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ZAKOÑCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WARSZTAT PRACY BROKERA UNIJNEGO
Podnios³y charakter mia³o zakoñczenie pierwszej edycji studiów
nej wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasadach sporz¹podyplomowych Warsztat pracy brokera unijnego, zorganizowadzania wniosków i in¿ynierii finansowej oraz tworzeniu i wykorzynych przez Instytut Elektromechaniki Wydzia³u Mechatroniki WAT
staniu informatycznego oprogramowania przysz³ej dzia³alnoci
przy wspó³pracy Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Sanatorów i Inbrokera unijnego. ¯yczê Pañstwu sukcesów w przysz³ej pracy, a zw³aszstytutu Systemów Uzbrojenia Wydzia³u Techniki Wojskowej.
cza wielu ciekawych i zrealizowanych projektów, które przynios¹ Wam
Na uroczystoæ, która odby³a siê 28.02.2004 r. w sali Rady Wyi naszemu krajowi wymierne korzyci finansowe.
dzia³u Mechatroniki, przybyli m.in.: JM rektor WAT gen. bryg. prof.
Nastêpnie JM rektor WAT wrêczy³ absolwentom wiadectwa
dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, prorektor WAT ds. kszta³cenia prof.
ukoñczenia studiów oraz nagrody tym, którzy ukoñczyli studia z wydr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, dziekan WMT prof. dr hab. in¿.
ró¿nieniem. S¹ nimi: mgr Kazimierz Czapliñski, kpt. mgr in¿. Wojciech
Aleksander Olejnik, dyrektor Instytutu Elektromechaniki WMT prof.
Furmanek (WAT), mgr in¿. Mariusz Kowalski (WAT), mgr Edyta Piedr hab. in¿. Józef Gacek, zastêpca dyrektora Instytutu Elektromechatruk-Ignatowicz i mgr Izabela Smereczyñska.
Uroczystoæ zakoñczenia studiów uwieñczy³ wyk³ad pt. Ustawa o
niki WMT dr in¿. Zbigniew Leciejewski (kierownik studiów podyzawodzie brokera unijnego, który wyg³osi³ dr in¿. Andrzej Strzednicki,
plomowych), prezes Stowarzyszenia Sanatorów dr in¿. Andrzej
po czym JM rektor spotka³ siê z wyró¿nionymi absolwentami i organizaStrzednicki, cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia Sanatorów: mgr
torami studiów.
in¿. Ewa Ulkowska i mgr in¿. Stanis³aw Matura oraz absolwenci stupp³k Ryszard Woniak
diów podyplomowych, w tym pracuj¹cy w Akademii.
fot. kpt. Jacek Kijewski
Po powitaniu uczestników przez gospodarza uroczystoci  dziekana WMT prof. A. Olejnika, g³os zabra³ JM Rektor WAT
* Obecnie trwa nabór chêtnych na kolejn¹ edycjê studiów podyplomogen. B. Smólski, który powiedzia³ m.in.: ...Ukoñczylicie Pañstwo
wych o tej tematyce.
studia podyplomowe w Uczelni, która zmienia swoje oblicze, staj¹c siê otwart¹ równie¿ dla studentów cywilnych, z bogat¹ ofert¹
ró¿norodnych form kszta³cenia, w tym równie¿ studiów podyplomowych ukierunkowanych m.in. na sprawy europejskie. (...) Ju¿
za dwa miesi¹ce Polska stanie siê pe³noprawnym cz³onkiem Rodziny Pañstw Europejskich i uzyska dostêp do rodków finansowych z funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci. Historycznym b³êdem by³oby
wiêc nie wykorzystanie ich. Ale czy z szansy
tej skorzystamy, i w jakim stopniu, bêdzie
zale¿a³o miêdzy innymi i od Was  Szanowni
Absolwenci. Tworzycie bowiem zrêby nowego zawodu  brokera unijnego, zawodu, który w Europie Zachodniej ju¿ istnieje, w Polsce za dopiero siê kszta³tuje. ( ) Wyra¿am
nadziejê, ¿e ukoñczone studia da³y Wam za- Pami¹tkowe zdjêcie uczestników zakoñczenia pierwszej edycji studiów podyplomowych Warsztat pracy brokera unijnerówno du¿o satysfakcji, jak i zasób niezbêd- go.

WAPLEWO 2004

W dniach 6-8 padziernika 2004 r. w Waplewie odbêdzie siê V Miêdzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa na temat
Naukowe aspekty techniki uzbrojenia, organizowana przez Wydzia³ Mechatroniki (dawny Wydzia³ Uzbrojenia i Lotnictwa)
Wojskowej Akademii Technicznej. Patronuj¹ jej: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Sztab Generalny Wojska Polskiego,
Dowództwo Wojsk L¹dowych, Departament Polityki Zbrojeniowej MON oraz Oddzia³ Warszawski Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Celem konferencji, która od 1996 roku (co dwa lata) gromadzi rodowiska naukowe i przemys³owe pracuj¹ce na rzecz
rozwoju polskiego potencja³u zbrojeniowego, jest przedstawienie oryginalnych prac zawieraj¹cych dorobek naukowy i myl
techniczn¹ w zakresie najogólniej pojêtych zagadnieñ uzbrojenia oraz wymiana dowiadczeñ miêdzy uczestnikami Konferencji.
Tematyka Konferencji koncentruje siê wokó³ nastêpuj¹cych zagadnieñ: systemy broni lufowej, rakietowej i rodków bojowych; projektowanie,
konstrukcja i eksploatacja uzbrojenia; wykrywanie, ledzenie i maskowanie celów; systemy kierowania ogniem; balistyka wewnêtrzna, zewnêtrzna i
koñcowa; kierunki rozwoju i mo¿liwoci modernizacji uzbrojenia; uzbrojenie oraz technika lotnicza i morska.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Konferencji.
Termin nadsy³ania zg³oszeñ i referatów up³ywa 1 czerwca 2004 r.
Adres organizatorów: Wojskowa Akademia Techniczna
Wydzia³ Mechatroniki, Instytut Elektromechaniki (dawny Instytut Techniki Uzbrojenia)
00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 (bud. 69)
tel./fax: (0-22) 683-95-08, 683-99-56; e-mail: zbilec@wul.wat.waw.pl
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DRODZY CZYTELNICY!
Oddajemy w Wasze rêce kolejny, 103. numer G³osu Akademickiego. Numer, jak siê
zapewne przekonacie po lekturze, odmieniony: o wiêkszej objêtoci  32 stron, nieco innej szacie graficznej oraz w nowym, wiêkszym
nak³adzie  1000 egzemplarzy.
W naszym przekonaniu jest on równie¿ bardziej ró¿norodny od poprzednich. Oprócz materia³ów dokumentuj¹cych codzienne, bie¿¹ce ¿ycie uczelni, s¹ w nim artyku³y, które zainteresuj¹ ca³¹ spo³ecznoæ akademick¹.
Zadowoleni bêd¹ wszyscy pracownicy i studenci: rozpoczêlimy bowiem cykl publikacji informuj¹cych o dokonaniach najlepszych zespo³ów naukowych dzia³aj¹cych w Akademii.
Usatysfakcjonowani powinni te¿ byæ studenci  wreszcie maj¹ swoje strony w G³osie. Tworzone g³ównie przez nich samych, ale nie tylko
dla nich. S¹ lekkie, ³atwe i przyjemne, wiec ka¿dy znajdzie co dla siebie. Na razie tych stron jest
kilka. Mamy jednak nadziejê, ¿e z ka¿dym kolejnym numerem bêdzie ich przybywaæ.
Nie zapomnielimy i o mi³onikach szachów,
których w Akademii jest ca³kiem pokana grupka. Zgodnie ze z³o¿on¹ wczeniej obietnic¹,
po kilkumiesiêcznej przerwie na ³amy naszego
pisma powraca k¹cik redagowany przez profesora Tadeusza Wróbla.
Przy okazji zachêcamy do wyjcia z ukrycia wszystkich, którzy maj¹ inne, równie ciekawe zainteresowania i hobby. Wszystkich, którzy maj¹ co do powiedzenia i chc¹ siê swoim
pomys³em podzieliæ, zapraszamy na ³amy. Bêdzie nam mi³o, jeli chêtnych bêdzie wielu, w co
nie w¹tpimy.
¯yczymy przyjemnej lektury.
Redakcja

Bezu¿yteczn¹ rzecz¹ jest uczyæ siê, lecz nie myleæ,
a niebezpieczn¹ myleæ, a nie uczyæ siê niczego.
Przys³owie chiñskie
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AKTUALNOCI
SENAT POSTANOWI£
Senat Wojskowej Akademii Technicznej na posiedzeniu
w dniu 22 grudnia 2003 r.:
§ wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿.
Zbigniewa Szczeniaka z WIC na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat
§ postanowi³, ¿e jedna i ta sama osoba mo¿e byæ wybrana na funkcjê
przewodnicz¹cego tylko jednej senackiej komisji
§ powo³a³ na przewodnicz¹cych senackich komisji w kadencji 20032005 nastêpuj¹ce osoby: dr. hab. in¿. Andrzeja Chojnackiego
(WCY) na przewodnicz¹cego Komisji ds. kszta³cenia, prof. dr.
hab. in¿. Antoniego Rogalskiego (WIC) na przewodnicz¹cego Komisji ds. nauki, p³k. dr. hab. in¿. Henryka Fiedorowicza (IOE) na
przewodnicz¹cego Komisji ds. rozwoju Akademii, prof. dr. hab.
in¿. Jerzego M³okosiewicza (WMT) na przewodnicz¹cego Komisji ds. kadr, prof. dr. hab. in¿. Romana Kuleszê (WCY) na przewodnicz¹cego Komisji ds. etyki zawodowej, dr. hab. in¿. Adama
Kawalca (WEL) na przewodnicz¹cego Komisji ds. mienia i finansów, dr. hab. in¿. Jerzego Zieliñskiego (WIC) na przewodnicz¹cego
Komisji ds. wspó³pracy z zagranic¹, prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa
Jankiewicza (WEL) na przewodnicz¹cego Komisji ds. historii i tradycji, prof. dr. hab. in¿. Wac³awa Borkowskiego (WME) na przewodnicz¹cego Komisji ds.statutu i regulaminów
§ wybra³ na przewodnicz¹cych komisji dyscyplinarnych w kadencji
2003-2005 ni¿ej wymienione osoby:
· dr. hab. in¿. Jana Pietrasieñskiego (WMT) na przewodnicz¹cego
Komisji dyscyplinarnej dla cywilnych nauczycieli akademickich
· dr. Tomasza Kostrzyñskiego (WIC) na przewodnicz¹cego
Komisji dyscyplinarnej dla studentów
· dr. hab. in¿. Zdzis³awa Bogdanowicza (WME) na przewodnicz¹cego Komisji dyscyplinarnej dla studentów
§ wprowadzi³ zmiany w treci nastêpuj¹cych uchwa³:
1) w uchwa³ach: nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 17 /I/2003
z dnia 5 listopada 2003 r. datê: 26 lutego 2004 r. zastêpuje siê
dat¹: 26 stycznia 2004 r.
2) w uchwale nr 13/I/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie
powo³ania senackiej Komisji ds. statutu i regulaminów:
 w punkcie 2b) po wyrazie opracowanie dodaje siê wyraz projektu
 punkt 2c) otrzymuje brzmienie: zaopiniowanie projektu regulaminu
organizacyjnego WAT, projektów regulaminów dzia³ania komisji senackich oraz rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii
§ wprowadzi³ nastêpuj¹ce zmiany do uchwa³y nr 19/I/2003 z dnia
5 listopada 2003 r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów
na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 i 2005 roku:
1) w pkt. A ppkt. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Planowane limity
przyjêæ na poszczególne kierunki studiów ustalone bêd¹ w terminie
póniejszym. Ofertê specjalnoci w roku 2004 okrela za³¹cznik.
2) pkt B otrzymuje brzmienie: B. Zasady rekrutacji kandydatów na
studia dzienne w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 roku.
3) w pkt. C ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Szczegó³owe zasady
rekrutacji na studia dzienne do Akademii w roku akademickim 2005/
2006 okrelone zostan¹ do dnia 31 maja 2004 r.

§
§

§

4) w pkt. D skrela siê ppkt. 4
5) w pkt. E skrela siê ppkt. 5
zatwierdzi³ Regulaminy Rad Wydzia³ów WAT: Cybernetyki; Elektroniki; In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej; Mechanicznego;
Mechatroniki
uchwali³ nastêpuj¹ce zasady podzia³u funduszu nagród oraz ich przyznawania dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi:
· dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi
tworzy siê specjalny fundusz nagród w wysokoci 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych
· przyznawanie pracownikom nie bêd¹cym nauczycielami akademickimi nagród uznaniowych ma na celu wynagrodzenie
sumiennego i wysokiego poziomu jakociowego wykonywanych zadañ (obowi¹zków) s³u¿bowych
· nagrody uznaniowe dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi przyznawane s¹ w szczególnoci za:
1) wykonywanie zadañ (obowi¹zków) s³u¿bowych: wymagaj¹cych szczególnie du¿ego nak³adu pracy, w tym poza normalnymi godzinami pracy, w skróconych terminach lub w warunkach szczególnie utrudnionych; wykraczaj¹cych poza zwyk³e
obowi¹zki s³u¿bowe,
2) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w pracy zawodowej lub
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych albo wyró¿niaj¹ce wykonywanie innych zadañ s³u¿bowych lub zadania s³u¿bowego.
· wielkoæ rodków przeznaczonych na nagrody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych okrela w swojej decyzji
komendant Akademii
· decyzjê o przyznaniu nagrody uznaniowej podejmuj¹:
1) komendant WAT dla: dyrektora administracyjnego, kierownika sekcji audytu wewnêtrznego, kierownika zespo³u kontroli wewnêtrznej, kierownika sekretariatu rektora
2) dyrektor administracyjny: dla kierowników podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych podleg³ych im pracowników
3) prorektor ds. kszta³cenia, prorektor ds. nauki, zastêpca komendanta WAT, dziekani i komendant WTW: dla kierowników podleg³ych im lub przez nich nadzorowanych jednostek organizacyjnych, na wniosek kierowników tych jednostek dla podleg³ych im pracowników
· uprawniony prze³o¿ony, podejmuj¹c decyzjê o przyznaniu
nagrody pieniê¿nej, okrela wysokoæ tej nagrody w granicach
rodków finansowych posiadanych na ten cel. Maksymalna
wysokoæ nagrody pieniê¿nej nie mo¿e przekraczaæ 100%
miesiêcznego wynagrodzenia pracownika nie bêd¹cego nauczycielem akademickim przys³uguj¹cego mu ze stosunku pracy
postanowi³, ¿e sprawy zbycia mienia Akademii opiniuj¹ dwie senackie komisje: komisja ds. mienia i finansów oraz komisja
ds. rozwoju Akademii.

* Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych dotychczas przez Senat WAT kadencji
2003-2005 mo¿na znaleæ w Serwisie Intranetowym Akademii.

KRPUT za utworzeniem nowego kierunku studiów
Inicjatywê zmierzaj¹c¹ do utworzenia kierunku studiów Informatyka stosowana popar³a Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych na szóstym posiedzeniu w kadencji 20022005, które w dniach 15-18 stycznia br. odby³o siê w Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej.
Konferencja podkreli³a te¿ koniecznoæ dalszego doskonalenia
kszta³cenia na kierunku studiów Informatyka w celu rozwoju kadry
absolwentów przygotowanych do tworzenia podstaw informatyki i bu-
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dowania odpowiednich narzêdzi informatycznych w ramach szeroko
rozumianej strefy technologii informacyjnych.
Cz³onkowie KRPUT zaakceptowali standardy kszta³cenia na studiach zawodowych zaproponowane przez KAUT, wyrazili zgodê
na zwiêkszenie  do 4 000 PLN  rocznej sk³adki poszczególnych
uczelni na finansowanie dzia³alnoci Komisji oraz poparli utworzenie
drugiego stanowiska wiceprzewodnicz¹cego KRPUT, na które powo³ali prof. dr. hab. in¿. Stanis³awa Mañkowskiego, rektora Politechniki
Warszawskiej. (na podst. serwisu internetowego KRPUT oprac. ed)
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Bezpieczniej w kampusie
Zmiany i przekszta³cenia, jakie zasz³y w ostatnim czasie w Akademii, szczególnie w jej strukturze oraz organizacji kszta³cenia, stworzy³y now¹ jakoæ w ka¿dej dziedzinie uczelnianego ¿ycia. Dotyczy
to tak¿e sfery bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie otwartym, ogólnie dostêpnym, a administrowanym przez WAT. Niezbêdnym sta³o siê wiêc dostosowanie form i metod dzia³ania w tym zakresie do odpowiednich, powszechnie obowi¹zuj¹cych standardów.

W pierwszych dniach stycznia br., z inicjatywy Akademii, odby³o
siê spotkanie kierownictwa WAT z przedstawicielami: Mazowieckiego Oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej, Policji oraz Stra¿y Miejskiej
Dzielnicy Bemowo. Jego g³ównym celem by³o nawi¹zanie wspó³pra-

cy  omówienie zasad wzajemnego wspó³dzia³ania uczelnianych organów porz¹dkowych z wojskowymi, pañstwowymi i samorz¹dowymi
organami porz¹dkowymi. Spotkanie przyczyni³o siê te¿ do ustalenia
zasad: objêcia terenów administrowanych przez WAT dzia³alnoci¹
prewencyjn¹ ww. s³u¿b, pomocy w przypadku naruszenia porz¹dku
publicznego, wzajemnej wymiany informacji dotycz¹cych zagro¿eñ
i innych zdarzeñ oraz przedsiêwziêæ maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny. Niew¹tpliwie rezultatem bêd¹ skuteczniejsze dzia³ania w przypadkach uzasadniaj¹cych koniecznoæ podjêcia interwencji wobec jednostek i grup stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa oraz naruszaj¹cych porz¹dek publiczny, i to zarówno
wobec osób wojskowych, jak i cywilnych.
Efekty nawi¹zanej wspó³pracy z ww. organami s¹ ju¿ widoczne.
Na terenie otwartym WAT pojawi³y siê ju¿ pierwsze patrole policji,
stra¿y miejskiej oraz ¿andarmerii wojskowej. Zapewne bêd¹ one ju¿
sta³ym elementem codziennego ¿ycia Akademii. Aby nie nara¿aæ siê na
przykre konsekwencje interwencji patroli wystrzegajmy siê zachowañ zak³ócaj¹cych bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny oraz naruszania przepisów ruchu drogowego, w szczególnoci tych, o których
czêsto zapominamy, dotycz¹cych: parkowania pojazdów samochodowych w miejscach niedozwolonych, przechodzenia na czerwonym
wietle i w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wszyscy zadbajmy,
by nasze osiedle by³o przyjazne i bezpieczne.
A oto telefony s³u¿b dy¿urnych, od których mo¿na uzyskaæ pomoc w pilnych sprawach, i do których nale¿y zg³aszaæ wszelkie spostrze¿enia dotycz¹ce bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego:
Ø OD WAT tel. MON 839-111 lub 839-511 (z centrali cywilnej
nale¿y dodaæ na pocz¹tku cyfrê 6)
Ø Policja tel. 997 lub tel. kom. 112
Ø Szkolny Patrol Interwencyjny tel. 986
Jerzy Orysiak
pe³nomocnik ochrony WAT

Przedstawiam siê: nowy rzecznik prasowy

Miêdzy wyjciem a powrotem
Przede wszystkim sp³odzi³em syna,
wybudowa³em dom i w³asnorêcznie zasadzi³em ponad 100 drzew. Wci¹¿ jednak czujê niedosyt, wiêc równo po 30
latach wróci³em do Akademii, któr¹ ukoñczy³em w 1974 r. na Wydziale Elektroniki, specjalnoæ lotnicze urz¹dzenia radiotechniczne (praca dyplomowa z optoelektroniki Impulsator do lasera pó³przewodnikowego pracuj¹cy w oparciu
o efekt lawinowy promotor prof. M.
Czy¿, recenzent prof. K. Dziêcio³owski).
O tym, ¿e w miêdzyczasie nie by³em
synem marnotrawnym niech wiadczy fakt, i¿ piastowa³em funkcjê
dowódcy eskadry technicznej w pu³ku lotniczym, a nastêpnie ukoñczy³em studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, i tak¿e
podyplomowe studia z public affairs w Indianapolis  stolicy stanu
Indiana (USA), której jestem honorowym obywatelem.
Za mn¹ 24 lata pracy w dziennikarstwie. Zaczyna³em jako szeregowy reporter  bo to siê zwykle tak zaczyna  a ¿e siê przyk³ada³em
do niej, wiêc kolejno zosta³em: publicyst¹, kierownikiem dzia³u, samodzielnym komentatorem i na koniec zastêpc¹ redaktora naczelnego
tygodnika Polska Zbrojna. Pisa³em przede wszystkim do swojego
pisma, ale pope³ni³em równie¿ wiele publikacji m.in. w Przegl¹dzie
Technicznym  Innowacjach, Polityce, ¯yciu Warszawy, ITD
oraz czasopismach brytyjskich i niemieckich. Przez jedn¹ kadencjê
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by³em tak¿e wiceprezesem Warszawskiego Oddzia³u Stowarzyszenia
Dziennikarzy, ale by³a to czysto biurokratyczna praca wiêc w nastêpnych wyborach nie startowa³em. W wolnym czasie  o ile takowy by³
 zdarzy³o mi siê tak¿e przet³umaczyæ z angielskiego 3 ksi¹¿ki o technice wojskowej i samemu napisaæ nastêpne trzy wydane w Polsce.
Prochu pow¹cha³em na prawdziwej wojnie, jako wojskowy rzecznik prasowy w misji ONZ w by³ej Jugos³awii w latach 1992-93.
Na antenie Radia Zet niemal codziennie informowa³em polskie spo³eczeñstwo co tam siê dzia³o, a tak¿e bezporednio komentowa³em wydarzenia w Wiadomociach TVP. Nie straszna mi te¿ by³a przez pewien
czas kamera telewizyjna, poniewa¿ uczestniczy³em, jako komentator,
w programie 7 dni wiat.
Uda³o mi siê równie¿ rozejrzeæ nieco po wiecie  by³em
na wszystkich kontynentach z wyj¹tkiem Antarktydy, ale mylê,
¿e jeszcze siê tam wybiorê. Zwieñczeniem tych zainteresowañ by³a
wyprawa w 40 dni dooko³a wiata. Obok ludzi i krajów pasjonuje
mnie technika, a zw³aszcza informatyka i elektronika ze swymi fantastycznymi mo¿liwociami. Do hobbystycznego kompletu do³o¿yæ nale¿y historiê sztuki, w której to dziedzinie zdarzy³o mi siê
wygraæ Wielk¹ Grê. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce  to dewiza
renesansu, której ho³dujê na co dzieñ.
Liczê na przychylnoæ i ¿yczliwoæ ca³ej spo³ecznoci akademickiej. Wizerunek naszej Alma Mater mo¿emy tworzyæ tylko razem.
Zapraszam do wspó³pracy.
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT
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Z ¯A£OBNEJ KARTY

WSPOMNIENIE O PROFESORZE MIECZYS£AWIE WIECZORKU
12 stycznia br. zmar³ p³k w st. spocz.
prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Wieczorek.
Cz³owiek oddany nauce, wspania³y Nauczyciel, serdeczny Kolega i Przyjaciel.
Urodzi³ siê 2 lutego 1942 roku w miejscowoci Czarnówka. Ukoñczy³ studia na
Wydziale In¿ynierii L¹dowej Politechniki
Warszawskiej  specjalnoæ teoria konstrukcji. Pracê magistersk¹ obroni³ w 1967 roku.
W latach 1967-1969 by³ pracownikiem Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzyma³oci Materia³ów, przez nastêpne piêæ lat 
pracownikiem Katedry Dróg i Mostów Wydzia³u In¿ynierii Wojskowej. W roku 1975 ponownie zosta³ pracownikiem Katedry Mechaniki
Teoretycznej i Wytrzyma³oci Materia³ów Wydzia³u Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej. W drugiej po³owie 1981 r. odby³
kilkumiesiêczny sta¿ naukowy w IPPT  PAN, gdzie pod kierunkiem
prof. M. Kleibera szerzej zapozna³ siê z najnowszymi osi¹gniêciami
w dziedzinie nieliniowej mechaniki.
W latach 1986-1991 pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu Mechaniki
Teoretycznej, a w latach 1991-1994 szefa Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzyma³oci Materia³ów. Od 1994 roku  a¿ do przejcia
na emeryturê w roku 2002  by³ szefem Instytutu Materia³oznawstwa
i Mechaniki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracê doktorsk¹, w której przedstawi³ metody interpolacji, algorytmy podprogramów i ich realizacjê numeryczn¹ oraz przyk³ady
zastosowañ, obroni³ w 1973 r. Rozprawa habilitacyjna pt. Numeryczna analiza konstrukcji podatnych na wyboczenie pozwoli³a mu
uzyskaæ stopieñ naukowy doktora habilitowanego 1987 r. Tytu³ naukowy profesora nauk technicznych nadano Mieczys³awowi Wieczorkowi w roku 2001.
Dzia³alnoæ naukow¹ rozpocz¹³ w 1967 roku w zespole badawczym kierowanym przez prof. Jana Szmeltera. Zasadniczym celem
dzia³alnoci zespo³u by³o opracowanie i wdro¿enie nowoczesnego
autorskiego oprogramowania analizy konstrukcji metod¹ elementów skoñczonych.
Mieczys³aw Wieczorek bra³ czynny udzia³ w opracowywaniu i ci¹g³ym doskonaleniu programów systemu obliczeñ in¿ynierskich metody elementów skoñczonych WAT-KM, w jego zastosowaniach w realizowanych pracach naukowo-badawczych oraz wdra¿aniu systemu
WAT-KM do praktyki in¿ynierskiej. By³ autorem i wspó³autorem
wielu modu³ów systemu uruchamianego na maszynach cyfrowych
ZAM, ODRA i RIAD oraz wspó³twórc¹ jego zmodyfikowanych i udoskonalonych wersji zainstalowanych na komputerach typu PC.
Efektem dzia³alnoci zespo³u, w pracach którego Mieczys³aw
Wieczorek bra³ aktywny udzia³, by³y ksi¹¿ki i skrypty dotycz¹ce
systemu WAT-KM oraz wydawnictwa popularyzuj¹ce w rodowisku akademickim i in¿ynierskim metodê elementów skoñczonych.
Wydane w tym okresie przez Arkady ksi¹¿ki: Programy metody

elementów skoñczonych (1973) i Metoda elementów skoñczonych
w statyce konstrukcji (1979) by³y pierwszymi polskimi publikacjami z tej dziedziny.
Dzia³alnoæ naukowa Profesora by³a ukierunkowana na rozwój
i praktyczne zastosowanie metody elementów skoñczonych. Rozwin¹³ badania na liniow¹ analizê statecznoci, a w szczególnoci problem
zwichrzenia oraz nieliniow¹ analizê konstrukcji sprê¿ystych w stanie
przedkrytycznym metodami bazy zredukowanej.
By³ wybitnym specjalist¹ w zakresie wybranych zagadnieñ mechaniki nieliniowej, w szczególnoci badania pól przemieszczeñ i naprê¿eñ w konstrukcjach specjalnych. Przedmiotem zainteresowañ Profesora by³y równie¿ problemy z zakresu wspomagania projektowania.
Opracowa³ m. in. metodykê analizy zawieszeñ pojazdów, a w szczególnoci resorów piórowych, uzwojeñ transformatorów oraz drogowych i kolejowych mostów p³ywaj¹cych. Swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹
koncentrowa³ na zagadnieniach statecznoci konstrukcji. Opracowa³
metodê szacowania obci¹¿eñ krytycznych opart¹ na koncepcji rozwijania problemu nieliniowego w bazie wektorów w³asnych.
Prof. Mieczys³aw Wieczorek by³ autorem lub wspó³autorem ponad 40 artyku³ów i referatów publikowanych w czasopismach naukowych, materia³ach konferencji krajowych oraz miêdzynarodowych. Wykona³ szereg niepublikowanych opracowañ naukowych
dotycz¹cych rozwoju techniki wojskowej. Jego ³¹czny dorobek publikacyjny obejmuje ponad 130 prac (w tym 6 monografii, 22 skrypty akademickie).
Podczas prawie 35-letniej pracy w WAT prowadzi³ wyk³ady
i æwiczenia z mechaniki teoretycznej, wytrzyma³oci materia³ów,
zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej oraz zajêcia
z mechaniki budowli. Wypromowa³ wielu doktorów. Aktywnie
uczestniczy³ w modernizacji procesu dydaktycznego. By³ inicjatorem i wykonawc¹ szkolenia studentów w zakresie komputerowych
metod analizy konstrukcji oraz wspó³twórc¹ Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki. By³ wspó³autorem programów
dwóch nowych przedmiotów: Nowoczesne metody numeryczne
obliczeñ wytrzyma³oci konstrukcji i Nieliniowa mechanika maszyn w ujêciu komputerowym. Za wdro¿enie metody elementów
skoñczonych do procesu dydaktycznego zosta³ dwukrotnie wyró¿niony nagrod¹ komendanta WAT. Ca³okszta³t dzia³alnoci dydaktycznej Profesora zosta³ doceniony tytu³em Zas³u¿ony Nauczyciel Akademicki oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Za swoje osi¹gniêcia by³ uhonorowany Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, licznymi odznaczeniami resortowymi oraz wyró¿niany wieloma nagrodami pañstwowymi i resortowymi.
P³k w stanie spocz. prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Wieczorek zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym (d. wojskowym) na Pow¹zkach w Warszawie. Uczelnia i studenci stracili uczonego, nauczyciela, wychowawcê i przyjaciela m³odzie¿y, a przede wszystkim m¹drego i dobrego cz³owieka.

Podziêkowanie
Wszystkim Przyjacio³om, Kole¿ankom i Kolegom  Wspó³pracownikom i Studentom p. prof. dr. hab. in¿. Mieczys³awa Wieczorka, którzy tak licznie
uczestniczyli w uroczystociach pogrzebowych Naszego Ukochanego Mê¿a, Taty i Dziadziusia, sk³adamy z serca p³yn¹ce podziêkowania. Bóg Zap³aæ!
Szczególnie gor¹co dziêkujemy: prorektorowi WAT ds. naukowych Panu dr. hab. in¿. Tadeuszowi Niezgodzie, prof. WAT; dyrektorowi
Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej Panu dr. hab. in¿. Zbigniewowi Bojarowi, prof. WAT oraz Panu dr in¿. Wies³awowi
Krasoniowi; Panu kpt. mgr in¿. Krzysztofowi Kosiuczenko i Panu kpt. mgr in¿. Jackowi Nowakowi za ogromn¹ ¿yczliwoæ i wszelk¹ pomoc
niesion¹ nam w tych najtrudniejszych chwilach naszego ¿ycia.
Z wyrazami najg³êbszego szacunku i wdziêcznoci
Anna Wieczorek z rodzin¹
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KONFERENCJE

TELEKOMUNIKACJA DZI I JUTRO
Konferencja Jubileuszowa z okazji XXXV rocznicy
utworzenia Instytutu Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki WAT
W ponad 50-letniej historii Wojskowej Akademii Technicznej zawsze wa¿n¹ rolê odgrywa³o kszta³cenie specjalistów oraz realizowanie prac naukowo-badawczych na potrzeby ³¹cznoci wojskowej.
Dlatego te¿ wród piêciu najwa¿niejszych jednostek organizacyjnych powo³anych do ¿ycia w 1951 r. w naszej uczelni znalaz³ siê
Fakultet Wojsk £¹cznoci. Wraz z wchodz¹c¹ wtedy w jego sk³ad
katedr¹ radiotechniki specjalnej tworzy³ zal¹¿ek póniejszego Wydzia³u Elektroradiotechnicznego, który od roku 1971 przyj¹³ nazwê
Wydzia³u Elektroniki.
Struktury organizacyjne WAT ulega³y kilkakrotnym przeobra¿eniom, co wynika³o z potrzeby stworzenia nowoczesnej uczelni z silnymi zespo³ami naukowo-badawczymi. Dlatego prawie natychmiast
po utworzeniu wydzia³ów akademickich rozpoczêto starania o powo³anie w nich struktury instytutowej. Jako jeden z pierwszych nieetatowych instytutów w WAT w roku 1968 powsta³ Instytut Systemów
Telekomunikacji Wydzia³u Elektroradiotechnicznego.
Dla uczczenia 35-tej rocznicy tego wydarzenia, 12 grudnia ub. r. odby³a
siê w WAT Konferencja Jubileuszowa Telekomunikacja dzi i jutro.
W konferencji wziêli udzia³ cz³onkowie komendy naszej Akademii: JM
komendant-rektor, gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, prorektorzy: ds. kszta³cenia  prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski i ds. naukowych
 dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda, prof. WAT, oraz dyrektor administracyjny
WAT dr in¿. Andrzej Witczak. Wród licznie przyby³ych goci znajdowali
siê przedstawiciele: Departamentu Polityki Zbrojeniowej i Departamentu
Wspó³pracy Zagranicznej MON, Zarz¹dów SG WP, WSI, Politechnik: Warszawskiej, Gdañskiej, Podlaskiej, cywilnych i wojskowych instytutów naukowo-badawczych, jednostek wojskowych, zak³adów produkcyjnych, instytucji i firm. Gremialnie stawili siê równie¿ byli i obecni pracownicy
Instytutu i jego sympatycy  nie tylko z Wydzia³u Elektroniki WAT. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e Konferencja zgromadzi³a bardzo szerokie grono reprezentantów rodowisk zawodowo i uczuciowo zwi¹zanych z polsk¹
telekomunikacj¹. Stanowi to najlepsze wiadectwo autorytetu, jakim wród
ludzi z bran¿y cieszy siê Instytut Telekomunikacji.
JM rektor WAT w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ g³ówne osi¹gniêcia Instytutu. Jako jednostka organizacyjna by³ on jednym z prekursorów
struktury instytutowej, zdobywa³ dowiadczenia i pokazywa³ innym, jak
mo¿na i jak nale¿y w niej dzia³aæ. W ca³ej historii WAT zawsze ³¹cznoæ,
potem telekomunikacja, a dzi teleinformatyka stanowi³a i stanowi wa¿ny
obszar dzia³añ zarówno dydaktycznych, jak i naukowych. Szczególnie
godny podkrelenia jest fakt, ¿e Instytut prowadzi³ wiele prac badawczych na rzecz si³ zbrojnych, a wiele z nich koñczy³o siê wdro¿eniami.
Osi¹gniêcia Instytutu na przestrzeni jego istnienia, problemy obecnej
dzia³alnoci oraz perspektywy rozwoju przedstawi³ jego dyrektor,
dr hab. in¿. Piotr Gajewski, prof. WAT. Instytut jest jednostk¹ szeroko
znan¹ i cenion¹ za ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ. W dziedzinie dydaktyki kszta³ci³
od samego pocz¹tku na bardzo wysokim poziomie najliczniejsze w WAT
roczniki studentów. Uruchomi³, jako jeden z pierwszych w WAT, zaoczne
studia in¿ynierskie, a potem  w nowej sytuacji uczelni  komercyjne
studia podyplomowe i liczne kursy specjalistyczne, zw³aszcza dla pracowników Telekomunikacji Polskiej. Pomimo du¿ego obci¹¿enia dydaktycznego, od lat znacznie przekraczaj¹cego normê, nauczyciele akademiccy Instytutu anga¿uj¹ siê w sprawowanie opieki nad cz³onkami Ko³a
Naukowego oraz studentami indywidualnymi. Opracowali bardzo wiele
monografii, podrêczników akademickich i skryptów.
W dziedzinie prac naukowo-badawczych zrealizowano tu ponad 120
projektów badawczych, g³ównie na rzecz obronnoci kraju, ale w ostatnich
latach równie¿ dla zastosowañ komercyjnych. Szereg opracowañ zosta³o
wdro¿onych do produkcji i wykorzystanych w wojsku i gospodarce narodowej, a do najwa¿niejszych, uznanych w kraju i za granic¹ osi¹gniêæ nale¿¹:
 pierwsze w Polsce elektroniczne centrale telefoniczne EACT 200k
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i ECBW, wdro¿one do seryjnej produkcji i zastosowane w garnizonach
i cywilnych sieciach ³¹cznoci;
 scalony licznik czasu z rozdzielczoci¹ 200 ps, wykonany w technologii FPGA o parametrach niedostêpnych nawet u renomowanych
producentów wiatowych;
 antena do telefonów komórkowych o niskim promieniowaniu w kierunku g³owy u¿ytkownika;
 uniwersalny system analizy i detekcji sygna³ów radiowych wykonany w technice DSP;
 mig³owcowy system rozpoznania radioelektronicznego;
 aparatownia wielokana³owego radiodostêpu simpleksowego.
Pracownicy naukowo-badawczy Instytutu systematycznie podnosz¹ swe kwalifikacje, a rezultaty swych prac publikuj¹ w renomowanych periodykach naukowych, równie¿ z tzw. listy filadelfijskiej.
Wyg³aszaj¹ referaty na miêdzynarodowych i krajowych konferencjach
i sympozjach. Od lat utrzymuj¹ szerok¹ wspó³pracê z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz orodkami naukowymi.
Rola i znaczenie Instytutu oraz jego osi¹gniêcia w dziedzinie nowoczesnej ³¹cznoci wojskowej i walki elektronicznej da³y siê poznaæ zw³aszcza w
zwi¹zku z procesem przyst¹pienia Polski do NATO. Trudno jest przeceniæ
wk³ad Instytutu w proces standaryzacji systemów C4I Si³ Zbrojnych RP
i zapewnienie ich integralnoci w ramach si³ sojuszniczych. Liczna grupa
pracowników Instytutu pracuje nadal w grupach roboczych NATO.
Bazuj¹c na dotychczasowych dokonaniach mo¿na wytyczyæ równie¿
przysz³e zadania dla Instytutu, zarówno bliskie, zwi¹zane z koniecznoci¹
dostosowania telekomunikacji do europejskich rozwi¹zañ legislacyjnych
oraz w³¹czenia Instytutu w miêdzynarodowy system doskona³oci Unii
Europejskiej, jak i perspektywiczne, zapewniaj¹ce dalszy aktywny udzia³
Instytutu w postêpuj¹cym rozwoju technologii i technik telekomunikacyjnych, postrzeganym jako nowa rewolucja technologiczna XXI wieku.
W trakcie Konferencji zaprezentowano najnowsze prace badawcze
dotycz¹ce m.in. problematyki: kompatybilnoci elektromagnetycznej;
efektywnoci zarz¹dzania i jakoci us³ug w bezprzewodowych, mobilnych, pakietowych, cywilnych i wojskowych sieciach i systemach ³¹cznoci; walki elektronicznej oraz techniki cyfrowej. Nastêpnie gocie
zwiedzali nowoczesne i bogato wyposa¿one laboratoria dydaktyczne
i badawcze Instytutu, w których mogli uzyskaæ szczegó³owe informacje
o obszarach aktualnych zainteresowañ naukowych pracowników, dzia³alnoci dydaktycznej i prowadzonych pracach naukowych.
Grzegorz Sundman

Spotkanie kole¿eñskie pokoleñ ³¹cznociowców stanowi³o okazjê do wspomnieñ
oraz integracji sympatyków Instytutu, przyby³ych z ró¿nych rodowisk.
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NAUKA I EDUKACJA

PERSPEKTYWY KSZTA£CENIA IN¯YNIERÓW
DLA POTRZEB XXI WIEKU

dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski*), prof. WAT

SYLWETKA IN¯YNIERA XXI WIEKU
CECHY OSOBOWE
§ Zami³owanie do techniki
§ Kreatywnoæ
§ Zdolnoci innowacyjne
§ Inicjatywa i zaanga¿owanie w postêp nauki i techniki
§ Adaptacyjnoæ (elastycznoæ)
§ Zdolnoæ do samodoskonalenia
§ Bieg³oæ w pos³ugiwaniu siê komputerem w codziennej pracy
§ Perfekcyjna wiedza i umiejêtnoci zawodowe
§ Znajomoæ jêzyków obcych
§ Umiejêtnoæ zarz¹dzania i zdolnoci przywódcze
§ Przestrzeganie norm etyki zawodowej in¿yniera
§ Przekonanie o cywilizacyjnej misji techniki

ZJAWISKA INSPIRUJ¥CE DYSKUSJÊ NA TEMAT
PERSPEKTYW KSZTA£CENIA IN¯YNIERÓW
§ Globalizacja w sferze techniki
Wzrost liczby i ró¿norodnoci obiektów technicznych, urz¹dzeñ, procedur technologicznych  wykorzystywanych równoczenie w ró¿nych czêciach wiata, pojawienie siê systemów technicznych o zasiêgu wiatowym
§ Pojawienie siê nowych technologii z pogranicza klasycznych

dziedzin techniki (mechanika, elektronika) i dyscyplin takich
jak biologia, medycyna chemia
Biotechnologie, nanotechnologia (nanoroboty), komputery optyczne,
sieci neuronowe, neurochipy  implanty interfejsu systemu nerwowego z aparatur¹ elektroniczn¹, in¿ynieria genetyczna
§ Ekspansja komputerów, informatyki, totalna komputeryzacja

W po³owie xxi wieku prawdopodobnie nie bêdzie ju¿ urz¹dzeñ technicznych nie posiadaj¹cych wbudowanych mikrochipów, mikroprocesorów, b¹d komputerów steruj¹cych
§ Rewolucja w sferze komunikowania siê ludzi (internet, sieci

multimedialne, systemy ³¹cznoci satelitarnej
Pojawienie siê nowych metod organizacji pracy, wiadczenia us³ug,
dzia³alnoci gospodarczej, finansowej a tak¿e nowych metod kszta³cenia i doskonalenia zawodowego (techniki zdalnego nauczania)

§ Pojawienie siê i wzrost liczby miêdzynarodowej kadry mened¿erskiej wywodz¹cej siê ze rodowisk in¿ynierskich oraz in¿ynierów potrafi¹cych dzia³aæ w obszarze techniki i technologii,
niezale¿nie od kraju i regionu
§ Szybka dewaluacja wiedzy technicznej, rosn¹ca luka pokoleniowa miêdzy in¿ynierami przygotowanymi do dzia³ania w obszarze okrelonych generacji maszyn i urz¹dzeñ technicznych
§ Tworzenie, w ramach przedsiêbiorstw i korporacji ponadnarodowych, systemów profesjonalnego doskonalenia in¿ynierów, niezale¿nych od tradycyjnych narodowych systemów kszta³cenia
i doskonalenia zawodowego
§ Narastaj¹cy konflikt miêdzy potrzeb¹ wiedzy szerokiej, syn-

tetycznej (technicznej, ekonomicznej, mened¿erskiej) a tradycyjn¹ potrzeb¹ gruntownej w¹skiej specjalizacji in¿ynierów
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SYLWETKA IN¯YNIERA XXI WIEKU
PROFILE ZAWODOWE
§ Nadal istniej¹ce profile tradycyjne:
mechanika, in¿ynieria l¹dowa, budownictwo, in¿ynieria elektryczna,
³¹cznoæ, elektronika, automatyka, in¿ynieria lotnicza, budowa statków, in¿ynieria górnicza, in¿ynieria chemiczna
§ Pojawiaj¹ce siê nowe profile:
mechatronika, robotyka, in¿ynieria kosmiczna, in¿ynieria nuklearna,
in¿ynieria komputerowa, in¿ynieria bio  medyczna, in¿ynieria rodowiska, in¿ynieria zarz¹dzania jakoci¹, in¿ynieria niezawodnoci (bezpieczeñstwa)
§ Oczekiwane profile:

mikroin¿ynieria (mikromaszyny, nanotechnologie, nanoroboty), in¿ynieria
przekszta³ceñ energii, in¿ynieria logistyczna (systemy magazynowania,
dystrybucji, transportu, eksploatacji), in¿ynieria zarz¹dzania

PROBLEMY
§ Jakie powinny byæ kolejne etapy kszta³cenia i doskonalenia zawodowego in¿ynierów i które instytucje powinny w nich uczestniczyæ (pañstwowe uczelnie techniczne, uczelnie prywatne, stowarzyszenia zawodowe in¿ynierów krajowe i miêdzynarodowe, komórki szkoleniowe krajowych firm, przedsiêbiorstw, centra szkoleniowe wielkich
korporacji ponadnarodowych)?
§ Jakie powinny byæ proporcje ogólnej i specjalistycznej wiedzy technicznej a tak¿e wiedzy nietechnicznej (humanistycznej, ekonomicznej,
mened¿erskiej) przekazywanej nowoczesnemu in¿ynierowi?
§ Jakie dziedziny i dyscypliny wiedzy technicznej powinny byæ przedmiotem:
 podstawowej i redniej edukacji politechnicznej
 studiów in¿ynierskich i magisterskich
 studiów i kursów podyplomowych, specjalistycznych, doskonal¹cych
 samodoskonalenia
 systemów zdalnego nauczania.
§ Jak podzieliæ ca³kowity czas kszta³cenia in¿yniera (np. 4000  4200
godzin) pomiêdzy poszczególne dziedziny wiedzy niezbêdnej wspó³czesnym in¿ynierom?
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NAUKA I EDUKACJA
PROPOZYCJA PODZIA£U OGÓLNEGO CZASU KSZTA£CENIA IN¯YNIERÓW
NA STUDIOWANE DZIEDZINY WIEDZY

Wiedza ogólna

1 (nietechniczna)

Wiedza ogólna

2 (techniczna)

 matematyka
 fizyka, chemia
 biologia, medycyna
 (inzynieria biologiczna, medycyna)
 ekologia (inzynieria rodowiska)
 ogólna teoria systemów
 mechanika, mechatronika
 in¿ynieria elektryczna, elektronika
 informatyka, in¿ynieria komunikacji
 automatyka, robotyka, mikroin¿ynieria
 in¿ynieria transportu
 in¿ynieria wytwarzania i przekszta³cania energii

Specjalistyczna

3 wiedza techniczna

4

 ekonomia
 teoria zarz¹dzania
 prawo
Wiedza menad¿erska
 marketing
 bankowoæ
 logistyka

5

Wiedza
humanistyczna

In¿ynier
tradycyjny

In¿ynier
badacz

In¿ynier
menad¿er

15%

20%

15%

20%

30%

20%

50%

40%

25%

10%

5%

25%

5%

5%

15%

 filozofia, etyka
 psychologia
 socjologia
 jêzyki obce

p³k dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski, prof. ndzw. WAT - by³y d³ugoletni komendant Instytutu Logistyki WAT, obecnie pracownik IASDiL
WAT. Reprezentuje Polskê w Panelu Analizy Systemowej i Symulacji NATO oraz z ramienia NOT-u w Komitecie ds. Kszta³cenia In¿ynierów
WFEO (wiatowej Federacji Organizacji In¿ynierskich). W padzierniku 2003 r. zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego tego Komitetu.

*)

Z OSTATNIEJ CHWILI

Wiêkszoæ pucharów dla WAT
Osi¹gniêcia zespo³ów naukowo-badawczych Wojskowej Akademii Technicznej zdominowa³y tegoroczn¹ XI Gie³dê Wynalazków. Z 37 prac wyró¿nionych pami¹tkowym pucharem ufundowanym przez ministra nauki prof. Micha³a Kleibera, osiem nale¿a³o do przedstawicieli WAT. To wynik bez precedensu.
Na gie³dzie organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem ministerstw: Nauki i Informatyzacji oraz Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, a tak¿e Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Urzêdu Patentowego RP
i Naczelnej Organizacji Technicznej, nagradzane s¹ wynalazki wyró¿nione w ubieg³ym roku na miêdzynarodowych wystawach innowacji.
W 2003 r. z³ote, srebrne i br¹zowe medale zdobywa³y prace zespo³ów
z Instytutu Optoelektroniki WAT na wystawach w Moskwie, Genewie, Gdañsku i tej najwa¿niejszej BRUSSELS EUREKA czyli wiatowej Wystawie Innowacji, Badañ Naukowych i Nowoci Przemys³owych w Brukseli.
Zespo³y kierowane przez dr hab. Alfredê Padzik-Graczyk, p³k. dr.
hab. in¿. Zygmunta Mierczyka, p³k. dr. hab. in¿. Henryka Fiedorowicza, prof. dr. hab. in¿. Leszka Jaroszewicza, prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa
Jankiewicza, pp³k. dr. in¿. Krzysztofa Kopczyñskiego i innych, opra-
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cowa³y unikalne rozwi¹zania znajduj¹ce zastosowanie w leczeniu nowotworów, w obróbce materia³ów, okulistyce, monitorowaniu zanieczyszczeñ gazowych emitowanych przez zak³ady przemys³owe oraz
wytwarzanych w trakcie procesów technologicznych, zdalnym wykrywaniu i pomiarze uchodzeñ metanu, w litografii i diagnozowaniu struktur biologicznych.
W wiêkszoci proponowanych rozwi¹zañ zosta³y zastosowane
najnowsze osi¹gniêcia techniki laserowej, w której WAT od wielu ju¿
lat zalicza siê do najlepszych na wiecie orodków naukowych. Nie
bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ wszystkie wyró¿nione prace mieszcz¹ siê poza krêgiem badañ podstawowych, a s³u¿¹ rzeczywistym
potrzebom gospodarczym i spo³ecznym. Presti¿owe wyró¿nienia i wysoki poziom wystawianych wynalazków to nie tylko zas³u¿ony powód do satysfakcji dla ich twórców, ale tak¿e wyraz naukowej aktywnoci i innowacyjnej atmosfery w akademickim rodowisku WAT.
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT
* Obszern¹ relacjê z XI Gie³dy Wynalazków zamiecimy w kolejnym
numerze G³osu Akademickiego.
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ZESPÓ£ BADAWCZY
KONSTRUKCJI SPECJALNYCH I BALISTYKI
prof. dr hab. in¿. Józef Gacek

Korzenie Zespo³u Badawczego Konstrukcji Specjalnych i Balistyki Instytutu Elektromechaniki (IEM) Wydzia³u Mechatroniki
(WMT), kierowanego przez p³k. rez. prof. dr. hab. in¿. Józefa
Gacka, siêgaj¹ roku 1994, kiedy to powsta³ Instytut Techniki Uzbrojenia Wydzia³u Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Do po³owy 1999 r. zespó³ tworzyli pracownicy Zak³adu
Broni Lufowej i Amunicji oraz Zak³adu Teorii Strzelania i Balistyki,
od po³owy 1999 r.  pracownicy Zak³adu Konstrukcji i Eksploatacji
Broni Palnej i Zak³adu Teorii Strzelania i Balistyki, natomiast po
reorganizacji WAT (1.01.2003 r.)  pracownicy Zak³adu Konstrukcji
Specjalnych i Balistyki.
Obecnie Zespó³ Badawczy Konstrukcji Specjalnych i Balistyki (z siedzib¹ w budynku 69), tworzy 19 pracowników, w tym 2 profesorów
zwyczajnych, 7 doktorów, 6 magistrów in¿ynierów oraz 4 pracowników pomocniczych.

1999-2003 prace wielu z nich (wykonywane pod kierunkiem pracowników Zespo³u) zdoby³y nagrody i wyró¿nienia, w tym m.in.: dwukrotnie
I miejsce na Miêdzynarodowej Konferencji organizowanej przez s³owack¹ Akademiê Wojskow¹ w Liptovskim Mikulasu (2001 i 2003 r.)
oraz II miejsce w Konkursie Rektora WAT na najlepsz¹ pracê in¿yniersk¹ (2002 r.). Ponadto jedna z prac by³a nominowana do nagrody Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ o profilu mechanicznym (2002 r.), 15 uzyska³o nagrody i wyró¿nienia na organizowanych co roku Seminariach Kó³ Naukowych Studentów, a ponad 20 prac
prezentowano na Wystawach prac dyplomowych.
Zespó³ dysponuje dobrze wyposa¿onymi dwoma nieetatowymi
laboratoriami: Laboratorium Konstrukcji Specjalnych (gromadz¹cym
m.in. unikatowy w skali kraju zbiór polskiej i zagranicznej broni strzeleckiej i artyleryjskiej oraz amunicji) oraz Laboratorium Balistyki
(dysponuj¹ce m.in. tunelem strzeleckim d³ugoci 50 m, trzema torami
strzeleckimi oraz nowoczesn¹ aparatur¹ naukowo-badawcz¹, umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie wszechstronnych badañ balistycznych i dynamicznych strzeleckich obiektów specjalnych, amunicji oraz materia³ów miotaj¹cych i napêdowych), a tak¿e nowoczesn¹, 10 stanowiskow¹ komputerow¹ pracowni¹ projektow¹ (pozwalaj¹c¹ na projektowanie z³o¿onych obiektów technicznych w najnowszych programach
in¿ynierskich) i pracowni¹ mechaniczn¹, przystosowan¹ do wykonywania prostych modeli badawczych broni i amunicji.

Zespó³ Badawczy Konstrukcji Specjalnych i Balistyki (siedz¹ od lewej): p³k dr n.
techn. Jan Przanowski, p³k w st. spocz. prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Torecki, p³k rez.
prof. dr hab. in¿. Józef Gacek, p³k rez. dr in¿. Zbigniew Leciejewski, pp³k dr in¿.
Ryszard Woniak; (stoj¹ od lewej): kpt. mgr in¿. Wojciech Furmanek, por. mgr in¿.
Robert Paszkowski, por. mgr in¿. Wojciech Koperski, kpt. dr in¿. Zbigniew Surma,
pp³k dr in¿. Leszek Baranowski, pp³k dr in¿. Roman Stelmasiak, kpt. mgr in¿. Robert
Kamiñski, kpt. mgr in¿. Miros³aw Zahor, mjr dr in¿. Przemys³aw Kupidura, kpt. mgr
in¿. Jacek Kijewski.

Podstawowym kierunkiem dzia³alnoci Zespo³u (oprócz dydaktyki, obejmuj¹cej konstrukcjê, projektowanie i eksploatacjê broni palnej
oraz balistykê i teoriê strzelania) s¹ prace innowacyjne dotycz¹ce projektowania i modernizacji broni i amunicji oraz systemów kierowania
ogniem; badania specjalistyczne, eksploatacyjne i patentowe uzbrojenia, amunicji oraz materia³ów napêdowych i miotaj¹cych; analizy i ekspertyzy z zakresu broni i amunicji oraz modelowanie i symulowanie
zjawisk balistyki wewnêtrznej, zewnêtrznej i koñcowej.
Zadania wynikaj¹ce z powy¿szych kierunków Zespó³ realizuje w czterech wiod¹cych panelach naukowo-badawczo-dydaktycznych: Konstrukcji i eksploatacji broni strzeleckiej, Konstrukcji i eksploatacji broni artyleryjskiej, Konstrukcji i eksploatacji amunicji, Modelowania i badañ
zjawisk balistycznych oraz czterech panelach specjalistycznych: Badañ
dynamicznych broni, Badañ patentowych, Badañ normalizacyjnych
i Badañ balistycznych broni, amunicji i ich elementów.
W realizacji niektórych zadañ uczestnicz¹ równie¿ studenci, kszta³c¹cy siê wed³ug indywidualnych programów studiów oraz studenci skupieni w Sekcji Uzbrojenia Ko³a Naukowego Mechatroników. W latach
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Tunel strzelecki w Laboratorium Balistyki z aparatur¹ do pomiaru charakterystyk
balistycznych broni i amunicji.

Od wielu lat Zespó³ wspó³pracuje z wieloma instytucjami i orodkami, w tym m.in.:
· Zak³adami: H.Cegielski-Poznañ S.A.; FB £ucznik-Radom Sp.
z.o.o.; ZM Mesko S.A.; TM Pressta S.A.; HSW S.A.; WB Electronics; Prexer; ZM Tarnów S.A.;
· Instytutami i Orodkami Badawczo-Rozwojowymi: OBR Skar¿ysko; OBR SM Tarnów; OBR HSW S.A.; Wojskowym Instytutem
Technicznym Uzbrojenia; Instytutem Mechaniki Precyzyjnej; Przemys³owym Instytutem Telekomunikacji;
· Politechnikami: Warszawsk¹, Poznañsk¹, wiêtokrzysk¹;
· Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji; Polskim
Komitetem Normalizacyjnym; Centralnym Szpitalem Klinicznym WAM.
Ponadto utrzymuje owocn¹ wspó³pracê o charakterze konsultacyjnym w zakresie problematyki eksploatacji uzbrojenia i sprzêtu
wojskowego ze: Sztabem Generalnym WP, Akademi¹ Obrony Narodo-
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wej, Akademi¹ Marynarki Wojennej, Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON, Departamentem Infrastruktury MON, KG Policji oraz
Dowództwem Wojsk L¹dowych, w tym: Szefostwem Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych oraz Szefostwem Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Najwiêkszym i bezcennym potencja³em Zespo³u s¹ jego Pracownicy. To dziêki nim Zespó³ w ostatnich 5 latach (obok dydaktyki, zrealizowanej w oko³o 112,5%) wykonywa³ ponad 30 prac naukowo-badawczych (w tym: 4 projekty badawcze celowe, 6 projektów badawczych GRANT, 8 projektów badawczych zamawianych i umownych
oraz 2 prace typu ABZ), w ramach których powsta³y m.in.:
· System broni strzeleckiej UKM-2000 wraz z tam¹ nabojow¹ i kompletem amunicji 7,62x51 mm NATO, wyró¿niony DEFENDEREM2002 na X MSPO w Kielcach oraz Nagrod¹ Rektorsk¹ w 2003 r.
(GA nr 93);
· 5,56 mm karabinki maszynowe wz.2003P i wz.2003D wraz z tam¹
nabojow¹ (pracê zakoñczono pozytywnymi badaniami we wrzeniu
2003 r.); bronie te wraz z karabinkiem wz.1996 Beryl i subkarabinkiem
wz.1996 Mini-Beryl maj¹ szansê tworzyæ przysz³ociowy, polski system
broni strzeleckiej kalibru 5,56 mm;

Prototypowy 5,56 mm karabinek maszynowy wz.2003 w wersji standardowej 
wynik zakoñczonego we wrzeniu 2003 r. projektu celowego, realizowanego przez
Zespó³ oraz FB £ucznik-Radom.

· Model badawczy dwukomorowego uk³adu miotaj¹cego do granatnika kalibru 23 mm wraz z nabojem, którego pozytywne wyniki badañ, stwarzaj¹ warunki do uruchomienia w kraju (przy udziale Zespo³u) prac badawczo-rozwojowych nad przysz³ociow¹ broni¹ strzeleck¹ typu granatnik-karabinek;
· Modele badawcze broni: 9 mm pistoletu ma³ogabarytowego KOP-1;
5,56 mm karabinka bezkolbowego BIN i 7,62 mm karabinka wyborowego LEW-1;
· Za³o¿enia do Polskich Norm Obronnych kompatybilnych ze STANAG-ami;
· Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie, zawarte w Rozporz¹dzeniu Ministra
Obrony Narodowej z 4.10.2001 r. (Dziennik Ustaw nr 132, poz. 1479).
Zespó³ z ramienia Wydzia³u Mechatroniki jest organizatorem odbywaj¹cej siê od 1996 r. (co dwa lata, w Waplewie) Miêdzynarodowej
Konferencji Uzbrojeniowej nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia (GA nr 71-72 i GA nr 94-96), gromadz¹cej przedstawicieli wiata
nauki, przemys³u i wojska zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Obecnie
Zespó³ przygotowuje kolejn¹  V Konferencjê Waplewo2004, która
odbêdzie siê 06-08.10.2004 r. Ponadto w ostatnich 5 latach Zespó³
zorganizowa³ m.in.:
·trzy miêdzynarodowe seminaria naukowo-techniczne pt.: Hity GIAT w
dziedzinie uzbrojenia (GA nr 68), Systemy zarz¹dzania wspó³czesnym
polem walki (GA nr 82) oraz rodki g³êbokiego ra¿enia (GA nr 93);
· studia podyplomowe pt. Ochrona osób i mienia (obecnie odbywa
siê druga ich edycja) oraz Warsztat pracy brokera unijnego (GA nr
97, w lutym 2004 r. zakoñczono pierwsz¹ edycjê studiów, a w marcu
rozpocznie siê kolejna).
To dziêki inicjatywie i zaanga¿owaniu Zespo³u (przy wsparciu
Komendy Akademii i dziekanów wszystkich Wydzia³ów) Wojskowa
Akademia Techniczna w 2003 r. uzyska³a 50. letni¹ Koncesjê na wy-
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konywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia³ami wybuchowymi, broni i amunicji. Ponadto pracownicy
Zespo³u od 2002 r. stanowi¹ grupê eksperck¹ Wydzia³u Mechatroniki,
upowa¿nion¹ przez ministra obrony narodowej do przeprowadzania
strzelañ sprawdzaj¹cych warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ strzelnice garnizonowe i ich usytuowanie. Uczestnicz¹ tak¿e
w pracach gremiów o zasiêgu miêdzynarodowym (m.in.: komisje NATO
Army Armament Group Land Group 4 Surface-to-Surface Artillery
i Subgroup 2 on Ballistics oraz zespó³ ds. ograniczenia stosowania
niektórych rodzajów amunicji strzeleckiej w aspekcie proponowanej
nowelizacji Konwencji Genewskiej), a tak¿e krajowym (m.in.: komisje badañ kwalifikacyjnych uzbrojenia i sprzêtu wojskowego oraz normalizacyjne komisje problemowe).
Bardzo wa¿nym obszarem dzia³alnoci Zespo³u jest upowszechnianie dorobku naukowego i badawczego w krajowych i zagranicznych wydawnictwach specjalistycznych. Zespó³ w ostatnich 5 latach opublikowa³ m.in.:
· dwa skrypty WAT oraz siedem monografii, w tym czterotomow¹
Encyklopediê Najnowszej Broni Palnej (GA nr 87), która zosta³a
wyró¿niona Nagrod¹ Rektorsk¹ i Nagrod¹ Dziekanów Wydzia³u Mechanicznego i Mechatroniki w 2002 r.;
· cykl dziesiêciu ksi¹¿ek (przet³umaczonych na jêzyk polski i zredagowanych naukowo) z dziedziny wspó³czesnej techniki wojskowej,
wyró¿niony Nagrod¹ Rektorsk¹ w 2003 r.;
· oko³o 70 artyku³ów w czasopismach naukowych i w materia³ach
konferencyjnych,
·ponad 200 artyku³ów w polskich czasopismach naukowo-technicznych.
Zespó³ badawczy Konstrukcji Specjalnych i Balistyki jako jedyny
w kraju (a mo¿e i na wiecie) redaguje i publikuje w odcinkach na
³amach czasopism fachowych trzy cykle o tematyce uzbrojeniowej,
pt.: Ilustrowana Encyklopedia Wspó³czesnej Broni Palnej (od 1992
r., przy czym w latach 1992-1996 na ³amach miesiêcznika Nowa Technika Wojskowa, w latach 1996-2003  dwumiesiêcznika Wojskowy
Przegl¹d Techniczny i Logistyczny, a od 2004 r.  dwumiesiêcznika
Myl Wojskowa); Ilustrowany S³ownik Broni Palnej Angielsko-Polski (Wojskowy Przegl¹d Techniczny i Logistyczny  lata 1999-2003);
Leksykon Uzbrojenia Wojsk L¹dowych (miesiêcznik Przegl¹d Wojsk
L¹dowych  od 2002 r.). Pozycje te, adresowane do m³odzie¿y i studentów oraz mi³oników wspó³czesnej techniki militarnej, maj¹ du¿y
walor dydaktyczny i poznawczy, i ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹.
Obecnie dzia³alnoæ naukowa Zespo³u koncentruje siê na realizacji
6 prac naukowo-badawczych, w tym czterech projektów GRANT
oraz projektu celowego dotycz¹cego Opracowania i wdro¿enia do
produkcji amunicji strzeleckiej o ograniczonym rykoszetowaniu: 9x19
mm, 9x18 mm, 7,62x39 mm, 7,62x51 mm i 7,62x54R mm.
pp³k dr in¿. Ryszard Woniak
kierownik Zak³adu
Konstrukcji Specjalnych i Balistyki IEM WMT
fot. kpt. Jacek Kijewski

Publikacje ksi¹¿kowe Zespo³u z ostatnich 5 lat.
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ZESPÓ£ BADAWCZY KOMPUTEROWEGO
WSPOMAGANlA PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA
I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH
prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik

Zespó³ Badawczy Komputerowego Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych Instytutu Techniki Lotniczej (ITL) Wydzia³u Mechatroniki (WMT) jest kierowany
przez prof. dr. hab. in¿. Aleksandra Olejnika. Zespó³ (z siedzib¹
w budynku 67) tworzy 11 pracowników (g³ównie z Zak³adu P³atowców i Napêdów Lotniczych), w tym: 3 profesorów, 5 doktorów, 2 magistrów in¿ynierów (doktorantów) oraz 1 pracownik techniczny.

Zespó³ Badawczy Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Statków Powietrznych (od lewej): technik Aleksander Ja³oszyñski, kpt.
mgr in¿. Piotr Leszczyñski, prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik, prof. dr hab. in¿.
Zbigniew D¿ygad³o, pp³k dr in¿. Bogus³aw Mrozek, prof. dr hab. in¿. Idzi Nowotarski, pp³k dr in¿. Stanis³aw Kachel, mjr dr in¿. Ryszard Chachurski, por. mgr in¿.
Robert Rogólski (na fotografii nie ma pp³k. dr. in¿. Adama Kozakiewicza i dr. in¿.
Piotra Zalewskiego).

Podstawowym kierunkiem dzia³alnoci Zespo³u, oprócz prowadzenia zajêæ dydaktycznych z przedmiotów Grafika in¿ynierska,
Mechanika techniczna, Wytrzyma³oæ konstrukcji lotniczych, Teoria i konstrukcja silników lotniczych, Konstrukcja p³atowców, Dynamika konstrukcji, Aerosprê¿ystoæ i Zautomatyzowane systemy
wytwarzania, s¹ prace dotycz¹ce numerycznej analizy wytrzyma³ociowej i aerodynamicznej w zakresie statyki i dynamiki konstrukcji
statków powietrznych i silników lotniczych. Zadania wynikaj¹ce z powy¿szego kierunku, Zespó³ realizuje m.in. poprzez:
Ø numeryczne modelowanie geometrii i struktury statku powietrznego, jego zespo³ów oraz elementów nonych;
Ø kompleksowe badania w³asnoci materia³ów kompozytowych
u¿ytych do budowy statków powietrznych;
Ø numeryczne obliczenia wytrzyma³ociowe, drgañ w³asnych
i flatteru samolotów;
Ø implementowanie równañ przyrostowych metody elementów
skoñczonych (MES) do analizy konstrukcji sprê¿ysto-plastycznych dla zagadnieñ termicznych;
Ø analizê statyczn¹ i dynamiczn¹ p³yt przek³adkowych o zmiennej
gruboci;
Ø budowanie matematycznych modeli sztywnociowych i masowych silników odrzutowych do badañ ich dynamiki oraz
zagadnieñ diagnostycznych;
Ø opracowanie algorytmów numerycznych do analizy statecznoci oraz nieliniowych drgañ regularnych i chaotycznych uk³adów powierzchniowych w op³ywie naddwiêkowym oraz
wiruj¹cych wa³ów turbinowych silników lotniczych;
Ø analizê rozwi¹zañ konstrukcyjnych bezpilotowych statków
powietrznych.
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W realizacji niektórych zadañ uczestnicz¹ równie¿ studenci, kszta³c¹cy siê wed³ug indywidualnych programów studiów oraz studenci
z Sekcji Lotniczej Ko³a Naukowego Mechatroników. Prace wielu z nich
(wykonywane pod kierunkiem pracowników Zespo³u) zdoby³y laury,
w tym m.in.: dwukrotnie nagrodê Dowódcy Wojsk Lotniczych za najlepsz¹ pracê dyplomow¹ (1999 r. i 2002 r.), 25 nagród i wyró¿nieñ na
organizowanych co roku Seminariach Kó³ Naukowych Studentów, a ponad 40 prac prezentowano na Wystawach Prac Dyplomowych.

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Systemów Mechatronicznych.

Zespó³ dysponuje dobrze wyposa¿onymi dwoma laboratoriami: Laboratorium Wytrzyma³oci Konstrukcji Lotniczych (posiadaj¹cym kilka stanowisk do prowadzania statycznych prób struktur
lotniczych) oraz Laboratorium Napêdów Lotniczych (dysponuj¹cym kilkunastoma typami turbinowych silników lotniczych oraz
hamowni¹ silnika mig³owego z nowoczesn¹ aparatur¹ pomiarow¹,
umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie wszechstronnych badañ parametrów
pracy silnika i charakterystyk aerodynamicznych mig³a), a tak¿e
Pracowni¹ Mechaniczn¹, przystosowan¹ do wykonywania modeli
badawczych struktur lotniczych oraz nowoczesn¹, 10. stanowiskow¹, komputerow¹ Pracowni¹ Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji Systemów Mechatronicznych, dysponuj¹c¹ nowoczesn¹ baz¹ projektow¹, w tym zintegrowanymi systemami CAD/CAM/CAE. S¹ one wykorzystywane m.in. do budowania cyfrowych modeli statków powietrznych o z³o¿onym uk³adzie
konstrukcyjnym i aerodynamicznym na podstawie danych uzyskanych z precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, dokumentacji papierowej i szkiców, a tak¿e do modelowania siatek na powierzchni
statku powietrznego i jego ladzie wirowym, na potrzeby komputerowej analizy aerodynamicznej. Wykorzystuj¹c te systemy Zespó³
przeprowadzi³ analizê obci¹¿eñ aerodynamicznych i masowych samolotów Su-22 i MiG-29.
W ostatnich latach Zespó³ zintegrowa³ oprogramowanie do modelowania bry³owego CAD (UNIGRAPHICS) z oprogramowaniem numerycznym CFD/(VORLAX, FASTRAN) i MES (NASTRAN) oraz opracowa³ oprogramowanie wspomagaj¹ce zamianê rozk³adów cinieñ obliczonych na drodze komputerowej analizy trójwymiarowego op³ywu
statku powietrznego na obci¹¿enia dyskretne. Przeprowadzi³ wiele symulacji numerycznych na modelach strukturalnych wybranych zespo³ów konstrukcji nonej statku powietrznego, maj¹cych decyduj¹cy
wp³yw na bezpieczeñstwo jego lotu. Aby analiza ta by³a bardziej wiarygodna i stanowi³a podstawê do dalszego wnioskowania, uzyskane obliczenia numeryczne zweryfikowano badaniami eksperymentalnymi odkszta³ceñ konstrukcji oraz materia³ów, z których s¹ zbudowane.
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ZESPO£Y BADAWCZE WAT
Obecnie w Laboratorium Wytrzyma³oci Konstrukcji Lotniczych s¹
prowadzone badania dotycz¹ce materia³ów anizotropowych stosowanych do budowy
g³ównych zespo³ów statków powietrznych eksploUszkodzony statecznik pionowy samolotu MiG-29 po awaatowanych w polryjnym l¹dowaniu; badania tego samolotu mia³y dostarskim l otnictwie.
czyæ wiedzy, umo¿liwiaj¹cej podjêcie decyzji o dopuszczeniu go do dalszej eksploatacji.
Zdobyte dowiadczenie na przestrzeni ostatnich 5 lat pozwala pracownikom
Zespo³u uczestniczyæ w opracowaniu ekspertyz specjalistycznych
oraz w pracach projektowych nowoczesnych konstrukcji lotniczych,
w tym dotycz¹cych m.in. Opracowania systemu komputerowego
wspomagaj¹cego analizê podatnoci remontowej i procesów technologii napraw samolotów i mig³owców eksploatowanych w Si³ach Powietrznych RP oraz Naprawy statecznika pionowego o konstrukcji metalowo-kompozytowej samolotu MiG-29, który uleg³
zniszczeniu podczas awaryjnego l¹dowania.
Od wielu lat Zespó³ wspó³pracuje z wieloma instytucjami i orodkami, w tym m.in.:
· Politechnikami: Warszawsk¹ i Krakowsk¹;
· Zak³adami: E. Margañski i Wspólnicy Zak³ady Lotnicze (Bielsko-Bia³a) oraz EADSPZL Warszawa-Okêcie S.A.;
· Instytutami warszawskimi: Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych;
· Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji oraz
Polskim Komitetem Normalizacyjnym.
Ponadto Zespó³ utrzymuje owocn¹ wspó³pracê o charakterze konsultacyjnym w zakresie problematyki eksploatacji statków powietrznych z: Wojskowymi Zak³adami Lotniczymi w: Bydgoszczy, Dêblinie,
£odzi i Warszawie.
Bardzo wa¿nym obszarem dzia³alnoci Zespo³u jest upowszechnianie dorobku naukowego i badawczego na konferencjach krajowych
i miêdzynarodowych, takich jak: Mechanika w Lotnictwie, Aerodynamika Lotnicza, Modelowanie w Mechanice, Metody Komputerowe w Mechanice i ICAS. Zespó³ jest wspó³organizatorem odbywaj¹cej siê od 1997 r. (co roku) Szko³y Komputerowego Wspomagania
Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji (GA nr 71), gromadz¹cej
przedstawicieli wiata nauki i przemys³u oraz m³odych adeptów nauki; obecnie wspó³przygotowuje kolejn¹ jej edycjê  JURATA2004,
która odbêdzie siê w dniach 10-14.05.2004 r.

Zespó³ uczestniczy³ w badaniach statycznych i dynamicznych samolotu EM-10
BIELIK po oblocie na wysokoci 3000 m.

Obecnie dzia³alnoæ naukowa Zespo³u koncentruje siê na realizacji 4 prac
naukowo-badawczych, w tym m.in.: 2 projektów GRANT, projektu celowego pt. Uzyskanie certyfikatu typu zgodnie z wymaganiami JAR-23 i wdro¿enia
do produkcji samolotu EM-11 ORKA oraz pracy umownej nt. Analizy drgañ
typu flatter oraz analizy naprê¿eñ w wybranych punktach pomiarowych samo-

Po modernizacji, samolot PZL-130 TCII ORLIK by³ obiektem badañ statycznych
i dynamicznych prowadzonych przez Zespó³.

lotu PZL-130 TCII Orlik. W dalszym ci¹gu bêd¹ kontynuowane prace nad
prototypem samolotu szkolno-treningowego BIELIK.
Istotnym obszarem dzia³alnoci Zespo³u jest upowszechnianie
dorobku naukowego i badawczego w wydawnictwach specjalistycznych. W ostatnich 5 latach Zespó³ opublikowa³ m.in.: oko³o 40 artyku³ów w materia³ach konferencyjnych, 10  w polskich czasopismach naukowo-technicznych oraz 10  w recenzowanych czasopismach zagranicznych.
Du¿ym wyzwaniem dla Zespo³u bêdzie realizacja zg³oszonego
w 2004 r. projektu badawczego pt. Opracowanie zbioru analiz
wspomagaj¹cych proces wdro¿enia do eksploatacji samolotu F-16
w Si³ach Zbrojnych RP. Umo¿liwi on rozwi¹zanie wielu problemów, dotycz¹cych m.in.: oceny parametrów eksploatacyjnych, w³aciwoci lotnych i operacyjno taktycznych samolotu F-16, a tak¿e
kierunków kszta³cenia in¿ynierów lotnictwa w zakresie najnowszej techniki (podobne zadanie Zespó³ rozwi¹za³ z du¿ym sukcesem na pocz¹tku lat 90. XX w., lecz w odniesieniu do samolotów
Su-22 i MiG-29).

Zespó³ wykonywa³ badania: flatterowe, statyczne, drgañ w³asnych, statecznoci
i sterownoci samolotu EM-11 ORKA.

pp³k dr in¿. Stanis³aw Kachel
kierownik Zak³adu
P³atowców i Napêdów Lotniczych ITL WMT
fot. kpt. Piotr Leszczyñski

Pracownicy Zespo³u uczestnicz¹ w pracach gremiów o zasiêgu miêdzynarodowym (m.in.: komisje NATO RTO NATO WG-046 ATV),
a tak¿e krajowym (m.in.: normalizacyjne komisje problemowe).

* Prezentacje kolejnych wyró¿niaj¹cych siê zespo³ów badawczych WAT w nastêpnych numerach G³osu Akademickiego.
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WYDARZENIA

Zmiana na stanowisku
kapelana WAT
Decyzj¹ biskupa polowego WP z dniem 1 lutego br. obowi¹zki
kapelana Wojskowej Akademii Technicznej i jednoczenie proboszcza parafii wojskowej pw. Matki Bo¿ej Ostrobramskiej przy
ul. Kaliskiego 49 na Boernerowie zacz¹³ pe³niæ ks. p³k Jan Domian. Dotychczasowy kapelan WAT ks. pp³k Stefan Zdasienia podj¹³ pracê duszpastersk¹ i s³u¿bê wojskow¹ w garnizonie Gliwice.
Ks. p³k Jan Domian urodzi³ siê
16 marca 1961 roku w Snopkach k. Pisza
w rodzinie robotniczo-ch³opskiej. W latach 1987-1993 studiowa³ w Wy¿szym
Seminarium Duchownym Ksiê¿y Palotynów w O³tarzewie. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 8 maja 1993 roku. W latach 1996-1997 przebywa³ na stypendium jêzykowym w Kolegium Polskim
we W³oszech. W 1993 roku zosta³ kapelanem IV Korpusu Lotniczego w Poznaniu i wikariuszem parafii wojskowej
pw. Podwy¿szenia Krzy¿a, a w roku
1994 notariuszem Kurii Polowej w Warszawie i kapelanem jednostki wojskowej 1400 WarszawaPyry.
Od 1995 r. by³ osobistym sekretarzem biskupa polowego WP i szefem oddzia³u duszpasterskiego, a od 1997 r. szefem Sekretariatu Biskupa Polowego WP. Od roku 1999 pe³ni funkcjê kapelana przy
Urzêdzie Prezydenta RP. (ed)

NIEDOPE NIONY JUBILEUSZ
W ekonomiê pos³ugi ¿o³nierskiej i kap³añskiej wpisana jest realizacja
poleceñ prze³o¿onych. I tak, decyzj¹ biskupa polowego WP z dniem
1 lutego br. rozpocz¹³em pracê duszpastersk¹ i zarazem s³u¿bê wojskow¹ w garnizonie Gliwice, w parafii wojskowej pw. w. Barbary.
Przez dziewiêæ i pó³ roku zros³em siê ze rodowiskiem Wojskowej Akademii Technicznej. Wiêzi tej nie przerwa³ roczny pobyt w Boni i Hercegowinie w ramach misji pokojowej. Radoci i sukcesy, problemy i k³opoty zarówno kadry, jak i podchor¹¿ych sta³y siê w jakiej
mierze sytuacjami prze¿ywanymi przeze mnie osobicie. I chyba dlatego po¿egnanie ze rodowiskiem akademickim nie jest dzi ³atwe.
Bardzo pragn¹³bym na po¿egnanie ucisn¹æ d³oñ ka¿dej osoby
tworz¹cej tê niepowtarzaln¹, ¿yczliw¹ akademick¹ atmosferê, choæ
zdajê sobie sprawê, i¿ fizycznie jest to niemo¿liwe. S³owem pisanym,
na ³amach G³osu Akademickiego mówiê wszystkim DZIÊKUJÊ i DO
ZOBACZENIA. Niech te s³owa wystarcz¹, chocia¿ wydaje siê,
¿e jeszcze jedno s³owo jest tu potrzebne  ZAPRASZAM. Zapraszam do Gliwic. Plebania parafii wojskowej przy ul. w. Barbary 2
miejsca ma dostatek.
Koñcz¹c sw¹ pos³ugê duszpastersk¹ w naszej uczelni ¿yczê
wszystkim, a szczególnie m³odzie¿y, któr¹ bardzo ceniê, by ka¿demu
uda³o siê ukszta³towaæ w sobie najszlachetniejsze cz³owieczeñstwo.
¯yczê szerokiej, jasnej i pomylnej ¿yciowej perspektywy, w której
niech zostan¹ zrealizowane wszelkie dobre zamierzenia i bardzo osobiste pragnienia.
Z prob¹ o ¿yczliw¹ pamiêæ

Za pracê w Akademii ks. pp³k Stefan Zdasienia zosta³ uhonorowany Br¹zowym
Medalem za Zas³ugi dla WAT.

Spêdzi³em w Akademii prawie 10 lat, niemal 1/3 mojego doros³ego ¿ycia
 wyranie wzruszony mówi³ do zebranych na uroczystoci po¿egnania ks. pp³k
Stefan Zdasienia.

ks. pp³k Stefan Zdasienia
ustêpuj¹cy wasz kapelan
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Frontem do przysz³ych studentów
Choæ Dni Otwarte w naszej uczelni odbêd¹ siê dopiero w kwietniu (3 i 17), a rekrutacja na studia ruszy w maju, akcja promuj¹ca
aktualn¹ ofertê dydaktyczn¹ Akademii ju¿ siê rozpoczê³a. Na styczniowe spotkanie kierownictwa WAT z dyrektorami szkó³ ponadgimnazjalnych Warszawy i regionu mazowieckiego, powiêcone przekszta³ceniu Wojskowej Akademii Technicznej w uczelniê wojskowocywiln¹ i p³yn¹cym z tego faktu nowym mo¿liwociom dla m³odzie¿y Mazowsza, przybyli przedstawiciele 59 placówek.
Kilkugodzinne spotkanie, którego pierwsz¹ czêæ
zdominowa³y wyk³ady i prezentacje multimedialne,
otworzy³ komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr
hab. in¿. Bogus³aw Smólski. Rys historyczny i aktualny stan kszta³cenia in¿ynierów zaprezentowa³ dr
hab. in¿. Zdzis³aw Kurowski, prof. ndzw. WAT . O perspektywie kszta³cenia in¿ynierów dla potrzeb XXI
wieku mówi³ za w swoim wyk³adzie dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski, prof. ndzw. WAT (g³ówne tezy
tego wyk³adu przedstawiamy na stronach 8-9). Z aktualn¹ ofert¹ dydaktyczn¹ naszej uczelni zapozna³ s³uchaczy prorektor WAT ds. kszta³cenia prof. dr hab.
in¿. Rados³aw Trêbiñski.
W drugiej czêci wizyty, ze szczegó³ow¹ ofert¹ ka¿dego z wydzia³ów WAT zapoznawali dyrektorów mazowieckich liceów i techników dziekani oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Najpierw teoretycznie,
potem praktycznie: podczas zwiedzania bazy dydaktycznej, pracowni i laboratoriów. (ed)
27 i 28 stycznia w warszawskim Klubie Stodo³a odby³y siê czwarte Spotkania Edukacyjne Matura ... i co dalej?. Impreza, zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich przy wspó³udziale m. in. Kancelarii Prezydenta RP,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej, by³a jednym z elementów Powitania  ogólnopolskiej
akcji informacyjnej szkolnictwa wy¿szego, pomaturalnego i policealnego.
Dwudniowe Spotkania Edukacyjne Matura ... i co dalej? odbywaj¹
siê od stycznia do marca w najwiêkszych orodkach akademickich w Polsce. G³ównym celem sto³ecznej imprezy by³a prezentacja oferty dydaktycznej regionu mazowieckiego, st¹d te¿ jej trzon stanowi³y targi edukacyjne, na których zaprezentowa³y siê szko³y wy¿sze (w tym równie¿ WAT),
pomaturalne i policealne nie tylko z Warszawy, ale i ca³ego Mazowsza.
Organizatorom zale¿a³o te¿
na doprowadzeniu do bezporedniego spotkania maturzystów  kandydatów na studia ze
studentami, kadr¹ naukow¹ oraz
instytucjami owiatowymi, st¹d
te¿ w programie Spotkañ znalaz³y siê prelekcje dotycz¹ce mo¿liwoci dalszej edukacji: wyboru
uczelni i kierunku studiów, róde³ pomocy finansowej, planowania cie¿ki edukacyjnej i kariery zawodowej (np. Programy:
Wyprawka dla Maturzysty,
Pierwsza Praca), programów
stypendialnych, przygotowania
do egzaminów wstêpnych, radzenia sobie ze stresem, a tak¿e
pokazy naukowe (m. in. szybkiego czytania) i ciekawostki medyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. (ed)
G³os Akademicki nr 01/2004
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Maria¿ nauki i gospodarki

Udzia³ Wojskowej Akademii Technicznej im. J. D¹browskiego w rozwoju polskiego przemys³u obronnego, transfer technologii podwójnego przeznaczenia do gospodarki narodowej, wspó³praca z konkretnymi firmami cywilnymi oraz komercyjne zastosowania wdro¿onych
w WAT opracowañ technicznych  to zasadnicze tematy wizyty, jak¹
12 lutego z³o¿y³ w Akademii podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krzysztof Krystowski.
Minister w towarzystwie rektora WAT gen. bryg. prof. dr. hab.
in¿. Bogus³awa Smólskiego i prorektora ds. naukowych dr. hab.
in¿. Tadeusza Niezgody odwiedzi³ laboratoria Instytutu Optoelektroniki, gdzie zapozna³ siê z najnowoczeniejszymi technologiami,
jakie z powodzeniem znajduj¹ zastosowania w gospodarce narodowej i wojsku. Prezentacji urz¹dzeñ do ci¹g³ego monitorowania
zagro¿eñ metanowych, urz¹dzeñ noktowizyjnych i termowizyjnych, wytwarzania supertwardych materia³ów, systemów i podzespo³ów rakietowych udzielali naukowcy z WAT m.in. p³k dr hab.
in¿. Zygmunt Mierczyk i prof. dr hab. in¿. Zbigniew Puzewicz.

W trakcie spotkania z kierownictwem
uczelni
minister
K. Krystowski, który
zajmuje siê m.in.
kszta³towaniem polityki innowacyjnej
w gospodarce, wzrostem jej konkurencyjnoci oraz programowaniem rozwoju przemys³owego potencja³u obronnego, interesowa³ siê przede Na zdjêciu od lewej: rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿.
Bogus³aw Smólski, minister Krzysztof Krystowski i prorekwszystkim mo¿liwo- tor WAT ds. naukowych dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda.
ciami maria¿u nauki
i gospodarki na przyk³adzie WAT. Wzorcowym dowodem takiej wspó³pracy, stwierdzi³ prof. dr hab. in¿. Antoni Rogalski  posiadacz polskiego Nobla w zakresie detektorów podczerwieni, jest nasza wspó³praca z firm¹ Vigo System, gdzie koszty badañ, wdro¿eñ i opracowañ
ponoszone s¹ wspólnie, a zyski ze sprzedanych podzespo³ów dzielone s¹ miêdzy partnerów.
Minister Krystowski ¿ywo interesowa³ siê zaprezentowan¹
przez WAT ide¹ utworzenia w pobli¿u Akademii Parku Nauki
i Technologii tzw. Technopolis, w którym w sposób systemowy ³¹czy³aby siê nauka z gospodark¹.
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT

P³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk (pierwszy z prawej) prezentuje dozymetr promieniowania ultrafioletowego.

GOCIE W UCZELNI

Na zaproszenie rektora WAT gen. bryg. prof. dr. hab. in¿.
Bogus³awa Smólskiego, 18 lutego, z kilkugodzinn¹, robocz¹ wizyt¹ goci³ w Akademii cz³onek Biura Bezpieczeñstwa Narodowego admira³ Ryszard £ukasik.
W towarzystwie w³adz uczelni zwiedzi³ laboratoria Instytutu Optoelektroniki, gdzie zapozna³ siê m. in. z systemem modernizacji rakiet bêd¹cych na wyposa¿eniu Marynarki Wojennej
RP. W Laboratorium Grafiki Komputerowej Wydzia³u Cybernetyki wzi¹³ za udzia³ w krótkiej prezentacji Systemu Symulacyjnego Wspomagania Szkolenia Operacyjnego Z³ocieñ, któr¹
prowadzi³ prodziekan WCY
ds. naukowych
dr hab. in¿.
Andrzej Najgebauer. (ed)

Admira³ Ryszard £ukasik (pierwszy z lewej) w trakcie wizyty
na Wydziale Cybernetyki WAT.
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FLESZ

18 lutego prywatn¹ wizytê z³o¿y³ w Akademii znany amerykañski architekt polskiego pochodzenia Tadeusz £êski. Podczas spotkania z prorektorem ds. naukowych dr. hab. in¿. Tadeuszem Niezgod¹ zapozna³ siê z uczelni¹ i jej dokonaniami. Szczególnie zainteresowa³a go koncepcja utworzenia przy WAT Parku Nauki i Technologii, tzw. Technopolis, przy urzeczywistnianiu
której zadeklarowa³ swoj¹ pomoc.
Tadeusz £êski, uczestnik walk o wyzwolenie Francji, wyemigrowa³ do USA po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Zaprojektowa³ m. in.
jeden z wie¿owców Rockefeller Centre na Manhatanie w Nowym
Jorku  najwiêkszego i najdro¿szego prywatnego kompleksu biurowego na wiecie, Metropolitan Opera
w Lincoln
Centre, Bibliotekê ONZ
w Nowym
Jorku, Stadion
Olimpijski
w Londynie.
(ed)
Na zdjêciu od lewej: dr Józef Pyzara ze Wspólnoty Polskiej, Tadeusz
£êski i prorektor WAT ds. naukowych dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda.
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Informatyka z certyfikatem
23 lutego br. w Sali Ho³du Pruskiego krakowskich Sukiennic odby³o siê uroczyste wrêczenie kolejnych certyfikatów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Jeden z nich, wydany na  najd³u¿szy z mo¿liwych 
okres piêciu lat, przypad³ kierunkowi informatyka prowadzonemu przez Wydzia³ Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. To pierwszy w historii WAT certyfikat akredytacyjny.

Dziekan Wydzia³u Cybernetyki WAT prof. dr hab. in¿. Marian Chudy odbiera
certyfikat z r¹k przewodnicz¹cej KAUT prof. Alicji Koncza³owskiej.

 Certyfikat to korzyæ zarówno dla wydzia³u, jak i studiuj¹cej na nim m³odzie¿y. Jest wyznacznikiem wysokiej jakoci kszta³cenia, podnosi wiêc rangê edukacji na uczelni. Dziêki niemu
nasi absolwenci bêd¹ rozpoznawani na europejskim rynku pracy, na którym ju¿ niebawem przyjdzie im konkurowaæ. Wraz z dyplomem otrzymaj¹ bowiem zawiadczenia o ukoñczeniu studiów na kierunku akredytowanym  mówi dziekan Wydzia³u Cybernetyki WAT prof. dr. hab. in¿. Marian Chudy.  Ze swej strony
mogê obiecaæ, ¿e bêdziemy pracowaæ nad dalszym doskonaleniem jakoci nauczania. Bêdziemy siê staraæ dotrzymaæ zobowi¹zañ, jakie ten certyfikat ze sob¹ niesie. Tak, by w przysz³oci
móc przed³u¿yæ go na kolejne lata.

Dziekani z przyznanymi certyfikatami KAUT.
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Oprócz naszej uczelni, piêcioletnie certyfikaty KAUT dla kierunku informatyka maj¹ tylko Politechnika Wroc³awska (Wydzia³
Elektroniki) oraz Polsko-Japoñska Wy¿sza Szko³a Technik Komputerowych. Akredytacje dwuletnie posiadaj¹ natomiast Politechnika £ódzka (Wydzia³ Elektrotechniki i Elektroniki) oraz Politechnika Opolska (Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki). (ed)

Pami¹tkowe zdjêcie w krakowskich Sukiennicach. Od lewej: prorektor WAT ds.
kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, dziekan Wydzia³u Cybernetyki
WAT prof. dr hab. in¿. Marian Chudy i dyrektor Instytutu Teleinformatyki i Automatyki WCY WAT dr hab. in¿. Andrzej Chojnacki.
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Odda³em krew, uratujê ¿ycie

Wewnêtrzna potrzeba pomagania innym: bezinteresownie i anonimowo, jest g³ównym
motywem dzia³añ honorowych krwiodawców. Ogromn¹ rolê odgrywaj¹ te¿ w³asne dowiadczenia oraz przyk³ad rodziców.

Tak przynajmniej wynika z sondy, jak¹ 22 stycznia, podczas pierwszej tegorocznej akcji
poboru krwi i osocza, zorganizowanej w Przychodni Lekarskiej WAT przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Wojskowej Akademii Technicznej oraz Stacjê Krwiodawstwa przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przeprowadzi³ G³os Akademicki.
W akcji wziê³o udzia³ 80
osób: 74 odda³y krew, 6 osocze. £¹cznie oddano 33,3 l krwi
oraz 3,6 l osocza.  Tak jak dotychczas, zdecydowan¹ wiêkszoæ dawców stanowili studenci z kursu s³uchaczy
· by³y kapelan WAT ks. pp³k Stefan Zdasienia
i kandydatów na ¿o³nierzy
Obowi¹zkiem bliniego jest pomagaæ innym, czyniê to m. in. w taki
zawodowych oraz pracowniw³anie sposób.
cy uczelni  mówi³ pp³k rez. dr
· kpt. dr in¿. Wies³aw Barnat (WTW)
in¿. Wies³aw M³odo¿eniec,
Oddajê krew systematycznie od 10 lat, tj. od momentu rozpoczêcia
prezes Zarz¹du Klubu HDK
studiów w Akademii. Odda³em ju¿ oko³o 9 litrów. Robiê to z poWAT.  Coraz chêtniej oddatrzeby serca.
j¹ krew studenci cywilni.
· Wojciech Gilewski (SJO WAT)
W tym poborze uczestniczy³o
Kiedy oddawa³em krew jako student. Zaprzesta³em w latach 70.
szeciu studentów z pierwszeDo honorowego krwiodawstwa powróci³em w latach 90. Dzi,
go i drugiego roku. To dowód
po siedmioletniej przerwie, znów tu jestem. Namówili mnie koledzy.
na to, ¿e informacje o naszych dzia³aniach dotar³y równie¿ do tej
· sier¿. pchor. Agnieszka Kozicka, przewodnicz¹ca ASS WAT (IV
grupy. Organizacja akcji na terenie Akademii pozwala na szeroki
rok WME)
udzia³ tych, dla których  szczególnie przed sesj¹ egzaminacyjn¹ 
Odda³am krew dopiero po raz trzeci, choæ na organizowane w Akawa¿ny jest czas. Oddanie krwi w punkcie krwiodawstwa to ca³odniodemii akcje przychodzê od dwóch lat. Kilkakrotnie dyskwalifikowa wyprawa, a u nas co najwy¿ej pó³torej godziny  doda³.
wa³ mnie za niski poziom hemoglobiny (u kobiet zdarza siê to czêKolejny pobór krwi i osocza odbêdzie siê w Przychodni WAT po
ciej ni¿ u mê¿czyzn). Motywy, które mn¹ kieruj¹? Chêæ pomocy
22 marca. O jego terminie bêd¹ informowa³y og³oszenia i plakaty.(ed)
blinim. Mo¿e sama bêdê kiedy w potrzebie?
· st. kpr. Monika Markowska (IV rok WEL)
Dzi odda³am krew czwarty raz w ¿yciu, chcê pomagaæ ludziom
i dlatego to robiê.
· Pawe³ Szyszkowski (II rok WEL)
Oddajê krew pierwszy raz. Namówi³ mnie do tego mój ojciec, zawodowy ¿o³nierz, który ju¿ bardzo d³ugo jest honorowym dawc¹.
Zapotrzebowanie na krew jest bardzo du¿e  zw³aszcza przy przeszczepach narz¹dów i innych skomplikowanych operacjach 
a, niestety, jest jej coraz mniej.
· Artur Gutowski (II rok WEL)
Równie¿ oddajê krew po raz pierwszy. Kiedy próbowa³em to zrobiæ, ale nie wytrwa³em w kolejce. Mój ojciec te¿ by³ honorowym
krwiodawc¹. Biorê przyk³ad z niego.
· Marek Szewczyk (II rok WEL)
Tak jak moi dwaj poprzednicy, debiutujê w roli honorowego krwiodawcy. I podobnie jak ich, namówi³ mnie do tego ojciec.
· plut. pchor. Jacek Janiszewski (III rok WEL)
Oddajê krew od pocz¹tku studiów w WAT. Robiê to z potrzeby
serca. Poza tym uwa¿am, ¿e honorowe oddawanie krwi winno byæ
obowi¹zkiem ka¿dego ¿o³nierza.
· plut. pchor. Marek Siwek (III rok WEL)
Podobnie jak kolega, oddajê krew od pierwszego roku studiów.
W sumie odda³em ju¿ prawie 10 litrów. W mojej rodzinie by³ przypadek, ¿e by³a potrzebna krew. Wiem wiêc, jak jest bezcenna.
· ppor. Krzysztof Jeliñski (V rok WEL)
Oddajê krew od pocz¹tku studiów. Na trzecim roku odnios³em
kontuzjê w zawodach i mia³em prawie dwa laty przerwy. Dzi znów
tu jestem. Nie ukrywam, ¿e czerpiê z tego satysfakcjê. Tym wiêksz¹, poniewa¿ mam bardzo rzadk¹ grupê krwi: 0 Rh-.

sonda G³osu Akademickiego
Dlaczego oddajê krew?
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Uczymy ¿yciowych kompetencji
Transformacja ustrojowa i zwi¹zane z ni¹ zmiany w armii, g³ównie demokratyzacja i humanizacja, stworzy³y warunki
do powo³ania oddzielnej s³u¿by psychologicznej. Uchwalenie przez Sejm RP w sierpniu 1994 r. Ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego zmieni³o spojrzenie na psychologiê w wojsku i narzuci³o obowi¹zek prowadzenia dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ¿o³nierzy.
W 1997 r. powo³ano struktury psychoprofilaktyki oraz podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania istniej¹cych
ju¿ w resorcie instytucji psychologicznych. Decyzj¹ ministra obrony narodowej do jednostek wojskowych wprowadzono
³¹cznie 110 etatów konsultantów dowódców ds. psychoprofilaktyki oraz na szczeblu RSZ i OW 6 etatów koordynatorów
w Oddzia³ach Spo³eczno-Wychowawczych.
Zatrudnianie psychologów w jednostkach wojskowych rozpoczêto w lipcu 1997 r. G³ówne zadania dzia³alnoci psychoprofilaktycznej
wyznaczaj¹ wytyczne sekretarza stanu, I zastêpcy ministra obrony narodowej z dnia 11 kwietnia 1997 r., z których wynika, i¿ jestemy
potrzebni zarówno instytucji, jak i ¿o³nierzom w rozwi¹zywaniu ich problemów osobistych i zawodowych. Zdecydowana wiêkszoæ kadry
zawodowej rozumie ideê i potrzebê profilaktyki psychologicznej oraz dostrzega jej pozytywne efekty w zakresie diagnostyki psychologicznej,
dzia³alnoci terapeutycznej, psychoedukacyjnej i profilaktyki.
wiat cz³owieka jest o wiele bardziej skomplikowany od wiata zwierz¹t. Zwierzê walcz¹c o swoje nie oczekuje ani pochwa³y, ani wybaczenia.
Cz³owiek ma du¿o bardziej wygórowane wymagania  walcz¹c o swoje chce jednoczenie uznania, szacunku, zrozumienia, przyjani, mi³oci... A to
ju¿ wymaga wielkiej kompetencji  sztuki ¿ycia! Tej sztuki nie przynosimy ze sob¹ na wiat, uczymy siê jej d³ugo przygotowuj¹c do samodzielnego
¿ycia. Dzisiejsza rzeczywistoæ zmusza nas do posiadania du¿ej wiedzy, ale równie¿ sporych umiejêtnoci kompetencji ¿yciowych.
Swoistym miejscem i wnikliwym sprawdzianem przystosowawczym wartoci cz³owieka jest s³u¿ba wojskowa. Wspó³czesna psychologia
okrela zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ jako destrukcyjne zagro¿enie dla zdolnoci adaptacyjnych m³odocianych osobników. Fakt jej rozpoczêcia jest
dla nowo wcielonego ¿o³nierza du¿ym stresem psychologicznym. Nowo wcielony ¿o³nierz zostaje pozbawiony wielu aspektów swojej poprzedniej
to¿samoci, ponadto wyrwany ze rodowiska rodzinnego, kole¿eñskiego ma du¿e trudnoci adaptacyjne. Wykonywanie poleceñ, rozkazów uwiadamia m³odym ludziom, ¿e nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na swoj¹ now¹ sytuacjê. Pojawia siê wówczas silne poczucie ni¿szoci i spo³ecznej izolacji.
Znaczna czêæ reaguje stanami depresyjnymi, przygnêbieniem, apati¹, agresj¹ i autoagresj¹, a w skrajnych przypadkach usi³owaniem samobójczym.
M³odzi absolwenci WAT podejmuj¹c pracê w ró¿nych jednostkach wojskowych musz¹ pamiêtaæ o tych czynnikach psychicznych, które
s¹ podstawow¹ sk³adow¹ ka¿dego ludzkiego dzia³ania. Kierowanie podw³adnymi polega g³ównie na mobilizowaniu ich si³ psychicznych do wykonywania zadañ poprzez wykszta³cenie odpowiedniej motywacji oraz zmobilizowanie do wysi³ku i przyjêcia spo³ecznie akceptowanych postaw
i zachowañ. Musz¹ nauczyæ siê pokonywaæ rodz¹ce siê swoje lêki oraz uprzedzenia w stosunku do swoich podw³adnych.
Nie jest to ³atwe  trafiæ do ¿o³nierza i zmobilizowaæ go do wysi³ku nie znaj¹c podstawowych mechanizmów kszta³tuj¹cych psychikê. Sztuk¹
jest te¿ uchwyciæ czynniki psychospo³eczne maj¹ce wp³yw na procesy motywacyjne. Gdy lepiej rozumiemy siebie, wiat, innych ludzi,
to mo¿emy byæ bardziej pewni swoich decyzji, ³atwiej dogadywaæ siê z innymi, lepiej panowaæ nad sob¹ i swoim ¿yciem! Wtedy nasze ¿ycie
nabiera sensu i przynosi nam wiêcej radoci  mamy poczucie zadowolenia z siebie i ¿yciow¹ satysfakcjê.
Nasza osobowoæ jest tym mocniejsza i zdrowsza, im lepiej potrafimy wykorzystaæ w³asny wp³yw na jej doskonalenie. W tej pracy nad sob¹
warto pamiêtaæ, ze nasza osobowoæ tylko w piêædziesiêciu procentach zale¿y od w³aciwoci dziedzicznych, pozosta³a czêæ to kszta³towanie
cech przez dowiadczenia ¿yciowe, to wyuczone nawyki (np. pesymizm, bezradnoæ, k³ótliwoæ, ukrywanie, wymuszanie, lekcewa¿enie
podw³adnych). Wiele tych nawyków utrudnia nam ¿ycie, nara¿a na niepotrzebne k³opoty. Pamiêtajmy  mo¿emy oduczyæ siê z³ych nawyków,
bo to, czego cz³owiek siê nauczy³ podlega zarówno poprawie, jak i likwidacji.
Mylê, ¿e posiadanie takich kompetencji ¿yciowych jak samowiadomoæ, samokontrola, samodyscyplina i samoakceptacja jest poddawane
ci¹g³ej weryfikacji. Dlatego te¿ wszystkie takie dzia³ania to jedna z czêci dzia³alnoci psychoprofilaktycznej, która stanowi wa¿n¹ i swoist¹
pracê w rozwi¹zywaniu ¿yciowych problemów podchor¹¿ych.
mgr Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki

DZIA£ NAUKI I WSPÓ£PRACY PRZYJMUJE ZG£OSZENIA
NA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW I WYK£ADOWCÓW
W RAMACH PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS NA ROK AKADEMICKI 2004/2005
Procedura kwalifikacyjna w ramach programu SOCRATES/Erasmus obowi¹zuj¹ca w Wojskowej Akademii Technicznej  warunki:
1. Znajomoæ jêzyka angielskiego na poziomie III w/g normy stanag 6001.
2. Minimum II rok studiów.
3. Zapoznanie siê z ofert¹ preferowanej uczelni. Uczelnia musi posiadaæ kartê Erasmus (lista uczelni: http://www3.socleoyouth.be/eei/
main.jsp) uwaga! Sprawdziæ terminy przyjmowania wniosków i rezerwacji akademików.
4. Wype³nienie formularza zg³oszeniowego podpisanego przez dziekana wydzia³u i z³o¿enie go w Dziale Nauki i Wspó³pracy (Sztab
p.111), wskazana jest wczeniejsza deklaracja drog¹ e-mailow¹ (istnieje te¿ mo¿liwoæ wyjazdu bez grantu).
5. Z³o¿enie w DNiW (tak¿e w formie elektronicznej) cv i podania
w jêzyku angielskim (zaadresowanego do konkretnej uczelni,
z uwzglêdnieniem preferowanych przedmiotów).
6. Wybranie przedmiotów w porozumieniu ze strona partnersk¹ i wyk³adowcami (kwestia zaliczenia semestru); minimum 30 ects.
7. Dostarczenie do DNiW formularzy: learning agreement (la), transcript of record (tr) z zatwierdzonymi przedmiotami przez dziekana.
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8. Dostarczenie do DNiW wniosku o wyjazd do departamentu kadr
(tylko wojskowi) oraz zarz¹dzenie wyjazdu (4 tygodnie przed
wyjazdem).
9. Podpisanie umowy miêdzy studentem i Akademi¹.
10. Przed wyjazdem nale¿y dostarczyæ do DNiW potwierdzenie
z banku o otwarciu subkonta walutowego.
11. Po powrocie z³o¿yæ podpisany transcript of record oraz wype³niæ,
zgodnie z umow¹, ankietê z wyjazdu.
Formularz zg³oszeniowy, la, tr, zarz¹dzenie wyjazdu i ankieta
s¹ dostêpne na stronie intranetowej uczelni oraz w DNiW. Spotkanie
informacyjne dla wszystkich zainteresowanych odbêdzie siê na prze³omie marca/kwietnia. O dok³adnym terminie bêd¹ informowa³y og³oszenia i plakaty.
Kontakt: Patrycja Ignaczak
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
e-mail: patrycja.ignaczak@wat.edu.pl,
tel. +48 22 6839760, fax. +48 22 6837745
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LO¯A STUDENTÓW

Szko³y czekaj¹ na wolontariuszy
Oko³o 50 osób: przedstawicieli samorz¹dów studenckich, pracowników biur karier, redaktorów gazet akademickich, reprezentuj¹cych 28 uczelni z ca³ego kraju  w tym równie¿ WAT  przyby³o 16 stycznia do siedziby Gazety Wyborczej na spotkanie promuj¹ce
program Wolontariat studencki Studenci z klas¹. Teraz zachêcaj¹ swoich studiuj¹cych kolegów i kole¿anki do poprowadzenia
w szko³ach z klas¹ nieodp³atnych, jednorazowych lub cyklicznych zajêæ pozalekcyjnych.
Wolontariat studencki Studenci z klas¹ to kolejne wspólne
przedsiêwziêcie Centrum Wolontariatu, Centrum Edukacji Europejskiej, Gazety Wyborczej oraz Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci. Inicjatywa, któr¹ 8 listopada 2003 r. popar³o Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, jest akcj¹ realizowan¹
w ramach Akademii szko³y z klas¹ i polega na zaanga¿owaniu
studentówwolontariuszy gotowych podj¹æ dzia³ania spo³eczne
na rzecz dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych oraz gimnazjów, zw³aszcza na wsiach i w ma³ych miasteczkach.
 Celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkó³. Nie
chodzi nam jednak o korepetycje czy te¿ zastêpowanie nauczycieli. Interesuje nas rozbudzanie zainteresowañ, rozwój wyobrani dzieci i m³odzie¿y, pokazanie, ¿e nauka mo¿e byæ pasjonuj¹ca  wyjania³ z-ca
redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Pacewicz. Celem jest
te¿ przekazanie konkretnej wiedzy i umiejêtnoci oraz popularyzacja
idei wolontariatu.
Projekty, realizowane od momentu og³oszenia do koñca wrzenia
2004, winny zawieraæ siê w jednej z trzech kategorii: projekty sta³e
(cykliczne, realizowane w czasie roku szkolnego, w dni robocze, w ustalonych terminach), projekty weekendowe (realizowane w soboty i/lub
niedziele, dni wolne od zajêæ lekcyjnych, w formie zajêæ rozci¹gniêtych w czasie lub krótkich cykli) i projekty wakacyjne (dzia³ania tygodniowe lub dwutygodniowe realizowane w okresie od lipca do sierpnia
2004). W pierwszym okresie skorzystaj¹ z nich g³ównie placówki
posiadaj¹ce tytu³ Szko³y z klas¹ (obecnie jest ich ju¿ ponad trzy
tysi¹ce). Organizatorzy dopuszczaj¹ mo¿liwoæ udzia³u w programie
innych szkó³, ale ich liczba nie mo¿e przekroczyæ 1/4 ogó³u.
Spotkania, wzbogacaj¹ce wiedzê uczniów, promuj¹ce ró¿ne dziedziny nauki i techniki, mog¹ mieæ ró¿norodny charakter. Studenci sami
decyduj¹ o swojej ofercie edukacyjnej. Sami wybieraj¹ tematykê, metodologiê i sposoby prowadzenia zajêæ. Projekty mog¹ dotyczyæ np.
tajemnic nieba, poszukiwania ladów przesz³oci, badania czystoci
rzeki, itp. Mog¹ to byæ kó³ka: plastyczne, muzyczne, teatralne; warsztaty poetyckie czy dziennikarskie; wydawanie gazetki szkolnej; spotkania m³odych przyrodników, chemików, fizyków, informatyków,
meteorologów; kursy: tañca, szybkiego czytania, jêzyków obcych oraz
wiele, wiele innych. (ed)

Jednym z elementów spotkania by³y zajêcia warsztatowe. Aktywnie uczestniczy³y
w nich reprezentuj¹ce WAT: redaktor naczelna G³osu Akademickiego El¿bieta D¹browska (pierwsza z lewej) i przewodnicz¹ca Akademickiego Samorz¹du Studentów
sier¿. pchor. Agnieszka Kozicka (na zdjêciu w rodku).
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Wspólne zdjêcie przed siedzib¹ Gazety Wyborczej.

Praktyczne informacje o programie
Wolontariat studencki Studenci z klas¹
1. Wolontariusze pracuj¹ w 2-4 osobowych zespo³ach. Wybieraj¹ sporód siebie lidera grupy, który zg³asza propozycjê i kontaktuje siê
z organizatorami. Organizatorzy Akademii szko³y z klas¹ nie maj¹
mo¿liwoci spotkania siê z ka¿d¹ ze zg³aszaj¹cych siê osób, dlatego
nie przyjmuj¹ zg³oszeñ indywidualnych. Wa¿ne jest wiêc organizowanie naboru wolontariuszy bezporednio przez instytucje uniwersyteckie, czyli np. przez samorz¹d studencki, biuro karier lub inne.
2. Wolontariusze musz¹ posiadaæ rekomendacje jakiej instytucji czy
organizacji, np. szko³y wy¿szej, wydzia³u uczelni, samorz¹du studenckiego, ko³a naukowego, biura karier, fundacji.
3. Zg³oszenia odbywaj¹ siê
przez
zarejestrowanie Wolontariat  dobrowolna,
w serwisie dostêpnym ze wiadoma, bezp³atna dzia³alstron www.gazeta.pl/stunoæ na rzecz innych, wykradencizklasa oraz www.woczaj¹ca poza zwi¹zki kole¿eñlontariat.edu.pl
4. Zajêcia w szko³ach rozpo- sko-przyjacielsko-rodzinne.
czynaj¹ siê od drugiego semestru. Szczegó³y programowe i organizacyjne ostatecznie ustal¹
wolontariusze z dyrekcjami szkó³.
5. Studenci przystêpuj¹cy do programu zostan¹ wyposa¿eni w wiedzê pomocn¹ do pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. Liderzy grup studenckich wezm¹ udzia³ w jednodniowych szkoleniach na temat pracy
z uczniami oraz zasad pracy wolontarystycznej w tym projekcie.
Otrzymaj¹ te¿ materia³y programowe.
6. W ramach programu op³acane s¹ przejazdy grup studenckich
(do 150 km w przypadku projektów sta³ych i weekendowych).
Wszyscy wolontariusze s¹ te¿ ubezpieczani od odpowiedzialnoci
cywilnej i nieszczêliwych wypadków.
7. Regulamin oraz wszelkie inne szczegó³owe informacje o programie
mo¿na te¿ znaleæ na stronach Akademii szko³y z klas¹: www.gazeta.pl/akademia oraz www.wolontariat.edu.pl, e-mail: studencizklasa@agora.pl, tel. /22/ 555-31-61 lub bezp³atna infolinia: 0 800 444 131
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DROGI CZYTELNIKU G³osu Akademickiego!

Zastanawiasz siê zapewne, czym jest miejsce, do którego w³anie dotar³e? Nie jest to kolejna czêæ Wspomnieñ Kombatantów, ale strony
o skrajnie ró¿nych treciach stworzone g³ównie przez studentów, ale nie tylko dla studentów. Traktuj¹ce o tym co jest, co siê wydarzy ciekawego,
a nie o tym, co ju¿ by³o. Nie negujemy tu artyku³ów dokumentuj¹cych bie¿¹ce ¿ycie uczelni, czy te¿ wspominaj¹cych dawne czasy. S¹ wa¿ne
i potrzebne, ale co za du¿o to niezdrowo.
Tak jak ca³a Akademia, nasze pismo zmienia siê znacz¹co. Wreszcie mamy w³asne strony w G³osie. Pomys³, naszym zdaniem, trafiony.
Dziêki niemu G³os ma szansê staæ siê bardziej students friendly. Ma szansê byæ czytany z chêci¹ i zaciekawieniem, umo¿liwiaæ znalezienie
tego co potrzebne, ciekawe, mieszne. Aby tak siê sta³o potrzebna jest Wasza pomoc we wspó³tworzeniu pisma. Wszelkie pomys³y na wygl¹d
(szatê graficzn¹) i treæ nie tylko lo¿y studentów, ale i ca³ego pisma, s¹ mile widziane.
Je¿eli stwierdzisz, ¿e masz talent i chcesz siê nim pochwaliæ, niele rysujesz, piszesz wiersze, teksty piosenek, masz ciekawe zainteresowania i chcesz zachêciæ innych do wyjcia z ukrycia po prostu napisz, a my to wydrukujemy. Czekamy na wasze listy. Zachêcamy do wspó³pracy
przy tworzeniu ca³ego G³osu Akademickiego. Prosimy o e-maile na adres: rodzyn@op.pl oraz edabrowska@wat.edu.pl lub osobisty kontakt
z redakcj¹ (Biblioteka G³ówna WAT, pok. 207, tel. 683-92-67).

PRAKTYKA to stan, w którym
nikt nic nie wie, a wszystko dzia³a.
TEORIAjest wtedy, gdy wszystko wiemy, a nic nie dzia³a.
My ³¹czymy teoriê z praktyk¹,
czyli nic nie dzia³a i nikt nie
wie dlaczego.
Kto kogo z³apa³ ???

Niby prosta rzecz, a pralka
Mija ju¿ druga godzina od czasu, kiedy zasiad³em do pisania. Siedzê tak nad t¹ kartk¹ i zastanawiam siê, co móg³bym opisaæ. Tematem
tego dzie³a mia³a byæ prosta rzecz opisana od niespodziewanej strony. Od kiedy siêgam pamiêci¹, zawsze mia³em sto pomys³ów na minutê. Problemy by³y tylko z ich realizacj¹, poniewa¿ wielkim twórc¹
to ja nigdy nie by³em, i raczej nie bêdê. Wracaj¹c do pomys³ów,
w ka¿dej sekundzie do mojej g³owy wpada³y ich dziesi¹tki, zaczynaj¹c
od beczki, poprzez zegarek, a na rolce papieru koñcz¹c. Propozycja
dosyæ ciekawa, ale jak go opisaæ od niespodziewanej strony? Z ka¿dego miejsca, od którego chcê go opisaæ, czy to od koñca czy ze rodka,
i tak przychodzi mi na myl tylko jedno zdanie  d³ugi szary i do...
wiadomych celów. W koñcu pomyla³em o pralce. Ot, takie zwyk³e
urz¹dzenie, które znajduje siê w ka¿dym domu. Wielokrotnie, jako
ma³y ch³opiec, widzia³em jak niezbyt wysoka, z niewielk¹ nadwag¹
postaæ zwana matk¹ wk³ada³a do tego urz¹dzenia zabrudzone ubrania.
Po wykonaniu tej czynnoci zamyka³a otwór wejciowy zatrzaskuj¹c
przezroczyste drzwiczki, przekrêca³a jakie pokrêt³o i wciska³a przycisk startu. W tak zwanym miêdzyczasie otwiera³a w górnej czêci
pralki ma³e wieczko i wsypywa³a do rodka jaki nieznany mi proszek. Szczerze mówi¹c nie smakowa³ on najlepiej, a poza tym strasznie siê po nim chcia³o bekaæ. Wróæmy jednak do procesu prania.
Po uruchomieniu ca³ej aparatury da³o siê s³yszeæ straszliwy szum, co
jakby wodospad. Rozpoczyna³ siê proces prania, p³ukania, a w koñcu
wirowania. Po kilku godzinach ta sama postaæ wyci¹ga³a tym razem
czyste, aczkolwiek mokre ubrania, po czym rozwiesza³a je na sznurku. Myla³em nic nadzwyczajnego. Zastanawia³o mnie tylko jedno.
Jak czuje siê np. zwyk³a potencjalna mierdz¹ca skarpetka w takiej
pralce? Czy po ca³ym dniu spêdzonym na poc¹cej siê nodze wewn¹trz
ciemnego i ciasnego buta takie pranie sprawia jej ulgê, czy te¿ jest
to dla niej przykrym dowiadczeniem? Postanowi³em dowiadczyæ
tego na w³asnej skórze. Ca³ymi tygodniami przygotowywa³em siê do tej
wyprawy. Skonstruowa³em w³asny kostium z folii aluminiowej i kilku
reklamówek wzmocnionych trwalszym materia³em. Jako kasku u¿y³em starej, du¿ej donicy. Pomyla³em równie¿ o braku tlenu, dlatego
przygotowa³em kilka gumowych balonów wype³nionych tlenem.
Po miesi¹cu by³em gotów do wyprawy.
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Tego dnia wsta³em wczesnym rankiem. W³o¿y³em swój skafander
i po chwili siedzia³em ju¿ wewn¹trz pralki. Mija³y minuty i godziny,
gdy nagle nadszed³ d³ugo oczekiwany moment. Postaæ, któr¹ zwyk³em
nazywaæ matk¹ nie patrz¹c do rodka w³o¿y³a obok mnie wszelkiego
rodzaju brudn¹ odzie¿. Nagle drzwiczki zatrzasnê³y siê niczym w³az
od pojazdu kosmicznego. Poczu³em siê przez chwilê jak astronauta.
Nagle odczu³em strach. Koñcowe odliczanie. 10,9,..,1,0. Ca³y mechanizm ruszy³. Teraz ju¿ wiedzia³em, co oznacza³ ten szum. By³a
to po prostu wlewaj¹ca siê do rodka woda. Na moj¹ g³owê posypa³
siê równie¿ znany mi ju¿ proszek. Wszêdzie by³o pe³no wody. Ca³e
szczêcie, ¿e zabra³em ze sob¹ tlen. Nagle ca³y wiat zawirowa³.
Wszystko krêci³o siê powoli, ale na tyle skutecznie, aby przyprawiæ
mnie o md³oci. Pomyla³em, ¿e mój statek kosmiczny wychodzi z orbity. Po oko³o godzinie, wody zaczê³o ubywaæ. Ucieszy³em siê, poniewa¿ po³owa tlenu zosta³a ju¿ przeze mnie wykorzystana. Po tym
wszystkim zaczê³a nap³ywaæ nowa woda. To by³a faza p³ukania. Równie¿ i ta czêæ prania zosta³a ukoñczona. Nagle odczu³em silne turbulencje. Czy¿by deszcz meteorytów? A mo¿e jakie nieznane mi dotychczas pole si³owe? Odczu³em siln¹ energiê znajduj¹c¹ siê w pobli¿u. By³em jednak w b³êdzie. To po prostu ostatnia faza procesu prania
zwana ostatecznym wirowaniem. To by³o naprawdê trudne do wytrzymania. Krêcenie siê z du¿¹ prêdkoci¹ w ruchu po okrêgu raz
w lewo raz w prawo, z sekundy na sekundê coraz mniej mi siê podoba³o. W koñcu wszystko usta³o. No mo¿e poza zawrotami g³owy. W koñcu wyl¹dowa³em. W³az powoli zacz¹³ siê otwieraæ. I nagle ujrza³em
wiat³o. Niespodziewanie nadesz³a matka i nie zwracaj¹c na mnie uwagi zaczê³a wyci¹gaæ wszystkie rzeczy z pralki. Za którym razem
przysz³a kolej na mnie  wydosta³em siê na zewn¹trz! Przygotowywa³em siê na najgorsze, ale niewysoka postaæ wyranie czym zamylona zanios³a mnie w stronê balkonu. Po tym przy u¿yciu spinaczy
przymocowany zosta³em do sznurka wraz ze znanymi mi ubraniami
z pralki, po czym mój oprawca wróci³ do domu.
Teraz ju¿ wiem, jak czuje siê potencjalna skarpetka znajduj¹ca siê
w niby prostym, a tak skomplikowanym urz¹dzeniu, jakim jest pralka.
mniszcz
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Tu siê odnajduj¹
Warsztaty plastyczne w Klubie WAT to miejsce twórczych spotkañ studentów naszej Akademii. Czasami, by wype³niæ pustkê,
przychodz¹ równie¿ malowaæ emeryci, osoby owdowia³e. Zarówno
m³odzi ludzie, jak i starsi, odnajduj¹ siê jako twórcy lub odtwórcy.
Zajêcia odbywaj¹ siê w pracowni Klubu, na zapleczu, za sal¹ kinow¹. Dysponujemy sztalugami, farbami, pastelami, czyli ca³ym wyposa¿eniem malarskim i fachow¹ korekt¹. Rozmawiamy o sztuce, ogl¹damy albumy i fachowe czasopisma. Osoby przychodz¹ce na zajêcia
maluj¹ przewa¿nie martwe natury, pejza¿e, kwiaty, portrety, kopiuj¹
dzie³a znanych malarzy.

i Anna Bryzek w pracowni plastycznej.

W roku akademickim 2003/2004 w wolnych chwilach: po wyk³adach na uczelni, miêdzy egzaminami, wpadaj¹ do pracowni, ¿eby pomalowaæ: Katarzyna Bezpalko, Zofia Dzika, Mariusz Wardoch, Bartosz
Winnicki, Anita Po³owin Anna Bryzek, Ewelina Szynkowska, Karolina
Kotoñska, Anna widerska, Dorota Chyczewska, El¿bieta Gês³awska,
Marcin Trzepa³ka, Marta Szymkowska, S³awomir Rysztowski, Arkadiusz Wrzosek oraz cztery panie w wieku balzakowskim: Bo¿ena Krê¿elewska, Bo¿ena Aleksy, Józefa Pawlik, Leokadia Pieni¹dz.
Zajêcia s¹ prowadzone pod kierunkiem artystów plastyków WAT:
Krystyny Styburskiej i W³adys³awa Madeja. Raz w roku, na prze³omie maja i czerwca, jest organizowana wystawa prac malarskich powsta³ych na warsztatach plastycznych w Klubie WAT. Serdecznie
wszystkich na nie zapraszamy!!! (ks)

Ewelina Szynkowska ...

K¥CIK
POETYCKI
Ewa Bukowska

***
Wolisz byæ sam
wolisz siedzieæ w k¹cie
w zamkniêtym pokoju
przy zgaszonym wietle

***
Jak cienie przesuwamy siê ka¿dego dnia
zatopieni w mylach
otuleni wiatrem rozpêdu
ucieczki od ¿ycia

wtedy dopiero patrzysz na wiat
widzisz go zupe³nie inaczej

Zamazany obraz widzimy przed sob¹
droga krêta i chmury na niebie
tak gronie niekiedy znacz¹ nasze lady

***
Czasami nie wiemy
co mamy powiedzieæ
choæ serce samo
wyrywa siê do odpowiedzi
Widzimy wiat do góry nogami
i nie umiemy nazywaæ rzeczy
po imieniu
Czujemy siê obco
w wiecie
który tak dobrze znamy
Chcemy mówiæ
krzyczeæ z radoci
ale nie potrafimy?

Chcemy biec pod górkê
i oczy pe³ne ³ez
gdy p³yniemy pod wiatr
odeszli
odeszli wszyscy
co cigali wiatr
tak znajome nam twarze
zatar³a czasu mg³a
nic ju¿ nie zmieni
kolei losu dni
bylimy razem
teraz otrzyj ³zy

***
S¹ na wiecie
lady
i s¹ przeznaczenia
droga jedna
a na niej twój cieñ
i blask
którego szukasz
choæ go nie ma

***
jestem ma³¹ dziewczynk¹
która nie zna mi³oci
rzuca siê ¿yciu w ramiona
i otwiera ka¿de drzwi
wci¹¿ nie zna mi³oci

Czujê pustkê
w sercu
i k³êbku ma³ych myli
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NAJPIÊKNIEJSZY JEST JÊZYK CZESKI

Znalezione w sieci
Chemiczna analiza p³ci
Pierwiastek: Kobieta
Symbol chemiczny: Ko
Odkrywca: Adam
Masa atomowa: Powszechnie przyjmuje siê 53,5 kg, ale znane s¹
izotopy od 37 do 220 kg.
Wystêpowanie: Masowo pojawia siê na terenach miejskich i wiejskich.
W³aciwoci fizyczne:
Powierzchnia zazwyczaj pokryta ró¿nokolorowymi barwnikami. Wrze
od byle czego, lodowacieje bez powodu. Przy odpowiednim traktowaniu miêknie.
W³aciwoci chemiczne:
Ma niezwykle du¿e powinowactwo do z³ota, srebra i szerokiej gamy
kamieni szlachetnych. Nierozpuszczalna w wodzie, ale zwiêksza aktywnoæ po nasyceniu etanolem. To najsilniejszy znany czynnik redukuj¹cy pieni¹dze
Zastosowanie:
Zdobnictwo, czêsto stosowana w sportowych samochodach.
W medycynie  dla swoich w³aciwoci relaksacyjnych. Wydajny
element czyszcz¹cy.
Identyfikacja:
Próbka bez dodatków gwa³townie czerwienieje, gdy zaobserwuje
siê j¹ w stanie naturalnym. Zielenieje, gdy zostanie po³o¿ona obok
próbki lepszej jakoci.
rodki ostro¿noci:
Wybucha samoistnie i bez ¿adnego powodu. Posiadanie wiêcej ni¿
jednej próbki naraz jest nielegalne, choæ mo¿na przechowywaæ kilka
w ró¿nych, oddalonych miejscach. Procedurê mo¿na stosowaæ, dopóki próbki nie wchodz¹ w bezporedni kontakt (w przeciwnym razie
mo¿e dojæ do zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia).

***
Jakie s¹ trzy najwiêksze k³amstwa studenta?
- Od jutra nie pijê.
- Od jutra siê uczê.
- Dziêkujê, nie jestem g³odny.
***
Przez pustyniê zasuwa kangur. Zatrzymuje siê. Z torby wysuwa
siê g³owa pingwina. Pingwin rozgl¹da siê i puszcza pawia.
W tym samym czasie na biegunie pó³nocnym ma³y kangur tupie
z zimna i cedzi: Zachcia³o mi siê wymiany studentów!
***
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie
dengao solwa. Nwajzanszyeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria byla
na siwom mijsecu, ptzosa³oe mgo¹ byæ w niaedzi³e i w dszalym c¹igu
nie pwinono to sawrztaæ polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee
sie tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w so³wie, ale c³ae
so³wa od razu.
***
Kiedy siedzisz podnie swoj¹ praw¹ stopê nad pod³og¹ i wykonuj ni¹ okrê¿ne ruchy zgodnie z ruchem zegara, kiedy to robisz
narysuj w powietrzu cyfrê 6 przy pomocy swojej prawej d³oni.
Twoja stopa zmieni kierunek i nic nie mo¿esz na to poradziæ.
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ogórek konserwowy: styrylizowany uhorek
Terminator: Elektronicky mordulec
 Ne ubiwajte me pane Terminatore!
w Czechach na przystankach stoi jak byk: Odchody autobusow
mam pomys³: mam napad
miejsce sta³ego zamieszkania: trvale bydlisko
stonka ziemniaczana: mandolinka bramborova
plaster na odciski: naplast na kure oko
wiewiórka: drevni kocur
chwilowo nieobecny: momentalnie ne przitomni
Gwiezdne wojny z czeskim dubbingiem: Lord Vader do Luke`a
Skywalkera: Luk! Jo sem twoj tatinek!
hot dog: parek v rohliku
p³yta CD: cedeczko
po czesku Teatr Narodowy to: Narodne Divadlo
a drodzy widzowie to: wazeni divacy
zepsuty: poruhany
koparka: ripadlo
Zaczarowany Flet: Zahlastana Fifulka
Byæ, albo nie byæ  oto jest pytanie: Bytka abo ne bytka  to
je zapytka
komentarz meczu hokeja: ... z levicku na pravicku, pristavka i ...
sito
w licie do Koryntian  Hymn o mi³oci:
mi³oæ siê nie obra¿a i gniewem nie unosi: laska se ne wypina
i ne wydyma se
gwiazdozbiór: hvezdokupa
niezapomniana trójka czeskich hokejowych napastników: Popil,
Poruhal, a Smutny

O ³osiach s³ów parê...
czyli piêkna mowa polska...
Jak siê nazywa ³o morski?
- £omiornica.
A ³o wodny ródl¹dowy?
- £oso.
Jak siê nazywa rodkowa czêæ ³osia?
- £orodek
8 £osi?
- £osiem
G³upi £o?
- £osio³
Jasny £o?
- £owiecony
Z³y £o?
- Z³oæ

£o Ryba (zjedzona)?
- £oci
Ulubiona zak¹ska ³osi?
- £otrygi
£o wisz¹cy na cianie?
- £ocienny.
Samica £osia?
- £oka.
£o wysmarowany klejem?
- £olepiaj¹cy
£o kochanki?
- £onie¿ony
£o po sterydach?
- £osi³ek
I na deser:
Gdzie zamieszkuj¹ ³osie?
- Na ³osiedlach!
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Mistrzowie s¹ skromni
Pod koniec listopada ub.r. w Sztabie Generalnym WP odby³o siê uroczyste spotkanie podsumowuj¹ce dzia³alnoæ sportow¹ w Wojsku Polskim za rok 2003. W gronie nagrodzonych przez ministra obrony narodowej znaleli siê dwaj podporucznicy, studenci Wojskowej Akademii Technicznej: Wojciech Myliwiec  mistrz wiata w wieloboju morskim CISM, wicemistrz wiata szkó³ wojskowych,
wicemistrz WP i Mariusz So³tys  wicemistrz Wojska Polskiego i jednoczenie mistrz szkolnictwa wojskowego w strzelaniu z kbk AK
(popularnie nazywanego ka³achem) . Obaj, po d³ugich namowach, zgodzili siê opowiedzieæ co nieco o sobie i odniesionych sukcesach czytelnikom G³osu Akademickiego.
Mariusz So³tys jest studentem V roku Wydzia³u In¿ynierii
Chemii i Fizyki Technicznej Studiuje na kierunku chemia, specjalnoæ  materia³y wybuchowe. Strzelectwem pasjonowa³ siê, jak
mówi, od dzieciñstwa. W jego rodzinnym domu w Bi³goraju od zawsze by³a wiatrówka. Ju¿ jako szecioletni ch³opak strzela³ z niej,
w tajemnicy przed ojcem, do kr¹¿¹cych nad pobliskim cmentarzem
ptaków. W liceum ogólnokszta³c¹cym w Bi³goraju nale¿a³ do sekcji
strzeleckiej z kbks. Od pierwszego roku studiów w WAT nale¿y
do sekcji strzeleckiej z kbk AK. Jego nieoficjalny rekord ¿yciowy,
wystrzelany na treningu, to 193 punkty (na 200 mo¿liwych
do zdobycia).
Wród trofeów zdobytych przez Mariusza znajduj¹ siê:
§ I miejsce w roku akad. 2001/2002 w Zawodach o Puchar Komendanta WAT (Warszawa)
§ I miejsce dru¿ynowo i VII/VIII miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w roku akad. 2001/2002
(Wroc³aw)
§ II miejsce w Mistrzostwach Wojska Polskiego w roku akad.
2002/2003 (Koszalin)
§ I miejsce indywidualnie i III miejsce zespo³owo w MistrzoWojciech Myliwiec (na zdjêciu pierwszy z prawej w pierwszym
stwach Szkolnictwa Wojskowego w roku akad. 2002/2003
rzêdzie) studiuje na V roku Wydzia³u Cybernetyki na kierunku kryptolo(Koszalin).
gia. ¯eglarstwem interesuje siê od dzieciñstwa, choæ w jego rodzinie nie ma
W czerwcu br., ju¿ jako oficer, po obronie pracy magisterskiej, Matakich tradycji. Ju¿ jako uczeñ szko³y podstawowej, zosta³, w rodzinnym
riusz wybiera siê na kolejne Mistrzostwa WP w strzelaniu z kbk AK. (ed)
Gi¿ycku, cz³onkiem sekcji ¿eglarskiej Miêdzyszkolnego Orodka Sportowego. Z piêtnastoosobowej wówczas grupy, dzi tylko on i jeszcze jeden
kolega rozwijaj¹ swoje pasje w tej dyscyplinie sportu.
Wojtek jest wielokrotnym mistrzem (w latach 1990-1998) okrêgu
suwalskiego w klasach Optymist i Cadet. Reprezentowa³ Polskê na
mistrzostwach wiata w klasie Cadet (Anglia), bra³ te¿ udzia³ w mistrzostwach Europy w klasie 470 (Niemcy).
Jego najwiêksze osi¹gniêcia w sezonie 2002 to:
§ z³oty medal w Mistrzostwach Szkó³ i Uczelni Wojskowych (Zegrze)
§ srebrny medal w Mistrzostwach Wojska Polskiego (Powidz)
§ z³oty medal w Regatach o Puchar Burmistrza Wêgorzewa
(Wêgorzewo)
§ z³oty medal w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski Jachtów Kabinowych (Gi¿ycko)
§ I miejsce w Regatach Po¿egnanie Lata (Gi¿ycko)
§ I miejsce w Regatach Puchar Braci Ejsmontów (Wêgorzewo)
§ I miejsce w Finale Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (Gi¿ycko).
Równie bogato przedstawia siê kalendarz osi¹gniêæ sezonu 2003:
§ srebrny medal w Mistrzostwach Wojska Polskiego (Powidz)
§ srebrny medal w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Polski
Jachtów Kabinowych (Gi¿ycko)
§ br¹zowy medal w Wojskowych Mistrzostwach wiata Marynarek Wojennych w klasie J24  2003 Livorno (W³ochy)
§ I miejsce w Finale Pucharu Polski Jachtów Kabinowych
(Zegrze 2003)
§ I miejsce w Wojskowym Turnieju Miast (Turcja, padziernik 2003)
§ XVII miejsce (jako za³ogant w ekipie Sztabu Generalnego RP)
Mariusz So³tys i jego trofea.
w Olimpiadzie Wojsk NATO (W³ochy, grudzieñ 2003).
W najbli¿szym czasie Wojtek, ju¿ jako sternik, wybiera siê na
nastêpuj¹ce regaty: Wojskowe Mistrzostwa wiata Marynarek WoWojtkowi i Mariuszowi gratulujemy
jennych w klasie J24  Livorno (W³ochy), kwiecieñ 2004; Wojskowe
dotychczasowych sukcesów.
Mistrzostwa wiata Wojsk NATO  Hiszpania, maj - czerwiec 2004;
Za kolejne trzymamy kciuki!
Wojskowy Turniej Miast  Turcja, czerwiec 2004; Mistrzostwa Europy Wojsk NATO  Wêgorzewo, wrzesieñ 2004.
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Akademiccy wêdkarze znów w cis³ej czo³ówce
W dniach 16-17 stycznia br. na jeziorach Lemiêt i wiêcajty,
przy wyj¹tkowo sprzyjaj¹cej aurze, odby³y siê III Mistrzostwa
Wojska Polskiego w Wêdkarstwie Podlodowym. W imprezie,
po raz kolejny zorganizowanej przez 1. Mazursk¹ Brygadê Artylerii w Wêgorzewie, wziê³o udzia³ dziewiêæ trzyosobowych
dru¿yn. Reprezentanci Wojskowej Akademii Technicznej potwierdzili swoj¹ formê zajmuj¹c w klasyfikacji dru¿ynowej wysokie, drugie miejsce.

Klasyfikacja dru¿ynowa:
I miejsce i Puchar Ministra Obrony Narodowej wywalczy³a dru¿yna z 2. Bazy Materia³owo-Technicznej (WLOP) w Kutnie w sk³adzie: Jaros³aw Bagrowski, Jacek Byczek, Piotr Dziedzic /³¹czny
wynik: 194 ryby, waga 4210 gramów/,
II miejsce i Puchar Burmistrza Wêgorzewa zdoby³ zespó³ Wojskowej
Akademii Technicznej w sk³adzie: Waldemar Kostrzeba, Zdzis³aw Rutyna, Waldemar Sk³adanek /³¹czny wynik: 168 ryb, waga 3845 gramów/,
III miejsce i Puchar Dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii
przypad³y dru¿ynie z Jednostki Wojskowej 4934 (MW RP) w Gdyni
w sk³adzie: Krzysztof Kwiatkowski, Daniel Nazurczak, Wojciech
Niwiñski /³¹czny wynik: 130 ryb, waga 3820 gramów/. (ed)

Wa¿enie ryb.

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce  Puchar Ministra Obrony Narodowej, dyplom i nagrodê
pieniê¿n¹ otrzyma³ Piotr Dziedzic z 2. Bazy Materia³owo-Technicznej (WLOP) w Kutnie,
II miejsce  Puchar Senatora RP Wies³awa Pietrzaka, dyplom i nagrodê pieniê¿n¹ wywalczy³ Krzysztof Kwiatkowski z Jednostki Wojskowej 4934 w Gdyni (MW RP),
III miejsce  Puchar Starosty Powiatu wêgorzewskiego, dyplom i nagrodê pieniê¿n¹ otrzyma³ Roman Karecki z Jednostki Wojskowej
3550 w Bia³ymstoku (WL).

Uczestnicy III Mistrzostw Wojska Polskiego w Wêdkarstwie Podlodowym.

Najlepsi zawodnicy UWKS WAT
w sezonie 2002/2003

Nowy prezes
Uczelnianego Wojskowego
Klubu Sportowego WAT
Funkcjê prezesa Uczelnianego Wojskowego Klubu Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej pe³ni od 24 lutego br. pp³k
rez. mgr Andrzej Wierniuk.
S³u¿bê wojskow¹ pe³ni³ w latach 19732001. Od 1976 roku w Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnik Mistrzostw Europy i Uniwersjady w skokach do wody,
cz³onek kadry narodowej w tej dyscyplinie
sportu. Aktualnie cz³onek Polskiego Zwi¹zku P³ywackiego, przewodnicz¹cy Autonomicznego Komitetu Skoków do Wody.
Pracuje na stanowisku zastêpcy dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.n
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Na zdjêciu od lewej: ppor. Wojciech Myliwiec  mistrz wiata w wieloboju morskim
CISM, wicemistrz wiata szkó³ wojskowych, wicemistrz Wojska Polskiego; ppor.
Rafa³ Parzych  akademicki mistrz Warszawy i województwa mazowieckiego
w skoku wzwy¿ i skoku w dal; ppor. Mariusz So³tys  mistrz Wojska Polskiego
w strzelaniu z kbk AK; Dariusz Sokalski  cz³onek kadry narodowej w biegu
na orientacjê, wicemistrz Polski w nocnym biegu na orientacjê, zdobywca
2. miejsca w Klubowych Mistrzostwach Polski, 1. miejsca w Grand Prix Polonia,
2. miejsca w klasyfikacyjnym rankingu w Polsce.
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Polacy kombinuj¹, a Anglicy nawet nie wiedz¹, co to znaczy
Rozmowa z Hann¹ Gronkiewicz-Waltz
Fakt, 7.01.2004
Hanna Gronkiewicz-Waltz  prawniczka i ekonomistka,
od 2001 r. wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1992 do 2001 roku kierowa³a Narodowym Bankiem Polskim. W 1995 roku bez powodzenia kandydowa³a na prezydenta
RP. W 1998 r. dosta³a nagrodê Kisiela.
Czy Polacy s¹ z natury uczciwi?
Nie ma narodów z natury uczciwych lub nie. Natomiast tradycja i historia powoduj¹, ¿e pewne cechy zwi¹zane z uczciwoci¹
s¹ rozwijane i utrwalane albo nie. Polacy, jako naród represjonowany, byli zmuszeni do kombinowania, ¿eby prze¿yæ. Tak by³o pod
zaborami, pod okupacj¹, potem w komunizmie. Tylko ¿e nie mo¿emy w nieskoñczonoæ t³umaczyæ polskiego kombinatorstwa swoimi trudnymi losami.
A Brytyjczycy, wród których pani od trzech lat ¿yje i pracuje
 czy oni s¹ uczciwi?
Tak. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e Brytyjczycy wyró¿niaj¹ siê pod tym
wzglêdem na tle ca³ego Zachodu. Dot¹d nie przydarzy³ im siê ¿aden
wielki skandal biznesowy, których kilka wydarzy³o siê w Ameryce
i parê w innych pañstwach europejskich. O tym, jak wielkie s¹ ró¿nice
miêdzy nami a nimi, mo¿e wiadczyæ choæby fakt, ¿e w angielskim nie
ma w ogóle odpowiednika s³owa kombinowaæ...
... a tak¿e odpowiednika s³owa za³atwiaæ w specyficznym,
kombinatorskim znaczeniu. Jak pracuje siê w kraju, gdzie siê
nie kombinuje i nie za³atwia?
Wiele musia³am siê nauczyæ. Przede wszystkim Polakowi rzuca siê w oczy to, ¿e tam nie tylko powszechnie praktykowane, ale
te¿ akceptowane jest to, co u nas zosta³oby nazwane donosicielstwem. Powiadomienie o tym, ¿e kto postêpuje le, sprzecznie
z przepisami, jest w Wielkiej Brytanii traktowane jako konieczny
i oczywisty element charakteru uczciwego cz³owieka. To dotyczy
zarówno s¹siedztwa, ulicy, jak i miejsca pracy. Jeli wiêc mój kolega post¹pi le, powiem mu to, ale jednoczenie powiem o tym
szefowi, a kolega nie powinien siê obraziæ, bo to jest naturalne
zachowanie. W brytyjskich instytucjach bardzo wa¿na jest tak¿e
coroczna ocena pracownika. Powstaje wtedy raport o wszystkich
jego osi¹gniêciach i s³abociach. Na co dzieñ nie ma mowy o obijaniu siê, poniewa¿ ka¿dy ma formularz, w którym musi napisaæ, ile
zrobi³ danego dnia. Nawet z godzinnej przerwy na lunch trzeba
wracaæ punktualnie, bo gdyby kto uporczywie siê spónia³, zostanie to odnotowane i odbije siê na ocenie jego pracy. W EBOiR
istnieje specjalny urzêdnik zajmuj¹cy siê badaniem uczciwoci
pracowników, zwany Chief Compliance Officer. Jego kompetencje
nie ograniczaj¹ siê do sprawdzania zachowañ w samym miejscu
pracy, ale dotycz¹ tak¿e wszelkich dzia³añ, które mog¹ wp³ywaæ
na renomê banku jako instytucji.
Na przyk³ad?
Choæby mandaty. Czêæ pracowników EBOiR-u, który jest instytucj¹ miêdzynarodow¹, ma immunitety. Jeli wiêc kto nie p³aci mandatów, informacja o tym trafia do banku, a to jest dla takiej osoby bardzo
kompromituj¹ce. Zostaje ona natychmiast zobowi¹zana do zap³acenia, mimo ¿e przed policj¹ mog³aby siê zas³aniaæ immunitetem.
W Polsce taki Chief Compliance Officer z pewnoci¹ zosta³by szybko nazwany przez pracowników g³ównym kablem.
Prawdopodobnie tak. Ja w EBOiR mam pod opiek¹ departament
human resources, czyli spraw personalnych. Chief Compliance Officer pe³ni funkcjê prokuratora, który sprawy do rozs¹dzenia przekazuje mnie jako pierwszej instancji. Nade mn¹ w tej procedurze jest
prezes, a potem specjalny trybuna³ arbitra¿owy, z³o¿ony z dwóch
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naszych pracowników oraz brytyjskiego sêdziego, niezwi¹zanego z bankiem. Ten sêdzia ma g³os decyduj¹cy.
Co siê dzieje, gdy kto zostanie z³apany na powa¿niejszym
przewinieniu lub k³amstwie?
Przede wszystkim trzeba podkreliæ, ¿e ka¿demu ogromnie zale¿y na dobrej opinii. Jeli za przy³apie siê kogo na k³amstwie, na ogó³
oznacza to wyrzucenie z pracy. Rysa na opinii o danej osobie, bêd¹ca
skutkiem k³amstwa, jest tak powa¿nym zagro¿eniem, ¿e w niektórych
sprawach prawdomównoci pracowników nawet siêznie weryfikuje,
bo nikt nie przypuszcza, by ktokolwiek zdecydowa³ siê sk³amaæ. Tak
by³o na przyk³ad z dyplomami. Przed moim przyjciem do EBOiR-u
nikt nie wymaga³ od przyjmowanych do pracy osób odpisów dyplomu ukoñczenia odpowiedniej uczelni i kierunku. Ja wprowadzi³am
jednak taki wymóg, bo uzna³am, ¿e to skutecznie zwalczy pokusê,
jakiej niektórzy mogliby ulec. Gdyby kto zosta³ przy³apany na podawaniu fa³szywych informacji, dotycz¹cych swojego wykszta³cenia,
oznacza to nie tylko natychmiastowe wyrzucenie z pracy u nas,
ale tak¿e wilczy bilet w ca³ym londyñskim City.
Jak wysoko siêgaj¹ tak ostre zasady? Czy obejmuj¹ one
równie¿ pani¹?
Oczywicie. Im wy¿ej kto jest w hierarchii, tym bardziej powinien dawaæ przyk³ad swoim postêpowaniem. Gdy przyjecha³am
do Londynu, spyta³am Jana Krzysztofa Bieleckiego, który by³ ju¿
wtedy w EBOiR od kilku lat, jak powinnam siê zachowywaæ. Odpowiedzia³: Masz siê zachowywaæ tak, ¿eby wszyscy ciê szanowali
Musimy byæ zawsze uprzejmi, nie wolno podnosiæ g³osu na pracowników. Trzeba byæ wyj¹tkowo solidnym i obowi¹zkowym. ¯adne tam
przychodzenie do pracy o 11 tylko dlatego, ¿e siê jest wiceprezesem.
To w ogóle nie wchodzi w grê. Ponadto panuje daleko posuniêta równoæ przywilejów. Na przyk³ad jeli podró¿ lotnicza trwa poni¿ej
czterech godzin, to nikt, ³¹cznie z prezesem, nie leci klas¹ biznes, tylko
ekonomiczn¹. Jeli natomiast lot trwa d³u¿ej ni¿ cztery godziny,
to ka¿dy pracownik banku ma prawo do klasy biznes. S³u¿bowym
samochodem dysponuje wy³¹cznie prezes. s³u¿bowych aut nie maj¹
ani wiceprezesi, ani cz³onkowie zarz¹du EBOiR, wiêc jeli po pracy
nie przyje¿d¿a po mnie m¹¿, to do domu wracam metrem albo taksówk¹. Za któr¹ oczywicie p³acê z w³asnej kieszeni.
W Polsce mnóstwo ludzi naci¹ga swoje firmy na drobiazgi:
prywatne wydatki pokrywaj¹ ze s³u¿bowego bud¿etu, korzystaj¹
do prywatnych celów ze s³u¿bowych samochodów, dzwoni¹ w prywatnych sprawach ze s³u¿bowych komórek. Czy w EBOiR to siê
nie zdarza?
Zasady s¹ w tych sprawach jasne i surowe. Jako wiceprezes mam
do dyspozycji pewien bud¿et reprezentacyjny. Ale je¿eli korzystaj¹c
z niego zapraszam kogo na obiad, muszê napisaæ notatkê, kogo zaprosi³am, jak¹ ten kto pe³ni funkcjê i dlaczego obiad zosta³ op³acony ze
s³u¿bowych pieniêdzy. Nie ma mo¿liwoci, ¿eby to by³ mój wujek
czy znajomy. Z bud¿etu reprezentacyjnego mo¿na korzystaæ jedynie
w sprawach zwi¹zanych z bankiem. Za nieprzestrzeganie tych zasad
grozi zwolnienie. Podobnie ostre i wyrane regu³y dotycz¹ prezentów.
Czêsto siê przecie¿ zdarza, ¿e pracownicy banku, bêd¹c gdzie w delegacji, dostaj¹ upominki. Mog¹ je zatrzymaæ, jeli ich wartoæ nie przekracza 50 funtów. Jeli s¹ warte wiêcej, zostaj¹ wycenione przez zewnêtrznych rzeczoznawców i wtedy albo przechodz¹ na w³asnoæ
EBOiR-u, albo obdarowany, je¿eli chce zatrzymaæ prezent, musi dop³aciæ ró¿nicê miêdzy jego wartoci¹ a sum¹ 50 funtów. Prezenty,
które przesz³y na w³asnoæ banku, zostaj¹ nastêpnie sprzedane, a pieni¹dze ze sprzeda¿y s¹ przekazywane na cele charytatywne. Alkohole
zostaj¹ ulokowane w naszej piwniczce, z której korzystamy podczas

G³os Akademicki nr 01/2004

PRZEGL¥D PRASY
firmowych uroczystoci. Ta zasada dotycz¹ca prezentów jest stosowana wobec wszystkich, ³¹cznie z prezesem.
A co ze stanowiskami dla znajomych albo rodziny?
To jest tak¿e wyranie zabronione. Nie mo¿na zatrudniæ nawet
swojego kuzyna, choæby by³ ca³kiem niezale¿ny i wygra³ konkurs na
dane stanowisko.
Ju¿ kilka razy wspomina³a pani, ¿e za ró¿ne przewinienia mo¿na po¿egnaæ siê z prac¹. Czy sankcje zawsze s¹ tak drastyczne?
Oczywicie, s¹ tak¿e drobniejsze uchybienia, za które nie wyrzuca siê od razu z pracy. Po moim przyjciu do EBOiR-u zró¿nicowa³am
trochê katalog sankcji. Mo¿na wiêc na przyk³ad otrzymaæ karê pieniê¿n¹, zostaæ pozbawionym mo¿liwoci awansu czy dostaæ wpis
do akt. Jednak zwolnienie z pracy ma wielki walor wychowawczy.
Trac¹c dobr¹ pracê, ludzie uwiadamiaj¹ sobie, jak g³upi b³¹d pope³nili.
Czêsto dokonuj¹ oszustw na naprawdê niewielkie sumy, lecz wa¿na
jest nie ich wysokoæ, ale sam fakt oszustwa.
Co siê dzieje, jeli kto sam przyzna siê do niew³aciwego
postêpowania?
Przyznanie siê do winy jest premiowane. Ten, kto siê przyzna,
ma znacznie wiêksz¹ szansê, ¿e zachowa pracê, ni¿ ten, kto idzie
w zaparte. Oczywicie, zachowanie pracy nie oznacza, ¿e winny nie
zostanie ukarany w inny sposób.
A jeli kto siê upiera, ¿e nic z³ego nie zrobi³, a pani nie mo¿e
mu jednoznacznie udowodniæ winy?
Nie muszê tego robiæ. To nie jest proces karny, tu nie ma domniemania niewinnoci. Wystarcz¹ wiarygodne przes³anki, ¿e ten kto jest
winny, aby go ukaraæ. Uwa¿am zreszt¹, ¿e ta zasada, stosowana w Wielkiej Brytanii szeroko w ¿yciu publicznym, jest godna upowszechnienia i u nas. Tymczasem polscy politycy uparcie twierdz¹, ¿e aby
kogo zawiesiæ czy zdymisjonowaæ, trzeba mu najpierw udowodniæ
winê. Absolutnie siê z tym nie zgadzam. Odpowiedzialnoæ polityczna czy pracownicza to zupe³nie co innego ni¿ odpowiedzialnoæ karna.
Czy podobne zasady funkcjonuj¹ tak¿e w brytyjskim ¿yciu
publicznym i politycznym?
Na ogó³ tak. Wszyscy zatrudnieni u nas Brytyjczycy byli oburzeni, gdy ¿ona premiera Blaira, Cherie, która jest prawniczk¹, opiekuj¹c
siê ma³ym Leo, najm³odszym synkiem pañstwa Blairów, przyjê³a w sie-

dzibie premiera na Downing Street 10 jedn¹ ze swoich klientek. Nie
mog³am tego oburzenia z pocz¹tku zrozumieæ. Wydawa³o mi siê
to okrutne  premier z rodzin¹ mieszka przecie¿ na Downing Street,
a Cherie Blair nie mog³a zostawiæ malutkiego dziecka. Jednak moi brytyjscy koledzy stwierdzili, ¿e za siedzibê premiera i jego dzia³alnoæ
p³ac¹ podatnicy, a cokolwiek robi jego ¿ona w ramach swoich obowi¹zków zawodowych, musi to robiæ gdzie indziej. Wtedy zrozumia³am,
¿e nie mo¿e byæ ¿adnych wyj¹tków od przyjêtych zasad, bo wyj¹tki
niszcz¹ te zasady. Anglicy ogromnie nie lubi¹ podwójnych standardów i domagaj¹ siê, ¿eby ich politycy byli traktowani zgodnie z regu³ami, które obowi¹zuj¹ wszystkich. Niedawno pracownicy biura Tonyego Blaira zaniedbali uiszczenia op³aty w jednorazowej wysokoci
5 funtów, uprawniaj¹cej do poruszania siê samochodem po centrum
Londynu. Nie by³o rady, premier musia³ zap³aciæ karê  1000 funtów.
Historii, które pani opowiada, s³ucha siê jak opowieci o ¯yciu na Marsie. Mam wra¿enie, ¿e Polskê i Wielk¹ Brytaniê dzieli
pod tym wzglêdem przepaæ niemal nie do przebycia. Czy da siê
j¹ choæby za kilkadziesi¹t lat przeskoczyæ?
Sama nie wiem. Ogarniaj¹ mnie w¹tpliwoci, gdy s³yszê informacje
takie jak ta o urzêdniczce, która wszczê³a postêpowanie przeciwko
Romanowi Klusce, by³emu prezesowi Optimusa. S¹d stwierdzi³,
¿e dzia³a³a bezprawnie, a ona nastêpnie publicznie stwierdzi³a, ¿e dzi
post¹pi³aby tak samo. Innymi s³owy publicznie zadeklarowa³a,
¿e nadal ³ama³aby prawo. w Wielkiej Brytanii na drugi dzieñ ju¿ by nie
pracowa³a. Mylê, ¿e etyczna odnowa to kwestia wychowania nowego pokolenia. Ludzie dzi ju¿ dojrzali nie bêd¹ w stanie pozbyæ siê
pewnych kombinatorskich zachowañ i sposobu mylenia. Wa¿ne jest
to, ¿eby od pocz¹tku uczyæ uczciwoci. Dobrym krokiem by³oby
na przyk³ad zdecydowane eliminowanie ci¹gania w szko³ach.
Dzi dzieci, które nie daj¹ od siebie ci¹gaæ, a tym bardziej te,
które mówi¹ nauczycielom, ¿e kto ci¹ga, spotykaj¹ siê z wrogoci¹ nie tylko kolegów, ale czasem nawet samych nauczycieli.
Tak nie powinno byæ. Dziecko musi mieæ zdecydowane wsparcie
w domu, ale powinno je znaleæ tak¿e w szkole. Nie wiem, czy siêgnêlimy ju¿ dna nieuczciwoci. Ale jeli nie zaczniemy inaczej wychowywaæ naszych dzieci, to nawet za 50 lat nic siê nie zmieni.

Od handlowca do marketingowca
Rzeczpospolita  dodatek Moja Kariera, 25.02.2004
Warszawscy pracodawcy szukaj¹ handlowców, in¿ynierów i informatyków. Wracaj¹ oferty dla specjalistów ds. kadr i specjalistów w marketingu. Liczy siê dowiadczenie i znajomoæ jêzyków obcych.
Doradcy personalni s¹ zgodni: od pocz¹tku roku pracodawcy poszukuj¹ wiêcej pracowników. Pracê znajd¹ przede wszystkim handlowcy, in¿ynierowie, informatycy, ksiêgowi oraz asystentki.
(...) Najwiêcej pracy jest dla handlowców.  Tak by³o, jest i bêdzie.
Firmy potrzebuj¹ pracowników, którzy pomog¹ im zwiêkszaæ dochody. Dzia³y handlowe ci¹gle siê rozwijaj¹ i powiêkszaj¹  mówi Mariusz Prus z firmy doradczej Go Up.  Bran¿a ta charakteryzuje siê
du¿¹ rotacj¹ pracowników. Firmy wymieniaj¹ tych, którzy siê nie
sprawdzili, ale i sami handlowcy, których wynagrodzenie sk³ada siê
przede wszystkim z prowizji, szukaj¹ nowych mo¿liwoci lepszych
zarobków i zmieniaj¹ pracê  dodaje specjalista z Go Up.
O ile jeszcze do niedawna handlowców poszukiwa³a przede
wszystkim bran¿a FMCG (dóbr szybkozbywalnych), o tyle teraz
oferty na stanowiska sprzeda¿owe maj¹ przede wszystkim bran¿e
techniczne  produkcja, bran¿a budowlana, IT i telekomunikacja.
 Idealnymi kandydatami s¹ osoby z wykszta³ceniem in¿ynierskim
najbardziej zbli¿onym do oferowanych przez firmê produktów lub us³ug.
I tak, jeli firma szuka doradcy ds. nawo¿enia, zainteresowani powinni ukoñczyæ chemiê, a gdy potrzebny jest sprzedawca telefonów
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komórkowych, dobrze jest, jeli na og³oszenia odpowiadaæ bêd¹ in¿ynierowie o specjalnoci telekomunikacja  mówi Joanna Kotzian z HRK.
Od handlowców wymaga siê tak¿e dowiadczenia w sprzeda¿y
i znajomoci przynajmniej jednego zachodniego jêzyka.
 Ale coraz czêciej, zw³aszcza firmy rednie i ma³e, przyjmuj¹
tak¿e osoby bez kierunkowego wykszta³cenia, za to ³atwo przyswajaj¹ce wiedzê techniczn¹. Predyspozycje techniczne sprawdzamy poprzez testy umiejêtnoci  mówi Marta S³otwiñska z GiP Consulting.
(...) Pracy dla in¿ynierów przybywa nie tylko w dzia³ach handlowych, ale w produkcji oraz na budowach do nadzoru. Poszukiwani s¹
przede wszystkim in¿ynierowie mechanicy, elektrycy, chemicy, konstruktorzy. Chodzi o osoby z 2-, 3-letnim dowiadczeniem na podobnym stanowisku.
Wci¹¿ poszukiwani s¹ informatycy. Zatrudniaæ ich chc¹ firmy
z bran¿y FMCG, telekomunikacyjnej i finansowej, które potrzebuj¹
pracowników na takie stanowiska, jak na przyk³ad specjalista ds. telekomunikacji, ds. systemów informatycznych czy analityk.
 W ostatnim czasie coraz wiêcej prowadzonych przez nas rekrutacji dotyczy tak¿e stanowisk zwi¹zanych z bezpieczeñstwem danych osobowych w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy telekomunikacyjnych, a tak¿e specjalistów ds. analizy statystycznej, gdzie
zatrudniani pracownicy powinni mieæ wykszta³cenie matematyczne 
mówi Joanna Kotzian. (...)
Dorota Czerwiñska
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BROÑ NA PIRATÓW

ORGANIZACYJNOPRAWNE ASPEKTY OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
W ostatnim okresie programy komputerowe sta³y siê jednym z elementów naszej rzeczywistoci. Nie jest rzecz¹ przypadku, ¿e ¿aden
student Wojskowej Akademii Technicznej nie wyobra¿a sobie bez nich ¿ycia. Przechodz¹c nad tym faktem do porz¹dku dziennego nie
zawsze zdajemy sobie sprawê, ¿e programy komputerowe, podobnie jak inne dobra niematerialne, równie¿ podlegaj¹ ochronie. Zasady
tej ochrony zosta³y zawarte w prawie autorskim, które stanowi, ¿e jego przedmiotem jest ka¿dy przejaw dzia³alnoci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale¿nie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyra¿enia, czyli utwór.
Chc¹c wyjanienia, czym jest utwór nale¿y przede wszystkim wskazaæ na jego niematerialny charakter. Utwór jest wiêc dobrem niematerialnym i nale¿y go odró¿niæ od przedmiotu materialnego, w który zosta³
ucieleniony. Utwory mog¹ byæ wyra¿one s³owem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe,
kartograficzne oraz w postaci programów komputerowych). Ponadto
ustawodawca okreli³, ¿e przedmiotami prawa autorskiego s¹ utwory
plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemys³owego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, a tak¿e
muzyczne i s³owno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne oraz audiowizualne. Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e te rodzaje utworów zosta³y wymienione przyk³adowo
i w przysz³oci równie¿ mog¹ wystêpowaæ inne ich rodzaje.
Przyjmuje siê, ¿e wytwór niematerialny, aby zosta³ zakwalifikowany jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, musi spe³niaæ ³¹cznie nastêpuj¹ce cechy: stanowiæ przejaw dzia³alnoci cz³owieka oraz
mieæ indywidualny charakter. Oczywicie nie chodzi o to, by dzie³o
by³o ca³kowicie odmienne od wszystkich ujêæ znanych jego autorowi,
ale o to, by zawiera³o elementy przez twórcê wymylone, a nastêpnie
wyra¿one. Przedmiotem prawa autorskiego mog¹ byæ równie¿ zbiory,
antologie, wybory, bazy danych, nawet je¿eli zawieraj¹ nie chronione
materia³y. Natomiast mówi siê wprost, i¿ nie s¹ przedmiotem prawa
autorskiego: akty normatywne lub ich urzêdowe projekty, urzêdowe
dokumenty, materia³y, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, a tak¿e proste informacje prasowe. Z takich materia³ów mo¿e korzystaæ ka¿dy w dowolnym zakresie bez obawy nara¿enia siê na zarzut naruszenia prawa autorskiego.
Z ogólnych przepisów o powszechnej ochronie dóbr osobistych
wynika ponadto, ¿e dobra osobiste cz³owieka, jak w szczególnoci
( ) twórczoæ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
pozostaje pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W myl tego artyku³u twórczoæ
naukowa winna byæ rozumiana szeroko i obejmowaæ zarówno pozycjê
naukow¹, presti¿, jak i ¿¹danie uznania za twórcê odkryæ i pewnych
zasad. Nieprzypadkowo od najdawniejszych czasów przetrwa³a niepisana zasada ³¹czenia odkryæ naukowych i zasad z nazwiskami ich
twórców, st¹d uczymy siê prawa Pitagorasa, Euklidesa, Galileusza,
Newtona. Mówimy o uk³adzie s³onecznym Kopernika, teorii grawitacji Newtona. Pos³ugujemy siê jednostkami miar pochodz¹cymi od nazwisk wybitnych uczonych zajmuj¹cych siê dan¹ dziedzin¹ wiedzy
jak; Volt, Amper, Ohm, Joule, Celsjusz itp.
Podstawowym zadaniem prawa autorskiego jest ochrona interesów twórców, ale w wietle dzia³alnoci naukowej wyranie nabiera
znaczenia koniecznoæ ochrony interesów u¿ytkowników, czyli spo³eczeñstwa w taki sposób, aby nie zosta³o ono pozbawione informacji
o efektach tej dzia³alnoci. Dlatego w³anie interes publiczny musi niejako funkcjonowaæ ponad interesami poszczególnych grup, wystêpuj¹c w roli ³¹cznika w taki sposób, aby prawo autorskie s³u¿y³o
dobru spo³ecznemu.
Przyjmuj¹c tak¹ interpretacjê ustawodawca stan¹³ na stanowisku,
¿e programy komputerowe bêd¹ chronione na podstawie przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tak jak utwory
literackie, o ile przepisy rozdzia³u 7 ww. ustawy, z których wynika
ochrona, nie bêd¹ stanowi³y inaczej.
Ochrona programów komputerowych po raz pierwszy znalaz³a
siê w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. Pomimo stosunkowo niewielkiego up³ywu czasu w ostat-
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nim okresie wprowadzono zmiany do tej ustawy, a ich g³ównym celem
by³o dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Trzeba
jednak zaznaczyæ, ¿e przygotowany przez rz¹d projekt znowelizowanego prawa spotka³ siê z wielostronn¹ krytyk¹, w zwi¹zku z czym
pos³owie znacznie ograniczyli zakres zmian. W konsekwencji tylko
w sposób istotny zosta³y zmienione przepisy dotycz¹ce programów
komputerowych oraz sankcji karnych za przestêpstwa na gruncie prawa autorskiego.
Art. 74 ust. 2 stanowi, ¿e ochrona przyznana programom komputerowym obejmuje wszystkie formy ich wyra¿ania. Tym samym zrezygnowano ze szczegó³owego ich wymieniania (dokumentacja projektowa,
wytwórcza, u¿ytkowa), pozostawiaj¹c tym samym praktyce interpretacjê okrelenia wszystkie formy wyra¿ania programu. Pomimo tych zmian
nadal nie korzystaj¹ z ochrony idee i zasady bêd¹ce podstaw¹ jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstaw¹ ³¹czy. Z tego
przepisu usuniêto tak¿e lapsus z pierwotnej ustawy, który pozwala³ na
zwielokrotnienie programu komputerowego bez zgody twórcy. Zgodnie z
wprowadzon¹ poprawk¹, od dnia jej wejcia w ¿ycie, ka¿de zwielokrotnienie programu komputerowego wymaga zgody uprawnionego, tak¿e
je¿eli zwielokrotnienie jest niezbêdne do wprowadzenia, wywietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania programu.
Pozostawiaj¹c w zakresie praw maj¹tkowych prawo do rozpowszechniania programu lub jego kopii poszerzono zakres tego uprawnienia
do wszelkiego rozpowszechniania, nie tylko publicznego, jak by³o dotychczas, a tak¿e wykrelono  jako jedn¹ z mo¿liwych form rozpowszechniania  dzier¿awê, pozostawiaj¹c tylko najem, zarówno programu komputerowego, jak i jego kopii. Wynika to z art. 50 ustawy pkt 8 i 9,
który wymienia najem i dzier¿awê jako pola eksploatacji utworów. Przez
najem nale¿y rozumieæ np. wypo¿yczenie kaset i odtwarzanie ich w domu,
natomiast dzier¿aw¹ bêdzie np. odtworzenie p³yty na dyskotece.
Ustawodawca stworzy³ tak¿e mo¿liwoæ regulowania spraw zwi¹zanych z obrotem programami komputerowymi na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Zastrzeg³ jednak, ¿e zawieranie umów,
które by³yby sprzeczne z ww. art. bêdzie niewa¿ne. Ogólnie przepis
wyszczególnia sytuacje, które nie wymagaj¹ zgody uprawnionego.
Ustawa dopuszcza, ¿e nie wymaga siê zgody uprawnionego, je¿eli jest
to niezbêdne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania b³êdów przez osobê, która
legalnie wesz³a w jego posiadanie. Ponadto nie wymaga zezwolenia
uprawnionego:
· Sporz¹dzenie kopii zapasowej, je¿eli jest to niezbêdne do korzystania z programu komputerowego. W przypadku, gdy umowa nie
stanowi inaczej, kopia ta nie mo¿e byæ u¿ywana równoczenie
z programami komputerowymi.
· Obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu
komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobê
posiadaj¹c¹ prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, je¿eli bêd¹c do tych czynnoci upowa¿niona dokonuje
tego w trakcie wprowadzania, wywietlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego.
· Zwielokrotnienia kodu lub t³umaczenia jego formy w rozumieniu
ustawy, je¿eli jest to niezbêdne do uzyskania informacji koniecznych do osi¹gniêcia wspó³dzia³ania niezale¿nie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile
zostan¹ spe³nione warunki wyszczególnione w ustawie.
Nowym uregulowaniem jest dodany art. 771, zgodnie z którym
uprawniony do programu komputerowego mo¿e domagaæ siê od u¿yt-
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kownika tego programu zniszczenia posiadanych przez niego rodków technicznych, (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest u³atwianie niedozwolonego usuwania lub
obchodzenia technicznych zabezpieczeñ programu. W tym wypadku
bêdziemy mieli do czynienia z sytuacj¹, gdy z obchodzenia technicznych zabezpieczeñ programów komputerowych zrobiono sobie sta³e
ród³o dochodów. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e obecnie korzystanie bez
wa¿nego upowa¿nienia licencyjnego z ka¿dego programu komputerowego podlegaj¹cego ochronie prawem autorskim, tak¿e do celów osobistych, jest zagro¿one sankcjami cywilnymi i karnymi niezale¿nie
od tego, kiedy u¿ytkownik wszed³ w jego posiadanie.
Istniej¹ce prawo poszerzy³o zakres uprawnieñ twórców, których
prawa maj¹tkowe zosta³y naruszone. Dotychczasowe uprawnienia
obejmuj¹ce mo¿liwoæ ¿¹dania od naruszyciela zaniechania naruszania, wydania uzyskanych korzyci albo zap³acenia w podwójnej lub
potrójnej (gdy naruszenie jest zawinione) wysokoci stosownego
wynagrodzenia, ewentualnie naprawienia wyrz¹dzonej szkody, je¿eli
dzia³anie naruszaj¹cego by³o zawinione, maj¹ obecnie zastosowanie
tak¿e, gdy osoba nieuprawniona w celu korzystania z utworu usuwa
lub obchodzi zabezpieczenia techniczne przed udostêpnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu. Tak¿e usuwanie lub
zmiana, przez osobê nieupowa¿nion¹ jakichkolwiek informacji identyfikuj¹cych dzie³o, autora, podmiot praw autorskich do dzie³a lub
informacji o warunkach eksploatacji dzie³a za³¹czonych do rozpowszechnianych egzemplarzy dzie³a, rodzi po stronie twórcy prawo
do wystêpowania przeciwko takiej osobie. Je¿eli takie bezprawne dzia³ania dokonane zosta³y w ramach dzia³alnoci gospodarczej, uprawniony mo¿e domagaæ siê uiszczenia odpowiedniej sumy na Fundusz
Promocji Twórczoci. Takie samo roszczenie ma uprawniony wzglêdem tego, który rozpowszechnia dzie³a z usuniêtymi lub zmienionymi
informacjami, o których mowa wy¿ej.
Na uwagê zas³uguje ponadto fakt, ¿e w obowi¹zuj¹cej ustawie
zaostrzono sankcje karne za naruszenie praw autorskich. Jednak najistotniejsza zmiana polega na tym, ¿e wiêkszoæ przestêpstw z art.
115  119 jest cigana z oskar¿enia publicznego na wniosek pokrzywdzonego. Do rozpoznawania spraw objêtych sankcjami karnymi w³aciwe s¹ s¹dy okrêgowe, chyba ¿e minister sprawiedliwoci wyznaczy w drodze rozporz¹dzenia, jako s¹dy w³aciwe, s¹dy rejonowe
na obszarze w³aciwoci s¹du okrêgowego.
W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e pomimo posiadania odpowiednich
przepisów i stosunkowo d³ugoletniej praktyki w tym zakresie, przestrzeganie zasad ochrony programów komputerowych jest na bardzo niskim

poziomie. Przyk³adem mo¿e byæ wpisanie Polski w po³owie 2003 r.
na listê publikowan¹ przez Departament Handlu USA, na której umieszczane s¹ kraje, którym grozi wprowadzenie sankcji gospodarczych z powodu niewystarczaj¹cej ochrony w³asnoci intelektualnej. Podobny status w naszym regionie posiada tylko Rosja, a niedawno takie sankcje USA
wprowadzi³y w stosunku do Ukrainy, podaj¹c jako powód nadmierny
rozwój piractwa. Tak z³ych ocen Polska nie mia³a od 1994 r., tzn. od czasu
wprowadzenia nowej ustawy o prawie autorskim. Ostatnio znajdowalimy siê na tej czêci listy Departamentu Handlu USA, której kraje poddawane by³y monitoringowi. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e powodem umieszczenia Polski na tej licie by³ brak jednoznacznych reakcji naszego rz¹du
na sprzeda¿ na bazarach coraz wiêkszej liczby p³yt CD, DVD i programów komputerowych. Dotyczy to zw³aszcza Stadionu Dziesiêciolecia
w Warszawie, Stadionu £KS w £odzi, krakowskich Balic, a tak¿e okolic
Hali Ludowej we Wroc³awiu.
Szacunkowo oblicza siê, ¿e oko³o 30% wydawnictw filmowych
i 45% p³yt kompaktowych jest sprzedawanych w Polsce jako egzemplarze pirackie. Jeszcze gorzej wygl¹daj¹ statystyki dotycz¹ce
programów komputerowych, gdzie ocenia siê, i¿ tylko 40%
ma legalne pochodzenie. Lepsze noty otrzyma³a nawet Bia³oru.
Taki stan istnieje niezale¿nie od tego, ¿e posiadaj¹c stosowne ustawy i mo¿liwoci walki z piractwem z urzêdu sytuacja siê pogorszy³a. Nawet aparat sprawiedliwoci wci¹¿ traktuje sprawy o naruszenie w³asnoci intelektualnej jako przestêpstwa o ma³ej szkodliwoci spo³ecznej, wiele z nich umarzaj¹c. Przedstawione powy¿ej dane odnosz¹ siê tak¿e do legalnego rynku fonograficznego,
który na skutek bagatelizowania piractwa ponosi ogromne szkody.
Dla przyk³adu, tak¿e wed³ug szacunkowych obliczeñ, obroty
w tym sektorze spad³y z 400 mln z³otych w 2000 r. do 230 mln
w 2002 r. Nak³ady sprzedanych albumów zmniejszy³y siê w tym
czasie z 33 mln egzemplarzy do 14 mln egzemplarzy.
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e wiele w tym zakresie zrobiono. Nowelizuje siê ustawê, dostosowuj¹c j¹ do wspó³czesnych wymagañ, prowadzi siê dzia³ania zapobiegaj¹ce piractwu, jednak s¹ one niewspó³mierne do zagro¿enia. Ocenia siê, ¿e nielegalny handel to wysoki poziom
zorganizowania i nowe zjawiska, takie jak: sprzeda¿ nielegalnych kopii
filmowych tu¿ po premierze, nielegalne kopie kserograficzne, ksi¹¿ki
wyprodukowane bez licencji itd. Niew¹tpliwie praktyka ta bêdzie musia³a siê zmieniæ z chwil¹ przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

18 listopada 1888 r. urodzi³ siê w Hawanie, w rodzinie mi³onika gry szachowej ch³opiec nazwany imionami José Raoul, któremu
by³o danym staæ siê jednym z najznakomitszych szachistów w historii tej gry.
Capablanca zalicza³ siê do tzw. cudownych dzieci.W wieku 4 lat José
przyjrza³ siê grze ojca i poznawszy jej
zasady zagra³ z nim partiê, któr¹ wygra³.
Ojciec zaprowadzi³ go do klubu szachowego i tak siê zaczê³o. Z czterolatkiem
rozegra³ partiê jeden ze znanych szachistów, graj¹c bez Hetmana i w 38 ruchu
partiê podda³. Kiedy ma³y José mia³ ju¿
8 lat rodzice pozwolili mu uczêszczaæ
do klubu szachowego. Tam zacz¹³ odnoJ. R. Capablanca
siæ b³yskotliwe sukcesy i ju¿ w wieku

13 lat pokona³ w meczu mistrza Kuby J. Corzo. Rodzice jednak wys³ali
go do USA, gdzie ukoñczy³ szko³ê redni¹ i zacz¹³ studiowaæ in¿ynieriê
chemiczn¹. Studiowa³ tylko 2 lata, gdy¿ zbyt du¿o czasu spêdza³
w klubie szachowym Manchattan w Nowym Jorku. Z powodu wiatowego rozg³osu jaki uzyska³ dziêki szachom zosta³ w 1913 r. mianowany
attaché handlowym w kubañskim ministerstwie spraw zagranicznych.
Capablanca zaj¹³ I miejsce w nastêpuj¹cych turniejach miêdzynarodowych o randze wiatowej: San Sebastian (1911); Hastings (1919);
Londyn (1922); Nowy Jork (1927); Berlin (1928); Budapeszt (1928);
Hastings (1929, 1930); Moskwa 1936; Nottingham I-II (1936); Pary¿
(1938). Jego wygrane mecze z najwybitniejszymi ówczesnymi szachistami to: z Corzo (1902); z Marshallem (1909); z Costiæem (1919);
z Laskerem (1921); z Euwe (1931). Nie mo¿na jednak nie wspomnieæ
o przegranym meczu z jego nastêpc¹ Alechinem (1927),
w którym utraci³ tytu³ mistrza wiata i nigdy go ju¿ nie odzyska³.
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BIBLIOTEKA

Szukajcie, a znajdziecie
Za oknami zima w pe³ni. wietne warunki niegowe kusz¹ entuzjastów narciarstwa. Chêtnie wszyscy oddalibymy siê nie¿nemu szaleñstwu. Niestety, po sesji i krótkim po niej odpoczynku, czas wróciæ
na uczelniê. Dzisiejszy tekst to kilka wskazówek. Przydadz¹ siê zarówno w trakcie semestru, jak i podczas sesji egzaminacyjnej. Rzecz
bêdzie o strategii poszukiwañ.
Ka¿da placówka edukacyjna, a szczególnie uczelnia wy¿sza to miejsce, gdzie pada wiele ró¿norodnych pytañ. Pytania zadaj¹ wyk³adowcy
i studenci, szefowie i podw³adni. Pytaj¹ niemal wszyscy. Przygotowanie
rzetelnych odpowiedzi bywa jednak znacznie trudniejsze. Jako pracownicy biblioteki doskonale o tym wiemy i staramy siê pomóc naszym czytelnikom w odnalezieniu i wyselekcjonowaniu potrzebnych informacji. Sk¹d
i jak je czerpaæ, by znaleæ to, czego akurat potrzebujemy  oto jest
pytanie. Uczciwie muszê przyznaæ, ¿e nawet dla bibliotekarza czasami
jest to powa¿ny dylemat. Wszystko zale¿y od tego, jakiego typu wiedza
jest nam niezbêdna oraz ile czasu mamy na jej opanowanie. Zanim przyst¹pimy do dzia³ania, warto powiêciæ kilka chwil i przygotowaæ plan
mo¿liwie racjonalny i skuteczny. Warto uwa¿nie przeczytaæ pytania i spróbowaæ je najpierw zrozumieæ. Unikniemy wtedy pisania o wszystkim
i o niczym, a zdobyte wiadomoci bêd¹ bardziej konkretne. Czêsto stosujemy ogólnie znany sposób który mo¿na okreliæ od ogó³u do szczegó³u. Podstawow¹ wiedzê, obok skryptów i podrêczników, znajdziemy
zawsze w encyklopediach i leksykonach. Niby oczywiste, nieprawda¿?
Warto jednak korzystaæ z tych publikowanych przez wydawców, którzy
ciesz¹ siê renom¹ na rynku. Do takich zaliczam : Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, a wród obcojêzycznych np. Encyklopediê Britannicê. Podstawowe dane mo¿na te¿ ³atwo
uzyskaæ korzystaj¹c z sieci. Wystarczy u¿yæ jednej z popularnych wyszukiwarek np. www.altavista.com. Osobicie najbardziej sobie ceniê google.com. Nie jestem w tym pogl¹dzie odosobniony skoro z wynalazku
Sergeya Brina i Larrego Pagea internauci korzystaj¹ oko³o 200 milionów
razy w ci¹gu doby. Ten inteligentny pomocnik potrafi przeszukaæ oko³o
3 miliardów stron, a jedna taka operacja trwa oko³o pó³ sekundy.
Do tego, co znajdziemy w Internecie, nale¿y jednak podchodziæ
sceptycznie. Na dyskach komputerów tworz¹cych sieæ mo¿na bez
problemu umieciæ wszystko, co nam przyjdzie do g³owy. Jakoæ
merytoryczna stron czêsto bywa nienajwy¿szego lotu. Apel ten kieruje szczególnie do pocz¹tkuj¹cych internautów. Jest bowiem niebywale trudno oceniæ jakoæ prezentowanych w sieci informacji. Aby
ograniczyæ mo¿liwoæ b³êdów proponujê korzystaæ z oficjalnych stron
instytucji, stowarzyszeñ naukowych, urzêdów. itp. Zwykle dobre
serwisy oferuj¹ stowarzyszenia i organizacje pozarz¹dowe o charakterze niedochodowym. Z wiêksz¹ ostro¿noci¹ nale¿y podchodziæ do
grup dyskusyjnych, lecz te specjalistyczne o bardzo w¹skiej tematyce
mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne. I tu drobna uwaga. Zanim zapisze-
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my siê na listê i zadamy pytanie spróbujmy przejrzeæ jej archiwum.
W wielu przypadkach sami znajdziemy odpowied na nurtuj¹ce nas problemy. Pamiêtajmy te¿, ¿e w bezp³atnych, ogólnodostêpnych serwisach
raczej nie uda siê odszukaæ specjalistycznych danych technicznych. Jeli
s¹ one osi¹galne w sieci, za ich uzyskanie nale¿y zap³aciæ. Dobrym przyk³adem s¹ tu np. portale prawne czy ekonomiczne. Darmowy zbiór aktów
prawnych ³atwo znajdziemy w serwisie Sejmu RP pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html. Na marginesie mi³a wiadomoæ.
W bie¿¹cym roku mo¿ecie Pañstwo bezp³atnie korzystaæ z systemu informacji prawnej LEX. Dostêp jest mo¿liwy na jednym stanowisku w OIN
p. 217 po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Wiedzy szczegó³owej najlepiej szukaæ w czasopismach fachowych.
Powodów jest kilka. Wymieniê tylko takie jak: ogromna ró¿norodnoæ
i w¹ska specjalizacja periodyków, o wiele krótszy  w porównaniu ze
skryptami czy ksi¹¿kami  cykl wydawniczy. Dziêki temu mo¿emy
tam znaleæ najnowsze doniesienia o badaniach i osi¹gniêciach naukowych Warto podkreliæ, ¿e renomowane czasopisma naukowe takie
jak np. Scientists, Nature, Lancet maj¹ jasne kryteria doboru
autorów i cile okrelone zasady recenzowania tekstów. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e najczêciej w publikacjach tytu³y czasopism wystêpuj¹
w formie skróconej. Pamiêtajmy wiêc, by je poprawnie rozwin¹æ. Chcê
w tym miejscu przypomnieæ o mo¿liwociach korzystania z dostêpu
do czasopism z komputerów na terenie uczelni. S¹ to zarówno bazy
pe³nych tekstów (Elsevier), bazy streszczeñ (Engineeringvillage2), jak
i bazy mieszane (EBSCO)  czasopisma amerykañskie. Zapraszamy
na strony Biblioteki www.bg.wat.edu.pl.
Co jednak zrobiæ, gdy potrzebujemy konkretnej ksi¹¿ki, której zabrak³o w naszej uczelnianej bibliotece? Spróbujmy poszukaæ jej w swojej najbli¿szej okolicy. Byæ mo¿e znajdziemy j¹ w innej bibliotece. Aby
skorzystaæ na miejscu ze zbiorów wiêkszoci bibliotek wystarczy okazaæ dokument ze zdjêciem stwierdzaj¹cy to¿samoæ. Taka droga jest
jedyn¹, jeli poszukiwane dzie³o znajduje siê w której z warszawskich
bibliotek. Co jednak, jeli jest ona w innym miecie, lub nawet za granic¹?
W takiej sytuacji mo¿emy pomóc, realizuj¹c (dla potrzeb naukowych)
wypo¿yczenie miêdzybiblioteczne (w wiêkszoci wypadków nieodp³atne). Sprowadzone ksi¹¿ki udostêpniamy na miejscu w czytelni.
Ramy tego tekstu nie pozwoli³y autorowi poruszyæ wielu jeszcze
aspektów tematu. ¯ywi on wszak¿e nadziejê, ¿e zawarte powy¿ej uwagi
oka¿¹ siê przydatne chocia¿ niektórym czytelnikom. Tych, których
tekst znudzi³, zapraszam do lektury innych artyku³ów G³osu Akademickiego Jak zwykle czekamy na Pañstwa uwagi i pytania w Oddziale
Informacji Naukowej pokój 217, tel. 839396, e-mail : oin@wat.edu.pl.
A na koniec propozycja, dok¹d wybraæ siê na narty. Jedcie na S³owacjê. Jest blisko i tanio. Wiêcej informacji na stronach : www.tatry.sk
Piotr Staniak
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT
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Marian i Hela odwiedzili Bemowo
Uprawiaj¹cy satyrê obyczajow¹ i polityczn¹, nale¿¹cy do czo³ówki polskiej sceny rozrywkowej kabaret KOÑ POLSKI wyst¹pi³ 20 lutego w sali widowiskowej Klubu WAT. Wród
kilkunastu utworów, jakie zaprezentowa³ bemowskiej publicznoci, znalaz³y siê m. in. takie
skecze i piosenki jak: Wybory, Komórkowcy, Supermarket, Stasiek Górecki,
Plebiscyt na Sportowca Roku, W naszej gminie. Najwiêkszymi owacjami widownia uhonorowa³a jednak Mariana i Helê.
Kabaret KOÑ POLSKI powsta³ w 1985 roku w rodowisku akademickim Wy¿szej Szko³y
In¿ynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszaliñska) z inicjatywy Leszka Malinowskiego
 szefa zespo³u i autora wiêkszoci tekstów. Na I Przegl¹dzie Kabaretów PAKA w Krakowie kabaret otrzyma³ nagrodê GRAND PRIX. Oprócz tego wielokrotnie by³ nagradzany na przegl¹dach i festiwalach: na
Lidzbarskich Biesiadach Satyry i Humoru otrzyma³
Z³ot¹ Szpilkê, nagrodê g³ówn¹ na Ogólnopolskich
Targach Kabaretowych Otaka we Wroc³awiu, pierwsze miejsce na Festiwalu Osobliwoci Kabaretowych
Foka w Warszawie, a tak¿e presti¿ow¹ Nagrodê
M³odych im. Stanis³awa Wyspiañskiego przyznan¹
przez Urz¹d Rady Ministrów i jury, w którym zasiadali m. in. Andrzej Wajda i Andrzej £apicki. Kabaretowi przypad³y te¿ nagrody Andrzeja  przyznana
przez wroc³awski kabaret ELITA oraz Hanysa 
przyznana przez kabaret Rak z Rudy l¹skiej.
Na winoujskiej FAMIE, latem 1996 r., KOÑ POLSKI otrzyma³ nagrodê II Programu TVP. Od tego czasu grupa stale wspó³pracuje z telewizyjn¹ dwójk¹.
KOÑ POLSKI ma równie¿ na swym koncie cykle scenek i programów rozrywkowych dla I Programu TVP
(m. in. cykl pt. Koñ-serwa niadaniowa), Naszej
Telewizji i Canal Plus. Cz³onkowie zespo³u brali
udzia³ w dwóch serialach telewizyjnych wg. scenariusza Leszka Malinowskiego: Badziewiakowie i
Skarb Sekretarza. Od kilku lat kabaret z powodzeniem daje wystêpy poza granicami kraju, m. in.
1
w Rosji, Niemczech, USA (w Chicago, Nowym Jorku, San Francisco i na Florydzie).
Aktualnie w sk³ad KONIA POLSKIEGO
wchodz¹: Leszek Malinowski  autor, re¿yser, szef,
Hela, Badziewiak, Stasiek Górecki; Waldemar Sierañski  wspó³praca autorska, Marian,
3
Szeregowy Malanka, Majkel; Jaros³aw Barów  kompozytor, aran¿er i instrumentalista. Z kabaretem wspó³pracuje chórek ¿eñski Koniczynki w sk³adzie: Agnieszka Babicz, Marysia Borzyszkowska. (ed)
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