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W Y D A R Z E N I A
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Program stypendialny Prezy-
denta Miasta Łodzi skierowany jest 
do podejmujących studia w Łodzi 
laureatów i finalistów ogólnopol-
skich olimpiad. Wpłynęło aż 55 
zgłoszeń z całej Polski. Wsparcie 
stypendialne otrzyma 49 osób, 

w tym 17 studiujących na PŁ. 
Wysokość stypendium zależna od 
osiągnięć wynosi 1500, 1350 oraz 
1200 zł na miesiąc. 

Program stypendialny Młodzi 
w Łodzi funkcjonuje od 2008 r. 
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W budynku Alchemium, z udziałem władz uczelni i władz miasta, uroczyście 
wręczono stypendia Prezydenta Miasta Łodzi oraz programu Młodzi w Łodzi. 

łódzcy pracodawcy zaoferowa-
li studentom 15 stypendiów, 4 
miejsca w akademiku oraz kursy 
języka angielskiego, rosyjskiego, 
niemieckiego a także kurs Business 
English dla 39 osób. Wpłynęło 
ponad 350 wniosków! Rektor Po-
litechniki Łódzkiej wręczył dwojgu 
studentom stypendia ufundowane 
przez uczelnię na pokrycie kosz-
tów zakwaterowania w domu 
studenckim. Gratulując wszystkim 
stypendystom, nawiązał do nazwy 
budynku, mówiąc – Życzę, aby 
przyznane stypendia pomogły wam 
osiągnąć sukces, dotrzeć do waszej 
„magii jutra”, do waszych marzeń, 
wyobrażeń o życiu, do waszego 
profesjonalnego startu.

n Ewa Chojnacka

N A U K A

3D printing or additive man-
ufacturing is a process of pro-
ducing three-dimensional solid 
objects from a digital file. Their 
production is done by additive 
processes by applying successive 
layers of material until the object 
is complete. Each of these layers 

can be viewed as a thinly sliced 
horizontal cross-section of the 
eventual object.

In 1984, Chuck Hull developed 
the technology of printing three-di-
mensional objects from digital 
data – this year is considered the 
beginning of the additive manu- 

facturing industry. 1999 marks the 
beginning of 3D bioprinting – sci-
entists at the Wake Forest Institute 
of Regenerative Medicine used 
a 3D printer and produced a syn-
thetic bladder-shaped scaffold 
that was populated with cells taken 
from the patient. 

Using bioprinting
3D bioprinting greatly supports medicine and research. In this regard, great 
progress is being made in laboratories around the world. Research in this 
field is also conducted in carried out at the Laboratory of 3D Bioprinting and 
Biomaterials Research at the Institute of Materials Science and Engineering 
(Faculty of Mechanical Engineering at Lodz University of Technology).
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