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Dr hab. Dorota 
Bociąga i dr inż. 
Robert Banasiak 
z nagrodą 
główną Polishopa 
Honeycombs Award 
2016 

foto: 
zasoby własne DT4U 
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Łódzkiej nagrodę główną Polishopa 
Honeycombs Award 2016 w silnie 
obsadzonej kategorii edukacja. 

Działania podejmowane przez 
zespól OT 4U w Politechnice Łódzkiej 
mają na celu głównie budowanie 
efektywnej edukacji na poziomie 
szkolnictwa wyższego, wykorzystu
jącej innowacyjne metody kształ
cenia. Wpisuje się w to również 
budowanie kreatywnej pewności 
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siebie oraz rozwijanie umiejętności 
zadawania właściwych pytań po
zwalających poprawnie zdiagnozo
wać przedstawiony do rozwiązania 
problem. To również odkrywanie 
rzeczywistych potrzeb ostateane
go odbiorcy tworzonego produktu. 
Rozwój metodyki design thinking 
w PŁ ma na celu nauczanie przez 
doświadczanie (learning by doing) 
oraz świadome wpływanie na pro-

Dziekańska korekta 

ces generowania i prototypowania 
rozwiązań pod kątem ich praktycz
nego zastosowania . 

W roku akademickim 2014/2015 
z inicjatywy zespołu OT 4U Politech
nika Łódzka, jako pierwsza uaelnia 
w Polsce, wprowadziła przedmiot 
Design Thinking do siatki progra
mowej, jako przedmiot obowiązko
wy na studiach I stopnia kierunku 
Inżynieria Materiałowa (Wydział 

Mechaniczny), a w roku 2015/2016 
na studiach li stopnia międzywy
działowego kierunku Inżynieria 
Biomedyczna. W chwili obecnej 
trwa wdrażanie metodyki, również 
w połączeniu z innymi formami 
kształcenia, na innych kierunkach 
i wydziałach PŁ w ramach między
narodowego projektu DiamonDT. 
Projekt ten obejmuje również liczne 
aktywności edukacyjne, w tym dla 
nauczycieli akademickich, dzięki 
czemu PŁ będzie dysponowała 
gronem dydaktycznym przygoto
wanym do wdrażania nowych form 
kształcenia. 

• Dorota Bociąga 
• Robert Banasiak 

Zespól DT4U 

W sierpniu 2016 roku przejrzałem w Archiwum Miej
skim w Łodzi sprawozdania z posiedzeń Rady Wydziału 
Włókienniczego Politechniki Łódzkiej z lat 1952 i 1953. 
Dzięki tym sprawozdaniom uzyskałem potwierdzenie, 
że prof. Tadeusz Żyliński był dziekanem w latach 1948-
1953, a nie w latach 1948-1952, jak podają wydawnictwa 
(od 1960 r.). Dziekanem był do aerwca 1953 r. kiedy 
został prorektorem Politechniki Łódzkiej. 

Stalina, a w czerwcu 1953 gazeta przeprowadziła roz
mowę o Wydziale z dziekanem Żylińskim. 

Korekta dotyczy również drugiego dziekana Wy
działu. Prof. Józef Meisner (do końca lat 50. noszący 
nazwisko Majzner) był dziekanem od czerwca 1953 
do listopada 1953, a nie - jak podają wydawnictwa -
w latach 1952-1953. 

Moje wątpliwości pojawiły się po przejrzeniu Dzien
nika Łódzkiego. W marcu 1953 r. gazeta podała, że 
prodziekan Majzner poinformował studentów o śmierci 

W 2017 r. przypada 70. rocznica Wydziału obec
nie pod nazwą Wydziału Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów oraz 50. rocznica śmierci prof. 
Żylińskiego. W jubileuszowych publikacjach powinny 
pojawić się prawdziwe dziekańskie daty, a na wiszą
cych w dziekanacie portretach powinno dokonać się 
korekty lat. 

• Czesław Żyliński 
Biblioteka PŁ 

PS. W biogramach prof. T. Żylińskiego znaleźć można też 
drugi błąd. Profesor był prezesem Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Przemysłu Włókienniczego (obecnie Stowarzy
szenie Włókienników Polskich) w latach 1950-1956, a nie 
1952-1956. 
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