
dzę? Tego jeszcze nie wiemy, 
ale możemy być pewni, że już 
wkrótce studenci będą opero-
wali „barwniejszym” językiem. 
Nudne „Aule A, B, C” zostaną 
zastąpione przez przyjemniej-
sze „Aule zieloną, pomarańczo-
wą i niebieską”. 

(mpp)

Intensywnie pomarańczowa, kojąco zielo-
na i elegancko niebieska - aule Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach zyskały 
nowe życie.

Kolorowe aule
Jak zapewniają autorzy projek-
tów, podstawowym zadaniem 
było stworzenie komfortowych 
i nowoczesnych wnętrz do pro-
wadzenia wykładów.

Architekci z Zalewski AG zapro-
jektowali aule na 220 (aula A) 
i 160 osób (aule B i C) o zbli-
żonym wystroju plastycznym, 
z indywidualnym designem, 
którego motywem przewodnim 
jest zastosowanie „kodu ko-
lorystycznego” ułatwiającego 
identyfikację sal. 

Czy w tak kolorowych warun-
kach łatwiej przyswaja się wie-

Projekt modernizacji trzech sal 
(A, B i C) istniejącego obiektu 
Wydziału Automatyki, Elektro-
niki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej, zdobył I nagrodę w 
otwartym konkursie architek-
tonicznym w 2007 roku. Za 
projektem auli stoi pracownia 
Zalewski Architecture Group. 
Odnowione sale wykładowe 

oddano do użytku pod koniec 
zeszłego roku.

- Na realizację projektu czekali-
śmy prawie trzy lata i sądzimy, 
że efekt końcowy jest w pełni 
satysfakcjonujący – stwierdza 
Krzysztof Zalewski z Zalewski 
AG. 

...................................

Zdjęcie autorstwa 
Patrycji Lewczuk 
z dużą przewagą 
głosów zwyciężyło 
w konkursie foto-
graficznym Gazety 
Miejskiej i portalu 
24GLIWICE.

Trwająca zaledwie kilka dni 
zabawa wzbudziła ogromne 
zainteresowanie, wzięło w niej 
udział ok. 1400 osób!

Konkurs polegał na udzieleniu 
fotograficznej odpowiedzi na 
pytanie o budynek, w którym 
nocleg spędził król Jan III So-
bieski podczas pobytu w Gliwi-
cach w 1683 roku. Prawidło-
wa odpowiedź to oczywiście: 

Historia dla pani Patrycji
w klasztorze ojców francisz-
kanów przy kościele pod we-
zwaniem Podwyższenia Krzyża 
Świętego (obecnie klasztor Re-
demptorystów).

Nagrodę w konkursie, pięknie 
wydaną „Historię miasta Gli-
wice“ ufundowało Muzeum w 
Gliwicach. W konkursie wzię-
ło udział 18 zdjęć. Najlepsze 

wybierali internauci, zareje-
strowani użytkownicy portalu 
społecznościowego Facebook.

Pani Patrycja Lewczuk jest 
studentką pierwszego 
roku dziennikarstwa. Jej 
pasja to fotografia. Pod-
czas odbioru nagrody w 
naszej redakcji, nie kry-
ła satysfakcji, zarazem, 
jak sama przyznała, 
jest bardzo pozytywnie 
zaskoczona, że w tak 
krótkim czasie udało 
się zebrać tyle głosów 
(dokładnie 924 osoby 
wskazały na jej fotogra-
fię). Za naszym pośred-
nictwem pani Patrycja 
dziękuje wszystkim gło-
sującym za „docenienie 
niekonwencjonalnego 
podejścia do tematu.“

Zwyciężczyni konkursu gratu-
lujemy, a wszystkim autorom 

zdjęć dziękujemy za nadesła-
ne prace i udział w konkursie.


