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Dominik Banat jest doktorantem w Katedrze 
Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ. Jego 
opiekunem naukowym jest prof. Radosław Mania.

Laureat programu START tak mówi o początkach 
swych zainteresowań naukowych – Pierwszy artykuł 
naukowy napisałem podczas drugiego roku studiów in-
żynierskich w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. 
Zostałem wówczas nominowany do grupy wybitnych 
studentów Politechniki Łódzkiej i mogłem realizować 
program Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania. 
W konsekwencji udało mi się skończyć studia inżynier-
skie i magisterskie dwa lata wcześniej niż zakładał tok 

studiów. W październiku 2018 roku rozpocząłem studia 
doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej, a w 2019 roku zostałem absolwentem uczelni 
Cranfield University w Wielkiej Brytanii na kierunku 
Master of Science by Research in Manufacturing En-
gineering. 

Dominik Banat w 2017 r. został laureatem pro-
gramu Diamentowy Grant i otrzymał tytuł Najlepszy 
Absolwent Politechniki Łódzkiej.

n Małgorzata Trocha
Dział Promocji

– Postanowiliśmy zrealizować 
film nagrany w domu, z udziałem 
jak największej grupy członków 
orkiestry. Chcieliśmy, aby nagrany 
utwór dodał otuchy i niósł pozy-
tywny przekaz na obecny, trudny 
czas. Wybór padł na „Don’t worry 
be happy” z repertuaru Bobbiego Mc 
Ferrina. Utwór ten wykonywaliśmy 
na koncertach, jednak przygoto-
wanie nagrania w trybie zdalnym 
wymagało od wszystkich zupełnie 
innego podejścia – mówi Marcin 
Werner, dyrygent Akademickiej 
Orkiestry PŁ.

Muzycy bardzo stęsknieni za 
wspólnym graniem chcieli wystą-
pić choć w tak nietypowej formie. 
Jak mówią – bez sąsiada z pulpitu, 

trąbki za plecami i nieubłaganej 
batuty maestro nie było to łatwe 
zadanie. W zamian była mama 
wołająca na obiad i sąsiad koszący 
trawnik.

Praca zaczęła się od przygoto-
wania przez dyrygenta dla człon-
ków orkiestry nagrania akompa-
niamentu fortepianowego wraz 
z metronomem i nagrania dyry-
genckiego oraz opisu technicz-
nego z informacjami dotyczącymi 
stroju instrumentów, przygotowa-
nia, ustawienia kamery, itp. 

– Naszym miejscem działania 
był folder na dysku Google. Tam 
poszczególni muzycy umieszczali 
przygotowane przez siebie nagra-
nia. W trakcie realizacji zadawali 

pytania i konsultowali się w spra-
wach technicznych i artystycznych, 
a więc czuwałem nad wszystkim 
moim dyrygenckim okiem – mówi 
Marcin Werner. 

Po zarejestrowaniu wszystkich 
nagrań ścieżki zostały zmiksowane 
przez Suheila Sammouna – jed-
nego z członków naszej orkiestry, 
natomiast montaż wideo wykonał 
Piotr Czarnecki z Centrum Multi-
medialnego PŁ. 

Dyrygent Marcin Werner mówi 
z satysfakcją – Udało nam się stwo-
rzyć zadowalającą wersję wykona-
nia utworu, która we wtorek 5 maja 
miała już 5700 odsłon na naszym 
portalu Facebook.

n Ewa Chojnacka

Laureat programu START

Orkiestra PŁ przygotowała 
online „Don’t worry be happy”
Akademicka Orkiestra PŁ nagrała online utwór z pozytywnym przekazem  
„Don’t worry be happy”, jeden z tych najcieplej odbieranych na koncertach 
naszych muzyków.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę 100 najzdolniejszych młodych 
naukowców. W tym roku do Programu START zgłosiło się 845 młodych uczo-
nych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wśród wyróżnionych ba-
daczy znalazł się Dominik Banat z Wydziału Mechanicznego PŁ.




