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NAGRODY GŁÓWNE 
 

1.  „Warto – bo Łódź ma nie tylko przeszłość, ale i przyszłość. Chce się Ŝyć!”  – 

Katarzyna Błaszkiewicz, Finanse i Bankowość, UŁ 

2. „W Łodzi jest fajnie i odjazdowo chociaŜ mało kolorowo, ale my młodzi, pełni werwy 

będziemy zmieniać to bez przerwy” – Anna Łuczak, Technologia śywności i 

śywienia Człowieka, PŁ 

3. „Pracuj w centrum Europy” – Piotr Wiktorowski, Wydz. Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów, PŁ 

4. „Mówisz Łódź, myślisz - Moja Przyszłość”  – Katarzyna Śliwi ńska, Biotechnologia, 

PŁ 

5. „Po co pracować w Łodzi? Oto jest pytanie. Niech kaŜdy się rozejrzy a odpowie sam 

sobie na nie” – Anna Saletra, Socjologia, UŁ 

6. „Wszyscy piękni, mądrzy, młodzi  

      Rozpocznijcie studia w Łodzi.  

      Inwestycja się opłaca 

      Bo jest potem dobra praca” – Wojciech Arabski, Informatyka, UŁ 

7. „Łódź!!! – z nią się najlepiej płynie do przodu” – Angelika Litwińska, 

Biotechnologia, PŁ 

8. „Studiowanie w pięknej Łodzi 

      KaŜdy umysł oswobodzi. 

      Praca jest tu dla kaŜdego 

      Dobrze szukaj – mój kolego!” – Joanna Paradowska, Filologia Polska, WSHE 

9. „Łódź to 3 x P – Piękno, Przyszłość, Postęp”  – Rafał Frankiewicz, Administracja, UŁ 

10. „Łódź to jest to co szukam więc do innych miejsc juŜ nie pukam” – Bogumiła 

Kwiatkowska, InŜynieria Materiałowa, PŁ 
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INNE CIEKAWE PROPOZYCJE 
 

1. „ Mo Ŝliwy rozwój, zakładanie własnych działalności gospodarczych, duŜo młodych i 

ciekawych osób” – Ewa Jeske, Technologia Chemiczna, PŁ 

2. „DELL i wszystko jasne” – Małgorzata Lewińska, Stosunki Międzynarodowe, WSSM 

3. „3, 2, 1 ŁÓDŹ!!! Twój start w dobrą przyszłość!”  – Kornelia Szyburska, 

Papiernictwo i Poligrafia, PŁ 

4. „Nie ŁÓDŹ się – tu jest najlepiej!” – Karol Antczak, Papiernictwo i Poligrafia, PŁ 

5. „Warto studiować w Łodzi, bo nawet jak na dworze szarówka, moŜna uciec do 

naszej kochanej palmiarni i schować się pod liściem bananowca, który przetrwa 

najcięŜszą burzę”  – Katarzyna Kaczorowska, Zarządzanie i Marketing, UŁ 

6. „Łódź jest miastem – zagadką: nazwa sugeruje powiązanie z wodą, ale jak 

najbardziej Łódź nie puści Cię w kanał” – Iwona Pawlikowska, Biotechnologia, PŁ 

7. „Warto Ŝyć, studiować i pracować w Łodzi, bo tylko łodzią moŜna wypłynąć na 

szerokie wody” – Magdalena Maszczyk, InŜynieria Środowiska, PŁ 

8. „Zostając w Łodzi inwestujesz w swoją przyszłość”  – Maciej Jaworski, Budownictwo, 

PŁ 

9. „PoniewaŜ  Łódź zaczyna odbiegać od stereotypu miasta  przemysłu włókienniczego 

i oferuje bardzo ciekawe zajęcia w wielu branŜach” – Łukasz Chłopczyński, 

Biotechnologia, PŁ 

10. „W Łodzi studiuję bo Łódź lubuję”  – Kamila Stasia, Chemia, PŁ 

11. „Wszyscy młodzi Ŝyją w Łodzi” – Jarosław Skomra, Zarządzanie i InŜynieria 

Produkcji, PŁ 

12. „Łódź w przeciągu ostatnich lat przyciągnęła wielu inwestorów. Z szarego Miasta 

zmienia się w miasto tętniące Ŝyciem. Dlatego chcę tu zostać”  – Agnieszka Scheibler, 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, UŁ 

13. „Bo to jedyne takie miasto, którego klimatu nie skopiował jeszcze nikt” – Tomasz 

Mielczarek, Filologia Angielska, WSHE 

14. „W Łodzi to nie znaczy za burtą” – Urszula Kędziora, Zarządzanie i Marketing, PŁ 

15. „Nie ma drugiego takiego miasta na świecie, gdzie podróŜowanie komunikacją 

miejską daje tyle radości i okazji do przeŜycia wielu przygód” – Michał Kowalczyk, 

Elektronika i Telekomunikacja, PŁ 

16. „W Łodzi nie zatoniesz” – Dominika Mizerska, Zarządzanie i Marketing, PŁ  
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17. „Bo Łódź to potęga kultury i centralna baza pracy” – Monika Grzybowska, 

OdzieŜownictwo/Włókiennictwo, PŁ 

18. „Najładniejsze kobiety są tylko w Łodzi i dlatego moim celem jest wykorzystanie tego 

wielkiego potencjału” – Artur Jeziorski, Budownictwo, PŁ 

19. „Łódź jest centrum świata nowych moŜliwości, tu odkryjesz swoje pasje i miłość”  – 

Robert Olbrycht, Elektronika (doktoranckie), PŁ 

20. „Łódź to moje miasto. Wiem, Ŝe wiele tu osiągnę”  – Piotr Błędowski, Socjologia, UŁ 

21. „Łódź Twoją szansą na rozwój – zostań!”  – Marcin Kitowski, Automatyka i 

Robotyka, PŁ 

22. „PoniewaŜ Łódź jest miastem szans. Po co szukać dalej, jeśli to czego się szuka jest 

pod nosem” – Małgorzata Michalak, Filozofia, UŁ 

23. „Bo Łódź to miasto, które stawia na ludzi młodych” – Tomasz Jabłoński, Elektronika 

i Telekomunikacja, PŁ 

24. „Warto bo Łódź to przyszłość. Młodym w Łodzi się powodzi” – Monika Rabińska, 

Stosunki Międzynarodowe, WSSM 

25. „Łódź trzeba przewietrzyć, odświeŜyć – do tego nadają się tylko młodzi z nowymi 

pomysłami” – Sebastian Kosela, Matematyka Stosowana, PŁ 

26. „Łódź – i wszystko jasne” – Paweł Pałczyński, Matematyka, FTIMS 

27. „Jest tylko jedna taka Łódź na świecie” – Sylwester Maicki, FTIMS, PŁ 

28. „W Łodzi są tramwaje, w tramwajach są dziewczyny. Dziewczyny są rozrywkowe. 

Rozrywka mnie bawi. Zabawa to moje Ŝycie. Moje Ŝycie jest w Łodzi” – Łukasz 

Klimczak, Organizacja i Zarządzanie , PŁ 

29. „Łódź jest miastem, które dopiero teraz ujawnia nam swoje piękno skrywane przez 

tyle lat. Te ulice, kamienice, imprezy i liczne atrakcje – nie moŜna tego 

przegapić!!!”  – Małgorzata śychlińska, Zarządzanie, WSHE 

30. „Wykształcenie, kariera, przyjaciele – tylko Łódź Ci to zapewni!” – Damian Miros, 

Elektronika i Telekomunikacja, PŁ 

31. „Pracuj, studiuj w Łodzi, to na pewno nie zaszkodzi, wprost przeciwnie, daję słowo, 

będziesz mieć karierę odlotową”  – Katarzyna Bednarska, Psychologia, UŁ 

32. „W Łodzi jest najpiękniejsze niebo w Polsce, odbijające się Słońce w fasadach 

kamienic sprawia, Ŝe wszędzie jest pogodnie i radośnie”  – Marcin Lewandowski, 

Architektura Wnętrz, WSSIP 
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33. „Łódź jest miastem, które ma swego ducha. Widać go we mgle jak unosi się nad 

kamienicami. Ma to swój urok Jaksic, niesamowity” – Kinga Jędrasik, Pedagogika 

Społeczna, UŁ 

34. „Łódź – warto studiować, pracować i Ŝyć, bo miasto ma szanse znów znane być!”  – 

Renata Plaskota, Zarządzanie, PŁ 

 


