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kandydatów na studia.
Akademicki Klub Lotniczy został założony nieprzypadkowo przy Politechnice Poznańskiej. Rok 1919 to data powstania pierwszego w Polsce klubu lotniczego – Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Poznaniu.
W tymże roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn,
przekształcona w 1955 r. w Politechnikę Poznańską. Warto podkreślić,
iż w latach 1928-1931 aeroklub funkcjonował pod nazwą Poznański
Aeroklub Akademicki.
Aeroklub Poznański z siedzibą na podpoznańskim lotnisku Kobylnica
jest obecnie jednym z najprężniej działających polskich aeroklubów.
Wielu znakomitych wychowanków AP było także absolwentami Politechniki Poznańskiej. Wśród nich wymienić można Stefana Makné,

fot. AKL to wspólne rozwiązywanie zagadnień.
Piknik Lotniczy Noc Świętojańska

zdobywcę balonowego Pucharu Gordona Bennetta w 1983 r., a także wielokrotnego szybowcowego mistrza świata i Europy, siódmego Polaka odznaczonego Medalem Lilienthala, zajmującego drugie
miejsce w światowym rankingu FAI, pilota PLL LOT Janusza Centkę.
W ślady mistrzów idą młodzi piloci. Piotr Jarysz, absolwent Politechniki Poznańskiej z 2006 r., pomimo młodego wieku jest już członkiem
szybowcowej kadry seniorów, wielokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju zarówno wśród juniorów, jak i seniorów. W bieżącym
sezonie po raz trzeci w karierze reprezentował Polskę na szybowcowych mistrzostwach świata.

Politechnika Poznańska
każdego dnia coraz wyżej

9 maja 2007 r. w Rejestrze Organizacji Studenckich i Kół Naukowych
Politechniki Poznańskiej został zarejestrowany Akademicki Klub Lotniczy. AKL powstał z inicjatywy studentów i pracowników Wydziałów
Elektrycznego oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska wywodzących się z Aeroklubu Ostrowskiego i Aeroklubu Poznańskiego. Do
celów statutowych AKL należą m.in.:
– rozwój zainteresowań studentów tematyką lotniczą,
– wspieranie rozwoju uczelni w ramach tworzenia kierunków lotniczych,
– uczestnictwo w pracach naukowych i technicznych rozwijających
wybrane dziedziny lotnictwa związanych z działalnością konkretnych wydziałów,
– inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie
procesu dydaktyczno-wychowawczego,
– udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej,
– promocja Politechniki Poznańskiej i wsparcie procesu rekrutacji

fot. www.aerofoto-kaczmarczyk.com
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W lipcu w ośrodku POSiR „Malta” Aeroklub Poznański przeprowadził
teoretyczne szkolenie szybowcowe, w którym wzięła udział grupa kilkunastu studentów PP i UAM. Uczestnicy wysłuchali cyklu wykładów

Szkolenie szybowcowe i spadochronowe

fot. Członkowie AKL na stoisku promocyjnym Politechniki
Poznańskiej podczas Pikniku Lotniczego Noc Świętojańska

Piknik Lotniczy stał się okazją do promocji Politechniki Poznańskiej
i zainteresowania młodych poznaniaków studiami technicznymi.
Obok namiotów reklamowych „Gazety Wyborczej” i TVP3 członkowie
AKL rozstawili stoisko, na którym rozdano uczestnikom pikniku znaczą
liczbę materiałów reklamowych Działu Promocji Politechniki Poznańskiej.

fot. Stoisko promocyjne Politechniki Poznańskiej podczas
Pikniku Lotniczego Noc Świętojańska

Na początku działalności założyciele AKL postawili sobie zadanie zbudowania zgranej i silnej ekipy oraz grona sympatyków, a także pracy
dla pełnego zaistnienia w środowisku lokalnym i akademickim. Pierwszą imprezą, w której AKL miał okazję uczestniczyć, był organizowany
przez Aeroklub Poznański, POSiR oraz telewizję TVP3 Piknik Lotniczy
Noc Świętojańska, który odbył się 23 czerwca nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. W ramach pikniku poznaniacy zobaczyli między innymi pokazy akrobacji lotniczej i strącanie baloników w wykonaniu
pilotów zespołu akrobacyjnego Żelazny, ewolucje śmigłowca Robinson R44, skoki spadochronowe, loty modeli samolotów i szybowców,
a także ekspozycję balonów Lech i Tyskie.
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w Wojskowej Akademii Technicznej oraz na Wydziale Mechanicznym
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Taki system edukacji pozwalał na dopływ odpowiedniej liczby pilotów do lotnictwa wojskowego i cywilnego przy zapewnieniu wstępnej selekcji kandydatów
na etapie początkowego, taniego szkolenia lotniczego.
Od kilkunastu lat MON przestało ﬁnansować obozy szybowcowe, co
natychmiast przełożyło się na spadek liczby i wzrost średniego wieku
szkolonych. Osoby te nie zasilają szeregów pilotów lotnictwa wojskowego i cywilnego, a poświęcając energię rodzinie i pracy zawodowej
często nie dysponują wystarczającą ilością czasu na czynne uprawianie sportu. Szeregi aeroklubów starzeją się, a kadra instruktorska
kurczy. Problem dramatycznie zauważany jest w wojsku, przy okazji

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na strukturę kształcenia lotniczego. Do końca lat 80. wojsko ﬁnansowało szkolenie licznej rzeszy
młodzieży na szybowcach w aeroklubach regionalnych. Niestety, dokonywano przy tym nie tylko prawidłowej selekcji, ale także politycznej „weryﬁkacji”. W dalszym toku młodzież, również bez ponoszenia
kosztów, szkolona była do licencji pilota samolotowego. Kolejnymi
etapami edukacji pilotów były Wyższa Szkoła Oﬁcerska Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Kadra techniczna i konstruktorzy kształceni byli

Klasy lotnicze

poświęconych aerodynamice i mechanice lotu, nawigacji, meteorologii, korespondencji radiowej, historii, budowie szybowców i przyrządów pokładowych, higienie lotniczej i skokom ratowniczym. Udział
w kursie był dla członków AKL bezpłatny.
Praktyczne szkolenie szybowcowe, w którym wzięło udział 7 studentów Politechniki Poznańskiej, odbyło się w sierpniu 2007 r. na lotnisku
Bednary koło Pobiedzisk. Dzięki organizacji obozu w ramach zadania
zleconego Ministerstwa Obrony Narodowej (szkolenie młodzieży
w wieku przedpoborowym) studenci pokryli z własnej kieszeni jedynie
opłaty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Koszt wyszkolenia jednej osoby opłacany przez MON wyniósł ok. 3 000 zł.
Każdy ze studentów w trakcie 4-tygodniowego obozu odbył ok. 50
lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych. Szkolenie odbywało
się za wyciągarką na szybowcach SZD-9 Bocian. Wyciągarka zakotwiczona na skraju lotniska, wyposażona w ponad 250-konny silnik spalinowy, nawija na bęben linkę stalową o średnicy 4,5 mm i długości
900 m, na końcu której podczepiony jest szybowiec. Po rozpędzeniu
w 4 sekundy do prędkości 100 km/h szybowiec wznosi się w górę,
podobnie jak dzieje się to w przypadku latawca ciągniętego na lince. Na wysokości 300 metrów, po 30 sekundach od startu, następuje
wczepienie szybowca, który dalszy lot odbywa już o własnych siłach,
przemieniając uzyskaną energię potencjalną na kinetyczną niezbędną do lotu. Pilot wykonuje następnie lot trwający 3-4 minuty po tzw.
kręgu (4 zakręty o 90°) z prędkością 90 km/h. Sam lot wydaje się być
bardzo krótki, jednak jego kilkudziesięciokrotne powtórzenie pozwala
na opanowanie najtrudniejszych elementów lotu: startu, lądowania
i prawidłowo skoordynowanych zakrętów.
Jedna studentka i sześciu studentów ukończyli szkolenie sprawnie
i bezproblemowo. Warto podkreślić fakt, iż dwoje instruktorów prowadzących szkolenie to student V roku UAM Wojciech Nowaczyk oraz
studentka I roku PP, członek AKL, Magdalena Stróżyk.
Podczas obozu szybowcowego na lotnisku Bednary odbył się także
kurs spadochronowy, w którym wzięło udział kilku członków AKL.
W ramach szkolenia uczestnicy wykonali po 10 skoków z samolotu
An-2 z wysokości 1500 m. Także i to szkolenie odbyło się bezpłatnie
w ramach zadania zleconego MON.
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trudności związanych z wyszkoleniem wystarczającej liczby pilotów
F-16. Również linie lotnicze poszukują pilotów, a wymagania dotyczące nalotu kandydatów kilkukrotnie zmniejszyły się na przestrzeni
ostatnich lat.
Obserwując to zjawisko, Aeroklub Poznański w 2005 r. zapoczątkował inicjatywę wprowadzenia w liceach klas sportowych o proﬁlu
lotniczym, ﬁnansowanych z budżetu Ministerstw Edukacji Narodowej
i Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie funkcjonują już trzy klasy
w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu oraz jedna w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Uczniowie w przeciągu roku uczestniczą
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W październiku 2007 r. równolegle z obozem klas lotniczych odbył się
w Bieszczadach obóz AKL. W spotkaniu, którego organizację wsparł
ﬁnansowo rektor PP, wzięło udział 13 studentów i jeden nauczyciel
akademicki. Obóz odbył się na lotniskach Weremień i Bezmiechowa
położonych w okolicy Leska.
Bezmiechowa jest miejscem szczególnym na mapie polskich szybowisk. Została odkryta w 1928 r. przez studentów Politechniki Lwowskiej. Począwszy od 1929 r. pionier polskiego szybownictwa Szczepan
Grzeszczyk, startując z wykorzystaniem lin gumowych, ustanawiał
tam kolejne rekordy Polski na szybowcach konstrukcji Wacława Czerwińskiego. W 1937 r. członek Aeroklubu Poznańskiego Wanda Modlibowska wykonała w Bezmiechowej lot szybowcowy o długotrwałości
24 godzin i 14 minut, ustanawiając tym samym pierwszy szybowcowy rekord świata polskiego autorstwa. Wanda Modlibowska, przed
wojną studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, po wojnie
pracownik Wydziału Chemii UAM, jest obecnie patronem Aeroklubu
Poznańskiego.
Po II wojnie światowej Szkoła Szybowcowa w Bezmiechowej została opuszczona i rozgrabiona. Dopiero w latach 90. przystąpiono do
odbudowy szybowiska. Pionierem i inicjatorem przedsięwzięcia był
instruktor Piotr Bobula. W latach 2001-2004 z wykorzystaniem funduszów Komitetu Badań Naukowych powstało Międzyuczelniane
Lotnicze Laboratorium Naukowo-Badawcze Politechniki Rzeszowskiej
i Politechniki Warszawskiej w Akademickim Ośrodku Szybowcowym
w Bezmiechowej im. Tadeusza Góry. Na obiekt składa się budynek
laboratoriów z zapleczem noclegowym, hangar dla szybowców, dom
pilota z wieżą kontroli lotów oraz samo szybowisko i droga dojazdowa
do obiektu.

Bieszczady

w dodatkowych zajęciach o tematyce lotniczej oraz odbywają trzy
obozy. W pierwszym sezonie biorą udział w podstawowym szkoleniu szybowcowym, w kolejnym doskonalą lądowania, loty termiczne
i akrobację, w ostatnim wykonują przeloty, a wyróżniający się uzyskują
nawet licencję szybowcową.
Ta inicjatywa wzbudza bardzo duże zainteresowanie w pozostałych
aeroklubach regionalnych, w których pojawiają się próby powielenia
tej koncepcji. O randze problemu i możliwościach jego rozwiązania
niech świadczy fakt, iż w sezonie 2008 Aeroklub Poznański planuje
wysłać na Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów grupę 10 absolwentów najstarszego rocznika klas lotniczych. W aspekcie udziału
w zeszłorocznych SMPJ zaledwie 27 zawodników pochodzących aż
z 58 aeroklubów regionalnych jest to liczba absolutnie bez precedensu.
Naturalną konsekwencją wprowadzenia szkolenia lotniczego w liceum
jest jego kontynuacja w ramach studiów I lub II stopnia. Uczniowie
w szkole średniej rozbudzają swe zainteresowania związane z lotnictwem i naukami technicznymi, co owocuje wyborem studiów politechnicznych. Obecnie kierunki lotnicze oferuje WSOSP w Dęblinie,
Politechnika Rzeszowska i Warszawska. W Wielkopolsce edukacja
lotnicza reprezentowana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu na specjalności budowa silników lotniczych.
5 grudnia 2007 r. Aeroklub Poznański organizuje w siedzibie POSiR
Poznań Malta konferencję na temat „Lotniczy proﬁl kształcenia”. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz poznańskich uczelni wyższych, miasta Poznania, kuratorium oświaty i dowództwa polskich sił
powietrznych. Konferencja będzie stanowić okazję do zaprezentowania dotychczasowych dokonań i wymiany doświadczeń dotyczących
przyszłości edukacji lotniczej w stolicy Wielkopolski.

i automatyki modeli latających. Innym jest informatyzacja działalności
lotniczej związana z wykorzystaniem baz danych do przechowywania
informacji na temat wykonywanych lotów, pilotów i statków powietrznych, a także ich udostępnianiem w Internecie na potrzeby członków
aeroklubów. Ciekawym zagadnieniem jest zastosowanie komputerów
kieszonkowych PDA do nawigacji i optymalizacji parametrów lotu.
W dziedzinie elektroniki piloci od lat oczekują na prosty i tani rejestrator parametrów lotu wykorzystujący odbiornik GPS i zapisujący dane
na karcie pamięci.
Na terenie województwa wielkopolskiego AP na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii od ponad 10 lat prowadzi akcję szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Zrzut ponad 1 mln
sztuk szczepionki rocznie z pokładów samolotów odbywa się ręcznie.
W tym zakresie poszukiwane są rozwiązania umożliwiające elektroniczny pomiar częstotliwości zrzutu. W przyszłości planowane jest
skonstruowanie mechanicznego urządzenia służącego do automatycznego zrzutu szczepionki, współpracującego z odbiornikiem GPS
i pozwalającego pilotowi na ingerencję w częstotliwość i okresy zrzutu z wykorzystaniem oprogramowania na PDA.
Z przykrością trzeba stwierdzić, iż głównie ze względów administracyjnych systemy łączności wykorzystywane w większości polskich
szybowców są układami znacznie przestarzałymi i wymagającymi modernizacji. Przy tej okazji powstaje obszar, na którym testować można

Jednym z podstawowych celów statutowych AKL jest rozwijanie
wiedzy oraz zainteresowań lotniczych wśród studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej. Przejawem tego ma być uczestnictwo
w pracach naukowych i badawczych o tematyce lotniczej, związanych
z działalnością konkretnych wydziałów. Lotnictwo sportowe jest dziedziną niszową i bywa zwykle pomijane w badaniach naukowych. Z drugiej strony, liczne przepisy i ograniczenia administracyjne powodują, iż
niejednokrotnie wykorzystywane rozwiązania są głęboko przestarzałe.
Tym bardziej wskazana byłaby współpraca środowisk badawczych
i lotniczych, co może stworzyć w efekcie płaszczyznę naukowego zaangażowania studentów w dziedzinę, która stanowi ich pasję.
Bardzo ciekawym obszarem wspólnych zainteresowań, które mogą
być rozwijane na uczelni technicznej, są zagadnienia sterowania

Nauka

Podczas obozu studenci AKL mieli okazję poznać historię Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej oraz zaznajomić się z wyposażeniem
i infrastrukturą ośrodka. Wykonali w sumie 41 lotów szybowcowych za
wyciągarką z lądowiska Weremień położonego urokliwie w zakolach
Sanu w okolicach Leska. W trakcie spotkania przeprowadzono także
kilka startów grawitacyjnych. Jest to metoda startu wykorzystywana
jedynie w Bezmiechowej, nie spotykana praktycznie nigdzie indziej na
świecie. Polega na rozpędzeniu się szybowca podczas zjazdu po stromym stoku. Po przekroczeniu prędkości przeciągnięcia, co następuje
po kilkudziesięciu metrach zjazdu, szybowiec odrywa się i odlatując
w dolinę ma możliwość nawiązania kontaktu z prądami wznoszącymi
związanymi z opływem grzbietu górskiego przez wiatr.
W ramach obozu studenci mieli także okazję rozegrać z reprezentacjami klasy lotniczej i Aeroklubu Poznańskiego kilka spotkań piłkarskich
na sali sportowej lokalnego liceum. Zwiedzali również zabytki tego
najbardziej na południowy wschód wysuniętego krańca Polski, wykorzystując najbardziej malowniczą porę roku w Bieszczadach. Na zaporę w Solinie spojrzeli nie tylko z punktu widzenia zwykłych turystów.
Studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zainteresowało przede wszystkim Muzeum Budownictwa Ludowego znajdujące
się na terenie największego w Polsce skansenu w Sanoku.
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Wzorem współpracy środowisk akademickich i lotniczych są niemieckie Akademische Fliegergruppen, czyli tak zwane Akaﬂiegi. Ich
program można w skrócie zdeﬁniować jako: „Praca zimą, latanie latem”. W okresie zimowym studenci pracują naukowo nad wybranymi

Plany

fot. Ekipa AKL przed budynkiem Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej

nowe technologie i rozwiązania. Przykładem jest system lokalizacji
szybowców w rejonie lotniska, funkcjonujący w oparciu o wykorzystanie odbiorników GPS oraz kanał VHF, w ramach którego na ekranie laptopa na lotnisku obserwowana jest na bieżąco pozycja szybowców.
Jednym z najkosztowniejszych elementów szybownictwa jest sam
start. Szybowiec, by rozpocząć nawet kilkugodzinny lot, w którym
wykorzystuje jedynie prądy wznoszące, musi być wyniesiony na
wysokość ok. 500 metrów. Osiąga się to bądź za pomocą drogiego
samolotu holującego, bądź też znacznie tańszej wyciągarki. Obecnie
wyciągarki szybowcowe, których liczba nie przekracza w Polsce 20
sztuk, powstają najczęściej bez projektu i głębszych analiz, co wiąże
się z licznymi problemami na etapie ich eksploatacji. W tym aspekcie niezbędna jest optymalizacja konstrukcji wyciągarki. Na świecie
wykorzystywane są także wyciągarki o napędzie elektrycznym, które
oferują wiele zalet w stosunku do silników spalinowych.
Jednym z ograniczeń wyciągarek jest częstotliwość lotów, która przy
klasycznym ściąganiu zwiniętej liny na miejsce startu za pomocą samochodu osobowego nie przekracza 12 startów na godzinę. Istnieją
jednak rozwiązania, takie jak mechaniczne ściągarki liny, które pozwalają na zwiększenie tej liczby nawet do 30. Nieliczne konstrukcje wykorzystywane w Polsce pochodzą sprzed ponad 30 lat i jako takie są
odbierane zwykle jako zawodne i niefunkcjonalne.
Od kilku lat w Niemczech i Anglii w wyciągarkach pojawiły się w użyciu liny syntetyczne, zastępując stalowe. Dzięki zmniejszeniu wagi liny
osiągnięto wydłużenie długości rozbiegu. Wykorzystanie lin syntetycznych pozwala na osiąganie wysokości wczepienia przekraczających
1500 metrów, dwukrotnie większych od uzyskiwanych z wykorzystaniem lin stalowych.
Obóz w Bezmiechowej stał się okazją do licznych dyskusji na powyższe tematy w gronie członków AKL. Jest nadzieja, iż w najbliższym
czasie zaowocują one artykułami, pracami przejściowymi i magisterskimi o tematyce lotniczej. Już w przyszłym semestrze AKL planuje
zaakcentowanie swego istnienia udziałem w konkursie plakatowym
kół naukowych organizowanym przez dziekana Wydziału Elektrycznego.
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zagadnieniami lub nawet zajmują się konstruowaniem i budową szybowców, które są następnie wykorzystywane do badań i optymalizacji konstrukcji. Liczne wyciągarki powstały właśnie jako wynik prac
badawczych Akaﬂiegów. W lecie studenci wykonują loty na skonstruowanych szybowcach, wykorzystując infrastrukturę, którą dysponuje Akaﬂieg (szybowce, hangary i kadrę instruktorską) do rozwijania
umiejętności lotniczych. Na początku roku planowany jest wyjazd
studentów AKL i pracowników Politechniki Poznańskiej do Niemiec,
którego celem będzie nawiązanie bliższej współpracy z Akaﬂiegami,
co pozwoli w przyszłości na wymianę doświadczeń i organizowanie
wspólnych obozów.
Celem AKL jest stworzenie struktury i zasad funkcjonowania zbliżonych do stosowanych w Akaﬂiegach. Początkowo planowana jest budowa przez grupę studentów szybowca z wykorzystaniem zakupionego zestawu do samodzielnego montażu. Po zdobyciu doświadczenia
można będzie przystąpić do realizacji własnych konstrukcji. O realności takiego rozwiązania świadczą przykłady Akaﬂiegów, a także polski
szybowiec PW-5 Smyk skonstruowany na Politechnice Warszawskiej
przez zespół pod kierownictwem dr. Romana Świtkiewicza. W 1994 r.
wygrał on konkurs na szybowiec olimpijski, pokonując 42 konkurencyjne konstrukcje.
Powyższe działania, a także skonstruowanie wyciągarki, ściągarki czy
zakup szybowca dwumiejscowego wykorzystywanego w procesie
szkolenia członków, pozwolą na powstanie klubu, który dysponował
będzie własną ﬂotą szybowców oraz kadrą instruktorską składającą
się ze studentów i absolwentów AKL.
W okresie zimowym oprócz wytężonej nauki AKL organizuje wspólne
zajęcia i spotkania dla członków. Planowane jest wykorzystanie sali
sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu (w którym kształcą się
uczniowie jednej z klas lotniczych) do rozgrywania cotygodniowych

Akademicki Klub Lotniczy

niu we wrześniu 2008 r.,
wsparcie akcji promocyjnych Politechniki Poznańskiej i rekrutacji
kandydatów w ramach współpracy AKL przy organizacji imprez

stwach Polski, których przeprowadzenie planowane jest w Pozna-

wej,
udział dwóch członków AKL w Szybowcowych Mistrzostwach
Polski Juniorów,
wyszkolenie grupy 4 członków AKL do licencji pilota balonowego i udział ekipy Politechniki Poznańskiej w Balonowych Mistrzo-

http://www.akl.put.poznan.pl.

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania pierwszego półrocza działalności AKL, ma na celu nakreślenie wizji funkcjonowania koła na Politechnice Poznańskiej. Wszystkich pracowników i studentów, których
tematyka poruszana w niniejszym artykule zaciekawiła, zapraszamy
do kontaktu z Akademickim Klubem Lotniczym. W okresie zimowym
planowana jest organizacja spotkań informacyjnych, które poprzedzi
akcja plakatowa na Politechnice Poznańskiej i audycje w Radiu „AFERA”. Informacje o działalności AKL dostępne są także na stronie AKL:

Akademickiego Klubu Lotniczego.

wodzić się będą z absolwentów Politechniki Poznańskiej – członków

nadzieję, iż osoby, które stworzą kadrę uczelni na owym kierunku, wy-

diów lotnictwo i kosmonautyka (standard kształcenia nr 62). Mamy

zmierzająca do utworzenia na Politechnice Poznańskiej kierunku stu-

lotniczych i pokazów na terenie Poznania.
Zasadniczym jednak celem AKL jest współpraca z władzami uczelni

–

–

–

–

członków AKL w przypadku ﬁnansowania kursu z budżetu MON,
kontynuację szkolenia szybowcowego osób wyszkolonych podstawowo w sezonie 2007,
wyszkolenie dwóch członków AKL w szybowcowej akrobacji wyższej i ich udział w Mistrzostwach Polski w Akrobacji Szybowco-

w aeroklubach to ok. 500 zł),
przeprowadzenie podstawowego szkolenia szybowcowego dla
grupy około 20 studentów na lotnisku Bednary, bezpłatnego dla

–

–

ce związanej z zagadnieniami lotniczymi,
przeprowadzenie w okresie wiosennym teoretycznego szkolenia
szybowcowego, bezpłatnego dla członków AKL (koszt szkolenia

projektów dydaktycznych i prac naukowo-badawczych,
wykonanie przez członków AKL pierwszych opracowań o tematy-

zwiększenie grona członków i sympatyków AKL oraz zainteresowanie kadry naukowej tematyką lotniczą i wprowadzanie jej do

–

–

–

Plany AKL na rok akademicki 2007/2008 obejmują między innymi:

szybowcowe o wartości 20 000 zł.

techniki Poznańskiej udało się przeprowadzić podstawowe szkolenie

ale także naukowym. Bez angażowania środków ﬁnansowych Poli-

re łączą zainteresowania lotnicze, nie tylko w obszarze sportowym,

założone wstępnie cele zostały osiągnięte. Powstała grupa osób, któ-

Podsumowując pierwszy etap działalności AKL, należy stwierdzić, iż

meczów piłki nożnej pomiędzy reprezentacją AKL i AP. W pubie Dolot
na lotnisku Kobylnica odbywają się spotkania, podczas których członkowie oglądają ﬁlmy o tematyce lotniczej, wymieniają między sobą
uwagi dotyczące procesu szkolenia i zagadnień naukowych, mają też
możliwość kontaktu z kadrą instruktorską AP.
W grudniu studenci AKL odwiedzą 31 Bazę Lotniczą Poznań Krzesiny.
Podczas wizyty zapoznają się z wyposażeniem technicznym, samolotami F-16, symulatorami i procedurami stosowanymi w bazie NATO.
Planowana jest także wycieczka na lotnisko Poznań Ławica połączona
z wizytą na wieży kontrolnej.

Na podstawie informacji prasowej
autorstwa Moniki Tokarskiej-Nyga,
programu oraz relacji. Zdjęcia dr H. Michalak

W ramach Wielkopolskiego Tygodnia Innowacji 14 listopada
2007 r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
odbył się cykl imprez: wykłady, seminarium oraz kilka wystaw poświęconych designowi, których celem było propagowanie polskiego wzornictwa przemysłowego. Organizatorami „Design 1:1”
byli: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Meble
Vox oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Wydział Architektury był jednym ze współorganizatorów imprezy,
na której zaprezentowane zostały m.in. projekty Hansa Georga
Piorka oraz najlepsze studenckie prace projektowe w zakresie
form przemysłowych wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
Budowanie platformy porozumienia projektantów ze światem
biznesu było celem spotkania „Design dla przedsiębiorczości“.
Seminarium „Design w Wielkopolsce” poświęcono konieczności
i możliwościom powstania Wielkopolskiego Centrum Designu.
Warsztaty i prezentacje „Od pomysłu do produktu” zobrazowały
charakter współpracy między projektantem a ﬁrmą produkcyjną
od momentu zlecenia projektu po jego realizację na przykładzie
wybranych branż: meble tapicerowane, sprzęt AGD, armatura łazienkowa i sanitarna. Przedstawiciele ﬁrm posiadających długoletnie doświadczenie na rynku polskim podjęli dyskusję o procesie
powstawania produktu, współpracy z projektantami i poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań, metodach prototypowania, produkcji
i wprowadzania nowości na rynek oraz promocji współczesnego
designu. Ciekawym uzupełnieniem tej tematyki był wykład Tomka
Rygalika, młodego polskiego designera, absolwenta i pracownika
naukowego the Royal College of Art.
Trzecia część imprezy „Design 1:1” poświęcona była prezentacji
prac młodych projektantów. W ramach organizowanych wystaw
można było obejrzeć projekty uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami w konkursie PRODECO 2007, najlepsze projekty z designu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej, a także wystawę czołowych polskich fotograﬁków AXOR Massaund Inspiracje.

„Design 1:1”
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