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Imprezê, zorganizowan¹ przez Akademicki Samorz¹d Studentów,
otworzy³ komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski.

Sk³ad eliksiru mêskoci/kobiecoci do koñca pozosta³ tajemnic¹ organizatorów zabawy.

Do udzia³u w otrzêsinach, lub jak niektórzy wol¹ kotowaniu, zostali
równie¿ zaproszeni studenci drugiego roku.

Najpierw trzeba by³o skosztowaæ
eliksiru mêskoci/kobiecoci. Potem
przejæ tzw. zaprawê oraz nabór do komandosów. Kto przebrn¹³ przez te trzy
etapy mia³o móg³ powiedzieæ, ¿e w pe³ni
czuje siê studentem Wojskowej Akademii
Technicznej. Pierwsze w 52-letniej historii
uczelni otrzêsiny studentów I roku odby³y
siê 21 listopada 2003 r.

Zaprawa nie sprawi³a chrzczonym wiêkszych trudnoci, ale nabór do komandosów nie by³ ju¿ taki prosty.

Po zakoñczeniu czêci oficjalnej odby³a siê dyskoteka, na której doskonale bawili siê zarówno studenci, jak i w³adze Akademii.
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AKTUALNOCI
Z okazji zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku,
pragnê z³o¿yæ wszystkim pracownikom Akademii najlepsze ¿yczenia, Spokojnych i radosnych wi¹t, spêdzonych w mi³ej, rodzinnej atmosferze.
¯yczê, aby 2004 rok wszystkim nam przyniós³ poczucie satysfakcji z tego, co ju¿
osi¹gnêlimy i doda³ nowej energii do sprostania wymaganiom, jakie niesie
wspó³czesna rzeczywistoæ. Kadrze naukowo-dydaktycznej ¿yczê sukcesów
w nauczaniu i pracy badawczej, a studentom  w zdobywaniu wiedzy.
Wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomylnoci.
KomendantRektor
Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
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 To, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdê warto robiæ 
Lewis Carroll
Czy mo¿na ju¿ dzi nie mówiæ
o Bo¿ym Narodzeniu?...
Wydaje siê, ¿e nie ...
Za du¿o mieci w sobie
dobra, ciep³a i mi³oci,
by zosta³o przemilczane.
Zbyt mocno zros³o siê
z polsk¹ tradycj¹ i obyczajem,
by w pêdzie ku ziemi obiecanej
mo¿na by³o uznaæ je za niebyt
i siebie uczyniæ cz³owiekiem z nik¹d.
Misterium betlejemskiej nocy
wci¹¿ kszta³tuje cz³owieka,
i dlatego w zg³upia³ym wiecie
s¹ tacy, którzy zachowuj¹
radoæ ludzkiego oblicza
i wra¿liwoæ ludzkiego serca.
Cicha i wiêta noc, jest tak bliska
ludzkim pragnieniom i potrzebom,
i¿ ka¿dy, chce z tej atmosfery zaczerpn¹æ choæ odrobinê i syciæ ni¹
przestrzeñ swojego ¿ycia.
Grota z Betlejem emanuje wiat³em prawdy
mówi¹cej, ¿e to Bóg wci¹¿ szuka cz³owieka,
aby go pouczyæ, wspomóc, umocniæ i prowadziæ,
by nie zw¹tpi³ w mi³oæ i ¿ycia nie przegra³.
¯yczê wszystkim, by wigilijny wieczór sta³ siê czasem
prze¿ycia prawdziwej radoci, a ³amany op³atek
by³ rzeczywistym dzieleniem siê z innymi
dobrem, pokojem i mi³oci¹.
Wasz kapelan
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Z SENATU WAT

POSIEDZENIE 5.11.2003
Senat Wojskowej Akademii Technicznej na posiedzeniu
w dniu 5 listopada 2003 r.:
· wyrazi³ zgodê na mianowanie prof. dr. hab. in¿. Tadeusza Niedzielê z WCY na stanowisko profesora zwyczajnego WAT
· wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿.
Tadeusza D¹browskiego z WEL oraz dr. hab. in¿. Piotra Zaskórskiego z WCY na stanowiska profesorów nadzwyczajnych
na okres 5 lat
· powo³a³ nastêpuj¹ce Komisje:
o odwo³awcz¹ ds. oceny nauczycieli akademickich w grupie
jednostek nie bêd¹cych podstawowymi na kadencjê 20032005 w sk³adzie: mgr Irena Bielicka (SJO), dr hab. Jerzy Gawinecki (WCY), dr hab. in¿. Jaros³aw Rutkowski (WIC), dr El¿bieta Szymczyk (WME), pp³k dr in¿. Ryszard Woniak (WMT),
dr hab. in¿. Andrzej Zaj¹c (IOE)
o ds. kszta³cenia na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr hab. in¿.
Ryszard Bochenek (IASDL), dr hab. in¿. Andrzej Chojnacki
(WCY), dr hab. in¿. Jan Godzimirski (WMT), st. plut. pchor.
Tomasz Goliasz (sam. studencki-WME), Marcin Ka³u¿ny (sam.
studencki-WCY), prof. dr hab. in¿. Jan Marsza³ek (WIC), dr
hab. in¿. Ryszard Pe³ka (WEL), prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw
Wieczorek (WME), pp³k dr in¿. Waldemar ¯endzian (IOE)
o ds. nauki na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: prof. dr hab. in¿.
Mieczys³aw Demianiuk (WIC), p³k dr hab. in¿. Jan Jabczyñski
(IOE), prof. dr hab. in¿. Józef Kalisz (WEL), p³k dr hab. in¿.
Franciszek Kuczmarski (ISU), dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer
(WCY), prof. dr hab. in¿. Tadeusz Przychodzieñ (WME), prof.
dr hab. in¿. Antoni Rogalski (WIC), prof. dr hab. in¿. Edward
W³odarczyk (WMT)
o ds. rozwoju Akademii na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie:
p³k dr hab. in¿. Henryk Fiedorowicz (IOE), dr hab. in¿. Piotr
Gajewski (WEL), dr hab. in¿. Grzegorz Kowaleczko (WMT),
prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Paszkowski (WCY), prof. dr hab.
in¿. Antoni Rogalski (WIC), dr hab. in¿. Jerzy Walentynowicz (WME)
o ds. kadr na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr hab. in¿. Henryk Grucha³a (WEL), prof. dr hab. in¿. Jerzy M³okosiewicz
(WMT), dr hab. in¿. S³awomir Neffe (WIC), prof. dr hab. in¿.
Mieczys³aw Szustakowski (IOE), dr in¿. Marcin Wieczorek
(WME), dr in¿. Kazimierz Worwa (WCY)
o ds. etyki zawodowej na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr in¿.
Jerzy Jackowski (WME), prof. dr hab. in¿. Tadeusz Kasprowicz (WIC), prof. dr hab. in¿. Roman Kulesza (WCY), prof. dr
hab. in¿. Wojciech Przetakiewicz (WME), dr in¿. Jan Sienkiewicz (WEL), prof. dr hab. in¿. Wies³aw Sobieraj (WMT), pp³k
dr in¿. Miros³aw Szczurek (IOE)
o ds. mienia i finansów na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr
hab. in¿. Jan B³¹dek (WIC), prof. dr hab. in¿. Józef Gacek
(WMT), dr hab. in¿. Adam Kawalec (WEL), prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Konopka (WME), pp³k dr in¿. Krzysztof Kopczyñski (IOE), dr Kazimierz Piotrkowski (WCY)
o ds. wspó³pracy z zagranic¹ na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: prof. dr hab. in¿. Marek Amanowicz (WEL), dr hab. in¿.
Zbigniew Bojar (WME), dr hab. in¿. Andrzej Panas (WMT), dr
hab. in¿. Rados³aw Pytlak (WCY), pp³k dr in¿. Zbigniew Zawadzki (IOE), dr hab. in¿. Jerzy Zieliñski (WIC)
o ds. historii i tradycji na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: prof.
dr hab. in¿. Zbigniew D¿ygad³o (WMT), prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Jankiewicz (IOE), dr in¿. Waldemar P³ocharz (WME), dr
hab. in¿. Lech Solarz (WIC), mgr in¿. Grzegorz Sundman (WEL),
dr hab. Wojciech W³odarkiewicz (WCY)
o ds. statutu WAT i regulaminów na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: prof. dr hab. in¿. Wac³aw Borkowski (WME), dr hab. in¿.
Andrzej Chojnacki (WCY), prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Jankie-
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wicz (WEL), dr hab. in¿. Henryk Madura (IOE), dr hab. in¿.
Edward Michalski (WIC), p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk
(WTW), dr hab. Henryk Pa³aszewski (WCY), prof. dr hab. in¿.
Waldemar Trzciñski (WMT)
· dokona³ wyboru:
o przewodnicz¹cego komisji odwo³awczej ds. oceny nauczycieli akademickich w grupie jednostek nie bêd¹cych podstawowymi na kadencjê 2003-2005 w osobie dr hab. in¿. Jaros³awa Rutkowskiego
o Komisji dyscyplinarnej dla cywilnych nauczycieli akademickich na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr hab. Zdzis³aw
Kurowski (WME), dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski (IASDL),
dr hab. in¿. Jan Pietrasieñski (WMT), dr hab. in¿. Jerzy Pluciñski (WEL), dr hab. in¿. Adam Stolarski (WIC), dr hab. Janusz
winiarski (WCY), dr Witold Drzewiñski (WIC), dr in¿. Jerzy
Pasierbiñski (WEL), dr in¿. Józef Rafa (WCY), dr in¿. Stanis³aw
Sulej (WME), dr in¿. Stanis³aw Szajnar (WMT), mgr El¿bieta
Twardowska (SJO)
o Komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencjê 20032005 w sk³adzie: dr in¿. Andrzej Dêbecki (WMT), dr in¿. Tadeusz Dziubak (WME), dr in¿. Piotr Kacprzyk (WCY), dr Tomasz Kostrzyñski (WIC), dr in¿. Henryk Król (WEL), kpt. dr
in¿. Zbigniew Tarapata (WCY), dr in¿. Marian Wra¿eñ (WEL),
£ukasz Bojara (sam. stud. WME), Kamil Drabek (sam. stud.
WIC), Piotr Fronc (sam. stud.  WCY), Anna Frykowska (sam.
stud. WIC), Artur Gutowski (sam. stud. WEL)
o Odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów na kadencjê 2003-2005 w sk³adzie: dr in¿. Ryszard Antkiewicz
(WCY), dr hab. in¿. Zdzis³aw Bogdanowicz (WME), mjr dr in¿.
Ryszard Chachurski (WMT), dr in¿. Dariusz Cha³adyniak (WIC),
dr in¿. Zbigniew Leciejewski (WMT), mgr. in¿. Marian £apiñski
(WEL), mgr in¿. Andrzej Malinowski (WEL), Maksymilian
Belina-Brzozowski (sam. stud.  WME), Marcin Golichowski
(sam. stud. WCY), Patryk Jarzêbski (sam. stud.  WIC), Krystian Ka³amajski (sam. stud.  WMT), Justyna Metrycka (sam.
stud.  WEL)
· ustali³:
o nastêpuj¹ce terminy zwyczajnych posiedzeñ Senatu Wojskowej Akademii Technicznej w roku akad. 2003/2004:
18.12.2003 r., 26.02.2004 r., 22.04.2004 r., 24.06.2004 r.
Senat WAT ustali³ równie¿ nastêpuj¹ce zasady rekrutacji
kandydatów na studia w Wojskowej Akademii Technicznej:
· Wojskowa Akademia Techniczna bêdzie prowadzi³a  w 2004
i 2005 roku  rekrutacjê na nastêpuj¹ce rodzaje oraz kierunki
studiów:
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Uwagi:
1. Planowane limity przyjêæ na poszczególne kierunki studiów, wraz
z ofert¹ specjalnoci, ustalone bêd¹ w terminie póniejszym.
2. Wybór specjalnoci oraz podzia³ na studia magisterskie/in¿ynierskie 
w zale¿noci od kierunku studiów  po II lub III roku studiów.
3. Rekrutacja na studia dzienne  na poszczególne kierunki studiów 
bêdzie prowadzona centralnie, na studia uzupe³niaj¹ce magisterskie
oraz zaoczne i wieczorowe  bezporednio w wydzia³ach.
· Zasady rekrutacji kandydatów na studia dzienne w Wojskowej
Akademii Technicznej w 2004 roku:
1. Zakres postêpowania rekrutacyjnego obejmuje: egzamin wstêpny z
matematyki (pisemny), egzamin wstêpny z fizyki (testowy), analizê wyników egzaminu dojrza³oci (maturalnego).
2. Kandydaci legitymuj¹cy siê now¹ matur¹, je¿eli na egzaminie maturalnym zdawali matematykê lub/i fizykê z astronomi¹, zwalniani
s¹ z egzaminu wstêpnego z matematyki lub/i fizyki.
3. Szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzania postêpowania kwalifikacyjnego ustala rektor.
· Zasady rekrutacji kandydatów na studia dzienne w Wojskowej
Akademii Technicznej w 2005 roku:
1. Kwalifikowanie na studia dzienne do WAT odbywa siê na podstawie
list rankingowych ustalonych na poszczególne kierunki studiów.
2. Przy ustalaniu list rankingowych uwzglêdnia siê oceny/wyniki ze wiadectwa dojrza³oci (z egzaminu maturalnego i/lub oceny koñcowe).
3. Podstaw¹ ustalania list rankingowych bêd¹ oceny/wyniki z nastêpuj¹cych przedmiotów: matematyka, fizyka z astronomi¹/fizyka
(lub chemia na kierunek studiów chemia), jêzyk polski, jêzyk obcy
nowo¿ytny.
4. Szczegó³owe zasady ustalania list rankingowych oraz tryb przeprowadzania postêpowania rekrutacyjnego ustala rektor.
· Zasady rekrutacji kandydatów na studia zaoczne i wieczorowe
w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 i 2005 roku:
1. Kwalifikowanie na studia zaoczne i wieczorowe do WAT odbywa
siê na podstawie list rankingowych ustalonych na poszczególne kierunki studiów.
2. Przy ustalaniu list rankingowych uwzglêdnia siê oceny/wyniki ze
wiadectwa dojrza³oci (egzaminu maturalnego i/lub oceny koñcowe).
3. Postêpowanie rekrutacyjne wraz z wys³aniem pisemnych powiadomieñ kandydatów o wynikach nale¿y zakoñczyæ w terminie do 20
wrzenia.
4. Szczegó³owe zasady ustalania list rankingowych oraz tryb przeprowadzania postêpowania rekrutacyjnego ustala corocznie dziekan.
· Zasady rekrutacji kandydatów na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 i 2005 roku:
1. O przyjêcie na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie w WAT mog¹ siê
ubiegaæ absolwenci studiów in¿ynierskich lub licencjackich nastêpuj¹cych kierunków studiów: identycznych jak kierunki studiów realizowanych w WAT, pokrewnych w stosunku do kierunków studiów
realizowanych w WAT.
2. W trakcie postêpowania rekrutacyjnego nale¿y sprawdziæ, czy program studiów, które ukoñczy³ kandydat, ³¹cznie z programem uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich, spe³nia standardy nauczania
okrelone dla studiów magisterskich, na rozpatrywanym kierunku
studiów.
3. W przypadku niespe³nienia przez oba programy studiów odpowiednich standardów nauczania, warunkiem przyjêcia na studia (przyjêcie warunkowe) jest uzupe³nienie ró¿nic programowych.
4. Na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie mog¹ byæ przyjmowani absolwenci wy¿szych szkó³ wojskowych, zgodnie z trybem okrelonym
w pkt. 2 i 3.
5. Szczegó³owe zasady i tryb postêpowania rekrutacyjnego na uzupe³niaj¹ce studia magisterskie ustala dziekan.
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· Zasady rekrutacji laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia
centralnego, a tak¿e kandydatów legitymuj¹cych siê miêdzynarodow¹ matur¹ na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 2004, 2005 i 2006: Bez postêpowania rekrutacyjnego, na
pierwszy rok studiów w WAT (dziennych, zaocznych i wieczorowych), przyjmowani s¹: laureaci oraz finalici stopnia centralnego
olimpiady matematycznej lub fizycznej; laureaci stopnia centralnego
innych olimpiad tematycznych - tylko na kierunek studiów zgodny
z tematyk¹ olimpiady - po uzyskaniu akceptacji dziekana wybranego wydzia³u; kandydaci legitymuj¹cy siê maturami miêdzynarodowymi (International Baccalaureate - IB), je¿eli uzyskali w wyniku matury miêdzynarodowej co najmniej 37 pkt. na 45 mo¿liwych.
Senat Wojskowej Akademii Technicznej, dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust. 1 pkt 37 Statutu WAT, podj¹³ uchwa³ê w sprawie
zatrudniania pracowników Wojskowej Akademii Technicznej.
Treæ uchwa³y brzmi nastêpuj¹co:
1) W zwi¹zku z licznymi przypadkami podejmowania przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wojskowej Akademii Technicznej pracy w innych szko³ach wy¿szych lub instytutach naukowobadawczych oraz pe³nieniem w nich funkcji kierowniczych, Senat
Wojskowej Akademii Technicznej stwierdza, ¿e taka sytuacja mo¿e
prowadziæ do konfliktu interesów miêdzy Akademi¹ i wspomnianymi jednostkami.
2) Za zgod¹ dziekana odpowiedniego wydzia³u i rektora, dopuszcza
siê mo¿liwoæ podejmowania przez nauczycieli akademickich, dla
których Akademia jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnienia
w innej szkole wy¿szej lub instytucie naukowo-badawczym (zarówno pañstwowych, jak i prywatnych). Nauczyciele akademiccy,
o których mowa nie mog¹ byæ wliczani do minimum kadrowego
uprawniaj¹cego do nadawania tytu³u naukowego i stopni naukowych w innych wy¿szych uczelniach. Zatrudnienie w innej szkole
wy¿szej lub instytucie naukowo-badawczym nie mo¿e kolidowaæ
z zobowi¹zaniami wobec macierzystej Akademii, aktami normatywnymi obowi¹zuj¹cymi w miejscu pracy i prawem ogólnokrajowym.
3) Nauczyciele akademiccy Wojskowej Akademii Technicznej pe³ni¹cy funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zak³adów nie mog¹ pe³niæ wymienionych
wy¿ej funkcji oraz funkcji rektora w innych zatrudniaj¹cych ich szko³ach wy¿szych lub instytutach naukowo-badawczych.
4) Nauczyciele akademiccy Wojskowej Akademii Technicznej pe³ni¹cy funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zak³adów z³o¿¹ owiadczenie do Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, ¿e nie pe³ni¹ wy¿ej wymienionych funkcji w ¿adnej innej szkole wy¿szej lub instytucie.
5) Cz³onkowie Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z³o¿¹ owiadczenie do Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, ¿e nie s¹
cz³onkami senatu w innej szkole wy¿szej, b¹d zrezygnuj¹ z mandatu cz³onka Senatu Wojskowej Akademii Technicznej.
6) Nauczyciele akademiccy WAT powinni przestrzegaæ wymagañ wymienionych w punktach 2, 3, 4 i 5, wzglêdnie zrezygnowaæ z pracy
w Akademii do koñca roku akademickiego 2003/2004.n
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AKTUALNOCI

Nowe samorz¹dy ju¿ dzia³aj¹
SK£AD AKADEMICKIEGO SAMORZ¥DU STUDENTÓW
WAT NA ROK AKADEMICKI 2003/2004

SK£AD WYDZIA£OWYCH SAMORZ¥DÓW STUDENTÓW
WAT NA ROK AKADEMICKI 2003/2004

Przewodnicz¹ca ASS  sier¿. pchor. Agnieszka Kozicka (WME),
zastêpca przew. ASS  Pawe³ Strzeszewski (WEL), sekretarz ASS 
plut. pchor. Marcin ¯ebrowski (WIC), cz³onkowie ASS  Patryk Jarzêbski (WIC), st. kpr. pchor. Izabela Je¿ak (WME), Marcin Ka³u¿ny
(WCY), st. plut. pchor. Daniel Krupski (WEL).

Wydzia³ Cybernetyki
Przewodnicz¹cy WSS  st. plut. pchor. £ukasz Dragan, zastêpca
przew. WSS  Marcin Ka³u¿ny, sekretarz WSS  Jakub Siberski, cz³onkowie WSS  st. kpr. pchor. Mateusz Czudec, kpr. pchor. Micha³
Dobosz, Pawe³ Skóra, plut. pchor. Micha³ Stachura.
Wydzia³ Elektroniki
Przewodnicz¹cy WSS  st. plut. pchor. Daniel Krupski, zastêpca
przew. WSS  st. plut. pchor. Aleksandra lusarczyk, sekretarz WSS 
plut. pchor. Micha³ Szostak, cz³onkowie WSS  Artur Gutowski, st.
kpr. pchor. Krzysztof Jakubczak, Justyna Metrycka, Pawe³ Strzeszewski.
Wydzia³ In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej
Przewodnicz¹cy WSS  st. plut. pchor. Marcin ¯ebrowski, zastêpca przew. WSS  Marta Szynkowska, sekretarz WSS  plut. pchor.
Magdalena Stypu³a, cz³onkowie WSS  Marta Bambit, plut. pchor. Jan
Dziekañski, Patryk Jarzêbski, st. kpr. pchor. Marcin Ucieklak.
Wydzia³ Mechaniczny
Przewodnicz¹ca WSS  st. plut. pchor. Agnieszka Kozicka, zastêpca przew. WSS  st. kpr. pchor. Marek Polañski, sekretarz WSS 
st. kpr. pchor. Izabela Je¿ak, cz³onkowie WSS  £ukasz Bojara, st. kpr.
pchor. Katarzyna Bruszewska, Maksymilian Belina-Brzozowski, Renata Hetnerska.
Wydzia³ Mechatroniki
Przewodnicz¹cy WSS  st. plut. pchor. Leszek Wony, zastêpca
przew. WSS  st. kpr. pchor. £ukasz Kalinowski, sekretarz WSS  st.
szer. pchor. Jaros³aw Pilutin, cz³onkowie  Pawe³ Bociek, Roman Brejczak, Krystian Ka³amajski, st. szer. pchor. Justyna Kurasiewicz.

Na zdjêciu od lewej: Pawe³ Strzeszewski, Izabela Je¿ak, Agnieszka
Kozicka, Marcin Ka³u¿ny, Marcin ¯ebrowski, Patryk Jarzêbski.

Nasi na Forum
STUDENTIN¯YNIER KREATOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO to has³o tegorocznego, XVI ju¿ Forum Uczelni Technicznych, które w dniach 14-16 listopada, pod honorowym patronatem minister edukacji narodowej i sportu Krystyny £ybackiej
oraz prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, odby³o siê na
terenie Politechniki Poznañskiej. W imprezie, której podstawowym celem jest wymiana pogl¹dów i dowiadczeñ miêdzy studentami uczelni technicznych w Polsce, wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele Akademickiego Samorz¹du Studentów Wojskowej
Akademii Technicznej: st. plut. pchor. Daniel Krupski (WEL)
i Patryk Jarzêbski (WIC).
W programie trzydniowej konferencji znalaz³y siê m. in. prezentacje wydzia³ów Politechniki Poznañskiej (laboratoriów, hal æwiczeñ oraz
rozwi¹zañ technologicznych), zwiedzanie: zak³adu H. Cegielski (uruchomienie silnika okrêtowego), linii technologicznej oraz centrum multimedialnego Kompanii Piwowarskiej S.A. LECH Browary Wielkopolskie, zak³adów MPK na ul. Kaczej i G³ogowskiej w Poznaniu (warsztatów, zajezdni autobusowej MAN i tramwajowej) oraz MAN Bus
Polska w Tarnowie Podgórnym. Rozegrano te¿ turniej bowlingowy
miêdzy uczelniami technicznymi o Puchar FUT.
Niezwykle istotnymi, w zasadzie najwa¿niejszymi elementami
spotkania by³y podpisanie ogólnopolskiego porozumienia miêdzy
Komisj¹ ds. Uczelni Technicznych przy Parlamencie Studentów RP,
Konferencj¹ Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, a Federacj¹
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT oraz podpisanie porozumieñ regionalnych miêdzy samorz¹dami studenckimi, rektorami, a re-
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gionalnymi oddzia³ami FSNT NOT. Przedmiotem porozumienia jest
wspó³dzia³anie stron w organizowaniu praktyk studenckich w firmach
produkcyjnych, pomoc w doborze tematów prac przejciowych i koñcowych, poszukiwanie sponsorów  fundatorów stypendiów i nowych miejsc pracy, aktywizowanie studentów i promotorów do udzia³u
w organizowanych przez Rady FSNT NOT i stowarzyszenia naukowo-techniczne konkursach na najlepsze prace in¿ynierskie.
List Intencyjny potwierdzaj¹cy chêæ nawi¹zania przez nasz¹ uczelniê wspó³pracy, o której mowa powy¿ej, podpisali ju¿ komendantrektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski i przewodnicz¹cy ASS WAT st. plut. pchor. Daniel Krupski. Pod koniec listopada odes³ano go do podpisu prezesowi Sto³ecznej Naczelnej Organizacji
Technicznej dr. in¿. Edwardowi Szmajdowiczowi. (ed)
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V KRAJOWA KONFERENCJA
DIAGNOSTYKA TECHNICZNA URZ¥DZEÑ I SYSTEMÓW DIAG2003
W dniach 1317 padziernika 2003 r., w ORW Muflon w Ustroniu, odby³a siê V Krajowa Konferencja DIAG2003. Instytucjonalnym organizatorem spotkania by³ Instytut Podstaw Elektroniki Wydzia³u Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przy wspó³pracy
z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej oraz Zespo³em
Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn
PAN. Finansowego wsparcia udzielili: Komitet Badañ Naukowych
oraz firma ESSO-Polska.
Funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego DIAG2003
pe³ni³  ju¿ tradycyjnie  prof. dr hab. in¿. Les³aw Bêdkowski, za
obowi¹zki sekretarza  dr hab. in¿. Tadeusz D¹browski. Komitet Naukowy konferencji tworzy³ elitarny zespó³ pracowników naukowobadawczych (51 osób) reprezentuj¹cych wszystkie wa¿niejsze krajowe orodki zajmuj¹ce siê badaniami, nauczaniem i stosowaniem diagnostyki technicznej w praktyce eksploatacyjnej.
Bezporedni¹ organizacj¹ imprezy zajmowa³ siê Komitet Organizacyjny w sk³adzie: pp³k dr in¿. Wiktor Olchowik  przewodnicz¹cy, mgr in¿. Roman Wrona  kwestor konferencji, mgr in¿. Robert
Gregulski  sekretarz, Ewa Budna, Amelia Chocholska (IV Wydzia³
PAN), Jolanta Jakubowska, Gra¿yna Rogowska oraz Jaros³aw S³owik.
W Konferencji wziê³o udzia³ 107 osób: reprezentanci 37 krajowych uczelni, instytucji i firm z 21 miejscowoci. Referaty na konferencjê nades³ano te¿ z Anglii i Ukrainy. 91 osób to pracownicy naukowi
i naukowo-dydaktyczni zajmuj¹cy siê badaniami eksploatacyjnymi i nauczaniem diagnostyki technicznej. Pozosta³e osoby, to przedstawiciele
ró¿nych s³u¿b eksploatacyjnych  us³ugowych i produkcyjnych.
W ramach omiu sesji plenarnych i szeciu sesji posterowych 
przedstawiono 87 referatów (w tym 29 zamówionych referatów plenarnych i 58 zg³oszonych referatów plakatowych). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e co najmniej 21 referatów zaprezentowanych w czasie Konferencji jest zwi¹zanych ze zrealizowanymi lub realizowanymi, na zlecenie KBN, grantami. Wykaz tych referatów podano w materia³ach
konferencyjnych.
Materia³y konferencyjne zosta³y wydane w postaci: tomu drukowanego, zawieraj¹cego pe³ne teksty referatów zamówionych i dwustronicowe skróty referatów zg³oszonych (417 stron formatu A-4) oraz
p³yty CD zawieraj¹cej pe³ne teksty i skróty wszystkich referatów. Referaty zosta³y zrecenzowane przez cz³onków Komitetu Naukowego.
W ramach konferencji odby³y siê: posiedzenie Komitetu Naukowego Konferencji (13.10.2003); po³¹czone posiedzenie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej oraz Zespo³u Diagnostyki Sekcji
Eksploatacji KBM PAN (15.10.2003); posiedzenie dyskusyjne okr¹g³ego sto³u nt. Metodyka nauczania diagnostyki w szko³ach wy¿szych (16.10.2003).
Konferencja DIAG2003 pozwoli³a wymieniæ dowiadczenia i informacje w sferze badañ i osi¹gniêæ naukowych oraz dydaktycznych, a tak¿e
w sferze praktyki diagnostycznej miêdzy ró¿nymi orodkami i pracownikami. Na podstawie liczby i treci referatów mo¿na oszacowaæ rozk³ad
zainteresowañ uczestników konferencji poszczególnymi obszarami diagnostyki. Tabela 1 przedstawia to w ujêciu tematyczno-liczbowym.
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W zwi¹zku z zaprezentowanymi referatami oraz przeprowadzonymi dyskusjami nasuwaj¹ siê poni¿sze wnioski.
1. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e obecnie urz¹dzenia mechaniczne wystêpuj¹ czêsto w towarzystwie urz¹dzeñ elektronicznych (np.
ró¿nego rodzaju procesorów) i elektroenergetycznych. Nale¿y to
uwzglêdniæ oraz wykorzystywaæ przy diagnozowaniu. Dostrzega siê
zbyt ma³e zainteresowanie tym zagadnieniem i brak szerszej wspó³pracy miêdzy elektronikami a mechanikami.
2. Zauwa¿a siê zbyt ma³e zainteresowanie badaczy-diagnostyków
i decydentów eksploatacji szerokim wykorzystaniem nowoczesnych,
bardzo szybkich systemów pomiarowych i wnioskuj¹cych. Systemy
takie, oparte na komputerach o du¿ej mocy obliczeniowej i du¿ych
bazach danych, mog¹ umo¿liwiaæ wykrywanie procesów uszkodzeniowych ju¿ we wstêpnej fazie rozwoju. Pozwala to nie tylko wykryæ
i usun¹æ powsta³¹ niezdatnoæ lub przerwaæ ³añcuch uszkodzeniowy,
lecz  co wa¿niejsze  nie dopuciæ do zaistnienia uszkodzenia i powstania stanu niezdatnoci. Jest to tematyka s³abo zbadana. Celowe
jest zainteresowanie ni¹ m³odych badaczy, zdobywaj¹cych kolejne stopnie naukowe oraz decydentów eksploatacji.
3. Na podstawie analizy materia³ów konferencyjnych, mo¿na te¿
zauwa¿yæ brak zainteresowania pracami badawczymi nad syntez¹
metod i urz¹dzeñ symuluj¹co-trenuj¹cych, wykorzystywanych do symulacji procesów diagnostycznych:
 jako narzêdzie dydaktyczne;
 do treningu oraz sprawdzania kwalifikacji operatorów-diagnostów (czyli jako narzêdzie trenuj¹ce i egzaminacyjne);
 jako elementy systemów doradczych.
4. Istnieje szereg obiektów, w których losowo pojawiaj¹ siê stany
zanikaj¹ce lub ujawniaj¹ce siê w pewnych, szczególnych warunkach.
Przyk³adem mog¹ tu byæ po³¹czenia galwaniczne w z³o¿onych strukturach elektrycznych. Staje siê to szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i niezawodnoæ urz¹dzeñ elektrycznych. Odnotowuje
siê niemal zupe³ny brak zainteresowania tymi problemami. Wspó³czesna technika pozwala na zapis bardzo wielu sygna³ów generowanych
w trakcie procesów roboczych urz¹dzeñ i systemów. Metody analizy
przy wykorzystaniu techniki obliczeniowej powalaj¹ na wyselekcjonowanie z tych sygna³ów niezwykle cennych informacji diagnostycznych, czêsto niedostêpnych w warunkach konwencjonalnego diagnozowania sonduj¹cego. Metody tego rodzaju umo¿liwiaj¹ pelengacjê
róde³ stanów zanikaj¹cych, róde³ zak³óceñ, a tak¿e  przy d³u¿szym horyzoncie analiz  wykrywanie trendów zmian stanów obiektów technicznych, operatorów i wp³ywu otoczenia (przyk³adem mog¹
tu byæ rodki transportu w ruchu). Wydaje siê, ¿e wykorzystanie
techniki komputerowej otwiera tu ogromne i jeszcze s³abo zbadane
pole dzia³ania.
5. W szko³ach wy¿szych nale¿y prowadziæ nauczanie podstaw
diagnostyki na drugim lub trzecim roku studiów, jako przedmiot poprzedzaj¹cy nauczanie specjalistycznej diagnostyki. Nauczanie diagnostyki powinno byæ prowadzone w ramach przedmiotu wyodrêbnionego lub w ramach nauczania podstaw eksploatacji. Przedmiot Podstawy diagnostyki powinien zawieraæ m.in. wiadomoci dotycz¹ce
metod i organizacji diagnozowania z uwzglêdnieniem zwi¹zków z eksploatacj¹ i niezawodnoci¹ oraz z uwzglêdnieniem aspektów bezpiecznociowych i ekonomicznych. Powinien byæ nauczany w wymiarze
4590 godzin, w tym co najmniej 30% æwiczeñ laboratoryjnych.
6. Cykl konferencyjny DIAG powinien byæ kontynuowany.
7. Nale¿y zachowaæ formu³ê konferencji krajowej, zwiêkszaj¹c
udzia³ goci zagranicznych.
8. Kolejn¹ konferencjê nale¿y zorganizowaæ nie póniej ni¿
w roku 2006.
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9. Referaty nale¿y zamawiaæ nie tylko u profesorów lecz tak¿e
wród m³odych pracowników nauki; nale¿y to robiæ z dostatecznie
du¿ym wyprzedzeniem, aby adresat zamówienia mia³ wystarczaj¹cy
czas na przygotowanie tematu; takie dzia³anie sprzyja rozbudzaniu
ambicji wród m³odego pokolenia naukowców.
Mi³ym elementem spotkania by³ Jubileusz 75-lecia prof. Les³awa
Bêdkowskiego. Dla uczczenia jubileuszu oraz w uznaniu zas³ug Jubilata w rozwoju diagnostyki technicznej i krzewieniu systemowego
i eksploatacyjnego mylenia, uczestnicy Konferencji podjêli uchwa³ê
o przyznaniu Profesorowi do¿ywotniego tytu³u honorowego przewodnicz¹cego cyklu konferencyjnego DIAG. Jubilat ze wzruszeniem
przyj¹³ tê decyzjê, ¿yczenia i gratulacje. Korzystaj¹c z okazji, Profesor sk³ada wszystkim uczestnikom Konferencji serdeczne podziêkowania za ¿yczliw¹ pamiêæ.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dobra organizacja Konferencji, mi³a atmosfera i atrakcyjne imprezy towarzysz¹ce s¹ wynikiem ogromnego
zaanga¿owania Komitetu Organizacyjnego pod kierunkiem dr. in¿.
Wiktora Olchowika. Zespo³owi temu nale¿¹ siê s³owa uznania i serdecznego podziêkowania.

Przedstawiciele Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji
DIAG2003. Od lewej: W. Olchowik, R. Gregulski, T. D¹browski, L. Bêdkowski, R. Wrona.

W imieniu Komitetu Naukowego
dr hab. in¿. Tadeusz D¹browski
prof. nadzw. WAT

VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PROGRAMY MES W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ANALIZY,
PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA
W dniach 1518 padziernika br. w WDW Rynia k/Warszawy
odby³a siê VIII Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY
MES W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ANALIZY, PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA. Ju¿ po raz pi¹ty zorganizowa³
j¹ Zak³ad Mechaniki Ogólnej Wydzia³u Mechanicznego WAT przy
udziale Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN  Zak³adu Metod Komputerowych oraz firmy MSC Software.

G³ównym celem Konferencji by³a prezentacja osi¹gniêæ dotycz¹cych zastosowañ metod komputerowych w mechanice cia³a sta³ego,
mechanice konstrukcji i budowie maszyn oraz pog³êbienie wiedzy
z tych dziedzin. Poruszana problematyka obejmowa³a modelowanie
numeryczne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosowane w praktyce in¿ynierskiej metody badawcze oraz systemy obliczeniowe.
Uczestnictwo w spotkaniu kadry naukowej ró¿nych uczelni oraz
przedstawicieli orodków naukowo-badawczych i przemys³u z ca³ego
kraju umo¿liwi³o szerok¹ wymianê dowiadczeñ u¿ytkowników oprogramowania MES i wzajemn¹ pomoc w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych
problemów. Komitety  Naukowy i Organizacyjny przygotowa³y
bogaty program merytoryczny, omawiaj¹cy liczne problemy zwi¹zane z analiz¹ uk³adów fizycznych i wykorzystywanego oprogramowania MES, zarówno profesjonalnego, jak i autorskiego.

Uroczyste otwarcie konferencji. Na zdjêciu od lewej: prof. dr hab. in¿.
Marian Dacko i prorektor WAT ds. naukowych dr hab. in¿. Tadeusz
Niezgoda

Podczas uroczystej inauguracji zosta³ odczytany list ministra
nauki i informatyzacji prof. dr. hab. in¿. Micha³a Kleibera, wieloletniego przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego, w którym przedstawi³ stan i kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki.
W tym roku Komitetowi Naukowemu, w sk³ad którego wchodz¹
przedstawiciele rodowisk naukowych z ca³ego kraju, przewodniczy³ prof. dr hab. in¿. Marian Dacko z WAT.
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Jedna z sesji plenarnych

Referaty problemowe przedstawili: Mohamed Bennebach  Zastosowanie oprogramowania nCode France do analizy zmêczenia i Tadeusz Wegner  Matematyczne modelowanie mechanicznych w³aciwoci materia³ów. Ogromne zainteresowanie wzbudzi³ referat Jerze-
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go Osiñskiego i Adriana Iwanowskiego z Politechniki Warszawskiej
pt. Wspomagany komputerowo projekt ramy roweru poziomego.
Przedstawiono w nim metodykê projektowania i optymalnego doboru
parametrów nowej konstrukcji roweru, której prototyp zaprezentowano uczestnikom konferencji. Zajmuj¹cy wyk³ad na temat Nastrana2004 wyg³osi³ dr hab. in¿. Adam Dacko.
Konferencja nie ogranicza³a siê tylko do sesji plenarnych. Popo³udnia odznacza³y siê gor¹cymi dyskusjami nad problemami modelowania numerycznego, strategi¹ wykonywania obliczeñ czy mo¿liwociami zastosowañ profesjonalnych systemów MES. Dyskusje takie, po³¹czone z prezentacj¹ nowoci w dziedzinie oprogramowania, prowadzili w trakcie sesji warsztatowych pracownicy firmy MSC Software.
Uczestnicy konferencji mogli siê równie¿ zapoznaæ z system
Solid Edge s³u¿¹cym do projektowania konstrukcji mechanicznych.
Kilkugodzinne warsztaty przeprowadzili cz³onkowie zaprzyjanionego Ko³a Naukowego Solid Edge przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, pod kierunkiem opiekuna naukowego mgr. in¿.
Adama Budzyñskiego.
Kadra naukowa naszego Zak³adu pragnê³a bakcylem nauki zaraziæ
równie¿ studentów Wydzia³u Mechanicznego WAT. Ich reprezentanci: Katarzyna Bruszewska, Bart³omiej Pondel oraz Miros³aw Weso³owski wykazali ¿ywe zainteresowanie tematyk¹ obrad plenarnych
oraz wziêli czynny udzia³ w warsztatach.

Uroczyste rozdanie nagród Komitetu Naukowego oraz dyplomów Komitetu Organizacyjnego

Tradycyjnie, Komitet Naukowy wybra³ najlepsze referaty pod
wzglêdem poziomu merytorycznego oraz sposobu prezentacji pracy.
Pierwsze miejsce przyznano dr. in¿. Lechowi Murawskiemu z Centrum Techniki Okrêtowej za referat pt. Metodyka modelowania si³
wymuszaj¹cych drgania nadbudówki i kad³uba statku. Oprócz tego
przyznano dwie nagrody drugiego stopnia oraz trzy stopnia trzeciego.
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem dr. hab. in¿. Tadeusza Niezgody, w sk³adzie: sekretarz Wies³aw Krasoñ, Agnieszka
Derewoñko, El¿bieta Kowal, El¿bieta Szymczyk oraz Wies³aw Szymczyk przyzna³ ponadto w³asne nagrody. Wielokrotni uczestnicy konferencji otrzymali tabliczki pami¹tkowe, a mgr in¿. Jacek winiarski,
za znacz¹cy wk³ad w integracjê uczestników Konferencji, zosta³ uhonorowany dyplomem.
W czasie Konferencji mia³ miejsce szczególny moment. Jubileusz
75 urodzin oraz 50-lecie pracy zawodowej w WAT obchodzi³ prof. dr
hab. in¿. Marian Dacko. Obecny na uroczystoci, zastêpca komendanta WAT p³k dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki, w imieniu rektora Akademii
z³o¿y³ dostojnemu Jubilatowi ¿yczenia i gratulacje. List gratulacyjny
Profesor Dacko otrzyma³ równie¿ od dziekana Wydzia³u Mechanicznego Politechniki £ódzkiej  wrêczyli go obecni na Konferencji dr hab.
in¿. Katarzyna Kowal-Michalska i dr hab. in¿. Tadeusz Niezgodziñski. W imieniu wspó³pracowników z Zak³adu Mechaniki Ogólnej dr
hab. in¿. Tadeusz Niezgoda oraz dr nt. El¿bieta Szymczyk wrêczyli
Panu Profesorowi pami¹tkow¹ drewnian¹ plakietkê oraz kwiaty.
Konferencja to nie tylko referaty i dyskusje na tematy naukowe,
ale równie¿ nieformalne spotkania uczestników, w trakcie których na
mniej naukowym gruncie zawi¹zuj¹ siê przyjanie, owocuj¹ce w przysz³oci wspania³ymi osi¹gniêciami. W tym te¿ celu zorganizowano
plenerow¹, kole¿eñsk¹ kolacjê, w której udzia³ wziêli równie¿ przedstawiciele prasy. W ostatnim (listopad 2003) wydaniu miesiêcznika
Nowa Technika Wojskowa mo¿na znaleæ wzmiankê dotycz¹c¹
Konferencji.
Jak zwykle Konferencja by³a doskona³¹ okazj¹ do wymiany dowiadczeñ, omówienia aspektów naukowych i technicznych modelowania MES, zapoznania siê z nowym oprogramowaniem oraz zaprezentowania oferty swojej firmy. Zgodnie z ustaleniami Komitetu Naukowego, bêdzie siê odbywa³a co dwa lata. IX Konferencjê Programy
MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania zaplanowano na padziernik 2005 roku. Zapraszamy wiêc
za dwa lata.
mgr in¿. Agnieszka Derewoñko
Zak³ad Mechaniki Ogólnej WAT

KONFERENCJA NORMALIZACYJNA W IASDIL WAT
Jednym z podstawowych praw konsumenta we wspó³czesnym
wiecie jest ochrona przed produktami, które mog¹ stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia oraz rodowiska naturalnego. Z tego powodu
pañstwa i organizacje konsumenckie wymuszaj¹ na producentach i us³ugodawcach przestrzeganie norm chroni¹cych klientów przed zakupem
towarów lub us³ug nie spe³niaj¹cych tego wymogu. Jest to pierwszy
powód wprowadzania coraz powszechniejszej certyfikacji i standaryzacji w wiatowej gospodarce. Drugim jest rozwój miêdzynarodowej
wymiany handlowej, równie¿ w ramach NATO, która zmusza producentów do konkurencji, ale i wspó³pracy umo¿liwiaj¹cej sprzedawanie
podobnych produktów na wielu lokalnych rynkach (trudno sobie na
przyk³ad wyobraziæ, by ka¿da fabryka telewizorów w Europie ustanawia³a w³asne standardy technologiczne, skoro nadawcy programów
umówili siê na tylko jeden z wielu mo¿liwych systemów ich emisji).
Trzecim jest problem kodyfikacji i identyfikacji wytworzonych wyrobów i wiadczonych us³ug.
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To g³ównie z tych powodów w³¹czenie polskiej gospodarki do jednolitego rynku UE oraz NATO musi zostaæ poprzedzone dostosowaniem naszych norm, dotycz¹cych cech towarów i us³ug oraz norm w
zakresie obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, do unijnego acquis
communataire (dorobku prawnego Wspólnot) i wymogów NATO
w zakresie standaryzacji wyrobów i us³ug. Ju¿ dzi, by usuwaæ bariery w dostêpie polskich towarów do rynku UE i NATO, potrzebna jest
harmonizacja prawa w takich dziedzinach, jak ochrona konsumenta,
systemy zapewniania jakoci, atesty, certyfikacja wyrobów oraz systemów produkcyjnych, a tak¿e zgodne z wymogami NATO zasady
kodyfikacji oraz identyfikacji wyrobów obronnych i us³ug.
Zagadnieniom tym by³a powiêcona zorganizowana 5 listopada br.
w Wojskowej Akademii Technicznej przez Zak³ad Normalizacji i Kodyfikacji Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki WAT, Wojskowe Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji oraz
Instytut Logistyki i Magazynowania  EAN Polska, II Krajowa Konfe-
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KONFERENCJE
rencja Problematyka normalizacji, zapewnienia jakoci i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Uni¹ Europejsk¹. Honorowy patronat nad ni¹ objêli: sekretarz stanu I zastêpca ministra obrony narodowej Janusz Zemke, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr Janusz Szymañski oraz komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, który otworzy³ spotkanie i powita³ jego uczestników. Przewodnicz¹cym
Komitetu Naukowego konferencji by³ prof. dr hab. in¿. W³odzimierz
Miszalski.
Tematyka spotkania obejmowa³a takie zagadnienia jak: dostosowanie polskiego systemu normalizacyjnego do wymogów Unii Europejskiej; ISO 9001:2000, a wymagania jakociowe NATO AQAP serii
2000; logistyka  automatyczne i elektroniczne ledzenie zasobów wg
wymaganych standardów; kodyfikacja NATO w systemie logistycznym Sojuszu.
W imprezie udzia³ wziê³o 120 osób. Wród nich reprezentanci:
rodowiska naukowego (Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska, Uniwersytet £ódzki, Akademia Morska, Instytut Lotnictwa
Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna); instytucji zajmuj¹cych
siê systemami kodyfikacji wyrobów i us³ug oraz systemami identyfikacji wyrobów z wykorzystaniem kodów kreskowych (Instytut Logistyki i Magazynowania  EAN Polska, SELMAR Warszawa, JANTAR Bielsko Bia³a, SKK Kraków); rodowiska normalizacyjnego (Polski Komitet Normalizacyjny, Wojskowe Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji, przedstawiciele Komitetu Technicznego nr 176 ds.
techniki wojskowej i zaopatrzenia, Polskiego Centrum Akredytacji,
Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji); producentów i u¿ytkowników wyrobów dostarczanych na rynki UE i NATO (PZL Mielec,
DEZAMET Nowa Dêba, ZTS Erg-Bieruñ S.A., TRANSBIT Warszawa, WZR RAWAR Warszawa i inni).

rynek specjalistyczne aplikacje usprawniaj¹ce procesy logistyczne
i ewidencyjne, które s¹ zintegrowane z urz¹dzeniami wiatowych potentatów w produkcji urz¹dzeñ i systemów odczytu jedno- i dwuwymiarowych kodów kreskowych. Wykonuj¹ specjalistyczne oprogramowanie komunikacyjne do dowolnych systemów informatycznych
i baz danych, realizuj¹ systemy nadzoru i zabezpieczeñ bezprzewodowych sieci radiowych, integruj¹ systemy logistyczne z systemami
baz danych oraz systemami klasy ERP. Oferuj¹ równie¿ systemy magazynowe, sklepowe, informatyczne systemy sprzeda¿y rozleg³ej oraz
wdra¿aj¹ systemy rozleg³e oparte na ³¹cznoci przewodowej z u¿yciem standardowych ³¹czy sieci WAN.

Ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszy³y siê
prezentacje firm

W koñcowej czêci konferencji odby³a siê dyskusja nad referatami zaprezentowanymi w sesji plenarnej. Wysnuto z niej nastêpuj¹ce wnioski:
· w dalszym ci¹gu nale¿y prowadziæ proces harmonizacji aktów
prawnych i dokumentów normalizacyjnych krajowych oraz resortu
obrony narodowej, w zakresie normalizacji, jakoci i kodyfikacji,
· w procesie tym nale¿y uwzglêdniaæ: krajowe akty prawne
dostosowane do prawa unijnego, zharmonizowane z prawem unijnym
normy europejskie, dyrektywy, rozporz¹dzenia i decyzje UE oraz
dokumenty standaryzacyjne NATO.
Zamkniêcia spotkania dokonali prof. dr hab. in¿. Ryszard Bochenek oraz dyrektor Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia
i Logistyki WAT p³k prof. dr hab. in¿. Zbigniew wi¹tnicki, którzy
podziêkowali wszystkim uczestnikom za aktywne uczestnictwo, a organizatorom za bardzo dobre przygotowanie konferencji.

W trakcie sesji plenarnej

II Krajowa Konferencja Problematyka normalizacji, zapewnienia
jakoci i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Uni¹ Europejsk¹
sk³ada³a siê z trzech sesji plenarnych. Pierwsz¹, powiêcon¹ problematyce normalizacyjnej, prowadzi³ prof. dr hab. in¿. Ryszard Bochenek z Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki
WAT. Drugiej, która skupia³a siê wokó³ tematyki kodyfikacji wyrobów i us³ug, przewodniczy³ dziekan Wydzia³ Ekonomicznego Politechniki Radomskiej prof. dr hab. in¿. Jerzy ¯uchowski. Trzeci¹, dotycz¹c¹ zapewnienia jakoci wyrobów, prowadzi³ prof. dr hab. in¿.
J. Borgoñ z Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej. Ogó³em
w trakcie konferencji wyg³oszono 12 referatów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz firm sponsoruj¹cych konferencjê. Ich przedstawiciele podkrelali w swoich wyst¹pieniach, ¿e problemy poruszane w trakcie spotkania nie s¹ jedynie teoretyczne. W pokazie zaprezentowa³y siê nastêpuj¹ce firmy: SELMAR
Warszawa, JANTAR Bielsko Bia³a, SKK Kraków. Dostarczaj¹ one na
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pp³k rez. dr n. hum. in¿. Janusz Rybiñski
pp³k mgr in¿. Henryk Popiel

Uczestnicy II Krajowej Konferencji Problematyka normalizacji, zapewnienia jakoci i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Uni¹ Europejsk¹
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GOCIE W WAT
3 grudnia, z kilkugodzinn¹ robocz¹ wizyt¹, gocili w Akademii
minister nauki i informatyzacji, przewodnicz¹cy Komitetu Badañ
Naukowych prof. dr hab.
in¿. Micha³ Kleiber oraz
dyrektor Departamentu
Polityki Zbrojeniowej
MON gen. dyw. dr in¿.
Roman Iwaszkiewicz.
Po krótkim spotkaniu
z Komend¹ WAT oraz
zwiedzeniu laboratoriów
w IOE gocie wziêli udzia³ w prezentacji, w trakcie której dziekani przedstawili propozycje projektów naukowo-badawczych, jakie
mo¿na realizowaæ w ramach programu offsetowego.

Mianowani Na Wy¿szy Stopieñ Wojskowy
Decyzj¹ Nr 641/KADR ministra obrony narodowej Jerzego
Szmajdziñskiego z dnia 6 listopada 2003r. szesnastu oficerów
Wojskowej Akademii Technicznej zosta³o mianowanych na wy¿sze stopnie wojskowe:
·na stopieñ pu³kownika: pp³k Jan Pietrzak, pp³k Marek Salamon, pp³k Waldemar ¯endzian
·na stopieñ podpu³kownika: mjr Pawe³ Bryda, mjr Adam Kozakiewicz, mjr Tomasz Majewski, mjr Roman Ostrowski, mjr Krzysztof Rutyna, mjr Piotr Sacha, mjr Marek Zygmunt
·na stopieñ majora: kpt. Rafa³ Dulski, kpt. Jacek Janucki, kpt.
Mariusz Kastka
· na stopieñ kapitana: por. Jaros³aw £azuka, por. Jaros³aw
Zió³kowski
·na stopieñ porucznika: ppor. Tomasz Mika.
Na podstawie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o dyscyplinie wojskowej komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw SmólG³os Akademicki nr 06/2003

ski rozkazem z dnia 5 listopada 2003 r. mianowa³ na stopieñ starszego chor¹¿ego sztabowego chor. sztab. Jaros³awa Ba³aziñskiego.
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LEKCJA PATRIOTYCZNEGO WYCHOWANIA
29 listopada 1830 roku podchor¹¿owie i m³odzi oficerowie Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty pod dowództwem por. Piotra Wysockiego ruszyli do szturmu na rosyjskie koszary. Zdobywaj¹c warszawski Arsena³ rozpoczêli jedno z najwiêkszych i najwa¿niejszych
w historii naszej Ojczyzny powstañ  powstanie listopadowe. Dla upamiêtnienia tego patriotycznego zrywu, przedostatni dzieñ listopada jest obchodzony w Polsce jako wiêto Podchor¹¿ych. W ¿yciu s³uchaczy akademii i wy¿szych szkó³ oficerskich to szczególna
data. Dzieñ zadumy nad przysz³ym losem ¿o³nierza, refleksji nad sensem s³ów: Honor i Ojczyzna. Dzieñ, w którym obejmuj¹
symboliczn¹ w³adzê na swych uczelniach.
Obchody Dnia Podchor¹¿ego w Wojskowej Akademii Technicznej zainicjowa³a Msza w. w intencji wszystkich podchor¹¿ych, któr¹
wieczorem 27 listopada, w kociele garnizonowym na Bemowie, odprawi³ kapelan WAT ks. pp³k Stefan Zdasienia. G³ówne uroczystoci
odby³y siê, jak co roku, w wigiliê wiêta.
Wczesnym popo³udniem 28 listopada komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski spotka³ siê z podchor¹¿ymi wyró¿niaj¹cymi siê w nauce i dyscyplinie oraz studentami wyró¿nionymi w konkursie na najlepsz¹ pracê pozaprogramow¹.

Za wzorowe wywi¹zywanie siê z obowi¹zków oraz uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w nauce wyró¿ni³ nagrodami rzeczowymi
nastêpuj¹cych studentów: st. sier¿. pchor. Rafa³a Kasprzyka, sier¿. pchor. Agnieszkê Kozick¹, sier¿. pchor. Martê Walenczykowsk¹,
plut. pchor. Wojciecha ¯urawskiego, plut. pchor. Tadeusza Drozda, plut. pchor. £ukasza Raka, plut. pchor. Grzegorza Lenika, plut.
pchor. Andrzeja Bakunowicza, plut. pchor. Paw³a Golonkê oraz plut. pchor. Marka Polañskiego.
Za najlepsze pozaprogramowe prace naukowe uhonorowa³ za: nagrod¹ rzeczow¹ I stopnia  ppor. Jaros³awa Jagusia i ppor.
Przemys³awa Wachulaka; nagrod¹ rzeczow¹ II stopnia  ppor. Agnieszkê Piaseck¹, ppor. Wojciecha Kiciñskiego, sier¿. pchor. Kamila
Liponogê, st. plut. pchor. Roberta Mazura, st. plut. pchor. Dominika Kucharskiego; nagrod¹ rzeczow¹ III stopnia  ppor. Janusza
Szubê, st. plut. pchor. Agnieszkê Kozick¹, st. kpr. pchor. Ingê £obacz; dyplomem  ppor. Zbigniewa Gorzkiego, ppor. Piotra Koniecznego, ppor. £ukasza Paj¹ka, ppor. Grzegorza Pa³asza, ppor. £ukasza W³odarskiego, st. sier¿. Pchor. Rafa³a Kasprzyka oraz st. kpr.
pchor. Justynê Murawsk¹.
W gronie nagrodzonych tego dnia przez rektora znaleli siê równie¿ podporucznicy odnosz¹cy sukcesy na niwie sportowej: Mariusz
So³tys  wicemistrz Wojska Polskiego i jednoczenie mistrz szkolnictwa wojskowego w strzelaniu z kbk AK (popularnie nazywanego
ka³achem) i Wojciech Myliwiec  zespo³owy mistrz wiata (wspólnie z reprezentacj¹ AMW) w wieloboju morskim uczelni wojskowych.
Nastêpnie Komenda Akademii, w towarzystwie podchor¹¿ych, z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów
pod pomnikiem pierwszego komendanta WAT gen. in¿. Floriana Grabczyñskiego. Wieczorem
na placu musztry odby³ siê za
uroczysty apel, podczas którego  po przeprowadzeniu odprawy honorowej s³u¿by wewnêtrznej  nast¹pi³o przejêcie dowodzenia uczelni¹ przez honorow¹
komendê (sier¿. pchor. Daniel Krupski  komendant, sier¿. pchor. Rafa³ D¹browski 
zastêpca komendanta, sier¿. pchor. Sylwester Jacko  prorektor ds. kszta³cenia, st. plut.
pchor. Mariusz Stêpieñ  prorektor ds. naukowych, st. sier¿. pchor. Rafa³ Kasprzyk 
kierownik Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych), honorowego
oficera dy¿urnego (sier¿. pchor. Adam Rdzanek) i wyznaczonych podchor¹¿ych.
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Przekazuj¹c w³adzê studentom, komendant-rektor WAT gen. bryg.
prof. Bogus³aw Smólski nawi¹za³ do wydarzeñ Nocy Listopadowej.
 Tamtej nocy podchor¹¿owie zdali najwa¿niejszy w ¿yciu egzamin,
egzamin z odwagi i patriotyzmu. Dlatego te¿, w ka¿d¹ rocznicê tego
chlubnego wydarzenia, czcz¹c pamiêæ walecznych Polaków, obchodzimy uroczycie Dzieñ Podchor¹¿ego. Panie i Panowie podchor¹¿owie. Przyjêtym zwyczajem w tym dniu przekazujê symbolicznie w Wasze
rêce uczelnian¹ w³adzê. Niech ten symbol podchor¹¿ackiej tradycji
umacnia Wasz¹ wiadomoæ wspó³odpowiedzialnoci za Akademiê,
si³y zbrojne i za nasz¹ Ojczyznê. Wkrótce bêdziecie oficerami Wojska
Polskiego, a godnoæ oficera nieodmiennie kojarzy siê z honorem,
wiernoci¹ i umi³owaniem Ojczyzny. Musicie sprostaæ tym wymaganiom, zas³u¿yæ na szacunek i staæ siê godnymi spadkobiercami swoich
wielkich poprzedników.
Wielkim, godnym naladowania poprzednikiem jest dla podchor¹¿ych inicjator listopadowego zrywu por. Piotr Wysocki. Pod jego
pomnikiem w £azienkach Królewskich w Warszawie w³adze Akademii, wraz z komend¹ honorow¹ i pododdzia³em w strojach historycznych, z³o¿y³y w sobotê 29 listopada wi¹zankê kwiatów. Kwiaty z³o¿ono równie¿ na Grobie Nieznanego ¯o³nierza, przy którym odby³a siê
uroczysta zmiana posterunku honorowego.

Dalsze obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowego mia³y ju¿ znacznie l¿ejszy i bardziej widowiskowy charakter. Podchor¹¿owie Wojskowej Akademii Technicznej w historycznych strojach, wraz z cz³onkami grup historycznych: Legii Nadwilañskiej, Towarzystwa Napoleoñskiego i Pu³ku Szwole¿erów, uczestniczyli w sobotnie popo³udnie w plenerowej inscenizacji zdobycia warszawskiego
Arsena³u 29 listopada 1830 roku.
Widowisko, które obserwowali Warszawiacy, turyci polscy i zagraniczni, rozpoczê³o siê od rozbrojenia przez czwartaków wart
rosyjskich na placu Zamkowym, pojmania genera³ów i zdobycia Zamku Królewskiego. Kolejnymi elementami dzia³añ powstañczych
by³y: wymarsz w zwartym szyku na Rynek Starego Miasta, przegrupowanie pododdzia³ów, pokaz musztry i przemarsz w kierunku
Arsena³u. Potem nast¹pi³ szturm na Arsena³, którego obron¹ dowodzi³ ubrany w carski uniform Wojciech Borkowski, dyrektor Pañstwowego Muzeum Archeologicznego. W huku wystrza³ów i petard, kilkudziesiêciu ¿o³nierzy 4 pu³ku, pod dowództwem Andrzeja Zió³kowskiego  kustosza Muzeum Wojska Polskiego, odpar³o szar¿ê rosyjskiej kawalerii i zdoby³o twierdzê. Inscenizacjê zakoñczy³ przegl¹d
pododdzia³ów, którego dokona³ komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. Bogus³aw Smólski.  Dziêki Waszemu zaanga¿owaniu mamy
pewnoæ, ¿e najpiêkniejsze karty naszej historii nie zblakn¹ i nie odejd¹ w zapomnienie  mówi³ dziêkuj¹c podchor¹¿ym WAT
i cz³onkom grup historycznych za trud w³o¿ony w ponowne zdobycie Arsena³u. (ed)
G³os Akademicki nr 06/2003
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WYDARZENIA

Oddaæ cz¹stkê siebie innym
Honorowe krwiodawstwo zawiera w sobie niezaprzeczalne walory wychowawcze. Kszta³tuje po¿¹dan¹ postawê obywatelsk¹, poprzez wyrabianie takich cech, jak bezinteresownoæ, gotowoæ
pomocy potrzebuj¹cym, odwaga. Jest postaci¹ dzia³alnoci spo³ecznej, która  jak ¿adna inna  ma wymierny charakter. Mo¿na
j¹ bez w¹tpienia uznaæ za jeden z przejawów patriotyzmu  podkrelano podczas zebrania podsumowuj¹cego mijaj¹cy, szesnasty ju¿ rok dzia³alnoci Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Wojskowej Akademii Technicznej. Okazj¹ do zorganizowania
spotkania na pocz¹tku grudnia by³y obchodzone w Polsce ju¿ po
raz 45. Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W okresie rozliczeniowym, tj. od 01.12.2002  30.11.2003 cz³onkowie Klubu HDK WAT oddali w sumie 260,15 l krwi i osocza: w Zak³adzie Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON  238,95 l krwi i osocza; w Centrum Zdrowia Dziecka
w Miêdzylesiu  6,8 l krwi; w Zak³adzie Krwiodawstwa Szpitala
Klinicznego MSWiA  6,6 l osocza oraz w innych punktach krwiodawstwa  6,8 l krwi. W porównaniu z rokiem poprzednim (249,6 l),
to o ponad 10 litrów wiêcej.
 Uby³o studentów wojskowych, a my wci¹¿ mamy bardzo dobry
wynik. Jest to efekt Waszej wspania³ej postawy i rezultat honorowego
oddawania krwi w ramach akcji organizowanych w Przychodni Lekarskiej WAT  mówi³ w swoim wyst¹pieniu prezes Zarz¹du Klubu
Honorowych Dawców Krwi WAT p³k rez. dr Wies³aw M³odo¿eniec.
 Propagowanie szlachetnej idei honorowego oddawania krwi, to nie
tylko plakaty, odezwy, prelekcje. Najbardziej efektywnym sposobem jest
w³asny przyk³ad  doda³.
S³owa uznania skierowa³a równie¿ kierownik Zak³adu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON dr
hab. n. med. Jolanta Korsak.  Dzisiejsze spotkanie ma szczególn¹
wymowê, bowiem jest wiêtem tych, którzy bez wahania dziel¹ siê z innymi darem ¿ycia. Potrafi¹ wyjæ naprzeciw drugiemu cz³owiekowi,
ofiarowaæ mu bezinteresownie bezcenny dar  w³asn¹ krew. Dar ¿ycia,
to zarazem dar serca. Dar, na który zdobyæ siê mo¿e ka¿dy, o ile tylko
zechce. O ile zrozumie, jak¹ cenê ma on dla innych. To dziêki takim
wspania³ym ludziom, jak Pañstwo, mo¿liwe jest przeprowadzanie skomplikowanych operacji, ratowanie ¿ycia ciê¿ko chorym i ofiarom wypadków. Za tê piêkn¹ postawê, za szlachetnoæ i solidarnoæ w cierpieniu
z drugim cz³owiekiem, pragnê dzi gor¹co wszystkim honorowym dawcom krwi podziêkowaæ  napisa³a w licie do uczestników zebrania.
Akcje poboru krwi i osocza, organizowane wespó³ ze Stacj¹ Krwiodawstwa przy CSK MON, odbywaj¹ siê w Akademii rednio co dwa
miesi¹ce. W mijaj¹cym roku uczestniczy³o w nich ok. 150 osób. Dawcami rekordzistami  jak siê nietrudno domyliæ  byli oficerowie zawodowi i studenci z kursu s³uchaczy i kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych. W uznaniu zas³ug dla ruchu krwiodawczego, zostali wyró¿nieni przez komendanta-rektora WAT urlopem nagrodowym.
Inn¹ form¹ pracy Klubu jest organizowanie oddawania krwi w tzw.
nag³ych przypadkach, na has³o Na ratunek. W bardzo krótkim czasie
trzeba wówczas zdobyæ okrelon¹ grupê krwi. We wspomnianym na
wstêpie okresie odby³o siê 9 takich zbiórek, w ka¿dej z nich uczestniczy³o od 3 do 5 dawców.
Dzia³alnoæ Klubu HDK WAT nie usz³a uwadze Polskiego Czerwonego Krzy¿a, pod auspicjami którego dzia³a honorowe krwiodawstwo. Cz³onkowie Klubu zostali wyró¿nieni przez prezydenta RP
Krzy¿ami Orderu Odrodzenia Polski: Bogumi³ Kulawiñski  Krzy¿em Oficerskim, Pawe³ Dzier¿anowski  Krzy¿em Kawalerskim. Odznakê Honorow¹ PCK III st. otrzyma³ natomiast Jaros³aw Zelkowski,
a Medal 45-lecia HDK prezes Wies³aw M³odo¿eniec.
Na wniosek Zarz¹du Klubu, najbardziej aktywni krwiodawcy zostali wyró¿nieni odznakami Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi.
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Odznakê I stopnia, za oddanie ponad 18 litrów krwi, otrzyma³ Tomasz
Dudek. Odznaki stopnia III, za oddanie ponad 6 litrów krwi, otrzymali: Joanna Kudyba, Joanna Kie³bus,
Maciej Czarnocki, Jacek Filipek,
Wojciech Robak, £ukasz Sa³arzewski, Krzysztof Szewczuk oraz Leszek Wony.
 Wyró¿nienia naszych krwiodawców to wymierny efekt naszej dzia³alnoci. Jednak nie odznaczenia i wyró¿nienia powoduj¹, ¿e oddajemy
krew. Wewnêtrzna potrzeba pomagaSt. plut. pchor. Leszek Wony
nia innym, bezinteresownie i anonizosta³ wyró¿niony odznak¹
mowo, jest motywem naszych dzia- Zas³u¿ony Honorowy Dawca
³añ  podkrela³ prezes M³odo¿eniec. Krwi III stopnia
 Aby dzia³alnoæ w ruchu krwiodawczym znalaz³a szerszy oddwiêk, apelujemy do wszystkich krwiodawców: propagujcie ideê honorowego krwiodawstwa w swoim najbli¿szym otoczeniu, poruszajcie tematy krwiodawstwa w rozmowach
z kolegami, nocie na co dzieñ odznaki HDK i b¹dcie z nich dumni.
Realizowanie akcji honorowego oddawania krwi w WAT nie by³oby mo¿liwe bez zaanga¿owania i pomocy ze strony najwy¿szych
w³adz Akademii oraz kadry dowódczej. Na wniosek Zarz¹du Klubu,
Centralny Szpital Kliniczny MON
wyró¿ni³ zastêpcê komendanta-rektora WAT p³k. dr. hab. in¿. Ireneusza Winnickiego medalem Wojskowa S³u¿ba Krwi. Honorowe
cz³onkostwo w Klubie HDK WAT
otrzyma³ natomiast kierownik Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych pp³k mgr in¿.
W³odzimierz Stankowski. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ kapelanowi WAT ks. p³k. Stefanowi Zdasieni, który w³asnym
przyk³adem propaguje ideê honorowego krwiodawstwa wród studentów (do tej pory odda³ ju¿ ok. 3
litrów krwi). (ed)
P³k. dr. hab. in¿. Ireneusz Winnicki ze wzruszeniem wspomina³ czasy, kiedy sam by³ honorowym krwiodawc¹

* Z Zarz¹du Klubu, w zwi¹zku
z zakoñczeniem pracy w WAT, odeszli: Wies³aw Iwanowski, Waldemar
Cichorski, Tomasz Dudek, Tomasz Stolka, dlatego dokonano wyborów
uzupe³niaj¹cych. Aktualny sk³ad i funkcje w Zarz¹dzie Klubu s¹ nastêpuj¹ce: Honorowy Prezes  Bogumi³ Kulawiñski, prezes  Wies³aw
M³odo¿eniec (tel. 6837389), wiceprezes  Dariusz Kwiatkowski (tel.
6839029), sekretarz  Wojciech Zarêba, cz³onkowie: Pawe³ Dzier¿anowski, Hieronim Czupta, Piotr Popis, Pawe³ Szyszkowski.

honorowi dawcy krwi wat  tegoroczni rekordzici
Powy¿ej 1800 ml krwi i osocza oddali: mjr Waldemar Cichorski,
kpt. Pawe³ Jêdrzejowski, kpt. Dariusz Kwiatkowski, kpt. Piotr Popis,
por. Pawe³ Serafin, chor. Hieronim Czupta, st. plut. pchor. Leszek
Wony, st. kpr. pchor. Rafa³ Nowakowski, kpr. pchor. Sebastian niegoski, szer. pchor. Maciej Czarnocki.
1800 ml krwi oddali: ppor. Ma³gorzata Kownacka, st. sier¿. pchor.
Jacek Kaliñski, st. plut. pchor. Joanna Kudyba, st. plut. pchor. Micha³
O³owski, st. plut. pchor. Pawe³ Sworczuk, st. plut. pchor. £ukasz
Wo¿biñski, plut. pchor. Pawe³ Grzyb, plut. pchor. Przemys³aw Koso-
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budzki, plut. pchor. Marcin Kowalski, plut. pchor. Krzysztof Rogalski, st. kpr. pchor. Pawe³ Konkolewski, kpr. pchor. Micha³ Gancarczyk, kpr. pchor. Dominik £ukasz Onoszko.
1350 ml krwi oddali: kpt. Adam Kristowski, por. Marek Miszczak, ppor. Marcin Moryc, ppor. Dominik Niedwied, ppor. Aleksandra Sobczyk, ppor. Konrad Tywanek, ppor. Pawe³ Zygmunt, st.
plut. pchor. Robert Bidas, st. plut. pchor. S³awomir Bis, st. plut. pchor.
Rados³aw Broñczyk, st. plut. pchor. £ukasz Foryñski, st. plut. pchor.
£ukasz Gruszka, st. plut. pchor. Grzegorz Kopeæ, st. plut. pchor.
Witold Kuæmierz, st. plut. pchor. Marcin ¯ebrowski, plut. pchor. Pawe³ Litwin, plut. pchor. Katarzyna Majka, plut. pchor. Jan Dziekañski, plut. pchor. Tomasz Pszczó³kowski, plut. pchor. Wojciech Ró¿añski, st. kpr. pchor. Marcin Kubiak, st. kpr. pchor. Pawe³ Micewicz, st.
kpr. pchor. Marcin Ucieklak, kpr. pchor. Mariusz Bielak, kpr. pchor.
Krzysztof Szewczuk, st. szer. pchor. Micha³ Lipski, szer. pchor. Robert Kowalczyk.
900 ml krwi oddali: kpt. Konrad Zubko, ppor. S³awomir Je¿ewski, ppor. Magdalena Nawrocka, ppor. Agnieszka Trela, ppor. Marcin
Wo³oszyn, st. plut. pchor. Marcin Angowski, st. plut. pchor. Karol
Ba³dyga, st. plut. pchor. Filip Brzeniak, st. plut. pchor. Sebastian

Chojnowski, st. plut. pchor. Rafa³ D¹browski, st. plut. pchor. £ukasz
Dulêba, st. plut. pchor. Pawe³ Hajduk, st. plut. pchor. Tomasz Kospin,
st. plut. pchor. Wojciech Robak, st. plut. pchor. Marcin Urbañski, plut.
pchor. Tomasz Pyda, plut. pchor. S³awomir Szabat, st. kpr. pchor.
Micha³ Dmitruk, st. kpr. pchor. Rados³aw Filipek, st. kpr. pchor. Micha³ Kwitek, st. kpr. pchor. Wojciech Mik³osz, st. kpr. pchor. Szczepan wiêch, st. szer. Pchor. Jaros³aw Pilutin.
450 ml krwi oddali: ppor. Mariusz Ciszewski, ppor. Micha³
Dolecki, ppor. Rafa³ Dzido, ppor. Konrad Jamiñski, ppor. Karol K³osowski, ppor. Krzysztof Jeliñski, ppor. Andrzej Paluch, ppor. Krzysztof nie¿ek, ppor. Rafa³ Zapert, st. plut. pchor. Micha³ Bernat, st. plut.
pchor. Krzysztof D¹bkiewicz, st. plut. pchor. Pawe³ £ukawski, st.
plut. pchor. Mariusz Mi³kowski, st. plut. pchor. £ukasz Oleszkiewicz, st. plut. pchor. Jaros³aw Pielech, plut. pchor. Pawe³ Jargan, plut.
pchor. Andrzej Kot, plut. pchor. Karol Kurowski, plut. pchor. Joanna
Osuch, plut. pchor. Bartosz Wirski, st. kpr. pchor. Andrzej Hareniuk,
st. kpr. pchor. Ewelina wi¹tek, kpr. pchor. Marcin Demendecki, kpr.
pchor. Krzysztof Gochnio, kpr. pchor. Wojciech Krzycian, kpr. pchor.
Grzegorz Szewczykowski, kpr. pchor. Pawe³ Tatarata, kpr. pchor.
Tomasz Walaszczyk, st. szer. pchor. Pawe³ Samek.

WSPOMNIENIA Z PRAKTYK

Daleko od domu
W ka¿dym z nas na myl o wakacjach rodz¹ siê jakie marzenia.
Snuj¹ siê plany. Mo¿e by tak znowu wybraæ siê do Niemiec, doskonaliæ znajomoæ jêzyka, poznaæ nowych ludzi? A mo¿e zwyczajnie pojechaæ do domu i zaszyæ siê w cudownej krainie Pojezierza Kaszubskiego? Odk¹d jestem w Warszawie, tak rzadko bywam w domu, wiêc
dlaczego nie. Ale moje marzenia runê³y w gruzach, gdy dowiedzielimy siê, ¿e w wakacje 2003 roku bêdziemy odbywali praktyki zawodowe na naszej uczelni.
Miêdzy sesj¹ a praktykami mielimy tydzieñ wolnego. Jedyny
tydzieñ tegorocznych wakacji, jaki mog³am spêdziæ w domu. Sama do
koñca nie wiem dlaczego, ale dom to magiczna kraina. Pozwala mi, jak
dziecku, na d³ugi, spokojny sen. Inne powietrze, otoczenie, ludzie. I do
tego mnóstwo wody dooko³a  licznych jezior i rzek. Spotkania przy
ogniskach, wycieczki rowerowe, wypady nad morze, sp³ywy kajakowe, jazda konno. Wszystko we w³asnym zakresie, zale¿y tylko od
chêci i pomys³ów. Do tego znakomita pogoda. Dosyæ szybko mo¿na
by³o zapomnieæ o Warszawie, uczelni, pracy. To zupe³nie inny wiat.
Ale okrutny czas niespodziewanie zatrzyma³ mnie na drodze i przypomnia³ o obowi¹zkach. Wiedzia³am, ¿e nastêpnego dnia muszê rozpocz¹æ praktyki na uczelni. Muszê opuciæ dom, rodzinê i do plecaka
spakowaæ ju¿ tylko wspomnienia.
Praktyki rozpoczêlimy 22 lipca. Pierwsza czêæ obejmowa³a zakres
sporz¹dzenia mapy sytuacyjno-wysokociowej. Kontrolê nad nami sprawowali kpt. mgr in¿. Micha³ Kêdzierski oraz por. mgr in¿. Pawe³ Kamiñski. Czas wykonania pomiarów  2 tygodnie. Zostalimy podzieleni na
piêcioosobowe podgrupy. Losowalimy tereny. Mia³am szczêcie, bo moja
podgrupa wylosowa³a teren, na którym, m. in. znajduje siê akademik 08a,
w którym mieszkam. Oraz hotel Hilton, który zawsze kojarzy mi siê
z zajêciami jêzyka niemieckiego, na jakie uczêszcza³am w ubieg³ym roku
z oficerami Wydzia³u Cybernetyki. Cieszê siê ogromnie, ¿e na pami¹tkê
pozosta³a mi samodzielnie wykonana mapa terenów, z którymi wi¹¿ê
pewne sentymenty. A poza tym  w przeciwieñstwie do pozosta³ych
cz³onków grupy  mieszka³am w miejscu odbywania siê praktyk, co zdecydowanie u³atwia³o mi sprawê.
Zajêcia praktyczne odbywa³y siê od godz. 8.00 do godz. 16.00.
Mêczy³ nas nie tylko upa³, ale i g³ód. W miêdzyczasie wypada³o wiêc
co zjeæ. Czasami musielimy chowaæ siê przed niespodziewanym
deszczem. Ponadto opracowania wyników moglimy na bie¿¹co analizowaæ przy pomocy mojego komputera. Co najwa¿niejsze, ca³y czas
dopisywa³y nam humory. Pomaga³y w sprawnym i szybkim radzeniu
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sobie z problemami. Bo có¿ jest wa¿niejszego we wspó³pracy, jeli nie
zgoda i zrozumienie? I tak oto w ci¹gu dwu upalnych tygodni uwinêlimy siê z pierwsz¹ czêci¹ praktyk.
Kolejnym zadaniem by³a niwelacja precyzyjna pod nadzorem prof.
dr. hab. in¿. Marcina Barlika. Ta czêæ pomiarów, ze wzglêdu na dok³adnoæ ich wykonania, wi¹¿e siê z prac¹ we wczesnych godzinach
porannych. Zdarza³o siê nam wiêc ju¿ przed 6.00 byæ na wydziale.
Natomiast w ci¹gu po³udnia musielimy przerywaæ pomiary.
Praktyki z astronomii geodezyjnej pod nadzorem dr. Janusza Bogusza trwa³y tylko jedn¹ dobê. Najwiêkszym problemem by³o utrafienie odpowiedniego dnia, w ci¹gu którego niebo nie by³oby zachmurzone oraz widoczne by³yby s³oñce i gwiazda polarna. A zatem ta zimna,
prawie wrzeniowa ju¿ noc, zakoñczy³a nasze tegoroczne praktyki.
Wakacje musia³am spêdziæ w Warszawie z dwu powodów: praktyk oraz pracy. Mieszkaæ ca³y czas w akademiku? To chyba nudne?
Zaraz na pocz¹tku lipca do naszego akademika przyjecha³o kilka m³odych osób z zagranicy. By³a wród nich niezwykle sympatyczna i zawsze umiechniêta Pilar Lopez z Hiszpanii. Poniewa¿ mieszka³a na
tym samym piêtrze co ja, szybko nawi¹za³ymy ze sob¹ kontakt.
Kluczem do porozumiewania siê by³ jêzyk angielski. Godnym podziwu by³o, jak chêtnie i szybko uczy³a siê polskich s³ów. Pewnego dnia
pojawi³a siê ze swymi znajomymi z Hiszpanii na naszym wydziale.
Poniewa¿ bardzo siê polubi³ymy, nasze po¿egnanie by³o bardzo wzruszaj¹ce. Przed wyjazdem wymieni³ymy siê adresami e-mail, dziêki
czemu ca³y czas jestemy w kontakcie. Niekiedy piszê do niej nawet
po hiszpañsku, ale na naukê czwartego jêzyka obcego niestety nie
znajdujê ju¿ czasu.
Pilar w padzierniku zrobi³a mi niespodziankê. Znów zjawi³a siê
w Warszawie. Spotkanie w Hiltonie, podczas którego przedstawi³a
kolejn¹ grupê przyjació³, znów pozwoli³o mi oderwaæ siê od rzeczywistoci. To niezwyk³e prze¿ycie przebywaæ w towarzystwie tak wspania³ych ludzi i porozumiewaæ siê z nimi wy³¹cznie w obcym jêzyku.
Podczas wakacji nawi¹za³am równie¿ kontakt z trzema Francuzami: Julienem, Jeremym i Cristophem. Co prawda uczê siê francuskiego, ale nie umiem jeszcze siê nim dobrze pos³ugiwaæ w mowie. Kluczowym jêzykiem by³ oczywicie angielski. Zdecydowanie najlepiej, bez
wiêkszych problemów, pos³ugujê siê jêzykiem niemieckim. Cristoph
te¿ zna³ ten jêzyk, wiêc kiedy nie moglimy siê ju¿ dogadaæ ani po
angielsku, ani po francusku, ani po polsku (bo te¿ trochê go zna),
mówi³am do niego po niemiecku.
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Jak siê nietrudno domyliæ, wi¹za³o siê to z niesamowit¹ zabaw¹
i wietnym humorem. Z drugiej strony wymaga³o ode mnie niezwyk³ej
koncentracji. Wiedzia³am, ¿e nikt nie pomo¿e mi zrozumieæ moich
nowych przyjació³ z Francji. Nikt te¿ nie przeka¿e im moich s³ów.
Oprócz zabawy nauczy³am siê wiêc porozumiewania w jêzykach obcych. W ci¹gu kilku tygodni przyswoi³am mnóstwo nowych s³ów
i zwrotów. Prze³ama³am barierê przemawiania, co wcale nie jest takie
proste. Liczne spotkania, na uczelni czy w autobusie, przekona³y mnie
do tego, ¿e warto uczyæ siê jêzyków obcych. To naprawdê wietna
i niezwykle po¿yteczna zabawa. Jestem bardzo szczêliwa, ¿e Wojskowa Akademia Techniczna daje mi mo¿liwoæ nie tylko studiowania wybranej specjalnoci: geodezji z informatyk¹, ale równie¿ trzech jêzyków
obcych, które potrafiê ju¿ wykorzystywaæ w samodzielnym ¿yciu.
Letnie zajêcia praktyczne by³y ostatnimi, jakie spêdzi³am z moj¹
ówczesn¹ grup¹. W nowym roku akademickim zosta³am przeniesiona
na studia dzienne. Korzystaj¹c z okazji pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy mi w tym pomogli. Fakt, ¿e wszystko przebieg³o pomylnie, zrodzi³ we mnie now¹, nieopisan¹ radoæ. Sprawi³,
¿e jeszcze silniej zwi¹za³am siê z nasz¹ uczelni¹. Niezwykle wa¿nym
dla ka¿dego cz³owieka, a zw³aszcza m³odego, jest bowiem odszukanie

w³aciwej drogi oraz przystani. ¯yczliwoæ ludzi, których spotykam
na wydziale czy w akademiku i umiech, z jakim za ka¿dym razem
mnie witaj¹, sprawiaj¹ mi ogromn¹ radoæ. To bardzo du¿o dla kogo,
kto gdzie daleko zostawi³ swój dom.
Ewa Bukowska (WIC, grupa I-24a)
powracam ponownie
do znanych ju¿ miejsc
do ludzi
do czasu
wracam tu zawsze
jak bumerang
wracam jakby do domu
do miejsca
które ju¿ znam
i za którym ju¿ têskniê
Warszawa, 2003 r.

Na zdjêciu od lewej: autorka artyku³u
i Pilar z Hiszpanii

SPORT I REKREACJA
RAJD ROWEROWY PO ZIEMI
SANDOMIERSKIEJ
W dniach 07-10.11.2003 Studencki Klub Turystyki Rowerowej
VOYAGER zorganizowa³ rajd rowerowy po okolicach Sandomierza
i Ostrowca wiêtokrzyskiego. Wziê³o w nim udzia³ 11 osób. Do Sandomierza dojechalimy poci¹giem PKP. Zamieszkalimy na terenie jednostki wojskowej, co znacznie obni¿y³o koszty wycieczki. Warunki
mo¿e nie by³y najlepsze, ale nie pojechalimy tam po to, ¿eby marudziæi szukaæ wygód, tylko po to, aby pojedziæ trochê po okolicy,
zwiedziæ ciekawe miejsca i przywieæ z rajdu mi³e wspomnienia oraz
kilka ciekawych fotek.
Pierwszego dnia zwiedzalimy sam Sandomierz. Miasto s³ynie
z zachowanego uk³adu architektoniczno-krajobrazowego, na starym
rynku znajduje siê ratusz z XIV w. przebudowany w XVI w. renesansowy, ozdobiony bogat¹ attyk¹, z wie¿¹ i zegarem s³onecznym z XVII
w. Na starówce na uwagê zas³uguj¹ równie¿: Brama Opatowska, gotycki Dom D³ugosza  siedziba Muzeum Diecezjalnego z cennymi
zbiorami sztuki kocielnej i rzemios³a artystycznego oraz gotycka katedra z XIV w. z barokowymi elementami z XVII w.

Widzielimy te¿ zamek z XIV w. powiêkszony w XVI w., który
do 1959 r. s³u¿y³ za wiêzienie, a dzi mieci siê w nim muzeum okrêgowe. Niema³e wra¿enie zrobi³ na nas zespó³ klasztoru dominikanów
z XIII w., w sk³ad którego wchodzi pónoromañski koció³ w. Jakuba
 jedna z pierwszych budowli ceglanych w Polsce, wpisany na listê
wiatowego dziedzictwa kultury UNESCO, jako zabytek klasy zerowej. Mielimy okazjê zjechaæ w dó³ w¹wozem w. Jadwigi, wy¿³obionym w pok³adach lessowych, o wysokich, stromych cianach.

Uczestnicy rajdu przed wjazdem do w¹wozu w. Jadwigi

Pa³ac Krzy¿topór

G³os Akademicki nr 06/2003

Drugiego dnia pojechalimy do Baranowa Sandomierskiego, gdzie
zwiedzilimy piêkny, wybudowany w latach 15911606, renesansowy zamek Leszczyñskich. W odbudowanych salach zachowane
s¹ kominkii dekoracje stiukowe. W przyziemiach znajduj¹ siê zbiory Muzeum Siarki. Zamek otoczony jest parkiem geometrycznokrajobrazowym.
Trzeciego dnia równie¿ zorganizowalimy wyjazd na zamek. Tym
razem udalimy siê do miejscowoci Ujazd, aby zwiedziæ wzniesiony
w latach 16241644 ufortyfikowany pa³ac Krzy¿topór, który sw¹
nazwê otrzyma³ od umieszczonych na bramie p³askorzeb: krzy¿a
i topora. P³askorzeby by³y wyrazem przekonañ religijnych i herbem
fundatora  Krzysztofa Ossoliñskiego. Budowla symbolizuje kalendarz: 4 baszty oznaczaj¹ 4 kwarta³y, 12 sal to miesi¹ce, 52 pokoje 
tygodnie, 365 okien  dni w roku.
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Ostatniego dnia, ze wszystkimi baga¿ami, pojechalimy do Ostrowca wiêtokrzyskiego, zahaczaj¹c po drodze o Krzemionki Opatowskie. Znajduje siê tam neolityczna kopalnia krzemienia, który wydobywany by³ systemem górniczym w 1000 chodników oraz szybów,
na g³êbokoci do 12 m., w okresie od 2500 do 1700 p.n.e. Muzeum co
prawda by³o nieczynne, ale uda³o siê nam przekonaæ przewodnika,
aby umo¿liwi³ nam zwiedzenie jednego z korytarzy. Z Krzemionek
udalimy siê do Ostrowca wiêtokrzyskiego, gdzie wsiedlimy w poci¹gi wrócilimy do Warszawy.

W czasie wycieczki mielimy nienajlepsz¹ pogodê. Chocia¿ nie
pada³ deszcz, to wia³ doæ silny wiatri by³o nam trochê zimnoL. Musielimy jednak sobie z tym jako radziæJ. Po raz kolejny udowodnilimy, ¿e aktywny wypoczynek jest wietnym pomys³em na spêdzenie kilku dni urlopu, podczas którego mo¿na zobaczyæ nowe, ciekawe
miejsca i utrwalaæ nawyki uprawiania turystyki kwalifikowanej.
st. plut. pchor. £ukasz Wo¿biñski

Turystyka rowerowa w Akademii
Jesieni¹ tego roku mijaj¹ dwa lata od wznowienia dzia³alnoci turystycznej na naszej uczelni. Nie chcia³bym siê rozwodziæ,
dlaczego jej zaprzestano. Turystyka powróci³a do Wojskowej Akademii Technicznej, gdy¿ taka by³a potrzeba. Po prostu, znalaz³o
siê grono zapaleñców chc¹cych pojedziæ na rowerach. Tak siê zaczê³o.
Przez dwa lata zwiedzilimy sporo ciekawych miejsc w kraju.
Jedzilimy po Bieszczadach, Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej,
Puszczy Bia³owieskiej, W¹wozach Kazimierzowskich, Górach wiêtokrzyskich, Mazurach i Suwalszczynie, Ziemi Sandomierskiej.
Uczestniczylimy w trzech Centralnych Zlotach M³odzie¿y w Palmirach (w roku 2001, 2002 i 2003).
Oprócz imprez wielodniowych, organizujemy w weekendy kilkugodzinne wycieczki do Puszczy Kampinoskiej. Dziêki nim utrzymujemy dobr¹ formê przez ca³y rok. Pokonywalimy ju¿ puszczañskie
trasy jad¹c po opad³ych liciach z drzew, ubitym niegu, wodzie i b³ocie z wiosennych roztopów oraz uciekaj¹c przed komarami podczas
ciep³ych, letnich dni. Ka¿da z czterech pór roku ma swój urok dla
mi³onika jazdy na rowerze.
Oprócz w³asnych imprez uczestniczymy w rajdach rowerowych
organizowanych przez dzielnice Bemowo i Bielany. Spotykamy siê
wówczas z wiêkszym gronem turystów i na zakoñczenie uczestniczymy we wspólnych ogniskach.
Nie ograniczamy siê do samej jazdy na rowerach, w okresie wakacyjnym organizujemy sp³ywy kajakowe. W ubieg³ym roku pokonalimy szlak wodny Krutyni, w bie¿¹cym Czarnej Hañczy i Kana³u
Augustowskiego, w przysz³ym najprawdopodobniej przemierzymy
Bory Tucholskie szlakiem Wdy.
Nasze imprezy to wspania³y sposób aktywnego spêdzania wolnego czasu. Podczas rajdów rowerowych dzienne etapy do przejechania wynosz¹ najczêciej 60  90 km. Natomiast podczas sp³ywów,
najd³u¿sza trasa  jak dot¹d pokonana kajakiem w ci¹gu jednego dnia 
wynosi³a 33 km. Wbrew pozorom s¹ to odleg³oci do pokonania i nie
sprawiaj¹ wiêkszych problemów nawet osobom, które wybra³y siê
pierwszy raz. Pod warunkiem, ¿e dysponuj¹ dobr¹ kondycj¹.
W marcu 2002 r. za zgod¹ prze³o¿onych zawi¹zalimy na terenie
uczelni stowarzyszenie o nazwie Studencki Klub Turystyki Rowerowej Voyager. Stanowimy jednostkê terenow¹ Oddzia³u ¯oliborskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Klub opiera
sw¹ dzia³alnoæ na spo³ecznej pracy swych cz³onków. Nie posiadamy
swojej siedziby, uczelnia nas nie finansuje, mimo to dzia³amy prê¿nie.
Organizowane przez nas imprezy zamykaj¹ siê w jak najni¿szych
kosztach. Wêdruj¹c, nocujemy w schroniskach m³odzie¿owych i górskich, szko³ach, jednostkach wojskowych, czêsto w spartañskich warunkach, mimo to nikt nie narzeka. Atmosfera podczas tego typu imprez jest wspania³a. Ka¿dy z uczestników mobilizuje siê do wzmo¿onej dzia³alnoci i pokazuje siê z jak najlepszej strony. Wszyscy sobie
pomagaj¹ , s¹ ¿yczliwi i przyjacielscy. Jeli komu nawali sprzêt,
jest to problem zespo³u, a nie tylko zainteresowanego.
Podczas rajdu lub sp³ywu ka¿dy z uczestników ma równe prawa
i obowi¹zki. Nie jest wa¿ne, czy to kierownik ekipy, czy uczestnik.
Do Klubu nale¿¹ wspaniali m³odzi ludzie, pe³ni energii i zapa³u, w wiêkszoci podchor¹¿owie naszej uczelni. Wprowadzaj¹ sporo innowacji
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do naszych dzia³añ. Sam sporo z tego przej¹³em i chyba lubiê bawiæ
siê z nimi w turystykê. Przez te dwa lata dzia³alnoci na nikim siê nie
zawiod³em. Wielokrotnie odczuwa³em dumê, szczególnie, gdy gospodarze schronisk lub inni turyci wyra¿ali siê bardzo pochlebnie o postawie naszych studentów.
Nasze imprezy to nie tylko pokonywanie wielu kilometrów dziennie, to co znacznie wiêcej. Sporo niesamowitych wra¿eñ dostarcza
bliski kontakt z natur¹. Jad¹c samochodem nasze zmys³y nie s¹ w stanie odebraæ wielu szczegó³ów, które mo¿emy zauwa¿yæ dopiero z pozycji rowerzysty. Rowerem mo¿emy wjechaæ w ka¿d¹ malownicz¹
dró¿kê lub cie¿kê, dotrzeæ do ka¿dego punktu widokowego. Niesamowit¹ radoæ sprawia mo¿liwoæ przejechania odcinka drogi, wydawa³oby siê niemo¿liwego do pokonania, czy to stromego podjazdu,
w¹skiego przejcia miêdzy drzewami, zwalonego pnia, p³ytkiego strumienia lub ostrego zjazdu. Podczas rajdów, ka¿dego wieczoru, gdy
tylko pozwalaj¹ na to warunki, organizujemy ognisko. Jest wówczas
chwila na pieczon¹ kie³baskê, weso³e opowieci i piew.
Pamiêtam, jak w maju bie¿¹cego roku, podczas Rajdu Podchor¹¿ackiego, siedzielimy przy ognisku w miejscowoci Tu³owice. rodek lasu,
dooko³a ciemna, ciep³a noc. Ogieñ przygasa³, my le¿ymy wokó³ niego na
trawie i wpatrujemy siê w górê. Nad nami tylko przecudne niebo, pe³ne
gwiazd, a widocznoæ tego dnia by³a wprost doskona³a.
Nieskaziteln¹ ciszê od czasu do czasu przerywa³y piewy ptaków.
Nikt z nas nie mia³ okazji rozkoszowaæ siê czym takim od dawna.
Trwalimy w stanie zauroczenia doæ d³ugo, dopóki nie zmorzy³ nas
sen. Kilka osób przynios³o piwory, zajê³o miejsce i usnê³o nieopodal
dogasaj¹cego ogniska pod dachem z gwiazd. Podczas jesiennych wypadów oblegamy wietlice schronisk, gdzie czêsto przy muzyce przesiadujemy ca³¹ grup¹ do pó³nocy, snuj¹c d³ugie opowieci.
Udzia³ w imprezach dokumentujemy nie tylko przy u¿yciu
aparatów fotograficznych. Potwierdzamy pokonane trasy w ksi¹¿eczkach turystycznych piecz¹tkami z miejscowoci mijanych po
drodze, zaliczaj¹c w ten sposób cenne punkty. Na ich podstawie
zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej. Praktycznie ka¿dy cz³onek Klubu posiada kolarsk¹ odznakê turystyczn¹ o odpowiednim stopniu  od br¹zowej do z³otej, stanowi¹c¹ wspania³¹
pami¹tkê. Najbardziej dowiadczeni zdali egzamin i uzyskali tytu³
Przodownika Turystyki Kolarskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W lutym tego roku uczestniczylimy w dwudniowym kursie
pierwszej pomocy, organizowanym przez instruktorów PCK. Podczas wêdrówek lepiej mieæ odbyte tego typu przeszkolenie, szczególnie, gdy siê jest zdanym na swój zespó³ lub samego siebie.
W ci¹gu roku kalendarzowego uczestniczymy najczêciej w czterech rajdach rowerowych wielodniowych, dwóch odbywaj¹cych siê
wiosn¹, dwóch jesieni¹ oraz w letnim sp³ywie kajakowym. Wakacje s¹
w zasadzie ma³o wykorzystywane pod wzglêdem organizacji imprez
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klubowych. S³uchacze udaj¹ siê na praktyki lub urlopy i co aktywniejsi podejmuj¹ indywidualne wyzwania turystyczne.
Studium Wychowania Fizycznego prowadzi w ramach fakultetu
aktywizacji studentów zajêcia z turystyki rowerowej. Przewinê³o siê
przez nie kilkunastu podchor¹¿ych. Jeszcze wiêcej traktowa³o udzia³
w nich jako rozwijanie swych zainteresowañ. Plan zajêæ fakultetu pokrywa siê z planem Klubu.
Nasze plany na przysz³oæ to dalsze rozwijanie zainteresowañ
turystycznych wród studentów naszej uczelni. W przysz³ym roku

chcemy zorganizowaæ kilkugodzinne rajdy rowerowe po okolicach
Warszawy, prawie w ka¿d¹ sobotê, o ile bêd¹ sprzyjaj¹ce warunki.
Planujemy te¿ rajdy wielodniowe: pierwszy d³u¿szy wyjazd na pocz¹tku maja po Roztoczu, nastêpnie po Kampinosie w ramach wiêta
Sportu Akademii, w czerwcu po Sudetach (Jelenia Góra  Szklarska
Porêba), w lipcu  tradycyjnie  sp³yw kajakowy. Wszystkich zainteresowanych nasz¹ dzia³alnoci¹ odsy³am na stronê internetow¹ Klubu.
www.voyager.boo.pl
Krzysztof Kêpniak

Studenci i kadra na VARSOVIADZIE
W dniach 10-11 listopada br. na obiektach AWF odby³a siê XL VARSOVIADA  Mistrzostwa Uczelni Warszawskich studentów I roku.
Reprezentanci WAT stanêli do rywalizacji w takich dyscyplinach,
jak: pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na, pi³ka koszykowa, biegi prze³ajowe
oraz p³ywanie. Prorektor WAT ds. kszta³cenia profesor Rados³aw
Trêbiñski wzi¹³ za udzia³ w trójboju rektorskim.
· Pi³ka siatkowa /startowa³o 14 dru¿yn/. Reprezentacja Akademii
w sk³adzie: K. Kisiel, £. Ostrowski, M.Brodowski, D. Brudziñski, S. Wróbel, D. Basaj, P. Kubat, £. Burdejmy i P. Skóra zajê³a
4 miejsce.
·Pi³ka no¿na /do rywalizacji stanê³o 19 zespo³ów/. Zespó³ WAT w sk³adzie: M.B¹k, M. Ozimek, J. Buczkowski, D. Gniewek, £. Ostrowski, R. Kita, P. Moszczyñski, K. Kostecki odpad³ w walce o pó³fina³
zajmuj¹c miejsca 5-8.

· Pi³ka koszykowa /startowa³o 14 zespo³ów, rozlosowano 4 grupy/.
Zespó³ WAT w sk³adzie: P. £abiszewski, M. Lewandowski, M.
Wrona, M. Zió³ek, R. Brodzik, R. Ruciñski, M.Mitura, P. Wilczyñski zaj¹³ w eliminacjach 2 miejsce i przeszed³ do æwieræfina³ów. W pó³finale przegra³ z UW i odpad³ z turnieju zajmuj¹c miejsca 5-8.
· Biegi prze³ajowe /do rywalizacji stanê³o 62 zawodników/. Reprezentanci naszej uczelni zajêli miejsca: J. Lewandowski 14,
P. Dominguez 18, Z. Opara 21, G. Sadkowski  28.
·P³ywanie /startowa³o 42 zawodników/. Bart³omiej W¹sowski z WAT
zaj¹³ 16 miejsce.
· Trójbój rektorski /startowa³o 12 prorektorów uczelni warszawskich/. Prorektor WAT ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski zaj¹³ 4-5 miejsce /rzut do kosza, strzelanie do
bramki, rzut do tarczy/.n
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Organizacja racjonalizacji w resorcie obrony narodowej
Resort obrony narodowej chroni swoje wynalazki zg³aszaj¹c je do
Urzêdu Patentowego RP. Procedury dokonywania zg³oszeñ takich rozwi¹zañ i zasad przyznawania ochrony, reguluje ustawa prawo w³asnoci przemys³owej. Dodatkowo aktem wykonawczym do tej ustawy
jest zarz¹dzanie prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zg³oszeñ wynalazków i wzorów
u¿ytkowych, które okrela: szczegó³owe wymogi dotycz¹ce zg³oszenia wynalazku i wzoru u¿ytkowego; szczegó³owy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zg³oszeñ w Urzêdzie Patentowym; sposób i formê og³oszenia o zg³oszeniu wynalazku i wzoru u¿ytkowego oraz zakres, w jakim UP mo¿e dokonaæ poprawek w skrócie opisu patentowego, a tak¿e formê sporz¹dzenia sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostêpniania go osobom trzecim.
Problem ochrony wynalazków normuj¹ tak¿e przepisy resortowe, które w g³ównej mierze dotycz¹ zasad ewidencjonowania nowych rozwi¹zañ
w jednostkach wojskowych. Najczêciej zg³aszane do ochrony przez resort
obrony s¹ wynalazki i wzory u¿ytkowe, wg ustawy okrelane projektami
wynalazczymi, podobnie jak rzadziej omawiane projekty racjonalizatorskie, którym w ustawie powiêcono zaledwie kilka przepisów.
S³owo racjonalizacja pochodzi z ³ac. i oznacza ratio  rozum, os¹d,
metoda, rachunek lub te¿ rationalis  rozs¹dny, rozumny, oparty na
zasadach poprawnego i skutecznego dzia³ania. Racjonalizacja to dzia³alnoæ podjêta w jakiej dziedzinie zamierzonego celu w sposób bardziej doskona³y ni¿ poprzednio stosowany. Istota racjonalizacji sprowadza siê do wykorzystania przez pracodawcê usprawnieñ, które
zg³aszaj¹ jego pracownicy.
Za prekursora idei wykorzystania usprawnieñ zg³aszanych przez
pracowników uwa¿a siê A. Kruppa. Jego myl rozwinêli A. Borsic,
W. Siemens i inni, tworz¹c w swoich przedsiêbiorstwach system premiowania projektów usprawniaj¹cych. W 1942 r. w USA utworzono
National Association of Suggestion Systems, który w sposób profesjo-
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nalny i kompleksowy zaj¹³ siê problematyk¹ inicjowania usprawnieñ
i systemów obs³ugi ich zg³oszeñ. O skali zjawiska wiadczy fakt, ¿e ju¿
w 1974 r. z organizacj¹ t¹ wspó³pracowa³o 1100 firm amerykañskich,
a z dowiadczeñ korzysta³y te¿ inne pañstwa.
W publikacjach powiêconych racjonalizacji podkrela siê jej du¿e
znaczenie nie tylko jako elementu uzyskiwania dodatkowych rodków ekonomicznych, ale tak¿e jako elementu praktycznego stosowania zasady wspó³zarz¹dzania przedsiêbiorstwem przez zatrudnionych
w nim pracowników. Tak wiêc od kierownictwa bêdzie zale¿a³o, jak
potencja³ znajduj¹cy siê w przedsiêbiorstwie zostanie wykorzystany.
W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e najbardziej rozwiniêty ruch racjonalizatorski jest w krajach wysoko uprzemys³owionych, takich jak
Niemcy, Wielka Brytania i Holandia.
Znaj¹c rzeczywist¹ wartoæ racjonalizacji w polskim przedsiêbiorstwie, wa¿nym i oczekiwanym przez rodowiska twórców i rzeczników patentowych by³ sposób uregulowania projektów racjonalizatorskich w nowej ustawie. W dyskusji towarzysz¹cej powstawaniu
ustawy (powstawa³a praktycznie od 1993 r.), sugerowano w ogóle
wyeliminowanie regulacji ustawowych w tym zakresie. Argumentowano, ¿e racjonalizacja charakteryzuje siê pewnym prymitywizmem,
zamiecaniem wartociowych rozwi¹zañ i bardzo czêsto nik³ym poziomem wynalazczym. W rezultacie zdecydowano o jej wy³¹czeniu
z projektu ustawy, jednak na skutek interwencji rodowisk zwi¹zanych z przemys³em, ponownie wróci³a pod obrady Sejmu.
W rezultacie tych kontrowersji w przyjêtej ustawie pozosta³ zapis ogólny  ramowy, który zak³ada pe³n¹ swobodê przedsiêbiorców
do organizowania racjonalizacji. Ta swoboda przejawia siê równie¿
w ustalaniu warunków przyjmowania projektów racjonalizatorskich
oraz okrelania warunków ich stosowania i wynagradzania autorów.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e taki zapis ustawowy jest zgodny z dotychczasow¹ praktyk¹, która wynika³a z tzw. starej ustawy, bowiem zmia-
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ny w tym zakresie nast¹pi³y w 1993 r. przy okazji nowelizacji ustawy
o wynalazczoci. Niestety trzeba by³o kilku lat, aby przyzwyczajenia
do modelu racjonalizacji z okresu gospodarki planowej ust¹pi³y nowym, obowi¹zuj¹cym ju¿ w tym czasie rozwi¹zaniom rynkowym.
Za takim uregulowaniem przemawia³ fakt, i¿ projekty racjonalizatorskie to specyficzny rodzaj dóbr niematerialnych. Ich przedmiotem
mog¹ byæ ró¿norodne rozwi¹zania zg³oszone w podmiotach gospodarczych przez osoby tam zatrudnione lub z zewn¹trz. Wród tych rozwi¹zañ s¹ liczne, co do których na pocz¹tku nie mo¿na jednoznacznie
okreliæ, jak je chroniæ. Specyfika tych projektów wyra¿a siê g³ównie
w zró¿nicowanych poziomach wynalazczych i wk³adzie twórczym.
Istot¹ jednak jest to, aby z racjonalizacji wyeliminowaæ zjawiska, które wczeniej by³y zaliczane do tzw. patologii.
Tak wiêc ustawa w art. 7 ust. 2 okrela, ¿e za projekt racjonalizatorski przedsiêbiorca mo¿e uznaæ ka¿de rozwi¹zanie nadaj¹ce siê do
wykorzystania nie bêd¹ce wynalazkiem, wzorem u¿ytkowym, wzorem przemys³owym lub topografi¹ uk³adu scalonego. W praktyce oznacza to, ¿e projekty racjonalizatorskie to takie rozwi¹zania, które nie
spe³niaj¹ ustawowych kryteriów wynalazku, wzoru u¿ytkowego,
wzoru przemys³owego lub topografii uk³adu scalonego. I tak np. wynalazek, który nie posiada nowoci wiatowej lub nie wykazuje poziomu wynalazczego, mo¿e byæ uznany za projekt racjonalizatorski.
Ustawa prawo w³asnoci przemys³owej wesz³a w ¿ycie w sierpniu 2001 r. Spowodowa³o to, ¿e w resorcie obrony narodowej dzia³alnoæ racjonalizatorska zosta³a wydzielona na podstawie art. 7 ust. 1 i 3
oraz w z zwi¹zku z art. 3. ust. 2 ustawy. Obecnie obowi¹zuj¹cym
aktem prawnym w tym zakresie jest Decyzja ministra obrony narodowej Nr 218 z dnia 26.07.2002 r. w sprawie dzia³alnoci racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej, która zosta³a opublikowana w Dz.
Rozk. MON z 2002 r., poz. 146.
Decyzja ta wprowadzi³a nastêpuj¹ce uregulowania:
1. W³aciwoæ organów wojskowych w sprawach dzia³alnoci racjonalizatorskiej, zasady i tryb postêpowania z projektami racjonalizatorskimi oraz zasady wynagradzania twórców tych projektów zosta³y
okrelone w Regulaminie dzia³alnoci racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej, który zosta³ wprowadzony ww. decyzj¹ MON.
2. Zasady postêpowania w sprawach zwi¹zanych z ochron¹ patentow¹ oraz technologii, jak równie¿ dzia³alnoci rzeczników patentowych
i postêpowaniem z wynalazkami tajnymi, a tak¿e rzeczników patentowych i postêpowaniem z wynalazkami tajnymi dotycz¹cymi obronnoci
lub bezpieczeñstwa pañstwa w resorcie obrony narodowej oraz organy
w³aciwe w tym zakresie zosta³y okrelone odrêbnymi przepisami.
Takie uregulowanie wydaje siê s³uszne, poniewa¿ nie zlikwidowano,
ale wyranie oddzielono co, co przynosi wymierne korzyci. Pomimo
jednoznacznego okrelania racjonalizacji w ustawie, w rodowisku wojskowym pojêcie to jest jeszcze nie zawsze jednoznacznie rozumiane.
Prawdopodobnie w przypadku innych rozwi¹zañ legislacyjnych nie dosz³oby do ujawnienia opracowanego przez m³. chor. Wojciecha Steckiego
z 56 Pu³ku mig³owców Bojowych pocisku pistoletowego z nietrwa³ym
p³aszczem, który mo¿e byæ stosowany w walce wrêcz. W³anie to rozwi¹zanie polska prasa okrzyknê³a wiatowym wynalazkiem.
Okrelony w przepisach stan prawny spowodowa³, ¿e ju¿ na
szczeblu centralnym dzia³alnoæ ta zosta³a wyranie rozgraniczona.
Wystêpowa³a ona równie¿ w ustawie o wynalazczoci, jednak na szczeblu jednostki wojskowej podzia³ ten ju¿ nie by³ tak oczywisty.
Sekretariatowi do Spraw Wynalazczoci Sztabu Generalnego WP
przekazano kompetencje w sprawie projektów racjonalizatorskich.
Natomiast  prowadzenie ca³okszta³tu spraw zwi¹zanych z ochron¹
technologii podwójnego zastosowania, dzia³alnoci¹ ogólnotechniczn¹, ochron¹ patentow¹ i dzia³alnoci¹ rzeczników patentowych w resorcie oraz z dzia³alnoci¹ wojskowych stowarzyszeñ naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej powierzono Departamentowi Polityki Zbrojeniowej. Podzia³ ten zosta³ wprowadzony na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej  Decyzj¹ MON z dnia 20.02.2002 r., Dz. Urz. MON 02.3.20.
Stosowny zapis zosta³ równie¿ zamieszczony w zakresie obowi¹z-
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ków Oddzia³u Organizacyjnego i Zamówieñ Publicznych Departamentu
Polityki Zbrojeniowej.
Regulamin dzia³alnoci racjonalizatorskiej w resorcie obrony narodowej wprowadzi³ nastêpuj¹ce uregulowania  warunki dla prowadzenia dzia³alnoci racjonalizatorskiej w si³ach zbrojnych:
· Organami w³aciwymi w sprawach dzia³alnoci racjonalizatorskiej
w resorcie obrony narodowej zostali: minister obrony narodowej, osoby
zajmuj¹ce kierownicze stanowiska w MON, zastêpcy Szefa Sztabu Generalnego WP, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych MON
i dowódcy. Dzia³alnoci¹ t¹ kieruje szef Sztabu WP, którego organem doradczym jest Komisja do Spraw Wynalazczoci MON. Etatowymi organami s¹ natomiast sekretariaty do Spraw Wynalazczoci poszczególnych
szczebli organizacyjnych resortu, którym przydzielono okrelone zadania. Zadania takie okrelono równie¿ nieetatowym inspektorom do spraw
wynalazczoci w jednostkach wojskowych.
· Okrelono, ¿e projektem racjonalizatorskim jest nowe i nadaj¹ce
siê do wykorzystania rozwi¹zanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym, nie bêd¹ce wynalazkiem, wzorem u¿ytkowym,
wzorem przemys³owym lub topografi¹ uk³adu scalonego, zg³oszone
przez twórcê i uznane przez w³aciwego dowódcê jednostki wojskowej za nadaj¹ce siê do zastosowania w resorcie obrony narodowej.
Jednoczenie projektem racjonalizatorskim mo¿e byæ rozwi¹zanie o charakterze organizacyjnym w cile okrelonym zakresie, a tak¿e inne,
dotycz¹ce organizacji w zakresie stanowisk pracy, przep³ywu materia³ów i wyrobów. Warunkiem jest jednak zwiêkszenie wydajnoci
pracy, pe³niejsze wykorzystanie rodków pracy, poprawa bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz ochrona rodowiska. Jednoczenie w Regulaminie ... zosta³o wymienione, co nie mo¿e byæ uznane za projekt
racjonalizatorski.
· Okrelono tryb zg³aszania projektów racjonalizatorskich. Wyró¿niono przy tym projekty zg³aszane do dowódcy macierzystej jednostki
wojskowej oraz takie, które zg³asza siê do Komisji do Spraw Wynalazczoci MON lub Komisji RSZ. Przy tym okrelono, jakim warunkom musz¹
odpowiadaæ takie projekty. Je¿eli chodzi o formê i zawartoæ takiego
zg³oszenia, obowi¹zuj¹ przepisy wspólne, w pewnym sensie podobne do
zg³oszenia wynalazku. Odrêbnym warunkiem jest obowi¹zek okrelenia
korzyci ekonomicznych przewidywanych w wyniku wdro¿enia przedstawianego projektu. Przy projektach kosztownych przewidziano mo¿liwoæ udzielenia pomocy finansowej, technicznej, organizacyjnej i materia³owej twórcy lub wspó³twórcom (autorowi projektu racjonalizatorskiego), niezbêdnej do dokonania opracowania.
· Dowódca jednostki wojskowej, do którego zg³oszono projekt racjonalizatorski, jest zobowi¹zany go rozpatrzyæ i podj¹æ decyzjê o jego uznaniu za projekt racjonalizatorski lub odmówiæ uznania za takowy. Okrelono tak¿e terminy dotycz¹ce podjêcia decyzji i wydania postanowienia,
a tak¿e warunków, w jakich mo¿na siê odwo³aæ od jego treci.
· Jednym z warunków uznania rozwi¹zania za projekt racjonalizatorski
jest jego zastosowanie. W zwi¹zku z tym okrelono, kto wdra¿a projekt
oraz kiedy mo¿na zaprzestaæ lub wstrzymaæ jego rozpowszechnianie.
· Precyzyjnie okrelono tak¿e zasady wynagradzania za projekty
racjonalizatorskie, okrelaj¹c formê sk³adania wniosków odnonie do
wykorzystania projektów racjonalizatorskich, terminy wyp³at wynagrodzenia, a tak¿e zasady obliczania korzyci materialnych.
Decyzja MON w sposób kompleksowy uregulowa³a wszystkie
sprawy zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ racjonalizatorsk¹ w wojsku, w tym tak¿e zasady jej finansowania oraz sprawozdawczoci.
Jednoczenie wprowadzono jednolite druki zwi¹zane z dokumentowaniem tej dzia³alnoci w postaci postanowienia, zg³oszenia projektu
racjonalizatorskiego oraz opinii projektu racjonalizatorskiego. Natomiast w zakresie sprawozdawczoci wprowadzono nowe  tabelaryczne zestawienie wyników dzia³alnoci racjonalizatorskiej, którego
uzupe³nieniem jest czêæ opisowa dotycz¹ca oceny  uwarunkowañ
jej prowadzenia oraz wniosków do dzia³alnoci w roku przysz³ym
i w latach nastêpnych.
pp³k rez. dr n. hum. in¿. Janusz Rybiñski
Dzia³ prawny WAT
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TARGI KSI¥¯KI
ATENA`2003
X Krajowe Targi Ksi¹¿ki Akademickiej
W dniach 5-8 listopada w Du¿ej Auli Politechniki Warszawskiej, pod honorowym protektoratem ministrów: edukacji narodowej i sportu oraz nauki i informatyzacji, odby³a siê jubileuszowa,
10. edycja Krajowych Targów Ksi¹¿ki Akademickiej ATENA. Na
60 stoiskach zaprezentowa³o siê 62 wystawców, w tym a¿ 42 oficyny
uczelniane. W programie czterodniowej imprezy znalaz³y siê tak¿e sympozja i spotkania dyskusyjne powiêcone m. in. regulacji
praw autorskich w krajach wchodz¹cych w sk³ad Unii Europejskiej
oraz bezp³atne warsztaty szybkiego i efektywnego czytania.
 Tegoroczne Targi ATENA s¹ dziesi¹te z kolei. Ich trwanie jest
najlepszym dowodem na potrzebê organizowania najwiêkszego w kraju przegl¹du ksi¹¿ki akademickiej, a wiêc ksi¹¿ki dla studiuj¹cych i dla
nauczaj¹cych. Pomimo wielu symptomów kryzysowych na polskim rynku ksi¹¿ki  ksi¹¿ka naukowa, a wiêc i akademicka, utrzymuje wci¹¿
siln¹ pozycjê. Ocenia siê, ¿e 36 procent publikacji w Polsce to ksi¹¿ki
naukowe. Ich nak³ady nie s¹ wysokie, lecz liczba tytu³ów jest imponuj¹ca  napisali we wstêpie do katalogu towarzysz¹cego X Targom ATENA`2003 dr Aniela Topulos, dyrektor i redaktor naczelna Wydawnictw Naukowo-Technicznych, przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego KTKA ATENA i Piotr Dobro³êcki, redaktor naczelny Magazynu Literackiego KSI¥¯KI.
Równolegle z Targami, równie¿ po raz dziesi¹ty, odbywa³ siê Konkurs na Najlepsz¹ Ksi¹¿kê Akademick¹ ATENA`2003. Nades³ano nañ
ok.120 tytu³ów bêd¹cych dorobkiem 31 wydawców. Ostatecznie, do
drugiego etapu, zakwalifikowano 47 pozycji wydanych w 27 oficynach. Oceniano je pod wzglêdami: merytorycznym, dydaktycznym
i estetycznym. O rozdziale nagród decydowa³a Komisja Konkursowa,
na której czele sta³ prof. Jan Maksymiuk z Politechniki Warszawskiej.
W sk³ad jury weszli ponadto m. in. prof. Leszek Ho³danowicz z warszawskiej ASP, prof. Andrzej Jerzmanowski z Instytutu Biochemii
i Biofizyki UW, prof. Zbigniew Lew-Starowicz z Akademii Medycznej w Warszawie oraz red. Krzysztof Mas³oñ z Rzeczpospolitej,
przedstawiciel Magazynu Literackiego KSI¥¯KI i Biblioteki Analiz.
· Nagrodê G³ówn¹ ATENA`2003 Fundacji Kultury przyznano
Wydawnictwu Naukowemu PWN S.A za Historiê myli socjologicznej. Wydanie nowe Jerzego Szackiego.

·Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹ wydan¹ przez wydawnictwo uczelniane przypad³a
Wydawnictwu Uniwersytetu Wroc³awskiego za ksi¹¿kê Corpus Caesarianum. T³umaczenie i opracowanie Eugeniusz Konik i Wanda
Nowosielska.
· Nagrodê Specjaln¹ Ministra Nauki i Informatyzacji otrzyma³o
Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne s.c za ksi¹¿kê Wielkie pytania psychologii Wies³awa £ukaszewskiego.
· Nagroda Specjalna Fundacji Ksi¹¿ka Naukowo-Techniczna
za najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹ z dziedziny techniki trafi³a do Wydawnictw Naukowo-Technicznych za ksi¹¿kê Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów pod red. Marka Kubale.
· Nagrodê Specjaln¹ Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT za najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹ z dziedziny techniki otrzyma³o Wydawnictwo Naukowo-Techniczne za ksi¹¿kê Podstawy nauki o materia³ach i materia³oznawstwo. Materia³y in¿ynierskie z podstawami projektowania materia³owego Leszka. A. Dobrzañskiego.
· Nagrodê Specjaln¹ Stowarzyszenia Wydawców Szkó³ Wy¿szych
za najlepsz¹ ksi¹¿kê akademick¹ wydan¹ przez wydawnictwo uczelniane przyznano Wydawnictwu SGGW za Fitosocjologiê stosowan¹ Czes³awa Wysockiego i Piotra Sikorskiego.
· Nagroda Specjalna Magazynu Literackiego KSI¥¯KI/Biblioteki
Analiz za najlepiej wydan¹ ksi¹¿kê akademick¹ ATENA`2003 trafi³a
za do Wydawnictwa Arkady za ksi¹¿kê Tysi¹c lat ubiorów w Polsce Anny Sieradzkiej. (ed)

XII Targi Ksi¹¿ki Historycznej
W dniach 27-30 listopada w Gmachu Sto³ecznego Klubu Garnizonowego Domu Wojska Polskiego przy al. Niepodleg³oci 141, odby³y
siê XII Targi Ksi¹¿ki Historycznej. Jest to najwiêksza, zwi¹zana z tematyk¹ historyczn¹ i odbywaj¹ca siê cyklicznie impreza w Polsce.
Targi, ciesz¹ce siê od lat nies³abn¹cym zainteresowaniem czytelników,
mimo ¿e zorganizowane na stosukowo niewielkiej powierzchni wystawienniczej, zgromadzi³y praktycznie wszystkie licz¹ce siê w naszym kraju wydawnictwa maj¹ce w swej ofercie g³ównie publikacje
zwi¹zane z szeroko
rozumian¹ literatur¹
historyczn¹.
Na trzech piêtrach budynku Klubu
Garnizonowego rozmieszczono 58 stoisk
targowych, a oficjalny
Katalog Klubu Mi³oników Ksi¹¿ki Historycznej prezentowa³
szerok¹ ofertê ok. 500
publikacji, g³ównie no-
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woci historycznych u³o¿onych tematycznie: biografie i autobiografie,
genealogia, heraldyka, militaria, listy, pamiêtniki i wspomnienia, powieci historyczne oraz poszczególne okresy historii Polski i wiata.
Od kilku lat przy okazji Targów Ksi¹¿ki Historycznej zbiera siê
jury nagrody Klio i wybiera najlepsze ksi¹¿ki historyczne. Nagroda
Klio, ustanowiona przez Porozumienie Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej szeæ lat temu, jest wyró¿nieniem dla polskich autorów i wydawców zajmuj¹cych siê literatur¹ historyczn¹ i jej popularyzacj¹ w Polsce. Przyznawana jest w kilku kategoriach: autorskiej, edytorskiej, monografii naukowej i varsawianów, a wrêczana w czasie uroczystego otwarcia Targów. O tym, do kogo trafi, decyduje niezale¿ne jury, w sk³ad
którego wchodz¹ wybitni historycy oraz publicyci zajmuj¹cy siê popularyzacj¹ historii, min. profesorowie: Tomasz Szarota (przewodnicz¹cy), Barbara Grochulska, Jan Kieniewicz, Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, oraz redaktorzy: Marian Turski i Tadeusz J. ¯ó³ciñski.
To grono wybra³o najlepsze ksi¹¿ki historyczne mijaj¹cego roku.
Marcin Bia³as
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NIECH ¯YJ¥ BARBARZYÑCY
Czy nam siê to podoba, czy nie, wkrótce rok 2003 przejdzie do
historii. Na ulicach miast, w których mieszkamy, widaæ ju¿ wi¹teczne
dekoracje. Spece od reklamy zachêcaj¹ nas do wizyt w sklepach i kupowania wszystkiego po najni¿szych i najkorzystniejszych cenach.
Nie dajmy siê zwariowaæ. W wolnej chwili, miêdzy zajêciami na uczelni, a obowi¹zkami domowymi warto zajrzeæ na Powile do jedynego
w Warszawie barbarzyñcy z sercem. Tak, tak! Na ul. Dobrej 31 (róg
Zajêczej) czeka na wszystkich spragnionych Czu³y Barbarzyñca.
Jest to niezwyk³e miejsce z dusz¹. Podobnego nie znalaz³em w naszej stolicy. Mo¿na tam poczytaæ ksi¹¿ki przy kawie czy herbacie,
podyskutowaæ z przyjació³mi, rzuciæ okiem na wystawê fotografii,
a nade wszystko spotkaæ ciekawych ludzi: zarówno debiutuj¹cych
poetów, m³odych re¿yserów, jak i uwielbianych przez wszystkich
aktorów. Bywali tam miêdzy innymi: Joanna Szczepkowska, Krzysztof Majchrzak, Dorota Landowska, Olgierd £ukaszewicz. Przedni
pomys³ i fajne miejsce dla wszystkich. Wpadnijcie tam koniecznie!
Koniec roku sk³ania nas tak¿e do refleksji nad tym, co uda³o siê
w naszej Bibliotece osi¹gn¹æ, i jakie wyzwania ci¹gle pozostaj¹ do
zrealizowania. Generalnie mo¿emy stwierdziæ, ¿e mijaj¹cy rok by³
trudny lecz udany. Zmiany organizacyjne w WAT nie pozosta³y bez
wp³ywu na funkcjonowanie naszej komórki. Tak jak ca³a Akademia,
tak¿e i my przygotowalimy i wdro¿ylimy now¹ strukturê funkcjonowania Biblioteki dostosowuj¹c j¹ do zmniejszonej o prawie 30%
liczby etatów. Dokonalimy po³¹czenia Czytelni Czasopism z Czytelni¹ Naukow¹. Znacz¹cej redukcji zmuszeni bylimy dokonaæ we
wszystkich dzia³ach Biblioteki G³ównej WAT. Robilimy wszystko,
by zmiany te by³y jak najmniej odczuwalne dla Pañstwa.
Mamy wiadomoæ, ze wyst¹pi³y pewne utrudnienia. Kilkudniowe oczekiwanie na realizacjê zamówieñ na pocz¹tku roku akademickiego by³o z pewnoci¹ dla niektórych bardzo uci¹¿liwe. Na tak¹ sytuacjê wp³yw mia³o równie¿ wdra¿anie komputerowego modu³u zamawiania ksi¹¿ek. By³ to chrzest bojowy nowego systemu. Na szczêcie jego funkcjonowanie ju¿ siê ustabilizowa³o.
Obecnie ksi¹¿ki zarezerwowane do godziny 13:00 mo¿na odebraæ
w wypo¿yczalni tego samego dnia po godzinie 14:00. Ci z Pañstwa,
którzy zrobi¹ to póniej, dostan¹ ksi¹¿ki do domu w dniu nastêpnym.
Pragniemy przypomnieæ, ¿e materia³y zarezerwowane czekaj¹ na Pañstwa w wypo¿yczalni przez trzy dni robocze od dnia rezerwacji.
Studenci studiów zaocznych mog¹ ustaliæ dogodny dla siebie termin
odbioru ksi¹¿ek z pracownikiem wypo¿yczalni bezporednio po rezerwacji komputerowej.
Uruchomienie modu³u komputerowej rezerwacji i zamawiania ksi¹¿ek (OPAC-u) uwa¿amy za du¿y sukces. Mamy nadziejê, ¿e odejcie
od wype³niania rewersów jest dla wszystkich du¿ym udogodnieniem.
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W po³owie mijaj¹cego roku uda³o siê nam uzyskaæ dla Pañstwa
dostêp on-line do tysiêcy artyku³ów z czasopism amerykañskich.
Mamy nadziejê utrzymaæ ten dostêp w kolejnych latach. Planujemy
równie¿ (w miarê mo¿liwoci) rozszerzenie zakresu i liczby baz elektronicznych.
Dziêki przychylnoci rektora i innych osób, po d³ugich staraniach,
uda³o siê nam uruchomiæ dla naszych u¿ytkowników czytelniê internetow¹ z bezp³atnym dostêpem do sieci. Ci¹gle Pañstwo chêtnie z niej
korzystacie. Jak trafna by³a to decyzja mo¿e wiadczyæ liczba ponad
3600 osób, które skorzysta³y z komputerów w ci¹gu pierwszych 40
dni roboczych. Rekordowa liczba odwiedzin w ci¹gu jednego dnia
wynios³a 125 (przez 11 godzin na 8 stanowiskach).
Oczywicie s¹ rzeczy, które powinnimy udoskonaliæ. Sporym
utrudnieniem jest brak mo¿liwoci dostêpu do konta bibliotecznego
przez Internet. Trwaj¹ prace techniczne nad udostêpnieniem tej us³ugi.
Planujemy zaoferowaæ j¹ Pañstwu najpóniej do koñca roku akademickiego. Ci¹gle zbyt ubogi wydaje siê nam serwis intranetowy Biblioteki.
Do³o¿ymy starañ, by go wzbogaciæ.
No i chyba najwiêkszy k³opot: zbyt ma³a  w stosunku do potrzeb  liczba ksi¹¿ek i czasopism, szczególnie tych nowo wydawanych. Na tê sytuacjê mamy minimalny wp³yw. Oprócz zakupów staramy siê wiêcej materia³ów pozyskiwaæ drog¹ wymiany, trwaj¹ równie¿ w Akademii wstêpne prace nad digitalizacj¹ skryptów i opracowañ autorów z WAT oraz mo¿liwoci¹ ich udostêpniania w postaci
elektronicznej, tak¿e (za niewielk¹ op³at¹) na p³ytach CD.
Na zakoñczenie, w imieniu pracowników Biblioteki G³ównej Wojskowej Akademii Technicznej sk³adam wszystkim naszym Czytelnikom najlepsze ¿yczenia. Pogodnych i radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wielu sukcesów w Nowym Roku 2004.
Piotr Staniak
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT
Gor¹co zapraszamy pracowników oraz studentów Wojskowej Akademii Technicznej do zamieszczania na ³amach G³osu
Akademickiego artyku³ów dotycz¹cych wydarzeñ z ¿ycia uczelni.
Materia³y (w edytorze WORD) przyjmujemy w pokoju 207, Biblioteka G³ówna WAT (tel. 683-92-67) lub za porednictwem poczty elektronicznej: edabrowska@wat.edu.pl.
Redakcja
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Planeta Serce
 Zawieszeni w pró¿ni prze³omu wieków dr¿ymy o jutro, z niepokojem patrzymy na szerz¹cy siê terroryzm, na upadaj¹ce ludzkie
wartoci, na bezwzglêdn¹ walkê, ju¿ nie tylko o przetrwanie, ale i o w³adzê... I rodzi siê w nas coraz wiêksza têsknota za lepszym
wiatem. Marzy siê nam w g³êbi duszy planeta ludzi ¿yczliwych, uczciwych, kieruj¹cych siê w ¿yciu tylko jednym prawem  prawem
mi³oci. Planeta Serce  miejsce, w którym ludzie s¹ dla siebie dobrzy i mili, gdzie nie ma wojen i jest bezpiecznie  to, niestety, tylko
marzenia. Jednak mo¿na znaleæ siê w tym miejscu... Wystarczy tylko zatrzymaæ siê na chwilkê i pos³uchaæ w³asnego serca  tak w skrócie
Wies³aw Kowalski i Roman Ziemlañski uzasadniali tytu³ koncertu ballad Bu³ata Okud¿awy, z którym 21 listopada wyst¹pili w Klubie WAT.
Artyci zaprezentowali zarówno utwory samego mistrza Bu³ata, jak i zupe³nie nowe kompozycje napisane w ho³dzie temu wspania³emu twórcy, wielkiemu przyjacielowi Polski i Polaków. W programie dziewiêædziesiêciominutowego wystêpu znalaz³y siê m. in. takie utwory,
jak: Piosenka o Arbacie, Katarynka, Balonik, Trzy mi³oci, Piosenka o Mozarcie,
Malarze, Walc, Aleksander Siergiejewicz
Puszkin, Wañka Morozow, Pieñ gruziñska, Buty, Czarny kot, Nie wierzcie piechocie, Pieñ o nadziei.
Najwiêksze emocje wród widowni wywo³a³a jednak interpretacja Modlitwy  najbardziej
znanej, przet³umaczonej na kilkanacie jêzyków, ballady Okud¿awy. Profesjonalne wykonanie
utworów oraz specyficzny, ciep³y klimat sprosta³y oczekiwaniom s³uchaczy. Da³y chwilê odprê¿enia i wewnêtrznego zadowolenia, s³ychaæ by³o po koncercie. (ed)

Reminiscencje wakacji 2003
Taki tytu³ nosi³a kolejna zbiorowa wystawa malarstwa, grafiki i rzeby, jaka 26 listopada odby³a siê w Ma³ej Galerii Klubu WAT.
Swoje prace zaprezentowa³o 23 twórców skupionych w Towarzystwie Artystów Plastyków Bemowa.
Na uroczystoæ przyby³o wielu dostojnych goci: komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski (zdjêcie nr 1),
prorektor WAT ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski,
dyrektor administracyjny dr in¿. Andrzej Witczak oraz dyrektor ds. studenckich dr in¿. Wojciech Kocañda (zdjêcie nr 2). Urz¹d Dzielnicy Warszawa Bemowo re3
prezentowali: burmistrz W³odzimierz
Ca³ka, z-ca burmistrza Andrzej Jêdrasiak, przewodnicz¹ca Komisji
Kultury Anna Wyganowska-Krzynówek oraz radna
Zofia Kaczmarek,
za Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 
Halina Ostoja-Kasprzycka.
W wernisa¿u uczestniczyli te¿
studenci i pracownicy WAT
oraz mieszkañcy Bemowa (zdjêcie nr 3). Wszyscy ¿ywo interesowali siê prezentowanymi pracami i prowadzili rozmowy z ich autorami.
Tym razem, ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê, artyci mogli zaprezentowaæ maksymalnie po 5 prac. W sumie wystawiono 51 obrazów olejnych na
p³ótnie, 7 rzeb, 4 witra¿e, 5 pasteli, 11 grafik, 3 akryle oraz 3 rysunki wykonane
piórkiem. ¯adne z dzie³ nie by³o nigdzie wczeniej wystawiane.
Impreza przebieg³a w niezwykle mi³ej atmosferze. Przygotowanie wernisa¿u
to efekt wytê¿onej pracy pracowników Klubu WAT. Szczególne zaanga¿owanie
okazali Krystyna Styburska, W³adys³aw Madej oraz Jerzy Radwañski.
Krzysztof Cichañski
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SECON`2003
W dniach 17-18 listopada br. odby³a siê w Wojskowej Akademii
Technicznej V Miêdzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Nauki SECON`2003.
Jej wspó³organizatorami byli: Ko³o Naukowe Studentów WEL WAT,
Polski Oddzia³ miêdzynarodowego stowarzyszenia Armed Forces
Communications and Electronics Association (AFCEA) oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (zdjêcie nr 1). Uczestniczyli w niej
przedstawiciele: Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu na
S³owacji, Politechnik: Wroc³awskiej, Koszaliñskiej, Lubelskiej oraz
Wojskowej Akademii Technicznej.

na Paszkiewicz. Laureatami nagród II° zostali ex aequo: studenci
Marek Stofanik z Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu
(zdjêcie nr 3) i ppor. Marcin Marczewski z WEL WAT oraz m³odzi
pracownicy nauki  mgr in¿. Adam S³owik z Politechniki Koszaliñskiej i mgr in¿. Janusz Miko³ajczyk z WTW WAT. W sumie przyznano 12 nagród, których sponsorem by³a dzia³aj¹ca przy Politechnice
Warszawskiej Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji
i Technik Multimedialnych.

3
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Konferencjê otworzy³ prodziekan Wydzia³u Elektroniki ds. kszta³cenia, dr hab. in¿. Tadeusz D¹browski, a ¿yczenia pomylnych obrad przekaza³ uczestnikom prorektor WAT ds. kszta³cenia, prof. dr
hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski. Referat wprowadzaj¹cy pt. Znakowanie sygna³ów akustycznych wyg³osi³ kierownik Zak³adu Radiokomunikacji Instytutu Telekomunikacji WEL dr in¿. Jerzy £opatka.
W czasie dwudniowych obrad odby³o siê szeæ sesji plenarnych i sesja plakatowa, na których wyg³oszono i zaprezentowano
³¹cznie 35 referatów w nastêpuj¹cych obszarach tematycznych: systemy telekomunikacyjne i teleinformatyczne, systemy radiolokacyjne, optoelektronika, systemy pomiarowe, komputerowe wspomaganie projektowania i analizy obwodów elektronicznych. Obrady
prowadzono w dwu jêzykach: angielskim i polskim.
Podczas Konferencji
przeprowadzono konkurs
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dziekana Wydzia³u Elektroniki na najlepsz¹ z zaprezentowanych prac.
Komisja konkursowa, po
wnikliwej analizie treci
merytorycznych referatów i sposobu ich prezentacji, wytypowa³a po 6
wyró¿niaj¹cych siê prac
z dwóch grup: studentów
oraz m³odych pracowników nauki. W obu przypadkach Wojskowa Akademia Techniczna  zgodnie z zasadami gocinnoci  okaza³a siê
szczêliwa dla przyjezdnych, a zw³aszcza dla reprezentantów Wydzia³u Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wroc³awskiej. Pierwsze miejsce w gronie m³odych pracowników nauki zdoby³ mgr in¿. Rafa³ Walczak, doktorant tego wydzia³u, pracuj¹cy pod
naukowym kierownictwem dr hab. in¿. Jana Dziubana. Wród stu24najlepiej zosta³ oceniony Mateusz Woko z V roku WEMiF
dentów
PWr. (zdjêcie nr 2), którego opiekunem naukowym jest dr in¿. Regi-

Oprócz tego Polski Oddzia³ AFCEA ufundowa³ nagrodê specjaln¹ i wyró¿nienie za najlepsze prace studenckie, powiêcone zastosowaniom telekomunikacji w si³ach zbrojnych. Zdobywc¹ nagrody w postaci piêknego zegarka oraz op³acenia rocznych sk³adek
cz³onkowskich w tej organizacji zosta³ ppor. Daniel Buk, student
V roku WEL, za pracê pt. Design and simulation of a reed-solomon
coder in VHDL (zdjêcie nr 4). Wyró¿nienie otrzyma³a natomiast
Iwona £uczak z Wydzia³u Elektroniki Politechniki Koszaliñskiej za
pracê pt. Systemy rozproszone  analiza mo¿liwoci zastosowañ
w sterowaniu obiektami wojskowymi. Nagrody wrêczy³ osobicie
prezydent Polskiego Oddzia³u AFCEA dr hab. in¿. Piotr Gajewski,
na co dzieñ dyrektor Instytutu Telekomunikacji WEL WAT.
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Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy Konferencji zostali obdarowani przez dziekana Wydzia³u Elektroniki WAT dr. hab. in¿. Grzegorza Ró¿añskiego pami¹tkowymi dyplomami i w dobrych nastrojach umówili siê na kolejne spotkanie naukowe  SECON`2004 w listopadzie przysz³ego roku.
G³os Akademicki
nr Sundman
06/2003
Grzegorz

