁ. Wpłynęło 60 prac. 
Ich autorzy różnili się wiekiem, 
kierunkami studiów, liczbą lat, 
przez które byli związani z PŁ oraz 
doświadczeniami wyniesionymi 
z uczelni. To skutkowało także różno-
rodnością ujęcia tematu konkursu. 
n	 Decyzją Kapituły, której prze-

wodniczył rektor prof. Sławo-

mir Wiak, nagrodę Grand Prix 
w wysokości 5000 zł otrzymuje 
Pan Eugeniusz Łysek, absolwent 
Wydziału Włókienniczego. 

Wyróżnienia w wysokości 2000 zł 
otrzymały dwie osoby:
n	 Pani Elżbieta Muszyńska, któ-

ra po studiach na Wydziale 
Architektury Politechniki War-
szawskiej, rozpoczęła pracę na 
Wydziale Budownictwa Poli-

techniki Łódzkiej i związała się 
z nią na całe zawodowe życie. 

n	 Pan Jerzy Nowakowski, absol-
went Wydziału Mechanicznego, 
na którym studia rozpoczął 
w roku 1955. 
Nagrodzone prace zostaną 

opublikowane w „Życiu Uczelni”.

n	Redakcja ŻU

Wspomnienia nagrodzone
Miło nam ogłosić wyniki konkursu na esej „Moja Politechnika” zorganizowa-
nego z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczel-
ni”, najdłużej nieprzerwanie wydawanego pisma uczelnianego. Czas pande-
mii sprawił, że czynimy to z pewnym opóźnieniem.

Prezes Pomarański mówił o kluczowym znaczeniu 
transferu technologii i komercjalizacji badań. Dys-
kutowano na temat wdrażania na rynku rozwiązań 
rodzących się na uczelniach i służącej temu celowi 
efektywnej promocji.

Celem przyjazdu gości były też dwa elementy 
związane z VIII Polskim Kongresem Przedsiębiorczości 
zaplanowanym 23-25 listopada w Krakowie.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał list nomi-
nujący Politechnikę Łódzką do tytułu Polska Nagroda 
Innowacyjności 2020 w programie Polskiej Agencji 
Przedsiębiorczości oraz redakcji Forum Przedsię-
biorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej i Biznes Puls 
w Gazecie Wyborczej. 

Z kolei prof. Sławomir Wiak otrzymał list zaprasza-
jący go do Rady Honorowej VIII Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości. 

n	Ewa Chojnacka

Wspieramy 
rozwój przedsiębiorczości

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i jego poprzednik na stanowisku prof. Sławomir Wiak 
oraz prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański
                                                                                                                                                 foto: Jacek Szabela

W Politechnice Łódzkiej 4 września gościli Wojciech Pomarański, prezes Pol-
skiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Małgorzata Gracka, redaktor Forum 
Przedsiębiorczości. Dyskusja z rektorem prof. Krzysztofem Jóźwikiem oraz rek-
torem minionej kadencji prof. Sławomirem Wiakiem skupiała się na proble-
mach związanych ze współpracą nauki i biznesu. 




