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Od 5 do 26 kwietnia 2011 r. po-
kazaliśmy w Galerii Biblio-Art Bi-
blioteki PŁ plakaty autorstwa prof. 
Krzysztofa Tyczkowskiego. Jest on 
absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Od ponad 13 lat pracuje w Zespole 
Grafiki Komputerowej i Multime-
diów Instytutu Informatyki PŁ. 

Z bogatego dorobku artystycz-
nego zaprezentowanych zostało 29 
plakatów z lat 1980-2010. Wiele prac 
to efekt współpracy artysty z różny-
mi instytucjami kultury i sztuki.

Chronologiczne ułożenie pla-
katów podkreśliło zmieniające się 
oblicze wykorzystywanych tech-
nik drukarskich. Plakaty z lat 80. to 
często kompozycje czarno-białe, 
„składane ręcznie”, w latach 90. po-
wstawały już prace zrealizowane 
w pełni techniką komputerową, jak 
np. plakat 7. Międzynarodowego 
Triennale Tkaniny. 
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Jeden ze swoich pierwszych 
plakatów – projekt dla Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 
– profesor Tyczkowski narysował 
jedną kreską, bez odrywania rapi-
dografu od papieru o wymiarach 
70x100 cm.

Do ostatnich realizacji projek-
towych należą plakaty poświę-
cone Wędrownemu Festiwalowi 

Filharmonii Łódzkiej „Kolory Pol-
ski”, Konkursowi Indywidualności 
Muzycznych Tansman 2010, czy 
obchodom Roku Chopinowskiego.

Każdy plakat ma swoją historię 
– zapewniał profesor Tyczkowski, 
o każdym z nich chciałoby się usły-
szeć jeszcze więcej.

n Izabela Szmidt

Profesor 
Tyczkowski 
na tle plakatu 
„Katarzyna Kobro. 
W setną rocznicę 
urodzin 1898-1951” 
dla Muzeum Sztuki 
w Łodzi. 
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Srebro dla tenisistek stołowych
Akademickich Mistrzostw Polski odbył się w dniach 
2-3 kwietnia 2011 roku.

Politechnikę Łódzką reprezentował zespół żeński 
w składzie: Anna Wosik (Wydział Mechaniczny I rok), 
Joanna Kleczewska (doktorantka z Wydziału Chemicz-
nego), Maria Kozłowska (Wydział Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej III rok) i Oyu Idesh (Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska IV 
rok). Podopieczne trenerki Renaty Łoś zdobyły srebrny 
medal w typie uczelni technicznych. Przed wejściem 
do finałowej 16 zawodniczki stoczyły boje w półfinale, 
który odbył się w Warszawie. W walce o medal w fina-
le zespół PŁ uległ Uniwersytetowi Gdańskiemu (2:3), 
Uniwersytetowi Krakowskiemu (2:3) oraz Uniwersy-
tetowi Wrocławskiemu (1:3), który ostatecznie został 
Mistrzem Polski. Nasze dziewczyny pokonały AWF 
Katowice (3:1) oraz Uniwersytet Szczeciński (3:1). Na-
leży podkreślić bardzo dobrą grę Ani Wosik, która wy-
grała większość swoich pojedynków i pokazała, że jest 
w bardzo dobrej formie.

Gratulujemy zawodniczkom i życzymy dalszych 
sukcesów! 

n Gabriel Kabza

Tenisistki 
z trenerką 

Renatą Łoś
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W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim spo-
tkali się najlepsi zawodnicy tenisa stołowego. Finał 


