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W dniach od 26 lutego do 3 marca br. goœciliœmy w Polsce
Prezydenta Stowarzyszenia ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) w
osobie Pana Rona V P. Vallorta z ma³¿onk¹, Pani¹ Carolyn
Vallorta. Jednym z celów tej wizyty by³o wsparcie dzia³añ
prowadzonych od czerwca 2004 roku, maj¹cych na celu zare-
jestrowanie oddzia³u tej organizacji w Polsce. W ci¹gu tych
kilku zaledwie dni pobytu w naszym kraju, Pan Prezydent
odwiedzi³ poza Warszaw¹, dwa znane oœrodki akademickie,
a mianowicie Politechnikê Gdañsk¹ i Politechnikê Krakowsk¹,
natomiast w stolicy – Politechnikê Warszawsk¹, uczestniczy³
równie¿ w Krajowym Forum Wentylacji oraz spotka³ siê z
Zarz¹dem Krajowego Forum Ch³odnictwa. Poni¿ej prezen-
tujemy kalendarium tej wizyty wraz z bogatymi materia³ami
fotograficznymi, znakomicie dokumentuj¹cymi te wydarzenia.

Politechnika Gdañska: 28 lutego br.

(Fot. 1 do 6)

W dniu 28 lutego br. odby³o siê spotkanie z pracownikami
naukowymi oraz studentami wy¿szych lat studiów, przede
wszystkim specjalnoœci „Systemy, Urz¹dzenia Ch³odnicze i
Klimatyzacyjne” Wydzia³u Mechanicznego Politechniki
Gdañskiej. Spotkanie, które mia³o miejsce w zabytkowym
budynku Laboratorium Maszynowego, mia³o nader bogaty
program. Na pocz¹tek dr hab. in¿. Dariusz Mikielewicz, Pro-
dziekan WM, przedstawi³ historiê i dzieñ dzisiejszy Katedry
Techniki Cieplnej, w tym obszary prowadzonej przez jej pra-
cowników dzia³alnoœci badawczej, a równie¿ bogatej oferty
dydaktycznej i szkoleniowej. Nastêpnie Pan Rona Vallorta,
zaprezentowa³ historiê i obszary dzia³alnoœci Stowarzyszenia
ASHRAE. Na tym tle wywi¹za³a siê wœród zebranych na sali
o¿ywiona dyskusja dotycz¹ca mo¿liwoœci nawi¹zania wspó³-
pracy, m. innymi w zakresie dostêpu do informacji oraz ewen-
tualnym wspó³udziale w prowadzonych przez tê organizacjê
programach badawczych. Ogó³em w spotkaniu udzia³ wziê³o
ponad 30 osób, g³ownie pracowników Wydzia³u Mechanicz-
nego. Po tej oficjalnej czêœci, nast¹pi³o zwiedzanie budynku i
zaplecza badawczego Katedry (Fot. 4), oraz niezwykle oka-
za³ego Gmachu G³ównego Politechniki Gdañskiej wraz z Sal¹
Senatu (Fot. 6). Z ramienia tej uczelni spotkanie od strony
organizacyjnej przygotowali: prof. dr hab. in¿. Jan St¹siek oraz
dr in¿. Zenon Bonca.

Politechnika Krakowska: 1 marca br.

(Fot. 7 – 12)

W dniu 1 marca br. p. R. Vollorta odwiedzi³ Wydzia³ In¿ynie-
rii Œrodowiska Politechniki Krakowskiej, gdzie przedstawi³
dla licznie zgromadzonych pracowników naukowych i stu-
dentów referat n.t. „Refrigeration – technology for survival”.
Spotkanie w tej uczelni zosta³o przygotowane przez dr hab.
in¿. Jacka Schnotale prof. PK, cz³onka ASHRAE. Po tym spo-

Wizyta Prezydenta ASHRAE
Pana Rona Vallorta w Polsce
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tkaniu mia³a miejsce wizyta w Zak³adzie Ch³odnictwa i Kli-
matyzacji PK u p. prof. hab. dr in¿. Wojciecha Zalewskiego.

Forum Wentylacji w Warszawie: 2 i 3 marca br.

(Fot. 13 – 15)

W dniach 2 i 3 marca Stowarzyszenie ASHRAE by³o repre-
zentowane przez p. Vallorta oraz polskich cz³onków organi-
zacji na stoisku podczas Forum Wentylacji w Warszawie. W
dniu 2 marca, w czasie sesji plenarnej dostojny goœæ  przed-
stawi³ g³ówne cele i kierunki dzia³ania organizacji.

Krajowe Forum Ch³odnictwa:  2 marca br.

(Fot. 16)

W dniu 2 marca odby³o siê spotkanie p. Rona Vallorta z Za-
rz¹dem Krajowego Forum Ch³odnictwa Zwi¹zek Pracodaw-
ców, na którym omówiono mo¿liwoœci wspó³pracy pomiê-
dzy obiema organizacjami, m. innymi uzgodniono wymianê
informacji o organizowanych spotkaniach technicznych.

Politechnika Warszawska:  3 marca br.

W dniu 3 marca mia³a miejsce wizyta p. Rona Vallorta u J.M.
Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. in¿. Stani-
s³awa Mañkowskiego. J.M. Rektor wyrazi³ zainteresowanie
planowanym rozwojem Stowarzyszenia ASHRAE w Polsce
i zapewni³ o swoim przychylnym nastawieniu do podejmo-
wanych dzia³añ. Obie strony s¹ zainteresowane popularyzacj¹

Stowarzyszenia wœród pracowników i studentów Wydzia³u
In¿ynierii Œrodowiska oraz Wydzia³u Mechanicznego Ener-
getyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Program pobytu Prezydenta ASHRAE w naszym
kraju by³ niezwykle bogaty, bowiem poza wymienionymi
wy¿ej spotkaniami, obejmowa³ wizyty w kilku firmach wy-
konawczych oraz biurach projektowych. Ich celem by³o za-
poznanie p. Vallorta z realiami bran¿y HVAC&R w Polsce.
Przy tej okazji warto podkreœliæ zaanga¿owanie p. Macieja
Sobczyka z firmy GEOCLIMA w doprowadzeniu do tej ze
wszech miar cennej wizyty, za co nale¿¹ siê mu s³owa szcze-
gólnego uznania.
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