
45

R O Z M A I T O Ś C I

Życie Uczelni nr 151

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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