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Kierunek architektura na Wydziale Budownictwa, Ar-
chitektury i Inżynierii Środowiska ma powody do dumy. Po 
raz pierwszy w historii kierunku praca dyplomowa naszej 
absolwentki została wyróżniona w prestiżowym międzyna-
rodowym konkursie im. prof. Jana Zachwatowicza na naj-
lepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych, podej-
mujących problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, 
organizowanym przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS. 
Fundatorami nagród są państwo Krystyna Zachwatowicz-
-Wajda – córka zasłużonego konserwatora zabytków prof. 
Jana Zachwatowicza oraz niedawno zmarły wielki polski 
reżyser Andrzej Wajda. W bieżącym roku na konkurs wpły-
nęło 25 prac. 18 listopada 2016 r. w Łazienkach Królewskich 
odbyło się posiedzenie Jury konkursu pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Rottermunda, które oceniło nadesłane pra-
ce i przyznało dwie równorzędne nagrody oraz cztery rów-
norzędne wyróżnienia. Wśród wyróżnionych jest praca dy-
plomowa Ilony Pisery, pt. Koncepcja rewaloryzacji Starego 
Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu, 
wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wandy 
Kononowicz, mającej w swoim dorobku dydaktycznym już 
wiele nagrodzonych prac dyplomowych z okresu pracy na 
Politechnice Wrocławskiej.

Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Adam Wysokow-
ski, prof. UZ, kierownik Zakładu Dróg i Mostów na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ ko-
lejny raz został mianowany ekspertem Unii Europejskiej, 
tym razem w Programie Horizon 2020. To największy jak 
dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji 
(lata 2014–2020).

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech 
zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:
__doskonała baza naukowa,
__wiodąca pozycja w przemyśle,
__wyzwania społeczne.

W latach 2016–2017 w ramach H2020 realizowany jest 
program roboczy Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany 
transport (Smart, Green and Integrated Transport), które-
go problematyka jest zbieżna z pracą naukowo-badawczą 
prowadzoną przez prof. A. Wysokowskiego.

Obecnie przygotowywane są wnioski w ramach poddzia-
łania – nabór 2017: Mobilność na rzecz wzrostu gospodar-
czego i zautomatyzowany transport drogowy (Mobility for 
Growth and Automated Road Transport), oraz Kształtowa-
nie odporności na działanie ekstremalnych oddziaływań 
(naturalnych i stworzonych przez człowieka). (Resilience 
to extreme (natural and man-made) events).

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy, aby 
ta nowa i odpowiedzialna funkcja przyniosła Mu wiele sa-
tysfakcji osobistej.

Jest to również duże wyróżnienie dla Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Marek Dankowski

SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Profesor AdAm WysokoWski  
W ProgrAmie Horizon 2020
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