
Wynalazca z Lublina pojedzie do Genewy 
SUKCES Doktorant Politechniki Lubelskiej wezmie udziat w 42. Miedzynarodowej Wystawie Wynalazkow. Wyjazd do Szwajcarii to dia Krzysztofa Skiby nagroda za 
zwyci?stwo w konkursiê Student - wynalazca" 

V\̂ niiki czwartej edycji kon-
kursu oglosila Politechnika 
Swi^tokrzyska. Wplyn^lo 84 
z^oszen, ktore byty oceniane 
pod wzgl^dem uzytecznosci 
rozwi^zania, mozliwosci wy-
korzystania oraz wplywu na 
oszczQdnosc energii i ekosys-
tem. Organizatorzyprzyznali 
pi^c nagrod glownych i pi^c 
wyroznien. 

Krzysztof Skiba zostal na-
grodzony za „Zesp61 wirni-
kow turbiny wiatrowejktory 
byl jednoczesnie jego prac^ 
dyplomow^. Projekt powstal 
we wspolpracy z pracowni-
kiem naukowym Politechniki 
Lubelskiej dr. Leszkiem Ku-
snierzem. 

- Zespol wirnikow moze 
bye bez przeszkod wykorzy-

stywany na terenie calej Pol-
ski. Mozna go uzywac w go-
spodarstwach domowych 
do wytwarzania energii elek-
trycznej na wlasne potrzeby, 
np. do ogrzania wody czy 
oswietlania. W porownaniu 
z innymi konstrukcjami pra-
cuje juz przy wietrze o pr^d-
kosci 4 metrow na sekund^. 
Inne rozwi^ania potrzebuj^ 
pr^dkosci co najmniej 10 m/s 
- thimaczy Krzysztof Skiba. 

Doktorant Politechniki Lu
belskiej chce doskonalic swoj 
wynalazek, tak by w przyszio-
sci wprowadzic go do uzytku. 
Koszt konstrukcji nie jest jesz-
cze znany, bo wc i^ jest w fazie 
testow. - Ale bior^c pod uwag^ 
dhizszy czas pracy, jej koszt po-
winien si^ szybko zwrocic -za-

pewnia Skiba. - By stworzyc t^ 
konstrukcji potrzebowalem 
blisko roku. Nagroda w kon
kursie jest dia mnie milym wy-
roznieniem za trud wlozony 
w prac^ dyplomow^ - dodaje. 

Jedno z wyroznien w kon
kursie otrzymali takze inni 
studenci lubelskiej uczelni. 
Patryka Jakubczaka, Krzysz
tofa Majerskiego i Monik^ 
Ostapiuk doceniono za pro
jekt „Spos6b wytwarzania 
laminatu metalowo-wlok-
nistego oraz laminat meta-
lowo-wloknisty". Ta praca 
powstala pod okiem prof. 
Barbary Surowskiej, dr inz. 
Jaroslawa Bieniasia, dr inz. 
Barbary Szaraniec i mgr. inz. 
Andrzeja Trzcinskiego. 

TOMASZMACIUSZCZAK 

Nagroda w konkursie jest dia mnie mUym wyroznien^ z 
trud wiozony w pracq dyplomowq - mowi Krzysztof Skiba. 
Genewy pojedzie w kwietniu 


