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Ideą konkursu jest eksponowanie estetycznych 
i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze. 
Prestiżowe wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomo-
wą z wykorzystaniem betonu przyznano już po raz 22.

Mgr inż. arch. Estera Cłapińska pracę „Ascetyzm for-
my jako źródło odnowy – Termy na Kanale Mazurskim” 
wykonała pod opieką dr. hab. inż. arch. Bartosza Hun-
gera, prof. PŁ z Wydziału Budownictwa, Architektury 

i Inżynierii Środowiska. Jury konkursu „Architektura 
Betonowa” złożone z architektów z różnych polskich 
uczelni oraz przedstawiciela stowarzyszenia produ-
centów cementu uznało tę pracę za najlepszą.

Estera Cłapińska przedstawiła koncepcję architek-
toniczną współczesnych term zlokalizowanych na 
Kanale Mazurskim. W projekcie wykorzystała relikty 
murów nieukończonej śluzy wodnej Leśniewo Górne. 
Jak mówi – Pomysł na projekt zrodził się z potrzeby stwo-
rzenia enklawy, miejsca ucieczki od nadmiaru bodźców, 
na których działanie wystawiony jest współczesny 
człowiek. Pełna tajemnicy, monumentalna konstrukcja, 
ukryta w pięknym krajobrazie Mazur, zdaje się miejscem 
do tego idealnym. 

Termy wykonane w konstrukcji żelbetowej skła-
dają się z dwóch budynków połączonych szklanym 
łącznikiem położonym nad pozostałością koryta 
kanału. – Sercem projektu jest wnętrze komory wodnej 
z głównym basenem termalnym. Budynek główny 
zorganizowany wokół murów śluzy został ukryty pod 
ziemią, aby w żaden sposób nie konkurować z zastanym 
obiektem i krajobrazem. Mieści się w nim apodyterium 
(szatnie, miejsce przygotowania do kąpieli. red.), 
kompleks basenów, strefa saun, tepidaria (miejsca 
relaksu. red.) i tężnie. 

Autorka zaprojektowała też drogi dojazdowe 
i parking.

n Ewa Chojnacka

Nagroda za projekt term
Absolwentka architektury za projekt term na Kanale Mazurskim otrzymała 
główną nagrodę konkursu „Architektura Betonowa”. 

Makieta term 
zaprojektowanych 
przez mgr inż. arch. 
Esterę Cłapińską

Pomimo ograniczeń pande-
micznych w zawodach wzięły 
udział drużyny z ponad 20 krajów 
z całego świata. Roboty konku-
rowały aż w 12 kategoriach. Wy-
darzeniu towarzyszyły warsztaty, 

wystawy technologii robotycznych 
(w tym autonomicznych pojaz-
dów) oraz konferencja popularno-
-naukowa.

Nasi reprezentanci brali udział 
w kategoriach Line Following oraz 

Line Following Enhanced, które 
polegają na jak najszybszym po-
konaniu przez robota trasy wy-
znaczonej czarną linią na białym 
tle. W wersji Enhanced dodatkowo 
należało pokonać występujące 

Kolejny sukces Koła SKaNeR!
Reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Robotyki SKaNeR z Politech-
niki Łódzkiej, w składzie: Małgorzata Rogowska, Paweł Rogowski i Tomasz 
Smaż, wzięła udział w międzynarodowym konkursie Robotex International 
2021 w Tallinie. Był to już drugi start drużyny w tych największych europej-
skich zawodach robotów.
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na trasie przeszkody, takie jak 
wzgórze, pochylnia, skrzyżowania, 
rozwidlenie dróg, cegła oraz prze-
jazd przez strefę z odcinkowym 
pomiarem prędkości. 

Zespół SKaNeR wprowadził do 
finałów aż dwa roboty startujące 
w kategorii Line Following Enhan-
ced. Konkurencja była bardzo silna, 
brało w niej udział 35 robotów 
z całego świata. Nasze roboty 
Ugryź i Sherlock podzieliły między 
siebie dwa najwyższe stopnie po-
dium z czasami odpowiednio 32 
i 34 sekundy.

n Grzegorz Granosik
Instytut Automatyki

Zwycięzcy i ich 
roboty: (od lewej) 
Małgorzata 
Rogowska, 
Tomasz Smaż 
i Paweł Rogowski

foto: 
Grzegorz Granosik

Zespół pojechał na zawody do 
Fukushimy w odmłodzonym skła-
dzie. Tym bardziej cieszy sukces 
grupy. Studenci zabrali ze sobą 
łazika, dron i robota do inspekcji 
kanałów wentylacyjnych. W finale 
urządzenia zaprojektowane przez 
studentów i przez nich zaprogra-
mowane wykonywały zadania 

inspekcyjno-ratunkowe w fabryce. 
Działając autonomicznie musiały 
znaleźć się tam, gdzie nie może 
wejść człowiek i skutecznie go 
zastąpić.

Zespół nie zawiódł i w finale 
utrzymał wysoką pozycję z elimi-
nacji. Do kategorii zapobiegania 
katastrofom w zakładach prze-

Zespół Raptors stanął na podium World Robot Summit, zajmując trzecie miej-
sce. Pozostałe dwa miejsca zajęły drużyny z Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Podium w Japonii 

Radość z dobrego 
startu w zawodach

arch. 
Raptors

mysłowych oprócz Polaków z PŁ 
przystąpiło 6 zespołów japońskich, 
Amerykanie, Niemcy i Austriacy.

Konkurs stał na bardzo zaawan-
sowanym poziomie technologicz-
nym, coraz wyższym – w porówna-
niu z poprzednią edycją zawodów. 

n Ewa Chojnacka
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