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Zofia Bednarczyk, absolwentka 
Wydziału Architektury i Sztuk 
Pięknych Krakowskiej Akade
mii, zdobyła prestiżową nagrodę 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich SARP za najlepszą pra
cę magisterską wykonaną 
na polskich uczelniach architek
tonicznych. Jej promotorem byl 
dr inż. arch. Piotr Wróbel.

Jubileuszowa, 50-ta edycja 
konkursu „Dyplom Roku”, pod
czas której wręczono nagrody 
SARP odbyła się 5 kwietnia 
w warszawskiej siedzibie Sto
warzyszenia Architektów Pol
skich. Zofia Bednarczyk zloży- 
ła projekt dotyczący lotniska 
w Bielsku-Białej Aleksandrowi- 
cach. Z pewnością wpływ 
na wybór tematu miało zdoby
wane przez nią w ostatnich la
tach doświadczenie zawodowe. 
Architektoniczne szlify odbie
rała bowiem w pracowni APA 
Czech, Duliński, Wróbel, gdzie 
miała możliwość uczestniczyć 
w takich projektach realizacyj
nych, j ak lotnisko w Rzeszowie, 
Krakowie oraz wielu innych, 
związanych z budynkami uży
teczności publicznej. W swoim 
nowatorskim projekcie zapro
ponowała alternatywę definio
wania lotniska jako „miejsca 
niczyj ego”. -  Projektjest opar
ty na własnym, autorskim za
myśle studentki. Stanowi pre
zentację oryginalnej idei, któ
ra wpisuje się w aktualneprob- 
lemy związane z rozwojem

AKTUALNOŚCI
II miejsce Krakowskiej 
Akademii w zawodach 
wRatownictwie 
Medycznym
20 zespołów z całej Polskizmie- 
rzyłosięwzawodach, które odbyły 

się 9-11 majab.r.natereniekampu- 

su Wydziału LekarskiegoŚląskie- 

go Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach-Ligocie. W zawo
dach wzięły udział trzyosobowe 

zespoły pod okiem swoich opieku

nów. Zawodnicy konkurowali wsy- 
mulacjach medycznych. Krakow
ską Akademię reprezentowali: 

Paulina Sęk- kierownik zespołu, 
Łukasz Surówka i Hubert Tyrkiel. 

Opiekunami zespołu byli Jakub 
Grochowski i Barbara Seweryn.

Zofia Bednarczyk i Piotr Wróbel podczas ceremonii wręczenia nagrody

lotnictwa w Polsce -  komentu
je promotor, dr Wróbel.

W dzisiejszych czasach lot
nictwo cywilne koj arzy nam się 
głównie z metropolitalnymi hu
bami, tanimi i regularnymi linia
mi oraz z jak najszybszą i naj
sprawniej szą obsługą pasażera. 
Natomiast autorka nagrodzonej 
pracy starała się dostrzec i pod
kreślić w projekcie wartości sta
rego rozwiązania, j akim j est ist
niejący terminal. Założyła re
konstrukcję budynku i powrót 
do pierwotnego stanu -  szlachet
nego białego modernizmu oraz 
zachowanie wysadzanej lipami

alei dojazdowej. Dlatego naj
ważniejszymi elementami pro
jektu było stworzenie modelo
wego zagospodarowania prze
strzeni okołolotniskowych oraz 
węzła komunikacyjnego, upo
rządkowanie tkanki miejskiej 
oraz przedstawienie propozycji 
rozwiązaniafunkcjonalno-prze- 
strzennego terminalu pasażer
skiego o charakterze sportowo- 
rekreacyjnym.

Autorka nagrodzonej pracy 
podkreśla, że chciała zwrócić 
uwagę, iż projekt dyplomowy 
ma charakter myślowego ekspe
rymentu. Jest ideą, która ma wy-

znaczyć pewien kierunek my
ślenia -  przywrócenia do życia 
małych lotnisk.

Poważnie rozważa się zakwa
lifikowanie nagrodzonej pracy 
do prezentowania na wystawach 
uczelnianych oraz przedstawie
nia na stronie internetowej Wy
działu Architektury i Sztuk Pięk
nych KA. Ponadto realizacja mo
że być zpowodzeniem zaprezen
towana jako głos w dyskusji 
na temat sposobów zagospoda
rowania terenów starego amfi
teatru w Cieszynie. Może i w tym 
zakresie Krakowska Akademia 
wystawi proj ekt na wagę złota?

Piłka obunożna

To gra, w której bramki są 
dwie, piłka jest okrągła, 
aNiemcy mają zwykle ty

le szczęścia, że Bóg musi być 
chyba ze Schwarzwaldu. Tak 
można scharakteryzować to 
ogólnoświatowe szaleństwo 
w przededniu imprezy, która 
przyciągnie na stadiony 
i przed telewizory miliony kibi
ców oraz setki firm, reklamują
cych wszystko co popadnie.

Wszędzie królują piłkar
skie gwiazdy. Z każdej strony 
zachęcają do picia, podróżo
wania, ubierania się i robie
nia grilla w towarzystwie fut- 
bolówki. Piłka nożna to wiel
ki biznes i nie dziwota, że po
czątek lata upłynie, czy nam 
się to podoba, czy nie, pod ha
słem „kto komu dokopie”.
Dla tych, którzy są mniej zo
rientowani w piłkarskim 
układzie sił -  subiektywna li
sta faworytów mundialu.

Brazylia -  niekwestionowa
ny faworyt tych mistrzostw. 
Koszulki mają w kanarkowym 
kolorze, bo grają śpiewająco, 
chyba że podetnie im skrzydła 
jakiś niemiecki sekator.

Hiszpania -  zespół posia
dający ogromny potencjał 
i żywiołową naturę. Znani 
z tego, że świetnie wykonują 
tzw. rogi. Wtedy naprawdę 
biorą „byka za wyżej wymie
nione”. Gdy ich trener krzyk
nie z ławki „Ole”, od razu po
drywają się do walki.

Argentyna -  od lat bez 
Maradony, który pewno w ja
kimś zacisznym sanatorium 
walczy ze swoim „ego”, które 
się wcieliło w Madonnę, śpie
wającą „Don’t cry form e  
Argentina”. Argentyńczycy,

Odzyskane zbiory biblioteki Krakowskiej Akademii

W każdym roku akademickim  
biblioteki i ich pracownicy  

obchodzą swoje święto. Bar
dzo często -  ze względu  
na bogaty i różnorodny pro
gram, trw a  ono jednak znacz
nie dłużej niż jeden dzień 

i przeradza się w prawdziwy  
„Tydzień Bibliotek”.

Podczas jego trwania, oprócz 
świętowania, jest także miej
sce na „załatwianie” bardziej 
przyziemnych spraw. Jak wia
domo, największym utrapie
niem bibliotekarzy jest nisz
czenie książek i nieoddawanie Czytelnia biblioteki KA

ich w terminie. Dlatego też 
związanym z tym świętem wy
darzeniom towarzyszą rów
nież akcje mające na celu skło
nienie wypożyczających do od
dawania przetrzymywanych 
egzemplarzy.

9 maja br., z okazji „Tygod
nia Bibliotek” placówka Kra
kowskiej Akademii zorganizo
wała tzw. „Dzień bez kar”. Z ini
cjatywą przeprowadzenia tej 
akcji (poprzednia odbyła się 

|  dwa lata temu) wyszli pracow- 
‘' nicy działu udostępniania zbio- 
Is rów. W tym dniu, zwracający 

przetrzymywane książki stu-

denci, zostali zwolnieni z opłat 
naliczonych z tego tytułu.

Nikogo z pewnością nie za
skoczył fakt, że „Dzień bez kar” 
przyciągnął tłumy. Dzięki nie
mu korzyści odniosły obie stro
ny: dla studentów była to oka
zja na zwrot książek bez obcią
żeń finansowych, dla biblioteki 
-  możliwość odzyskania pozy
cji przetrzymywanych czasa
mi nawet od kilku lat. Tego
roczna akcja pomogła studen
tom zaoszczędzić łącznie 
7903,80 zł, a do biblioteki zosta
ło zwróconych aż 341 książek! 
Sylwia Pistelok
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mimo braku swojego „boga”, 
są ciągle groźni, grają z ro
zmachem, na ile pozwalają 
im ich pampasy.

Holandia -  drużyna, która 
jest jednym z wielkich fawo
rytów Grając przeciwko nim, 
przeciwnicy czują się, jakby 
walczyli z wiatrakami. Są po
marańczową alternatywą 
światowej piłki.

Anglia -  ojczyzna piłki 
nożnej; ponad sto lat temu ja
cyś dżentelmeni wymyślili 
ideę kopania piłki. Anglicy, 
co nie powinno nikogo dzi
wić, preferują ataki lewą 
stroną boiska. W obronie po
trafią być bardzo agresyw
ni... z iście angielską flegmą.

Niemcy -  grę drużyny nie
mieckiej porównuje się często 
do pracy dobrze naoliwionego 
silnika samochodu Volkswa
gen. Po zjednoczeniu jednak 
cały czas istnieje prawdopodo
bieństwo, że jakaś kluczowa 
część będzie od Wartburga, 
a wtedy wszystko jest możliwe.

Włochy -  drużyna, która 
może pokusić się o mistrzo
stwo, jeśli tylko nie będzie 
za mocno wiało, ponieważ 
poświęcają tyle uwagi piłce, 
co własnemu uczesaniu. Jest 
to niewątpliwie zawsze naj
lepiej ufryzowany zespół 
świata.

AKTUALNOŚCI
Sukces absolwentki fizjoterapii 

Krakowskiej Akademii
Anna Szumiec zdobyła I miejsce 

na Ogólnopolskiej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych 

i Młodych Naukowców. Konferen

cja „Wyzwania współczesnej fizjo- 

terapii-pracawzespoleinterdy- 
scyplinarnym” odbyła się w Krako- 

wiewdniach28-29.03.20l4. Lau- 

reatkaotrzymaławyróżnienie 
za pracę pt. „Ocena sprawności 

funkcjonalnej, ryzykaupadków 
istanuodżywieniakobietwpo- 

deszłymwieku”. Pracazyskała 

bardzowysokieocenyzarówno ko- 
misjioceniającej,jakrównież in

nych uczestników konferencji, 

w tym  licznych naukowców.


