
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY 

Witam wszystkich w zakładce „DZIAŁO SIĘ” 

Miło mi będzie na jej łamach przedstawiać Wam skróty ostatnich wydarzeń, mających 

miejsce na IFE. Każdy z Was może  przedstawić wydarzenie, w którym brał udział. 

Wystarczy tylko skontaktować się ze mną :) 

Zapraszam! 

Anna Gryszkiewicz 

Specjalista d/s Promocji   

anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl  

(+48 42) 638-38-32 
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“Erasmus in Schools” w 36 Ginazjum 
Poprawiono: czwartek, 13.06.2013 10:58 
 

W ramach projektu ‘Erasmus in Schools’ organizowanego przez grupę SocialErasmus 

ESN-EYE 7 czerwca odbyła się lekcja w 36 gimnazjum w Łodzi. Wzięło w niej udział 

dwóch studentów z wymiany Erasmus z Francji: Fabien Beauducel i Joel Maréchal oraz 

uczniowie klasy sportowej. Francuzi pokazali krótką prezentację o swoim kraju oraz 

sporcie. Aby zmniejszyć dystans pomiędzy nami a uczniami oraz zachęcić ich do 

mówienia po angielsku zrobiliśmy małą grę integracyjną. Następnie zaczęli wspólnie 

rozmawiać o zarówno polskich i francuskich sportowcach, głównie piłkarzach. Uczniowie 

mieli sporo pytań dotyczących tych zagadnień. Francuzi pytali się też uczniów o 

stereotypy na temat francuzów. Na koniec przygotowali mały francuski poczęstunek, 

który bardzo wszystkim smakował. 
  

Following the project ‘Erasmus in Schools’ organized by a group SocialErasmus of  

ESN-EYE, we organized the lesson on 7 June in the middle school number 36 in Łódź. 2 

students from France Fabien Beauducel and Joel Maréchal participated in that event with 

a group of teenagers. French students showed a presentation about their country and 

sport in France.  To encourage teenagers to speak English we organized a short 

integration game. We wanted them to be more talkative. Later, students started talking 

about sport in Poland and France. Polish students got acclimatized very quickly and asked 

a lot of questions. They were also talking about stereotypes about French people. At the 

end of the lesson, there were small French snacks. 

Fabien Beauducel i Joel Maréchal, Aga Piotrowska 
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Świat przemysłu dawniej i dziś 
Poprawiono: poniedziałek, 16.12.2013 15:41 

  

Spotkania studentów trzech partnerskich uczelni odbywają się cyklicznie od roku 2004, 

dwa razy w roku, za każdym razem w innej uczelni. 

  

Ostatnie Seminarium trójnarodowościowe pt. „Świat przemysłu dawniej i 

dziś” zorganizowało Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. 

Uczestnikami byli studenci szkół partnerskich z Niemiec (HTW Saarlandes), Francji 

(INSEEC Alpes-Savoie) oraz my, studenci IFE i nasi opiekunowie. Warto zaznaczyć, że 

Seminarium odbywało się w całości w języku francuskim, dzięki czemu można było 

sprawdzić i doskonalić swoje językowe kompetencje. 

W ramach zajęć zorganizowanych na terenie budynku IFE studenci uczestniczyli w 

wykładach nawiązujących do tematyki Seminarium, w tym: „Mechanizmy Lean 

Manufacturing” (dr inż. Dorota Piotrowska), „Rozwój energii wiatrowej w Polsce i w 

Europie” (dr inż. Jacek Gralewski), „Innowacje” (dr inż. Maria Woźniak-Malczewska) i 

„Tekstylia” (dr inż. Maria Cybulska). W ramach seminarium uczestniczyliśmy w 

warsztatach „Team-building”, prowadzonych przez dr Johna Spellera z Centrum 

Językowego PŁ. Studenci francuskojęzycznego kierunku Gestion et Technologie 

przygotowali prezentacje nawiązujące do łódzkiej strefy ekonomicznej, broszury 

dotyczące Manufaktury - centrum handlowego zbudowanego w miejscu jednego z 

najsłynniejszych kompleksów pofabrycznych w Europie. Tematyka wykładów była 

konfrontowana ze stanem rzeczywistym w czasie wizyt w przedsiębiorstwach – firmach 

BSH oraz Dell. 

Przemysłową historię Łodzi uczestnicy poznawali zwiedzając Muzeum Włókiennictwa, 

Muzeum Herbsta, Muzeum Fabryki oraz Pałac Poznańskiego. Spacer po dawnym 

kompleksie przemysłowym Księży Młyn pozwolił naszym gościom poczuć atmosferę i 

przemysłowy charakter naszego miasta. Dzięki wsparciu Fundacji „Polsko-Niemiecka 

Współpraca Młodzieży”, która częściowo pokryła koszty wizyty, studenci zagraniczni nie 

płacili za nocleg. 

Seminarium Świat przemysłu dawniej i dziś było dla nas źródłem dodatkowej wiedzy i 

ważnym doświadczeniem, które zapewne wykorzystamy także w czasie studiów w 

partnerskich uczelniach realizowanych w ramach programu Erasmus. 

Małgorzata Bartczak, Paulina Samowicz, Karolina Sobczyńska 

studentki IFE 

 

 

 „Erasmus in Schools” w 12 LO 27.06.2013 
Poprawiono: czwartek, 13.06.2013 12:18 

W ramach projektu ‘Erasmus in Schools’ organizowanego przez grupę SocialErasmus 

ESN-EYE 27 maja odbyła się lekcja w XII Liceum Ogólnokształcącym. Wzięło w niej udział 

dwóch studentów z wymiany Erasmus z Francji oraz 18 uczniów pierwszej klasy. Lekcję 

zaczęliśmy od krótkiego wstępu: czym jest IFE, jakie są kierunki oraz wymagania. 

Opowiedzieliśmy również o projekcie Erasmus, ESN oraz tym jakie dają możliwości. 

Francuzi pokazali krótką prezentację o swoim kraju, opowiedzieli między innymi o fladze 

oraz z których części Francji pochodzą. Aby zmniejszyć dystans pomiędzy nami a 

uczniami oraz zachęcić ich do mówienia po angielsku zrobiliśmy małą grę integracyjną. 

Chcieliśmy aby uczniowie nie krępowali się rozmawiać ze studentami. Następnie 

podzieliliśmy klasę na dwie grupy. Każdy z Erasmusów usiadł ze swoją 9 osobą grupą 



uczniów. Rozmowy zaczął temat wszechobecnych stereotypów dotyczących zarówno 

Polaków, jak i Francuzów. Uczniowie bardzo szybko się zaaklimatyzowali i zadawali 

studentom mnóstwo pytań. Rozmawiali o podróżach, Francji, życiu w Polsce oraz 

zainteresowaniach. Na koniec, rozdaliśmy materiały promocyjne oraz gadżety IFE. 

 

Following the project ‘Erasmus in Schools’ organized by a group SocialErasmus of ESN-

EYE, we organized the lesson on 27 May in the high school number 12 in Łódź. 2 

students from France and 18 teenagers participated in that event.  The lesson started 

with the short introduction about IFE, its subjects and requirements. We also told about 

Erasmus exchange, ESN and how worthwhile they are. French students showed a 

presentation about their country: they told about the flag and showed where exactly they 

lived. To encourage teenagers to speak English we organized a short integration game. 

We wanted them to be more talkative. Later, we divided them for two groups. Every 

Erasmus student sat with his own group of apprentices. Conversations started with 

talking about stereotypes: these about polish and french people. Polish students got 

acclimatized very quickly and asked a lot of questions. They were talking about 

travelling, life in Poland and interests. At the end of the lesson, we gave teenagers IFE 

leaflets and gadgets. 

  

    

  

    

  

 

 

"Dzień Campus France na IFE" 
Poprawiono: poniedziałek, 18.11.2013 10:52 

Ambasada Francji w Polsce, Alliance Francaise w Łodzi wraz z Politechniką Łódzką 

zrealizowały „Journée Campus France”. Wydarzenie odbyło się 6. listopada 2013 roku w 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej– IFE. 

„Journée Campus France” to cykliczne ogólnopolskie wydarzenie skierowane do 

młodzieży licealnej, które ma na celu przedstawienie możliwości bezpłatnego studiowania 

w języku francuskim we Francji oraz na Politechnice Łódzkiej. Współorganizatorami 

łódzkiego spotkania była Ambasada Francuska w Polsce, Institut Français Varsovie oraz 

Alliance Française Łódź. Impreza została również wsparta przez studentów francuskich 

realizujących część studiów na Politechnice Łódzkiej w Centrum Kształcenia 

Międzynarodowego. Ponadto, studenci PŁ IFE, którzy obecnie objęci są Programem 

Podwójnych Dyplomów podzielili się swoimi doświadczeniami, które zdobyli podczas 

realizacji części studiów na uczelniach francuskich w ramach  Programu „Erasmus”. 

W wydarzeniu wzięło udział około 200 licealistów z Łodzi i z regionu łódzkiego. Dla 

młodzieży była to świetna okazja do zaznajomienia się z ofertą studiów we Francji i 

wspólnymi projektami realizowanymi pomiędzy PŁ a francuskimi uczelniami partnerskimi. 

Uczestnicy mogli również uzyskać szerszą informację dotyczącą  wysokiej jakości kursów 

języka francuskiego oferowanych przez Alliance Française w Łodzi jak i możliwości 

uzyskania dofinansowań i stypendiów Rządu Francuskiego i Ambasady Francji. Ponadto 

poprzez udział w ciekawych projektach i warsztatach realizowanych tego dnia wspólnie z 
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uczestnikami spotkania zachęcaliśmy młodzież do studiowania w języku francuskim, bądź 

też do kształcenia języka francuskiego. Każdy z uczestników „Journée Campus France” 

wziął udział w loterii, w której między innymi można było wylosować kupon na darmowy 

semestr nauki języka francuskiego w Alliance Française w Łodzi. 

 

     

Anna Gryszkiewicz 

 

 

Nasza studentka laureatką I. Łódzkiego Kongresu Kobiet 
Poprawiono: niedziela, 17.11.2013 12:23 

 

W Łodzi dobiegł do końca I Łódzki Kongres Kobiet. Podczas omawianego wydarzenia 

odbywały się liczne panele poświęcone takim zagadnieniom jak ekonomia równości, 

dzieciństwo bez przemocy, zdrowie kobiety czy kobieta w dzisiejszym show biznesie. 

Rozstrzygnięty został także konkurs Kobiety kreują Łódź 2012. Do konkursu napłynęło 

ponad 500 zgłoszeń. Głosować można było na 47 kobiet, które w ubiegłym roku 

pracowały na rzecz naszego miasta. Laureatki są otwarte na innych ludzi, 

zdeterminowane i przede wszystkim kreatywne. Nagrodzone panie reprezentują 

wszystkie możliwe branże.  

Wśród 20 laureatek znalazły się między innymi Hanna Zdanowska, Joanna Skrzydlewska 

czy Jolanta Chełmińska.  

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że na liście tych najbardziej wyróżnionych pojawiła się 

również studentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego, Liliana Ćwik 

(przewodnicząca organizacji studenckiej ESN-EYE Łódź) 

  

  

 

„Erasmus in Schools” w 12 LO 
Poprawiono: czwartek, 13.06.2013 10:35 

W ramach projektu ‘Erasmus in Schools’ organizowanego przez grupę SocialErasmus  

ESN-EYE 10 czerwca odbyła się lekcja w XII Liceum Ogólnokształcącym. Wziął w niej 

udział Florent Anonn z Francji oraz uczniowie drugiej klasy. Przygotował on  prezentację 

o swoim kraju oraz quiz wiedzy na temat najważniejszych miejsc, dat i osób z Francji. 

Podzielił też klasę na małe grupy, które miały opowiedzieć co wiedzą na temat francuzów. 

Uczniowie byli również ciekawi jak żyje mu się w naszym kraju oraz czemu tu przyjechał. 

Rozmawiali o stereotypach, podróżach i zainteresowaniach. Następnie uczniowie 

przygotowali serię pytać o Polsce, które zadali studentowi. Na koniec, rozdaliśmy 

materiały promocyjne oraz gadżety IFE. 
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Following the project ‘Erasmus in Schools’ organized by a group SocialErasmus of  

ESN-EYE, we organized the lesson on 10 June in the high school number 12 in Łódź. It 

was performed by Florent Anonn from France.  He showed a presentation about his 

country and prepared a quiz about the most important places, dates and people from 

France. Class was divided into small groups, each of them was supposed to say what 

generally the Polish knew about the French.  Later, they were talking about travelling, life 

in Poland and interests.  Students prepared some questions about Poland which French 

Erasmus had to answer. At the end of the lesson, we gave teenagers IFE leaflets and 

gadgets. 

Florent Anonn, Aga Piotrowska 

  

     

 

 

Lekcje Erasmus - Erasmus in Schools (Miejski Zespół Szkół im. 

Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim) 
Poprawiono: wtorek, 23.04.2013 08:34 

19 kwietnia wraz z Josepem Puig Querol udaliśmy się do Miejskiego Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, aby przeprowadzić lekcje europejskie. 

Zaplanowane były dwie lekcje w dwóch różnych klasach. W związku z dużym 

zaangażowaniem uczniów jednej z klas jedna z lekcji została przedłużona o kolejną 

godzinę. Na spotkaniach z jedną i drugą klasą poruszyliśmy tematy związane z kulturą, 

tradycjami oraz stereotypami związanymi z Hiszpanią. W drugiej części zajęć 

rozmawialiśmy o sporcie. Dodatkowo z jedną z klas zagraliśmy w kalambury. Lekcje 

spotkały się z dużym zaangażowaniem ze strony uczniów. Sukces lekcji zapewniło dobre 

przygotowanie i ogromne zaangażowanie prowadzącego.  

 

At 19 April together with Josep Puig Querol I went to Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła 

II in Aleksandrów Łódzki to carry out the European Lesson. We plan to make two lessons 

in two different classes. Because of great engagement of one class we extended the 

lesson for next hour. On both meetings we were talking about Spanish culture, traditions 

and stereotypes connected with that country. In the second part we were discussing 

about sport. The students were very engaged in the lessons. Great preparation 

and  engagement of Josep contributes to the success of the lesson.  

Ania Komenda i Josepem Puig Querol 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151375936352045.1073741831.125714

602044&type=1 

  

 

Lekcje Erasmus - Erasmus in Schools ( IV LO w Łodzi) 
Poprawiono: wtorek, 23.04.2013 08:34 

W środę 17 kwietnia odbyła się lekcja w IV LO w Łodzi w ramach programu "Erasmus in 

schools". Osobą prowadzącą zajęcia była Zöhre Nur Özdal, która opowiadała uczniom 

klasy pierwszej o swojej ojczyźnie tj. Turcji. Licealiści mogli m. in dowiedzieć się kilku 

nazw tradycyjnych potraw, charakterystycznych miejsc czy obejrzeć z bliska turecką 

walutę. Z chęcią również przyswajali zwroty w języku tureckim, za co Zöhre nagradzała 

ich brawami ;) 
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On Wednesday 17th April there was another lesson of programme "Erasmus in Schools". 

Zöhre Nur Özdal became a 45-minute teacher for students from secondary school IV LO 

in Łódź and she acquainted them with some interesting facts about Turkey. Not only 

could they get to know names of traditional dishes, characteristic places and familiarize 

with currency but also learn a few phrases in turkish. For correct pronunciation they were 

rewarded by Zöhre with applause 

Zohre Nur Ozdal i Małgorzata Walewska 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151375936352045.1073741831.125714

602044&type=1 

  

 

Prezentacja PŁ IFE w Glasgow Caledonial University 
Poprawiono: czwartek, 07.03.2013 15:29 

Glasgow Caledonial University w Szkocji od przyszłego roku akademickiego 2013/2014 

będzie kolejnym uniwersytetem po University of Glasgow i University of Strathclyde, 

który umożliwi studentom Politechniki Łódzkiej wyjazd na Erasmusa właśnie do Glasgow. 

Naszym celem jest oczywiście wymiana dwustronna dlatego też 5.02.2013 student 3 

roku ME&ACS Wojtek Bielecki, który obecnie bierze udział w wymianie na University of 

Glasgow, przeprowadził prezentację na temat IFE i PŁ dla studentów Glasgow Caledonial 

University. 

 

    

  

 

Lekcje Erasmus - Erasmus in Schools (32 LO w Łodzi) 
Poprawiono: wtorek, 23.04.2013 08:34 

 

16 kwietnia odbyła się lekcja prowadzona przez Sarę Gesteiro Lobeira w 32 LO w Łodzi. 

Lekcja prowadzona była po hiszpańsku. Sara przygotowała prezentację na temat Hiszpani 

oraz regionu z którego pochodzi -Galicji. Po prezentacji uczniowie mieli wiele pytań, 

szczególnie o pobyt w polsce i różnice jakie dostrzega między krajami. Na koniec Sara 

przeprowadziła quiz z tego co wcześniej poruszyła w swojej prezentacji. Osoba która 

wygrała dostała w nagrodę hiszpańskie jedzonko - tortillę. Lekcję uważamy za udaną :) 

 

On 16th April took place the lesson that was carried out by Sara Gesteiro Lobeira in the 

high school no. 32 in Łódź.  The lesson was in Spanish. Sara gave the presentation about 

Spain and the region that she comes from - Galicia. After the presentation  students had 

lots of questions, mainly about her staying in Polanf and differences beetween our 

countries. A the end Sara carried out quiz that included information from the 

presentation. The winner of the quiz got as a prize spanish food - torilla. We really 

enjoyed the lesson and had a great time :) 

Sara Gesteiro Lobeira 

Małgorzata Karlinska 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151375936352045.1073741831.125714

602044&type=1 
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IFE INTEGRATION WEEKEND WINTER EDITION 
Poprawiono: czwartek, 07.03.2013 15:42 

 

W dniach 01.03-03.03.2013 w ośrodku Dresso w Sulejowie odbyło się „IFE Integration 

Weekend Winter Edition”. Tego rodzaju wydarzenie ESN-EYE organizuje od 2004 roku i 

zawsze cieszy się ono wielką popularnością. Uczestnictwo w tym wyjeździe jest 

dla  studentów IFE szansą na nawiązanie nowych znajomości i zdobycie ciekawych 

doświadczeń.  

 W tegorocznym wyjeździe brali udział studenci z 13 krajów Europy. Ich obecność  tworzy 

świetną okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz kształci postawę 

otwartości na różnorodność kulturową, co z pewnością ułatwia studiowanie na IFE. 

Podczas trzech dni wyjazdu został przeprowadzony szereg różnych zabaw integracyjnych 

i sportowych. Studenci byli losowo dzieleni na grupy, dzięki czemu mieli okazję 

przełamać pierwsze lody i lepiej się poznać. Każdy z uczestników otrzymał identyfikator z 

własnym imieniem i dokładnym planem wyjazdu oraz koszulkę z logiem IFE i ESN-EYE. 

 

Co roku, na tego typu wyjazdach można odczuć niesamowitą atmosferę wśród 

studentów. ,,IFE Integration Weekend” z pewnością stanowi sprawdzoną formę integracji 

Środowiska studenckiego. 

Kinga Nowicka 

Koordynator IFE Integration Weekend 

ESN-EYE Łódź 

  

      

 

 

DEBATA BAŁTYCKA kwiecień 2013 
Poprawiono: piątek, 12.04.2013 01:00 

 

W piątek 12 kwietnia, w ramach Konferencji Bałtyckiej, organizowanej przez BUP, pod 

patronatem Politechniki Łódzkiej, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z ponad 12 

krajów europy środkowo - wschodniej, na debacie Bałtyckiej. Jak co roku, debata była 

przeprowadzona w stylu oxfordzkim, umożliwiającym wszystkim uczestnikom drużyn 

przedstawienie swoich argumentów za i przeciw, oraz swojego punktu 

widzenia. Tematem tegorocznej konferencji i  debaty to: “Is democratic system a 

guarantee for a good environment” 

 

 

Studenci IFE w szkołach ponadgimnazjalnych w Płocku i 

Włocławku. 
Poprawiono: wtorek, 23.04.2013 08:50 

W dniach 26-28 lutego 2013 r. studenci IFE spotkali się z młodzieżą w szkołach 

ponadgimnazjalnych w Płocku i Włocławku. W ramach akcji promocyjnej przedstawili 

zarówno prezentacje multimedialne jaki i przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z 

zainteresowanymi uczniami. Wizyty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 

młodzieży ponadgimnazjalnej, która była ciekawa jak wygląda studiowanie w języku 
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obcym, jakie trudności są z tym związane oraz jakie są realne możliwości zatrudnienia 

absolwentów prezentowanych kierunków. Studenci uświadamiali uczniom, że odpowiedni 

wybór kierunku studiów może zaważyć na ich całej zawodowej przyszłości. 

 

 

 

XIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 
 

Poprawiono: wtorek, 19.03.2013 11:16 

W dniach 7-9 marca 2013 roku odbył się w Warszawie XIX Międzynarodowy Salon 

Edukacyjny Perspektywy. Politechnika Łódzka znalazła się w gronie 

wystawców, prezentując kierunki studiów i omawiając zasady rekrutacji na poszczególne 

kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nasza uczelnia wzięła również udział w 

akcji 'Dziewczyny na politechniki', zachęcając absolwentki szkół średnich do podjęcia 

studiów na kierunkach technicznych. Największym zainteresowaniem cieszyła się 

mechanika i mechatronika (zarówno po polsku jak i w języku angielskim), architektura, 

informatyka, chemia, logistyka i gospodarka przestrzenna. 

Patrycja Opulska i Michał Jankowski 

Studenci IFE 

 

    

 

 

 

Studenci IFE w szkołach ponadgimnazjalnych w Poddębicach i 

Turku. 
 

Poprawiono: wtorek, 05.02.2013 00:00 

W dniach 04-05 lutego 2013 r. studenci IFE spotkali się z młodzieżą w szkołach 

ponadgimnazjalnych w Poddębicach i Turku. W ramach akcji promocyjnej przedstawili 

zarówno prezentacje multimedialne jaki i przeprowadzili bezpośrednie rozmowy z 

zainteresowanymi uczniami. Wizyty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony 

młodzieży ponadgimnazjalnej, która była ciekawa jak wygląda studiowanie w języku 

obcym, jakie trudności są z tym związane oraz jakie są realne możliwości zatrudnienia 

absolwentów prezentowanych kierunków. 

 

 

 

Projekt studentów IT! 
 

Poprawiono: piątek, 22.02.2013 17:34 

Na stronie lodz.naszemiasto.pl jest artykuł o naszym studentach i projekcie Problem 

Based Learning!!!! 

Zapraszamy do oglądania: 

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/1681503,stary-rynek-w-latach-30-film-przygotowany-

przez-studentow,id,t.html#26af9865424ecb90,1,3,5 
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4th IFE Party - EUROParty 
Poprawiono: poniedziałek, 19.08.2013 11:20 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (International Faculty of 

Engineering – IFE (Żwirki 36) oraz łódzki WOPR 20 kwietnia 2012 roku zrealizowali 4th 

IFE PARTY. Tak jak i trzy poprzednie tak i ta impreza organizowana była w ramach 

Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki i była kierowana do uczniów szkół średnich. 

Celem imprezy było przedstawienie oferty edukacyjnej PŁ IFE połączonej z profilaktyką 

radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa podczas odpoczynku nad wodą. 

Charakter tej imprezy promował bezpieczną i dobrą zabawę, dając tym samym 

alternatywny rodzaj spędzenia wolnego czasu. 

Hasłem imprezy było EUROParty dlatego też wszystkie działania, tj. doświadczenia 

naukowe, muzyka na żywo, pokazy, konkursy, zabawy, wykład, oraz warsztaty, 

prowadzone były w klimacie rozgrywek piłkarskich. Studenci IFE oraz studenci z 

zagranicy biorący udział w wymianie ERASMUSA przybliżyli kulturę i zwyczaje swoich 

ojczystych krajów, zaprezentowali tańce, piosenki regionalne, zapraszali na degustację 

narodowych dań, a także przedstawili uczelnie z których pochodzili. Pozwoliło to 

uczestnikom na wymianę doświadczeń i integrację na poziomie międzynarodowym. 

PROGRAM IMPREZY 

  

"20 kwietnia 2012 roku w Centrum Kształcenia Politechniki Łódzkiej przy ulicy Żwirki 36 

w Łodzi odbyła się czwarta już impreza zorganizowana przez studentów oraz 

pracowników IFE.  Skierowana była do uczniów szkół ponadgimanazjalnych. 

Tegorocznym tematem zabawy było EuroParty – czyli wszystko w klimacie rozgrywek 

piłkarskich. Tym bardziej, że już niebawem EURO 2012. Uczestnicy mogli poznać ofertę 

edukacyjną IFE połączona z profilaktyką radzenia sobie w sytuacjach bezpieczeństwa 

podczas odpoczynku nad wodą, porozmawiać i poznać zarówno studentów jak i 

wykładowców łódzkiej uczelni, a przy okazji miło spędzić czas. Doświadczenia naukowe, 

muzyka na żywo, pokazy, konkursy, zabawy, warsztaty oraz wykłady to jedne z licznych 

atrakcji w jakich można było tego dnia uczestniczyć. Dla smakoszy międzynarodowej 

kuchni czekali Erasmusi, którzy specjalnie na tą okazję przygotowali swoje tradycyjne 

dania. Nie zabrakło słodkości nawet prosto z Kenii. Wszystkich energetyzował taniec 

Suahili. Z kolei dla fanów piłki nożnej Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

przygotowało niespodziankę. Gościem tegorocznej imprezy był Hachem Abbes – 

zawodnik Widzewa Łódź, który wziął udział w studenckiej konferencji prasowej, rozdawał 

autografy i fotografował się z młodymi kibicami. Dla amatorów dobrej muzyki wystąpił na 

żywo zespół „ Fabrykanci” pod kierownictwem Roberta Cynkiera – wykładowcy języka 

angielskiego na uczelni. Całe wydarzenie miejące miejsce na „ Stadionie IFE” komentował 

Łukasz Czuku – dziennikarz Radia Łódź. Emocje, adrenalina oraz uśmiech na twarzach 

wszystkich uczestników imprezy był też udziałem „Trenera” International Faculty of 

Engineering Tomasza Saryusz – Wolskiego. Czekamy teraz na powtórkę za rok. " 

Paulina Naze - studentka 1 roku Gestion et Technologie 
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Galeria 

 

 

Patryk Chaberski w pięciu szkołach w Piotrkowie Trybunalskim 
Poprawiono: wtorek, 08.01.2013 00:00 

 

W dniach 07-08 stycznia 2013 r. Patryk Chaberski - student IFE, spotkał się z młodzieżą 

w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim. Oprócz prezentacji w 

szkołach zostawiono materiały promocyjne do wglądu dla uczniów. Prezentacje cieszyły 

się dużym zainteresowaniem, a w szczególności pytano o specyfikę studiowania w języku 

obcym, możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus oraz zatrudnialność po 

skończonych studiach. 
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