
27

W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 156

W czterech kategoriach rozwiązań: ekologicznych, 
społecznych, usługowych i jakościowych wyłoniono 
12 projektów.

W kategorii Najlepsze rozwiązanie ekologiczne 
drugie miejsce jury przyznało biodegradowalnym 
maseczkom opracowanym przez Politechnikę Łódzką 
w ramach projektu Biogratex, którego liderem była 
prof. Izabella Krucińska. Technologia powstała przy 
współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy 
i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych. 
Opatentowane maseczki ulegają rozłożeniu po 6 
tygodniach od wyrzucenia, są bowiem wykonane 

– Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie, które oznacza, 
że realizowane przez nas progospodarcze i prokonsu-
menckie projekty są dostrzegane i doceniane – mówił 
po spotkaniu rektor.

z polilaktydu, czyli biodegradowalnego polimeru. 
Mają one strukturę wielowarstwową. Wkład filtracyjny 
wykonany jest metodą, która pozwala zatrzymać – 
w zależności od klasy maseczki – nawet do 95 proc. 
zanieczyszczeń i patogenów.

Jednorazowe maseczki chirurgiczne to dziś duże 
zagrożenie dla środowiska, bowiem ich zużycie 
liczone jest w setkach miliardów miesięcznie. Nie 
nadają się do recyklingu, jest problem z ich utylizacją. 
Biodegradowalne maseczki na pewno mogłyby dać 
oddech naszej planecie.
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Nagroda dla 
biodegradowalnych maseczek

Made in Poland dla PŁ
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał z rąk prezesa Polskiej Agencji Przedsię-
biorczości Wojciecha Pomarańskiego przyznaną Politechnice Łódzkiej nagro-
dę Made in Poland 2020.

Nagrodę przyznała Rada Kongresowa Made in 
Poland, wyrażając tym uznanie dla działań naszej 
uczelni na arenie międzynarodowej oraz na rzecz ro-
dzimej gospodarki. Kongres Made In Poland wyróżnia 
firmy, samorządy i uczelnie doceniając ich potencjał, 
który w przyszłości może przełożyć się na sukces oraz 
promocję i rozwój polskiego rynku.

– Prezes komplementował Politechnikę Łódzką 
między innymi za liczne akredytacje zagraniczne, 
programy współpracy międzynarodowej w obszarze 
problemów ważnych dla gospodarki oraz w zakresie 
edukacji, a także za wkład we wdrażanie polskiej myśli 
naukowej w rozwój gospodarki globalnej – powiedział 
rektor prof. Krzysztof Jóźwik. 

Tegoroczny Kongres ma się odbyć 1-2 lipca 2021 
w Berlinie. Rektor PŁ został poproszony o wygłoszenie 
referatu dotyczącego możliwości współpracy z gospo-
darką, udziału nauki w tych procesach, a także inter-
nacjonalizacji w procesach badawczych i kształcenia.
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Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości 
Wojciech Pomarański                                                                                                       foto: Jacek Szabela

W rankingu Polskiego Radia „INNOWACJE 2021” wyróżniono technologię 
z Politechniki Łódzkiej. 




