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Kolejna, druga w tym roku, akcja poboru krwi
i osocza zorganizowana przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy Wojskowej Akademii Technicznej i Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa
Obrony Narodowej odby³a siê
30 marca.
Wziê³o
w
niej
udzia³
78
osób.
W sumie odda³y one 36,45 l krwi. Nastêpna zbiórka odbêdzie siê 2 czerwca br. (ed)
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17 kwietnia br. min¹³ rok od objêcia w³adzy nad
Akademi¹ przez gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego.
Rozmowê z komendantem-rektorem WAT zamiecimy w najbli¿szym numerze G³osu Akademickiego.
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AKTUALNOCI

SENAT POSTANOWI£
na posiedzeniu w dniu 26.02.2004 r.

§ Na podstawie §142 ust. 2 Statutu WAT, w wyniku g³osowania
tajnego, wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania:
 dr. hab. in¿. Boles³awa Szafrañskiego z WCY na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na czas nieokrelony,
 dr. hab. in¿. Tadeusza Nowickiego z WCY na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
§ Na podstawie art. 48 pkt 10 oraz w zwi¹zku z art. 111 ustawy
z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65 poz.
385 wraz z pón. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 31.03.1965 r. o wy¿szym szkolnictwie wojskowym, podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustalania wysokoci honorarium w wynagrodzeniu (uposa¿eniu) zasadniczym wynikaj¹cym ze stosunku pracy (wyznaczenia na stanowisko) nauczycieli akademickich z tytu³u przeniesienia autorskich praw maj¹tkowych.
§ Uchwali³ Regulamin Senatu Wojskowej Akademii Technicznej.
§ Zatwierdzi³ Regulamin Rady Naukowej Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki WAT.
§ Zatwierdzi³ Regulamin Rady Naukowej Instytutu Optoelektroniki WAT.
§ Uchwali³ Regulaminy senackich komisji: ds. kszta³cenia, ds. nauki, ds. rozwoju Akademii, ds. etyki zawodowej, ds. historii i tradycji, ds. kadr, ds. mienia i finansów, ds. wspó³pracy z zagranic¹,
ds. statutu i regulaminów.
§ Po zapoznaniu siê z dorobkiem naukowym prof. dr. hab. in¿.
Jana Osieckiego postanowi³ poprzeæ inicjatywê nadania Mu tytu³u doktora honoris causa Politechniki wiêtokrzyskiej.
§ Dzia³aj¹c na podstawie § 63 ust. 1 Statutu WAT, wybra³ na cz³onka
senackiej komisji ds. kszta³cenia na kadencjê 2003-2005 prof. dr.
hab. in¿. Mariana Dacko.

Uczelnie bli¿ej siebie
1 marca 2004 rektorzy Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
i prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Mañkowski podpisali w Akademii porozumienie o wspólnej organizacji przysposobienia obronnego. Rektorowi Politechniki towarzyszyli prorektor ds. nauki prof. dr hab. in¿.
Piotr Wolañski oraz prorektor ds. studenckich prof. nzw. dr hab. in¿.
Andrzej Jakubiak.

Rektorzy PW i WAT podczas podpisywania porozumienia.
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§ Dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust. 1 pkt 11 Statutu WAT, pozytywnie zaopiniowa³ Regulamin Organizacyjny Wojskowej Akademii Technicznej.
§ Dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust. 1 pkt 21 Statutu WAT, pozytywnie zaopiniowa³ wnioski w sprawie przyst¹pienia WAT do:
 konsorcjum naukowo-przemys³owego o nazwie: LASEROWA OBRÓBKA MATERIA£ÓW (akronim LASPROMAT),
 konsorcjum naukowo-przemys³owego o nazwie: TIFORA,
 konsorcjum naukowo-przemys³owego o nazwie: POLSKA
OPTOELEKTRONIKA,
 konsorcjum naukowo-przemys³owego o nazwie: MATERIA£Y WYSOKOENERGETYCZNE  RODOWISKO 
BEZPIECZEÑSTWO,
§ Dzia³aj¹c na podstawie § 63 ust. 1 pkt 18 Statutu WAT, pozytywnie zaopiniowa³ przedstawiony przez Dyrektora Administracyjnego plan rzeczowo-finansowy Wojskowej Akademii Technicznej na rok 2004.

na posiedzeniu w dniu 4.03.2004 r.

§ Wprowadzi³ zmiany do Uchwa³y Senatu WAT Nr 63/2003 z dnia
5 czerwca 2003 r. w sprawie rocznego wymiaru pensum nauczycieli akademickich WAT oraz rodzajów zajêæ dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum
§ Dzia³aj¹c na podstawie § 60 ust. 1 pkt 20 Statutu WAT, ustali³
Zasady podzia³u rodków finansowych na badania w³asne.
§ Podj¹³ uchwa³ê w sprawie zasad wydawania odznaki absolwenta
Wojskowej Akademii Technicznej.
Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na ww. posiedzeniach mo¿na znaleæ w Serwisie Intranetowym Akademii.

GOCIE W WAT
Po uroczystoci podpisania porozumienia gocie, w towarzystwie
rektora WAT  prof. Bogus³awa Smólskiego, prorektora ds. naukowych - prof. nzw. Tadeusza Niezgody, dyrektora administracyjnego
WAT  dr in¿. Andrzeja Witczaka oraz dziekana WMT prof. dr hab.
in¿. Aleksandra Olejnika, komendanta WTW p³k dr hab. in¿. Zygmunta Mierczyka oraz dziekana WEL dr hab. in¿. Grzegorza Ró¿añskiego
zwiedzili tunel aerodynamiczny ma³ych prêdkoci w Instytucie Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki, komorê kompatybilnoci na
Wydziale Elektroniki, a tak¿e laboratorium spektroskopii laserowej
i nanotechnologii.
W czasie wizyty dodatkowo uzgodniono zasady kontaktów roboczych w celu opracowania wspólnych projektów studiów oraz wspó³pracy naukowo-badawczej. (asb)

Podczas wizyty w Instytucie Optoelektroniki.
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Kanadyjczycy w Akademii
 Polscy ¿o³nierze postrzegani s¹ jako rzetelny sojusznik w NATO,
zdecydowanie d¹¿¹cy do modernizacji swoich si³ zbrojnych. Rola wiod¹cej uczelni technicznej w tym dziele jest na pewno znacz¹ca. Dlatego
przygotowuj¹c specjalny raport powiêcony przemianom w polskich si³ach zbrojnych nie moglimy nie byæ w WAT. Nasz raport by³by niepe³ny.
Takie uzasadnienie odwiedzin naszej uczelni us³ysza³em od pana
Sean Maloney, historyka wojskowoci, wyk³adowcy i eksperta Royal
Military College z Kingston (Kanada), który wraz z Jeffrey Loube,
emerytowanym oficerem kanadyjskiej Marynarki Wojennej, a obecnie
zastêpc¹ redaktora naczelnego czasomisma MS&T (Military Simulation and Training) powiêconego zagadnieniom szkolenia wojskowego oraz kadetem Micha³em Medyk¹ z Royal Military College w Kingston z³o¿y³ 5 marca br. krótk¹ wizytê w WAT.
Kanadyjscy gocie, którzy wczeniej odwiedzili m.in. 25. Brygadê
Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz., Centrum Szkolenia MW
w Ustce, Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ Si³ Powietrznych w Dêblinie, kwaterê g³ówn¹ Wielonarodowego Korpusu Pó³noc-Zachód w Szczecinie,
a tak¿e uczestniczyli w szeregu spotkañ merytorycznych z przedstawicielami MON i MSZ, spotkali siê z prorektorem ds. naukowych dr.
hab. in¿. Tadeuszem Niezgod¹ oraz kierownikiem Dzia³u Organizacji
Kszta³cenia dr. in¿. Piotrem Zalewskim.
W trakcie spotkania gocie szczególnie ¿ywo interesowali siê osi¹gniêciami zespo³ów naukowo-badawczych oraz realizowanym obecnie
systemem kszta³cenia, zarówno przysz³ych kadr technicznych dla wojska, jak i studentów cywilnych, którzy  jak wyrazili przypuszczenie 
jako profesjonalici trafi¹ do zak³adów przemys³u obronnego. Z ogrom-

nym uznaniem wyra¿ali siê o przyjêtym w WAT optymalnym wykorzystaniu zgromadzonego tu potencja³u intelektualnego i laboratoryjnego dla potrzeb wojska i kraju.  Kanadyjczycy mog¹ siê od was uczyæ jak
to robiæ przy redukuj¹cej siê armii  stwierdzi³ Sean Maloney.
Na zakoñczenie kilkugodzinnego pobytu gocie zapoznali siê z laboratoriami Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej
Wydzia³u Mechanicznego.
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT

Na zdj. od lewej: M. Medyka, S. Maloney, J. Loube oraz t³umacz.

Mo¿liwoci wspó³pracy
W dniach 15-16 marca br., na zaproszenie rektora WAT gen. bryg.
prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego, przebywa³a w naszej uczelni
delegacja Szwedzkiej Agencji Badañ Obronnych (FOI) z zastêpc¹ dyrektora prof. Larsem Stenholmem na czele. W jej sk³adzie znaleli siê
te¿: Gunnar Hovmark  kierownik programu aeronautyki i pojazdów
bezza³ogowych i Ulf Ringh  dyrektor programów badawczych z zakresu walki radioelektronicznej. Celem wizyty by³o nawi¹zanie
wspó³pracy miêdzy naszymi instytucjami i okrelenie konkretnych
obszarów jej realizacji.
W trakcie roboczego spotkania prorektor ds. naukowych WAT
dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda w towarzystwie prodziekanów ds. naukowych z WCY, WEL i WIC oraz dyrektora IOE przedstawi³ misjê,
historiê, strukturê i potencja³ dydaktyczno-naukowy Akademii. Zasadnicz¹ czêæ wyst¹pienia prorektora Tadeusza Niezgody zajê³o omówie-

nie osi¹gniêæ i dzia³alnoci naukowo-badawczej, gdy¿ g³ównie w niej
obie strony widz¹ potencjalne pole wspó³pracy miêdzy WAT i FOI.
Z kolei prof. Lars Stenholm zaprezentowa³ zebranym wszystkie
aspekty dzia³alnoci FOI, która jest g³ównym orodkiem formu³owania ekspertyz, ocen, rekomendacji na zlecenie szwedzkiego ministerstwa obrony, a tym samym kszta³towania polityki obronnej Szwecji.
Agencja, jako instytucja niezale¿na, kontraktuje tak¿e wiele opracowañ dla szwedzkiego przemys³u obronnego, licz¹cego siê w skali miêdzynarodowej dziêki takim firmom jak Bofors czy Ericson.
By s¹siedzi zza Ba³tyku mogli lepiej poznaæ nasz¹ uczelniê zaproszeni zostali do odwiedzenia Laboratorium Robotyki i Grafiki Komputerowej na Wydziale Cybernetyki oraz Instytutów Telekomunikacji
i Radiolokacji na Wydziale Elektroniki. Ponadto gocie ze Szwecji mieli okazjê zapoznaæ siê z Laboratorium wiat³owodowym i Fizyki Technicznej, gdzie honory gospodarza pe³ni³ i wyjanieñ udziela³ prof. Leszek Jaroszewicz.
Znaczn¹ czêæ programu wizyty wype³ni³ Instytut Optoelektroniki, gdzie gocie oprowadzani przez pp³k. dr. in¿. Krzysztofa
Kopczyñskiego zapoznali siê z laboratoriami spektroskopii, metrologii laserowej, laserowego wytwarzania cienkich warstw, technologii optycznych, systemów podczerwieni, symulacji komputerowych
oddzia³ywañ dynamicznych oraz elektroniki kwantowej. Szczególne
zainteresowanie szwedzkich goci wzbudzi³y wojskowe zastosowania opracowañ powsta³ych w instytucie. Pytañ i profesjonalnych
dyskusji by³o wiele.
Poniewa¿ nasi gocie byli po raz pierwszy w Warszawie mieli te¿
okazjê przespacerowaæ siê po £azienkach, Trakcie Królewskim, Starym Miecie, zajrzeæ do Zamku i Teatru Wielkiego w towarzystwie
licencjonowanego przewodnika, którym by³ ni¿ej podpisany.
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT

W Pracowni Badañ Spektralnych. Od lewej: pp³k dr in¿. K. Kopczyñski, p³k dr in¿.
M. Kwany, prof. L. Stenholm, U. Ringh i G. Hovmark.
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GOCIE W WAT

Oferta WAT nie tylko dla studentów
26 marca gocilimy w Akademii delegacjê Dowództwa Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej z genera³em brygady Zbigniewem
Bielewiczem  szefem Szkolenia WLOP na czele.
W³adze Akademii przedstawi³y szacownym gociom szerok¹
ofertê kszta³cenia specjalistów oraz ofertê prac eksperckich na potrzeby WLOP. Dziekani wydzia³ów akademickich i Wydzia³u Techniki Wojskowej przedstawili kierownictwu WLOP najciekawsze
laboratoria i zak³ady prowadz¹ce prace z zakresu technik i technologii lotniczych na Wydziale Elektroniki, Cybernetyki, Mechatroniki i Wydziale Techniki Wojskowej.Gocie wziêli udzia³ w szeregu
szczegó³owych prezentacji przygotowanych przez Wydzia³ Elektroniczny, Mechatroniki, In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
a tak¿e Techniki
Wojskowej.
W³adze naszej uczelni zaprezentowa³y
równie¿ opracow y w a n e
w WAT projekty
dotycz¹ce modeli kszta³cenia kadr
oficerów  specjalistów na poPrezentacja w Instytucie Optoelektoniki.
trzeby Si³ Zbrojnych RP. (asb)

20 kwietnia kilkugodzinn¹, robocz¹ wizytê z³o¿y³ w Akademii
zastêpca komendanta g³ównego ¯andarmerii Wojskowej p³k Krzysztof Busz. Po krótkim spotkaniu z rektorem WAT gen. bryg. prof. dr.
hab. in¿. Bogus³awem Smólskim, p³k Busz, wraz z towarzysz¹cymi
mu osobami, zapozna³ siê z ofert¹ naukowo-dydaktyczn¹ naszej uczelni.
Przede wszystkim interesowa³ siê studiami podyplomowymi
i kursami dokszta³caj¹cymi, z któych mogliby skorzystaæ jego podwa³adni, a tak¿e mo¿liwociami nawi¹zania cis³ej wspó³pracy z nasz¹ uczelni¹ w zakresie przeprowadzania przez ni¹ ekspertyz na potrzeby ¯andarmerii.
Zwiedzi³ te¿ laboratoria: spektroskopii laserowej w Instytucie
Optoelektroniki, chemii na Wydziale In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej, rozpoznania i walki
radioelektronicznej na Wydziale Elektroniki oraz broni
palnej, balistyki
i materia³ów
wybuchowych
na
Wydziale
Mechatroniki.
(ed)
Podczas wizyty w laboratorium broni palnej na WMT.

Kursy stanadaryzacyjne w IASDiL

20 kwietnia br. sekretarz stanu, I wiceminister obrony narodowej
Janusz Zemke oraz dyrektor Agencji Standaryzacyjnej NATO (NATO
Standardization Agency) gen. bryg. Julian Maj, w obecnoci przedstawicieli WAT: komendanta-rektora gen. bryg. Bogus³awa Smólskiego
oraz dyrektora Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki p³k. Zbigniewa wi¹tnickiego podpisali umowê w sprawie prowadzenia szkoleñ standaryzacyjnych na potrzeby NATO. Miejscem
realizacji szkoleñ bêdzie Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT. Pierwsz¹, pilota¿ow¹ edycjê kursu Standaryzacja w NATO (Standardization within NATO), zaplanowano od 28 czerwca do 2 lipca bie¿¹cego roku.
Bêdzie to pierwsze szkolenie organizowane przez stronê polsk¹ na zlecenie Paktu Pó³nocnoatlantyckiego dla pozosta³ych jego cz³onków
i uczestników programu Partnerstwo dla Pokoju. Kursy prowadzone
bêd¹ w jêzyku angielskim.
Podpisanie umowy poprzedzone by³o konsultacjami i wizytami
w Akademii przedstawicieli NSA (NATO Standardyzation Agency),
WCNJiK (Wojskowego Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji)
oraz ministra obrony narodowej. 20 kwietnia br. (w dniu podpisania
umowy) wizytê
w naszej uczelni
z³o¿y³ dyrektor
Agencji Standaryzacyjnej NATO
gen. bryg. Julian
Maj, w asycie
p³k. Petera Ferraro (US Marines),
pp³k. Tymothyego Malinskiego
(US Air Force)
oraz dyrektora
Na zdjêciu od lewej: pp³k Timothy Malinski, p³k Peter FerWojskowego Cen- raro i gen. bryg. Julian Maj.
trum Normalizacji
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Jakoci i Kodyfikacji Mariana P³awiaka. Z ramienia WAT delegacjê
przyj¹³ komendant-rektor gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³aw Smólski, z-ca komendanta p³k dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki, prorektor ds.
kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, komendant Wydzia³u Techniki Wojskowej p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk oraz dyrektor administracyjny dr in¿.
Andrzej Witczak. Delegacja zapozna³a siê z baz¹ hotelow¹
i sportow¹ WAT.
W drugiej czêci wizyty,
która odby³a siê w Instytucie
Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki, gocie zostali zapoznani przez dyrektora
IASDiL p³k. Zbigniewa wi¹tnickiego z histori¹, tradycjami
WAT-u, struktur¹, zadaniami
i baz¹ dydaktyczn¹ Instytutu
oraz propozycj¹ programu kursu Standaryzacja w NATO.
W spotkaniu udzia³ wziêli zaproszeni do wspó³realizacji
pierwszej edycji kursu profesorowie Polskiej Akademii
Nauk: Jacek Koronacki i Olgierd Cesare Balducci (na pierwszym planie)
podczas wizyty w IASDiL.
Hryniewicz.
22 kwietnia br. z wizyt¹ w IASDiL, w towarzystwie przedstawicieli Wojskowego Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji,
przebywa³ natomiast Cesare Balducci  zastêpca dyrektora Agencji
Standaryzacyjnej NATO. W trakcie wizyty dokonano uzgodnieñ
zwi¹zanych z przygotowaniami pierwszego, pilota¿owego kursu
standaryzacyjnego.
kpt. mgr in¿. Ryszard Lewiñski
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Nasz absolwent wród najlepszych
12 marca br. w siedzibie Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Polskich (SIMP) w Warszawie odby³a siê uroczystoæ wrêczenia nagród
w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodê Prezesa SIMP
na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ o profilu mechanicznym (pod patronatem
ministra nauki, przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych). Wród wyró¿nionych, po raz pierwszy w historii Wojskowej Akademii Technicznej, znalaz³ siê
nasz wychowanek  ppor. in¿. Micha³ Binek  absolwent Wydzia³u
Mechatroniki, który za pracê dyplomow¹ pt. Projekt 5,56 mm karabinka wz.1996 Beryl w uk³adzie bezkolbowym otrzyma³ Dyplom Uznania i List Gratulacyjny.
Wczeniej osi¹gniêcia ppor. Micha³a Binka (wówczas jeszcze sier¿.
pchor.) wyró¿nili: JM Rektor WAT, przyznaj¹c mu dyplom za uzyskanie II miejsca w Konkursie na najlepsz¹ pracê in¿yniersk¹ roku
akademickiego 2001/2002 oraz redaktor naczelny dwumiesiêcznika
Wojskowy Przegl¹d Techniczny i Logistyczny, wyró¿niaj¹c Go swoj¹
Nagrod¹ Specjaln¹ Za oryginalne rozwi¹zanie tematu na VIII Semi-

narium Ko³a Naukowego Mechatroników
(wyniki Jego pracy zosta³y opublikowane w Wojskowym Przegl¹dzie Technicznym i Logistycznym nr 5 z 2002 r.).
Obecnie ppor. in¿. Micha³ Binek pe³ni
s³u¿bê w 1. Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kociuszki na stanowisku dowódcy plutonu artylerii przeciwlotniczej.
Ponadto jest studentem zaocznych studiów magisterskich na Wydziale Mechatroniki WAT oraz uczestniczy w stacjonarnym kursie jêzyka angielskiego (poziom III STANAG).
Obiektem Jego zainteresowañ pozosta³a broñ strzelecka (zw³aszcza w uk³adzie bull-pup), a swoj¹ pasjê
rozwija nadal w Kole Naukowym Mechatroników (którego cz³onkiem jest od 2000 r.) pod kierunkiem naukowym pp³k. dr. in¿. Ryszarda Woniaka.
Wyniki swojej dotychczasowej pracy zamierza przedstawiæ
na Miêdzynarodowym Seminarium Kó³ Naukowych w Akademii
Wojskowej w Liptovskim Mikulasu (S³owacja), które odbêdzie siê
25 maja 2004 roku.
Karolina Piejak

Kolejna nagroda dla Optoelektroników
W dniach 14-16.04.2004 r. w Ulanowie ko³o Nowej Sarzyny,
pod patronatem G³ównego Urzêdu Miar, odby³a siê V Konferencja
Naukowo-Techniczna Zastosowanie Technologii i Systemów Pomiarowych w Przemyle. W czasie konferencji by³y prezentowane
referaty i komunikaty z zakresu uk³adów, urz¹dzeñ i systemów pomiarowych stosowanych w ró¿nych obszarach nauki i techniki. Równolegle na stoiskach firmowych wystawiano wybrane produkty, technologie i urz¹dzenia. Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ reprezentowa³ mjr mgr in¿. Andrzej Gietka z Instytutu Optoelektroniki, który
przedstawi³ referat pt. Zastosowanie urz¹dzeñ niebieskiej optoelektroniki w monitoringu rodowiska, natomiast na stoisku WAT
prezentowane by³y przez mjr. dr. in¿. Wies³awa Piotrowskiego radiometry promieniowania UV opracowane w Instytucie Optoelektroniki w ramach programu Niebieska Optoelektronika.
Program ten dotyczy wa¿nego, szybko rozwijaj¹cego siê w ostatnich latach, kierunku badañ zwi¹zanego z otrzymywaniem
i zastosowaniem nowych materia³ów pó³przewodnikowych GaN, AlN i InN. G³ównym jego celem jest opanowanie technologii pó³przewodnikowych laserów niebieskich w Centrum Badañ Wysokocinieniowych PAN, detektorów UV w Instytucie
Technologii Materia³ów Elektronicznych
oraz urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych przyrz¹dy niebieskiej optoelektroniki. W pracach
nad urz¹dzeniami optoelektronicznymi
wykorzystuj¹cymi ród³a wiat³a UV i
wiat³a niebieskiego oraz systemy detekcji
promieniowania UV bezporednio uczestniczy Wojskowa Akademia Techniczna,
gdzie opracowano unikatowe technologie
podwójnego zastosowania, czyli technologie opracowane na potrzeby
techniki wojskowej, które mog¹ byæ wykorzystane w przemyle, metrologii, ochronie rodowiska i medycynie.
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W wyniku realizacji prac w zakresie
praktycznego zastosowania detektorów
GaN i InGaN w zespole naukowym p³k.
dr. hab. in¿. Zygmunta Mierczyka, zbudowano dozymetr promieniowania UV,
w którym wykorzystano fotodiodê GaN
oraz filtry optyczne kszta³tuj¹ce charakterystykê spektraln¹ detektora. Mierz¹c
ca³kowite napromienienie w zakresie
280¸320 nm mo¿na okreliæ tzw. dawkê
erytemaln¹ promieniowania UV, czyli
dawkê wywo³uj¹c¹ zmiany chorobowe
w skórze pod wp³ywem ultrafioletu.
Opracowano równie¿ precyzyjny radiometr  rejestrator promieniowania UV do
badania emisji ultrafioletu przez ró¿ne ród³a naturalne i sztuczne. Zastosowany w dozymetrze czu³y detektor UV oraz kwarcowa optyka odbiorcza
umo¿liwiaj¹ pomiar ca³kowitego napromienienia w zakresie 180¸300 nm.
Przyrz¹d ten umo¿liwia zatem pomiar emisji ró¿nych róde³ promieniowania UV, w tym emituj¹cych w obszarze SOLAR BLIND. Mierz¹c ca³kowite
napromienienie w zakresie spektralnym poni¿ej 280 nm mo¿na wykryæ
ró¿ne sztuczne ród³a promieniowania UV. Wstêpne pomiary czu³oci opracowanego radiometru wykaza³y, ¿e mo¿liwa jest detekcja sygna³ów rzêdu
pW/cm2. Ponadto, badania czu³oci radiometru na dynamiczne zmiany sygna³u pochodz¹cego od promieniowania s³onecznego wykaza³y, ¿e radiometr jest czu³y na tzw. ujemny kontrast. Powy¿sze efekty s¹ wykorzystywane miêdzy innymi w wojskowych systemach obserwacji, wykrywania i identyfikacji celów.
W czasie trwania konferencji rozstrzygniêto konkurs na najlepszy
produkt w poszczególnych kategoriach tematycznych. Prezentowane
na stoisku Wojskowej Akademii Technicznej radiometry promieniowania UV zdoby³y pierwsze miejsce w kategorii optoelektronika, a Instytut Optoelektroniki WAT uhonorowano statuetk¹ i dyplomem.
dr in¿. Zbigniew Patron
IOE
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Posiedzenie grupy roboczej NATO  SET  053/TG  29
W lutym br. na terenie Instytutu Radiolokacji w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odby³o siê posiedzenie NATOwskiej grupy roboczej SET  053/TG  29. Grupa ta funkcjonuje
w ramach Research and Technology Organization (RTO) i wchodzi
w sk³ad panelu Sensors and Electronics Technology (SET). Tematyka
prowadzonych przez ni¹ prac koncentruje siê na automatycznym rozpoznawaniu z powietrza obiektów naziemnych metodami radiolokacyjnymi i z tego powodu jest identyfikowana z has³em Automatic
Target Recognition by Radar. Radiolokacyjne metody rozpoznawania,
stanowi¹ce przedmiot zainteresowania grupy, zosta³y ograniczone do
metod rozwijanych w ramach teorii radarów z syntetyczn¹ apertur¹
oznaczanych skrótem SAR.
W sk³ad SET  053/TG  29 wchodz¹ przedstawiciele nastêpuj¹cych 10 krajów cz³onkowskich NATO: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, RFN, W³och, Holandii, Norwegii, Danii i Polski. Reprezentuj¹ oni powa¿ne instytucje badawcze zwi¹zane z odpowiednimi
narodowymi Ministerstwami Obrony oraz cywilne, pracuj¹ce na potrzeby obronnoci krajów cz³onkowskich. Wród tych ostatnich wymieniæ mo¿na brytyjski Qinetiq, francuski ONERA, niemiecki FGAN
czy w³oski AMS. Szefem grupy jest Francuz zwi¹zany z ONERA.
Przedstawicielem Polski jest dr in¿. Witold Czarnecki  adiunkt
w Instytucie Radiolokacji WAT.
Celem, jaki ma byæ osi¹gniêty przez grupê, jest stworzenie bazy
danych sygna³ów oraz algorytmów przetwarzania s³u¿¹cych automatycznemu rozpoznawaniu. Czas pracy SET  053/TG  29 zosta³
pierwotnie ustalony na 3 lata (2001-2004), chocia¿ na warszawskim
spotkaniu postanowiono wyst¹piæ o przed³u¿enie go do 4 lat. Corocznie odbywaj¹ siê 3 posiedzenia w kolejnych krajach reprezentowanych
w grupie. Prace maj¹ czêciowo klauzulê tajnoci NATO SECRET.

W czêci jawnej posiedzenia wziêli udzia³: dr hab. Adam Kawalec, prof. WAT dyrektor Instytutu Radiolokacji, dr in¿. Jerzy Pietrasiñski  adiunkt Instytutu Radiolokacji, przewodnicz¹cy polskiej delegacji w panelu SET oraz mgr in¿. Maciej Smolarczyk i mgr
in¿. Adam Gorzelañczyk  pracownicy Przemys³owego Instytutu
Telekomunikacji.
Dyrektor Instytutu Radiolokacji przedstawi³ krótk¹ prezentacjê
kierowanej przez siebie instytucji, jej historii, profile kszta³cenia studentów i badañ naukowych. Jerzy Pietrasiñski przedstawi³ informacje
na temat Tygodnia Radiolokacji (17-21 maja), organizowanego w Warszawie. Przedstawiciele Przemys³owego Instytutu Telekomunikacji
omówili niektóre elementy prac nad polskim systemem SAR-owskim.
W dalszej, niejawnej czêci obrad uczestniczyli ju¿ tylko cz³onkowie
grupy roboczej.
Posiedzenie oraz organizacja pobytu cz³onków grupy na terenie
WAT oraz w Warszawie zosta³y przez nich bardzo dobrze ocenione,
a atmosfera towarzysz¹ca ca³oci spotkania wp³ywa³a korzystnie nie
tylko na pomyln¹ realizacjê za³o¿onych celów, lecz równie¿ na utrwalanie przyjacielskich kontaktów osobistych, stanowi¹cych bardzo
wa¿ne uzupe³nienie dla owocnej wspó³pracy zawodowej. Jednoczenie Wojskowa Akademia Techniczna, jako gospodarz spotkania, zaprezentowa³a siê zagranicznym gociom jako powa¿ny partner w kontaktach miêdzynarodowych.
Istotny udzia³ w organizacji posiedzenia mia³ Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwo sfinansowa³o tak¿e koszty ca³ego przedsiêwziêcia.
dr in¿. Witold Czarnecki

Posiedzenie Sekcji Kompatybilnoci Elektromagnetycznej
Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN
27 lutego br. w Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej odby³o siê posiedzenie Sekcji Kompatybilnoci Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, inauguruj¹ce dzia³alnoæ w nowej kadencji w latach 2004  2006. Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Sekcji, prof. dr hab. in¿. Daniel Bem, cz³onek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, naukowiec dobrze znany w naszym rodowisku, gdy¿ jest równie¿ Doktorem Honoris Causa WAT.
Na co dzieñ prof. Daniel Bem jest dziekanem Wydzia³u Elektroniki
Politechniki Wroc³awskiej.

Przewodnicz¹cy Sekcji, prof. Daniel Bem, otwieraj¹c posiedzenie, dziêkuje dziekanowi WEL dr. hab. in¿. Grzegorzowi Ró¿añskiemu (pierwszy z prawej) za gocinê.
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W sk³ad Sekcji wchodzi oko³o 30 prominentnych osób, reprezentuj¹cych czo³owe zespo³y naukowe z krajowych uczelni i instytutów
naukowo-badawczych, a tak¿e ministerstwa i agendy rz¹dowe
oraz orodki przemys³owe zajmuj¹ce siê problematyk¹ kompatybilnoci elektromagnetycznej. Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ reprezentuj¹ w niej przedstawiciele Wydzia³u Elektroniki: prof. dr hab. in¿.
Marek Amanowicz, dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, prof. WAT, oraz
dr hab. in¿. Marian Wnuk, prof. WAT. Podobnie liczn¹ ekipê posiada
w Sekcji Politechnika Wroc³awska. Najwiêcej osób reprezentuje Urz¹d
Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Zgodnie z definicj¹, kompatybilnoci¹ elektromagnetyczn¹ nazywamy zdolnoæ urz¹dzenia lub systemu do poprawnej pracy w okrelonym rodowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego
rodowiska niedopuszczalnych zaburzeñ elektromagnetycznych. Zapewnia ona prawid³ow¹ koegzystencjê elektromagnetyczn¹ ró¿nych
urz¹dzeñ radiokomunikacyjnych z innymi urz¹dzeniami oraz ród³ami zak³óceñ naturalnych i przemys³owych.
Zgodnie z prawem unijnym od stycznia 1996 roku wszystkie
wyroby dopuszczone do obrotu na rynku europejskim powinny spe³niaæ wymagania Dyrektywy Rady Europy nr 89/336 EEC dotycz¹ce
kompatybilnoci elektromagnetycznej, dlatego zagadnienia te nabieraj¹ wagi w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. St¹d
te¿ najwa¿niejszymi punktami porz¹dku posiedzenia, oprócz uchwalenia programu dzia³ania na now¹ kadencjê 2004-2006, by³o omówienie stanowiska Sekcji odnonie projektu ustawy rz¹dowej Kompatybilnoæ elektromagnetyczna oraz informacja o Naukowej Sieci Tematycznej Kompatybilnoæ elektromagnetyczna podzespo³ów, urz¹-
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dzeñ i systemów na potrzeby spo³eczeñstwa informacyjnego EMC-Net. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e Wydzia³ Elektroniki WAT jest jednym z cz³onków  za³o¿ycieli tej Naukowej Sieci Tematycznej, do której celów nale¿y  ogólnie rzecz bior¹c  u³atwianie wdra¿ania i doskonalenia metod
badañ kompatybilnoci elektromagnetycznej oraz rozwoju metod i technologii jej zapewnienia
w urz¹dzeniach i systemach elektronicznych w dobie spo³eczeñstwa informatycznego.
W porz¹dku obrad Sekcji znalaz³o siê wiele punktów zwi¹zanych z Wydzia³em Elektroniki
WAT, jak: prezentacja Wydzia³u, któr¹ przedstawi³ dziekan, dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski,
prof. WAT, wys³uchanie referatu pt.: Rola WAT w badaniach kompatybilnoci elektromagnetycznej wyg³oszonego przez prodziekana WEL ds. naukowych, dr. hab. in¿. Mariana Wnuka,
prof. WAT, a tak¿e zwiedzanie laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej.
Fakt ten, obok zaszczytu powierzenia Wydzia³owi roli organizatora posiedzenia Sekcji
wiadczy o pozycji, na jak¹ zas³u¿y³o sobie grono naszych specjalistów wród najwy¿szych
w kraju autorytetów w tej tematyce. Uznanie to nie jest bezpodstawne. Na terenie Instytutu
Telekomunikacji WEL dzia³a silny zespó³ specjalistów, skupionych wokó³ dr. hab. in¿. Mariana Wnuka i prof.
dr. hab. in¿. W³adys³awa Ko³osowskiego,
maj¹cy
w swym dorobku
nie tylko ca³y szereg opracowañ teoretycznych z zakresu kompatybilnoci elektromagnetycznej,
ale
i wiele osi¹gniêæ
praktycznych.
O jego popularnoci w krêgach fachowców mog¹
wiadczyæ takie
Dziekan WEL, dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, prof. WAT, przedstawia prezentacjê
Wydzia³u Elektroniki.
spektakularne zadania, jak np. czynny udzia³ w wyznaczeniu lokalizacji nowego nadajnika radiowego dla
RMF FM i przeprowadzeniu pomiarów jego parametrów oraz sprawdzeniu kompatybilnoci ró¿nych urz¹dzeñ, zainstalowanych w jego pobli¿u czy te¿ zlecenie przeprowadzenia
pomiarów widma czêstotliwoci urz¹dzeñ zainstalowanych na dachu hotelu Mariott w Warszawie przed wizyt¹ prezydenta USA Billa Clintona, który mia³ tam zamieszkaæ, potwierdzone nastêpnie przez przedstawicieli amerykañskich s³u¿b specjalnych.
Zachwyt i zazdroæ wród cz³onków Sekcji wzbudzi³o najm³odsze dziecko Wydzia³u 
najnowoczeniejsza w Polsce komora bezodbiciowa, zapewniaj¹ca mo¿liwoæ badania szerokiej gamy urz¹dzeñ w najszerszym w chwili obecnej w kraju zakresie czêstotliwoci, a do tego pozwalaj¹ca na prowadzenie badañ sprzêtu wojskowego i wykonywanie innych prac
niejawnych. Bezporednim efektem jej zaprezentowania by³o zaproszenie Wydzia³u do udzia³u
w przetargu na opracowanie warunków technicznych dla ruchomego stanowiska pomiaru
róde³ emisji na potrzeby Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
Na zakoñczenie obrad odby³ siê
wspólny
obiad,
w trakcie którego
uczestnicy wymieniali siê wzajemnymi dowiadczeniami w metodyce badañ kompatybilnociowych i analizie
dok³adnoci przeprowadzanych pomiarów. Nale¿y
podkreliæ, ¿e organizacja i przebieg
posiedzenia Sekcji
oraz wk³ad WyCz³onkowie Sekcji podczas obrad.
dzia³u Elektroniki
w zapewnienie mo¿liwoci zrealizowania porz¹dku obrad zyska³y wysokie uznanie jego
uczestników.
Grzegorz Sundman
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Kalendarium Nauki i Techniki
§ 16.03.1926 - po raz pierwszy w kosmos wystartowa³a rakieta napêdzana paliwem
§ 18.04.1926 - spó³ka Polskie Radio rozpoczê³a nadawanie regularnego programu radiowego
§ 28.04.1934 - na warszawskim Okêciu otwarto Port Lotniczy
§ 01.03.1937 - II Program Polskiego Radia zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoæ
§ 19.03.1945 - w Krakowie wznowi³ dzia³alnoæ Uniwersytet Jagielloñski
§ 01.04.1945 - w Warszawie otwarto Bibliotekê
Narodow¹
§ 09.03.1949 - uchwalono w Polsce ustawê o likwidacji analfabetyzmu
§ 10.04.1952 - po raz pierwszy powo³ano cz³onków Polskiej Akademii Nauk
§ 01.03.1954 - Amerykanie zdetonowali pierwsz¹ bombê wodorow¹
§ 12.04.1961 - radziecki kosmonauta Jurij Gagarin jako pierwszy cz³owiek odby³ podró¿
kosmiczn¹
§ 02.03.1969 - odby³ siê pierwszy lot samolotu Concorde
§ 20.03.1970 - powo³ano do ¿ycia Uniwersytet Gdañski
§ 04.04.1975 - za³o¿ono firmê Microsoft
§ 12.04.1981- w przestrzeñ kosmiczn¹ po raz
pierwszy wystrzelono prom kosmiczny Columbia
§ 13.03.1988 - otwarto najd³u¿szy na wiecie
tunel, ³¹cz¹cy wyspy Honsiu i Hokkaido
§ 25.03.1989 - w USA dokonano pierwszego
na wiecie jednoczesnego przeszczepu serca
i trzustki
§ 06.04.2000 - amerykañski genetyk, Craig Venter, og³osi³ odkrycie kompletnego zapisu DNA
jednej anonimowej osoby
§ 26.04.2001 - Amerykañscy uczeni skonstruowali pierwsze sztuczne p³uco wszczepiane
do organizmu chorego
§ 25.04.2002 - w pu³awskim Orodku Badañ
Weterynaryjnych otwarto pierwsze w Polsce
Laboratorium do Zwalczania Zagro¿eñ Bioterrorystycznych, którego zadaniem jest przede
wszystkim badanie i identyfikowanie najgroniejszych szczepów drobnoustrojów, jakimi
mog¹ pos³ugiwaæ siê terroryci
§ 25.04.2002 - prof. dr hab. Andrzej Tarkowski z Uniwersytetu Warszawskiego odebra³
wspólnie z dr Anne McLaren z Wielkiej Brytanii nagrodê nazywan¹ Japoñskim Noblem,
przyznan¹ za badania nad embrionalnym rozwojem ssaków
§ 29.04.2002 - naukowcy z NASA zaprezentowali najnowsze zdjêcia wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble, przedstawiaj¹ce galaktyki, które uformowa³y siê w pierwszym
okresie istnienia wszechwiata, czyli oko³o miliard lat po Wielkim Wybuchu
§ 14.04.2003 - po 13 latach badañ naukowcy
skoñczyli projekt, którego zadaniem by³o ustalenie kompletnej budowy ludzkiego DNA
(przedsiêwziêcie kosztowa³o 2,7 mld USD)
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ZESPÓ£ BADAWCZY
Materia³y ciek³okrystaliczne^
prof. dr hab. in¿. Roman D¹browski

Zespó³ Badawczy Materia³y ciek³okrystaliczne pracuje w Instytucie Chemii Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej. Zosta³ utworzony w roku 1975, równolegle z zespo³em istniej¹cym w Instytucie
Fizyki Technicznej zajmuj¹cym siê wywietlaczami ciek³okrystalicznymi. Celem utworzonych zespo³ów by³o podjêcie kompleksowych badañ
w zakresie otrzymywania nowych materia³ów ciek³okrystalicznych i ich
zastosowañ w ró¿nych obszarach nauki i technologii.
Ciekle kryszta³y s¹ uwa¿ane przez niektórych badaczy za czwarty
stan materii. Maj¹ one zdolnoci samoorganizacji i powszechnie wystêpuj¹ w organizmach ¿ywych. Ostatnio zyska³y wielkie znaczenie
w technikach zwi¹zanych z obrazowaniem, obróbk¹ i przesy³aniem
informacji np. p³askie monitory, telewizory, telefony komórkowe,
wskaniki ró¿nych urz¹dzeñ itp.

Zespó³ Badawczy Materia³y ciek³okrystaliczne (siedz¹ od lewej): Ewa Miros,
Teresa Pokorska, Mariola Bogun,dr Zofia Stolarz, ppor. Ewa Sokó³, (stoj¹
od lewej): mgr Anna Spad³o, W³odzimierz Banaszek, mgr Ewa cibior, dr in¿.
Marzena Tykarska, Krystyna Urban, mgr Julita G¹sowska, kpt. mgr in¿. Marek
Filipowicz, in¿. Jerzy Dziaduszek, dr in¿. Witold Krzewiñski, prof. Roman D¹browski, prof. Krzysztof Czupryñski, £ukasz Szczuciñski, ppor. Bogdan Jankowski.

Zespó³ Materia³y ciek³okrystaliczne od samego pocz¹tku jest
kierowany przez prof. dr. hab. in¿. Romana D¹browskiego. Obecnie pracuje w nim: 4 profesorów ( R. D¹browski, K. Czupryñski, J.
Mieczkowski, A. Orzeszko), 4 adiunktów (dr W. Drzewiñski, dr M.
Tykarska, dr Z. Stolarz, dr A. Zió³ek), starszy technolog (in¿. J. Dziaduszek), 4 asystentów-doktorantów (mgr M. Filipowicz, mgr J. G¹sowska, mgr A. Spad³o, mgr E. cibior), 2 studentów studiuj¹cych wg
programu studiów indywidualnych (B.Jankowski, E.Sokó³), aktualnie
wykonuj¹cych prace magisterskie, 1 magistrant z Uniwersytetu Warszawskiego (£. Szczuciñki) oraz kilku pracowników technicznych
(W. Banaszek, M. Bogun, K. Kenig, E. Miros, T. Pokorska, K. Urban)
oraz mistrz szklarski (B. Sobczyñski).
Zespó³ jest powszechnie uznawany jako najwa¿niejszy w Polsce
i lokuje siê w pierwszej dziesi¹tce najwa¿niejszych orodków badañ
nad ciek³ymi kryszta³ami w wiecie. Do jego znacz¹cych osi¹gniêæ
mo¿na zaliczyæ:
 syntezê nowych zwi¹zków ciek³okrystalicznych z grupy pochodnych izotiocyjanianów, charakteryzuj¹cych siê szerokim zakresem fazy
nematycznej, ma³¹ lepkoci¹ rotacyjn¹, du¿¹ dwój³omnoci¹ i korzystnym stosunkiem sta³ych elastycznoci zginania i cinania (sprzeda¿
licencji firmom: Merck, Hoffmann La Roche i Dainippon Inc);
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 wytworzenie ortokonicznych antyferroelektryków (po raz pierwszy na wiecie) pozwalaj¹ce konstruowaæ szybko dzia³aj¹ce wywietlacze charakteryzuj¹ce siê du¿ym kontrastem i du¿¹ stabilnoci¹.
Wed³ug opinii prof. S.Lagerwalla z Politechniki w Goeteborgu (Szwecja) odkrycie to jest jednym z najwa¿niejszych dokonañ ostatniego
dziesiêciolecia w zakresie nowych materia³ów ciek³okrystalicznych.
Aktualnie trwaj¹ przygotowania do stosowania ortokonicznych antyferroelektryków w wywietlaczach i innych urz¹dzeniach optycznych w Hiszpanii i Szwecji.
 wytworzenie materia³ów ciek³okrystalicznych o du¿ej dwój³omnoci (Dn=0.3÷0.4) dla potrzeb telekomunikacji i holografii. W przygotowaniu s¹ wdro¿enia, we wspó³pracy z firm¹ Optogone (Francja) i Uniwersytetem Stanowym Florydy, przyrz¹dów wykorzystuj¹cych
wytworzone materia³y;
 materia³y ciek³okrystaliczne, o zwyczajnym wspó³czynniku za³amania wiat³a no mniejszym od stopionego kwarcu, potrzebne do sterowania wi¹zk¹ wiat³a w wiat³owodach  badania prowadzone wspólnie z Instytutem Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 wykrycie zjawiska indukcji fazy smektycznej Ad w formie wyspy
otoczonej faz¹ nematyczn¹.
W wyniku prowadzonych prac wytworzono ponad trzy tysi¹ce (!)
nowych zwi¹zków ciek³okrystalicznych. Opracowano wiele mieszanin
ciek³okrystalicznych dla ró¿nych typów wywietlaczy, zaworów
i przetworników optycznych, sensorów temperatury i cinienia, holografii oraz zastosowañ w telekomunikacji.
Wyniki badañ zosta³y
opisane w ponad 250 publikacjach, przewa¿nie
w jêzyku
angielskim,
w czasopismach o wysokim wspó³czynniku IF
oraz ponad 60 patentach.
By³y wielokrotnie prezentowane na krajowych
i miêdzynarodowych
konferencjach naukowych
w formie referatów plenarnych lub komunikatów.
Badania Zespo³u s¹ finansowane przez Komitet Badañ Naukowych
(obecnie Ministerstwo Stanowisko pracy doktoranta syntetyzuj¹cego
ciek³e kryszta³y.
Nauki i Informatyzacji)
w formie zadañ statutowych i grantów. Zespó³ uczestniczy w projektach badawczych finansowanych przez Uniê Europejsk¹ i USA.
Aktualnie finansowane s¹ nastêpuj¹ce tematy badañ:
1. PBS 701 Nowe materia³y ciek³okrystaliczne dla zastosowañ w fotonice
2. Grant KBN nr 4T09A 103 24 Chiralne i achiralne wysokok¹towe
smektyki
3. Grant UE SAMPA  Synclinic and Anticlinic Mesophases for
Photonic Applications HPRN-CT-2002-00202
4. Grant UE HELMET-MOUNTED, MINIATURE INFORMATION DISPLAY SYSTEM ST-2001-37386 (014/02)
5. Grant amerykañski zawarty zosta³ z Uniwersytetem Stanowym
Floryda nr kontraktu R99021 pt. Ciek³e kryszta³y o wysokiej dwój³omnoci dla szerokok¹tnych soczewek elektronicznych
6. Grant KBN dofinansowuj¹cy grant UE - SAMPA  Synclinic and
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Anticlinic Mesophases for Photonic Applications, nr 120/E-410/
SPB/5.Pr UE Sieci/DZ 93/2003
7. Grant KBN dofinansowuj¹cy grant UE - HELMET-Mounted,
Miniature Information Display System nr 120/E-410/SPB/5.Pr UE/
DZ566/2002-2005

doktora na sta¿e naukowe do 10 europejskich uniwersytetów. Istnieje
tak¿e mo¿liwoæ doskonalenia siê w Japonii lub USA.
Zespó³ jest coraz lepiej wyposa¿ony w aparaturê badawcz¹ (posiada chromatograf gazowy wyposa¿ony w detektor masowy, kalorymetr skaningowy DSC, spektrometr do badania widm UV i VIS, IR)
oraz laboratorium przystosowane do syntezy zwi¹zków organicznych (aktualnie w przebudowie), które mo¿na uznaæ za jedno z lepiej
dostosowanych do specyfiki badañ ciek³ych kryszta³ów na wiecie.
Potrafi wytwarzaæ materia³y ciek³okrystaliczne o specjalnie wysokiej
czystoci wymagane dla pomiarów fizykochemicznych, optycznych
i zaopatruje w te materia³y wiele zespo³ów naukowych i badawczych
w kraju i za granic¹.
Du¿e znaczenie dla ca³ego Zespo³u ma praca ze studentami szczególnie uzdolnionymi. Prof. Roman D¹browski by³ za³o¿ycielem pierwszego, najstarszego w WAT Ko³a Chemików. Wielu jego wychowanków jest teraz nauczycielami akademickimi, w tym dziekan Wydzia³u
In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej, prof. Krzysztof Czupryñski.

Stanowisko do analiz termooptycznych.

Zespó³ stara siê pozyskaæ nowe granty i aktualnie Komisja Europejska  w Ramach VI Programu  zakwalifikowa³a projekt Polymeric composites including liquid crystal nano-domains do drugiego etapu oceny.
Projekt badawczy prowadzony z Uniwersytetem Floryda zosta³
rozszerzony o nowe zadania na okres 2004-2005. Do Komitetu Badañ
Naukowych zosta³ z³o¿ony wniosek Ciek³e kryszta³y o du¿ej dwój³omnoci optycznej.
Zespó³ prowadzi o¿ywion¹ wspó³pracê z wieloma orodkami naukowymi w kraju i za granic¹, a w szczególnoci z zespo³ami:
prof. Tomasza Woliñskiego - Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej;
prof. Stanis³awa Urbana z Uniwersytetu Jagielloñskiego;
prof. Jana Jad¿yna z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN;
prof. S.Rzoski z Uniwersytetu l¹skiego;
i zagranicznymi:
Prof. J. Otona z Politechniki w Madrycie (Hiszpania)
prof. F. Simoniego z Uniwersytetu Ancona (W³ochy)
prof. Shin- Tson Wu z Uniwersytetu Stanowego Florydy
prof. K. Neytsa z Uniwersytetu Gent (Belgia)
prof. J. Goodbyego z Uniwersytetu Hull (Anglia)
prof. S. Lagerwalla z Politechniki w Goeteborgu (Szwecja)
prof. W.Haase z Uniwersytetu w Darmstad (Niemcy)
prof. V.Sastry i dr K. Venu z Uniwersytetu Hyderabad (Indie)
prof. R. Paula z Uniwersytetu Zachodniego Bengalu (Indie)
prof. R. Dhara z Uniwersytetu Allahabad (Indie)
prof. S. Kobayashi z Uniwersytetu Tokijskiego (Japonia)
prof. G. Chidichimo z Uniwersytetu Calabria (W³ochy)
prof. V.Bezborodova z Instytutu Fizyki Problemów Stosowanych
Uniwersytetu w Miñsku (Bia³oru).
Prof. Zhong An z Instytutu Syntezy Chemicznej Xian (Chiny)
Wspó³praca jest prowadzona w ramach uzgodnieñ dwustronnych
lub porozumieñ miêdzypañstwowych (Indie, Chiny, Bia³oru, Belgia).
Jeden z projektów badawczych ma charakter sieci badawczoszkoleniowej. W ramach tej sieci, w ostatnim roku, m³odzi asystenci
wykonuj¹cy prace doktorskie przebywali na sta¿ach naukowych (mgr
J.G¹sowska  6 miesiêcy Uniwersytet Hull, mgr A.Spad³o, mgr M.Filipowicz, mgr P.Kula  1 miesi¹c Politechnika w Madrycie).
W naszym laboratorium przebywali doktoranci z Hiszpanii (1 miesi¹c  Alvaro Lara, Pilar dell Castillo), z Litwy (Oleg Bobrovas 
6 miesiêcy, Bastys Vitaytas  2 miesi¹ce), z W³och (2 miesi¹ce  Roberta Cassano). Nasi i zagraniczni studenci otrzymywali wysokie stypendia (1500 EUR), p³acone ze rodków Unii Europejskiej.
Aktualnie mamy mo¿liwoci wysy³ania kolejnych studentów wykonuj¹cych prace doktorskie lub m³odych pracowników ze stopniami
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Pracownia analiz chromatograficznych.

Zespó³ by³ i jest wspó³organizatorem krajowych oraz miêdzynarodowych konferencji naukowych, m. in.: Europejskiej Konferencji Ciek³okrystalicznej  Zakopane1999. Bêdzie te¿ wspó³organizowa³ wiatow¹ Konferencjê Ferroelektryczn¹ w roku 2005.
Zespó³ Badawczy Materia³y ciek³okrystaliczne zdoby³ wiele presti¿owych nagród i wyró¿nieñ. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ:
§ Z³oty Medal na 46 Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA97  nagroda zespo³owa, Bruksela 1997
§ Nagroda Przewodnicz¹cego KBN i TVP Polski Nobel  Chemia
98 za Nowe materia³y ciek³okrystaliczne, Warszawa 1998
§ Br¹zowy Medal na wystawie IENA99 za Liquid-crystalline thermosensitive foils, Norymberga 1999
§ Z³oty Medal na 48 Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji BRUSSELS EUREKA99 za Liquid-crystalline thermosensitive foils, Bruksela 1999
§ List Gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów RP za wyró¿nienia na miêdzynarodowych wystawach dla Opracowania ciek³okrystalicznych folii termoczu³ych, Warszawa 2000.
1 maja 2004 Polska zostanie
cz³onkiem Unii Europejskiej. Zespó³ Badawczy Materia³y ciek³okrystaliczne kierowany przez Profesora Romana D¹browskiego,
wspó³pracuj¹c od lat z orodkami
naukowymi pañstw nale¿¹cych
do Unii, ju¿ dawno jest cz³onkiem
tej ogólnoeuropejskiej organizacji
pañstw.
mgr in¿. Jan Skoczyñski
kierownik dziekanatu WIC
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ZESPÓ£ BADAWCZY
Materia³ów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu
prof. dr hab. in¿. Waldemar Trzciñski

Pocz¹tki Zespo³u Badawczego Materia³ów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu Instytutu Elektromechaniki (IEM) Wydzia³u Mechatroniki (WMT), kierowanego przez prof. dr. hab. in¿. Waldemara
Trzciñskiego, siêgaj¹ pierwszych lat istnienia Wojskowej Akademii
Technicznej, kiedy wybitnemu polskiemu chemikowi prof. Tadeuszowi Urbañskiemu powierzono utworzenie zespo³u zajmuj¹cego siê materia³ami wybuchowymi w ramach ówczesnego Fakultetu Artyleryjsko-Technicznego. Prof. T. Urbañski zorganizowa³, a potem kierowa³
Katedr¹ Materia³ów Wybuchowych, w której pracowali wybitni specjalici z dziedziny technologii materia³ów wybuchowych, mieszanin
pirotechnicznych i paliw rakietowych, w tym m.in.: prof. Kazimierz
Okoñ, doc. Edgar Bishoff, doc. Kazimiera Szyc-Lewañska i doc. Edward
Woniak. Z czasem do³¹czyli do nich absolwenci WAT: Antoni Semeñczuk, Micha³ Syczewski, Jan Statuch, Mieczys³aw Piskorz, Miros³aw
Maciejewski i Stanis³aw Cetner. W Katedrze, kszta³c¹cej specjalistów
w dziedzinie technologii materia³ów wybuchowych i paliw rakietowych, powsta³y jedne z pierwszych obronionych w WAT prac doktorskich  K. Szyc-Lewañskiej i A. Semeñczuka (1956 r.).

Profil dzia³alnoci naukowej Zespo³u obejmuje zw³aszcza:
· technologiê materia³ów wybuchowych, mieszanin pirotechnicznych
i rodków dymotwórczych,
· teoretyczne i eksperymentalne metody badania zjawisk wybuchowych oraz propagacji fal uderzeniowych,
· zastosowanie energii wybuchu w in¿ynierii materia³owej i procesach technologicznych.
Zespó³ prowadzi prace m.in. nad:
· nowymi formami u¿ytkowymi wojskowych materia³ów wybuchowych (np. opracowano nowe plastyczne i flegmatyzowane
materia³y wybuchowe z lepiszczem fluoropolimerowym, materia³y typu PBX);
· nowymi kompozycjami wybuchowymi o obni¿onej wra¿liwoci na
bodce zewnêtrzne (NTO, FOX-7);
· projektowaniem i wdro¿eniem metodyki badañ parametrów detonacyjnych i energetycznych materia³ów wybuchowych, w której
wykorzystuje siê nowoczesne metody pomiaru szybkozmiennych
procesów (rentgenografia impulsowa, ultraszybka kamera) oraz
symulacje komputerowe zjawisk detonacji i oddzia³ywania wybuchu na otoczenie;
· badaniem charakterystyk detonacyjnych i energetycznych materia³ów wybuchowych nieidealnych;
· badaniem zjawiska kumulacji i wybuchowego formowania penetratorów oraz ich oddzia³ywania na pancerz reaktywny;
· opracowaniem metody wyznaczania zdolnoci do wykonania pracy w tecie wybuchu podwodnego;
· metodyk¹ okrelania równañ makrokinetyki z wykorzystaniem
wyników tzw. testu klinowego.

Zespó³ Badawczy Materia³ów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu (siedz¹ od lewej):
prof. dr hab. in¿. Andrzej Maranda, prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, prof. dr
hab. in¿. Waldemar Trzciñski, (stoj¹ od lewej): technik Dariusz Marchwicki, dr in¿.
Józef Paszula, dr in¿. Andrzej Papliñski, dr in¿. Jerzy Nowaczewski, mgr in¿.
Leszek Szymañczyk, dr in¿. Dariusz Ga³êzowski (na fotografii nie ma technika
Marcina Sidora).

W wyniku restrukturyzacji Akademii w latach 70-tych, Katedrê przekszta³cono w Zak³ad Materia³ów Wybuchowych, póniej
za  w Zak³ad Materia³ów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu.
Pracownicy Zak³adu prowadzili intensywne badania z dziedziny
materia³ów wybuchowych pod kierunkiem kolejnych kierowników: p³k. dr. hab. in¿. Micha³a Syczewskiego, gen. dyw. prof. dr.
hab. in¿. Edwarda W³odarczyka oraz p³k. prof. dr. hab. in¿. Rados³awa Trêbiñskiego.
Obecnie Zespó³ Badawczy Materia³ów Wybuchowych i Fizyki
Wybuchu (z siedzib¹ w budynku 24), tworzy 10 pracowników Zak³adu Materia³ów Wybuchowych IEM WMT, w tym 3 profesorów
zwyczajnych, 4 doktorów, 1 magister in¿ynier oraz 2 pracowników pomocniczych.
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Unikatowy w kraju zestaw do rentgenografii impulsowej SCANDIFLASH-450.

W ostatnich piêciu latach Zespó³ opracowa³ m.in. metodykê wyznaczania charakterystyk detonacyjnych i energetycznych na podstawie wyników tzw. testu cylindrycznego i testu wodnego, a tak¿e zaproponowa³ oryginalne metody okrelania cinienia detonacji na podstawie wyników testu wodnego oraz energii detonacji i zdolnoci miotaj¹cych produktów detonacji z testu cylindrycznego. Ponadto opracowa³
w³asne, teoretyczno-eksperymentalne metody okrelania efektywnego wyk³adnika izentropy i wspó³czynników równania stanu JWL

G³os Akademicki nr 02/2004

ZESPO£Y BADAWCZE WAT
produktów detonacji. Metody te zastosowano do kompleksowej charakterystyki parametrów detonacyjnych i energetycznych klasycznych materia³ów wybuchowych z dodatkami metali (Al, Mg), nowych
flegmatyzowanych i plastycznych materia³ów z lepiszczem fluoropolimerowym, materia³ów wybuchowych o niskiej wra¿liwoci (NTO)
oraz górniczych materia³ów wybuchowych (amonowosaletrzane i emulsyjne materia³y wybuchowe). Zweryfikowane metody mog¹ staæ siê
standardowymi w Polsce metodami badania charakterystyk detonacyjnych i energetycznych materia³ów wybuchowych.
Zespó³ prowadzi eksperymentalne badania zjawiska dopalania produktów detonacji w przestrzeniach zamkniêtych, pod k¹tem zwiêkszenia efektywnoci amunicji przeznaczonej do niszczenia obiektów
podziemnych, a tak¿e badania nad zjawiskiem detonacji nieidealnych
materia³ów wybuchowych, których celem jest rozpoznanie zjawisk
towarzysz¹cych detonacji amonowo-saletrzanych materia³ów wybuchowych i modyfikacja ich w³aciwoci.
Wa¿ny kierunek badañ Zespo³u dotyczy teorii detonacji homogenicznych i heterogenicznych materia³ów wybuchowych. Obecnie
s¹ prowadzone intensywne prace nad modelowaniem zjawisk towarzysz¹cych procesowi detonacji górniczych i krusz¹cych materia³ów
wybuchowych. Ich efektem s¹ modele teoretyczne procesu inicjowania detonacji w heterogenicznych materia³ach wybuchowych, wykorzystane m.in. do analizy zjawiska pobudzania detonacji w górniczych
materia³ach wybuchowych (amonale, saletrole, saletroty, emulsyjne
i zawiesinowe materia³y wybuchowe).
W ramach badañ nad nowymi kompozycjami wybuchowymi
o obni¿onej wra¿liwoci na bodce zewnêtrzne Zespó³ opracowa³
wydajn¹ metodê syntezy NTO, pozwalaj¹c¹ uzyskaæ produkt o wysokiej czystoci. Znalaz³ on zastosowanie w nowych kompozycjach wybuchowych z trotylem, heksogenem i oktogenem, których
w³aciwoci s¹ obecnie badane.

Zarejestrowany proces przebijania przegrody przez pocisk karabinowy (góra) za pomoc¹ kamery elektronowo-optycznej IMACON (dó³).

W eksperymentalnych metodach badania zjawisk wybuchowych
Zespó³ wykorzystuje unikaln¹ w skali kraju aparaturê i infrastrukturê
laboratoryjn¹, w tym m.in.: zestaw do impulsowej rentgenografii, kamerê do superszybkiej fotografii, zestaw kalorymetryczny do pomia-
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ru ciep³a detonacji, komory wybuchowe oraz betonowe bunkry, umo¿liwiaj¹ce prowadzenie prac strza³owych z ³adunkami wybuchowymi
o masie do 2 kg.

Komora wybuchowa o objêtoci 7 m3.
W ci¹gu ostatnich 5 lat pracownicy Zespo³u opublikowali: 2 monografie naukowe (pt. Wojskowe materia³y wybuchowe i Technologie
wybuchowe w in¿ynierii materia³owej), oko³o 100 artyku³ów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych (m.in. w Shock Waves, Combustion and Flame, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, Journal of Energetic Materials, Combustion, Explosion and
Shock Waves i Journal of Materials Science Letters) oraz oko³o 150
referatów w materia³ach konferencji krajowych i miêdzynarodowych.
Pracownicy Zespo³u byli kilkakrotnie wyró¿niani nagrodami Rektora
WAT, resortowymi oraz instytucji naukowych.
Zespó³ jest mocno zaanga¿owany w realizacjê procesu dydaktycznego w specjalnociach: Techniczne zastosowania materia³ów wybuchowych, rodki bojowe oraz Materia³y wybuchowe i paliwa rakietowe.
cile wspó³pracuje z zagranicznymi orodkami naukowymi,
w tym m.in. z:
· amerykañskim Instytutem Lawrence Livermore National Laboratory (w zakresie badañ nad dopalaniem produktów detonacji w obiektach zamkniêtych oraz okrelaniem granic wybuchowoci heksanu),
· Zak³adem Teorii i Technologii Materia³ów Wybuchowych Uniwersytetu Pardubickiego (nad okrelaniem w³aciwoci detonacyjnych
materia³ów emulsyjnych oraz materia³ów wybuchowych o obni¿onej wra¿liwoci),
a tak¿e z orodkami krajowymi, w tym m.in. z:
· Politechnikami: Warszawsk¹ (Instytut Techniki Cieplnej), Czêstochowsk¹ i wiêtokrzysk¹,
· Instytutem Przemys³u Organicznego w Warszawie, G³ównym Instytutem Górnictwa w Gliwicach,
· zak³adami produkcyjnymi: ZTS Nitron S.A., ZTS ERG-Bieruñ S.A.,
Blastexpol S.A.,
· Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji; Polskim
Komitetem Normalizacyjnym.
Obecnie dzia³alnoæ naukowa Zespo³u koncentruje siê na realizacji
5 prac naukowo-badawczych typu GRANT oraz 2 prac umownych,
dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z materia³ami wybuchowymi.
dr in¿. Józef Paszula
adiunkt w Zak³adzie Materia³ów Wybuchowych
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Wielka promocja edukacji
Ponad 350 wystawców: wy¿sze uczelnie z kraju (w tym równie¿ WAT) i zagranicy, szko³y policealne, licea i technika, szko³y
jêzykowe oraz wydawnictwa edukacyjne i multimedialne wziê³o
udzia³ w III Miêdzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2004, który w dniach 4-6 marca br. odby³ siê w warszawskim
Centrum EXPO XXI.

Stoisko Wojskowej Akademii Technicznej odwiedzi³o w ci¹gu trzech dni targów
ponad 2,5 tysi¹ca m³odych ludzi.

Celem imprezy, której organizatorami byli: Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy Press i sto³eczne Kuratorium Owiaty,

i nad któr¹ honorowy patronat objêli: minister edukacji narodowej
i sportu Krystyna £ybacka, minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz, minister kultury Waldemar D¹browski,
prezydent Warszawy Lech Kaczyñski i rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, przewodnicz¹cy Konferencji rektorów Akademickich Szkó³ Polskich prof. Franciszek Ziejka, by³a szeroko pojêta
promocja edukacji.
Oprócz odpowiedzi na standardowe pytania  dotycz¹ce egzaminów i zasad rekrutacji, odwiedzaj¹cy Salon m³odzi ludzie mogli uzyskaæ mnóstwo szczegó³owych informacji dotycz¹cych poszczególnych szkó³ i placówek.
Gimnazjalici mieli okazjê porozmawiaæ z nauczycielami i uczniami
szkó³, do których chcieliby uczêszczaæ w niedalekiej przysz³oci. Niezdecydowani oraz borykaj¹cy siê z ró¿nego rodzaju problemami (np. dysleksj¹, dysgrafi¹, itp.) mogli na miejscu skorzystaæ z porady psychologa.
Studenci i wyk³adowcy wy¿szych uczelni czekali natomiast na maturzystów, nie tylko tegorocznych. To g³ównie z myl¹ o nich zorganizowano cykl spotkañ Zawody z przysz³oci¹, na które zaproszono
wybitnych przedstawicieli interesuj¹cych profesji, m. in.: prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego prof. Marka Safjana, informatyka prof. Marka
Ho³yñskiego, archeologa prof. Karola Myliwca, biotechnologa prof.
Stefana Ma³olepszego oraz dziennikarza Tomasza Lisa.
Marz¹cy o nauce poza granicami Polski mieli za szanse zapoznaæ siê
z zasadami studiowania w niektórych wy¿szych uczelniach Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Niemiec, Holandii, W³och, Hiszpanii, Kanady i USA.
W Ogrodzie Sztuk  Salonie Szkolnictwa Artystycznego przez
trzy dni targów odbywa³y siê natomiast pokazy mody, recitale,
przedstawienia kabaretowe, prezentacje charakteryzacji filmowej
i teatralnej. Niew¹tpliw¹ atrakcjê stanowi³o spotkanie z Arkiem Detmerem, odtwórc¹ g³ównej roli w g³onym filmie Konrada Niewolskiego Symetria. (ed)

EKOMILITARIS 2004
ZAPOWIED KONFERENCJI
W dniach 8-10 wrzenia 2004 r. w Zakopanem, pod patronatem ministra edukacji narodowej i sportu, odbêdzie siê XVIII
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Ekologiczne i energooszczêdne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe  EKOMILITARIS 2004. Spotkanie organizuje Wojskowa Akademia Techniczna przy wspó³pracy Ministerstwa Infrastruktury, Politechniki Bia³ostockiej, Dowództwa Logistyki Wojsk L¹dowych oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego Konferencji jest komendant Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT, p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT, za przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego (podobnie jak 17 poprzednich konferencji) p³k rez. dr in¿. Jaros³aw
Wasilczuk, adiunkt naukowy w Instytucie Optoelektroniki WTW WAT.
Przedmiotem EKOMILITARIS 2004 bêd¹ teoretyczne i praktyczne problemy in¿ynierii rodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem
takich zagadnieñ jak: nowoczesne techniki badawcze w in¿ynierii i ochronie rodowiska, ekologiczne i energooszczêdne rozwi¹zania w budownictwie, ochrona przed uci¹¿liwociami techniki cywilizacyjnej i nadzwyczajnymi zagro¿eniami (w tym budownictwo obronne), utrzymanie
i konserwacja zabytkowych obiektów architektoniczno-budowlanych.
Przewiduje siê, ¿e  wzorem ubieg³ych lat  czynny udzia³ w Konferencji wezm¹ przedstawiciele kilkunastu uczelni, a tak¿e reprezentanci
s³u¿b technicznych zwi¹zanych z wykonawstwem i eksploatacj¹ (³¹cznie oko³o 150 osób). Do chwili obecnej zg³oszono ju¿ 60 referatów.
Ich autorami s¹ m. in. przewodnicz¹cy sekcji naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz dziekani wydzia³ów ró¿nych uczelni.
Wa¿nym elementem Konferencji jest realizacja wniosków. Czêæ z nich, wypracowanych przez Komisjê Wnioskow¹ ubieg³orocznego spotkania, tj. EKOMILITARIS 2003, realizowali pracownicy naukowi Instytutu Optoelektroniki WAT. Zespó³ naukowy kierowany przez p³k. dr. hab.
in¿. Zygmunta Mierczyka pracowa³ nad rozszerzeniem obszaru wdra¿ania w Polsce najnowoczeniejszych technik pomiarowych w zakresie
monitoringu szkodliwych zwi¹zków emitowanych do atmosfery przez spalarnie niebezpiecznych odpadów medycznych. Wdra¿aniem nowoczesnych technik badawczych z zakresu in¿ynierii rodowiska oraz konserwacji (lasery) zabytkowych obiektów militarnych znajduj¹cych siê w posiadaniu wojska zajmowa³y siê natomiast zespo³y pracuj¹ce pod kierownictwem dr. in¿. Jana Marczaka oraz dr. in¿. Jaros³awa Wasilczuka.
p³k rez. dr in¿. Jaros³aw Wasilczuk
Zg³oszenia uczestnictwa w Konferencji nale¿y przes³aæ do 7 maja 2004 r.
Referaty (wraz z dyskietk¹) nale¿y z³o¿yæ w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2004 r.
w sekretariacie IOE WAT (ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa).
Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:
tel. (22) 683-94-30, fax. (22) 666-89-50
tel. kom. 0603-656-142
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Wiêkszoæ pucharów dla WAT
Osi¹gniêcia zespo³ów naukowo-badawczych WAT 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.

3

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 miêdzynaro5
dowych 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.
Zespó³ kierowany przez p³k. dr. hab. in¿. Henryka
Fiedorowicza (zdj. 2) zosta³ wyró¿niony za Laserowoplazmowe ród³o promieniowania z impulsow¹ tarcz¹ gazow¹ na potrzeby litografii EUV. Za Mikrolasery IR i VIS nagrodzono zespó³ pp³k. dr. in¿. Krzysztofa Kopczyñskiego (zdj. 3). Naukowców pracuj¹cych
pod kierunkiem p³k. dr. hab. in¿. Zygmunta Mierczyka
(zdj. 4) wyró¿niono za Elektro-optyczne zintegrowane uk³ady do ci¹g³ego monitorowania zanieczyszczenia powietrza.
Zespó³ kierowany przez dr hab. Alfredê Padzik-Graczyk (zdj. 5) nagrodzono za Diaminokwasowe pochodne protoporfiryny stosowane jako
fotouczulacze w fotodynamicznej metodzie diagnostyki i terapii nowotworów. Puchary XI Gie³dy Wynalazków trafi³y te¿ do zespo³ów
naukowo-badawczych: prof. dr. hab. in¿. Leszka Jaroszewicza za wiat³owodowy interferometr do zastosowañ w optycznej koherentnej tomografii, prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa Jankiewicza za Lasery w³óknowe wysokiej mocy i dr. in¿. Miros³awa Kwanego za Przenony czujnik metanu.
Wojskowa Akademia Techniczna znalaz³a siê ponadto w gronie uczelni, które uhonorowano za popularyzowanie polskiej nauki poza granicami kraju  pami¹tkowy dyplom odebra³ prorektor WAT ds. naukowych
dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda (zdj. 6).
Jerzy Markowski,
El¿bieta D¹browska
G³os Akademicki nr 02/2004
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W programie Dni Otwartych znalaz³y siê równie¿ spotkania z w³adzami uczelni: rektorem  gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awem
Smólskim, prorektorem ds. kszta³cenia prof. dr. hab. in¿. Rados³awem
Trêbiñskim oraz kierownikiem Dzia³u Spraw Studenckich dr. in¿. Wojciechem Kocañd¹.
Tradycyjnie, na zakoñczenie wizyty w WAT (tego nie oferuje
¿adna inna uczelnia!), wszyscy gocie mogli skosztowaæ wojskowej grochówki. (ed)

Dni Otwarte
czyli szturm na uczelniê
Ponad 1300 osób  tegorocznych i przysz³ych maturzystów, g³ównie z rejonu Warszawy i Mazowsza, zainteresowanych podjêciem
studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, przyby³o w soboty:
3 i 17 kwietnia na zorganizowane przez uczelniê Dni Otwarte. W opinii wiêkszoci z nich dyplom ukoñczenia naszej Alma Mater gwarantuje znalezienie interesuj¹cej i dobrze p³atnej pracy.
Odwiedzaj¹cy nasz¹ uczelniê mogli zapoznaæ siê z jej aktualn¹
ofert¹ dydaktyczn¹: kierunkami i specjalnociami, zasadami rekrutacji
na studia dzienne i zaoczne w roku akad. 2004/2005. W hallu budynku
g³ównego WAT czekali na nich bowiem nie tylko pracownicy Dzia³u
Organizacji Kszta³cenia, ale równie¿ wyk³adowcy oraz studenci.
Ci ostatni doradzali, co zrobiæ (m. in. jakie zadania i testy przerobiæ), by skutecznie i w miarê bezstresowo przebrn¹æ przez sito egzaminów wstêpnych. Byli te¿ przewodnikami, w towarzystwie których
kandydatki i kandydaci na in¿ynierów zwiedzali poszczególne wydzia³y Akademii  laboratoria i pracownie, w których dy¿urowali pracownicy naukowo-dydaktyczni, udzielaj¹cy szczegó³owych informacji o organizacji i przebiegu studiów.
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SONDA G£OSU AKADEMICKIEGO
Jaki kierunek i dlaczego
chcia³aby/chcia³by studiowaæ w WAT?
 Martyna Adamiecka z Katowic, uczennica maturalnej klasy III LO
im. A. Mickiewicza w Katowicach
Jestem zainteresowana mechatronik¹ lub in¿ynieri¹ materia³ow¹. Posiadanie dyplomu ukoñczenia Wojskowej Akademii Technicznej daje,
w moim przekonaniu, wiêksze mo¿liwoci znalezienia interesuj¹cej
i dobrze p³atnej pracy, a co za tym idzie lepszej egzystencji.
 Kinga Cielemêcka z Warszawy, ubieg³oroczna maturzystka, obecnie uczennica Policealnej Szko³y Organizacji Reklamy
Wybieram siê na geodezjê i kartografiê, poniewa¿ kierunek ten spaja
wiêkszoæ moich zainteresowañ. Dlaczego do WAT? Imponuj¹ mi
renoma i potencja³ naukowy uczelni.
 Bartosz Jamio³kowski z Warszawy, zesz³oroczny maturzysta
Studiujê informatykê w Prywatnej Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie. Nie jestem zadowolony z tej szko³y, dlatego chcia³bym przenieæ siê do WAT od razu  o ile to bêdzie mo¿liwe  na 2. rok. Jeli nie, chêtnie rozpocznê
studia od 1. roku. Studia w Akademii gwarantuj¹ wysoki poziom nauczania, co z kolei daje wiêksze szanse na znalezienie w przysz³oci
dobrze p³atnej pracy.
 Jakub Kulawik z Warszawy, uczeñ 2. klasy liceum ogólnokszta³c¹cego
Maturê bêdê zdawa³ dopiero za rok, ale ju¿ dzi mylê o studiowaniu
informatyki w WAT. To uczelnia o imponuj¹cym zapleczu naukowobadawczym i materia³owym.
 Micha³ Ko³odziej z Warszawy, uczeñ 5. klasy technikum budowlanego
Chcê zdawaæ na in¿ynieriê materia³ow¹. Wybieram siê do WAT,
bo to bardzo dobra uczelnia. Poza tym znajduje siê w pobli¿u mego
miejsca zamieszkania  mieszkam na Bemowie.
 Jakub Cegie³ko z Warszawy, uczeñ dwuletniej, Policealnej Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony
Do WAT bêdê zdawa³ za rok, po ukoñczeniu obecnej szko³y. Interesujê siê pirotechnictwem, dlatego na pewno wybiorê chemiê ze specjalnoci¹ materia³y wybuchowe i pirotechnika. Z relacji kolegów,
którzy studiuj¹ na tej uczelni wiem, ¿e poziom nauczania jest tu wysoki. I o to w³anie chodzi! Ukoñczenie dobrej, renomowanej uczelni
daje wiêksze szanse znalezienia pracy.
 Sergiusz Wasilewski z Miêtnego k. Garwolina, uczeñ 5. klasy
technikum ekonomicznego
Wybieram siê na mechatronikê lub informatykê. W pojawiaj¹cych
siê co jaki czas w prasie rankingach zarobków in¿ynierów, najlepiej
zarabiaj¹ absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej. To g³ówny
motyw, który sk³ania mnie do studiowania w tej w³anie uczelni.
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17 kwietnia minê³o 210 lat od wybuchu
Insurekcji Kociuszkowskiej w Warszawie.
Dla upamiêtnienia tej rocznicy, Polska Fundacja Kociuszkowska i w³adze stolicy zorganizowa³y plenerow¹ inscenizacjê wydarzeñ
powstañczych 1794 roku. Udzia³ w niej wziêli
równie¿ podchor¹¿owie Wojskowej Akademii
Technicznej (na zdjêciach w historycznych,
granatowo-purpurowych mundurach).
Uroczyste obchody rocznicy wybuchu Insurekcji
Kociuszkowskiej w Warszawie zaingurowa³a Msza
w., któr¹ w Katedrze Polowej WP odprawi³ biskup
polowy WP gen. dyw. bp S³awoj Leszek G³ód. Po
jej zakoñczeniu uczestnicy grup historycznych,
delegacje sto³ecznych cechów i szkó³, których patronami s¹ przywódcy Powstania Kociuszkowskiego, cz³onkowie Stowarzyszenia Budowy Pomnika
Tadeusza Kociuszki, pluton ¿o³nierzy 1. Dywizji
Piechoty im. T. Kociuszki, oficerowie i studenci
Wojskowej Akademii Technicznej, zespo³y folklorystyczne, mieszkañcy stolicy, turyci polscy i zagraniczni, przeszli w kolumnie ulicami Starego Miasta pod Zamek Królewski, w którym spoczywa serce Kociuszki. Po z³o¿eniu wieñców i kwiatów przy
urnie z jego prochami, a nastêpnie pod pomnikiem
Jana Kiliñskiego (przywódcy Insurekcji w Warszawie), rozpoczê³a siê inscenizacja ataku na ambasadê
carycy Katarzyny II przy ul. Podwale (obecnie siedziba PWN). Ataku zakoñczonego sukcesem  wypêdzeniem znienawidzonego przez lud ambasadora
carycy Osipa Ottona Igelstroma. (ed)
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INSUREKCJA KOCIUSZKOWSKA - powstanie narodowe przeciw Rosji, a nastêpnie tak¿e przeciw Prusom,
trwaj¹ce od 24 III do 16 XI 1794. Objê³o swym zasiêgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego pañstwa polskiego.
Przyczyn¹ wybuchu walk by³ II rozbiór Polski i groba kolejnego podzia³u kraju pozostaj¹cego pod rz¹dami targowiczan, faktycznie za pod okupacj¹ rosyjsk¹. 24 III 1794 na Rynku w Krakowie Tadeusz Kociuszko zaprzysi¹g³ akt
powstania. Zgromadziwszy 4 tys. ¿o³nierzy i 2 tys. kosynierów, wyruszy³ na Warszawê. 4 kwietnia pod Rac³awicami
stoczy³ zwyciêsk¹ bitwê z korpusem rosyjskim. 17 kwietnia dosz³o do insurekcji w Warszawie, gdzie z inspiracji
spiskowców (m.in. Jana Kiliñskiego) lud i wojsko wypar³y Rosjan z miasta. 22 kwietnia wybuch³y walki w Wilnie.
Wkrótce ca³e terytorium Polski objête zosta³o powstaniem. 6 czerwca pod Szczekocinami Kociuszko dozna³ pora¿ki
od po³¹czonych si³ rosyjsko-pruskich. 15 czerwca skapitulowa³ Kraków, 13 lipca rozpoczê³o siê oblê¿enie stolicy.
Wybuch powstania w Wielkopolsce i postawa obroñców Warszawy sk³oni³y oblegaj¹cych do odst¹pienia spod miasta.
Za wycofuj¹cymi siê oddzia³ami pruskimi Kociuszko wys³a³ korpus wojska pod dowództwem genera³a D¹browskiego.
Tymczasem upad³o powstanie na Litwie. Próba niedopuszczenia do gronej w skutkach koncentracji si³ rosyjskich,
zakoñczy³a siê rozbiciem wojsk polskich 10 padziernika w bitwie pod Maciejowicami. Ranny Kociuszko dosta³ siê do
niewoli. Klêska ta spowodowa³a za³amanie morale w obozie powstañczym. Dezorganizacjê powstañców wykorzysta³
Suworow, który skierowa³ siê pod Warszawê i zdoby³ szturmem Pragê, dokonuj¹c rzezi ludnoci. Pod wra¿eniem
bezwzglêdnoci przeciwnika stolica podda³a siê 5 listopada. Wycofuj¹ca siê armia powstañcza uleg³a rozk³adowi, jej
dowódcy znaleli siê w niewoli. 16 listopada pod Radoszycami nast¹pi³o rozwi¹zanie oddzia³ów powstañczych.
Liczni historycy uznali Kociuszkê i insurekcjê 1794 r. za decyduj¹ce ogniwo ³¹cz¹ce przesz³oæ Rzeczpospolitej z jej walk¹ po rozbiorach o odbudowê suwerennego pañstwa. Dziêki powstaniu pañstwo polskie schodzi³o
z widowni wiata z orê¿em w d³oni, z chwa³¹ mêstwa, które rozb³ys³o na polach Rac³awic i na bruku Warszawy.
Wybitny historyk i znawca epoki stanis³awowskiej, nie¿yj¹cy ju¿ profesor Andrzej Zahorski napisa³ przed laty: ,,Mimo
braku szans na zwyciêstwo Polacy w 1794 r. musieli siê biæ, bo zagrozi³a im zupe³na likwidacja nawet tego strzêpa zale¿nego
od Rosji pañstwa, jaki pozosta³ po drugim rozbiorze. Podejmuj¹c walkê, powstañcy kociuszkowscy wykazali instynktownie
zrozumienie polskiej racji stanu. Chocia¿ bowiem Kociuszko poniós³ klêskê, wskaza³ drogê walki poprzez zbiorowy wysi³ek
ca³ego narodu i to sta³o siê jego testamentem politycznym. Tê kociuszkowsk¹ myl ideowopolityczn¹ podejm¹ Polacy
podrywaj¹c siê co pokolenie do walki o odbudowê pañstwa. Kociuszko, m³odzi zapaleñcy nocy listopadowej, mêczennicy
powstania styczniowego stworzyli wielki kapita³, który leg³ u podstaw odbudowy pañstwa polskiego w 1918 r.
Marcin Bia³as
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PSYCHOLOGIA

Wygrywaj¹cy
i przegrywaj¹cy ¿ycie
Uwa¿noæ jest cie¿k¹ do niemiertelnoci.
Niedbalstwo jest cie¿k¹ do mierci.
Czujni nigdy nie umieraj¹.
Podczas gdy niedbali s¹ martwi ju¿ za ¿ycia.
Budda
W momencie narodzin cz³owiek jest ca³kiem bezbronny i zdany na
otoczenie. Stopniowo przechodzi od totalnej bezbronnoci i zale¿noci do niezale¿noci, a potem do wspó³zale¿noci. Co wiêc powoduje,
¿e jedni s¹ ludmi sukcesu, a inni czuj¹, ¿e prawdziwe ¿ycie
przep³ywa obok?
To pytanie zadaj¹ sobie uczniowie, studenci, a póniej rozpoczynaj¹cy karierê m³odzi ludzie. Ale dla ka¿dego cz³owieka sukces
oznacza co innego. Wielu badaczypsychologów poszukuje odpowiedzi w swoich teoriach: na ile nasza osobowoæ, talenty, predyspozycje, a tak¿e z³e cechy charakteru, nawyki, sk³onnoci
s¹ niezale¿ne od naszej woli czy te¿ s¹ wynikiem wychowania
i dowiadczeñ? Czy mo¿emy je zmieniæ?
Obserwuj¹c ¿ycie widzimy, ¿e ludzie w wyniku szczêliwych
przypadków lub wiadomej pracy kszta³tuj¹ w sobie cechy osobowoci, dziêki którym udaje siê im realizowaæ to, co zamierzyli. A wiêc
nale¿y s¹dziæ, ¿e s¹ one nabyte, a nie wrodzone. Jeli tak jest, to ka¿dy z nas ma wp³yw na swoje ¿ycie i ho³duje okrelonemu sposobowi
widzenia wiata.
Twórca analizy transakcyjnej Eric Berne uwa¿a, ¿e jest to zdolnoæ do tworzenia g³êbokich, satysfakcjonuj¹cych relacji z ludmi, któr¹ nazywa wygrywaniem ¿ycia. S³owa wygrany
i przegrany maj¹ wiele znaczeñ. U¿ywaj¹c s³owa wygrany
nie mamy na myli kogo, kto pokona³ przeciwnika, ale kogo
takiego, kto reaguje autentycznie, bo jest sob¹, jest odpowiedzialny, przewidywalny i prawdziwy zarówno jako jednostka, jak
i cz³owiek wiêkszej spo³ecznoci.
Osoby wygrywaj¹ce ¿ycie s¹ opisywane w kategoriach podobnych do ludzi potrafi¹cych siê realizowaæ. Podstawow¹ ich cech¹ jest
zgodnoæ do zachowania siê z wewnêtrzn¹ natur¹ czyli autentycznoæ. Autentycznoæ to prze¿ywanie siebie w sposób realistyczny, ze
znajomoci¹ siebie i zdolnoci¹ do wzbudzania zaufania. Cechom tym
towarzyszy zdolnoæ do ujawnienia niepowtarzalnego charakteru swojej
osobowoci i akceptacji indywidualnoci innych.
Wygrywaj¹cy ¿ycie posiadaj¹ realistyczn¹ ocenê swoich mo¿liwoci, przez co ³atwiej jest im podj¹æ odpowiedzialnoæ za swoje
zachowanie. Przegrywaj¹cy tego nie potrafi¹. W pewnym momencie zaczynaj¹ unikaæ poczucia odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie
i pozostaj¹ zale¿ni. Staj¹ siê pesymistami i natychmiast wykorzystuj¹ niepowodzenie jako pretekst do utwierdzania siê w negatywnych pogl¹dach na ¿ycie. Strze¿my siê zbêdnej negatywnoci, ale
tak¿e przymusu, aby wszystko by³o pozytywne, by nie prowadziæ
do postawy naiwnej.
Wiêkszoæ ludzi wygrywa w jednych dziedzinach ¿ycia, a przegrywa w innych. Zdolnoæ do wygrywania i przegrywania wynika z warunków w jakich przebiega³o dzieciñstwo. Brak odpowiedzi na potrzeby zale¿nociowe, z³e od¿ywianie i pielêgnacja, brutalnoæ, zaburzone stosunki emocjonalne, powtarzaj¹ce siê rozczarowania, traumatyczne wydarzenia przyczyniaj¹ siê do powstawania
postaw przegrania.
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Dowiadczenia tego rodzaju zniechêcaj¹ i wykolawiaj¹ normalny rozwój w kierunku autonomii i samorealizacji. Chc¹c sprostaæ trudnym dowiadczeniom dziecko zaczyna próbowaæ swych
si³ w manipulowaniu innymi, wywieraniu presji na innych i na siebie. W miarê up³ywu czasu coraz trudniej jest mu zrezygnowaæ
z opanowanych na swój sposób skutecznych technik. Tak wiêc
staj¹ siê one trwa³ymi i wypróbowanymi wzorami zachowania.
Wygrywaj¹cy pracuje nad uwolnieniem siê od nich. :Przegrywaj¹cy kurczowo siê ich trzyma.
Niektórzy mówi¹, ¿e wygrali ¿ycie, lecz mimo posiadanych zewnêtrznych atrybutów sukcesu s¹ niespokojni, zablokowani, nieszczêliwi. Inni uwa¿aj¹ siê otwarcie za przegranych, pozbawionych cech
niezdolnych do dzia³ania lub znudzonych ¿yciem. Czêsto nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e to oni sami zbudowali sobie klatkê, w której siê
zamknêli. Jak¿e trudno im siê uwolniæ od przesz³oci. Rozpamiêtuj¹
z nostalgi¹ stare, dobre czasy, zamiast ¿yæ tu i teraz.
Osoby sk³onne do fantazjowania ¿yj¹ przysz³oci¹ licz¹c
na cud, po którym wszystko samo siê rozwi¹¿e. Myl¹c w ten
sposób o przysz³oci wyimaginowanej stale prze¿ywaj¹ lêk, bo nie
dostrzegaj¹ realnych mo¿liwoci chwili obecnej. Ten lêk tak zniekszta³ca rzeczywistoæ, ¿e nie s¹ zdolne by widzieæ, s³yszeæ, czuæ
i realnie myleæ.
¯ycie teraniejszoci¹ nie oznacza zapominania przesz³oci czy
ignorowania przysz³oci. Przesz³oæ jest znana i uwzglêdniana, natomiast teraniejszoæ prze¿ywana jest wiadomie z realistycznym i ufnym nastawieniem wobec przysz³oci.
Zostaæ wygrywaj¹cym to samodzielnie myleæ i pos³ugiwaæ siê
w³asn¹ wiedz¹. Umieæ odró¿niæ fakty od opinii, s³uchaæ innych, znaæ
ich pogl¹dy, ale samemu wyci¹gaæ wnioski. Podziwiaj¹c i szanuj¹c
innych, nie czuæ siê zale¿nym ani oniemielonym przez nich. Wygrywaj¹cy nie gra bezbronnego i nie przerzuca winy na innych. Bierze na
siebie odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie, bo nie dopuszcza aby inni
mieli nad nim nieuzasadnion¹ w³adzê. Nale¿y do siebie.
Niewielu z nas jest w stu procentach wygrywaj¹cymi lub
przegrywaj¹cymi ¿ycie. Wa¿ne jest jednak zachowanie odpowiedniej proporcji. Gdy wejdzie siê ju¿ na w³aciw¹ drogê, szanse pozostania na niej rosn¹.
Wyruszaj¹c w tê drogê, przyjrzyj siê podstawowym nastawieniom, z jakimi wchodzisz w owo dowiadczenie. Czy jeste optymist¹, czy pesymist¹?
...¯aden pesymista nigdy nie odkry³ sekretów gwiazd, nie po¿eglowa³ ku nie zbadanym l¹dom ani nie otworzy³ nowych niebios dla
ludzkiego ducha (Helen Keller).
mgr Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki

Drodzy Czytelnicy G³osu Akademickiego!
Zapraszamy Was do nadsy³ania (na adres redakcji) propozycji
tematów, które chcielibycie, aby by³y poruszane
przez psychologa WAT.
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Jastrë, czyli Wielkanoc na Kaszubach
Na pó³nocy Polski rozci¹ga siê piêkny, malowniczy region.
Ten region to Kaszuby, które maj¹ swoje odrêbne zwyczaje zwi¹zane ze wiêtami Wielkanocnymi. I choæ tegoroczna Wielkanoc
dawno ju¿ za nami, nic nie stoi na przeszkodzie, by na chwilê 
czytaj¹c niniejszy artyku³  powróciæ do jej wspania³ej atmosfery
i zapoznaæ siê, jak spêdzaj¹ j¹ inni.
Na Kaszubach Wielkanoc zwana jest Jastrë albo Jastra. W okresie
wi¹t Wielkanocnych region ten ró¿ni siê od innych przede wszystkim dyngusem.
Ca³y Wielki Tydzieñ, pocz¹wszy od Niedzieli Palmowej, od wieków obfitowa³ w ró¿ne zwyczaje. Na Kaszubach Niedzielê Palmow¹
nazywano kwietn¹. W kocio³ach wiêcono ga³¹zki wierzbowe, zwane
te¿ kotkami, baziami czy palmami. Mia³y od¿egnywaæ z³o, nieszczêcia i choroby. Wk³adano je te¿ do uli pszczelich oraz jedzono, aby
zapobiec bólowi gard³a. Powiêconych bazi nie wolno by³o wyrzucaæ.
Nale¿a³o je spaliæ, a popió³ rozsypaæ. Wierzono, ¿e dziêki temu bêd¹
bogate zbiory. Ten zwyczaj kontynuowany jest do dzi w wielu kaszubskich domach.
Wielki Czwartek na dawnych Kaszubach by³ dniem sadzenia kwiatów i m³odych drzewek. Wieczorem tradycyjnie zasiadano do malowania jaj. Barwiono je g³ównie w kolorach br¹zowym i ¿ó³tym, wykorzystuj¹c ³upinki cebuli i korê drzew oraz na czerwono i niebiesko
za pomoc¹ kolorowych papierków. Tak przygotowane kraszanki by³y
nieodzownym sk³adnikiem wiêconki. Dzisiaj przyj¹³ siê te¿ zwyczaj
wykonywania pisanek, zdobienia jaj ró¿nymi technikami.
Wielki Pi¹tek w jêzyku kaszubskim to P³aczebóg  dzieñ, w którym rodzina wybiera siê do kocio³a.
Wielkosobotnie przedpo³udnie to czas wiêcenia pokarmów. Wierni
udawali siê do kocio³ów z wiklinowymi koszykami zawieraj¹cymi
kie³basê, szynkê, chleb, sól wymieszan¹ z pieprzem, baranka z cukru
(kiedy z mas³a) i kraszanki. Wszystko ³adnie przyozdobione serwetk¹ i zielonymi ga³¹zkami. Ten wielkanocny zwyczaj jest pieczo³owicie
pielêgnowany w kaszubskich domach do dzi. W Wielk¹ Sobotê rozpalano w piecach nowy ogieñ. Odpalano go od ognia powiêconego
w kocio³ach. Niedopalone kawa³ki drewna z ognisk rozpalanych tego
dnia przed wi¹tyniami wierni zabierali do swoich domów przypisuj¹c im szczególn¹ moc. Dzisiaj takiego zwyczaju ju¿ nie ma. Do domów zabierano równie¿ powiêcon¹ tego dnia w kocio³ach wodê.
Mia³a s³u¿yæ nie tylko do codziennego ¿egnania siê, ale mia³a chroniæ
dzieci przed chorobami, a domostwa przed piorunami.

W pierwszy dzieñ wi¹t, przed wschodem
s³oñca, mieszkañcy kaszubskich wsi udawali
siê do róde³ lub strumieni. Tam obmywali
twarz i rêce. Wodê, któr¹ przynosili ze sob¹ do
domów, przechowywali ca³y rok, jako cenne
lekarstwo. Wierzyli bowiem, ¿e ma cudown¹
moc w walce z chorobami skóry i oczu. Mia³a
usuwaæ zapalenia, krosty, nie goj¹ce siê rany
oraz zapewniaæ piêkn¹ i zdrow¹ cerê. Wierzono równie¿, ¿e skutecznoæ tych k¹pieli mo¿na os³abiæ, jeli w drodze powrotnej do domu
bêd¹ toczyæ siê rozmowy lub cz³owiek obejrzy siê za siebie. W niektórych miejscowociach Kaszub ten zwyczaj wci¹¿ siê kultywuje.
W Wielkanocn¹ Niedzielê rodziny udawa³y siê do kocio³ów na rezurekcjê. Warto przypomnieæ, i¿ rezurekcyjne dzwony rozlega³y siê
dawniej ju¿ w Wielk¹ Sobotê i tradycja ta powoli wraca. Jest wiele
wi¹tyñ na Kaszubach, w których rezurekcjê odprawia siê pónym
wieczorem w sobotê. wi¹teczny ranek Kaszubi witali i witaj¹ uroczystym niadaniem, podczas którego dziel¹ siê wiêconk¹. Dzielenie siê
wiêconym oznacza wzajemne powiêcenie siê jednych dla drugich oraz
uczy, ¿e nale¿y siê dzieliæ z blinim nawet ostatnim kawa³kiem chleba.
Z ogromn¹ niecierpliwoci¹ czekano na drugi dzieñ wi¹t  na tzw.
zajca. Zajc, czyli zaj¹c, obdarowywa³ dzieci s³odkimi prezentami.
Drugi dzieñ Wielkanocy to tak¿e degus (dyngus). Dyngus na Kaszubach to nie lanie siê wod¹, ale dyngowanie, czyli bicie ja³owcowymi
ga³¹zkami po nogach dziewcz¹t. Im bardziej pok³ute by³y ich nogi,
tym wiêksze mia³y powodzenie. Ch³opcy starali siê zastaæ dziewczêta
w ³ó¿ku. Dyngowanie rozpoczyna³o siê wiêc bardzo wczenie rano.
Najlepiej gdy dziewczêta, m³ode mê¿atki i leniwe gospodynie jeszcze
spa³y. Ch³opcy zakradali siê i smagali deguskami, czyli rózgami z ja³owca, wo³aj¹c: Degu, degu po dwa jaja, a chto nie do tego spraja.
Ten zwyczaj by³ symbolem zacz¹tku ¿ycia, pomylnoci, szczêcia
i wiêzi rodzinnej. By³ doskona³¹, wspóln¹ zabaw¹ dla du¿ych i ma³ych. Istnia³o przekonanie, ¿e panna nie wydyngowana nie wyjdzie za
m¹¿. Starszym za dyngowanie ja³owcem mia³o wypêdziæ reumatyzm. Dzisiaj na Kaszubach dosz³o do po³¹czenia dwóch tradycji 
u¿ywa siê ja³owcowych rózg i oblewa wod¹.
Tegoroczne wiêta Wielkanocne, ze wzglêdu na ich wyj¹tkowy
charakter, spêdzi³am oczywicie w domu na Kaszubach. Okres ten
przebieg³ wed³ug bardzo podobnego scenariusza, jak wy¿ej opisany.
Równie¿ i w tym roku spotka³y mnie ciekawe prze¿ycia. Moim zdaniem warto pielêgnowaæ w³asne tradycje, a tym bardziej je doceniaæ
Ewa Bukowska

***
pojawiasz siê w miejscach
po raz pierwszy i ostatni
choæ o tym nie wiesz
wydaje ci siê
¿e mo¿e tutaj jest twój dom
ze stoisz na w³asnej cie¿ce
we w³asnym ogrodzie
patrzysz na niebo
i wci¹¿ widzisz to samo s³oñce
tylko zmienia siê twój horyzont
gonisz swój czas
i szukasz swego miejsca
lecz wci¹¿ go nie masz
zasypiasz otulona ciep³ym kocem
a budzisz siê znowu pod obcym niebem
z lask¹ w rêku wêdrujesz przez wiat
i nawet nie wiesz
czy jeste tu pierwszy czy ostatni raz

K¥CIK
POETYCKI
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Ewa Bukowska
Nie lubiê kiedy nie wiem
wo³am wo³am
nikt mnie dzi nie s³ucha
przechodzê korytarzem
nikt mnie nie widzi
stojê na drodze ¿ycia
i jestem mu obojêtna

jak niewidzialna postaæ
przesuwam siê z miejsca na miejsce
stojê na szczycie i widzê przepaæ
stawiam kolejny krok
niewa¿ne co bêdzie dalej
chroni mnie przeznaczenie
tylko tak mi siê zdawa³o
czasami mamy takie dziwne dni
zupe³nie nam obce
wyrwane z kalendarza
i b³¹dzimy z kompasem pod pach¹
jakbymy szukali swego miejsca
i drogi wyjcia
nie lubiê takich dni
kiedy nie wiem po co tu jestem
i co mam robiæ
nie lubiê
kiedy nie wiem
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Przepraszam, którêdy prosto?
Na starcie wszyscy bêd¹ mieæ równe szanse. Podporucznicy zaczn¹ na etatach dowódców plutonów; kaprale  dowódców dru¿yn.
Póniej prze³o¿eni bêd¹ oceniaæ ich przez pryzmat wywi¹zywania siê
z obowi¹zków. Chocia¿ kariery powinny rozwijaæ siê w sposób przewidywalny, wrêcz rutynowo. A to dziêki wprowadzeniu do pragmatyki
dwóch kardynalnych zasad: zrównania naboru ze zwolnieniami oraz
rozwoju profesjonalnego zgodnie z tworzonymi w³anie modelami przebiegu s³u¿by.
To fragment artyku³u  Drabina do genera³a Artura Go³awskiego,
dziennikarza Polski Zbrojnej, traktuj¹cy o drodze awansu m³odych
oficerów. Znalaz³em go przypadkowo na stronie internetowej
www.polska-zbrojna.pl w rubryce analiza [Nr 28 (338) 2003-07-13].
Zaciekawi³ mnie, gdy¿ bezporednio mnie dotyczy. Podzieli³em siê
lektur¹ z moimi kolegami w akademiku i pomyla³em, ¿e to dobry
temat do naszej lo¿y studentów w G³osie Akademickim.
Mylê, ¿e unormowanie tych spraw, stworzenie pewnych szablonów, progów, po których nale¿y siê awans, to dobry pomys³, a nawet
koniecznoæ. Obawiam siê jednak, ¿e w praktyce bêdzie to bardziej
skomplikowane ni¿ na powy¿szym schemacie.
Ju¿ pierwsze s³owa artyku³u k³óc¹ siê z moimi dowiadczeniami i faktami z podchor¹¿ackiego ¿ycia. Na starcie wszyscy bêd¹
mieæ równe szanse. Czy oby na pewno? Czy podporucznik X,
którego ojciec rolnik nawet nie by³ w wojsku (bo czasy by³y trudne
i bêd¹c jedynym ¿ywicielem rodziny nie odby³ zasadniczej s³u¿by
wojskowej), a jedynym oficerem WP, którego zna, jest jego syn,
ma jednakowe szanse na karierê wojskow¹, co podporucznik Y,
który wychowa³ siê w jednostce wojskowej, a jego tata
ma na spodniach lampasy? Chcia³oby siê powiedzieæ TAK, bo koñczyli tê sam¹ uczelniê, maj¹ podobne predyspozycje i dowiadczenie. Ale czy mo¿na TAK powiedzieæ?
Kolejn¹ spraw¹, któr¹ poruszê,
jest owe opiniowanie s³u¿bowe. Wed³ug projektu, po trzech latach kontraktu bezporedni prze³o¿ony ma
wystawiæ nam opiniê. Jest to doæ logiczne  on zna nas najlepiej. Jest jedno ale! Co bêdzie, jeli nie przypadniemy do gustu prze³o¿onemu, bêdziemy go przewy¿szaæ intelektualnie, bêdziemy umiechniêci i pogodni, kiedy on bêdzie mia³ z³y humor
lub po prostu nie lubi wszystkich na
literê X? Dlaczego jedna osoba ma
decydowaæ o karierze, ¿yciu i zdrowiu psychicznym podporucznika X?
Kto powie, ¿e to czarne wizje
i wcale tak nie musi byæ. Ale mo¿e zdarzyæ siê i tak, ¿e dowódca bêdzie dumny ze swego podw³adnego. Doceni jego
zaanga¿owanie i trud, bo porucznik X
wietnie wywi¹zuje siê z obowi¹zków,
ka¿de powierzone mu zadanie zostaje
bezzw³ocznie za³atwione, jak nale¿y.
Dowódcy przydaje siê X, jest mu tak
wygodnie, wiêc postawi mu 4, a nie 5,
by wspiera³ go jeszcze przez trzy,
mo¿e szeæ lat  bo jest dobry.
Có¿ mogê powiedzieæ  po¿yjemy zobaczymy. Mam nadzieje, ¿e napiszecie co od siebie i przelecie
do redakcji G³osu.
Rodzyn
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A oto opinie moich kolegów:
Wydaje mi siê, ¿e jest to idealne rozwi¹zanie dla córek i synalków
wysoko postawionych oficerów WP  tylko oni bêd¹ dostawaæ pi¹teczki. Dlaczego tak twierdzê? By³em na praktykach w wielu jednostkach i s³ysza³em komentarze dowódców batalionów, którzy opisywali, jak synalkom trepów wszystko uchodzi na sucho, a kolejne awanse przychodz¹ bez trudu. Szkoda, ¿e sytuacja zmienia siê
tylko na papierze, a w praktyce najcieplejsze stanowiska bêd¹
mieli ci, co maj¹ ssanie od góry i parcie od do³u.
Przysz³y wysoko postawiony
Moim zdaniem nowe rozwi¹zanie sytemu kadrowego wojska
jest bardzo niekorzystne dla absolwentów WAT, nie maj¹cych ¿adnej protekcji. Nie zmieni ono bowiem tego, ¿e osoby maj¹ce protekcjê, bez wzglêdu na postêpowanie, bêd¹ oceniane bardzo dobrze
i mianowane na kolejne szczeble generalskiej drabinki. Natomiast
nowy system od razu utrudnia pracê na sprzêcie, do czego w rzeczywistoci jestemy uczeni w Akademii. Wielu z nas usadzonych przy pracy z pododdzia³em prawdopodobnie nigdy nie bêdzie mog³o pracowaæ zgodnie ze swoim wykszta³ceniem.
Tomek
Polecamy równie¿ lekturê artyku³u poruszaj¹cego kwestiê nowego
systemu wynagradzania ¿o³nierzy zawodowych, który wejdzie w ¿ycie
w lipcu br. [R. Choroszy Rewolucja w portfelach Polska Zbrojna nr 17 (379) 25.04.2004].

Pierwsze lata s³u¿by oficerów wed³ug modelu wynikaj¹cego z ustawy pragmatycznej.
ród³o: Polska Zbrojna nr 28 (338) 13.07.2003
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Z brudnopisu podoficera dy¿urnego
E43

Gra¿yna dziewczyna jak malina
dla niej za du¿o butelka wina.
Andrzej ch³opak morowy
w jego szafce porz¹dek wzorowy.
Goryc jest niele zakrêcony
i zawsze brakuje mu mamony.
Kryniu fuchy siê swojej pozby³
po to, by sam siê czasem pobyczy³.
Marta i dla niej plus
to nasz kompanijny prymus.
£anczka jest niez³ym piochem
z Januszem zabawia siê troche.
Kozio nasz straszny grupowy
na ka¿dy dzieñ jest jego inny zastêpowy.
Ogr ³epek ma niczego sobie
jak cos wie, to ka¿demu powie.
Wojtek strasznego prawa reka
dzieñ na zajêciach to dla niego mêka.
Micha³  szefo zawsze obcykany.
Chcesz film? Do niego ruszaj w tany.
Rafa³ek  pchor. z niego chce byæ wzorowy
du¿o ¿artuje wiêc o tym nie ma mowy.
I jeszcze jedna siê zosta³a
ale o niej nie bêdê wspomina³a.
Dopisek:

Monika na wf-ie niele bryka
do ka¿dego z nas ci¹gle fika.

Od autorki: Mam nadziejê, ¿e nikogo nie obrazi³am. Jeli tak,
to przepraszam, nie mia³am takiego zamiaru. MM

List blondynki do syna w wojsku
Piszê do Ciebie tych parê linijek, ¿eby wiedzia³, ¿e do Ciebie
piszê. Jak ten list dostaniesz, to znaczy, ¿e do Ciebie doszed³. Jak go
nie dostaniesz, to mi daj znaæ, to go wylê jeszcze raz.
Piszê do Ciebie wolno, bo wiem, ¿e nie potrafisz szybko czytaæ.
Niedawno tata przeczyta³ w jakiej gazecie, ¿e najwiêcej wypadków
zdarza siê kilometr od domu, wiêc przeprowadzilimy siê trochê
dalej. Mieszkamy teraz w fajnej cha³upce. Jest tu pralka, choæ nie
jestem pewna, czy siê nie zepsu³a. Wczoraj wrzuci³am do niej pranie,
poci¹gnê³am za sznurek i pranie gdzie wsi¹k³o. Ale przecie¿ siê
z powodu tego nie powieszê... Pogoda nie jest najgorsza. W zesz³ym
tygodniu pada³o tylko dwa razy. Za pierwszym razem trzy dni, a za
drugim cztery.
Co do kurtki, któr¹ chcia³e? Wujek Piotr powiedzia³, ¿e jak Ci j¹
polê z guzikami, to bêdzie du¿o kosztowaæ, bo guziki s¹ ciê¿kie.
Dlatego oderwa³am guziki i w³o¿y³am do kieszeni.
Tata dosta³ pracê. Jest dumny jak paw, bo ma pod sob¹ jakie
piêæset osób. Wysiewa trawê na cmentarzu. Twoja siostra, Julka, która
wysz³a za m¹¿, w koñcu urodzi³a. Nie znamy jeszcze p³ci, wiêc Ci nie
powiem, czy jeste wujkiem czy ciotk¹. Jak to bêdzie dziewczynka,
Twoja siostra chce j¹ nazwaæ po mnie? Ale to bêdzie dziwne - mówiæ
na swoj¹ córkê mama. Gorzej jest z Twoim bratem, Jankiem. Zamkn¹³ samochód i zostawi³ w rodku kluczyki. Musia³ iæ do domu
po drugi komplet, ¿eby nas wyci¹gn¹æ ze rodka.
Jak siê bêdziesz widzia³ z Gosi¹, pozdrów j¹ ode mnie, a jeli nie,
to jej nic nie mów?
Twoja mamusia Dusia
P.S. Chcia³am Ci w³o¿yæ do listu parê z³otych, ale ju¿ zaklei³am.

NIBY PROSTA RZECZ...  czekaj¹c na kontynuacjê
Praca nad æwiczeniem z... (ooops!!!...
oczywicie nie napiszê z czego) sz³a mi
jak krew z nosa. Ka¿da kolejna godzina
przed komputerem by³a mniej owocna od
poprzedniej. Mia³em doæ i postanowi³em
siê trochê oderwaæ. Siêgn¹³em po ostatni
numer G³osu Akademickiego i przeczyta³em artyku³ mniszcza o tym, jak interesowa³y go odczucia mierdz¹cej skarpetki, których doznawa³a podczas prania w pralce automatycznej.I choæ nie jest to mój pierwszy
tekst, jaki napisa³em z zamiarem publikacji w G³osie, to muszê przyznaæ, ¿e opis prania niejako zainspirowa³ mnie do próby napisania czego
w podobnym tonie.
Wprawdzie nigdy nie obchodzi³y mnie uczucia mierdz¹cej skarpetki, pachn¹cej te¿ nie, w ogóle nie interesowa³y mnie uczucia ¿adnych skarpetek, tak jak nigdy nie podda³em siê procesowi prania w pralce automatycznej, wirnikowej, ani w pralni chemicznej. Postanowi³em
jednak nie rezygnowaæ.
Zastanowi³o mnie od razu, czy mniszcz mia³ jeszcze inne ciekawe
przygody. Jeli tak, to równie¿ proponujê podzieliæ siê wra¿eniami,
bo uwa¿am, ¿e felieton o pralce jest wietny. A jeli nie, to mo¿e warto
spróbowaæ na przyk³ad wzi¹æ prysznic miêdzy szklankami w zmywarce do naczyñ, upiec siê w piekarniku razem z wielkanocn¹ bab¹
(temat ca³kiem aktualny), podgrzaæ siê w mikrofalówce obok hot doga,
albo daæ siê wci¹gn¹æ do odkurzacza dowiadczaj¹c tego, co czuje niepotrzebny guzik, ig³a z sypi¹cej siê bo¿onarodzeniowej choinki lub
zgubiona pineska albo zworka od twardziela.
Takie przygody mog³yby zainspirowaæ do dalszego twórczego
szukania pomys³ów, co zaowocowa³oby wkrêceniem siê do nocnej
lampki i wieceniem albo zast¹pieniem kuku³ki w starym zegarze ciennym i kukaniem co godzinê. Mo¿na by te¿ dogadaæ siê z gwizdkiem
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od czajnika i, gdyby pozwoli³, to pogwizdaæ sobie czasem, jak siê
woda bêdzie gotowa³a. Po takich dowiadczeniach bohater móg³by
poddaæ siê metamorfozie przyjmuj¹c postaæ kiszonego ogórka, co da³oby mu mo¿liwoæ poddania siê konsumpcji podczas imprezki
w którym z akademików. Taki ogórek pozna³by w schorowanym ¿o³¹dku niedo¿ywionego studenta ciekawych kumpli: ledzika, Grzybka i Koreczka oraz równie interesuj¹ce kole¿anki: Paprykê, Kukurydzê, Gruchê i liwê. Ca³a ekipa stanowi³aby zgran¹ dru¿ynê o nazwie
Zagrycha, a jak do ¿o³¹dka wpad³oby za du¿o czystej, to dziêki niej
wszyscy mogliby wróciæz powrotem na imprezê.
Ja ze swej strony ¿yczê owocnego szukania pomys³ów, cierpliwoci w ich realizacji oraz lekkiego pióra podczas przelewania wra¿eñ
na papier (czyt. miêkkich klawiszy na klawiaturze komputera podczas wklepywania tekstu do edytora).
Gdyby mniszcz opisa³ wszystkie takie i podobne przygody,
to powsta³aby w ten sposób seria artyku³ów z cyklu Niby prosta
rzecz..., które znacznie przyczyni³yby siê do postêpuj¹cego rozwoju
naszej gazety. G³os Akademicki zanotowa³by rekordowy wzrost
liczby czytelników. Wp³ywy z reklam zak³adu dziewiarskiego produkuj¹cego skarpetki i zak³adu przetwórstwa owoców i warzyw oferuj¹cego kiszone ogórki przeros³yby najmielsze oczekiwania najbardziej
niepoprawnych optymistów. Statystki poda³yby do wiadomoci,
¿e jeden egzemplarz czytany jest rednio przez trzynacie i trzy czwarte
cz³owieka, etc. Jakkolwiek by patrzeæ  same plusy.
Treæ takich raportów wietnie nadawa³aby siê na scenariusz
do nowego serialu pt. Z archiwum Y. Widzowie czekaliby z niecierpliwoci¹ na pierwszy odcinek, w którym g³ówni bohaterowie: agent
Maruderi agent Skalpel poznaj¹ uczucia potencjalnej skarpetki znajduj¹cej siê w niby prostym, a tak skomplikowanym urz¹dzeniu, jakim
jest pralka.
luke
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LODÓWKA JAK ALASKA
Po przygodzie z pralk¹ przyszed³ okres rekonwalescencji. Z dnia
na dzieñ mala³em w oczach. W koñcu po up³ywie miesi¹ca sta³em siê
niewiarygodnie ma³y. By³em tak ma³y, ¿e rodzice, czyli ojciec, stary
³ysiej¹cy cz³owiek z du¿ymi rêkami i matka, której nie bêdê po raz
kolejny opisywaæ, musieli karmiæ mnie pod mikroskopem. K³adli grudkê
jedzenia nieopodal miejsca, gdzie siê znajdowa³em. Pomimo, ¿e nie
by³a wielka, dla mnie by³a gór¹ po¿ywienia. Z k¹pielami te¿ nie by³o
problemów  wystarcza³a kropla wody, a ju¿ mog³em siê w niej utopiæ.
Najgorzej by³o z ubraniem. ¯aden krawiec nie móg³ siê tego podj¹æ,
a co dopiero mój ojciec maj¹cy wielkie ³apy. Dzieñ i noc matka stara³a
siê uszyæ dla mnie co porz¹dnego. Zaczê³a od majtek, potem koszula,
bluza, jeansy i kurtka. Przyda³by siê równie¿ garnitur i krawat. Najwiêcej problemów sprawi³o naszycie trzech pasków na dres i wszycie
znaczka na prawej nogawce. Do tego nale¿a³oby wykonaæ 47 oryginalnych metek. Na to potrzeba by³o czasu. Buty wykona³a z jakich
innych starych i zniszczonych .I tak sobie ¿y³em siedz¹c, jedz¹c i p³ywaj¹c w kroplach wody. Ogl¹daj¹c telewizjê musia³em wiele siê natrudziæ, a¿eby wcisn¹æ przycisk na pilocie odpowiadaj¹cy za zmianê
programu. Tak mija³y kolejne dni, dopóty, dopóki nie ujrza³em programu o wyprawie na Alaskê. Pomyla³em: czemu nie? Jestem ma³y, a w domu znajduje siê lodówka. Trochê czasu i bêdê gotowy do wyprawy.

Lodówka jak Alaska. Wspania³y pomys³. Od razu zerwa³em siê
do dzia³ania. Poprosi³em matkê... Jeszcze jedno. Zastanawiacie siê zapewne, jak siê z ni¹ komunikowa³em. To proste. Mia³em pistolet i race.
Kiedy by³em g³odny, wystrzeliwa³em niebiesk¹, gdy chcia³em siê k¹paæ  ¿ó³t¹, w innych przypadkach  czerwon¹. Tak wiêc poprosi³em
o uszycie polaru, swetra i ocieplanej kurtki. Poza tym potrzebne by³y
grube spodnie, du¿e czapki i ocieplane buty. Strasznie j¹ to zdziwi³o,
poniewa¿ by³ rodek lata, ale wykona³a to, o co j¹ prosi³em. Wszystko
by³o ju¿ gotowe. Oczywicie nie zabiera³em jedzenia, przecie¿ wybiera³em siê do lodówki.
Tego dnia mój ojciec wsta³ rano i poszed³ przygotowaæ niadanie.
Kiedy otworzy³ lodówkê niepostrze¿enie wlizn¹³em siê do rodka.
Drzwi zamknê³y siê i sta³em sam porodku niegów domowej Alaski. Zacz¹³em iæ przed siebie. Wkrótce natkn¹³em siê na s³oik z ogórkami. Dalej by³a sa³ata i inne warzywa. Gdy przemierzaj¹c niegi Alaski dotar³em do mas³a, przyszed³ czas na wspinaczkê. Dotar³szy
na górê strasznie zg³odnia³em. Musia³em wiêc jak najprêdzej dostaæ siê
na nastêpn¹ pó³kê, na której zazwyczaj stoi s³oik z d¿emem i jakie
konserwy lub pasztet. Po kilkugodzinnej wspinaczce, a potem wêdrówce, dotar³em na miejsce. Po skonsumowaniu ruszy³em w dalsz¹
drogê. Godziny wêdrówki da³y siê we znaki moim przemarzniêtym
cz³onkom, ale nie podda³em siê. W koñcu moje nogi odmówi³y pos³uszeñstwa. Zosta³em zmuszony do rozbicia obozu. W nocy nad moim
namiotem rozszala³a siê wichura. Da³o siê równie¿ s³yszeæ niesamowity warkot. Na szczêcie mog³em w uszach umieciæ kawa³ki sera, który mija³em po drodze.
Nad ranem wyruszy³em w dalsz¹ drogê. I tak wko³o podró¿owa³em, a¿ w koñcu natkn¹³em siê na jak¹ grotê. Czy¿by jaskinia? Gdy
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nieopodal ujrza³em lad stopy pomyla³em: Yeti? Moje najgorsze oczekiwania sprawdzi³y siê. To by³ Yeti. Lecz nie taki zwyk³y Yeti. Ten by³
o wiele bardziej grony od innych. Nie doæ, ¿e by³ od tamtych silniejszy, to jeszcze jego IQ wynosi³o 80. By³ sprytniejszy ni¿ przeciêtny
mi. Poza tym jego koordynacja ruchowa by³a bardzo zbli¿ona do ruchów cz³owieka. Pomyla³em wiêc: co robisz w mojej lodówce? Wyno siê st¹d, albo gorzko po¿a³ujesz! On wybuchn¹³ miechem.
 Ha, ha, ha! Nie rozmieszaj mnie. Nie jeste w stanie mnie pokonaæ.
 W takim razie stañ do walki!
Zacz¹³ na mnie nacieraæ, ale skutecznie odpiera³em jego ataki. Lecz
on naciera³ z coraz wiêksz¹ furi¹. Poza tym dysponowa³ fantastyczn¹
technik¹ walki.
 To dopiero pocz¹tek  powiedzia³  staæ mnie na du¿o wiêcej.
 Mam nadziejê, bo zaczyna³em siê nudziæ  odpar³em, po czym
kontynuowalimy walkê. Po jego nastêpnym natarciu jeden z ciosów
dotar³ do wymierzonego miejsca. By³ tak silny, ¿e ci¹³ mnie z nóg.
Szybko siê jednak otrz¹sn¹³em.
 Teraz moja kolej. Po¿a³ujesz, ¿e mia³e podnieæ na mnie rêkê.
Jego uderzenie strasznie mnie roz³oci³o. Atakowa³em z wielk¹
nienawici¹ i jednoczenie lêkiem, ¿e jego kolejny cios mo¿e dojæ
do celu. Lecz lêk min¹³, gdy ujrza³em jeszcze wiêkszy w jego oczach.
Pierwsze ciosy nie zrobi³y na nim wra¿enia. Lecz kolejne powali³y
go na ziemiê. Gdy siê podniós³, chwyci³em go za nogi, rozkrêci³em
i rzuci³em w stoj¹cy niedaleko ketchup. Rozz³oszczony Yeti nagle
zacz¹³ robiæ dziwne rzeczy. Potyka³ siê o w³asne nogi i zanim siê
spostrzeg³em sta³ ju¿ za mn¹ i po silnym ciosie w kark pad³em
na kolana. On za to stan¹³ przede mn¹ i rzek³:
 By³e silniejszy ni¿ myla³em, ale to ju¿ twój koniec.
Ca³e ¿ycie mia³em przed oczami, a on uderzy³ we mnie z maksymaln¹ energi¹, jak¹ posiada³. Nie zrobi³o to jednak na mnie ¿adnego
wra¿enia. Podniós³szy siê, wzbudzi³em zdziwienie na jego twarzy.
Zaatakowa³em go i wkrótce le¿a³ na deskach. Gdy ju¿ chcia³em zadaæ
cios ostateczny, us³ysza³em:  Nie! Nie zabijaj go! Daruj mu ¿ycie.
Spojrza³em w stronê sk¹d dochodzi³ g³os i ujrza³em... drugiego Yeti.
By³a to, jak siê domylam, jego ¿ona.
 Darujê mu ¿ycie  powiedzia³em. Tê noc spêdzi³em w jaskini.
By³em wyczerpany walk¹. Prawdê mówi¹c Yeti nie by³ wcale taki
grony, jak siê wydawa³o. Nie taki diabe³ straszny... By³ to normalny
facet, którego wszyscy oceniali po wygl¹dzie. Opowiedzia³ mi jak
znalaz³ siê w lodówce, a ja opowiedzia³em mu o swoim ¿yciu. Rozpracowalimy po³ówkê i poszlimy spaæ. Nad ranem wyruszy³em w dalsz¹ podró¿. Po¿egnawszy siê, dosta³em trochê jedzenia na drogê.
Robi³o siê coraz zimniej. Pewnie dlatego, ¿e dochodzi³em do przedostatniej pó³ki. Wspi¹³em siê na ni¹ i ujrza³em góry jedzenia. To jednak
nie by³ koniec mojej wyprawy. Przede mn¹ najtrudniejszy etap. Dostaæ siê do zamra¿alnika, to cel mojej eskapady! Wspi¹³em siê na kie³basê, dalej na inne wêdliny, a¿ w koñcu dotar³em na miejsce. Tam
pozosta³o tylko wspi¹æ siê po mro¿onkach. U podnó¿a rozbi³em obóz
i postanowi³em poczekaæ do dnia nastêpnego. Nazajutrz wspinaczka
rozpoczê³a siê. Wymaga³o to ode mnie nie lada wysi³ku. Mija³y godzina za godzin¹, a ja zbli¿a³em siê do wierzcho³ka. W koñcu dotar³em.
I kiedy chcia³em pozostawiæ po sobie lad, ujrza³em na cianie napis:
Normalnie by³em tu kurde, Waldu. Pomyla³em: no có¿, nie jestem
mo¿e pierwszy, ale przynajmniej drugi. I gdy odwróci³em siê, na cianie obok ujrza³em setki, tysi¹ce tysiêcy, miliony, tysi¹ce milionów
i miliardy podobnych do tamtego napisów. Wtem lodówka otworzy³a
siê, a ujrzawszy mnie ojciec powiedzia³:  Tu jeste! A my od kilku dni
ciê szukamy.
Na tym skoñczy³a siê wyprawa na Alaskê. D³ugo jeszcze po tym
zdarzeniu cierpia³em z powodu wszelkiego rodzaju dolegliwoci.
mniszcz
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Pierwsza lekcja matematyki stosowanej
Ka¿dy przysz³y in¿ynier uczy siê zapisu matematycznego, by sumê dwóch wielkoci rzeczywistych odpowiednio prosto zapisywaæ,
na przyk³ad:
1+1=2
Powy¿sza forma jest z³a przez sw¹ banalnoæ i wiadczy o braku stylu.
Na pierwszych semestrach uczymy siê:
1 = ln(e)
i dalej
1 = sin2 (p) + cos2 (p)
ponadto ka¿dy wie, ¿e:
∞
1
2 = ∑ 
n =0  2 

n

a wyra¿enia daje siê zapisaæ w prosty i oczywisty sposób:
2
∞ 1 = cosh ( q ) * 1 − tanh ( q )

 1 
ln  lim  1 +   + sin 2 ( p ) + cos2 ( p ) = ∑
 z →∞ 
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Powinnimy jeszcze uwzglêdniæ, ¿e:
0!=l
i to ¿e macierz odwrócona macierzy transponowanej równa jest macierzy transponowanej macierzy odwróconej, przy za³o¿eniu przestrzeni jednowymiarowej otrzymujemy dalsze uproszczenie przez wprowadzenie wektora X, z uwzglêdnieniem:
−1

je¿eli wiêc po³¹czymy te wyra¿enia to dostaniemy:
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st¹d wyra¿enie

1+1=2
mo¿emy zapisaæ w prostszej formie

stosuj¹c powy¿sze uproszczenia w wyra¿eniu:
n

∞
1
ln (e ) + sin 2 ( p ) + cos 2 ( p ) = ∑  
n =0  2 
co, przyznasz sam(a) - brzmi o wiele bardziej zrozumiale i naukowo.
Oczywistym jest jednoczenie, ¿e:

1 = cosh ( q ) * 1 − tanh ( q )
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oraz
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st¹d wynika zatem
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otrzymujemy go w eleganckiej i czytelnej formie, zarazem prostej i zrozumia³ej dla ka¿dego:
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Przynajmniej teraz staje siê oczywistym, ¿e równanie to jest bardziej zrozumia³e od poni¿szego :
1+1=2
Mo¿na by przedstawiæ jeszcze wiele innych mo¿liwoci uproszczenia wyra¿enia. Przyst¹pimy do nich jednak, gdy zrozumiemy dog³êbnie proste zasady powy¿szej metody.

Czy to fakt czy fikcja?

ród³o: Allan i Barbara Pease Dlaczego mê¿czyni nie s³uchaj¹, a kobiety nie umiej¹ czytaæ map. Autorzy s¹ wiatowej s³awy ekspertami
w dziedzinie stosunków miêdzyludzkich i jêzyka cia³a.
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Znalezione w sieci
***
Pewien dziennikarz postanowi³ zrobiæ wywiad na uczelni technicznej. Jednym z podstawowych pytañ by³o okrelenie czasu jaki potrzeba
na opanowanie jêzyka chiñskiego. Podchodzi do prof. dr hab. i pyta:
 Panie profesorze, ile pan potrzebuje czasu, aby nauczyæ siê chiñskiego?
 No tak, aby doæ dobrze siê nim pos³ugiwaæ to 7 lat.
Idzie do doktora:
 Panie doktorze, ile pan potrzebuje czasu, aby nauczyæ siê chiñskiego?
 S¹dzê, ¿e w ci¹gu 5 lat to bym siê nauczy³.
Idzie do doktoranta i zadaje to samo pytanie. Doktorant odpowiada, ¿e 2 lata wystarcz¹. W koñcu podchodzi do studenta:
 Te stary, ile potrzebujesz czasu, aby nauczyæ siê chiñskiego?
Na co student spojrza³ siê ze zdziwieniem i pyta:
 A na kiedy trzeba??
***
W sto³ówce w kolejce po zupê rozmawiaj¹ dwaj studenci:
 Masz jakie wieci z domu?
 Niestety. Ani z³otówki.
***
Po niezdanym egzaminie profesor zwraca siê do studenta:
 Wie pan co, dam Panu dobr¹ radê, z mózgiem jest jak z kobietami,
czasami trzeba go wykorzystaæ.
***
Jedzie samochodem trzech studentów politechniki z wydzia³ów:
elektrycznego, mechanicznego i informatyki. Nagle samochód z niewiadomych przyczyn staje i nie mo¿na go ponownie uruchomiæ w konwencjonalny sposób. Siedz¹ tak i zastanawiaj¹ siê co tu zrobiæ.
Pierwszy wypowiada siê student wydzia³u mechanicznego:
 To na pewno ganik siê zatka³ i trzeba go przeczyciæ.
Na to student z wydzia³u elektrycznego:
 Nie to chyba raczej instalacja elektryczna i trzeba sprawdziæ zap³on.
Po nim student z informatyki da³ swoj¹ propozycjê:
 Ch³opaki, a mo¿e po prostu pozamykamy okna, otworzymy
je z powrotem i na pewno ruszy.
***
Z pamiêtnika studenta:
Poniedzia³ek: Jestem g³odny!
Wtorek:
Jestem g³odny!!
roda:
Jestem g³odny!!!
Czwartek:
Huuuuuraa!!! Dosta³em stypendium!!!
Pi¹tek:
Nic nie pamiêtam.
Sobota:
Nic nie pamiêtam.
Niedziela:
Jestem g³odny!!!!
***
Pewien student umar³ i poszed³ do piek³a. Diabe³ przywita³ go
i spyta³ jakie piek³o wybiera: normalne czy studenckie? Ten wybra³
normalne. Gdy siê tam znalaz³ okaza³o siê, ¿e trwaj¹ tam imprezy do
rana, s¹ panienki i leje siê alkohol, ale rano przybywa diabe³ i wbija
ka¿demu gwód w ty³ek i tak codziennie. Wobec tego student zdecydowa³ siê wkrótce na przeniesienie do piek³a studenckiego. Tam równie¿ imprezy itd., ale rano nie pojawia siê ju¿ diabe³. Tak mija kilka miesiêcy, a¿ którego dnia przychodzi diabe³ z koszem gwodzi i mówi: sesja!
***
Ja, Ma³gosia i Baba Jaga poszli na studia. Ja na prawo, Ma³gosia
na medycynê, a Baba Jaga na politechnikê. Po roku spotykaj¹ siê
by wymieniæ opinie.
 U nas na Uniwerku  mówi Ja  to wcale siê nie uczymy, tylko ca³y
czas imprezujemy. ¯yæ nie umieraæ!
 A u nas na Akademii Medycznej  mówi Ma³gosia  to jest du¿o
nauki. Ale imprez te¿ jest sporo.
 A u nas na Politechnice  mówi Baba Jaga  to tylko nauka i nauka.
Zero zabawy. Ale za to jestem naj³adniejsz¹ dziewczyn¹ na roku!
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W SKRÓCIE

§ W dniach 11-12 marca w Bydgoszczy rozegrano II Mistrzostwa
Wojska Polskiego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej. W zawodach
uczestniczy³o 11 zespo³ów reprezentuj¹cych poszczególne komórki
organizacyjne Wojska Polskiego. Wród uczestników nie zabrak³o
reprezentacji Wojskowej Akademii Technicznej, która w klasyfikacji
generalnej zdoby³a wysokie, III miejsce. Nasi strzelcy z powodzeniem wspó³zawodniczyli z zespo³ami, w sk³ad których wchodzili
niejednokrotnie reprezentanci kraju w strzelectwie sportowym. Rywalizowano w dwóch konkurencjach: w strzelaniu z karabinka pneumatycznego (dru¿yna WAT zajê³a IV miejsce) i pistoletu pneumatycznego (VI miejsce dla WAT).
KLASYFIKACJA GENERALNA
I Pomorski Okrêg Wojskowy
4440 pkt.
II Marynarka Wojenna RP
4383 pkt.
III Wojskowa Akademia Techniczna
4117 pkt.
IV Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych (Wroc³aw) 3970 pkt.
V Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (Toruñ)
3931 pkt.
VI 3. Korpus Obrony Powietrznej (Wroc³aw)
3879 pkt.
VII 1. Korpus Zmechanizowany (Bydgoszcz)
3695 pkt.
VIII Centrum Szkolenia £¹cznoci i Informatyki (Zegrze) 3067 pkt.
IX Centrum Szkolenia Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej (Koszalin)
2184 pkt.
X Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych (Poznañ)
2152 pkt.
XI l¹ski Okrêg Wojskowy
571 pkt.
§ W dniach 13-14 i 27 marca rozegrano Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
pod patronatem prezydenta m. st. Warszawy Lecha Kaczyñskiego.
I miejsce zdoby³a Wojskowa Akademia Techniczna.
§ 25 marca na obiektach Akademii zosta³ przeprowadzony Turniej
Pi³ki Siatkowej o Puchar Komendanta WAT. I miejsce zajê³a dru¿yna
WAT /kadra/, II miejsce Akademia Obrony Narodowej  Rembertów,
III miejsce Centrum Szkolenia £¹cznoci i Informatyki  Zegrze.
§ W dniach 23-26 marca we Wroc³awiu odby³y siê Mistrzostwa
Wojska Polskiego w Judo. W klasyfikacji indywidualnej kategorii OPEN
tryumfowa³y reprezentantki WAT. I miejsce zajê³a pchor. Katarzyna
Kukie³a, III miejsce pchor. Katarzyna Majka.
§ 4 kwietnia w Skwierzynie odby³y siê Mistrzostwa Polski w D³ugodystansowym Biegu na Orientacjê. Zawodnicy UWKS WAT znów
wrócili z medalami. Jerzy Parzewski wywalczy³ 1. miejsce, a Dariusz
Sokalski miejsce 3.
§ Tegoroczne wiêto Sportu WAT odbêdzie siê w dniach 2223 maja. Tradycyjnie, pierwszego dnia zawody sportowe zostan¹
rozegrane na stadionie, boiskach otwartych (studencki rajd rowerowy po Puszczy kampinoskiej, turniej pi³ki no¿nej, wycigi sztafet z ciê¿arkami 17,5 kg, bieg sztafetowy z przeszkodami, bieg na
400 m, konkurs skoku wzwy¿, tenis ziemny, mini pi³ka siatkowa,
mini koszykówka, bieg na orientacjê, paintball) i obiektach zamkniêtych (p³ywanie, pi³ka siatkowa, dwubój si³owy, tenis sto³owy, pi³ka koszykowa, badminton, strzelectwo sportowe) uczelnianego orodka sportowego. W drugim dniu wiêtowaæ bêdziemy
w Zegrzu k. Warszawy. W programie imprezy przewidziano turniej siatkowej pi³ki pla¿owej (zespo³y dwuosobowe), rejsy wycieczkowe po Zalewie Zegrzyñskim, paradê jachtów oraz ¿eglarskie spotkanie z szantami. (ed)
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LO¯A STUDENTÓW
DRODZY STUDENCI!!!
Podobnie jak w latach ubieg³ych, w 2004 r. w szeregu krajów uczestnicz¹cych w programie SOCRATES-Erasmus bêd¹ organizowane intensywne kursy jêzykowe dla zagranicznych studentów podejmuj¹cych studia w tamtejszych uczelniach w ramach Erasmusa (Erasmus
Intensive Language Courses  EILC).
Intensywne kursy jêzykowe Erasmusa to kursy przygotowawcze w zakresie rzadziej u¿ywanych i nauczanych jêzyków UE i innych krajów uczestnicz¹cych w programie SOCRATES-Erasmus. Przeznaczone s¹ dla studentów bêd¹cych stypendystami Erasmusa, przyje¿d¿aj¹cych do kraju, w którym mówi siê jêzykiem zakwalifikowanym jako rzadziej stosowany i nauczany. Organizowane s¹ w wybranych uczelnianych orodkach nauczania jêzyków w tym kraju. Studenci zakwalifikowani na kurs EILC otrzymuj¹ wszelkie niezbêdne
informacje bezporednio od instytucji organizuj¹cej kurs.
Kursy jêzykowe w innych krajach  informacje dla polskich studentów Erasmusa
Intensywne kursy jêzykowe Erasmusa bêd¹ organizowane w nastêpuj¹cych krajach: Belgia (Wspólnota Flamandzka), Bu³garia, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa,
£otwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Turcja, Wêgry, W³ochy.
 Nabór kandydatów bêd¹ prowadziæ bezporednio instytucje organizuj¹ce kurs. Wykaz tych instytucji, w podziale na kraje, jest zamieszczony na stronie Komisji Europejskiej:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html
Formularze zg³oszeniowe kandydatów musz¹ byæ przekazane instytucjom organizuj¹cym kursy za porednictwem uczelni. Standardowy formularz zg³oszeniowy dostêpny jest na stronie internetowej
http://www.socrates.org.pl (pod has³em: Intensywne Kursy Jêzykowe Erasmusa). Do formularza nale¿y do³¹czyæ zawiadczenie potwierdzaj¹ce zakwalifikowanie na stypendium Erasmusa na rok 2004/05.
Zawiadczenie powinno byæ opatrzone podpisem koordynatora uczelnianego oraz pieczêci¹ uczelni. Zaliczenie okresu spêdzonego za granic¹ na kursie EILC nastêpuje na podstawie zawiadczenia o uczestnictwie w kursie wydanego przez organizatora.

 Termin sk³adania wniosków o przyjêcie na intensywne kursy jêzykowe Erasmusa odbywaj¹ce siê w roku 2004 up³ywa 30 maja 2004 r.
W roku akademickim 2004/05 w niektórych krajach kursy jêzykowe
Erasmusa mog¹ byæ tak¿e zorganizowane w styczniu i lutym 2005
roku: w tym przypadku termin przysy³ania zg³oszeñ up³ywa 31 padziernika 2004 r.
 W chwili obecnej Agencja Narodowa nie planuje przyznawania
dodatkowych kwot grantu w zwi¹zku z udzia³em studentów w IKJE.
Dodatkowy grant na czas pobytu na tych kursach bêdzie móg³ byæ
przyznany przez uczelniê zakwalifikowanym studentom w ramach
ogólnej kwoty, jak¹ otrzyma ona na wyp³aty stypendiów dla studentów na rok akademicki 2004/05.
Kursy jêzyka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa
Bêd¹ organizowane we wrzeniu 2004 r. przez nastêpuj¹ce orodki nauczania jêzyka polskiego:
· KRAKÓW: Szko³a Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego
· LUBLIN: Centrum Jêzyka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie Sk³odowskiej
· TORUÑ: Studium Kultury i Jêzyka Polskiego dla Obcokrajowców
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
Kursy s¹ bezp³atne, ale studenci bêd¹ musieli pokryæ koszty podró¿y i utrzymania w czasie pobytu na nich. Zakwaterowanie zapewnione w akademikach, odp³atne. Kursy obejmuj¹ tak¿e atrakcyjny program turystyczno-kulturalny.
Informacje na temat intensywnych kursów jêzykowych znaleæ
mo¿na na stronie internetowej:
http://www.socrates.org.pl/erasmus/eilc.php
oraz w czêci przeznaczonej dla studentów zagranicznych, gdzie
zamieszczone s¹ tak¿e odsy³acze do ofert wszystkich trzech orodków polskich:
http://www.int.socrates.org.pl/erasmus/en/ilpc.html
Kontakt:
Patrycja Ignaczak
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa (Sztab, pok. 111)
e-mail: patrycja.ignaczak@wat.edu.pl
tel. +48 22 6839760, fax. +48 22 6837745

STYPENDIA ZAGRANICZNE SOCRATES/ERASMUS
NA ROK AKADEMICKI 2004/2005
Program edukacyjny SOCRATES jest inicjatyw¹ Wspólnoty Europejskiej i ma za zadanie rozszerzanie wspó³pracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Formy tej wspó³pracy obejmuj¹ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych  od przedszkola po uniwersytet. Celami programu s¹: kreowanie europejskiego wymiaru w nauczania, powiêkszanie krêgu osobistych dowiadczeñ o wiedzê na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jednoci w Europie, wspomaganie procesów przystosowania siê do nowych warunków spo³ecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.
Program oferuje ró¿norodne dzia³ania bezporednio lub porednio
skierowane do studentów oraz nauczycieli akademickich. W WAT w roku 2003/04 w ramach programu 6 studentów i 2 wyk³adowców wyjecha³o do Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques dArmement (ENSIETA), Brest, Francja oraz 4 studentów
wyjecha³o do University in Oulu, Finlandia.
Z roku na rok liczba wyje¿d¿aj¹cych studentów i nauczycieli
systematycznie powiêksza siê. Wykaz uniwersytetów, z którymi WAT
dotychczas nawi¹za³ wspó³pracê znaleæ mo¿na na stronach intranetowych, nie wyklucza to oczywicie mo¿liwoci porozumienia z nowymi instytucjami. Mamy nadziejê na nawi¹zanie wspó³pracy socratesowskiej z nowymi uczelniami zagranicznymi, do czego szczerze
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namawiam wszystkich studentów. mia³o mo¿ecie podejmowaæ kontakty samodzialnie  wystarczy sprawdziæ na stronach TAO, czy
uczelnia do której chcielibycie pojechaæ uczestniczy w programie Erasmus i napisac e-mail do koordynatora  jesli przychyli sie do waszej
prosby, to przekazujecie sprawê do nas.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na organizowane kilka razy w roku spotkania informacyjne, na których prezentowane s¹
zasady dzia³ania programu, mo¿liwoci i szanse jakie otwiera on przed
m³odymi ludzmi, dotychczasowe osi¹gniêcia i planowane zamierzenia
wspó³pracy. Pe³na, ³atwodostêpna informacja o programie znajduje
siê równie¿ na stronach intranetu. Na szczegó³owe pytania odpowiadaj¹ na bie¿¹co koordynatorzy programu Socrates, zarówno drog¹
poczty e-mailowej, jak i osobicie. Zapraszamy tak¿e na strony internetowe programu: http://www.socrates.org.pl
Kontakt !!!
Koordynator Uczelniany  Patrycja Ignaczak
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa (Sztab, pok. 111)
e-mail: patrycja.ignaczak@wat.edu.pl
tel. +48 22 6839760, fax. +48 22 6837745
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OCHRONA WYNALAZKÓW
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
PO NOWELIZACJI USTAWY W 2004 ROKU
Wynalazki i wzory u¿ytkowe najczêciej zg³aszane do ochrony
przez placówki naukowo-badawcze i szko³y wy¿sze s¹ chronione
na podstawie ustawy prawo w³asnoci przemys³owej. Ustawa ta wesz³a w ¿ycie w po³owie 2001 r., jako nowoczesny i odpowiadaj¹cy
aktualnym wymogom akt prawny. Swoj¹ nowoczesnoæ zawdziêcza³a
g³ównie temu, ¿e dostosowa³a unormowania prawne w zakresie ochrony w³asnoci przemys³owej do wymogów przekszta³caj¹cego siê systemu spo³eczno-gospodarczego Polski. Jednoczenie dostosowa³a
ochronê w³asnoci przemys³owej do wymogów porozumieñ miêdzynarodowych, których Polska sta³a siê stron¹ w latach 90tych. Nie bez
znaczenia by³ równie¿ fakt uporz¹dkowania, ujednolicenia i zawarcia w jednym akcie prawnym przepisów dotychczas ujêtych w wielu ustawach,
które by³y oparte na identycznych, co do ich charakteru, za³o¿eniach.
Wymóg dostosowania prawa w³asnoci przemys³owej do standardów Unii Europejskiej spowodowa³, ¿e sukcesywnie by³o ono nowelizowane. Pierwszej nowelizacji przepisów dokonano dwukrotnie
w czerwcu 2002 r., a kolejnej w 2003 r. Ostatnia mia³a miejsce w styczniu br., co nastêpnie zosta³o opublikowane w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy prawo w³asnoci przemys³owej (Dz. U.
z 2004 r., Nr 33, poz. 286).
Te same wymogi, wynikaj¹ce z dyrektyw Unii Europejskiej spowodowa³y, ¿e w tym czasie równie¿ dokonywano zmian w prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Jednoczenie nale¿y dodaæ, ¿e system wspólnotowy, którego cz³onkiem po 1 maja 2004 r. bêdzie tak¿e
Polska, odwo³uje siê do klasycznego podzia³u na prawo w³asnoci
przemys³owej i prawo autorskie, które z za³o¿enia traktuje odrêbnie.
Dla przypomnienia prawo autorskie chroni utwory oraz tzw. prawa pokrewne zwi¹zane z wykonywaniem i utrwalaniem fonogramów,
wideogramów oraz dzia³alnoci¹ nadawców radiowo-telewizyjnych.
Istot¹ prawa autorskiego i praw pokrewnych jest fakt, ¿e ochrona
utworów nie jest uzale¿niona do spe³nienia jakiegokolwiek warunku.
Natomiast prawo w³asnoci przemys³owej reguluje w g³ównej mierze
status prawny rozwi¹zañ technicznych i charakteryzuje siê dwoma
ograniczeniami: terytorialnym i czasowym, a tak¿e warunkowym charakterem ochrony, sprowadzaj¹cym siê do przeprowadzenia stosunkowo skomplikowanej formalnej procedury rejestracyjnej.
W zwi¹zku z powy¿szym najistotniejsze zmiany wprowadzone
do ustawy prawo w³asnoci przemys³owej w 2004 r. to:
 W przepisach ogólnych odnonie zakresu ustawy w art. 4 pozostawiono ust. 1 który mówi, ¿e przepisy ustawy nie naruszaj¹ postanowieñ zawartych w umowach miêdzynarodowych. Now¹ redakcjê natomiast otrzyma³ ust. 2 tego artyku³u, którego znowelizowana
treæ brzmi:, Je¿eli umowa miêdzynarodowa lub przepisy prawa Unii
Europejskiej obowi¹zuj¹ce bezporednio w krajach cz³onkowskich okrelaj¹ szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory u¿ytkowe, wzory przemys³owe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub
topografiê uk³adów scalonych, w sprawach nieunormowanych w tej
umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji
organów krajowych przepisy ustawy stosuje siê odpowiednio.
 Nowa redakcja art. 7 ust 2, który otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie: Przedsiêbiorca mo¿e uznaæ za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, ka¿de rozwi¹zanie nadaj¹ce siê do wykorzystania, niebêd¹ce wynalazkiem podlegaj¹cym opatentowaniu, wzorem u¿ytkowym, wzorem przemys³owym, lub topografi¹ uk³adu scalonego.
 Nowa redakcja art. 24 dot. wynalazków, który otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie: Patenty s¹ udzielane  bez wzglêdu na dziedzinê
techniki  na wynalazki, które s¹ nowe, posiadaj¹ poziom wynalazczy
i nadaj¹ siê do przemys³owego stosowania.
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 W art. 33, który dotyczy zg³oszenia wynalazku dodano ust. 31
w nastêpuj¹cym brzmieniu: Ka¿de zastrze¿enie powinno byæ ujête
jasno, w jednym zdaniu lub równowa¿niku zdania. W tym artykule
równie¿ dokonano nowej redakcji kolejnego ustêpu, dotycz¹cego wzajemnych relacji pomiêdzy zastrze¿eniem zale¿nym i niezale¿nym.
 W zakresie rozpatrywania zg³oszenia wynalazku zmieniono
redakcjê art. 50 ust. 2, który dotyczy braku ustawowych warunków
do uzyskania patentu.
 W nowej redakcji art. 108, który dotyczy zg³oszenia wzorów
przemys³owych dopuszczono mo¿liwoæ sk³adania ilustracji w zg³oszeniu kierowanym do Urzêdu Patentowego oraz okrelono, jakie
wymogi przy takim zg³oszeniu musz¹ byæ spe³nione.
 Istotne zmiany wprowadzono do Tytu³u III ustawy, który
dotyczy znaków towarowych i oznaczeñ geograficznych. W zwi¹zku
z tym zmieniono redakcjê art. 120, 131, 132 oraz 133135, które kolejno reguluj¹: definicjê znaku towarowego, wy³¹czeñ w zakresie rejestracji znaków towarowych oraz tryb wydawania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Ponadto zmian dokonano
w kilku artyku³ach cile zwi¹zanych z procedur¹ uzyskiwania prawa,
które w szczególnoci obowi¹zuj¹ Urz¹d Patentowy.
 Niewielkich zmian dokonano w Tytule V ustawy, który dotyczy
op³at, rejestrów i wykazów dokumentów, a tak¿e og³oszeñ urzêdowych.
 Istotne zmiany wprowadzono natomiast do postêpowania spornego, które faktycznie w ten sposób otrzyma³o now¹ redakcjê  Tytu³
VII ustawy, (artyku³y od 255258).
 Z pozosta³ych zmian, jakie zosta³y wprowadzone do ustawy
na uwagê zas³uguj¹ tak¿e nowelizacje przepisów, które dotycz¹ Urzêdu Patentowego w zakresie jego zadañ i organizacji, aplikacji eksperckiej, obowi¹zków eksperta, odpowiedzialnoci dyscyplinarnej oraz
kolegiów orzekaj¹cych w sprawach spornych.
Kolejnym aktem prawnym, który równie¿ wszed³ w ¿ycie na pocz¹tku 2004 roku by³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r., zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie op³at zwi¹zanych
z ochron¹ wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych, znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych i topografii uk³adów scalonych, opublikowane w Dz. U. z 2004 r., Nr 35, poz. 309.
Przepisy rozporz¹dzenia maj¹ zastosowanie w stosunku do:
 Op³at jednorazowych pobieranych od zg³oszeñ, wniosków i innych czynnoci dokonywanych od dnia wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, za wyj¹tkiem op³at, które zosta³y uiszczone ju¿ wczeniej.
 Op³at okresowych, których termin p³atnoci przypada po dniu
wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia, za wyj¹tkiem op³at, które za okrelone lata zosta³y uiszczone wczeniej na podstawie obowi¹zuj¹cych
dotychczas przepisów albo jego wysokoæ zosta³a okrelona w decyzji o udzieleniu prawa wy³¹cznego, wydanej przed dniem wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e czêæ przepisów dotycz¹cych wnoszenia op³at bêdzie mia³a zastosowanie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Elementem sk³adowym rozporz¹dzenia s¹ tabele op³at zwi¹zanych z ochron¹ wynalazków i wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych, znaków
towarowych, oznaczeñ geograficznych i topografii uk³adów scalonych.
Najwiêksze zmiany zosta³y wprowadzone do tabeli op³at zwi¹zanych
z ochron¹ wynalazków i wzorów u¿ytkowych. Zmiany o tyle istotne,
¿e dotycz¹ Wojskowej Akademii Technicznej, która chroni swoje wynalazki i wzory u¿ytkowe.
Nowoci¹ w przyjêtych rozwi¹zaniach jest wprowadzenie, podobnie jak to ma miejsce w wielu pañstwach europejskich, op³at okre-
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sowych za ka¿dy rok. Tym samym zrezygnowano z obowi¹zuj¹cych
do tej pory okresów ochronnych, które obejmowa³y po kilka lat (np. I
okres 15 rok ochrony, II okres 68 rok ochrony, III okres 911 rok
ochrony itd.). Obecnie jedynym wyj¹tkiem jest pozostawienie pierwszego okresu ochronnego obejmuj¹cego tylko 13 rok ochrony, co prawdopodobnie jest zwi¹zane z kilkuletni¹ procedur¹ uzyskiwania praw
wy³¹cznych. Jednoczenie nale¿y dodaæ, ¿e wed³ug obecnie stosowanej praktyki Urz¹d Patentowy udziela praw wy³¹cznych po oko³o 4
5 latach od chwili zg³oszenia. W ten sposób od czwartego do dwudziestego roku ochrony obowi¹zuj¹ roczne terminy na wnoszenie op³at
i tym samym s¹ przed³u¿ane prawa do patentu. Z powy¿szego uregulowania wynika, ¿e niezale¿nie od tego, w którym roku ochrony zosta³a wydana decyzja o udzieleniu patentu to i tak, aby go otrzymaæ
(decyzja jest warunkowa i zale¿y od wniesienia stosownych op³at)
wystarczy wnieæ op³atê za I okres ochronny obejmuj¹cy lata 13.
Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cej tabeli op³at zwi¹zanych z ochron¹
wynalazków i wzorów u¿ytkowych za poszczególne okresy ochronne wnosi siê op³aty w nastêpuj¹cej wysokoci:
§ za pierwszy okres ochrony wynalazku
obejmuj¹cy 1., 2. i 3. rok ochrony  270 z³
§ za 4. rok ochrony wynalazku
 100 z³
§ za 5. rok ochrony wynalazku
 210 z³
§ za 6. rok ochrony wynalazku
 260 z³
§ za 7. rok ochrony wynalazku
 300 z³
§ za 8. rok ochrony wynalazku
 350 z³
§ za 9. rok ochrony wynalazku
 450 z³
§ za 10. rok ochrony wynalazku
 550 z³

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

za 11. rok ochrony wynalazku
za 12. rok ochrony wynalazku
za 13. rok ochrony wynalazku
za 14. rok ochrony wynalazku
za 15. rok ochrony wynalazku
za 16. rok ochrony wynalazku
za 17. rok ochrony wynalazku
za 18. rok ochrony wynalazku
za 19. rok ochrony wynalazku
za 20. rok ochrony wynalazku

 650 z³
 750 z³
 850 z³
 950 z³
 1 050 z³
 1 150 z³
 1 250 z³
 1 350 z³
 1 450 z³
 1 550 z³

Je¿eli chodzi o wzory u¿ytkowe praktycznie pozostawiono dotychczasowe zasady wnoszenia op³at. Zachowano bowiem okresy
ochronne z tym, ¿e pierwszy okres ochrony, tj. lata 15 wed³ug starej
ustawy, podzielono na dwa okresy: 13 rok ochrony oraz 45 rok
ochrony, co zosta³o przedstawione poni¿ej:
§
za pierwszy okres ochrony wzoru u¿ytkowego obejmuj¹cy
1., 2. i 3. rok ochrony  200 z³
§
za drugi okres ochrony wzoru u¿ytkowego obejmuj¹cy
4. i 5. rok ochrony  270 z³
§
za trzeci okres ochrony wzoru u¿ytkowego obejmuj¹cy 6., 7.
i 8. rok ochrony  800 z³
§ za pierwszy okres ochrony wzoru u¿ytkowego obejmuj¹cy 9.
i 10. rok ochrony  1000 z³
pp³k rez. dr n. hum. in¿. Janusz Rybiñski
Dzia³ Prawny WAT

HOBBY

Capablanca by³ mistrzem wiata w latach 1921-1927. Jego nazwisko uwieczni³y nastêpuj¹ce kontynuacje i warianty w teorii gry szachowej. Capablanki: kontynuacja w gambicie hetmañskim przyjêtym, w obronie Grûnfelda, w obronie Nimzowitscha, w otwarciu czterech skoczków, w otwarciu Retiego; wariant w obronie merañskiej,
w obronie hetmañsko-indyjskiej oraz system w gambicie hetmañskim
nieprzyjêtym.
W jego dorobku pisarskim by³y jedynie ksi¹¿ki Torneo international de ajaderez, Hawana 1913; My chess career,
Londyn 1920 oraz Chess fundamentals,
Londyn 1921. Ksi¹¿ka Ultimas lecciones ukaza³a siê w Madrycie w 1942 r.,
ju¿ po jego mierci. Natomiast o nim i o jego partiach napisano wiele ksi¹¿ek.
Zmar³ 7 marca 1942 r. mierci¹ szachisty, w dzieñ po wylewie krwi do mózgu,
którego dozna³ w s³ynnym klubie szachoJ. R. Capablanca
wym Manhattan w Nowym Jorku.
Przyjrzyjmy siê teraz finezyjnej grze
Capablanki na przyk³adzie partii rozegranej przez niego z Rudolfem
Spielmanem, jednym z najwybitniejszych szachistów pocz¹tku XX
wieku i okresu miêdzywojennego. 1. d4 d5 2. Sf3 e6 3. Sc4 (jest
rozgrywany gambit hatmana) 3. ... Sd7 4. Sc3 Sf6 5. Gg5 Gb4
To oryginalne posuniêcie ma na celu uchylenie siê od wszechstronnie
rozpracowanych wariantów, powstaj¹cych po 5. ... Ge7. 6. cxd5
exd5 7. Ha4 Gxc3+? Ta wymiana by³a przedwczesna. Da³a ona Bia³ym przewagê w postaci dwu Goñców i korzystn¹, otwart¹ pozycjê.
8. bxc 0-0 9. e3 c5. Spielman d¹¿y do zaostrzenia gry nie licz¹c siê ze
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s³aboci¹ swoich czarnych pó³ i z os³abieniem punktu d5. 10. Gd3 c4
11. Gc2 He7. Aby zapobiec natarciu ruchem e4. 12. 0-0 a6 13. Wfe1
He6 14. Sd2! Przygotowuj¹c natarcie ruchem e4. 14. ... b5 15. Ha5
Se4? Decyduj¹cy b³¹d pozycyjny. 16. Sdxe4 dxe4 17. a4 Hd5.
Teraz widaæ sens 15 ruchu Czarnych. W zaistnia³ej pozycji, przedstawionej na diagramie 6, Bia³e zagra³y 18. axb5!! ofiaruj¹c Goñca Bia³e
otrzymuj¹ za niego 3 piony i wspania³¹ pozycjê.

Diagram 6

18. ... Hxg5 19. Gxe4 Wb8 20. bxa6 Wb5. Po wymianie
Hetmanów Czarne by³yby zmuszone oddaæ figurê za wolnego piona.
21. Hc7 Sb6 22. a7 Gh3 23. Web1 Wxb1+ 24. Wxb1 f5 25. Gf3 f4
26. exf4 i Czarne podda³y siê.
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BIBLIOTEKA

Przed egzaminami  ród³a informacji
Maj  czas kwitnienia kasztanów, czas matur, ale i czas ostatnich
przygotowañ do obron prac magisterskich i licencjackich. Zarówno ci,
którzy jeszcze nie skoñczyli pisaæ, jak i maj¹cy gotowe prace, mog¹
potrzebowaæ najnowszych informacji, aby dopieciæ swoje dzie³o lub mile
zaskoczyæ egzaminatorów swoj¹ wiedz¹. Studentom m³odszych roczników te¿ przydaje siê znajomoæ renomowanych róde³ informacji. Instytucj¹ powo³an¹ do zaspokajania takich potrzeb jest biblioteka. Nie zawsze
trzeba do niej przychodziæ, czasem wystarczy skorzystaæ z dostêpu online do baz danych i elektronicznej wersji czasopism. Biblioteka G³ówna
WAT stara siê zorganizowaæ do nich dostêp (najczêciej przez prenumeratê). Najciekawsze z nich postaram siê ni¿ej omówiæ.
BazTech - baza danych o zawartoci polskich czasopism technicznych. Baza tworzona jest przez 20 bibliotek akademickich (m.in.
WAT) i orodków INTE. Obejmuje polsk¹ literaturê  ok. 300 czasopism z zakresu in¿ynierii, techniki oraz nauk cis³ych i ochrony rodowiska. Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami oraz
informacjê o prenumeratorach. Baza jest ogólnodostêpna.
EI Compendex - najwiêksza baza abstraktowa z zakresu nauk politechnicznych. Zawiera ponad siedem milionów streszczeñ artyku³ów, raportów technicznych i materia³ów konferencyjnych oraz doniesieñ naukowych w formie elektronicznej, datowanych pocz¹wszy od roku 1969
do dzi. Dostêpne s¹ abstrakty z ponad 5 000 miêdzynarodowych czasopism, materia³ów konferencyjnych i raportów technicznych z nastêpuj¹cych dziedzin: nauki rodowiskowe, mechanika, elektrycznoæ, nauki
materia³owe, fizyka cia³a sta³ego i nadprzewodnictwo, bioin¿ynieria, energetyka, chemia, optyka, ska¿enie powietrza i wody, zagospodarowanie
odpadów sta³ych, odpady niebezpieczne, transport drogowy, in¿ynieria
bezpieczeñstwa transportu, kontrola i in¿ynieria zarz¹dzania.
Baza jest dostêpna na platformie Engineering Village. W wyniku wyszukiwañ uzyskujemy abstrakt, pe³ne treci mo¿na znaleæ w innych
bazach lub zamówiæ na drodze wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych. Baza
dostêpna jest z sieci akademickiej.
EIFL-EBSCO  dostêp do kilku baz zawieraj¹cych abstrakty i pe³ne teksty artyku³ów z czasopism dotycz¹cych wielu dziedzin wiedzy:
· Academic Search Premier  najwiêksza wielodziedzinowa baza akademicka, obejmuj¹ca nauki humanistyczne, spo³eczne i techniczne
(4500 publikacji, 3500 czasopism)
· Business Source Premier  biznes i ekonomia (1100 publikacji, 3650
czasopism)
· Regional Business News  zagadnienia ekonomiczno-gospodarcze
(75 czasopism i gazet amerykañskich)
· MEDLINE  nauki medyczne i biomedyczne, ochrona zdrowia (4600
czasopism, baza abstraktowa)
· ERIC (Educational Resource Information Center)  edukacja i wychowanie (980 czasopism)
· Master FILE Premier  wielodziedzinowa baza faktograficzna (biografie, fotografie, mapy itp.)
· Health Source: Consumer Edition  medycyna, sport, ¿ywienie,
zdrowie (300 czasopism)
· Health Source: Nursing/Academic Edition  czasopisma medyczne
(850 czasopism)
· Clinical Pharmacology  farmakologia, leki
· Newspaper Source  teksty artyku³ów z ponad 200 gazet amerykañskich
· Communication & Mass Media Complete  komunikacja i media
· American Humanities Index  baza bibliograficzna dot. nauk humanistycznych (1000 czasopism publikowanych w USA i Kanadzie)
· Agricola  nauki rolnicze, ochrona rodowiska (opisuje artyku³y,
monografie, patenty, oprogramowanie, materia³y audiowizualne)
Bie¿¹ce numery niektórych czasopism dostêpne s¹ tylko w postaci abstraktów z uwagi na okres embarga stosowany przez wydawców,
jednak¿e mo¿na je w du¿ej czêci znaleæ w innych bazach. Baza
dostêpna jest z sieci akademickiej.

G³os Akademicki nr 02/2004

LEX  systemu informacji prawnych LEX + Temida (akty prawne
z komentarzami). Baza dostêpna jest lokalnie w Oddziale Informacji
Naukowej BG WAT.
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT  wspó³tworzony przez polskie biblioteki naukowe katalog scentralizowany z kontrol¹
opisów, tworzony metod¹ wspó³katalogowania. Obecnie wspó³praca obejmuje ok. 650 bibliotekarzy z 46 bibliotek u¿ytkuj¹cych 5 systemów zintegrowanych (Aleph, Horizon, Prolib, Q-Series, Virtua). Katalog NUKAT
obejmuje rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych (wprowadzane od lipca 2002 r.) oraz wydawnictw ci¹g³ych (tworzone od 1994 r.) obs³ugiwane przez kartotekê hase³ wzorcowych (tworzon¹ od 1993 r.). Baza jest
ogólnodostêpna.
Bazy OPI (Orodka Przetwarzania Informacji) w Warszawie:
· Badania Naukowe - SYNABA  opisy prac naukowo-badawczych
i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach
naukowych i badawczo-rozwojowych (ponad 100 000 opisów)
· Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne  baza opisuje doktoraty i habilitacje przeprowadzone po 1990 r. Dane o doktoratach z wczeniejszego okresu to informacje niepe³ne, uzyskiwane na ogó³ za
porednictwem zawiadomienia o habilitacjach (50 000 opisów)
· Instytucje Naukowe  informacje o instytucjach naukowych (placówkach PAN i jednostkach szkó³ wy¿szych), jednostkach badawczo-rozwojowych oraz o instytucjach wspieraj¹cych naukê, takich
jak archiwa, muzea i biblioteki naukowe.
· Ludzie Nauki  informacje o ¿yj¹cych osobach zwi¹zanych z nauk¹
w Polsce (g³ównie pracownikach jednostek naukowych i badawczorozwojowych), posiadaj¹cych co najmniej stopieñ naukowy doktora
· Instytucje Decyzyjne i Doradcze w Sferze Nauki - opisy instytucji
i urzêdów administracji centralnej odpowiedzialnych za politykê naukow¹, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych, pe³ni¹cych funkcje doradcze, ale wp³ywaj¹ce na kszta³t i realizacjê polityki naukowej pañstwa
· Spo³eczny Ruch Naukowy  opisy towarzystw, stowarzyszeñ naukowych, naukowo-zawodowych oraz fundacji dzia³aj¹cych na rzecz nauki.
· POLSIGLE: Krajowy system informacji o szarej literaturze  Opisy dokumentów trudno dostêpnych i niekonwencjonalnych, takich
jak: sprawozdania i raporty z badañ naukowych, materia³y konferencyjne, dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa, t³umaczenia niepublikowane, normy i zalecenia techniczne, niektóre
dokumenty urzêdowe itp.
Bazy s¹ ogólnodostêpne.
ScienceDirect - baza produkowana przez Elsevier Science zawiera
elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw miêdzynarodowego konsorcjum Elsevier, w tym spisy treci, dane bibliograficzne,
abstrakty oraz pe³ne teksty artyku³ów wraz z grafik¹ w formacie PDF.
Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera tak¿e pe³ne teksty czasopism
wydwnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie
stanowi¹ ju¿ integraln¹ czeæ kolekcji Elsevier. Baza zawiera 1868 tytu³ów, w tym 1723 aktualizowanych na bie¿¹co w 2004 roku oraz dodatkowo tytu³y, które nie s¹ ju¿ kontynuowane. S¹ to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do chwili
bie¿¹cej. Baza ScienceDirect jest udostêpniana w systemie ScienceServer,
zajmuje ok. 1.4TB i jest aktualizowana cotygodniowo. Baza dostêpna
jest z sieci akademickiej.
Sympo - baza materia³ów pokonferencyjnych tworzona przy
wspó³udziale oko³o 60 bibliotek naukowych w kraju (m.in. WAT).
Zawiera informacje o materia³ach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajduj¹cych siê w bibliotekach polskich.
Rejestruje materia³y z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów
i innych spotkañ naukowych krajowych i zagranicznych od 1980 roku.
Siglum biblioteki pozwala okreliæ lokalizacjê indeksowanych publikacji na terenie ca³ego kraju. Baza jest ogólnodostêpna.
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BIBLIOTEKA
Do 15 czerwca mamy dostêp testowy do nastêpuj¹cych baz
ProQuest:
· ABI/INFORM Trade & Industry  biznes i ekonomia
· Career and Technical Education  kszta³cenie, edukacja zawodowa
· ProQuest Agriculture Journals  rolnictwo
· ProQuest Computing  informatyka
· ProQuest Education Journals  edukacja
· ProQuest Nursing Journals  pielêgniarstwo
· ProQuest Science Journals  informatyka, in¿ynieria, fizyka, telekomunikacja, transport
· ProQuest Social Science Journals  nauki spo³eczne
· ProQuest Telecommunications  telekomunikacja

· ProQuest Digital Dissertation  indeksuje prace magisterskie i doktorskie z Ameryki Pó³nocnej i niektórych krajów Europy. Rezultat
poszukiwañ otrzymujemy w postaci opisu ród³a, indeksu lub/i
abstraktu, lub/i PDF pierwszych 20 stron
Adresy tych baz znajdziecie Pañstwo na stronach Biblioteki
G³ównej WAT: www.bg.wat.edu.pl (internet) oraz w3.bg.wat.edu.pl
(intranet). Dodatkowych informacji udzielamy w Oddziale Informacji
Naukowej (Biblioteka, p.217; tel. 839396, email:oin@wat.edu.pl).
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT

Wolne ksi¹¿ki równie¿ u nas

6 kwietnia obchodzilimy Miêdzynarodowy Dzieñ BookCrossingu, czyli Wolnych Ksi¹¿ek. BookCrossing polega na celowym pozostawianiu ksi¹¿ek w miejscach publicznych: wietlicach, kawiarniach, rodkach komunikacji miejskiej. Ka¿dy, kto napotka tak¹ uwolnion¹ ksi¹¿kê
mo¿e wzi¹æ j¹ do domu, przeczytaæ, a nastêpnie puciæ w dalszy obieg. W tê zyskuj¹c¹ na popularnoci akcjê zaczynaj¹ siê równie¿ w³¹czaæ
studenci i pracownicy naszej uczelni. Wolne ksi¹¿ki mo¿na spotkaæ w hallu Biblioteki G³ównej WAT. (ed)

PRZEGL¥D PRASY

Do podboju nowych rynków
Rzeczpospolita  dodatek Moja Kariera, 31.03.2004
Coraz czêciej polskie firmy doradcze otrzymuj¹ zlecenia poszukiwania specjalistów i mened¿erów do pracy w krajach Unii i w Rosji.
Polscy mened¿erowie cenieni s¹ za dowiadczenie, jakie zdobyli zarówno w czasach dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i recesji.

Najczêciej polskich mened¿erów poszukuj¹ miêdzynarodowe koncerny z Holandii, Belgii, Austrii oraz Francji. Chodzi g³ównie o mened¿erów ds. rozwoju biznesu, dyrektorów operacyjnych i dyrektorów
sprzeda¿y, którzy podejm¹ siê rozwijania dzia³alnoci tych firm na rynkach wschodnich  w Rosji, na Ukrainie i w krajach nadba³tyckich. ( )
Dorota Czerwiñska

Wygrywaæ jakoci¹ i ofert¹ studiów
Rozmowa z Franciszkiem Ziejk¹,
rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego
Rzeczpospolita  dodatek Moja Kariera, 14.04.2004
Jaka jest recepta na dobr¹ szko³ê wy¿sz¹?
Kluczem do sukcesu jest jakoæ badañ naukowych i procesu edukacyjnego. Jeli naszym uczelniom nie uda siê podnieæ na wy¿szy poziom badañ, bêd¹ skazane na prze¿uwanie tego, co inni wymylili, nie
uzyskaj¹ wysokiej pozycji w Europie. Z kolei dobra dydaktyka zawsze
zwi¹zana jest z osi¹gniêciami badawczymi uczonych. Dlatego jestem
przeciwny, by pojawia³y siê szko³y wy¿sze, w których nauczyciele
akademiccy nie mieliby obowi¹zku prowadzenia badañ naukowych.
Bardzo wa¿ne jest, aby uczelnie traktowa³y swych studentów
podmiotowo, pozwalaj¹c im wspó³decydowaæ o programie studiów.
Obok pewnego kanonu przedmiotów obowi¹zkowych student powinien mieæ prawo wyboru interesuj¹cych go zagadnieñ.
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Kolejna sprawa to umiêdzynarodowienie uczelni. Trzeba tworzyæ warunki, aby zagraniczni studenci mogli uczyæ siê w Polsce, nasi za swobodnie wyje¿d¿aæ na jaki czas do zagranicznych uczelni, bo to jest bardzo
istotne dla ich rozwoju. Wszêdzie trzeba wiêc wprowadziæ system europejskich kredytów, czyli jednolitej punktowej oceny za ka¿dy przedmiot, oraz
mo¿liwoci kszta³cenia w jêzykach obcych na polskich uczelniach.
Nowym zjawiskiem na rynku edukacyjnym bêdzie nasilaj¹ca siê
konkurencja miêdzy uczelniami, m.in. z powodu zbli¿aj¹cego siê ni¿u
demograficznego. Jestem za wolnym rynkiem edukacyjnym, ale musi
on byæ ucywilizowany, z regulacjami zatrudnienia naukowców poza
macierzystymi szko³ami wy¿szymi, aby nie dopuciæ do wynaturzeñ.
Wygrywaæ winny te uczelnie - pañstwowe lub prywatne - które zaproponuj¹ najlepsz¹ jakoæ i ofertê szkolenia.
W tej rywalizacji i porz¹dkowaniu rynku przydatnym instrumentem s¹ rankingi wy¿szych uczelni, bo daj¹ informacje o poziomie kszta³cenia i pozycji naukowej danej szko³y. Pod warunkiem, ¿e bior¹ pod
uwagê jak najwiêcej kryteriów oceny, tak jak to robi¹ Rzeczpospolita i Perspektywy. (Sad)
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Urok pónej twórczoci
Wystawê malarstwa Bo¿eny Janiny Aleksy (na zdjêciu druga z prawej), cz³onkini Towarzystwa
Artystów Plastyków Bemowa, otwarto 10 marca w Klubie WAT. Tematyka kilkudziesiêciu obrazów,
jakie mo¿na by³o zobaczyæ na wernisa¿u, by³a bardzo zró¿nicowana: martwe natury, kwiaty, pejza¿e,
tematy sakralne oraz portrety.
Bo¿ena Janina Aleksy, ur. w 1950 r. na Dolnym l¹sku, jest emerytowan¹ nauczycielk¹ zajêæ praktyczno-technicznych i nauczania pocz¹tkowego. Malarstwem zajê³a siê w 1990 roku na kursie u Ewy
Wróblewskiej w Warszawie.
Praca nauczyciela i obowi¹zki rodzinne nie pozwala³y jej na codzienne zajmowanie siê malarstwem,
choæ swe umiejêtnoci wykorzystywa³a w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ i dekoracji szkó³. Od momentu
przejcia na emeryturê ma wiêcej czasu na realizacjê swoich pasji i zainteresowañ malarskich.
Podczas pobytu w Rzymie (w zwi¹zku z prac¹ mê¿a)
prowadzi³a zajêcia z malarstwa dla ¿on oficerów w Akademii
NATO, gdzie trzykrotnie wystawia³a swoje obrazy. Jej konsultantem by³ wówczas Józef Natanson  polski malarz ¿yj¹cy na
emigracji.
Po powrocie z zagranicy Bo¿ena J. Aleksy uczêszcza na zajêcia w pracowni
plastycznej
Klubu WAT,
gdzie pod kierunkiem Krystyny Styburskiej i W³adys³awa Madeja
doskonali swoje umiejêtnoci
malarskie. (ed)

PEJZA¯
Taki tytu³ nosi wystawa prac Urszuli Dulewicz (na zdjêciu obok),
któr¹ od 30 marca mo¿na ogl¹daæ w Klubie WAT. Prezentowane dzie³a: akwarele, pastele, tkaniny, film oraz grafika komputerowa,
odzwierciedlaj¹ bogactwo technik plastycznych, jakimi pos³uguje siê m³oda
artystka.
Urszula Dulewicz, rocznik 1981, absolwentka Pañstwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Warszawie, od 2001 roku jest studentk¹ Wydzia³u Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Zaczyna³a w pracowni prof. Marka Sapetto. Od roku 2002 doskonali swój warsztat pod
okiem prof. Leona Tarasewicza.
Zdobywczyni wyró¿nieñ na Konkursie Fotograficznym Warszawa
jakiej nie znamy (2000) i Biennale Sztuki Komputerowej w £odzi (2000).
Stypendystka (w latach 2003-2004) Akademie der Bildenden Kuenste w Stuttgarcie. W
1 Od 1996 roku
latach 1995-2002 cz³onkini Ko³a Mi³oników Sztuki przy Galerii Zachêta.
sta³y wspó³pracownik Galerii S w Warszawie.
2
W swoim dorobku artystycznym Urszula Dulewicz ma kilka wystaw poplenerowych:
na Zamku w Sandomierzu
(1997), w Domu Kultury w Rydzynie k/Leszna (1999) i w Galerii Zachêta (2001). Jej prace
trafi³y te¿ na wernisa¿ Stadtbuecherei im Stuttgart (2004) oraz
na zbiorowe wystawy organizowane przez TAPB w Ratuszu
Dzielnicy Bemowo. (ed)
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JUWENALIA 2004
6-9 maja  PW  Studnia 2004, koncert zespo³u D¿em
7 maja  Uczelnie artystyczne Warszawy i Krakowa  Integralia
7-9 maja  PW  Ustronalia
7-9 maja  PW  Mikrorivenalia
7-9 maja  PW  ¯aczkonalia
8 maja  WAT i uczelnie prywatne  Juwenalia na WAT  Program sportowy, koncerty: Ascetoholix,
Fenomen, Endefis, 52 Dêbiec, TEKA
12 maja  UKSW  Kabareton
13 maja  AWF, SGSP, UKSW PELE-MELE  teren AWF  Program sportowy, koncert Lady Pank,
zabawa w wielkim namiocie z DJ
13-14 maja  SGGW  Ursynalia  Program sportowy, ognisko, koncerty: Fisz i Perfect
14 maja  Collegium Civitas  Club Latino Waliców  Impreza latynoska, nauka tañca, pokazy salsy
14 maja  WSHiP  Juve 2000" w klubie Scena 2000  Muzyka lat 70, 80
14 maja  PW  Juwenalia na sportowo i Wielkie Grillowanie  koncerty: Papryka Korps, Polemic,
Voo Voo
15 maja  AM, AMFC, ASP, AT, AWF, COLLEGIUM CIVITAS, PW, PWSBiA, SGGW, SGH, SGSP,
SWPS, TWP, UKSW, WAT, WSHiP, WSE, WSE-I, WSEiZ, WSFiZ, WSKiMS, WSP, WSUiB, WSZiM,
i inne  PARADA I KONCERT G£ÓWNY na Stadionie Syrenki  Wyst¹pi¹: Myslovitz, T. Love, Pid¿ama
Porno, oraz Extreme, Zone, dj Angelo, Mike, Swoosh, Lipstick  Wstêp wolny
16 maja  Uczelnie artystyczne  Otwarcie wystawy prac ASP  Wystawienie opery Wesele Figara
 Sala widowiskowa ds. Riviera
17 maja  Uczelnie artystyczne  Przegl¹d teatrów studenckich z Warszawy
 Sala widowiskowa ds. Riviera
18 maja  Uczelnie artystyczne  Wystêp teatru Akademii Teatralnej  Sala widowiskowa ds. Riviera
20-21 maja  Festiwal Artystyczny M³odzie¿y Akademickiej
21 maja  Collegium Civitas  Juwenalia74  Fever impreza Disco70
22 maja  WAT  wiêto Sportu w WAT
22 maja  SGH  Sabinkalia
23 maja  WAT  Parada jachtów na Zalewie Zegrzyñskim i impreza szantowa
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