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Ogólnopolski Wirtualny Chór 
Politechnik wykonał utwór „O, 
ziemio polska” skomponowany 
przez Juliusza Łuciaka. Słowa są 
fragmentem powitalnego prze-
mówienia wygłoszonego przez św. 
Jana Pawła II na lotnisku Okęcie, 8 
czerwca 1987 r. Premiera nagrania 
odbyła się 18 maja, w tym dniu 
w 1920 r. w Wadowicach przyszedł 
na świat Karol Józef Wojtyła, przy-
szły Papież Jan Paweł II. 

Pomysłodawcą i kierownikiem 
tego przedsięwzięcia był dyrygent 

chóru Politechniki Gdańskiej – dr 
hab. Mariusz Mróz, prof. PG. Wirtu-
alny chór zjednoczył reprezentan-
tów zespołów działających aż na 
14 politechnikach: w Białymstoku, 
Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, 
Koszalinie, Krakowie, Lublinie, 
Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. 

Chórzyści biorący udział w zdal-
nie przygotowanym wykonaniu, 
zostali wytypowani i przygotowani 
przez swoich dyrygentów. Każda 
z grup muzycznych nagrała frag-

Utalentowani konstruktorzy 
ze studenckich kół naukowych 
najlepszych polskich uczelni tech-
nicznych przedstawili do oceny 33 
projekty w pięciu kategoriach: Ve-
hicle, Joker, Railway, Life Upgrade 
oraz Smart robots. Była to edycja 
rekordowa pod względem liczby 
uczestników. – Zgłosiliśmy się do 
najsilniej obsadzonej kategorii 
Vehicle, w której wzięło udział aż 
12 projektów – mówi Mateusz 
Grzesiak, koordynator Działu Mar-
ketingu Lodz Solar Team. – Konkurs 
był podzielony na 2 etapy. Oba 
odbywały się online. Pierwszy po-
legał na zgłoszeniu projektu wraz 
z krótkim filmikiem pokazującym 
w atrakcyjny sposób innowacyjność 
rozwiązania. W drugim etapie, do 

którego wybrano najciekawsze 
konstrukcje, odbyły się prezentacje 
projektów oraz ich zdalne obrony 
przed Komisją Konkursową. 

Organizatorzy ogłosili zwycięz-
ców za pośrednictwem Facebooka. 
W nagrodę laureaci otrzymali 
statuetkę oraz 5000 zł.

Eagle Two to już druga kon-
strukcja samochodu solarnego, 
którą stworzyli konstruktorzy ze 
Studenckiego Koła Naukowego 
Miłośników Motoryzacji działa-
jącego przy Instytucie Maszyn 
Przepływowych na Wydziale Me-
chanicznym. Eagle Two powstał 
przy współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych w Łodzi.

n Ewa Chojnacka

Zespół Lodz Solar Team zwyciężył w Konkursie Konstrukcji Studenckich KO-
KOS. W tym roku konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studen-
tów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbył się online.

Nagroda dla Eagle Two

Wirtualny Chór 
dla Papieża Polaka

ment utworu, a jego efekt finalny 
w postaci nagrania wideo został 
udostępniony w internecie.

– Każdy chórzysta dzięki specjal-
nie opracowanej ścieżce dźwiękowej 
nagrywał smartfonem swój głos nie 
słysząc współbrzmienia z innymi 
śpiewakami. Nasz chór reprezentu-
ją: Marcelina Chądzyńska – sopran, 
Zuzanna Marszałek – alt, Robert 
Mik – tenor oraz Wojciech Grzelczak 
– bas – mówi Beata Rurarz, prezes 
Akademickiego Chóru PŁ.
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Na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II politechniczne chóry z całej Polski zre-
alizowały unikatowy projekt. 




