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Mostów ci u nas dostatek 
 
Już w sobotę, 20 czerwca, w stolicy Dolnego Śląska zaplanowano finał programu 
„MOSTY”, organizowanego w ramach projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 
2016. W czasie imprezy nie zabraknie projektów i wydarzeń związanych z Politechniką 
Wrocławską. 
 
Grupa studentów Wydziału Architektury, pod kierunkiem mgr. inż. arch. Piotra 
Wesołowskiego, przygotowuje projekt POMROWA, czyli pawilonów wystawienniczych, 
które staną na moście Pokoju. Nasi studenci samodzielnie stworzą nowoczesną i lekką 
konstrukcję z włókna szklanego i białego płótna, które swoim kształtem będzie trochę 
przypominać… ślimaka.    
 
- Długie i podzielone na segmenty pawilony, które staną na chodnikach mostu będą 
nawiązywać do wyglądu przeprawy z czasów Festung Breslau – opowiada Piotr 
Wesołowski. - Wtedy przeprawę ozdabiały metalowe przęsła.  
 
We wnętrzu instalacji znajdą się fotografie mieszkańców Wrocławia. – Ich autorami są 
zarówno amatorzy, jak i profesjonalni artyści – tłumaczy Piotr Wesołowski. -  Na ich 
zdjęcia będzie można zobaczyć wrocławian podczas różnych etapów ich życia: od kołyski 
po sędziwą starość.  
 

Szczegółowe informacje oraz materiały foto i filmy można znaleźć na: 
https://www.facebook.com/pomrowa. 

 
Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej biorą również udział w projekcie „Kopiuj – 
Wklej”. Polega on na zbudowaniu mobilnego modelu mostu Zwierzynieckiego w skali 1:4, 
który następnie będzie przemieszczać się ulicami Wrocławia, zatrzymując się po drodze  
w czterech miejscach, aż dotrze do samego Rynku.  
 
- Niewiele osób wie, że pod koniec XIX w. ówczesna przeprawa została przeniesiona aż  
o 30 metrów i to w ciągu zaledwie kilku godzin – opowiada Magdalena Szafraniec, 
współorganizatorka projektu. – I właśnie to zdarzenie z przeszłości zainspirowało nas do 
odtworzenia historii, jednak w zupełnie nowej, nietuzinkowej i uwspółcześnionej wersji. 

 
W ramach wydarzenia, które rozpocznie się o godzinie 10 na moście Zwierzynieckim, 
replika dotrze również pod budynek C-13. Tam, na przystanku o nazwie „konstrukcja”, 
zainteresowani będą mogli wysłuchać pogadanki prof. Jana Biliszuczka z Politecniki 
Wrocławskiej na temat tego, jak się konstruuje mosty, oraz wziąć udział w konkursie. – 
Każdy, mając do dyspozycji m.in. plastelinę, papier, karton czy też drewniane patyczki, 
będzie mógł stworzyć własną minireplikę mostu Zwierzynieckiego  - zachęca Magdalena 
Szafraniec – Na najlepszych oczywiście czekają nagrody. 
 
Projekt „Kopiuj – Wklej” to również pomysł Piotra Wesołowskiego z Wydziału Architektury 
Politechniki Wrocławskiej oraz studentów Wydziału Architektury i Akademii Sztuk 
Pięknych, którzy wraz z niezależnymi aktywistami z Wrocławia podjęli się realizacji tego 
nietypowego przedsięwzięcia. Wsparcia udzielili także członkowie Koła Naukowego Młodzi 
Mostowcy oraz Koła Naukowego nr 1 Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa. 
  

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/kopiujwklejmostzwierzyniecki. 
 

Projekt powstający na moście gen. Sikorskiego wsparli członkowie Klubu 
Speleologicznego PWr (montowali instalację artystyczną oraz prowadzili prace 
porządkowe), a przedstawiciele Międzyuczelnianego Klubu Kajakowego WroTka, 
działającego przy PWr, zaangażowali się w akcję „Grający Most. Melodie wspomnień  
i marzeń”, która szykuje się na kładce św. Antoniego (zaprezentują występ artystyczny  
z poziomu wody). 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 


