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S T U D E N C I

Życie Uczelni nr 145

Konkurs organizowany przez 
Instytut Architektury Tekstyliów 
koordynowały: dr inż. Magdalena 
Owczarek i dr Małgorzata Łukaw-
ska. Pula nagród wynosiła 6 000 zł.

W efekcie rozstrzygnięcia kon-
kursu przyznano trzy równo-
rzędne nagrody. Otrzymały je 
studentki ze specjalności archi-
tektura ubioru: Martyna Jakóbow-
ska, Anna Hasiak i Kamila Majka. 
Sukcesu pogratulował im rektor 
prof. Sławomir Wiak, który objął 
konkurs swoim patronatem.

Zadanie dotyczyło zaprojek-
towania trzech rodzajów strojów: 

W dniach 11-12 września 2018 r. w Bibliotece PŁ 
odbył się Zjazd Koalicji Otwartej Edukacji (www.koed.
org.pl). Były prezentacje, warsztaty i co najważniejsze 
wymiana doświadczeń. Koalicja skupia organizacje 
i instytucje z Polski, m.in. biblioteki, które tworzą i udo-
stępniają otwarte zasoby w kulturze, edukacji i nauce. 
Możemy się pochwalić, że wśród koalicjantów jest 
również Stowarzyszenie EBIB (Elektroniczna Bibliote-

ka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji), 
którego prezesem jest dr Iwona Sójkowska z Biblioteki 
PŁ. EBIB to pierwszy w pełni otwarty fachowy serwis 
informacyjny dla bibliotekarzy wraz z pierwszym 
elektronicznym i ogólnodostępnym czasopismem 
Biuletyn EBIB (www.ebib.pl).

n Izabela Gajda
Biblioteka PŁ

Koalicja Otwartej Edukacji

eleganckiego, codziennego i bo-
jowego. Zakres prac był obszerny 
i musiał spełniać wytyczne tech-
niczne, materiałowe oraz wizualne. 
Związane to było z formą oraz 
funkcjonalnością tych ubiorów 
dla każdej z grup. Zaprojektowane 
ubrania mają formę, podkreślającą 
renomę uczelni, szczególnie grupa 
eleganckich strojów dla osób, któ-
re pełnią służbę najbliżej rektora. 
Ubrania uwzględniają też różne 
pory roku. 

Anna Hasiak, jedna z laureatek 
tego konkursu była również zwy-
ciężczynią konkursu na Projekt stro-

jów dla pracowników laboratorium, 
obsługi technicznej ekspozycji oraz 
animatorów – pracowników działu 
ekspozycji Centrum Nauki i Techniki 
EC1. (o jego ogłoszeniu pisaliśmy 
w Życiu Uczelni nr 140) 

Jesteśmy dumni z naszych 
studentek i już absolwentek, po-
nieważ Anna Hasiak i Kamila Majka 
obroniły dyplom.

Projekty strojów są pokazane 
na stronie zu.p.lodz.pl/studenci.

n Magdalena Owczarek
Instytut Architektury Tekstyliów

Od lewej: Kamila 
Majka, 
Anna Hasiak, 
rektor prof. 
Sławomir Wiak 
i Martyna 
Jakóbowska. 
Z tyłu dr 
Małgorzata 
Łukawska 
i dr inż. Magdalena 
Owczarek
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Jacek Szabela

Strój dla Straży PŁ

Trzy propozycje dokumentacji projektowych dla Straży Politechniki Łódzkiej opra-
cowały studentki Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.




