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Jego bogata twórczość nie 
jest powszechnie rozpoznawalna, 
a z pewnością warto pochylić się 
nad takimi tytułami jak Genialni, 
czy Makuszyński. O jednym ta-
kim, któremu ukradziono Słońce. 
Pierwsze z wymienionych dzieł 
zostało nominowane do Nagrody 
Literackiej i Historycznej Identitas 
w kategorii humanistki i literatury 
pięknej. Dla społeczności politech-
nicznej stanowi ono dużą wartość, 
ponieważ ukazuje losy wybitnych 
lwowskich matematyków, przede 
wszystkim Stefana Banacha, który 
skonsolidował podstawy analizy 
funkcjonalnej i zdefiniował tzw. 

przestrzeń Banacha. W czasie 
czwartkowego wieczoru mogli-
śmy zapoznać się z twórczością 
genialnych przedwojennych na-
ukowców, podziwiając wystawę 
przygotowaną przez pracowników 
Biblioteki PŁ. 

Nasz gość to absolwent Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Wro-
cławskiego, który życie zawodowe 
poświęcił literaturze, a główną 
uwagę skupił na opracowywaniu 
biografii polskich pisarzy: Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima, Le-
opolda Tyrmanda, czy Władysława 
Broniewskiego. Ponadto jest auto-
rem licznych felietonów. Pracował 

Takie przeboje jak Znamy się 
tylko z widzenia, czy Po co ja za Tobą 
biegam od kilku dekad towarzyszą 
kolejnym pokoleniom naszych 
rodaków.

Muzyczny talent zespołu został 
dostrzeżony w latach 60. XX w. 
przez Annę German i występującą 
z nią kompozytorkę Katarzynę 
Gärtner. Sławę przyniosła również 
tytułowa piosenka do serialu Woj-
na domowa. Dalsze losy grupy to 
pasmo sukcesów w Polsce i na are-
nie międzynarodowej (np. ZSRR, 
Mongolia, Chiny). Skład Trubadu-
rów na przestrzeni lat zmieniał się 
z różnych powodów, np. Krzysztof 
Krawczyk największą popularność 
zdobył kontynuując karierę solo. 

Czwartkowe Forum Kultury
Piszę, bo nie muszę...
Gościem ostatniego spotkania w minionym roku był Mariusz Urbanek, pisarz 
i publicysta.

Trubadurzy i złote przeboje
Wielu naszych słuchaczy z sentymentem wraca do czasów, w których królował 
big-beat, a kultura hippisowska przeżywała największy rozkwit. Postacią, która 
bez wątpienia przyczyniła się do uświetnienia tego okresu, był nasz Gość Sławo-
mir Kowalewski – piosenkarz, kompozytor i gitarzysta kultowych Trubadurów. 

Sławomir Kowalewski i gospodyni wieczoru prof. Anna Jeremus-Lewandowska                                      foto: Jacek Szabela

Gość CzFK 
Mariusz Urbanek

foto: 
Jacek Szabela
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m.in. dla Wprost, Polityki, Gazety 
Wyborczej, a obecnie związany 
jest z wrocławskim miesięcznikiem 
Odra, gdzie kieruje działem publi-
cystyki i historii.

Jako wrocławianin z miłości 
i z wyboru podjął się napisania 
baśni o swym mieście (Mostek 
czarownic, Wrocławskich krasnali 
historie prawdziwe).

Mariusz Urbanek kieruje Gabi-
netami Świadków Historii w Mu-
zeum Pana Tadeusza we Wrocła-
wiu, które jest częścią Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. 
Placówka słynie z rękopisów 
Adama Mickiewicza, ukazuje 
również romantyczną ideę walki 
o wolność w czasie II Wojny Świa-
towej i latach powojennych na 
przykładzie historii Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego i Władysława 
Bartoszewskiego.

n Piotr Binias
Dział Promocji

Grupa czerpała wzorce z legendar-
nych Beatlesów i – podobnie jak 
w kwartecie z Liverpoolu – każdy 
z muzyków jednocześnie grał 
i śpiewał na scenie.

Pan Sławomir Kowalewski jest 
miłośnikiem sportu, zwłaszcza 
piłki nożnej i żużla. W 1972 roku 
wraz z zespołem towarzyszył pol-
skiej reprezentacji na olimpiadzie 
w Monachium, tworzył też hymny 
dla Widzewa, ŁKSu i Orła Łódź. 
W 2005 roku aktywnie włączył się 
do polityki kandydując do Senatu 
i promując Samoobronę RP wy-
borczym utworem Polskę trzeba 
zlepperować. 

Nasz Gość od niemal 10 lat 
zaangażowany jest w organizację 
koncertu świątecznego pt. „Witaj 
mała gwiazdko”, podczas którego 
wykonywane są najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki w nowych 
aranżacjach. 

n Piotr Binias
Dział Promocji

Na wystawie pokazano prace powstające na ko-
lejnych etapach studiów – od wstępnych ćwiczeń 
ogólnoplastycznych, zadań specjalnościowych, po 
prace dyplomowe. Ich wspólnym mianownikiem jest 
rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności projekto-
wania obiektów przestrzennych. 

Prezentowane były zarówno realizacje o charak-
terze artystycznym, tworzone na zajęciach z rzeźby, 
jak i bazujące na tych doświadczeniach projekty 
opakowań czy ubiorów. Pokazano także pewne 
elementy procesu projektowego, takie jak wykorzy-
stanie komputerowych programów do modelowa-
nia przestrzennego, czy wykonywanie prototypów 
w technologii druku 3D.

Kuratorem wystawy był dr Maciej Jabłoński.

n Katarzyna Zimna
Opiekunka galerii Jutro

Wystawa 
studentów 
wzornictwa
W galerii JUTRO na Wydziale Tech-
nologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów PŁ odbył się wernisaż wy-
stawy 3D_użytkowe i artystyczne for-
my przestrzenne – prace studentów 
wzornictwa. 

Projekt zabawek 
wykonany 
w technologii 
druku 3D
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