Aktywność studentów Wydziału Architektury
Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej
działa aktywnie kilka organizacji studenckich. Najbardziej
sformalizowana jest działalność w Samorządzie
Studenckim. W tej kadencji w Radzie Wydziału zasiada
ośmioro przedstawicieli studentów, co stanowi według
przepisów minimum 20% całego składu Rady.
Przewodniczącym Samorządu Studentów Wydziału
Architektury jest obecnie Leszek Orzechowski. Do obowiązków Samorządu Studenckiego należy reprezentacja
głosu studentów w najwyższych organach uczelnianych:
Radzie Wydziału, Parlamencie Studentów, Senacie
Politechniki Wrocławskiej oraz Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów. Organem najbliższym Samorządowi jest
Komisja Stypendialna zajmująca się rozpatrywaniem
i przyznawaniem środków pomocy materialnej i stypendiów studentom naszego Wydziału. Oprócz obowiązków
zawartych w statucie i regulaminach Politechniki
Samorząd zajmuje się organizacją życia na Wydziale
Architektury.
Sztandarowym wydarzeniem Wydziału Architektury
są organizowane co roku Otrzęsiny. W czasie imprezy
wcielającej nowych studentów w szeregi braci akademickiej budynek przy ul. Prusa zamienia się w bajkowy,
czasem straszny, a czasem fantazyjny świat. Wszyscy
przybyli goście – wśród których można spotkać takie
osobistości, jak rektor, dziekan i profesorowie naszej
Uczelni – a przede wszystkim studenci przebierają się
zgodnie z zadanym tematem i konwencją imprezy. Raz
Wydział zamienia się w średniowieczne zamczysko,
kiedy indziej w półświatek mafijny, innym razem
w krainę baśni lub odległą kosmiczną przestrzeń.
Oprawa graficzna, muzyczna i artystyczna, a także klimat stworzony przez przybyłych powodują, że Wydział
Architektury staje się wszystkim bliższy, przyjaźniejszy
i uczucie to zostaje na długo w pamięci.
Innym przedsięwzięciem przygotowywanym przez
Samorząd Studencki jest Rajd Architekta. Organizowany
od kilku lat przyjął w czasie swojej ostatniej edycji formę
ambitniejszą, powiązaną z warsztatami i pokazem kreatywności połączonej z zabawą. Do współpracy zapro-

szony został Wydział Architektury z Poznania.
Międzyuczelniane kontakty Samorządu wzmocnione
zostały przez reaktywację Koalicji Miast – forum skupiającego wszystkie samorządy studenckie kierunków architektury w Polsce. Reaktywacja ta miała miejsce we
Wrocławiu w roku 2008.
Oprócz Samorządu Studenckiego na Wydziale
Architektury działają również organizacje studenckie.
Wśród nich są koła naukowe specjalizujące się w różnych
dziedzinach związanych z architekturą.
Organizacją zrzeszającą największą liczbę studentów
Wydziału Architektury jest Koło Naukowe Humanizacja
Środowiska Miejskiego. Jak sama nazwa wskazuje, głównym nurtem zainteresowań KN HŚM jest tworzenie przestrzeni przyjaznej człowiekowi. Opiekunem Koła jest
prof. Zbigniew Bać, prezesem mgr Jerzy Łątka.
W ramach działalności Koła znajduje się organizacja
warsztatów projektowych, w tym Letnich Szkół
Architektury, warsztatów Architektura dla Wszystkich,
których celem jest propagowanie projektowania uniwersalnego skierowanego do wszystkich użytkowników,
cyklu spotkań Chill-out Architecture, podczas których
studenci przy szklance piwa lub kieliszku wina wysłuchują przygotowanego wykładu, a następnie oddają się dyskusji. Działalność KN HŚM nie ogranicza się jedynie do
działań teoretycznych, grupa studentów związana
z Kołem bierze udział w konkursach architektonicznych,
w projektowaniu i realizacji scenografii.
Jedną ze starszych organizacji studenckich na Wydziale
Architektury jest YELLO – Artystyczne Koło Naukowe
im. Ryszarda Natusiewicza, skupiające w swoich szeregach młodych artystów pod opieką dr. hab. Leszka
Malugi i stud. Ilony Roszkowskiej. Członkowie YELLO
oprócz projektowania pragną poszerzać swoje umiejętności plastyczne. Działalność ich skupia się na organizacji
plenerów miejscowych i wyjazdowych, konsultacjach,
wspólnych akcjach artystycznych i wystawach.
Innymi organizacjami działającymi na Wydziale są:
– Koło Naukowe Urbanistów CARDO pod opieką
prof. Roberta Masztalskiego i mgr. Pawła Pacha – organi-
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zatora warsztatów wyjazdowych i współorganizatora
tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Homonaturalis,
– Eko-Studio, którego opiekunką jest dr Anna Bać, zajmujące się aspektami projektowania proekologicznego.
Studenci Wydziału Architektury jako osoby twórcze
i poszukujące angażują się w różną działalność na
Politechnice, można odnaleźć ślady ich aktywności
w najwyższych organach Samorządu Studenckiego,
kołach naukowych niezwiązanych bezpośrednio z naszym

Wydziałem, zespołach muzycznych czy teatralnych. Jest
to kierunek postępowania nieunikniony i pożądany,
ponieważ rozwój przyszłego, twórczego inżyniera nie
może ograniczyć się do specjalności obowiązujących na
jednym Wydziale. W tym wszystkim należy liczyć jeszcze na otwartość i wyrozumiałość nauczycieli akademickich.
Jerzy Łątka
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