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Jan Henryk Finkstein ur. 27.03.1925 roku 
w Łodzi – zm. 14.02.2010 roku w Łodzi.  
Absolwent Wydziału Włókienniczego  
Politechniki Łódzkiej, specjalizacji projekto-
wanie ubioru w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi) oraz Akademii Sztuk Pięknych  
w Brukseli. Wykładowca Politechniki  
Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. 
W latach 60. pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Centralnego Laboratorium Przemysłu  
Wełnianego. Był Radcą Ministra ds. Wzornictwa. 
W latach 70. organizował pion wzornictwa 
w Centralnym Laboratorium Odzieżowym 
w Łodzi. Od 1971 roku był zatrudniony jako 
starszy wykładowca w PWSSP w Łodzi  
(ASP w Łodzi). Między 1971 a 1981 rokiem  
pełnił funkcję kierownika Katedry Ubioru.  
Był dziekanem Wydziału Projektowania Ubioru 
i Tkaniny (1975–1978), Wydziału Wzornictwa 
Przemysłowego (1981–1984) i Wydziału 
Włókienniczego (1984–1987). Od początku 
prowadził Pracownię Podstaw Projektowania, 
która w latach 80. została przekształcona 
w Pracownię Projektowania Ubioru. W 1991 roku 
przeszedł na emeryturę.

Jako projektant ubioru i inżynier włókiennik 
wniósł do metod kształcenia dużą dozę racjona-
lizmu. Prowadził bogatą działalność naukową, 
m.in. opracował „Zasady koordynowania 
elementów ubioru” – słownik podstawowych 
terminów dotyczących tkanin odzieżowych, 
opisujący możliwości wykorzystania metody 
analizy funkcjonalnej i metody morfologicznej 
w projektowaniu ubioru. Prowadził cykl wykła-
dów poświęconych socjologicznym i psycholo-
gicznym aspektom projektowania odzieży.

Wśród studentów i młodszych 
dydaktyków budził respekt. 
Osoba z dużą wiedzą, teoretyk,

„metodykę nauczania” miał
opanowaną do perfekcji.

h  Jan Henryk Finkstein
 Zdjęcie: z archiwum rodziny
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Jest takie miejsce w łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, gdzie można spotkać się „oko w oko” z histo-
rią. Na pierwszym piętrze, obok wejścia do „Galerii 

Kobro”, znajduje się ściana z kolorowej cegły, a na niej małe 
kafelki z nazwiskami. Na jednym z nich widnieje nazwisko 
„Finkstein” i data „1925–2010”. W historii uczelni wyryły się 
również lata 1971–1991, czyli dwadzieścia lat współpracy 
Jana Henryka Finksteina z Katedrą Ubioru.

W 1971 roku obroniłam dyplom na Wydziale Projekto-
wania Ubioru i Tkaniny. W tym samym roku rozpoczęłam 
pracę jako asystent w Katedrze Ubioru, w Pracowni Projek-
towania Obuwia. Struktura pracowni była oparta o wcze-
śniejsze zmiany programowe uczelni. Jedną z kluczowych 
koncepcji była ścisła współpraca katedry ze specjalistami 
zatrudnionymi w przemyśle. Rok 1971 budził wśród stu-
dentów i pedagogów niepokój z powodu następnych wpro-
wadzanych zmian w kształceniu. Na uczelni pojawili się 
nieznani wcześniej pedagodzy, wśród nich Jan Finkstein, 
który, jak nas informowano, miał wieloletnie doświadczenie 
zawodowe we współpracy z przemysłem włókienniczym. 
Przystojny, elegancko ubrany.

W latach 70. mężczyzn artystów obowiązywała 
w uczelni dość nonszalancka forma ubioru. Garnitury domi-
nowały na szczeblach wyższych, ale też nie były tak bardzo 
formalne. Marynarki, jakkolwiek klasyczne, ale to materiał 
i krój determinował ich przynależność do artystycznego 
grona. Natomiast nowa postać w Katedrze Ubioru, czyli do-
cent Jan Finkstein, ewidentnie wyróżniał się jakością i kon-
strukcją garderoby. Garnitur wyjątkowo do niego pasował. 
Wśród studentów i młodszych dydaktyków budził respekt. 
Osoba z dużą wiedzą, teoretyk, „metodykę nauczania” miał 
opanowaną do perfekcji. Był konsekwentny, a górnolotne 

Irmina Aksamitowska-Szadkowska
Nauczyciel akademicki od 1971 roku, projektant obuwia i odzieży, profesor zwyczajny  
ASP w Łodzi. Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich z obszaru projektowania 
obuwia i odzieży, z których wiele zdobywało znaczące nagrody w krajowych i międzynaro-
dowych konkursach. Promotor doktorantów, członkini jury konkursów modowych, ekspert 
ds. wzornictwa branży skórzanej. Dydaktyk i praktykujący projektant, współpracuje  
z jednostkami akademickimi.

Wspomnienie 
– Jan Henryk Finkstein 
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szczegółów, ale kiedyś podczas korekty jego zdziwienie 
wzbudziło określenie koloru, który podobny był do „sko-
rupki jajka”. Można sobie wyobrazić, ile było na ten temat 
dyskusji i ile wariantów koloru musiała ta osoba znaleźć. 
W każdym razie temat zrobił się nośny i dość długo to po-
równanie krążyło w katedrze. Większość osób wyleczyła 
się z podobnych porównań, mocno się kontrolując w roz-
mowach, aby uniknąć dodatkowych pytań szefa. Dla mnie 
była to dobra szkoła pilnowania się tematu i niepopadania 
w zbędne metafory.

W tamtym okresie współpraca pedagoga uczelni z inną 
instytucją wymagała zgody kierownika katedry, którym zo-
stał docent Jan Finkstein. Z dużą aprobatą wyrażał zgodę 
na równoległą współpracę akademików z różnymi jed-
nostkami branżowymi. Był orędownikiem bezpośredniej 
współpracy z przemysłem i handlem, jednostkami badaw-
czymi i instytutami. Wychodził z założenia, że tam pedago-
dzy zdobędą nieocenioną wiedzę praktyczną i zawodową. 
Zdobyte dodatkowe kwalifikacje budowały wiarygodność 
i odpowiedzialność za dydaktykę w poszczególnych specja-
listycznych pracowniach. Sama tego doświadczyłam, po-
została mi do dziś otwartość na szerokie spektrum wiedzy 
i umiejętność współpracy ze studentami, które wyniosłam 
z tamtego okresu. Także dzięki osobowości Jana Finksteina, 
który, jak sam to określił, „zawsze miał na uwadze kształ-
cenie prospektywne, czyli przygotowujące do dających się 
z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć warunków, 
jakie mogą zaistnieć w przyszłości”. 

Ściana na pierwszym piętrze jest smutna, ale piękna. 
Przypomina tych, którzy odeszli, stając się częścią uczelni.

Wspomnienie – Jan Henryk Finkstein 
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