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Od wielu lat Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 
współpracuje ze szkołami z województwa łódzkiego, 
oferując staże i praktyki uczniom profilowanych klas 
chemicznych,  a także doposażając pracownie chemicz-
ne, organizując praktyczne zajęcia laboratoryjne, pokazy 
chemiczne w szkołach i wykłady popularno-naukowe. 
Wydział podpisał wiele umów patronackich ze szkołami 
ponadpodstawowymi i wspiera pracodawców, takich 
jak ANWIL, w akcjach promujących naukę w klasach 
profilowanych, przygotowujących młodzież do pracy 
w zawodach: technolog chemiczny, czy chemik-anali-
tyk. Odpowiadając na zapotrzebowanie pracodawców, 
zrzeszonych w Radzie Biznesu działającej przy Wydzia-
le, uruchamia nowe, pożądane przez pracodawców 
kierunki studiów, np. analityka chemiczna lub chemia 
w kryminalistyce.

Działania na rzecz kształcenia praktycznego zostały 
docenione w tym roku, przez ściśle współpracujący z Wy-
działem Chemicznym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi, który zgłosił  Wydział 
do VI edycji konkursu „Łódzkie Łabędzie”, organizato-
rem którego jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego. W tegorocznej edycji konkursu na  praco-

Wydział Chemiczny 
Politechniki Łódzkiej wyróżniony w konkursie 
„Łódzkie Łabędzie”, wspierającym 
kształcenie praktyczne w szkołach

dawcę kreującego i wspierającego edukację nominowano 
25 pracodawców. Przyznano 10 wyróżnień i pięć nagród. 
Wyróżnienia otrzymały firmy: Isa-Serwis Mariusz Łod-
kowki (firmy małe), Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Łódzkiego, „Agraf” sp. z.o.o, Dom Mody 
Skórska Sp z.o.o, Auchan Polska Sp. z.o.o Łódź Manufa-
kura, Centrum Sportowo-Rekracyjne „Zbyszko”, Fundacja 
Klub Jeździecki „Zbyszko”, Festo Sp. z.o.o, Microsoft Sp. 
z.o.o, Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny, Veolia 
Energia Łódź S.A. Wydział Chemiczny znalazł się wśród 
10 wyróżnionych firm wspierających edukację. Statuetki 
„Łódzkie Łabędzie” otrzymały firmy:
– w kategorii małe przedsiębiorstwa: Mechatronik Artur 

Grochowski; średnie przedsiębiorstwo: Zakład Cukier-
niczy Andrzej Brzeziński,

– w kategorii duże przedsiębiorstwo: F&F Filipowski 
Sp. j. oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. 
Powstania Warszawskiego. 
Nagrodę specjalną otrzymała firma BSH Sprzęt Go-

spodarstwa Domowego Sp. z o.o. Gratulacje z powodu 
wyróżnienia Wydziału Chemicznego w tym prestiżowym, 
łódzkim konkursie dla pracodawców, złożył na ręce pro-
dziekan ds. studenckich dr hab. inż. Izabeli Witońskiej, 
prof. PŁ, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Ireneusz 
Zbiciński, obecny na gali rozdania nagród.                     l

Fot. 2. Nagrodzeni w konkursie Pracodawca Kierujący
i Wspierający Edukację (fot. archiwum ZSP nr 19 w Łodzi)

Fot. 1. Rozdanie wyróżnień w konkursie „Łódzkie Łabędzie”
(fot. archiwum ZSP nr 19 w Łodzi)


