S T U D E N C I

Medaliści zimowego pływania
Studenci Politechniki Łódzkiej – Aleksandra Bednarek i Tomasz Józefiak reprezentowali Polskę na czwartych Mistrzostwach Świata w Pływaniu Lodowym. Z zawodów wrócili z medalami.
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W Mistrzostwach zorganizowanych przez International Ice
Swimming Association w Głogowie (3-7 lutego) wzięło udział 300
zawodników z 30 krajów. Ścigano
się na 12 dystansach. Woda w basenie utworzonym w wodach Odry
miała temperaturę 3°C.
Oboje nasi reprezentanci zdobyli medale brązowe, Aleksandra
Bednarek na 50 m stylem klasycznym, a Tomasz Józefiak na 50 m
stylem grzbietowym. Startowali
w kategorii wiekowej 18-24 lata.
– Cieszymy się, że możemy reprezentować Politechnikę Łódzką na

 a dalekie od nie zawsze sprawdzonych rozwiązań

podręcznikowych.
Kolejne wyróżnienie II stopnia otrzymała inż. arch.
Martyna Piech za pracę Apartament jako uzupełnienie
zabudowy pierzejowej (promotor dr hab. sztuki inż.
arch. Robert Sobański). Doceniono oryginalność
tematu pracy i rozwiązanie przyjęte dla tytułowego
apartamentu, który ma charakter biżuterii miejskiej.
Trzecie wyróżnienie II stopnia otrzymała inż. arch.
Julia Ratajczyk za pracę Galeria sztuki na terenie daw-

arenie międzynarodowej i dziękujemy za możliwość łączenia studiów
ze sportem i z życiem prywatnym
– mówią pływacy. Oboje medaliści są na studiach magisterskich.
Ola Bednarek studiuje inżynierię
biomedyczną (Wydział EEIA), jako
pierwsza Polka sięgnęła po potrójną koronę w pływaniu na wodach
otwartych. Pokonała wpław kanał
Catalina i kanał La Manche oraz
opłynęła Manhattan. Sukces sportowy osiągnęła niemal równolegle
z ukończeniem studiów I stopnia.
Tomasz Józefiak jest studentem matematyki stosowanej na

specjalności zarządzanie ryzykiem
w finansach (Wydział FTIMS). Jako
sportowiec reprezentuje PŁ na
Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, pływaniu,
biegach przełajowych, ergometrze
wioślarskim i szachach. Jak mówi –
Na polu naukowym mogę pochwalić
się stypendiami naukowymi: Santander Universidades oraz Fundacji
LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz
odbyciem międzynarodowej praktyki naukowej na Uniwersytecie
w Osijek w Chorwacji w ramach
IAESTE.
n Ewa Chojnacka

nej fabryki Biedermanna przy ul. Smugowej w Łodzi
(promotor dr hab. sztuki inż. arch. Robert Sobański).
Uznanie Jury wzbudziła dojrzała, ciekawa i nowoczesna forma inspirowana halą szedową, pozbawiona
taniej i banalnej imitacji.
Główną nagrodą w konkursie był 3-miesięczny
płatny staż projektowy w firmie EKSA.
n Piotr Lis
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