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Przedostatnia sobota maja niew¹tpliwie nale¿a³a w naszej uczelni do m³odzie¿y. Rankiem na stadionie OS WAT zainaugurowano tegoroczne wiêto Sportu (wiêcej
na
stronach: 26, 27 i 32), wieczorem otwarto za wystawê pasteli i rysunków studentów 
uczestników Ko³a Plastycznego Klubu WAT (zdj. 8).

Swoje prace zaprezentowa³o omioro ¿aków Akademii: Ireneusz Grala (II rok WCY), Marcin Kêdzierski (II rok WMT, zdj. 2), Marcin Kowalski (III rok
WME), Arkadiusz Wrzosk (I rok WCY, zdj. 3), Anna Bryzek (I rok WCY, zdj. 4), Wojciech Noga (III rok WME), Tomasz Bia³ecki (III rok WME), Marta
Szynkowska (II rok WIC) oraz studentka Uniwersytetu Warszawskiego, Ewelina Szynkowska (I rok Wydzia³u Geologii,
zdj. 1). Tematyka obrazów, które ka¿dy z m³odych artystów
wytypowa³ na wernisa¿, by³a bardzo ró¿norodna. Wyranie
dominowa³y martwe natury, pejza¿e i portrety (zdj. 5).
22 maja w Klubie WAT otwarto równie¿ trzy inne wystawy: malarstwa, rzeby i grafiki twórców skupionych w Towarzystwie Artystów Plastyków Bemowa (zdj. 6), malarstwa
pozosta³ych cz³onków Ko³a Plastycznego (zdj. 7) oraz fotografii Zofii Kaczmarek, radnej Dzielnicy Warszawa Bemowo
(zdj. 9). Z koncertem wyst¹pi³ te¿ duet skrzypcowy Space
Violin (zdj.10). (ed)
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25,8 l krwi zebrano 2 czerwca podczas trzeciej tegorocznej akcji poboru krwi i osocza zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Wojskowej Akademii Technicznej oraz Centralny
Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej. Tym razem w zbiórce
uczestniczy³o 55 osób. Kolejna akcja odbêdzie siê
ju¿ po wakacjach. O jej
terminie bêd¹ informowa³y og³oszenia i plakaty.
(ed)
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AKTUALNOCI

DRODZY CZYTELNICY!
Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê upragnione i zas³u¿one wakacje. Nim na nie wyjedziecie, siêgnijcie po lekturê kolejnego, 105. numeru G³osu
Akademickiego. Naszym nieskromnym zdaniem,
bardzo ciekawego.
Znajdziecie w nim m. in.: rozmowê z komendantem-rektorem gen. bryg. prof. Bogus³awem
Smólskim, prezentacje wyró¿niaj¹cych siê zespo³ów badawczych WAT, sylwetki prymusa tegorocznej promocji na pierwszy stopieñ oficerski i najlepszych absolwentów w roku akademickim 2003/2004 oraz ca³e mnóstwo ró¿nego
rodzaju relacji obrazuj¹cych bogactwo codziennego ¿ycia uczelni: zarówno naukowców,
jak i studentów. Ci ostatni coraz czêciej odwiedzaj¹ redakcjê naszego pisma, z czego niezmiernie siê cieszymy.
Nastêpny numer G³osu uka¿e siê we wrzeniu. Nie oznacza to jednak, ¿e redakcja bierze wolne. Mylimy o Was i ca³y czas jestemy
do Waszej dyspozycji. Czekamy na nastêpne
ciekawe materia³y. Piszcie do nas z kraju i zza
zagranicy: z praktyk, prywatnych wyjazdów,
itp. Nie zapominajcie o zdjêciach, mog¹ okazaæ siê bezcenne (zw³aszcza te z egzotycznych
zak¹tków wiata).
¯yczymy Wam udanego wypoczynku. Wakacji ciep³ych, s³onecznych i pe³nych niesamowitych wra¿eñ.
Redakcja
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ROZMOWA

Sprostamy wyzwaniom

 17 kwietnia min¹³ rok od objêcia przez Pana Genera³a funkcji komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Co po roku kierowania uczelni¹ zalicza Pan do swoich sukcesów?
Jeli mam mówiæ o sukcesach  a rzeczywicie, na przestrzeni ostatniego roku by³o ich wiele  to tylko w kategoriach sukcesów spo³ecznoci watowskiej, a nie osobistych.
Do najwiêkszych zaliczam wdro¿enie nowej, cywilno-wojskowej struktury WAT. Wraz z ni¹ zmieni³y siê:
ustrój uczelni, kszta³t i sposób wyboru jej w³adz. Zrestrukturyzowano zatrudnienie. Mimo, i¿ oko³o 600 osób
musia³o rozstaæ siê z mundurem, Akademia nie straci³a
nic ze swego dorobku i potencja³u. Zredukowano zatrudnienie w gronie pracowników cywilnych o 25 %, w tym
a¿ ok. 30 % wród pracowników administracyjnych. Zrekonstruowano b¹d uproszczono struktury i komórki organizacyjne zajmuj¹ce siê obs³ug¹ nauczycieli akademickich. Wprowadzono nowy system finansowania. Bud¿et
uczelni zosta³ rozdzielony wg okrelonego algorytmu na
wydzia³y, dziêki czemu dysponentami rodków finansowych s¹ dzi dziekani. Uchwalono Regulamin Organizacyjny WAT, regulaminy rad wydzia³ów. Przyjêto Strategiê Rozwoju WAT w latach 20042013. Aktywnie dzia³a
Samorz¹d Studencki. Mamy ok. 5,5 tysi¹ca studentów.
Wszystkie wymienione powy¿ej dzia³ania wi¹za³y siê z niezwykle trudnymi decyzjami. Wymaga³y powiêceñ, a dla spo³ecznoci Wojskowej Akademii Technicznej stanowi³y nie
tylko ogromne wyzwanie, ale i realn¹ próbê. Dzi widaæ, ¿e
z tej próby wyszlimy zwyciêsko, a spo³ecznoæ watowska chce i potrafi myleæ o przysz³oci.
 Jakie s¹ zatem dzisiaj g³ówne atuty Akademii wp³ywaj¹ce na jej aktualn¹ pozycjê?
Podstawowym atutem Akademii jest jej kadra - znakomici nauczyciele akademiccy, wybitne zespo³y badawcze.
Niew¹tpliwym atutem jest te¿ baza dydaktyczna - znakomicie wyposa¿one laboratoria. Wszystko to czyni z WAT zarówno renomowan¹ uczelniê, jak i znany  w Europie i na
wiecie  orodek naukowo-badawczy.
Wystarczy powiedzieæ, ¿e osi¹gniêcia naszych zespo³ów
naukowo-badawczych zdominowa³y tegoroczn¹ XI Gie³dê
Wynalazków. Z 37 prac wyró¿nionych pami¹tkowym pucharem ufundowanym przez ministra nauki prof. Micha³a
Kleibera, 8 odebrali przedstawiciele Wojskowej Akademii
Technicznej. To wynik bez precedensu. Tak¿e w Brukseli,
w Kwaterze G³ównej NATO, opracowania WAT z zakresu
obrony przed terroryzmem zosta³y wybrane sporód ofert
165 wiatowych firm.
O wysokiej pozycji naszej Alma Mater wiadczy równie¿ poziom jej absolwentów. Na studia w WAT przyjmo4

fot. Piotr Prymlewicz

Rozmowa z komendantem-rektorem Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awem Smólskim

wani s¹ naprawdê dobrzy kandydaci. Obecna, szeciowydzia³owa struktura Akademii, z piêcioma wydzia³ami
o najwy¿szych uprawnieniach akademickich, gwarantuje im nie tylko nabywanie wiedzy, ale równie¿ pog³êbianie
jej pod okiem wiatowej klasy specjalistów. Bezporedni
kontakt z wybitnymi naukowcami, badaczami, budzi
u studentów zaciekawienie wiatem, umo¿liwia wymianê
myli i twórczy rozwój. Tworzy przy tym niepowtarzaln¹ atmosferê, której pró¿no szukaæ na wielu innych uczelniach. Znakomicie funkcjonuje nasza spo³ecznoæ studencka sk³adaj¹ca siê w 1/3 ze studentów cywilnych
a w 2/3 z podchor¹¿ych i oficerów.
W prowadzonych ka¿dego roku rankingach wy¿szych
uczelni, Wojskowa Akademia Techniczna stale zajmuje wysok¹ pozycjê. W tegorocznym rankingu polskich uczelni
uprawiaj¹cych kierunki high-tech (informatyka, elektronika, in¿ynieria materia³owa) zajêlimy wysokie, czwarte miejsce. W rankingach zarobków in¿ynierów absolwenci Akademii pracuj¹cy poza MON znajduj¹ siê na pierwszym lub
drugim miejscu w kraju.
 Od 1 maja Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej.
Gdzie w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej jest miejsce naszej uczelni?
Obecnie mamy w Polce do czynienia z dwoma zjawiskami. Pierwsze dotyczy zmniejszania siê populacji m³odych
ludzi  kandydatów do wy¿szych uczelni. Za dwa, trzy lata
ich liczba zrówna siê z iloci¹ oferowanych miejsc na uczelniach. Drugie zjawisko, to wzrastaj¹ca liczba niepañstwowych szkó³ wy¿szych. Oznacza to, ¿e na rynku edukacyjnym zaczyna siê pojawiaæ coraz silniejsza konkurencja.
Wojskowa Akademia Techniczna zamierza zrobiæ
wszystko, by tej konkurencji sprostaæ. Jak zamierzamy
to osi¹gn¹æ? Poprzez utrzymanie wysokiego poziomu
kszta³cenia oraz uatrakcyjnienie oferty, miêdzy innymi
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poprzez: rozszerzenie wszystkich form wspó³pracy
z uczelniami europejskimi; rozszerzenie uczestnictwa
w programie SOCRATES/ERASMUS; rozpoczêcie
kszta³cenia w jêzyku angielskim; wprowadzenie studiów
trójstopniowych (zgodnie z Deklaracj¹ Boloñsk¹); zakoñczenie wprowadzania systemu punktów ECTS umo¿liwiaj¹cych naszym studentom odbywanie czêci studiów za granic¹.
Wyzwañ tego rodzaju nie jest wcale ma³o. Do wszystkich systematycznie siê przygotowujemy. Jestemy pewni,
¿e w otwartej Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna bez trudu potwierdzi wszystkie swe dotychczasowe zalety.

 Czy obowi¹zki pozwalaj¹ Panu na realizacjê osobistych pasji i zainteresowañ?
W ci¹gu minionego roku zda³em sobie sprawê, jak wiele mam pasji i zainteresowañ szczególnie tych, których
nie uda³o mi siê zrealizowaæ. Przez wiele ostatnich lat
zawsze znajdowa³em na przyk³ad czas, by chocia¿ na tydzieñ wyjechaæ na narty w ulubione Dolomity. Minionej
zimy to mi siê nie uda³o.

 W czym zawiera siê dualizm systemu kszta³cenia WAT?
Wojskowa Akademia Techniczna posiada ponad piêædziesiêcioletni¹ tradycjê kszta³cenia, g³ównie na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. W sytuacji, kiedy potrzeby
resortu w tym wzglêdzie zmala³y, oczywista sta³a siê koniecznoæ otwarcia uczelni dla m³odzie¿y cywilnej.
Proces wypracowywania ostatecznych modeli kszta³cenia w WAT nie jest jeszcze definitywnie zamkniêty. Wypracowana i przyjêta formu³a stypendystów MON (obok studiuj¹cych bez ¿adnych zobowi¹zañ wobec resortu), która
ma obowi¹zywaæ od najbli¿szego roku akademickiego, wydaje siê bardzo dobrym rozwi¹zaniem. Podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹ w wiecie.
Zdajemy sobie w pe³ni sprawê, ¿e armia musi byæ mniejsza, ale znacznie lepsza. Lepsza tzn. lepiej wyszkolona i lepiej uzbrojona. Lepiej uzbrojona to znaczy bardziej nasycona nowoczesn¹ technik¹, a co za tym idzie jej kadra dowódcza winna posiadaæ wszechstronn¹ wiedzê na temat rodków technicznych znajduj¹cych siê w jej dyspozycji celem
efektywnego i sprawnego ich wykorzystania na wspó³czesnym polu walki. Bez odpowiedniego zasobu wiedzy in¿ynierskiej trudno sobie wyobraziæ nowoczesnego dowódcê.
Dlatego chcemy uzbrajaæ go w wiedzê na coraz wy¿szym
poziomie, na miarê przysz³oci. Kto jak nie my mo¿e byæ
lepiej przygotowany, by przekazaæ im tak¹ wiedzê ?

 Okres urlopowy tu¿, tu¿. Zatem zapytamy o plany?
Bardzo rodzinne. Wspólnie z ¿on¹ i córk¹  tegoroczn¹
maturzystk¹, wybieramy siê nad polskie morze.

 Mo¿e Uniwersytet Obrony Narodowej, o którego
utworzeniu mówi siê ostatnio.
Wojskowa Akademia Techniczna jest najlepsz¹ wojskow¹ uczelni¹ techniczn¹ w Polsce wype³niaj¹c¹ wszystkie akademickie wymogi ustawowe. Z drugiej strony jest
faktem, ¿e wiêkszoæ istniej¹cych uczelni wojskowych
staje w obliczu powa¿nych zagro¿eñ utraty mo¿liwoci
dalszego funkcjonowania w zwi¹zku z propozycjami nowego prawa o szkolnictwie wy¿szym. Nic wiêc dziwnego, i¿ bêd¹ pojawiaæ siê ró¿ne egzotyczne pomys³y jak
zwi¹zaæ siê z WAT, aby uratowaæ swój status. Koncepcji
by³o i jest wiele, lepsze i gorsze, w tym tak¿e uniwersytetu obrony. Oficjalnie nie znam ¿adnej, która w sposób
racjonalny, prawnie i ekonomicznie uzasadniony kwestionowa³aby podstawê istnienia i ponad piêædziesiêcioletni
dorobek Akademii.
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 Czy rektorowi WAT zdarza siê miewaæ wolny czas?
I co wtedy?
Owszem. Spêdzam go najchêtniej w gronie najbli¿szych,
z rodzin¹.

 Jednak wczeniej czeka nas uroczysta promocja
i zakoñczenie roku akademickiego
Z okazji zakoñczenia roku akademickiego i promocji
na pierwszy stopieñ oficerski, sk³adam wszystkim absolwentom i studentom Wojskowej Akademii Technicznej gratulacje i najserdeczniejsze ¿yczenia. Szczególnie tym, którzy przez ca³y rok solidnie zapracowali na koñcowe oceny i lokaty.
Opuszczaj¹cym w tym roku mury naszej uczelni ¿yczê
sukcesów w s³u¿bie i pracy na rzecz Si³ Zbrojnych RP. Promowanym na stopieñ podporucznika satysfakcji z wejcia
do grona oficerów Wojska Polskiego. Wszystkim udanego
wakacyjnego wypoczynku.
W stronê spo³ecznoci watowskiej kierujê za s³owa
najwy¿szego uznania. Dziêkujê za determinacjê i wysi³ek
w³o¿one w proces restrukturyzacji i wdra¿ania reform
w naszej uczelni.
 Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawiali: El¿bieta D¹browska
Jerzy Markowski

Z okazji obchodzonych niedawno urodzin
i imienin, sk³adamy Jego Magnificencji Rektorowi, gen. bryg. prof. Bogus³awowi Smólskiemu najserdeczniejsze ¿yczenia. Dobrego
zdrowia, wytrwa³oci oraz sukcesów w ¿yciu
zawodowym i osobistym.
Spo³ecznoæ Wojskowej Akademii Technicznej
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Senat WAT postanowi³
Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2004 roku:
§ wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿. Adama
Stolarskiego z Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
§ uchwali³ Regulamin dzia³ania Komisji odwo³awczej ds. oceny nauczycieli akademickich w grupie jednostek niebêd¹cych podstawowymi,
§ uchwali³ Regulamin dzia³ania Komisji dyscyplinarnej dla studentów,
§ uchwali³ Regulamin dzia³ania odwo³awczej Komisji dyscyplinarnej
dla studentów,
§ uchwali³ Strategiê Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w latach 2004-2013,
§ ustali³ zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w WAT w roku akademickim 2005-2006,

§ wprowadzi³ zmiany do Uchwa³y nr 19/I/2003 Senatu WAT z dnia
5 listopada 2003 r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów na studia
w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 i 2005 roku.
Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 roku:
§ wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿. W³odzimierza Miszalskiego z WCY na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
§ wprowadzi³ zmiany do Uchwa³y Nr 19/I/2003 Senatu WAT z dnia 5
listopada 2003r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów na studia
w Wojskowej Akademii Technicznej w 2004 i 2005 roku.
Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na posiedzeniach
w dniach 22 kwietnia i 27 maja 2004 r. mo¿na znaleæ w Serwisie
Intranetowym Akademii.

Mianowani na wy¿sze stopnie wojskowe
Decyzj¹ Nr 116/KADR ministra obrony narodowej z dnia 26.04.
2004 r. piêtnastu oficerów WAT, z dniem 3 maja br. zosta³o mianowanych na wy¿sze stopnie wojskowe. Na stopieñ pu³kownika  pp³k
Ryszard Woniak; na stopieñ podpu³kownika  mjr Leszek Zbigniew Derlukiewicz, mjr Dariusz W³odzimierz Podniesiñski, mjr Bogus³aw Trzciñski; na stopieñ majora  kpt. Wojciech Malak, kpt.
Marek Roman Olifierczuk, kpt. Tomasz Kazimierz Sosnowski, kpt.
Jerzy mietanka, kpt. Dariusz Jan Zasada; na stopieñ kapitana  por.
Ryszard Chmielewski, por. Micha³ Jacek Jasztal, por. Grzegorz Krawczyk, por. Piotr Stanis³aw Mielnik, por. Bogdan Pidanty; na stopieñ
porucznika  ppor. Grzegorz Marcin Ka³doñski.
Decyzj¹ Nr 4/chor. komendanta WAT z dnia 28.04.2004 r. na wy¿sze stopnie wojskowe zostali mianowani: na stopieñ chor¹¿ego sztabowego w korpusie osobowym administracji  m³. chor. sztab. Roman

G³owala; na stopieñ starszego chor¹¿ego: w korpusie osobowym
przeciwlotniczym  chor. Jacek Siedlecki, w korpusie osobowym informatyki  chor. Hieronim Czupta. (ed)

Pami¹tkowe zdjêcie z w³adzami uczelni.

Nowy punkt informacyjno-rekrutacyjny
21 maja br. komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski dokona³ uroczystego otwarcia nowego Punktu Informacyjno-Rekrutacyjnego WAT
(zdj. 1). Obecnie mieci siê on w Budynku G³ównym Akademii
(Sztab) wejcie F.
Wyremontowane pomieszczenia dawnej przychodni lekarskiej WAT przystosowano do
nowych zadañ, wyposa¿aj¹c je
m.in. w wewnêtrzn¹ sieæ informatyczn¹ z piêcioma stanowiskami
do rejestracji kandydatów.
Pracownicy Dzia³u Organizacji Kszta³cenia, wspierani przez studentówochotników, prowadz¹ w Punkcie
kompleksow¹ obs³ugê kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie na studia dzienne i zaoczne oraz udzielaj¹ informacji o aktualnej ofercie dydak1
tycznej Akademii (zdj. 2 i 3).
mgr in¿. S³awomir Szczepañski
Dzia³ Organizacji Kszta³cenia WAT
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Nauka fascynuj¹ca i prawdziwa
Nauka bez granic to has³o tegorocznego, 8. ju¿ Pikniku
Naukowego Polskiego Radia BIS, jaki w sobotê 22 maja odby³ siê
na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie. Na tym
najwiêkszym plenerowym happeningu naukowym w Europie, swoje
najciekawsze osi¹gniêcia zaprezentowa³o ponad sto instytucji naukowych, badawczych i edukacyjnych. W ich gronie znalaz³ siê równie¿ Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
Celem Pikniku by³o upowszechnianie wiedzy o ró¿nych dyscyplinach naukowych, st¹d te¿ w jego programie znalaz³y siê ró¿nego
rodzaju prezentacje i pokazy, ciekawe dowiadczenia, a tak¿e konkursy, gry i zabawy. Oprócz tradycyjnego zwiedzania wystaw, odwiedzaj¹cy imprezê mogli porozmawiaæ z naukowcami, pod ich okiem
samodzielnie przeprowadziæ interesuj¹ce eksperymenty i badania.

1

W studiu plenerowym Polskiego Radia BIS  g³ównego organizatora imprezy, tajniki swojej pracy zdradzali dziennikarze. Mi³onicy
historii mieli okazjê przenieæ siê w czasie i w samo po³udnie uczestniczyæ w debacie o losach Europy, któr¹ przed zakoñczeniem II wojny
wiatowej prowadzili Churchill, Stalin i Roosevelt (zdj. 1). Zainteresowani medycyn¹ mogli porozmawiaæ o zdrowiu z lekarzami Akademii
Medycznej oraz Instytutu Matki i Dziecka. Sprawdzenie swojej kondycji fizycznej umo¿liwia³a zwiedzaj¹cym sto³eczna AWF.
Jak na Piknik Naukowy przysta³o, nie mog³o na
nim zabrakn¹æ nowinek
technicznych. Bêd¹cy wizytówk¹ naszej uczelni Instytut Optoelektroniki zaprezentowa³ opracowane
w WAT najnowoczeniejsze metody i urz¹dzenia
wykorzystywane
do ochrony
wspólnego
dziedzictwa kulturowego,
zdrowia i naturalnego rodowiska cz³owieka. W namiocie IOE WAT mo¿na
wiêc by³o obejrzeæ pokaz
czyszczenia powierzchni
obrazów i rzeb za pomo2
c¹ urz¹dzeñ laserowych
wystêpuj¹cych pod ogóln¹
nazw¹ ReNOVALaser (zdj. 2). Mo¿na te¿ by³o zobaczyæ radiometry
2
s³u¿¹ce do detekcji promieniowania UV oraz sygnalizacji dawki alarmowej lub niebezpiecznej dla ludzkiej skóry, a tak¿e urz¹dzenia do pomiaru poziomu zanieczyszczeñ. (ed)

Pamiêci powstañczej Warszawy
Po³o¿ony na s¹siaduj¹cych z Bemowem Bielanach, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w dniach 27-28 maja br. wiêtowa³ piêciolecie swojego istnienia. Jednym z elementów uroczystych
obchodów tego jubileuszu by³a Konferencja w 60. rocznicê Powstania Warszawskiego  Pamiêtamy
i wierzymy  w ho³dzie powstañczej Warszawie. Do udzia³u w niej zaproszono w³adze i m³odzie¿ akademick¹ wielu sto³ecznych uczelni, w tym równie¿ WAT.
 W wiecie Powstanie Warszawskie jest praktycznie nieznane, mylone z Powstaniem w Gettcie Warszawskim  mówi³ przewodnicz¹cy Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa prof. W³adys³aw Bartoszewski.
W swoim wyst¹pieniu przekonywa³
zebranych na sesji o zasadnoci AKowskiego zrywu, w którym równie¿
bra³ udzia³.
O politycznych i militarnych
aspektach Powstania mówi³ równie¿
prof. UKSW dr hab. Janusz Odziemkowski. Problem s³u¿by duszpasterskiej w Powstaniu Warszawskim poruszy³ prof. dr hab. Wies³aw Wysocki. O tym, czego jeszcze nie wiemy
o literaturze okupacyjnej mówi³
dr hab. Piotr Mitzner. Refleksj¹ teologiczn¹ nad 63 powstañczymi dniami podzieli³ siê natomiast jezuita,
ks. prof. dr hab. Józef Kulisz. Kilkugodzinn¹ konferencjê zakoñczy³y
krótkie wyst¹pienia ¿yj¹cych uczest- Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ reprezentowali na Konferencji: kierownik
ników Powstania. (ed)
Dzia³u Spraw Studenckich dr in¿. Wojciech Kocañda, kpt. mgr Dariusz

Z ¿ycia
podchor¹¿ych
Piêtnastu podchor¹¿ych Wojskowej Akademii Technicznej: st. plut.
pchor. Jaros³aw Klaja, st. plut. pchor.
Marek Bi³ek, st. plut. pchor. Pawe³
Kaczmarek, st. plut. pchor. Tomasz
Kwiatkowski, st. plut. pchor. Tomasz
Strychorek, st. plut. pchor. Marcin
Kucharski, st. plut. pchor. Piotr Grzesiak, st. plut. pchor. Krzysztof Gocman, st. plut. pchor. Zbigniew Dudar,
st. plut. pchor. Pawe³ Ciesielski, st.
plut. pchor. Marek Majcher, st. plut.
pchor. Jan Dziekañski, plut. pchor.
Marcin Piwowarczyk, kpr. pchor. Radomir Wyszkowski i szer. pchor. Grzegorz Pykiewicz, wspólnie z kierownikiem grupy kpt. mgr. Dariuszem
Kwiatkowskim, uczestniczy³o w Centralnej Procesji Bo¿ego Cia³a, która
w czwartek 10 czerwca przesz³a ulicami Warszawy. Procesji przewodniczy³ prymas Polski ks. kard. Józef
Glemp. Podchor¹¿owie z WAT stanowili jego bezporedni¹ asystê. (ed)

Kwiatkowski oraz studenci z Kursu S³uchaczy na ¯o³nierzy Zawodowych.
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Z ¯YCIA WYDZIA£U MECHATRONIKI
· W dniach 18-21 kwietnia 2004 r. w Wojskowej Akademii w Budapeszcie odby³o siê IIIrd International Symposium on Defence Technology HADITECHNIKA 2004, w której udzia³ wziêli: prof. dr
hab. in¿. Józef Gacek (cz³onek komitetu naukowego), dr in¿. Zbigniew Leciejewski i kpt. dr in¿. Zbigniew Surma (wszyscy z Instytutu Elektromechaniki WMT), którzy zaprezentowali cztery referaty pt.: Investigations of the properties of shooting and slide motion in gas operated weapon, Results of small caliber high-low
pressure launching system analysis and researches i The Polish
5,56 mm Light Mahine Gun Type 2003.
· 7.05.2004 r. w Skar¿ysku-Kamiennej odby³o siê Miêdzynarodowe
Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Perspektywy rozwoju w Zak³adach Metalowych MESKO S.A. nowoczesnej amunicji dla Polskich Si³ Zbrojnych. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele
reprezentuj¹cy m.in.: Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Wojsk L¹dowych, Komitet Badañ Naukowych, orodki naukowo-badawcze (w tym z Wojskowej Akademii Technicznej) oraz
z norweskiego koncernu NAMMO. Akademiê reprezentowali: prof.
dr hab. in¿. Józef Gacek, p³k dr in¿. Ryszard Wo¿niak i kpt. mgr in¿.
Wojciech Furmanek (z Instytutu Elektromechaniki WMT), którzy
wyg³osili referat pt. Polska amunicja strzelecka: 7,62x51 mm NATO
oraz o ograniczonym rykoszetowaniu  stan obecny i kierunki rozwoju. W drugiej czêci seminarium, przeprowadzonej na strzelnicy, zaprezentowano skutecznoæ dzia³ania amunicji kalibru 12,7x99
mm i 30x173 mm oraz amunicji o ograniczonym rykoszetowaniu
kalibrów: 9x19 mm Parabellum i 7,62x51 mm NATO, opracowywanej przez Instytut Elektromechaniki WMT WAT i Zak³ady Metalowe Mesko S.A.
· W dniach 19-21.05.2004 r. w Ryni ko³o Warszawy oby³a siê XIII
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy
rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia. Zaprezentowano na niej wiele referatów, w tym a¿ 10 z WAT.

· 24.05.2004 r. w Instytucie Elektromechaniki WMT WAT goci³
szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Wojsk L¹dowych
gen. bryg. Edward Pawlica. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in.: dziekan Wydzia³u Mechatroniki prof. dr hab. in¿.
Aleksander Olejnik, dyrektor Instytutu Elektromechaniki prof. dr
hab. in¿. Józef Gacek oraz zastêpca dyrektora Instytutu Systemów Uzbrojenia WTW p³k dr in¿. Ryszard Woniak, przedstawiono infrastrukturê i bazê naukowo-dydaktyczn¹ IEM, osi¹gniêcia Instytutu oraz omówiono obszary i kierunki wspó³pracy naukowo-dydaktycznej IEM i WMT z szefostwem Wojsk Rakietowych i Artylerii.
oprac. p³k dr in¿. Ryszard Woniak
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Dobre czasy dla Technopolis?
 Potrzebujemy oko³o 10 mln euro  mówi³ ¯yciu Warszawy
Jacek Kosiec prezes zarz¹du Fundacji Technopolis.  12,5 proc. (ponad milion euro) z tej kwoty musi zebraæ warszawski samorz¹d, drugie
tyle daje rz¹dowa Agencja Rozwoju Przemys³u. Resztê, niemal 8 mln
euro, dostaniemy z UE. Warto zatem zainwestowaæ stosunkowo niedu¿e kwoty, by z unijn¹ pomoc¹ stworzyæ w stolicy nowoczesne centrum
badawczo-rozwojowe.
Idea budowy centrum naukowo-technicznego, nazwanego
roboczo Technopolis,
a obejmuj¹cego bran¿ê
nowoczesnych technologii (informatyka,
optoelektronika, telekomunikacja, biotechnologie) w pobli¿u
Wojskowej Akademii
Makieta Technopolis
Technicznej i w oparciu o jej zespo³y naukowo-badawcze, liczy sobie ju¿ kilka lat. Idee
i projekty s¹ gotowe, ale brak rodków finansowych na ich realizacjê
przesuwa powstanie Technopolis w czasie. Dopiero wejcie Polski do
Unii Europejskiej stwarza realne szanse na pozyskanie z funduszy strukturalnych rodków finansowych na przygotowanie i uruchomienie parku technologicznego.
Zainteresowanie przedsiêwziêciem ze strony w³adz dzielnicy Bemowo w osobach burmistrza W. Ca³ki i wiceburmistrza S. Pawe³czyka
jest na tyle du¿e, i¿ mo¿na mieæ nadziejê na nadejcie dobrych czasów dla tutejszego Technopolis. Inwestycji sprzyja równie¿ szef doradców prezydenta stolicy W. Arkuszewski, co wiadczy ¿e i samorz¹d Warszawy zainteresowany jest powstaniem w stolicy nowoczesnego parku technologicznego. Z kolei dla Wojskowej Akademii Technicznej idea Technopolis jest wa¿na ze wzglêdu na d¹¿enie do jak
najlepszego kszta³cenia studentów i ³atwiejszego prze³o¿enia nowatorskich pomys³ów zespo³ów naukowo-badawczych na gotowy produkt. Prorektor ds. naukowych prof. T. Niezgoda powiedzia³, ¿e do
Technopolis przyjmowane bêd¹ firmy, które zobowi¹¿¹ siê do cis³ej
wspó³pracy z zespo³ami naukowo-badawczymi WAT oraz stworz¹
mo¿liwoci odbywania u nich sta¿y i praktyk studenckich. Na obecnym etapie przygotowywane s¹ dwa wa¿ne dokumenty  Studium
Wykonalnoci i Studium Oddzia³ywania na rodowisko. Wyznaczone
obiekty na uruchomienie chocia¿by inkubatora stoj¹ i ... czekaj¹ na
wejcie ekip remontowych.
Je¿eli jest tak dobrze, to dlaczego rozwój projektu posuwa siê tak
powoli? Rzecz jak zwykle rozbija siê o pieni¹dze. Ale i pod tym
wzglêdem zapali³o siê dla Technopolis zielone wiate³ko. Oto 4 czerwca br. Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisa³o d³ugo oczekiwan¹
umowê z Agencj¹ Rozwoju Przemys³u. Spowoduje to uruchomienie
istotnego elementu sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw, czyli dotacji dla tzw. instytucji otoczenia biznesu. Agencja zarz¹dzaj¹ca tym funduszem w wysokoci
169 mln euro bêdzie mog³a w najbli¿szej przysz³oci og³osiæ termin
sk³adania wniosków. Przede wszystkim z dotacji maj¹ skorzystaæ parki przemys³owe i inkubatory biznesu.
Niew¹tpliwie dla pomylnoci ca³ego przedsiêwziêcia niezbêdne
jest wiêksze zaanga¿owanie siê firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych i to z czo³ówki bran¿y high-tech. Wyranie zarysowane korzyci jakie w rednim okresie czasowym mog¹ osi¹gn¹æ potencjalni
inwestorzy mo¿e wydatnie zwiêkszyæ ich liczbê, a tym samym zdynamizowaæ ca³e przedsiêwziêcie. Tym niemniej wyranie widaæ,
¿e w ostatnich miesi¹cach ruch wokó³ Technopolis znacznie siê
nasili³. Czy¿by nadchodzi³y dobre czasy?
Jerzy Markowski
rzecznik prasowy WAT
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GOCIE W WAT
¢ Praktyczna realizacja ustawy
z dnia 27.02.2003 r. o utworzeniu
WAT, miejsce naszej uczelni w aktualnym systemie polskiego szkolnictwa
wy¿szego (zarówno technicznego, jak
i wojskowego) oraz stan przygotowañ
Akademii do wejcia w Europejsk¹
Przestrzeñ Edukacyjn¹ to g³ówne tematy wizyty, jak¹ 5 maja br., na zaproszenie komendanta-rektora WAT gen.
bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa
Smólskiego, z³o¿y³ w naszej Alma Mater I z-ca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczys³aw Cieniuch (na zdj. z lewej).
Po krótkim spotkaniu z w³adzami uczelni i zapoznaniu siê z ofert¹
naukowo-dydaktyczn¹ WAT, gen. M. Cieniuch uda³ siê na wydzia³y:
w Laboratorium Grafiki Komputerowej Wydzia³u Cybernetyki wzi¹³
udzia³ w krótkiej prezentacji Systemu Symulacyjnego Wspomagania
Wspomagania Szkolenia Operacyjnego Z³ocieñ, na Wydziale Elektroniki zwiedzi³ komorê bezechow¹, w Instytucie Optoelektroniki zapozna³ siê za z najnowoczeniejszymi technologiami wykorzystywanymi zarówno w gospodarce narodowej, jak i wojsku. (ed)

¢ 11 maja br. przebywa³a w
Akademii delegacja Ministerstwa
Nauki i Informatyzacji w sk³adzie:
prof. Ewa Okoñ-Horodyñska  podsekretarz stanu (na zdj. z lewej), El¿bieta Wolman  dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i
Tomasz Korza  dyrektor Departamentu Badañ na Rzecz Bezpieczeñstwa i Obronnoci Kraju.
Podczas spotkania z w³adzami WAT, prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski  prorektor ds. kszta³cenia, przedstawi³ strukturê, zadania i proces dydaktyczno-naukowy
realizowany w naszej uczelni. Dr in¿. Andrzej Witczak  dyrektor
administracyjny, zaprezentowa³ stan zaawansowania prac zwi¹zanych
z organizacj¹ Parku Nauki i Technologii w WAT, jak równie¿ przedstawi³ informacjê na temat projektów sk³adanych przez Akademiê do
Funduszy Strukturalnych UE.
W trakcie wizyty w Instytucie Optoelektroniki gocie zwiedzili
Laboratoria: Spektroskopii Laserowej, Nanotechnologii, Metrologii
Optoelektronicznej i Teledetekcji Laserowej, po których oprowadzali
ich: p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, komendant WTW oraz p³k dr
hab. in¿. Henryk Fiedorowicz, dyrektor Instytutu.
Wydzia³ Elektroniki zaprezentowa³ dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, dziekan wydzia³u. G³ówn¹ czêæ wizyty na WEL powiêcono
prezentacji komory bezechowej wykonanej miêdzy innymi dziêki dofinansowaniu z KBN.
Nastêpnie delegacja uda³a siê na Wydzia³ In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej, gdzie w Laboratorium Czystych Technologii Ciek³ych
Kryszta³ów dr hab. in¿. Stanis³aw K³osowicz, prodziekan ds. naukowych, zaprezentowa³ tê dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzinê wiedzy, która jest wizytówk¹ wydzia³u.
Wizytê uwieñczy³ rekonesans strzelecki na poligonie WAT,
w Zak³adzie Szkolenia Ogólnowojskowego, przeprowadzony pod
bacznym okiem p³k. W³odzimierza Fehlera.
Jerzy Markowski

¢ 12 maja br., na 119, tzw. wyjazdowym posiedzeniu, obradowa³a w naszej uczelni Sejmowa Komisji Obrony Narodowej. Tematem
prac Komisji, której przewodniczy³ pose³ Stanis³aw Janas, by³ Stan
realizacji ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej.
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Oprócz w³adz Akademii: komendanta-rektora, gen. bryg. prof. dr.
hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego; zastêpcy komendanta, p³k. dr. hab. in¿.
Ireneusza Winnickiego; prorektora ds. kszta³cenia, prof. dr. hab. in¿.
Rados³awa Trêbiñskiego i dyrektora administracyjnego, dr. in¿. Andrzeja Witczaka w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa
Obrony Narodowej: podsekretarz stanu ds. spo³ecznych Maciej Górski
i z-ca dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego p³k
Krzysztof Kaliszewski.
Na wstêpie posiedzenia komendant-rektor WAT przedstawi³ sprawozdanie z praktycznej realizacji nowej ustawy  kierunków zmian
i g³ównych elementów programu naprawczego wdro¿onego w naszej
Alma Mater w ci¹gu ostatnich kilkunastu miesiêcy. Zaprezentowa³
równie¿ przyjêt¹ przez Senat Akademii strategiê rozwoju uczelni
w latach 200420013. Zapozna³ te¿ pos³ów ze struktur¹ i ustrojem
wewnêtrznym Wojskowej Akademii Technicznej, jej potencja³em naukowo-dydaktycznym, ofert¹ dydaktyczn¹ (kierunkami, specjalnociami), proponowanym modelem kszta³cenia na potrzeby MON, prowadzonymi badaniami naukowymi oraz zaanga¿owaniem przedstawicieli WAT w prace organów i agend NATO.
Szczególne zainteresowanie cz³onków
Sejmowej
Komisji
Obrony Narodowej
wzbudza³y kwestie dotycz¹ce finansowania
naszej uczelni przez
MON i MENiS, proporcji udzia³u obu resortów w tym zakresie,
pozyskiwania rodków
na kszta³cenie kadr dla Si³ Zbrojnych RP oraz perspektyw rozwoju
Akademii w kontekcie nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
Pos³owie zapoznali siê te¿ z czêci¹ imponuj¹cego zaplecza naukowo-badawczego i materia³owego WAT  w drugiej czêci wizyty zwiedzili bowiem Laboratoria: IOE (Technologii Optoelektronicznych, Laserowej Teledetekcji, Metrologii Optoelektronicznej, Elektroniki Kwantowej, Nanotechnologii Laserowych), WEL (Laboratorium Kompatybilnoci) oraz WMT (Laboratorium Broni Palnej  na zdj.). (ed)

¢ 14 czerwca br., na zaproszenie prorektora WAT ds. naukowych dr. hab. in¿. Tadeusza Niezgody i dziekana Wydzia³u Mechanicznego dr. hab. in¿. Tadeusza Ka³doñskiego, goci³ w Akademii prof. Jerry Wekezer (na zdj.) Department Charman z FAMU-FSU College of Engineerig z Tallahassee w stanie Floryda (USA).
G³ównym celem wizyty by³a prezentacja
pracy, jak¹ prof. Wekezer realizuje wspólnie
z dr. in¿. Jerzym Ma³achowskim z WME WAT,
przebywaj¹cym obecnie na sta¿u naukowym we Florida State University.
Praca dotyczy konstrukcji i dynamiki mostu ¿elbetonowego stosowanego
powszechnie na drogach Stanu Floryda.
W trakcie spotkania mówiono równie¿ o specyfice pracy naukowej w USA i w Polsce. Poszukiwano nowych form wspó³pracy miêdzy FAMU-FSU College of Engineerig a Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹. We wrzeniu na praktyki do FSU wyjedzie dwóch studentów
Wydzia³u Mechanicznego WAT (wiêcej o wyjedzie na str. 23).
Nawi¹zywano te¿ do V Polsko-Amerykañskiej Konferencji Przemys³u Obronnego, Nauki i Technologii, która w dniach 20-21 maja br.
odby³a siê w Waszyngtonie, i w której uczestniczyli przedstawiciele
WAT (wiêcej o Konferencji na str. 14-15). Zwracano uwagê na koniecznoæ wypracowywania propozycji mechanizmów prowadz¹cych
do rozwoju wspó³pracy miêdzy zespo³ami naukowo-badawczymi
z Polski i USA. (ed)
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ZESPO£Y BADAWCZE WAT

ZESPÓ£ BADAWCZY
ZAK£ADU MECHANIKI OGÓLNEJ
dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda, prof. WAT

Zespó³ Badawczy Zak³adu Mechaniki Ogólnej jest kontynuatorem prac dotycz¹cych zastosowañ metod numerycznych w mechanice
i teorii konstrukcji, zapocz¹tkowanych przez profesora Jana Szmeltera jeszcze w latach 60. w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Wytrzyma³oci Materia³ów. Z inicjatywy profesora powsta³ pierwszy w kraju pakiet oprogramowania MES do analizy statycznej konstrukcji prêtowych, pow³okowo-prêtowych i tarcz, analizy drgañ w³asnych i wymuszonych, rozchodzenia siê fal sprê¿ystych w tarczach oraz ustalonych i nieustalonych problemów termosprê¿ystoci. System ten by³
w latach 70. i 80. podstawowym narzêdziem pracy w wielu krajowych
orodkach naukowo-badawczych, uczelniach i placówkach projektowo-wdro¿eniowych.
W 1994 roku Katedra wesz³a w sk³ad Instytutu Materia³oznawstwa
i Mechaniki Technicznej, a jej pracownicy utworzyli dwa zak³ady. Zak³ady te w 2002 roku zosta³y po³¹czone w Zak³ad Mechaniki Ogólnej.
Obecny sk³ad Zespo³u Badawczego Zak³adu Mechaniki Ogólnej,
który tworz¹ pracownicy Zak³adu Mechaniki Ogólnej (z siedzib¹ w budynku 62 i 34a), liczy 15 osób. Po mierci nieod¿a³owanego prof. dr.
hab. in¿. Mieczys³awa Wieczorka, kadra naukowa Zespo³u ogranicza
siê do trzynastu osób, tzn.: 2 profesorów, 2 doktorów habilitowanych,
6 doktorów, 3 magistrów in¿ynierów oraz 2 pracowników pomocniczych. Kierownikiem Zespo³u jest dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda,
profesor WAT.

Zespó³ Badawczy Zak³adu Mechaniki Ogólnej (od lewej): dr in¿. Wies³aw Szymczyk, dr El¿bieta Szymczyk, prof. dr hab. in¿. Marian Dacko, dr in¿. Wies³aw
Krasoñ, dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda  prof. WAT, mgr in¿. Jacek Nowak, mgr
in¿. Agnieszka Derewoñko, prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Ochelski, dr hab. Zdzis³aw
Kurowski  prof. WAT, Wies³aw Adamczyk, dr Andrzej Kiczko, dr in¿. Boles³aw
Dr¹¿kowiak, Nieobecny na zdjêciu dr in¿. Jerzy Ma³achowski przebywa obecnie na
rocznym stypendium naukowym NATO w Florida State University w USA. Na
zdjêciu brakuje równie¿ mgr. in¿. Krzysztofa Kociuszenko oraz wspieraj¹cej zespó³ p. El¿biety Kowal.

Dzia³alnoæ dydaktyczna Zespo³u koncentruje siê na prowadzeniu
dla studentów wszystkich specjalnoci Wydzia³u Mechanicznego i niektórych Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej przedmiotów, takich jak: Mechanika Ogólna, Wytrzyma³oci Materia³ów oraz
Oprogramowanie U¿ytkowe dla Mechaników. Zespó³ by³ inicjatorem
wprowadzenia do dydaktyki nowych metod komputerowych analizy
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i projektowania konstrukcji cywilnych i wojskowych. Z inicjatywy
nie¿yj¹cego ju¿ prof. M. Wieczorka oraz prof. T. Niezgody utworzono w Zak³adzie Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki z 22
stanowiskami komputerowymi. Prof. dr hab. in¿. M. Dacko, jako jeden
z pierwszych, w ramach swoich zajêæ ze studentami propagowa³ metodê elementów skoñczonych (MES) oraz jej praktyczne zastosowanie.
Zainstalowane
w Laboratorium oprogramowanie jest wykorzystywane do pog³êbienia wiedzy przekazywanej w tradycyjnej formie wyk³adów,
æwiczeñ czy seminariów z ww. przedmiotów podstawowych,
przedmiotów specjalistycznych (np. Metody numeryczne, Pro- Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki.
gramy analizy konstrukcji, itp.) oraz zajêæ na Wszechnicy Akademickiej (np. Komputerowe wspomaganie analizy konstrukcji z wykorzystaniem MES, Termomechaniczna analiza konstrukcji z wykorzystaniem MES, itd.) prowadzonych przez pracowników Zespo³u.
W zrozumieniu zagadnieñ mechaniki punktu oraz bry³y sztywnej
pomagaj¹ s³uchaczom programy dydaktyczne autorstwa cz³onków
Zespo³u oraz programy profesjonalne, np. Working Model. Oprogramowanie U¿ytkowe dla Mechaników przedstawia studentom mo¿liwoæ wykorzystania popularnych programów z pakietu Microsoft
Office oraz uniwersalnego rodowiska programowego Matlab do rozwi¹zywania zagadnieñ mechanicznych.
Podstawowym obszarem dzia³alnoci Zespo³u, poza dydaktyk¹,
jest numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzyma³ociowa konstrukcji dowolnego typu oraz jej elementów.
G³ównym obszarem zainteresowañ w budowie maszyn jest numeryczna i eksperymentalna analiza wytrzyma³oci i trwa³oci zmêczeniowej elementów i urz¹dzeñ na etapie projektowania oraz ocena stanu
technicznego podczas ich eksploatacji. Celem dzia³añ jest sprawdzenie
nonoci poszczególnych elementów oraz dokonywanie wymaganych
zmian konstrukcyjnych (szeroko rozumiana optymalizacja). W zakresie zainteresowania znajduj¹ siê obiekty od skali mikro, jak np. pojedyncze ziarna warstw ceramicznych, po obiekty w skali makro, jak
np. rama pojazdu ko³owego lub kad³ub pojazdu g¹sienicowego. Zagadnienia ceramiki i jej kompozytów na poziomie ich struktury ziarnistej
bêd¹ tutaj rozpatrywane jako pokrycia elementów konstrukcyjnych
np. t³oka, tulei cylindrowej itd. Symulacje komputerowe w dziedzinie
in¿ynierii materia³ów ceramicznych prowadzone s¹ we wspó³pracy
z Instytutem Technologii Materia³ów Elektronicznych w Warszawie.
Wspó³praca z partnerami z przemys³u, tzn. Polskimi Zak³adami
Lotniczymi w Mielcu oraz Wytwórni¹ Sprzêtu Komunikacyjnego, a tak¿e orodkami projektowo-badawczymi, takimi jak Instytut Lotnictwa
i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, zaowocowa³a
zdobyciem du¿ego dowiadczenia w analizach statycznych i dynamicznych konstrukcji lotniczych dla prostych i z³o¿onych stanów
obci¹¿enia, odpowiadaj¹cych rzeczywistym warunkom eksploatacyjnym lub ekstremalnym oddzia³ywaniom zewnêtrznym o charakterze
silnie dynamicznym.
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Metodyka modelowania i analizy mechanicznej wytrzyma³oci
zwarciowej uzwojeñ transformatorów powsta³a w wyniku wspó³dzia³ania z Instytutem Energetyki w £odzi.
Zespó³ Badawczy Zak³adu Mechaniki Ogólnej wspó³pracuje równie¿ z orodkami poza granicami kraju. Wspólnie z Indiana State University w USA zosta³ zrealizowany projekt badawczy finansowany przez
przez National Research Council z Waszyngtonu w dziedzinie badañ
nad bezpieczeñstwem ruroci¹gów gazowych. Wyst¹piono równie¿ do
Department of Transportation USA o kolejny, a przygotowywane s¹
dwa projekty, w tym jeden z Florida State University. Wdra¿anie odpowiednich strategii tzw. zarz¹dzania ryzykiem w eksploatacji tych
konstrukcji ma na celu zapobieganie awariom. Jednym z elementów
takiej strategii jest program regularnie przeprowadzanych inspekcji przy
u¿yciu wyspecjalizowanych urz¹dzeñ, tzw. t³oków inteligentnych. Efektywn¹ metod¹ szacowania stanu technicznego ruroci¹gu, uzupe³niaj¹c¹
znormalizowane procedury analizy danych z inspekcji, jest analiza stanu naprê¿eñ przy u¿yciu modeli MES w obszarach ruroci¹gu, gdzie
inteligentny t³ok wykry³ wady zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu transportu
przesy³anego medium (ropy lub gazu). Zalet¹ tej metody jest mo¿liwoæ
budowy geometrii modeli MES i okrelania warunków brzegowych bezporednio na podstawie danych zebranych przez t³ok.
Cz³onkowie Zespo³u odbyli praktyczne szkolenie w zakresie analizy danych z inspekcji ruroci¹gów w firmie Pipetronix GmbH w Karlsruhe w Niemczech oraz Toronto w Kanadzie. Brali te¿ udzia³ w audycie kompanii gazowej Spetcneftgas w Jekaterinburgu w Rosji.
Prowadzenie badañ
eksperymentalnych u³atwiaj¹ posiadane maszyny wytrzyma³ociowe,
urz¹dzenie do digitalizacji obiektów trójwymiarowych
Microscribe
oraz przenony mostek
tensometryczny ESSA
TRAVELLER.
We wszystkich pracach badawczych czyn- Dr Andrzej Kiczko wykonuje badania eksperymennie uczestnicz¹ studenci talne fragmentu gazoci¹gu.
kszta³ceni wed³ug indywidualnych programów studiów, cz³onkowie Ko³a Naukowego Mechaników oraz inni zainteresowani prowadzonymi pracami. Swoje osi¹gniêcia prezentuj¹ na konferencjach studenckich kó³ naukowych w kraju
i za granic¹. Przedstawiane referaty zdoby³y wiele nagród i wyró¿nieñ
na dorocznych Seminariach Ko³a Naukowego Mechaników czy konferencjach studenckich kó³ naukowych w Liptowskim Mikulaszu.
Studenci maj¹cy indywidualny program nauczania i zaanga¿owani
w prace Zespo³u maj¹ mo¿liwoæ odbycia sta¿ów naukowych we Florida State University w USA. W tym roku wymiana taka obejmie
dwóch z trójki takich studentów prowadzonych w Zak³adzie. W ramach podobnej wspó³pracy dwóch studentów z Uniwersytetu ENSIETA w Brecie (Francja) odby³o w zesz³ym roku miesiêczny sta¿
naukowy pod opiek¹ kadry naukowej Zespo³u, a niebawem przybêd¹
kolejni chêtni. Problematyka prac prowadzonych przez Zespó³ zainspirowa³a jednego z przebywaj¹cych w WAT francuskich sta¿ystów
do wykonania w Zak³adzie pracy dyplomowej.
Wspó³pracuj¹cy studenci korzystaj¹ z Pracowni Obliczeñ In¿ynierskich, w której umieszczonych jest 5 stanowisk komputerowych
o du¿ej mocy obliczeniowej.
Realizacja prac badawczych jest mo¿liwa dziêki posiadaniu licencji
na u¿ytkowanie profesjonalnych narzêdzi obliczeniowych o standardzie
wiatowym, jak np. oprogramowania in¿ynierskiego firmy MacNealSchwendler (PATRAN, NASTRAN, FATIGUE itd.) oraz LS-Dyna. Wykorzystywane programy umo¿liwiaj¹ liniow¹ i nieliniow¹ numeryczn¹
analizê naprê¿eñ i odkszta³ceñ prowadzon¹ dla konstrukcji in¿ynierskich,
poddanych statycznym lub dynamicznym obci¹¿eniom mechanicznym,
stacjonarnym lub niestacjonarnym obci¹¿eniom cieplnym oraz dla zagad-
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nieñ zwi¹zanych z przewodnictwem ciep³a i symulacj¹ procesu zmêczenia materia³u.
Od 1999 roku, wspólnie z MSC.Software Sp. z. o.o., Zespó³ systematycznie organizuje konferencjê naukowo-techniczn¹ Programy
MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania w Ryni k. Warszawy, której g³ówn¹ tematyk¹ jest zastosowanie systemów obliczeñ numerycznych do symulacji komputerowych konstrukcji.
Od roku 1996, razem z polskim przedstawicielstwem Vishay
Measurements Group, jest organizowane sympozjum Techniki Pomiarowe w Mechanice. Jego uczestnicy mog¹ siê podzieliæ swoimi
dowiadczeniami w zakresie zastosowañ tensometrii w badaniach eksperymentalnych i poznaæ nowe metody badañ tensometrycznych.
Dorobek naukowy Zespo³u Badawczego Zak³adu Mechaniki Ogólnej by³ równie¿ upowszechniany na 52 konferencjach krajowych i zagranicznych (np. The 2003 ASME Pressure Vessels and Piping Conference Cleveland, Ohio, USA; ECCOMAS Thematic Conference
Multibody Dynamics 2003 Lizbona, Portugalia; Second International
Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics
2002, Busan, Korea). £¹cznie w materia³ach konferencyjnych w ci¹gu
ostatnich 5 lat zaprezentowano 132 referaty, natomiast liczba artyku³ów w polskich czasopismach naukowo-technicznych oraz recenzowanych czasopismach zagranicznych wynosi 42.
Wydana ostatnio monografia prof. St. Ochelskiego pt. Metody
dowiadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych obrazuje kolejn¹ dziedzinê zainteresowañ Zespo³u, dotycz¹c¹ materia³ów
kompozytowych. W ksi¹¿ce przedstawiono ogóln¹ charakterystykê materia³ów kompozytowych i ich sk³adników, mechanikê ich
struktury wraz z opisem procesów niszczenia w czasie obci¹¿enia,
charakterystyk zachowania kompozytów w ró¿nych stanach naprê¿enia, zagadnienia ich reologii, zmêczenia i odpornoci na pêkanie oraz obci¹¿enie udarowe.
Szeroki zakres dzia³alnoci naukowej Zespo³u najpe³niej oddaj¹
tematy 23 prac badawczych wykonanych lub wykonywanych na zlecenie Komitetu Badañ Naukowych w ostatnich 5 latach. Sporód nich
przyk³adowo mo¿na wymieniæ:
- Opracowanie metody i analiza wytrzyma³ociowa stentów naczyniowych z zastosowaniem MES.
- Metoda analizy powstawania i rozwoju pêkniêæ w tworzywach
ceramicznych.
- Badanie mostów p³ywaj¹cych eksploatowanych przez Si³y
Zbrojne RP.
- Metoda doboru charakterystyk dynamicznych podwozia wojskowego samolotu transportowego i ich wp³yw na bezpieczeñstwo
i niezawodnoæ w czasie eksploatacji.
- Opracowanie rozwi¹zania i numeryczna analiza wielowarstwowej
p³yty ochronnej obci¹¿onej fal¹ uderzeniow¹ wybuchu.
- Energoch³onny system minimalizuj¹cy skutki awaryjnego l¹dowania mig³owców.
- Metoda numerycznej analizy stanu technicznego ruroci¹gów do
transportu ropy i gazu z wykorzystaniem danych z inteligentnego
urz¹dzenia inspekcyjnego.
Realizowane obecnie przez Zespó³ Badawczy Zak³adu Mechaniki Ogólnej prace badawcze, w liczbie dziesiêciu, s¹ zgodne z aktualnymi kierunkami rozwoju wiatowej nauki i dotycz¹, m. in., p³yt
wielowarstwowych oraz systemów energoch³onnych. Taka tematyka umo¿liwia zastosowanie wyników badañ w nowych produktach,
procesach i us³ugach.Aktywnoæ naukowa Zespo³u przyczynia siê
do rozwoju bazy laboratoryjnej i wzbogaca proces dydaktyczny realizowany na studiach indywidualnych, przez studentów pracuj¹cych w KNS, s³uchaczy Wszechnicy Akademickiej oraz realizowanych w Zespole prac doktorskich (12) i habilitacyjnych (4).
mgr in¿. Agnieszka Derewoñko
Zak³ad Mechaniki Ogólnej IMiMT WME
fot. dr in¿. Wies³aw Szymczyk
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ZESPÓ£ BADAWCZY TRIBOLOGII, EKOLOGII
I LOGISTYKI PALIW P£YNNYCH I SMARÓW
dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski, prof. WAT

Zespó³ Badawczy Tribologii, Ekologii i Logistyki Paliw P³ynnych i Smarów zajmuje siê badaniami jakoci i procesów starzenia
paliw p³ynnych i smarów oraz ich wp³ywu na rodowisko naturalne;
badaniami urz¹dzeñ do magazynowania, transportowania, i dystrybucji paliw; badaniami nad doborem, zamiennoci¹ i unifikacj¹ p³ynów
eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach mechanicznych, a tak¿e
badaniami procesów tribologicznych tzn. procesów tarcia, zu¿ywania
i smarowania elementów maszyn.
Zespo³em kieruje p³k rez. dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, kierownik Zak³adu Tribologii,
Paliw P³ynnych i Smarów w Instytucie Pojazdów Mechanicznych
i Transportu Wydzia³u Mechanicznego WAT i równoczenie dziekan
tego Wydzia³u.
Sk³ad osobowy Zespo³u w ci¹gu szeregu lat ulega³ zmianie. Jego
podstawowy trzon stanowili i stanowi¹ pracownicy Zak³adu Tribologii,
Paliw P³ynnych i Smarów (wczeniej Zak³adu Materia³ów Pêdnych
i Smarów).
Obecnie zespó³ naukowo-dydaktyczny i badawczy tego zak³adu
liczy 13 osób, w tym: 2 profesorów WAT, 2 doktorów, 6 magistrów
in¿ynierów, 1 in¿ynier i 2 techników. W najbli¿szym czasie 3 magistrów przyst¹pi do obrony dysertacji doktorskich.
Zak³ad stale wspó³pracowa³ i wspó³pracuje z szeregiem osób z Politechniki Warszawskiej, Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie, Wojskowego Orodka Badawczo-Rozwojowego s³u¿by MPS
w Warszawie i wielu innych instytucji naukowych i wojskowych,
w tym szczególnie Logistyki Dowództwa Wojsk L¹dowych. Podstaw¹ wspó³pracy s¹ zawsze merytoryczne i organizacyjne potrzeby jak
najlepszego zrealizowania zadañ badawczych, z których wiele dotyczy usprawnienia techniki wojskowej oraz doboru optymalnych paliw p³ynnych i smarów dla jej w³aciwej eksploatacji.

badania wielowarstwowych ³o¿ysk lizgowych i ³o¿ysk samosmarnych,
§ badania procesów zu¿ywania elementów maszyn, w tym aparatury
wtryskowej,
§ projektowanie, badania i wykonawstwo ruroci¹gów polowych,
§ badania charakterystyk pomp motorowych paliwowych, w tym
charakterystyk hydraulicznych,
§ badania procesów starzenia olejów silnikowych i przek³adniowych
w funkcji czasu u¿ytkowania,
§ badania nad doborem, zamiennoci¹ i unifikacj¹ paliw i olejów do
pojazdów wojskowych, w tym odpowiadaj¹cych wymogom NATO,
§ badania oddzia³ywania p³ynów eksploatacyjnych na materia³y
konstrukcyjne, w tym elastomery,
§ badania filtrów paliwa i oleju.
Zespó³ dysponuje laboratorium bogato wyposa¿onym m.in. w aparaturê do badania w³aciwoci paliw, olejów i innych p³ynów eksploatacyjnych oraz do badañ tribologicznych. Niektóre z nich przedstawiono na kolejnych zdjêciach.

Aparat czterokulowytester tribologiczny.

Spektrometr absorpcji atomowej.

Stanowisko do badania ³o¿ysk samosmarowanych. Lepkociomierz Ravenfielda
HT/HS.

Zespó³ Zak³adu Tribologii, Paliw P³ynnych i Smarów. Stoj¹ od lewej: kpt. mgr in¿.
Boles³aw Giemza, tech. Krzysztof Gieryñ, pp³k rez. mgr in¿. Marek Licau, pp³k rez.
dr in¿. Edward Cypko, kpt. mgr in¿. Mariusz Radzimierski, mgr Wies³awa Zielnik,
p³k rez. dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski, kpt. mgr in¿. Artur Król, p³k rez. dr hab. in¿.
Kazimierz Baczewski, tech. Marek Skoneczny, mjr rez. mgr in¿. Piotr Szczawiñski,
in¿. Czes³aw Laskowski, dr n-t Czes³aw Pakowski.

G³ówne kierunki dzia³alnoci Zespo³u mo¿na uj¹æ nastêpuj¹co:
§ badania parametrów normatywnych benzyn, olejów napêdowych
oraz olejów smarowych i smarów plastycznych,
§ kompleksowe badania wêz³ów tribologicznych, w tym porowatych
³o¿ysk lizgowych,
§ badania w³aciwoci warstwy wierzchniej elementów zespo³ów
pojazdów, w tym badania tribologiczne wêz³ów lizgowych oraz
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Jednym z wymiernych efektów twórczej pracy Zespo³u by³o zg³oszenie szeciu wniosków patentowych bêd¹cych pok³osiem zrealizowanych prac badawczych, w tym tak¿e grantów finansowanych przez
Komitet Badañ Naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych
i wdro¿eniowych realizowanych dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Za tê dzia³alnoæ w 2000
roku kierownik zespo³u zosta³ wyró¿niony dyplomem
i tytu³em Wynalazcy Wojska Polskiego.
W latach 1997-2001 Zespó³ zrealizowa³ obszerne prace analityczne, obliczeniowe,
projektowe i badawcze, które
doprowadzi³y do wdro¿enia
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produkcji seryjnej ruroci¹gu polowego o rednicy 150 mm. Jest to oryginalne polskie opracowanie wykonane przy wykorzystaniu polskiej myli
technicznej w uk³adzie od pomys³u do efektu.
Zaprojektowanie i wykonanie tego ruroci¹gu jest udan¹
odpowiedzi¹
naukowców
z Wojskowej Akademii Technicznej, we wspó³pracy z producentem prototypu i partii
próbnej, na zg³oszon¹ przez
MON piln¹ potrzebê modyfikacji lub skonstruowania nowych urz¹dzeñ i elementów ruroci¹gu polowego, aby móg³ on
spe³niaæ wymagania wspó³czesnego pola walki. W efekcie zrealizowano pracê, której nadano kryptonim Jowisz-2, pt. Schemat z³¹cza Kielichowego: 1  trzpieñ z³¹Ruroci¹g polowy o rednicy cza, 2  gniazdo z³¹cza, 3  piercieñ sprzê150 mm wraz z osprzêtem gaj¹cy, 4  wk³adka ustalaj¹ca, 5  uszczelka, 6  rura prostki.
i oprzyrz¹dowaniem.
W pierwszym etapie
praca by³a realizowana jako
projekt celowy finansowany przez Komitet Badañ
Naukowych i Departament
Polityki
Zbrojeniowej
(wówczas Departament
Rozwoju i Wdro¿eñ),
w którym Wydzia³ Mechaniczny WAT by³ realizatorem prac badawczo-rozwo- Ruroci¹g polowy o rednicy 150mm.
jowych.
Ruroci¹g sk³ada siê z elementów roz³¹cznych, których koñcówki
s¹ wyposa¿one w z³¹cze kielichowe, bêd¹ce istot¹ rozwi¹zania (patent 60192, 07.11.2003).
Z³¹cze to zapewnia szybkie po³¹czenie, szczelnoæ i nastêpnie szybkie roz³¹czenie elementów ruroci¹gu, a to czyni go bardzo mobilnym.
Poszczególne elementy i urz¹dzenia ruroci¹gu polowego tworz¹ zestaw,
który pozwala na rozwiniêcie trasy ruroci¹gu o dowolnej d³ugoci. Mo¿e
on byæ uk³adany w dowolnym terenie, w tym przez przeszkody wodne,
bez naruszania powierzchni terenu.
Ruroci¹g jest przeznaczony do przet³aczania paliw, ale mo¿e
tak¿e s³u¿yæ do przet³aczania wody lub innych cieczy z wydajnoci¹ do 200 m3/h. Elementy rurowe s¹ wykonane ze stali odpornej na
korozjê. Ruroci¹giem
mo¿na przet³aczaæ paliwa pod cinieniem roboczym od 0,05MPa
do 2,5 MPa i przy temperaturze otoczenia od
30 0C do +50 0C.
Rozwi¹zanie cechuje
bardzo du¿a innowacyjnoæ. Przewy¿sza ono
istniej¹ce w Polsce i na
wiecie ruroci¹gi polowe
tym, ¿e wymaga bardzo
krótkiego czasu na rozwiniêcie i zwiniêcie ruroci¹gu, osi¹gniêcie du¿ej wydajnoci i cinienia t³oczenia przy ma³ej liczbie
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agregatów pompowych na jego trasie, zapewnia ca³kowit¹ szczelnoæ
podczas pracy zarówno przy nadcinieniu, jak i podcinieniu wewn¹trz
ruroci¹gu, co dla tego typu z³¹cz jest du¿ym osi¹gniêciem. Dziêki opracowaniu i produkowaniu ruroci¹gu zwiêksza siê efektywnoæ i upraszcza system zaopatrywania wojsk w paliwa.
Wiêkszoæ urz¹dzeñ i elementów wchodz¹cych w sk³ad ruroci¹gu jest
wykonana z polskich surowców i podzespo³ów. Jest on wykonany
z materia³ów, które s¹ odporne na dzia³anie przet³aczanych paliw i które
nie powoduj¹ ¿adnych zmian parametrów tych paliw, w tym tak¿e paliwa
F-34 stosowanego w armiach pañstw cz³onkowskich NATO. Wa¿n¹ cech¹ produkowanego ju¿ seryjnie ruroci¹gu jest jego prosta konstrukcja,
monta¿ i demonta¿ realizowany przy u¿yciu prostych, ergonomicznych
narzêdzi, a operacje te nie wymagaj¹ specjalistycznych kwalifikacji.
Ten pozytywny efekt by³ mo¿liwy do osi¹gniêcia dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu wszystkich cz³onków Zespo³u kierowanego przez
dr. hab. in¿. Tadeusza Ka³doñskiego, w tym szczególnie dr. hab. in¿.
Kazimierza Baczewskiego, mgr. in¿. Romana Szpaka, mgr. in¿. Wies³awa Dziurzyñskiego, mgr. in¿. Marka Licau, mgr. in¿. Piotra Szczawiñskiego, in¿. Czes³awa Laskowskiego.
Zespó³ od wielu lat zajmuje siê problemami jakoci paliw silnikowych,
systemami zaopatrywania w paliwa oraz urz¹dzeniami do ich magazynowania i dystrybucji. Jego cz³onkowie od 30 lat prowadz¹ w Zak³adzie
Tribologii, Paliw P³ynnych i Smarów Wydzia³u Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej kszta³cenie studentów specjalnoci Urz¹dzenia i zastosowania paliw p³ynnych i smarów, jedynej w skali kraju. Ich
wychowankowie pe³ni¹ funkcje w cywilnych i wojskowych s³u¿bach
logistycznych zajmuj¹cych siê szeroko rozumianymi systemami zaopatrywania w paliwo. Cz³onkowie Zespo³u s¹ autorami wielu monografii,
podrêczników i skryptów z zakresu paliw oraz urz¹dzeñ do ich przechowywania, transportu i dystrybucji. W tym roku na rynku ksiêgarskim
ukaza³a siê monografia pt. Paliwa do silników o zap³onie samoczynnym.
WKi£, Warszawa, 2004 (K. Baczewski, T. Ka³doñski), w której
autorzy poruszaj¹ m.in. problem
mo¿liwoci stosowania tzw. paliwa rzepakowego.
W latach 2000  2002 cz³onkowie Zespo³u brali tak¿e czynny
udzia³ w pracach badawczych dotycz¹cych tzw. koncepcji jednolitego
paliwa (Single Fuel Concept). Ich rezultatem jest wdro¿enie w Wojsku
Polskim uniwersalnego paliwa F34,
s³u¿¹cego do zasilania sprzêtu lotniczego i l¹dowego, zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w NATO.
Osi¹gniêcia w tym obszarze
by³y prezentowane na spotkaniu
panelu AVT/RTO/NATO w Warszawie w padzierniku 2003 roku.
Na konferencji tej, oprócz referatów, zaprezentowano opracowanie monograficzne w jêzyku angielskim pt. Problems with introducing a single fuel concept in
the Land Forces (redakcja naukowa K. Baczewski, T. Ka³doñski,
J. Walentynowicz). Monografiê tê
przekazano cz³onkom panelu
a tak¿e czo³owym osobistociom
Instytucji Centralnych MON
i Dowództwa Wojsk L¹dowych.
dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski
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Floryda w zasiêgu watowców
W dniach 5-10 maja br. delegacja z Wojskowej Akademii Technicznej, w sk³adzie: prorektor WAT ds. naukowych dr hab. in¿. Tadeusz
Niezgoda i dziekan Wydzia³u Mechanicznego dr hab. in¿. Tadeusz
Ka³doñski, przebywa³a z wizyt¹ w FAMU-FSU College of Engineering w Tallahassee w stanie Floryda (USA). W jej trakcie odby³a siê
seria oficjalnych spotkañ z przedstawicielami dwóch uczelni amerykañskich umiejscowionych w Tallahassee  stolicy stanu Floryda,
tj. Florida State University (FSU) i Florida Agricultural & Mechanical
University (FAMU). Delegacja WAT wizytowa³a g³ówny kampus
uczelniany FSU, na której to uczelni studiuje ok. 35 tys. studentów.
Przedstawiciele Akademii
spotkali siê tak¿e z wiceprezydentem FSU ds. nauki,
prof. Kirby Kemper. Po zapoznaniu siê z histori¹ i struktur¹ uniwersytetu, poszukiwali wspólnych dziedzin oraz
programów
badawczych
w celu ustanowienia trwa³ych
kontaktów pomiêdzy naPo wymienitym lunchu. Od lewej: dziekan
ukowcami obu uczelni.
WME WAT dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski,
wiceprezydent FSU ds. nauki prof. Kirby
Kolejnym punktem wizyKemper, Department Charman College of
ty by³o zwiedzanie samego
Engineering prof. Jerry Wekezer, prorektor
College of Engineering, z któWAT ds. naukowych dr hab. in¿. Tadeusz
Niezgoda.
rym WME WAT ma podpisan¹ umowê o wspó³pracy badawczej oraz wymianie pracowników i studentów. Powy¿sza umowa zosta³a podpisana
pomiêdzy prof. Jerry Wekezerem z FAMU-FSU z College
of Engineering, a dziekanem
WME dr. hab. in¿. Tadeuszem
Ka³doñskim w 2001 r.
W trakcie
spotkania
z dziekanem College of EnProf. Jerry Wekezer z FAMU-FSU College
of Engineering i dziekan WME WAT dr hab.
gineering prof. Ching-Jen
in¿. Tadeusz Ka³doñski podpisuj¹ umowê o
Chen przedstawiciele naszej
wspó³pracy badawczej oraz wymianie pracowAlma Mater wrêczyli prof.
ników i studentów (13.07.20001).
Wekezerowi pami¹tkowy

medal Za zas³ugi dla Wydzia³u Mechanicznego za jego wk³ad w nawi¹zanie i rozwój wspó³pracy pomiêdzy obiema jednostkami.
W ramach obowi¹zuj¹cej umowy w Crashworthiness & Impact
Analysis Laboratory (bêd¹cym czêci¹ College of Engineering)
na rocznym sta¿u finansowanym z funduszy NATO przebywa
dr in¿. Jerzy Ma³achowski z WME.
W tym roku, w ramach praktyk studenckich, planowany jest jeszcze
wyjazd do College of Engineering dwóch studentów z Wydzia³u Mechanicznego: pchor. Miros³awa Weso³owskiego i pchor. Bart³omieja Pondel.
Pobyt ca³ej grupy watowców jest zwi¹zany z prowadzonymi badaniami w zakresie modelowania numerycznego zagadnieñ dynamicznych typu
crash, impact i explosion przy wykorzystaniu systemu LS_Dyna
na superkomputerze SP4 o mocy 512 procesorów.
Prorektor WAT i dziekan WME odwiedzili te¿ drugi uniwersytet
po³o¿ony na terenie Tallahassee, Florida Agricultural & Mechanical
University (FAMU). Uroczycie powita³ ich tam Associate Director,
Mr. Pete Olson.
Jedn¹ z ciekawych informacji o FAMU jest fakt istnienia w tej uczelni studium oficerskiego. Studenci wybieraj¹cy
wojskow¹ drogê kariery maj¹ tu niezbêdne specjalistyczne zajêcia i 2 razy w tygodniu przebieraj¹ siê w ubiór ¿o³nierski.
Obydwa uniwersytety, tzn. FSU
i FAMU s¹ wspó³udzia³owcami College of Engineering, z którym Wydzia³
Mechaniczny WAT ma podpisane porozumienie o wspó³pracy. W samym
College of Engineering, poza kierunkaSiedziba prezydenta Florida Stami mechanicznymi, prowadzi siê tak¿e
te Uniwersity.
kszta³cenie studentów i badania na takich kierunkach jak: elektronika z informatyk¹, in¿ynieria l¹dowa
z ochron¹ rodowiska, in¿ynieria przemys³owa oraz nauki z pogranicza medycyny, biologii i in¿ynierii.
Delegacja WAT mia³a tak¿e okazjê odwiedziæ Saint Augustin 
najstarsz¹ miejscowoæ w USA, za³o¿on¹ przez kolonizatorów hiszpañskich oraz centrum badañ kosmicznych NASA, po³o¿one na przyl¹dku Cape Canaveral, sk¹d startuj¹ wszystkie amerykañskie statki
kosmiczne prowadz¹ce badania przestrzeni kosmicznej. Ca³a wizyta
przebieg³a w mi³ej i bardzo ciep³ej atmosferze (pogoda tak¿e dopisa³a).
dr hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski

Wspó³praca przez ocean
W dniach 20-21 maja br. odby³a siê V Polsko-Amerykañska Konferencja Przemys³u Obronnego, Nauki i Technologii wspó³organizowana przez amerykañski CSIS (Center for Strategic & International
Studies) oraz polski IPS (Instytut Problemów Strategicznych). Tym
razem miejscem spotkania by³a siedziba CSIS w wyj¹tkowo gor¹cym
jak tê porê roku Waszyngtonie (360C).
Zasadniczym celem i przes³aniem Konferencji, nabieraj¹cej z roku
na rok coraz wiêkszego znaczenia dla obu krajów, by³a budowa atmosfery wspieraj¹cej wspó³pracê miêdzy przedstawicielami nauki i przemys³u z Polski i USA. G³ównymi klientami oko³ozbrojeniowej dzia³alnoci innowacyjnej s¹ instytucje rz¹dowe, st¹d te¿ ich przedstawiciele
byli niezmiernie wa¿nymi uczestnikami spotkania. Polskê reprezentowali: prof. Micha³ Kleiber  minister nauki i informatyzacji, Krzysztof
Krystowski  wiceminister gospodarki oraz prof. Jerzy Jaskiernia 
przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i jednoczenie
Prezes IPS. Stronê amerykañsk¹, m. in.: John Marburger  dyrektor
i asystent prezydenta USA ds. nauki i technologii, Charles Holland 
z-ca sekretarza obrony ds. nauki i technologii oraz wielu innych znako-
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mitych i wp³ywowych
przedstawicieli rz¹du i jego agend, na co dzieñ zarz¹dzaj¹cych rodkami,
które dla reprezentantów
Polski ci¹gle jeszcze s¹,
i z pewnoci¹ d³ugo pozostan¹, nieosi¹galne.
wiat nauki reprezentowa³y
uczelnie
i orodki badawcze zarówno o czysto wojsko- Przedstawiciele MON na schodach Ambasady RP
w Waszyngtonie. Od prawej: p³k L. Loroch  ITWL,
wym rodowodzie, jak p³k J. Makuchowski  DPZ, p³k dr in¿. M. Mroczi wspieraj¹ce  poprzez kowski  WAT, kmdr W. Jakubczyk  CTM, dr in¿.
swoje dzia³ania  sferê Andrzej Witczak  WAT (20.05.2004).
szeroko rozumianego
bezpieczeñstwa. Sferze tej, we wszystkich obszarach dzia³alnoci (od
bezpieczeñstwa energetycznego, informatycznego poprzez walkê z ter-
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roryzmem, a¿ do prawie futurystycznych planów wojny przysz³oci
w wykonaniu robotów) powiêcono wiele wyst¹pieñ bêd¹cych nie
tylko prezentacj¹ pogl¹dów, ale równie¿ codziennej twórczoci.
Przemys³ obu krajów mia³ relatywnie s³ab¹ prezentacjê, choæ jego
przedstawiciele byli obecni i uczestniczyli w dyskusjach. Jednym z konkretów, a zarazem istotnym punktem towarzysz¹cym obradom, by³o
podpisanie umowy o wspó³pracy pomiêdzy Trade Port z Florydy
a Agencj¹ Rozwoju Przemys³u S.A., na bazie której m. in. na rynek
amerykañski bêd¹ trafia³y nasze samoloty Skytruck rodem z Mielca.
Niew¹tpliwym zaszczytem by³a dla mnie mo¿liwoæ przedstawienia na tym forum ogólnej charakterystyki potencja³u Wojskowej Akademii Technicznej we wszystkich g³ównych obszarach dzia³alnoci naukowej. Wyst¹pienie  bêd¹ce nie tylko ilustracj¹ aktualnej wspó³pracy
transoceanicznej, ale i szerok¹ ofert¹ jej rozszerzenia  zosta³o bardzo
ciep³o i z uznaniem przyjête. Warto zauwa¿yæ w tym miejscu, ¿e WAT
nie jest nowicjuszem w tej wspó³pracy, a iloæ ju¿ prowadzonych projektów, w porównaniu z innymi uczelniami, jest znacz¹ca. Najmilszym
momentem jest oczywicie ten, gdy nie tylko sami siê chwalimy, ale
robi¹ to inni. Momentów takich by³o w czasie tej Konferencji naprawdê
du¿o, m. in. dziêki naszym kolegom z WTW, WME, WEL i WIC, którzy
od lat tworzyli i tworz¹ podstawy do takich mi³ych sytuacji.
Naturalnym podsumowaniem powinno byæ w tym miejscu wyliczenie uzgodnionych form dalszej wspó³pracy pomiêdzy dwoma tak
blisko zaprzyjanionymi krajami. Liczne s³owa potwierdzaj¹ce ten
fakt nie zawsze szybko daj¹ siê prze³o¿yæ na wymierne efekty, a obie
strony niekoniecznie tak samo rozumiej¹ zasady wspó³pracy. Z pewnoci¹ spotkanie to by³o istotnym elementem budowy korzystnych
kontaktów i znacznego zbli¿enia pogl¹dów. Po raz kolejny potwierdzono oczywist¹ zasadê, ¿e wspó³praca naukowa zawsze bazuje na
kontakcie i bezporedniej wspó³pracy miêdzy konkretnymi zespo³ami. Waszyngtoñskie spotkanie by³o czasami równie¿ miejscem twardej wymiany pogl¹dów na temat budowy mechanizmów, nie tylko
finansowych, które bêd¹ takie inicjatywy wspiera³y. Wstêpne deklara-

cje s¹ optymistyczne, ale ich finalizacja wymaga jeszcze sporej pracy
i odwa¿nych decyzji ze wszystkich stron. Wa¿ne, ¿e jestemy postrzegani jako silny partner nie tylko do realizowanych na du¿¹ skalê
zakupów uzbrojenia zwi¹zanych z przebudow¹ techniczn¹ si³ zbrojnych, ale i do wspó³pracy naukowej.
Amerykanie, dominuj¹c w wielu dziedzinach techniki, chc¹ i bêd¹
wspó³pracowaæ z najlepszymi na wiecie. Mo¿na znaleæ ich równie¿
w Polsce, a jak licznie podkrelali postronni obserwatorzy waszyngtoñskiego spotkania, w wielu obszarach w szczególnoci w Wojskowej
Akademii Technicznej. Szansê tê nale¿y wykorzystywaæ, ale g³ównie
poprzez budowê silnej pozycji na rynku nauki i techniki.
Dodatkow¹ atrakcj¹, uzyskan¹ dziêki
wszechstronnej pomocy Attache Morskiego
i L¹dowego p³k. Andrzeja Turka i jego personelu (za co niniejszym serdecznie dziêkujê), dla ca³ej naszej
MON-owskiej grupy,
Prom kosmiczny Enterprise  National Air and Spaby³a mo¿liwoæ odce Museum w Waszyngtonie.
wiedzenia otwartego
w 2003 r. Narodowego Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki. Spotkaæ
w nim mo¿na prawie wszystko: od pocz¹tków lotnictwa poprzez
samoloty tworz¹ce historiê, takie jak np. B-29 Enola Gay, szcz¹tki
wie¿ World Trade Center, a¿ do obiektów przysz³ociowych, takich
jak X-35 Joint Strike Fighter czy te¿ promów kosmicznych. Prawdziwa uczta dla specjalistów i nie tylko. Gor¹co polecam.
dr in¿. Andrzej Witczak

Badania niszcz¹ce nowego mostu towarzysz¹cego dla si³ zbrojnych
W Wojskowej Akademii Technicznej realizowana jest praca badawcza, celem której jest opracowanie mostu towarzysz¹cego
nowej generacji dla si³ zbrojnych. G³ównym wykonawc¹ jest Orodek Badawczo-Rozwojowy Urz¹dzeñ Mechanicznych w Gliwicach. W naszej uczelni zosta³y zrealizowane prace analityczne, opracowany projekt konstrukcyjny dwigara (koleiny) mostu,
a aktualnie opracowywany jest uk³adacz przês³a. Most o nazwie Most Samochodowy MS 20 ma zapewniæ mo¿liwoæ przeprawy przez przeszkody wodne o szerokoci do 20 m, pojazdom g¹sienicowym odpowiadaj¹cym klasie MLC 70 (Military Load Class)
oraz ko³owym klasy MLC 110.
4 czerwca br. na terenie Instytutu Budowy Maszyn WME przeprowadzono ostatnie, z ca³ego cyklu badañ wytrzyma³ociowych, jakie
realizowano w ramach prac nad opracowywaniem mostu. Prace te prowadzone by³y przez pracowników Instytutu Systemów Uzbrojenia WTW
i Instytutu Budowy Maszyn WME, pod kierownictwem p³k. dr. hab. in¿. Franciszka Kuczmarskiego. Badania rozpoczêto w grudniu ubieg³ego
roku. W pierwszym etapie prac przês³o mostu ustawione na specjalnie do tego celu wybudowanym stanowisku, poddano cyklicznemu obci¹¿eniu (ponad 5000 cykli), zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Za³o¿eniach Taktyczno-Technicznych. Konstrukcja pomylnie przesz³a te próby.
Ostatnim etapem by³o badanie niszcz¹ce maj¹ce okreliæ rzeczywist¹ wytrzyma³oæ statyczn¹
mostu. W tym celu na pojedynczej koleinie ustawiono dwa czo³gi: T-72 i T-55, a nastêpnie
pomiêdzy nimi wje¿d¿ano trzecim: PT-92 (zdj. 1) - zwiêkszaj¹c w ten sposób obci¹¿enie, które
w koñcowej fazie dosz³o do 125 t. Wyniki wszystkich badañ dowodz¹, ¿e za³o¿enia konstrukcyjne
zosta³y przyjête w³aciwie, a przês³o spe³nia za³o¿one wymagania (zdj. 2).
1
Badania obserwowa³o wielu zaproszonych goci. Miêdzy innymi szef Oddzia³u Techniki
Wojsk L¹dowych Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON p³k mgr in¿. Jan Fiedor, Dyrektor
Departamentu Badañ na Rzecz Bezpieczeñstwa i Obronnoci Pañstwa Ministerstwa Nauki i Informatyzacji p³k
mgr in¿. Tomasz Korza oraz przedstawiciele zleceniodawcy  OBRUM Gliwice. Obecnych by³o tak¿e wielu pracowników naukowo-dydaktycznych WAT oraz podchor¹¿owie z grup: M 34 i M 44, specjalnoæ: maszyny in¿ynieryjne (zdj.3).
2
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kpt. mgr in¿. Pawe³ Marecki
Instytut Systemów Uzbrojenia WTW
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wydarzy³o siê w maju
12.05.1364  Inauguracja uniwersytetu w Krakowie
przez Kazimierza Wielkiego.
15.05.1644  Inauguracja Kolumny Zygmunta w Warszawie.
26.05.1674  Holenderski kupiec z Delft Antonie van
Leeuwenhoek odkry³ pod mikroskopem w kropli
wody drobnoustroje (bakterie).
24.05.1844  Otwarto pierwsz¹ miêdzymiastow¹ liniê telegraficzn¹ systemu Samuela F. B. Morse`a ³¹cz¹c¹ Waszyngton z Baltimore.
05.05.1854  Mary Kies z South Killingly w stanie
Connecticut uzyska³a, jako pierwsza kobieta, amerykañski patent (na nowy udoskonalony sposób wi¹zania snopków s³omy).
16.05.1881  W Berlinie zaczê³y kursowaæ pierwsze
tramwaje elektryczne.
17.05.1883  Student fizyki uniwersytetu w Sztokholmie, Svante A. Arrhenius, stworzy³ teoriê dysocjacji elektrolitycznej.
16.05.1888  Niemiecki imigrant, Emil Berliner, zaprezentowa³ w Instytucie Franklina w Filadelfii wynaleziony przez siebie gramofon.
15.05.1889  Uroczyste otwarcie Wie¿y Eiffla w Pary¿u, zbudowanej z okazji wystawy powszechnej
przez Gustave`a A. Eiffla.
13.05.1906  Maria Sk³odowska-Curie zosta³a powo³ana na katedrê fizyki Sorbony w Pary¿u (by³a pierwsz¹ kobiet¹ na stanowisku profesora tej uczelni).
22.05.1906  Bracia Wilbur i Orville Wright uzyskali
amerykañski patent na samolot.
29.05.1953  Nowozelandczyk Edmund Hillary i Szerpa Tenzing Norgay zdobyli, jako pierwsi, szczyt najwy¿szej góry wiata: Mount Everest (8850 m).
04.05.1961  Amerykanin komandor Malcolm
D. Ross ustanowi³ aktualny rekord wysokoci wzlotu balonem stratosferycznym (34 668 m).
14.05.1976  Brytyjski lekarz wiejski, Edward Jenner, zainicjowa³ szczepienia ochronne przeciw ospie.
20.05.1990  Zainstalowany na orbicie oko³oziemskiej Teleskop Kosmiczny Hubble`a przes³a³ pierwsze obrazy kosmosu.
wydarzy³o siê w czerwcu
05.06.1783  Bracia M. Joseph i Etienne J. De Montgolfier wypucili w Annonay pierwszy w dziejach balon.
03.06.1784  Elisabeth Thible z Lyonu jako pierwsza
kobieta wzlecia³a balonem (jako aktywny pasa¿er).
13.06.1818  W³adze Królestwa Polskiego wyda³y
dekret wprowadzaj¹cy na jego terenie system metryczny od 1.01.1819 r.
20.06.1819  Pierwszy parowiec pokona³ Ocean
Atlantycki.
02.06.1896  W³oski wynalazca Guglielmo Marconi
uzyska³ patent na radio.
10.06.1943  Laszlo Biro pochodz¹cy z Wêgier, mieszkaj¹cy w Buenos Aires w Argentynie, uzyska³ patent
na d³ugopis.
17.06.1950  Chirurg amerykañski Richard H. Lawler
przeprowadzi³ w Chicago pierwsz¹ udan¹ transplantacjê ludzkiej nerki.
29.06.1951  Powsta³a Polska Akademia Nauk.
27.06.1954  Rozpoczê³a pracê pierwsza przemys³owa elektrownia j¹drowa w Obniñsku k. Ka³ugi w ZSRR.
16.06.1963  Walentina Tiereszkowa jako pierwsza
kobieta znalaz³a siê na orbicie oko³oziemskiej na pok³adzie radzieckiego statku kosmicznego Wostok 6.
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Konferencja OPTOELEKTRONIKA 2004

Nie tylko na niebiesko
Optoelektronika kojarzy siê nam ostatnio ze wiat³em niebieskim mo¿e dlatego, ¿e
oczami wyobrani widzimy ju¿ laserowe rzutniki krel¹ce na ogromnych ekranach
barwne obrazy, precyzyjne laserowe odbiorniki TV czy dyski zawieraj¹ce znacznie
wiêcej informacji. Niebieskie wiat³o nie tylko daje siê znacznie bardziej zogniskowaæ,
ale te¿ potrafi wywo³aæ luminescencjê w wielu materia³ach. Ci¹gle nam brakuje taniego
ród³a tej podstawowej barwy. wiat³o niebieskiej diody luminescencyjnej po zmieszaniu z istniej¹cymi ju¿ ród³ami tego typu pozwoli zast¹piæ typow¹ ¿arówkê, tak wiêc
niebieskie pozwoli na zrobienie bia³ego.
Optoelektronika jest t¹ dziedzin¹, w której nasz dystans do krajów o najwy¿szym
stopniu rozwoju jest najmniejszy. Jej rola w przemyle, medycynie, metrologii czy te¿
w urz¹dzeniach militarnych ci¹gle siê zwiêksza i dzi trudno jest wymieniæ takie dziedziny nauki czy gospodarki gdzie lasery, wiat³owody oraz ró¿nego rodzaju detektory nie
mia³yby zastosowania. Ma jeszcze tê zaletê,
¿e jest dziedzin¹ nowoczesn¹ i posiada du¿e
mo¿liwoci aplikacyjne.
Dlaczego tak siê dzieje, ¿e tak niewiele
brakuje nam do czo³ówki wiatowej? Otó¿
pomimo wielu trapi¹cych nas problemów
trwa systematyczna, mozolna praca badawcza. Czasami pojawiaj¹ siê te¿ mo¿liwoci dokonania pewnego skoku jakociowego. Przyk³adem takiego skoku mo¿e byæ opracowany w Centrum Badañ Wysokocinieniowych
PAN pó³przewodnikowy laser generuj¹cy wiat³o niebieskie. To dlatego polska firma, jako
pierwsza w Europie, wprowadzi³a niebieski laser pó³przewodnikowy na rynek. Dyslokacje
w strukturach azotku galu stanowi¹cych serce takiego lasera s¹ nieznaczne. Z tego w³anie
powodu polska technologia pozwala otrzymaæ najczystszy na wiecie GaN.
Drugi bardzo wa¿ny czynnik decyduj¹cy o pozycji optoelektroniki w Polsce, to istnienie
kilku prê¿nie dzia³aj¹cych orodków naukowo-badawczych. W tej grupie niekwestionowanym
liderem jest Instytut Optoelektroniki WAT. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki temu, ¿e nie dopuszczono do rozdrobnienia potencja³u naukowego uformowanego w czasach, kiedy w 1963 roku
zab³ysn¹³ w WAT pierwszy polski laser. Liczba opracowanych w IOE urz¹dzeñ optoelektronicznych, wdro¿onych i czekaj¹cych na wdro¿enie jest tak du¿a, i¿ trudno je wymieniaæ bez
oddzielnego zestawienia. Wystarczy jednak wzi¹æ do rêki Przegl¹d Techniczny z 13 czerwca
br., aby przekonaæ siê co w ostatnim czasie wykonano w Instytucie.
W optoelektronice nastêpuje etap intensyfikacji wdro¿eñ, temu te¿ s³u¿y³a zorganizowana 14 i 15 czerwca  si³ami ITME i IOE  Konferencja OPTOELEKTRONIKA
2004. Jej podtytu³ brzmia³: Oferta Nauki Polskiej dla Przemys³u i dlatego nieprzypadkowo odby³a siê ona w ramach Salonu Nauka dla Gospodarki podczas Targów Technologii
Przemys³owych i Dóbr Inwestycyjnych na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich (na zdjêciu).
Konferencje takie zosta³y zapocz¹tkowane w WAT w 2001 roku. Ich formu³a ka¿dego roku siê zmienia. W tym roku Konferencja odby³a siê wspólnie z II-im Forum
In¿ynierskim Naczelnej Organizacji Technicznej zorganizowanym pod nazw¹ Optoelektronika szans¹ dla innowacyjnych przedsiêbiorstw. Wejcie NOT do gry o rozwój
optoelektroniki, wraz z jego struktur¹ i silnymi wiêziami z przemys³em, pozwoli³o
przygotowaæ grunt pod budowê Platformy Polska Optoelektronika.
Tworzenie takich instytucji w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne pod warunkiem,
¿e nie stan¹ siê kolejn¹ biurokratyczn¹ struktur¹. Nastêpuje bowiem konsolidacja grup
interesów oraz organizacji w wysoko rozwiniêtych pañstwach europejskich, z którymi
coraz czêciej konkurujemy w dostêpie do funduszy UE. Instytucje o du¿ym potencjale
maj¹ mo¿liwoæ zajêcia znacznie lepszej pozycji w ramach kooperacji z orodkami zagranicznymi ni¿ orodki ma³e.
Instytut Optoelektroniki WAT przedstawi³ na Konferencji 2 wyst¹pienia plenarne oraz
19 ofert (na 61 prezentowanych). Znaczna czêæ urz¹dzeñ zosta³a ju¿ wdro¿ona b¹d jest
do tego przygotowana. Urz¹dzenia by³y prezentowane równie¿ na jednym z czterech
stoisk wystawienniczych towarzysz¹cych Konferencji. Mamy nadziejê, ¿e wyst¹pienie
p³k. dr. hab. in¿. Zygmunta Mierczyka na Forum In¿ynierskim NOT w gronie menad¿erów
polskiej optoelektroniki, a tak¿e zaprezentowana tam Sieæ Technologii Laserowych POLLASNET umiejscowiona w IOE, potwierdzi³y pozycjê Instytutu na optoelektronicznej
mapie Polski i dobrze rokuj¹ co do miejsca IOE na tworzonej Platformie.
dr in¿. Zbigniew Patron
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Sobota 26 czerwca, 8:00  uroczyste zakoñczenie roku
akademickiego i promocja na pierwszy stopieñ oficerski
Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ opuci w czerwcu br. 343 absolwentów: 328 oficerów  studentów pi¹tego roku oraz 15 ¿o³nierzy zawodowych
podwy¿szaj¹cych kwalifikacje na studiach zaocznych.
Najlepszym absolwentem w roku akademickim 2003/2004 okaza³ siê ppor.
mgr in¿. Przemys³aw Wojciech Wachulak z Wydzia³u Elektroniki. Tu¿ za nim
uplasowali siê ppor. mgr in¿. Bart³omiej Jankiewicz z Wydzia³u In¿ynierii,
Chemii i Fizyki Technicznej oraz ppor. mgr in¿. Jaros³aw Berliñski z Wydzia³u Elektroniki.
Na pierwszy stopieñ oficerski  podporucznika Wojska Polskiego  zostanie mianowanych 417 podchor¹¿ych (58 kobiet i 359 mê¿czyzn), studentów czwartego roku, kszta³c¹cych siê na wszystkich wydzia³ach i kierunkach
prowadzonych w WAT. W Wojskach L¹dowych 303 osoby (47 kobiet i 256
mê¿czyzn), w Wojskach Lotniczych 114 osób (11 kobiet i 103 mê¿czyzn).
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Prymusem Promocji 2004 zosta³ ppor. Rafa³ Kasprzyk, student Wydzia³u Cybernetyki.
Przygotowania do tegorocznej promocji rozpoczê³y siê w poniedzia³ek
14 czerwca od spotkania organizacyjnego w Klubie WAT
i pierwszej
próby wspólnego wykonania Pieni Rycerskiej, a zakoñczy³y w czwartek
24 czerwca prób¹ generaln¹.
Fotoreporta¿ z dziesiêciu dni przygotowañ do tego, jak¿e wa¿nego w
¿yciu ka¿dego oficera, wydarzenia, zamieszczamy poni¿ej. Na nastêpnych
stronach prezentujemy sylwetki prymusa Promocji 2004 oraz trzech najlepszych absolwentów w roku akademickim 2003/2004. (ed)
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PRYMUS PROMOCJI 2004

Ppor. Rafa³ Kasprzyk
Urodzi³ siê 15. 10. 1980 r. w Starachowicach w rodzinie robotniczej (oboje rodzice posiadaj¹ wykszta³cenie rednie techniczne). Lata
m³odzieñcze spêdzi³ w wiêtokrzyskiej wsi Niek³añ: obok szko³y podstawowej uczêszcza³ do Pañstwowej Szko³y Muzycznej I-go stopnia.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej, wraz z rodzicami i m³odszym
rodzeñstwem, przeprowadzi³ siê do miejscowoci Chlewiska (by³e woj.
radomskie). Tam te¿ rozpocz¹³ naukê w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Juliusza S³owackiego. Poniewa¿ szczególnie interesowa³y go matematyka, fizyka i informatyka, wybra³ klasê o profilu matematycznofizycznym.
Ju¿ jako uczeñ pierwszej klasy liceum, po zajêciach z przysposobienia obronnego, zacz¹³ myleæ o kontynuowaniu edukacji w szkole wojskowej. Ostateczn¹ decyzjê podj¹³ pó³ roku przed matur¹,
kiedy do wiêkszoci szkó³ oficerskich rozpoczê³o siê postêpowanie
kwalifikacyjne.
W 1999 r. Rafa³ Kasprzyk zda³ egzaminy do Wojskowej Akademii
Technicznej i rozpocz¹³ studia na Wydziale Elektroniki. Po pierwszym roku przeniós³ siê na Wydzia³ Cybernetyki. Od trzeciego roku
studiuje wg indywidualnego toku nauczania pod kierunkiem dr. hab.
in¿. Andrzeja Najgebauera. Specjalizuje siê w symulacyjnych grach
decyzyjnych. Swoje zainteresowania i pasje rozwija w Kole Naukowym Cybernetyków.
Za wyniki w nauce by³ wielokrotnie wyró¿niany i nagradzany, zarówno przez dziekana Wydzia³u Cybernetyki, jak i rektora Wojskowej Akademii Technicznej (rednia ocen z przedmiotów specjalistycznych za cztery
lata studiów  4.82, ocena z egzaminu na oficera  5.0).
Po promocji na pierwszy stopieñ oficerski, ppor. Rafa³ Kasprzyk
planuje zaj¹æ siê swoj¹ prac¹ magistersk¹ nt. Modelu i implementacji
gry operacyjnej dla potrzeb wspomagania decyzji w wybranej klasie sytuacji konfliktowych, któr¹ pisze pod kierunkiem dr. hab. in¿. Andrzeja
Najgebauera. Jego celem jest skonstruowanie heterogenicznego rodowiska symulacji interaktywnej  gry operacyjnej, która by³aby zorientowana na wspomaganie procesów decyzyjnych na okrelonym szczeblu
dowodzenia (umiejêtnoæ projektowania takich gier jest bowiem postrzegana jako wyraz intelektualnej dominacji nad potencjalnym przeciwnikiem).
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NAJLEPSI ABSOLWENC
W ROKU

Ppor. mgr in¿. Przemys³aw Wojciech Wachulak
Ukoñczy³ studia na Wydziale Elektroniki WAT na kierunku elektronika i telekomunikacja. Od semestru VII studiowa³ wg indywidualnego
programu nauczania na specjalnoci optoelektronika (specjalizacja: technika laserowa). Posiada III stopieñ znajomoci jêzyka angielskiego oraz
I stopieñ znajomoci jêzyka francuskiego. Samodzielnie poszerza swoj¹
wiedzê wojskow¹ i specjalistyczn¹ studiuj¹c na drugim kierunku studiów na Wydziale Cybernetyki WAT.
Od 2002 r. nale¿a³ do Ko³a Naukowego Studentów Wydzia³u Elektroniki. Za osi¹gniêcia w nauce, pracy i s³u¿bie by³ wielokrotnie wyró¿niany
przez dziekana Wydzia³u Elektroniki oraz komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej. Zdoby³ m.in. nagrodê I stopnia w Konkursie
o Nagrodê Rektora za Najlepsz¹ Pracê Pozaprogramow¹ pod tytu³em
Porównanie dwóch metod pomiaru rozk³adów przestrzennych wi¹zki
laserowej. Jest równie¿ wspó³autorem kilku referatów i artyku³ów z
dziedziny optoelektroniki. Wyniki swoich prac prezentowa³ na Miêdzynarodowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Nauki, SECON 2003. Posiada tytu³ i odznakê Wzorowy Podchor¹¿y.
Podczas studiów na Wydziale Elektroniki da³ siê poznaæ jako
student wzorowo i bardzo sumiennie wykonuj¹cy swoje obowi¹zki.
Wysoce zdyscyplinowany, ambitny i wytrwa³y w osi¹ganiu celów
stawianych zarówno przez prze³o¿onych, wyk³adowców, jak i samego siebie. Bardzo kole¿eñski, kulturalny i taktowny.
Interesuje siê muzyk¹, komputerami i elektronik¹. Lubi czytaæ ksi¹¿ki, ogl¹daæ filmy, biegaæ. Dziêki osobistemu zaanga¿owaniu i systematycznemu pog³êbianiu wiedzy, koñczy WAT z I lokat¹ (rednia ocena
ze studiów 4,81).
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WENCI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ROKU AKADEMICKIM 2003/2004

Ppor. mgr in¿. Bart³omiej Jankiewicz
Absolwent LO. im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Kêtrzynie  ukoñczy³ szko³ê w 1999 r. z tytu³em Primus Interpares. Uczestnik oraz
laureat wielu olimpiad i konkursów: dwukrotny uczestnik Olimpiady
Chemicznej II stopnia, finalista Olimpiady Chemicznej III stopnia,
dwukrotny laureat Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Ukoñczy³ Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT.
Studiowa³ wg indywidualnego toku studiów na specjalnoci: obrona przeciwchemiczna. Jego praca Synteza i badanie w³aciwoci fizykochemicznych dwu- i trójpiercieniowych estrów posiadaj¹cych atom fluoru w po³o¿eniu lateralnym cz¹steczki uzyska³a IV lokatê w Konkursie o Nagrodê
Rektora WAT na najlepsz¹ pracê magistersk¹. Posiada II stopieñ znajomoci jêzyka angielskiego.
Podczas studiów w WAT zaj¹³ II miejsce w Konkursie Wiedzy o
Federacji Rosyjskiej w WSH w Pu³tusku. Uczestniczy³
w XV
Konferencji o Ciek³ych Kryszta³ach w Zakopanem w 2003 roku By³
wspó³organizatorem spotkania grupy NATONAAGLG/7SIBCRA
SG w Warszawie w listopadzie 2003 r. Udziela³ siê spo³ecznie pomagaj¹c
w nauce dzieciom z Domu Dziecka przy ul. Obozowej w Warszawie.
By³ czynnym cz³onkiem sekcji pi³ki no¿nej UWKS WAT  zaj¹³ V
miejsce na Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych w halowej pi³ce no¿nej we Wroc³awiu w 1999 roku, III miejsce na Mistrzostwach Polski
Szkó³ Wojskowych w halowej pi³ce no¿nej w Poznaniu w 2000 roku,
dwukrotnie III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warszawy w
Pi³ce No¿nej oraz dwukrotnie III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Warszawy w pi³ce no¿nej na hali.
Jest honorowym dawc¹ krwi. Interesuje siê muzyk¹, sportem. Kocha kino i podró¿e. Koñczy studia w WAT z II lokat¹ (rednia ocena ze
studiów 4,76).
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Ppor. mgr in¿. Jaros³aw Berliñski
Ukoñczy³ Wydzia³ Elektroniki WAT na kierunku ³¹cznoæ (specjalizacja: ³¹cznoæ bezprzewodowa). Od VII semestru studiowa³ w indywidualnym trybie. Posiada III wojskowy stopieñ znajomoci jêzyka
angielskiego i II stopieñ znajomoci jêzyka rosyjskiego.
By³ wielokrotnie wyró¿niany za wyniki w nauce przez dziekana Wydzia³u Elektroniki oraz komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej.
W roku 2003 zosta³ prymusem Promocji i otrzyma³ nagrodê
rektorsk¹. Bra³ tak¿e udzia³ w Miêdzynarodowej Konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i M³odych Pracowników Nauki, SECON 2003.
W trakcie studiów w Akademii aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym w pododdziale. Przez dwa semestry pe³ni³ funkcjê dowódcy
dru¿yny, a przez nastêpne cztery by³ dowódc¹ plutonu.
Na czwartym roku studiów by³ cz³onkiem Rady Wydzia³u Elektroniki, reprezentuj¹c samorz¹d studentów.
Bardzo sprawny fizycznie i wysportowany  posiada z³ot¹ odznakê sprawnoci fizycznej. Przez okres studiów by³ cz³onkiem sekcji
pi³ki no¿nej UWKS WAT. Wiele razy reprezentowa³ uczelniê w zawodach miêdzyuczelnianych. Lubi tak¿e pi³kê siatkow¹ i tenis sto³owy.
Kole¿eñski, lubiany przez kolegów. Odznacza siê bardzo wysok¹
kultur¹ osobist¹. Ambitny i pracowity, zawsze d¹¿y do wyznaczonego
przez siebie celu. Koñczy studia w WAT z III lokat¹ (rednia ocena ze
studiów 4,74).
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Integracyjny piknik Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
28 maja br., o godz.
14.00, po szóstej godzinie
zajêæ dla studentów studiów
dziennych i wieczorowych
(studenci studiów niestacjonarnych mieli rozpocz¹æ zajêcia dopiero o godz. 16.00),
miêdzy blokami Nr 58 i 57
nale¿¹cymi do WIC, rozpoczê³o siê integracyjne spotkanie studentów i nauczycieli akademickich naszego
wydzia³u. Na spotkanie,
zorganizowane z inicjatywy
1
samorz¹du studenckiego i
2
poparte oraz sponsorowane
Proszê Pañstwa oto mamy geodezjê dobrze zgran¹
przez dziekana Wydzia³u,
przybyli z lekkim opónieniem: która piewa, razem je i tañczy
zastêpca komendanta WAT 
prorektor p³k dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki, prorektor ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿.
Rados³aw Trêbiñski, dyrektor administracyjny dr in¿. Andrzej Witczak, kierownik Dzia³u
Spraw Studenckich dr in¿. Wojciech Kocañda,
a tak¿e rzecznik prasowy mgr in¿. Jerzy
Markowski. Na spotkaniu stawili siê tak¿e dowódcy studentów z Kursu S³uchaczy na
¯o³nierzy Zawodowych: mjr mgr in¿. Roman Królak, kpt. mgr in¿. Dariusz Pytlos i st. chor.
Zbigniew Majewski oraz nauczyciele akademiccy wydzia³u.
Do wspólnej zabawy, jeszcze przed degustacj¹ wymienitej kaszanki i kie³baski, zaprosi³
dziekan WIC prof. dr hab. in¿.
Krzysztof Czupryñski. Wyst¹pienie dziekana  jak sam stwierdzi³  nie nale¿a³o do kategorii
3
przemówieñ. Przypomina³o raczej wojskowe polecenie  wybycie zgranym du¿o dla niej znaczy.
dane wszystkim studentom, gociom i nauczycielom akademickim  do wspólnego, i co najwa¿niejsze, mi³ego biesiadowania.
Studenci natychmiast podchwycili dziekañsk¹ inicjatywê i wykonali wszystko, co im profesor
powiedzia³. £¹cznie ze piewanym programem autorskim.
Jedni byli przygotowani, drudzy wyranie improwizowa4
li. Oniemielonych zachêci³ do wystêpów zainstalowany
przez studentów laptop zawieraj¹cy teksty utworów. Na Na s³oneczku, przy napojach procentowych rozjaniaj¹cych nam
scenie pojawili siê wiêc wszyscy znakomici gocie. Re- dzi g³owy.
welacyjnie wykonany przez prof. Trêbiñskiego i dr. hab.
in¿. Janusza Parkê utwór zespo³u Perfect zosta³ przyjêty nie tylko gromkimi brawami, ale i z w³aciwym m³odzie¿y
aplauzem.
Przy sto³ach, zajêtych przez studentów i goci, toczy³y siê bardzo wa¿ne rozmowy. Mo¿na by³o omówiæ wiele i jeszcze
wiêcej spraw, których dotychczas nie udawa³o siê rozwi¹zaæ po myli studentów. Szczególnie oblegani byli profesorowie
Trêbiñski i Czupryñski, którzy musieli byæ przygotowani na bardzo trudne pytania, zadawane bezporednio i bez wiêkszych
zahamowañ.
Atrakcyjny i dobrze przygotowany program artystyczny by³ zas³ug¹ dwóch studentek II roku, specjalnoæ geoinformatyka: Magdy Jezierskiej i Marty Szynkowskiej. Smako5
wite kaszanki i kie³baski, na dwóch ogromnych grilach, przygotowywa³ do spo¿ycia student I roku uzupe³niaj¹cych stuRozkoszujemy siê wspólnym piknikowaniem, s¹
diów magisterskich, kierunek chemiam, Zbyszek Kowalski.
tu miechy, zabawy i tañcowanie.
Ca³e doskona³e zaopatrzenie by³o koordynowane i przygotowywane przez Panie z dziekanatu - Ma³gorzatê Z³otkowsk¹ i Barbarê Stawsk¹. Fizyczn¹ pomoc gwarantowa³ jak zawsze dyspozycyjny pracownik dziekanatu mgr in¿. Zbyszek Wysocki.
Na zakoñczenie pikniku studenci zaprosili dziekana WIC na kolejne spotkanie integracyjne,
którego organizacjê chc¹ ju¿ przej¹æ wy³¹cznie w swoje rêce.

6

mgr in¿. Jan Skoczyñski
kierownik Dziekanatu WIC
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Dziekan z dziewczêtami wci¹¿ gaworzy. Wszelkie uwagi i sugestie
cierpliwie wys³uchuje, na temat tego, co siê nam w uczelni niepodobuje.
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PRZEGL¥D PRASY

RANKING SZKÓ£ WY¯SZYCH 2004

ród³o: Wprost 2 maja 2004

A  ocena ³¹czna (maksymalnie 100 pkt)
B  jakoæ kszta³cenia (maksymalnie 50 pkt)
C  rynkowa wartoæ dyplomu (maksymalnie 50 pkt)

Portfel podoficera
Polska Zbrojna, nr 21 (383), 18.05.2004
Zapowiadane od lipca zmiany w systemie uposa¿eñ kadry obejm¹ tak¿e kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych.
S³uchacze szkó³ podoficerskich oraz oficerskich i akademii wojskowych od po³owy roku otrzymaj¹ uposa¿enia na nowych ju¿ zasadach. Ich wysokoæ bêdzie zale¿a³a jedynie od roku nauki.
Dwie belki i podwy¿ka
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MON z 2 kwietnia ¿o³nierze skierowani do szko³y podoficerskiej dostan¹ 210 z³ miesiêcznie. Po jej ukoñczeniu otrzymaj¹ dwie belki i zostan¹ skierowani do pe³nienia zawodowej
s³u¿by kontraktowej na etacie kaprala. Wtedy ich uposa¿enie zasadnicze zwiêkszy siê do 1950 z³ brutto plus dodatki i inne wiadczenia.
Nowe przepisy przewiduj¹ tak¿e i tak¹ sytuacjê, i¿ absolwent
szko³y podoficerskiej po nominacji na kaprala nie obejmie stanowiska
(np. wyjedzie na urlop). Za okres przejciowy otrzyma 60 proc. Stawki
(ok. 1070 z³ brutto).
Podobne zasady wynagradzania przewidziano dla podchor¹¿ych
szkó³ oficerskich i akademii wojskowych. Kieszonkowe s³uchacza I roku
wyniesie od lipca 280 z³, a V roku i wy¿szego (np. na Uniwersytecie
Medycznym w £odzi)  560 z³ brutto.  Stawki zosta³y tak ustalone,
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by nikt na tym nie straci³  zapewniono PZ w departamencie Kadr
i Szkolnictwa Wojskowego. Gdyby jednak okaza³o siê, ¿e bêd¹ one
niekorzystne dla podchor¹¿ego, wtedy  jak przewiduje rozporz¹dzenie  zachowa on obecny ¿o³d.
Kieszonkowe podchor¹¿ych (od lipca 2004 r.)
I rok  280 z³, II rok  350 z³, III rok  420 z³, IV rok  490 z³, V i VI
rok*  560 z³ (* VI rok na Uniwersytecie Medycznym w £odzi).
¯ród³o: Rozporz¹dzenie MON z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposa¿enia ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê kandydack¹
Na uczelniach cywilnych
Natomiast magistrowie uczelni cywilnych w okresie przeszkolenia wojskowego otrzymaj¹ tyle samo co podchor¹¿owie V roku, czyli
560 z³ brutto. Po ukoñczeniu szkolenia lub uczelni wojskowej kandydat na ¿o³nierza zawodowego dostanie awans na podporucznika i skierowanie do jednostki wojskowej. Zanim jednak obejmie obowi¹zki,
uposa¿enie zasadnicze wie¿o upieczonego oficera wyniesie 60 proc.
Stawki obowi¹zuj¹cej na etacie podporucznika (ok. 1668 z³ brutto). Po
kilku tygodniach jego pobory zwiêksz¹ siê do 2780 z³ brutto.
Ryszard Choroszy
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Polska bomba atomowa
Dziennik Polski, 01.06.2004

Wed³ug planów Edwarda Gierka Polska mia³a staæ siê atomowym
mocarstwem. W latach 70. rozpoczêto zakrojony na szerok¹ skalê program budowy bomby termoj¹drowej, który mia³ zakoñczyæ siê próbnym, podziemnym wybuchem w Bieszczadach. Z planów tych nic nie
wysz³o. Polska zamiast atomowym mocarstwem, sta³a siê miejscem
sk³adowanych na naszym terytorium radzieckich, nuklearnych g³owic...
Wspania³y pomys³
Za pocz¹tek prac nad polsk¹ bomb¹ termoj¹drow¹ nale¿y uznaæ 1968
rok i memoria³ dr. Zbigniewa Puzewicza, szefa Katedry Podstaw Radiotechniki Wojskowej Akademii Technicznej, sugeruj¹cy, ¿e mo¿liwe jest
przeprowadzenie syntezy termoj¹drowej przy u¿yciu laserów du¿ej mocy.
Spraw¹ zainteresowa³ siê genera³ profesor Sylwester Kaliski, ówczesny
komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Obaj panowie postanowili
potwierdziæ realnoæ tej teorii. Uda³o siê to w 1970 roku. Wtedy to Puzewicz i Kaliski uczestniczyli w sympozjum w Montrealu, gdzie wys³uchali wyk³adu Edwarda Tellera, ojca amerykañskiej bomby wodorowej, a póniej inicjatora koncepcji reaganowskich gwiezdnych wojen. Teller dowodzi³, ¿e mo¿na przeprowadziæ syntezê termoj¹drow¹ za pomoc¹ lasera.
To ostatecznie zadecydowa³o o rozpoczêciu prac nad polsk¹ bomb¹ termoj¹drow¹. Prowadzono je w specjalnie wzniesionej hali WAT w warszawskiej dzielnicy Wola. Od 1972 roku prace kontynuowano w Instytucie Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Wzniesiono now¹ halê i specjalne
budynki. Jak to bywa³o w czasach PRL-u, nie oby³o siê bez elementów
humorystycznych, do których niew¹tpliwie nale¿y zaliczyæ otoczenie
nowych budowli kilkumetrowym ziemnym nasypem, który mia³ chroniæ okolicê w razie przypadkowego wybuchu.

Sen o potêdze
Do realizacji projektu polskiej bomby termoj¹drowej zaanga¿owano
olbrzymie rodki finansowe. Genera³ Wojciech Jaruzelski, wówczas minister obrony narodowej - jak sam swego czasu mi mówi³ - o projekcie
z Edwardem Gierkiem nie rozmawia³, to o nim s³ysza³. Edward Gierek
nie szczêdzi³ pieniêdzy, chcia³ tylko, aby o próbnej eksplozji nie dowiedzieli siê radzieccy towarzysze. W tej sprawie radzi³ siê prof. Romana
Neya, w tamtych czasach wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk i eksperta robót podziemnych. Sylwester Kaliski, znaj¹c obawy Gierka,
wmówi³ mu, ¿e mo¿na przeprowadziæ w wybudowanej w Bieszczadach sztolni próbn¹ eksplozjê tak, i¿ nikt na wiecie nie wykryje wstrz¹sów sejsmicznych. Oczywicie by³a to bzdura, ale ocali³a ona projekt.
Na potrzeby prac nad bomb¹ unikalne przyrz¹dy badawcze, materia³y
i mechanizmy objête embargiem, sprowadzi³ z zachodu polski wywiad.
Wed³ug badaj¹cego swego czasu tê sprawê dziennikarza, dzi naczelnego
magazynu Raport - Wojskowa Technika Obronnoæ Wojciecha £uczaka, uda³o siê nawet sprowadziæ z USA do Warszawy s³ynne krytrony,
czyli superczu³e prze³¹czniki elektroniczne steruj¹ce procesami uruchamiania ³adunków wybuchowych w niewyobra¿alnie krótkich u³amkach
sekundy. Urz¹dzenia te s¹ niezbêdne w konstrukcji zapalnika bomby
atomowej. Gdybym w jednym z warszawskich gabinetów sam nie
trzyma³ takiego urz¹dzenia w rêce, nigdy bym nie uwierzy³, ¿e jest to
mo¿liwe - us³ysza³em od £uczaka. (...)
Mirek B³ach
W nastêpnym numerze G³osu Akademickiego zamiecimy artyku³
bêd¹cy prób¹ odpowiedzi na pytanie, jak by³o naprawdê z realizacj¹ projektu polskiej bomby termoj¹drowej. Ze wiadkami wydarzeñ bêdzie rozmawia³ Jerzy Markowski.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Walny Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Absolwentów
Wojskowej Akademii Technicznej  SAWAT
Min¹³ ju¿ rok od dnia, w którym grupa pracowników i absolwentów naszej Akademii podjê³a zadanie powo³ania Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej  SAWAT. W marcu ub.
r. odby³o siê pierwsze spotkanie trzydziestosiedmioosobowej grupy
za³o¿ycieli, którzy wy³onili sporód siebie najpierw Komitet Za³o¿ycielski, a potem pierwszy Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia.
Rok ten up³yn¹³ na tworzeniu podwalin dzia³alnoci SAWAT-u.
Uchwalono Statut, zebrano niezbêdne do podjêcia dzia³añ rejestracyjnych fundusze, rozpoczêto starania o nadanie Stowarzyszeniu osobowoci prawnej. W koñcu wrzenia ub. r. S¹d Rejonowy dla m. st.
Warszawy wyda³ postanowienie o wpisaniu naszej organizacji do Krajowego Rejestru Stowarzyszeñ. Uzyskalimy te¿ wpis do Krajowego
Rejestru Urzêdowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz otworzylimy konto bankowe. W ten sposób SAWAT spe³ni³ wszystkie
formalne wymogi do sprawnego, zgodnego z przepisami funkcjonowania na terenie ca³ego kraju. Dziêki przychylnoci w³adz naszej uczelni
ma równie¿ swoj¹ siedzibê, która mieci siê w pok. 302 przy ul. Kaliskiego
9 (w tzw. HILTONIE), oraz stronê internetow¹ w witrynie Akademii.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, Zarz¹d G³ówny zwo³uje
coroczny Walny Zjazd Sprawozdawczy, który powinien rozpatrzyæ
sprawê udzielenia absolutorium prezesowi i cz³onkom zarz¹du oraz
ustaliæ g³ówne kierunki dzia³ania na nastêpny okres. Ten nastêpny
okres bêdzie bowiem stanowiæ o rozwoju i sile Stowarzyszenia.
Dotychczas, z powodu ci¹g³ego jeszcze d¹¿enia do spe³nienia warunków formalnych, wstrzymywano przyjmowanie nowych cz³onków.
Z tego te¿ wzglêdu liczebnoæ organizacji niewiele wzros³a. W Walnym
Zjedzie bêd¹ uczestniczyæ wszyscy cz³onkowie, maj¹c w ten sposób
bezporedni wp³yw na podejmowane decyzje. Mamy jednak nadziejê,
¿e do nastêpnego Zjazdu nasze szeregi znacznie wzrosn¹.
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Ze statutem i dzia³alnoci¹ Stowarzyszenia mo¿na zapoznaæ siê
na stronie internetowej WAT. Przypomnê jednak, ¿e cz³onkiem zwyczajnym mo¿e zostaæ ka¿dy absolwent naszej uczelni; cz³onkiem nadzwyczajnym  ka¿da osoba, która przez co najmniej 5 lat jest, b¹d
by³a pracownikiem Akademii; cz³onkiem sympatykiem lub cz³onkiem
wspieraj¹cym  w zasadzie ka¿dy chêtny. Do Stowarzyszenia mo¿na
wstêpowaæ za porednictwem pe³nomocników do spraw absolwentów funkcjonuj¹cych w jednostkach organizacyjnych WAT lub korzystaj¹c z Internetu.
Gratuluj¹c tegorocznym absolwentom pomylnego ukoñczenia studiów i ¿ycz¹c Im sukcesów pracy zawodowej, zapraszamy do wstêpowania do SAWAT!
mgr in¿. Grzegorz Sundman

ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej
Akademii Technicznej (SAWAT), zapraszamy na Walny Zjazd Sprawozdawczy cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia. Odbêdzie siê
on 30 czerwca 2004 r. o godz. 16.00 w sali Senatu WAT.
Jednoczenie informujemy, ¿e cz³onkami SAWAT mog¹ byæ absolwenci lub pracownicy WAT oraz sympatycy naszej uczelni.
Za Zarz¹d SAWAT
prezes  prof. dr hab. in¿. Wies³aw Sobieraj
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Czy ludzie musz¹ byæ pe³ni z³oci?
Sk¹d bierze siê w nas agresja? Po raz kolejny zastanawiamy siê
nad tym pytaniem, zw³aszcza w wietle ostatnich tragicznie zakoñczonych ³ódzkich juwenaliów. Najczêciej dochodzimy do wniosku,
¿e jestemy skazani na obcowanie z agresj¹, bo jest ona trwale wpisana
w ludzk¹ naturê.
Pojawia siê w naszym ¿yciu zaraz po urodzeniu i towarzyszy
nam a¿ do mierci (emocja gniewu  wyra¿anie swego niezadowolenia). Wystêpuje u ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od wieku i p³ci (przyjmuje tylko inne formy). Nie ma te¿ barw politycznych: równie bojowi
s¹ bezideowi chuligani, jak i wojenni fanatycy.
Funkcjonuje w mowie potocznej (agresja werbalna), ale zwykle
kojarzy siê z fizycznymi aktami i destrukcyjnymi zachowaniami (biciem, kopaniem, zabijaniem, niszczeniem mienia, itp.). Potêpiamy
takie zachowania, ale jednoczenie uczymy przekazuj¹c wzorce
zachowañ agresywnych. Wspó³czesna psychologia nazywa je szko³ami agresji.
W pierwszej kolejnoci wymienia siê dom rodzinny (znêcanie siê
nad dzieæmi 4% i stosowanie kar fizycznych 90 % oraz prymitywne
wychowanie: nerwowoæ, irytacja, niekonsekwencja, straszenie, gro¿enie, rzadkie ciep³o i uczuciowoæ. Drugim takim miejscem jest szko³a. Zarówno grupy rówienicze, jak i nauczyciele wzbudzaj¹ i ucz¹
agresji poprzez niew³aciwy proces oceniania wiedzy i zachowania.
Podobne szko³y agresji to ró¿ne instytucje (internaty, koszary wojskowe, placówki opiekuñczo-wychowawcze i resocjalizacyjne oraz zak³ady pracy). Instytucje w ró¿ny sposób radz¹ sobie z zachowaniami agresywnymi, tradycyjnie stosuj¹c strategie, które s¹ na ogó³ ma³o skuteczne.
Do strategii takich zalicza siê w szczególnoci kary, nagany i zgodê na
przejawy agresji. Prze³o¿eni czêsto reaguj¹ na agresjê nagan¹ i kar¹. Zapewne strach przed kar¹ hamuje wyra¿anie agresji. Takie metody mog¹
byæ skuteczne doranie, jednak¿e okazuj¹ siê zawodne wobec m³odzie¿y,
która przyzwyczai³a siê ju¿ do tego typu reakcji ze strony otoczenia.
Je¿eli strach jest du¿y nastêpuje zmiana postaci agresji i przemieszczenie
w innym kierunku (np. niepowodzenie w pracy na rodzinê).
Zgadzanie siê na przejawy agresji w instytucji mo¿e byæ wynikiem pesymistycznego pogl¹du na agresjê, jako wrodzon¹ lub
konieczn¹ czeæ natury ka¿dego cz³owieka. Tak¹ teoriê g³osi³ twórca etologii (nauki o zachowaniu zwierz¹t) Konrad Lorenz, który wykaza³, ¿e agresja jest niewyuczonym popêdem, który ma charakter
wspólny dla wszystkich zwierz¹t, w tym równie¿ cz³owieka. Jego
uczeñ, twórca psychoanalizy Zygmunt Freud przyj¹³ pogl¹d, ¿e cz³owiek w swym naturalnym stanie jest besti¹ i jedynie zmuszaj¹c go do
przestrzegania prawa i porz¹dku spo³ecznego mo¿emy powci¹gn¹æ
jego naturalne instynkty popychaj¹ce go do agresji.
Inni badacze  J. Dollard, N. E. Miller, wykazali w 2000 roku, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ zachowañ agresywnych jest doznawany stan frustracji (frustracja to stan powstaj¹cy wówczas, gdy w toku realizacji
jakiego celu cz³owiek napotyka na przeszkodê, która uniemo¿liwia
jego realizacjê). Twórcy tej teorii podaj¹, ¿e agresja jest tym wiêksza,
im bardziej wartociowy jest cel, do którego d¹¿ymy; im bardziej frustracja uniemo¿liwia osi¹gniêcie celu; im bardziej zablokowane s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji wyznaczonego celu (a przecie¿ cz³owiek
jest istot¹ nieustannie szukaj¹c¹ celu swojego ¿ycia, poczucia bezpieczeñstwa i szczêcia). Brak zgody co do tego, czy agresywnoæ jest
zjawiskiem wrodzonym, instynktownym, czy te¿ zachowanie takie
musi byæ wyuczone powoduje, i¿ spór ten jest ci¹gle ¿ywy.
Ale zgodziæ siê musimy, ¿e zarówno dzia³ania impulsywne, jak i te
zaplanowane rodz¹ siê w mózgu. Dlatego neurofizjolodzy od lat starali siê
zlokalizowaæ to miejsce. Uda³o im siê dopiero niedawno, gdy pojawi³a siê
specjalistyczna aparatura umo¿liwiaj¹ca precyzyjne badania mózgu.
Wiêkszoæ badaczy uzna³a, ¿e orodki agresji znajduj¹ siê w uk³adzie limbicznym, usytuowanym pod kor¹ mózgow¹. To najstarsza
czêæ mózgu, która praktycznie nie ulega³a zmianom w procesie ewo-
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lucji. Szczególne zainteresowanie neurofizjologów wzbudza podwzgórze i j¹dro migda³owate.
Eksperymenty przeprowadzane na zwierzêtach
wykaza³y, ze jest to w³aciwy trop. Stymulacja
elektryczna tych organów dawa³a pobudzenie,
usuniêcie cia³ migda³owatych ca³kowite uspokojenie. Niestety jednym ze skutków ubocznych s¹ dziwaczne zachowania seksualne, np. próba kopulacji kota z ma³p¹.
Odnalezienie orodka agresji w najstarszych czêciach mózgu potwierdza tezê o jej wrodzonym charakterze. Nie oznacza
to jednak, ¿e wszyscy musimy stosowaæ przemoc, gdy¿ takimi
zostalimy stworzeni. A zatem nie tylko z tego powodu nie nale¿y
ca³kowicie niwelowaæ tego orodka, bowiem wrodzony ka¿demu pewien potencja³ agresji jest niezbêdny dla zaspokajania potrzeb oraz
szeroko pojêtego bezpieczeñstwa.
Ta s³u¿¹ca rozwojowi cz³owieka si³a ¿ycia popycha go do twórczoci w ró¿nych dziedzinach. Jest czynnikiem wspieraj¹cym i determinuj¹cym postêp. Wa¿ne, by nie uleg³a ona transformacji zmierzaj¹cej
do le pojêtej dominacji, wynaturzeñ, destrukcji i unicestwienia.
We wspó³czesnych spo³eczeñstwach tradycyjne kategorie dobra
i z³a, zwi¹zane z godnoci¹ cz³owieka, bywaj¹ czêsto zmieniane na
kategorie si³y i s³aboci. Si³a i niezale¿noæ podnoszone s¹ dzisiaj do
poziomu najwy¿szych wartoci. Silny nie musi siê liczyæ ani z prawem, ani z normami etycznymi. Potrafi zawsze siê obroniæ i postawiæ na swoim. Natomiast s³aby jest skazany na przegran¹, na wyzysk i upokorzenie.
Apoteoza spo³eczna si³y sprawia, ze wiêkszoæ chce nale¿eæ do
grupy silnych, poniewa¿ w ich mniemaniu gwarantuje to ¿yciowy
sukces. Ten sposób postrzegania si³y wprowadzaj¹ i wzmacniaj¹
mass media (badania niemieckie). Ta skuteczna szko³a agresji wywo³uje zró¿nicowane efekty wród konsumentów kina, telewizji czy
gier komputerowych.
Mo¿e to byæ efekt sprawcy  bezporednie naladowanie medialnych wzorów przemocy; efekt ofiary, czyli wzrostu lêku, podejrzliwoci i nadmiernej ostro¿noci w zapewnianiu w³asnego bezpieczeñstwa lub efekt wiadka wyra¿aj¹cy siê wzrostem znieczulenia na
cierpienie innych i obni¿eniem empatii.
Agresja jest wiêc uczona d³ugo, dobrze, czêsto i jest podtrzymywana przez osoby znacz¹ce. Czasami mo¿e byæ najlepsz¹ i jedyn¹
alternatyw¹ dla m³odzie¿y, która nigdy nie mia³a okazji nauczyæ siê
innego sposobu postêpowania. Jeli jeszcze wszyscy wokó³ uprawiaj¹ kult przemocy, to m³odzi ludzie swoj¹ pozycjê umacniaj¹ tylko si³¹.
Dlatego na czele gangów stoj¹ najczêciej najsilniejsi i najbardziej bezwzglêdni. Agresja werbalna (s³owna), np. obrzucanie wyzwiskami, wulgaryzmami, z³oliwymi pomówieniami jest wszechobecna, a wojownicze zachowania nasilaj¹ wojownicze postawy.
Przygl¹daj¹c siê tym ró¿nym szko³om agresji zastanówmy siê
wszyscy i spróbujmy odpowiedzieæ sobie na pytanie: Co ka¿dy z nas
ma do zrobienia w swoim najbli¿szym otoczeniu, by nie powielaæ,
uczyæ lub dawaæ przyzwolenie przejawom agresji?
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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XXIII SEMINARIUM KO£A NAUKOWEGO STUDENTÓW MECHANIKÓW
WYDZIA£U MECHANICZNEGO WAT
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, w dniach 23-25.04.2004r., w Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WAT ¯orlina w ¯egiestowie,
odby³o siê XXIII Seminarium Ko³a Naukowego Studentów Mechaników Wydzia³u Mechanicznego. Uczestniczy³o w nim 50 osób, w tym
równie¿ zaproszeni studenci z Akademii Wojskowej z Liptowskiego
Mikulaszu ze S³owacji, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Politechniki Warszawskiej, Politechniki £ódzkiej oraz Akademii Techniczno-Rolniczej z Bydgoszczy. Opublikowano i wyg³oszono 32 referaty
z zakresu budowy i konstrukcji silników spalinowych, konstrukcji
i bezpieczeñstwa pojazdów mechanicznych, eksploatacji i ekologii pojazdów mechanicznych, technologii wytwarzania materia³ów, nowoczesnych materia³ów konstrukcyjnych, logistyki i ekonomi transportu, zastosowania paliw p³ynnych i smarów oraz tribologii.

Obrady XXIII Seminarium KNS Mechaników otworzy³ prodziekan ds. naukowych
WME dr hab. in¿. Zdzis³aw Bogdanowicz.

W obradach uczestniczyli wytypowani nauczyciele akademiccy pod
kierunkiem prodziekana Wydzia³u Mechanicznego ds. naukowych dr.
hab. in¿. Zdzis³awa Bogdanowicza oraz prodziekana WME ds. studenckich dr. in¿. Stanis³awa Kowalczyka, stanowi¹cy jednoczenie z zaproszonymi opiekunami studentów z przyby³ych uczelni komisjê konkursow¹, która wy³ania³a najlepsze prace. Na szczególne s³owa uznania
i pochwa³y zas³uguje w pe³ni profesjonalne przygotowanie oraz wyg³oszenie referatów przez wszystkich studentów, realizuj¹cych swoje prace w ramach Kó³ Naukowych.

k³ej oraz Katarzyny Adamczyk i Piotra Baranowskiego z Politechniki £ódzkiej  Silumin oko³oeutektyczny t³okowy z dodatkami
Cr, Mo, W i Co.
Trzeci¹ lokat¹ wyró¿niono trzy referaty: Anny Bajerskiej
i Ma³gorzaty Sikory z Politechniki £ódzkiej  Kontrola produkcji siluminów przeznaczonych na ko³a samochodowe, Tomasza Cieluka z Akademii Marynarki Wojennej  Wp³yw wybranych parametrów na jednostkowe zu¿ycie paliwa okrêtowych turbinowych silników spalinowych oraz Milana Mlynarèík z Akademii Wojskowej z Liptowskiego Mikulaszu  Modálna analýza piesta spalovacieho motora.
Dodatkowo komisja wyró¿ni³a trzy prace za walory merytoryczne: Wojciecha Pawlaka z Politechniki £ódzkiej oraz pchor. Miros³awa Weso³owskiego i pchor. Marka Polañskiego z WME WAT.
Wyró¿niono tak¿e trzy prace za walory in¿ynierskie: £ukasza
Krzes³owskiego z Politechniki £ódzkiej, Miko³aja Miko³ajczyka,
Artura Paseka i £ukasza Roguszczaka z ATR Bydgoszcz oraz pchor.
£ukasza Wójcika z WME WAT.
Nale¿y ponadto
wspomnieæ,
¿e oprócz
owocnych obrad studenci bior¹cy udzia³ w
XXIII Seminarium
KNS mieli równie¿
mo¿liwoæ zwiedzenia zak³adów Optimus SA w Nowym
S¹czu, gdzie zapoznali siê z procesem
produkcji komputerów. Zwiedzili te¿
przepiêkne okolice
Starego S¹cza.
Szczególne s³owa podziêkowania
Prodziekan ds. studenckich WME dr in¿. Stanis³aw
kierujemy do kie- Kowalczyk wrêcza wyró¿nienia studentom Politechniki
rownictwa i perso- Warszawskiej.
nelu Orodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w ¯egiestowie za bardzo dobre przygotowanie tej formy realizacji seminarium.
mjr dr in¿. Dariusz Zasada
opiekun Ko³a Naukowego Mechaników

Na sali obrad. Prezentacje referatów uczestników seminarium.

Najlepsz¹ pracê wy³onion¹ w konkursie przedstawi³a pchor.
Inga £obacz z WME WAT  Wp³yw parametrów spiekania na morfologiê fazy zbroj¹cej Al2O3 w spiekach FeAl.
Drugie miejsce uzyska³y dwie prace: Paw³a Boryny i Piotra
Mieleñ z Politechniki Warszawskiej  Wtrysk LPG w fazie cie-
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Uczestnicy XXIII Seminarium KNS Mechaników.
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WYBRANE PROBLEMY MECHATRONIKI

X Seminarium Ko³a Naukowego Studentów Wydzia³u Mechatroniki
1 czerwca 2004 r. w budynku Instytutu Techniki Lotniczej Wydzia³u
Mechatroniki odby³o siê X Seminarium Ko³a Naukowego Studentów
Mechatroników nt.Wybrane problemy mechatroniki. Otwarcia seminarium dokona³ prorektor ds. kszta³cenia Wojskowej Akademii Technicznej
prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, który przywita³ zaproszonych
goci i uczestników seminarium oraz ¿yczy³ owocnych obrad. Przebiegiem seminarium kierowa³ przewodnicz¹cy KNS Mechatroników ppor.
£ukasz Boguszewski, natomiast przewodnictwo Jury, którego zadaniem
by³o wy³onienie autorów najciekawszych prac, obj¹³ prodziekan ds. kszta³cenia Wydzia³u Mechatroniki dr hab. in¿. Andrzej Panas.
Po wyk³adzie inauguracyjnym p³k. dr. in¿. Adama Kozakiewicza
na temat Kierunków rozwoju UAV wyniki swoich prac przedstawili
studenci Wydzia³u Mechatroniki WAT. Tematyka prezentowanych
w tym roku prac obejmowa³a uzbrojenie klasyczne, bezpilotowe statki powietrzne, silniki turbinowe i rakietowe oraz automatykê i awionikê. Poziom wiêkszoci z nich by³ wysoki. Wiele obejmowa³o wykonanie modeli lub prototypów zaprojektowanych obiektów.
Ppor. Tomasz Patkowski zademonstrowa³ przygotowany
do oblotu prototyp miniaturowego bezpilotowego statku powietrznego (BSP).
Pchor. Pawe³ D¹bek i Micha³
Kamierczak przedstawili za
zdjêcia gotowych podzespo³ów
innego, znacznie wiêkszego bez- Miniaturowy bezpilotowy statek powietrzpilotowego statku powietrznego ny (ppor. T. Patkowski).
montowanego w hangarze pod
kierunkiem mgr. in¿. Romana Niedzielskiego.
Ppor. Janusz Szuba omówi³ z kolei budowê i dzia³anie cyfrowego
wysokociomierza (integruj¹cego sygna³y z odbiornika GPS oraz wysokociomierza barometrycznego i ultradwiêkowego) przeznaczonego do BSP, wspó³dzia³aj¹cego z opracowanym w latach ubieg³ych,
równie¿ w ramach KNS, autopilotem. Praca ta powsta³a pod okiem
mgr. in¿. Zdzis³awa Rochali.
Ppor. Rados³aw Bielawski
zaprezentowa³ pe³nowymiarowy
model zaprojektowanego przez
siebie dodatkowego silnika rakietowego zwiêkszaj¹cego zasiêg
pocisku modzierzowego III generacji (opiekun naukowy prof.
dr hab. in¿. Stanis³aw Torecki).
Ppor. Tomasz Kuæ omówi³
natomiast projekt nieurazowego Dodatkowy silnik rakietowy do pocisku
40 mm naboju granatnikowego modzierzowego III generacji (ppor. R.
Bielawski).
(opiekun naukowy  mjr dr in¿.
Przemys³aw Kupidura) przeznaczonego do obezw³adniania przeciwników przy pomocy rozwijaj¹cej siê po strzale sieci.
Pracuj¹cy pod
kierunkiem kpt. mgr
in¿. Roberta Kamiñskiego ppor. Grzegorz Bezpalko oraz
sier¿. pchor. £ukasz
Szmit przedstawili
dwa ró¿ne projekty Projekt koncepcyjny karabinka wz.1996 w uk³adzie bezkoncepcyjne kara- kolbowym (sier¿. pchor. £ukasz Szmit).
binków 5,56 mm zbudowanych w uk³adzie Bull-Up, a plut. pchor.
Pawe³ P³atek zaprezentowa³ projekt wstêpny ma³okalibrowego pistoletu maszynowego na nabój 5,7 x 28 mm (opiekun naukowy kpt. mgr
in¿. Miros³aw Zahor). Referaty te ilustrowane by³y rysunkami 3D
zaprojektowanych ju¿ elementów broni.
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Pp³k dr in¿. Adam Kozakiewicz opiekowa³ siê ppor. Piotrem Zbora³¹, który przedstawi³ wykonany z u¿yciem systemu CATIA projekt
silnika do samolotu krótkiego startu i l¹dowania oraz sier¿. pchor.
Adamem Rosiakowskim, który omówi³ rozwi¹zywany problem wyznaczania charakterystyk silników turbinowych z wykorzystaniem
obliczeñ numerycznych.
Ppor. Jaros³aw Stypa (opiekun naukowy dr in¿. Marek Skórski) przedstawi³ zagadnienie wyboru parametrów przep³ywowych, jako noników
informacji diagnostycznej turbinowych silników odrzutowych, a sier¿.
pchor. Sylwester Jacko, który pracowa³ pod kierunkiem pp³k. dr. in¿.
Stanis³awa Kachela, omówi³ wykonany przez siebie w systemie CATIA
pod k¹tem analizy ergonomii model mig³owca SW4.
Wyniki, wznowionych ze wzglêdu na udzia³ Wojska Polskiego
w misji stabilizacyjnej w Iraku, badañ skutecznoci odpylania prototypu nowego rodzaju odpylacza opracowanego w 1998 roku przez
p³k. dr. in¿. Paw³a Dzier¿anowskiego zaprezentowa³ ppor. Przemys³aw Szymla, który przedstawi³ tak¿e projekt nowego stanowiska do
badañ odpylaczy powietrza wlotowego turbinowych silników mig³owcowych. Prac¹ t¹ kierowa³ mjr dr in¿. Ryszard Chachurski.
Wyg³aszanym podczas seminarium referatom przys³uchiwali siê
zaproszeni gocie, m.in. zastêpca komendanta Wydzia³u Techniki
Wojskowej p³k dr hab. in¿. Zbigniew Bielecki, opiekunowie naukowi
prac oraz studenci Wydzia³u Mechatroniki.
Jury, po burzliwych obradach, przyzna³o pierwsze miejsce ppor.
Tomaszowi Patkowskiemu za Projekt miniaturowego bezpilotowego
statku powietrznego (opiekun naukowy mgr in¿. Roman Niedzielski). Drugie miejsce zaj¹³ sier¿. pchor. £ukasz Szmit za Projekt koncepcyjny 5,56 mm karabinka zbudowanego w ukladzie Bull-Up, a trzecie ppor. Janusz Szuba za Cyfrowy wysokociomierz dla bezpilotowego obiektu lataj¹cego. Wyró¿niono tak¿e ppor. Rados³awa Bielawskiego za Dodatkowy napêd pocisku modzierzowego, plut. pchor.
Paw³a P³atka za Projekt wstêpny ma³okalibrowego pistoletu maszynowego na nabój 5,7x28 mm oraz ppor. Piotra Zbora³ê za SilDyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi, ufundowanymi przez zastêpcê dyrektora Instytutu Systemów Uzbrojenia p³k. dr. in¿. Ryszarda Woniaka
i opiekuna wydzia³owego KNS Mechatroników mjr. dr. in¿. Ryszarda
Chachurskiego, uhonorowa³ laureatów dziekan Wydzia³u Mechatroniki prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik. Podziêkowa³ on za kierowanie
Ko³em koñcz¹cemu Akademiê przewodnicz¹cemu KNS WMT ppor.
£ukaszowi Boguszewskiemu.
Zamykaj¹c seminarium prof. dr hab. in¿. A. Olejnik i dr hab. in¿.
A. Panas pogratulowali wyró¿nionym, podziêkowali opiekunom naukowym studentów i organizatorom seminarium oraz ¿yczyli wszystkim sukcesów w dalszej pracy naukowej.
mjr dr in¿. Ryszard Chachurski

Uczestnicy X Seminarium KNS MECHATRONIKÓW po zakoñczeniu obrad.
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M³odzi o wspólnej Europie
7 maja 2004 r. w Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs
des Etudes et Techniques de Armamment w Brecie (Francja)
odby³a siê konferencja Common Europe powiêcona zagadnieniom zwi¹zanym z rozszerzeniem Unii Europejskiej oraz wizerunkiem nowej Europy. Oprócz Francuzów, Hiszpanów i Rumunów uczestniczyli w niej Polacy  studenci Wojskowej Akademii
Technicznej (zdj. 1).
Konferencjê otworzy³ przewodnicz¹cy P. Lemaitre. Przypominaj¹c niedawny proces rozszerzenia Unii Europejskiej, podkreli³ znaczenie nowych cz³onków i ich wk³ad w kszta³t nowej Europy.

kraj, który zamierza co wnieæ do Unii Europejskiej, który pragnie
byæ zauwa¿any i traktowany jako równorzêdny partner.
Prowadzono tak¿e rozmowy o sposobach nawi¹zywania wiêkszych kontaktów miêdzy obywatelami ró¿nych krajów. Zastanawiano siê, czy s¹ one potrzebne i co daj¹ ludziom. Po konferencji zrobiono
pami¹tkowe zdjêcie i wszyscy uczestnicy udali siê na wspólny lunch
do restauracji na terenie uczelni.

1

W swoim wyst¹pieniu studenci WAT: ppor. Daniel Buk, plut.
pchor. £ukasz Rak i sier¿. pchor. Marta Dziurosz, poruszyli kwestie
nowych perspektyw otwieraj¹cych siê przed m³odymi ludmi w nowo
przystêpuj¹cych krajach, mo¿liwoci rozwoju szkolnictwa i zacieniania wspó³pracy miêdzyuczelnianej oraz wartoci, jakie m³odzi ludzie, np. z Polski, mog¹ wnieæ do spo³eczeñstw Zachodniej Europy.
Delegacja Francuska zaprezentowa³a referat dotycz¹cy rozwoju Unii Europejskiej (jako jednego organizmu)  rozwoju gospodarki i demokracji, a tak¿e mo¿liwoci ewolucji Europy w kierunku
jednego pañstwa.
Hiszpanie przedstawili problem zanikania to¿samoci narodowej
w poszczególnych pañstwach. Mówili, co nale¿y zrobiæ, aby w dobie
globalizmu uchroniæ dobytek kulturalny poszczególnych cz³onków
Unii Europejskiej.
Ostatni referat wyg³oszony przez delegacjê Rumuñsk¹ dotyczy³ krytyki bezmylnego globalizmu powoduj¹cego wzrost rozwarstwienia spo³eczeñstw oraz zwiêkszania siê ró¿nic miêdzy poszczególnymi krajami.

3

W czasie pobytu w ENSIETA reprezentacja naszej Alma Mater
(zdj. 2) wziê³a udzia³ w obchodach wiêta Sportu. Dru¿yna w sk³adzie: sier¿. pchor. Agnieszka Kozicka, ppor. Rafa³ Dzido, plut. pchor.
Micha³ Stegliñski, st. plut. pchor. Tomasz Sewastynowicz, sier¿. pchor.
Marek Kamiñski, Maciej Zieliñski, dowodzona przez trenera Janusza
Kryszczuka, rozegra³a z reprezentacj¹ gospodarzy mecz w pi³kê siatkow¹ wygrywaj¹c 2 : 0. W turnieju mini siatkówki (trójek) zajê³a za
drugie i trzecie miejsce (zdj. 3).
W czasie wolnym studenci Wojskowej Akademii Technicznej odbyli rejs po Oceanie Atlantyckim. 9 maja, na zaproszenie Mera Brestu,
uczestniczyli w spotkaniu w Ratuszu Miejskim. Wszêdzie spotykali
siê z serdecznoci¹ i gocinnoci¹. Pobyt w ENSIETA zakoñczy³a
wspólna kolacj¹ (zdj. 4), na której gospodarz spotkania zachêca³ do
podejmowania studiów w Brecie.
PS. Sk³adamy serdeczne podziêkowania pracownikom Dzia³u Nauki i Wspó³pracy oraz Dzia³u Spraw Studenckich za pomoc w organizacji wyjazdu.
ppor. Daniel Buk
V rok WEL

2

Po przedstawieniu referatów wywi¹za³a siê dyskusja, w której
aktywny udzia³ wziê³a polska delegacja. Jej cz³onkowie w sposób
rzeczowy przedstawiali swoje argumenty. Prezentowali Polskê jako

26

4

G³os Akademicki nr 03/2004

LO¯A STUDENTÓW

Prace podchor¹¿ych WAT w cis³ej czo³ówce
W dniach 2426.05 2004 w Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu (S³owacja) odby³ siê konkurs o nagrodê rektora
na najlepsz¹ pozaprogramow¹ pracê studenck¹ realizowan¹ w ramach ko³a naukowego. Oceniano 83 prace w jedenastu ró¿nych
dyscyplinach. Tematyka wyg³aszanych prac by³a bardzo szeroka
(taktyka wojskowa, uzbrojenie, logistyka wojskowa, elektronika, informatyka, nauki przyrodnicze i humanistyczne). Oprócz
studentówgospodarzy w konkursie brali udzia³ studenci z Wêgier, Czech i Polski.
Wojskow¹ Akademiê
Techniczn¹, z dziewiêcioma
referatami wyg³aszanymi
w odpowiednich sekcjach, reprezentowali (zdj. 1 i 2): plut.
pchor. Marcin D¹bkiewicz 
Wydzia³ Cybernetyki; sier¿.
pchor. Micha³ Szewczyk,
1
sier¿. pchor. Marta Walenczykowska  Wydzia³ Elektroniki; ppor. Agnieszka Arciszewska, ppor. Wojciech Kiciñski, plut. pchor. Magdalena Stypu³a  Wydzia³ In¿ynierii,
Chemii i Fizyki Technicznej; plut. pchor. Inga £obacz, plut. pchor. Marek
Polañski  Wydzia³ Mechaniczny; ppor. Piotr Zbora³a, ppor. Micha³ Binek  Wydzia³ Mechatroniki.
Wród wyró¿nionych znaleli siê:
· w sekcji Technika Uzbrojenia Wojsk L¹dowych: ppor. Micha³
Binek z WMT  I miejsce za pracê: Assault rifle 1996 mod. Project into the Bull-Pup system
· w sekcji Nauki Przyrodnicze: ppor. Wojciech Kiciñski, Agnieszka Arciszewska z WIC  I miejsce za pracê: Combustion Syntchesis of Carbonaceous Materials and Their Application in Chemical
Analysis, pchor. Marek Polañski z WME  II miejsce za pracê:
Technology of Manufacturing and Properties of Mg based Nanopowders as a Alternatp/e Hydrogen Storage Solution for Emmision

 Free Vechicles, pchor. Micha³ Szewczyk z WEL  III
miejsce za prace: Wi¹zka akustyczna formowana przez monolityczn¹ dwuwymiarow¹ fazow¹ antenê akustyczn¹.
· w sekcji Technika Uzbroje2
nia: ppor. Piotr Zbora³a
z WMT  III miejsce za pracê: Project of Jet Engine with Capability of Trusth Vectoring.
Konferencja by³a doskonale zorganizowana. Atmosfera wspania³a.
Organizatorzy postarali siê równie¿ o zaprezentowanie gociom z zagranicy najbli¿szych okolic miasta (zdj. 3). Dwudniowy konkurs zakoñczy³ siê uroczyst¹ kolacj¹ z udzia³em komendanta Akademii Wojskowej
w Liptowskim Mikulaszu.
Warto dodaæ, ¿e szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê
praca ppor. Micha³a Binka.
ppor. Wojciech Kiciñski
V rok WIC

3

Na praktyki do USA
St. plut. pchor. Bart³omiej
Pondel (z lewej) i st. plut. pchor.
Miros³aw Weso³owski (z prawej) to studenci III roku Wydzia³u Mechanicznego WAT. Od
trzeciego semestru pracuj¹
w Kole Naukowym Mechaników pod kierunkiem dr. in¿. Jerzego Ma ³achowskiego, a od
semestru czwartego studiuj¹
w trybie indywidualnym w Zak³adzie Mechaniki Ogólnej. Obaj
szczególnie interesuj¹ siê zastosowaniem MES (metoda elementów skoñczonych) w analizach i rozwi¹zywaniu problemów in¿yniersko-naukowych i z t¹ dziedzin¹ nauki wi¹¿¹ swoje plany na przysz³oæ.
Bartek i Mirek niebawem wylatuj¹ na praktyki za Ocean. Ich opiekun
naukowy dr in¿. Jerzy Ma³achowski odbywa bowiem roczny sta¿ w USA
na Florida State University  College of Engineering. Nasi podchor¹¿owie
bêd¹ przebywaæ na FSU ok. 30 dni. W tym czasie zapoznaj¹ siê z oprogramowaniem LS_Dyna wykorzystywanym do obliczeñ in¿ynierskich w zakresie symulacji typu crash i impact oraz przeprowadz¹ analizy numeryczne ukierunkowane na aplikacje wspomnianego systemu w problematyce zwi¹zanej z symulacjami pracy elementów pojazdów. Praktyka ta
jednoczenie pozwoli im zetkn¹æ siê z rozwi¹zywaniem zagadnieñ, których
wielkoæ oceniana jest w setkach tysiêcy niewiadomych, a które s¹ realizowane na superkomputerze dostêpnym w FSU (512 procesorów).
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Pobyt na Florida State University pozwoli im te¿ nabraæ dowiadczenia z dziedziny modelowania numerycznego, które bêd¹ mogli wykorzystaæ przy tworzeniu swoich przysz³ych prac magisterskich. Zaowocuje równie¿ nawi¹zaniem bli¿szej wspó³pracy z t¹ amerykañsk¹
uczelni¹ i w przysz³oci pozwoli na szersz¹ wymianê studentów. (ed)
Sk³adamy serdeczne podziêkowania prorektorowi WAT ds. naukowych dr. hab. in¿. Tadeuszowi Niezgodzie, dziekanowi Wydzia³u Mechanicznego dr. hab. in¿. Tadeuszowi Ka³doñskiemu i dr. in¿. Jerzemu Ma³achowskiemu, bez pomocy których nasz wyjazd na FSU nie by³by mo¿liwy.
Bart³omiej Pondel, Miros³aw Weso³owski

i krajów Unii Europejskiej
Na praktyki za granicê w roku akademickim 2004/2005 wyjedzie
te¿ dziewiêcioro innych studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
Stanis³aw Habuda, Rados³aw Nowicki, Przemys³aw Zalewski, Joanna
Kie³bus, Marcin Dochniak, Tomasz Nagierski (wszyscy z V roku WEL)
oraz Przemys³aw Ruman (V rok WME) wyjad¹ do ENSIETA we Francji. Szymon Sasin (III rok WCY) wyjedzie do OULU w Finlandii,
a Ewa Bukowska (III rok WIC) do Technische Fachhochschule w Niemczech.
Do WAT przyjedzie za szecioro studentów z zagranicy: czterech z Francji i dwóch z Tunezji.(ed)
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K¥CIK
POETYCKI
Ewa Bukowska
***
gdy marzenie zamienia siê w sen
a ze snu rodzi siê rzeczywistoæ
- budzi siê radoæ i znów wieci s³oñce
gor¹ce pe³ne energii
skraplane ros¹ ³ez  szczêcia
to boli
gdy cz³owiek musi b³¹dziæ
i szuka w³aciwej drogi
cieszê siê
¿e uda³o mi siê odnaleæ
¿yciow¹ przystañ
i z t¹ za³og¹ na pok³adzie
chcê dalej p³yn¹æ p³yn¹æ

¯AR

***
czasami wydaje mi siê
¿e kocham ludzi
którzy otaczaj¹ mnie ka¿dego dnia
których widzê
i oni patrz¹ we mnie
kiedy widzê wasz umiech
radosne spojrzenie
ten gest
podanie rêki
i kiedy odwracam g³owê
i widzê te oczy
nadal wpatrzone we mnie
odchodzê ze smutkiem
ale z nadziej¹
¿e jutro znowu siê spotkamy
ja dotknê twej d³oni
i poczujê
ciep³o tak bliskich mi tutaj ludzi
prawdziwych przyjació³

TOSTERA

Min¹³ ju¿ miesi¹c, a przeziêbienie i inne dolegliwoci wci¹¿ nie
mija³y. Kiedy s³ysza³em, ¿e najlepiej by³oby siê wygrzaæ. Mia³em
dwie mo¿liwoci: pod ko³dr¹ lub
na s³oñcu. Niestety, ¿adna z metod
nie przynios³a oczekiwanego rezultatu. I w³anie wtedy przyszed³ mi
do g³owy pewien pomys³. Toster.
Cudowne urz¹dzenie zdolne wyleczyæ mnie ze wszystkiego. Rozebra³em siê prawie do naga, zmoczy³em w gor¹cej wodzie i by³em gotów do akcji. Na wszelki wypadek,
jeli by³oby za gor¹co, zabra³em trochê lodu.
Z wielkim trudem w³¹czy³em toster i zmierza³em w kierunku wejcia. Zanim jednak dotar³em na górê zd¹¿y³ siê ju¿ wy³¹czyæ. Wielokrotne próby za ka¿dym razem koñczy³y siê fiaskiem. Gdy po wielogodzinnej wspinaczce dotar³em wreszcie na górê zauwa¿y³em, ¿e przygotowany wczeniej przeze mnie lód zmieni³ swój stan skupienia.
Mówi¹c po naszemu  roztopi³ siê. Tak wiêc kolejna próba znów nie
powiod³a siê. Musia³em znaleæ inny sposób. Wci¹¿ wymyla³em nowe
projekty. Kolejno je wypróbowywa³em, ale efekt wci¹¿ by³ ten sam.
Do czasu.
Pomys³ by³ doæ prosty. Montowa³em bloczek na szczycie i przerzuca³em przez niego linê. Na jednym koñcu zwiesi³em kamieñ, a na
drugim siebie wraz z balastem. Po w³¹czeniu tostera zrzuca³em balast, a kamieñ na drugim koñcu unosi³ mnie do góry. Po tym wskoczy³em do wewn¹trz tego olbrzymiego krateru s³oñca. Pocz¹tkowo
by³o ciemno, ale nagrzewaj¹ca siê do czerwonoci spirala dawa³a coraz wiêcej wiat³a.
By³o strasznie gor¹co. Zacz¹³em zmierzaæ w kierunku drugiego
koñca tostera. Temperatura z sekundy na sekundê stawa³a siê coraz
wiêksza. W po³owie drogi napotka³em cztery ma³e stworzenia zwane
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***
jestem szczêliwa
bo widzê i czujê
z radoci chcê piewaæ
chcê tañczyæ chcê wo³aæ
doko³a
¿e wiat jest cudowny
jest piêkny
i kolorowy jak têcza
na moim niebie
i s³oñce tak ¿ó³te i gor¹ce
i kwiaty pachn¹ce
a g³os mój rozbrzmiewa
bo znów widzê ciebie
i ciebie
jestem szczêliwa
jak wiatr
który rozwiewa
moje w³osy
jak ptak
który piewa
ka¿dego poranka
jak promyk
który budzi mnie
i zaprasza do tañca

***
gdy w t³umie rodzi siê ból
ty chcesz krzyczeæ
lecz nie masz ju¿ si³
wyci¹gasz d³oñ
lecz ginie w p³omieniu z³a
- pojawiasz siê ty
jak bia³y orze³ na niebie
budzisz nadziejê
usypiasz strach
chowam siê w twoich ramionach
i kocham ten dzieñ
gdy pukasz do drzwi

jak Twój umiech
który wystarczy
bym by³a szczêliwa
tosternikami. By³y jeszcze mniejsze ode mnie. W najlepszym wypadku siêga³y mi do kolan. Domyli³em siê, ¿e to z ich przyczyny moje
tosty by³y za ka¿dym razem w dziwny sposób ponadgryzane. Pozbawia³y mnie jednej pi¹tej przyjemnoci jedzenia. Pomimo tych ubytków, nigdy siê nie zastanawia³em, a nawet pociesza³em, ¿e zosta³o mi
jeszcze cztery pi¹te.
Chocia¿ ich wygl¹d by³ odstraszaj¹cy, nie mog³em siê nie zaprzyjaniæ z tak mi³ymi stworzeniami. Ich zrogowacia³a skóra pêka³a z powodu wysokiej temperatury, co budzi³o odrazê. Ma³o odporni na taki
widok mogliby zas³abn¹æ. Poniewa¿ musia³em wyruszyæ w dalsz¹
podró¿, szybko po¿egna³em siê z tosternikami.
Temperatura by³a nie do wytrzymania. Woreczki z lodem ju¿ dawno nie nadawa³y siê do u¿ytku. Moja cera zaczyna³a siê czerwieniæ,
a potem br¹zowieæ. Pierwsz¹ myl¹, jaka mi siê nasunê³a by³o stwierdzenie: To lepsze ni¿ solarium. Po chwili straci³em jednak ca³y optymizm. Ju¿ po mnie pomyla³em, gdy by³em u celu podró¿y. I nagle
wybawienie. Toster wy³¹czy³ siê, a mnie wyrzuci³o do góry. Poczu³em
siê tak, jakby unosi³ mnie zastêp anio³ów. Odstawi³y mnie na ziemiê
i straci³em przytomnoæ.
Po przebudzeniu by³em ca³y obola³y. Nie mog³em siê ruszyæ. Zabra³o mnie pogotowie. Chocia¿ po przeziêbieniu nie by³o ¿adnych
ladów, nie by³o zbyt optymistycznie. Mia³em oparzenia pierwszego
stopnia. By³em opalony bardziej ni¿ kiedykolwiek. Tak bardzo, ¿e
jeszcze przez kolejne dwa lata by³em szkalowany na ulicach, a pod
moim domem cz³onkowie Ku Klux Klanu podpalali krzy¿e. W przeciwieñstwie do nich kibice pi³karscy czêsto prosili o autograf, myl¹c mój
wizerunek z obliczem gwiazdy footballu Emanuelem Olisadebe. Ale to
ju¿ inna historia.
Spêdzi³em miesi¹c w szpitalu lecz¹c poparzenia na oddziale intensywnej terapii. Spêdzenie jeszcze jednego dnia w lodówce mog³oby
skoñczyæ siê licznymi odmro¿eniami. Ale odkry³em inne urz¹dzenie
mog¹ce pomóc mi w poprawie mojego stanu zdrowia. O tym opowiem
jednak w nastêpnym numerze.
mniszcz

G³os Akademicki nr 03/2004

LO¯A STUDENTÓW

Znalezione w sieci
***
W akademiku w pokoju studenckim trwa impreza. Biesiadnicy raz po
raz wznosz¹ toast:
- Za Edka, ¿eby zda³!
W pewnej chwili otwieraj¹ siê drzwi i wchodzi Edek.
- I co Edek, zda³e?
- Zda³em, tylko jednej nie przyjêli, bo mia³a obit¹ g³ówkê.
***
Student poszed³ zdawaæ egzamin, ale niewiele umia³. W koñcu zniecierpliwiony profesor zada³ pytanie:
- Ile ¿arówek jest w tym pokoju?
- 10 odpowiedzia³ po chwili zdezorientowany student.
- Niestety, 11powiedzia³ profesor wyci¹gaj¹c ¿arówkê z kieszeni i wpisa³ do indeksu bañkê.
Student poszed³ zdawaæ drugi raz. Gdy pad³o pytanie o ¿arówki, po
chwili zastanowienia odpowiedzia³: 11.
Na co profesor:
- Ja nie mam w kieszeni ¿arówki.
- Ale ja mam, panie profesorze...
***
Przychodzi pijany student na egzamin z matematyki i siê pyta, czy
mo¿e zdawaæ, je¿eli jest pijany. Egzaminator by³ litociwy, wiec stwierdzi³, ze nie ma sprawy. Na rozgrzewkê kaza³ studentowi narysowaæ
sinusoidê. Student wzi¹³ kredê, podszed³ do tablicy i narysowa³ piêkn¹
sinusoidê. Egzaminator powiedzia³:
- No widzi Pan, jednak Pan umie.
Na to student:
- Niech Pan poczeka, to dopiero uk³ad wspó³rzêdnych.

***
Zatrzymuje policjant studenta, legitymuje go, otwiera dowód i czyta:
- Widzê, ¿e nie pracujemy.
- Nie pracujemy - potwierdza student.
- Opieprzamy siê... - mówi dalej policjant.
- Ano, opieprzamy siê - potwierdza student.
- O! Studiujemy... - rzecze policjant.
- Nie - odpowiada grzecznie student - tylko ja studiujê.
***
Profesor filologii polskiej na wyk³adzie:
- Jak pañstwo wiecie w jêzykach s³owiañskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest te¿ podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne
zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia.
Na to student z ostatniej ³awki:
- Doobra, doobra.
***
Student na egzaminie ma przedstawiæ 3 zalety mleka matki.
Siedzi i myli. No i wymyli³:
- Po pierwsze - jest w 100% naturalne.
- Po drugie - jest ciep³e (nie trzeba podgrzewaæ)...
... i w tym momencie zabrak³o mu inwencji.
Siedzi, siedzi, a czas leci.
Profesor ma ju¿ oceniaæ, a student w ostatniej chwili wpada na genialny
pomys³:
- A po trzecie - ma wietne opakowanie...
***
- Po co s¹ wyk³ady?
- ¯eby profesorowie ugruntowali swoj¹ wiedzê.

- Po co jest sesja?
- Po to, ¿eby punkty ksero nie zbankrutowa³y.

Nowy uk³ad okresowy pierwiastków
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TWIÊTO SPORTU WAT 2004
22 i 23 maja br. obchodzilimy w naszej uczelni wiêto Sportu. Tradycyjnie, pierwszego dnia studenci, kadra zawodowa oraz
gocie rywalizowali ze sob¹ na obiektach Orodka Sportowego
(wyniki w poszczególnych konkurencjach przedstawiamy poni¿ej). Drugiego dnia zabawa i sportowa rywalizacja przenios³y siê
do Zegrza, gdzie w Orodku Szkoleniowym WAT uroczycie otwarto nowy sezon ¿eglarski.
turniej pi³ki no¿nej
W zawodach wziê³o udzia³ 12 dru¿yn, w tym: 10 studenckich,
1 kadry zawodowej oraz reprezentacja JW.1560. W turnieju rozgrywanym systemem mieszanym na 2 boiskach wyst¹pi³o w sumie ok.
120 zawodników. 1  Kadra zawodowa WAT; 2  JW. 1560; 3  WMT
4; 4  WCY-I rok; 5-8  Kadra UWKS studenci, Gr. 15. Kolejorz,
Achtung szczawie.
wycigi studentów  reprezentacje wydzia³ów
Studenci startowali w 1 konkurencji  wycigu sztafetowym
z ciê¿arkami 17,5 kg. O koñcowej klasyfikacji decydowa³y: lepszy
czas uzyskany przez zespó³ oraz poprawnoæ wykonania. 1  Reprezentacja WEL /grupa 7 i 9/ w sk³adzie: K. Podra¿ka, K. Krawczyk,
Sz. Surdy, M. Kalbarczyk (39,16); 2  Reprezentacja WEL /grupa 8/
w sk³adzie: S. Bis, R. Kaszczuk, K. Taranowicz, P.Kaczmarek (39,85);
3  Reprezentacja WIC /grupa 2/ w sk³adzie: M. Michalik, M. Michler, K. Kwiatkowski, D. Domin (39,10)  zosta³ przekroczony regulamin zawodów.
wycigi studentek  reprezentacje roczników/grup/
Studentki startowa³y w 1 konkurencji: biegu wahad³owym 4x60m.
1  Reprezentacja WEL /grupa 8/ w sk³adzie: A. Kamierczak, A. Ho³ojuch, M. Wójkowska, K. Koronkiewicz (39,06); 2  Reprezentacja
WEL /grupa 9/ w sk³adzie: E. Szwichtenberg, M. Markowska, J. Kie³bus, G. Wojewnik (38,41); 3  Reprezentacja WCY /grupa 5 i 4/
w sk³adzie: J. £añcucka, M. Dziurosz, A. Suchanecka, Z. Lewiñska
(42,25); 4  Reprezentacja WIC /grupa 2 i1/ w sk³adzie: M. Stypu³a,
A. Gorczyca, A. Duszyñska, J. Rafalik (46,08).
konkurs skoku wzwy¿ o puchar prezesa UWKS WAT
Startowa³o 4 zawodników. 1  M. Kowalski /UW/ (190cm);
2  R. Parzych /WAT/ (180 cm); 3  M. Wojta /PW/ (175 cm);
4  P. Wachnicki /PW/ (165 cm).
wielobój survivalowy o puchar rektora WAT
W sk³ad zawodów wchodzi³y nastêpuj¹ce konkurencje: bieg na 800 m
i strzelanie z pistoletu wojskowego, walki paintballowe, walka wrêcz. Wystartowa³o 6 zespo³ów w sk³adzie: 4 zawodników + 1 rezerwowy, reprezentuj¹cych poszczególne kierunki studiów. Wyniki koñcowe wieloboju: 1
Studenci kierunku Radiolokacji; 2  Studenci kierunku £¹cznoci; 3  Studenci WMT; 4  Studenci WIC; 5  Studenci WME; 6  Studenci WCY.
tenis ziemny
Wystartowa³o 16 zawodników. Gry eliminacyjne rozegrano w dwu
grupach. Pó³fina³y i fina³ systemem pucharowym. 1  P. Józefczak;
2  D. Soko³owski; 3  4  S. Nowak, J.Pi¹tek.
turniej par w pi³ce siatkowej
Wyst¹pi³o 20 studentów. Turniej rozegrano w 2 etapach: I-grupowy
/systemem ka¿dy z ka¿dym/, II-pucharowy /przegrywaj¹cy odpada/.
1  B. Grabowski i T. Grabowski; 2  R. Lanczkowski i A. Paw³owski;
3  W. P³ucienniak i D. Kamiñski; 4  P. Nowicki i D. Napiórkowski.
turniej street ball /mini koszykówka/
Rywalizowa³o 17 zawodników reprezentuj¹cych 5 zespo³ów.
Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym. 1  Buraki w sk³adzie: D. Chmielewski COOC, A. MarcinkówCO1A, T. Wa³êcki COOC;
2  ABC w sk³adzie: M. Damm, K. Rogowski, M. Zawada  wszyscy z gr. E-42A; 3  West Side w sk³adzie: D. Bober, P. Grzybowski,
P. Szok /zespó³ spoza WAT/; 4  WMT w sk³adzie: T. Adamczyk A47, Kukie³czyñski-A48, Ry-A-45; 5  Czarna Mewa w sk³adzie:
D. Stêpnik C03F, J. Kamiñski C03A, £. CelmerC03A, K. Koszlaga
C03F, W. Witos³aw C03F.
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biegi na orientacjê
Wystartowa³o jedynie 4 zawodników, którzy mieli odszukaæ
na terenie poligonu WAT 10 punktów kontrolnych. 1  D. Pa³ka (18:05,0
min., -10pk); 2  T. Kwiatkowski (26:05,0 min, -10pk); M. Barszczyk
(nkl, -9pk); P. Kaczmarek (nkl, -9pk).
zawody strzeleckie o puchar komendanta WAT
KbkAK studentów /20strz. le¿¹c/: Startowa³o 30 zawodników.
Klasyfikacja indywidualna: 1  T. lêzak WME (177 pkt.); 2  W. Ró¿añski WCY (177 pkt.); 3  R. Wyszkowski WELR (167 pkt.).
Klasyfikacja zespo³owa: 1 WME (764 pkt.); 2  WELR (647 pkt.);
3  WMT (529 pkt.).
Pw kadry/ 20 strz./: Startowa³o 46 zawodników.
Klasyfikacja indywidualna: 1  J. Czuba CSWL Poznañ (180 pkt.); 2 
P. Koz³owski CSWL Poznañ (172 pkt.); 3  M. Licau WME (170 pkt.).
Klasyfikacja zespo³owa: 1  CSWL Poznañ (819 pkt.); 2  Kadra
Kursu (796 pkt.); 3  CS£ i I-Zegrze (773 pkt.).
Pw studentów/ 20 strz./: Startowa³o 30 zawodników.
Klasyfikacja indywidualna: 1  M. Szamszur WME (155 pkt.), 2 
M. Krajewski WMT (154 pkt.), 3  D. Murawski WME (152 pkt.).
Klasyfikacja zespo³owa: 1  WIC (701 pkt.); 2  WME (646 pkt.);
3  WMT (623 pkt.).
zawody p³ywackie
50m stylem grzbietowym mê¿czyzn:
1  A. Kopertowski /WAT/ (36,20); 2  L. Wo¿ny /WAT, A 16/ (36,22);
3  K. Trocki / UW/ (37,88); 4  P. Lewicki /WAT/ (39,27); 5  J. Jab³oñski /WAT/ (44,53).
50m stylem klasycznym kobiet:
1  M. K¹czkowska /WAT, I 24B/ (43,58); 2  M. Bia³ota /WAT,
C 02A/ (55,80).
50m stylem klasycznym mê¿czyzn:
1  W. Kosowski /AWF/ (35,12); 2  M. Burdzy /Gim.nr.8/ (37,85); 3 
J. Kulmaczewski /WAT, C02C/ (37,88); 4  M. Mazurek /WAT/ (38,02);
5  P. Ruman /WAT/ (39,21); 6  P. Lewicki /WAT/ (39,45); 7  A. Kopertowski /WAT/ (39,83); 8  A. Figat /UWKS, szk. p³yw./ (40,84).
50m stylem dowolnym kobiet:
1  Ewa Sergot /WAT, prac. cyw./ (30,76); 2  Magdalena K¹czkowska /WAT, I 24B/ (35,81); 3  Magdalena Misiewicz /WAT/ (36,63);
4  Maria Bia³ota /WAT, C 02A/ (41,29); 5  Monika Kowalczyk
/WAT/ (42,46); 6  Daria Janosz /WAT/ (46,99).
50m stylem dowolnym mê¿czyzn:
1  W. Kosowski /AWF/ (28,41); 2  M. Burdzy /Gim.nr.8/ (28,96);
3  K. Grabczak /WAT/ (29,96); 4  K. Trocki /UW/ (30,30); 5 
D. Laszuk /WAT/ (31,02); 6  A. Sulewski /UWKS, szk. p³yw./
(31,06);
7  M. Mazurek /WAT/ (31,09); 8  J. Kulmaczewski /
WAT, C02C/ (32,04); 9  L. Wo¿ny /WAT, A16/ (32,06); 10 
J. Florczak /WAT/ (32,15); 11  J. Figat /UKS Szk. Podst. 65/
(33,06); 12  W. Orysiak /WAT, M 21A/ (33,24); 13  P. Ruman /
WAT/ (33,58); 14  K. Bagiñski /WAT/ (33,70); 15  J. Jab³oñski /
WAT/ (36,01); 16  T. Biedrzycki /Gim. nr. 6/ (40,93); 17  J. Czarniawski /UWKS, szk. p³yw./ (41,60).
4 x 50m sztafeta stylem dowolnym:
1  Szkó³ka P³ywacka UWKS /J. Figat, A. Sulewski, M. Burdzy, E. Sergot/ (2:07,28 min.); 2  WAT I /J. Jab³oñski, J. Kulmaczewski, P. Lewicki, M. Misiewicz/ (2:16,76 min.); 3  WAT II /R. D¹browski, M.
Michalik, D. Frydrysiak, M. Kowalczyk/ (2:18,29 min.); 4  WAT III
/D. Laszuk, J. Florczak, P. Ruman, M. Bia³ota/ (2:18,44 min.); 5 
WAT IV /M. Mazurek, L. Wony, K. Trocki, D. Janosz/ (2:18,67 min.)
pi³ka siatkowa
Wyst¹pi³y 2 zespo³y ¿eñskie i 4 zespo³y mêskie klasyfikowane
oddzielnie. Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym do 2 wygranych setów. Koñcowa klasyfikacja w meczu kobiet: 1  Reprezentacja
WAT; 2  Reprezentacja XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego.
Koñcowa klasyfikacja w turnieju mê¿czyzn:
1  Reprezentacja Dzielnicy Bemowo; 2  WAT studenci; 3  WAT
kadra; 4  WSOSP z Dêblina.
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dwubój si³owy
Zawody by³y rozgrywane w kategorii open wg formu³y Wilksa /
stosunek ciê¿aru do masy cia³a/. Wziê³o w nich udzia³ 11 zawodników.
1  K. Witek /E-56C/ (201,120); 2  A. Jastrz¹b /E-33/ (192,0362);
3  M. Mroczkowski /E-38/ (185,2215); 4  T. Artwik /E-47/ (175,272);
5  G. Pikiewicz /A-34/ (168,896); 6  A. Kropiwnicki /E02-DX2/
(158,993); 7  M. Demendecki /M-31/ (151,224); 8  K. Oródka
/CO-2D/ (147,910); 9  P. Wilczak /E03-D9/ (138,075); 10  R. £ada
/E02-DX3/ (74,2595); 11  A. Bogucki /E-33/ (-nuk.).
tenis sto³owy
Rozegrano turniej fina³owy o indywidualne Mistrzostwo WAT na
rok 2004, w którym wyst¹pi³o 8 najlepszych zawodników wy³onionych
z eliminacji w ramach ligi akademickiej WAT. Grano systemem ka¿dy
z ka¿dym do 3 wygranych setów. Klasyfikacja koñcowa Mistrzostw
WAT przedstawia siê nastêpuj¹co: 1  P. Kowalski /WEL, E03D5/; 2 
Z. Krasiñski; 3  D. Wojtczuk /WCY, C02E/; 4  T. Gzik /WCY, C02C/;
5  £. Dulêba /WIC, I44/; 6  R. Kowerdziej /WIC, IF12/; 7  W. Leniewski /WEL, E42a/; 8  M. Szewczyk /WEL, E43/.
turniej w pi³ce koszykowej
W turnieju wyst¹pi³y 3 zespo³y /30 zawodników/. W wyniku
sportowej rywalizacji, rozgrywanej systemem ka¿dy z ka¿dym, uzyskano nastêpuj¹c¹ kolejnoæ: 1  UWKS WAT; 2  Wy¿sza Szko³a
Ekonomiczno-Informatyczna z Warszawy; 3  Reprezentacja ¯ycia
Warszawy.
turniej badmintona
W turnieju rozegranym 22 maja w ramach wiêta Sportu WAT
2004, systemem ka¿dy z ka¿dym, wystartowa³o 12 mê¿czyzn i 5
kobiet  studentów i studentek WAT.
Kategoria mê¿czyzn:
1  B. Zawadzki /WIC/; 2  G. Mucha /WMT/; 3  W. Krycin /WIC/;
4  J. Dziekañski /WIC/; 5  J. Kamiñski /WCY/; 6  M. Majcher /WIC/;
7  M. Ucieklak /WIC/; 8  K. ¯o³¹dek /WCY/; 9  S. Ko³aczkiewicz /
WCY/; 10  S. Bernatowicz /WIC/; 11  J. Pierzynowski /WIC/; 12 
P. Mielczarek /WEL/.
Kategoria kobiet:
1  K. Krysiak /WCY/; 2  M. Rosa /WIC/; 3  D. Mañkowska /WMT/;
4  U. Ostrowska /WEL/; 5  A. Metkowska
/WEL/.
23 maja rozegrano zawody o Puchar Komendanta WAT
Wystartowa³o 37 zawodniczek i zawodników reprezentuj¹cych:
UW, WAT, WWSE, AWF, AON, UKSW, WSEI, AM, WSHP, PJWSIK. Zawody rozegrano w 3 grupach zaawansowania: A-B-C, w kategoriach kobiet i mê¿czyzn.
Kategoria A kobiet /startowa³o 5 zawodniczek/: 1  K. Zbytniewska
/UW/; 2  M. Plata /UW/; 3  M. Przybysz /WWSE/; 4  A. Oziêblewska /UW/; 5  Z. Ignatowicz /UW/.
Kategoria C kobiet /startowa³y 3 zawodniczki/: 1  K. Kupiecka
/AON/; 2  K. Krysiak /WAT/; 3  D. Mañkowska /WAT/.
Kategoria A mê¿czyzn /startowa³o 4 zawodników/: 1  A. Bieleniewicz /AWF/; 2  J. Rudziñski /UW/; 3  J. Pawe³czyk /UW/; 4 
A. Putz /PW/.
Kategoria B mê¿czyzn /startowa³o 10 zawodników/: 1  T. Kupiecki
/AON/; 2  J. S³yk /UKSW/; 3  J. Zintek /WAT/.
Kategoria C mê¿czyzn /startowa³o 15 zawodników/: 1  R. Cywiñski /PJWSIK/; 2  J. Ku¿micki /AON/; 3  M. Sopy³o /UW/.
podchor¹¿acki rajd rowerowy po terenach Kampinoskiego Parku Narodowego
Uczestnikami rajdu byli pracownicy i studenci WAT  cz³onkowie
Studenckiego Klubu Turystyki Rowerowej Voyager (20 osób). Trasa dwudniowego rajdu sk³ada³a siê z dwóch etapów: 1 dzieñ Tu³owice, Liptów, Roztoka, Brochów  79 km, 2 dzieñ Wilcze Tu³owickie,
ladów, Królewskie Piachy, Górki, Ma³ocice, Janówek, Palmiry, Mociska  69 km.
turniej siatkówki pla¿owej
W turnieju wziê³o udzia³ 12 dwuosobowych zespo³ów, w tym
2 kobiece, reprezentuj¹ce kadrê i pracowników WAT z rodzinami oraz
studentów. Pary mêskie podzielono na 3 grupy.Do pó³fina³ów awan-
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sowa³y 4 pary. Zwyciêzcy pó³fina³ów rozgrywali mecz o I miejsce,
przegrani o miejsce III.
turniej mê¿czyzn:
1  M. Czajko i P. Kempisty; 2  R. Komornicki i P. Makowski; 3 
M.Kamionka i K. Stefañski; 4  M. Dawidziuk i R. wierczewsk
turniej kobiet:
1  A. Rogala i B. Jamróz; 2  N. Czajko i A. Kozicka.
przeci¹ganie liny
W ramach festynu sportowego odby³ siê turniej w przeci¹ganiu
liny, w którym wystartowa³y piêcioosobowe reprezentacje: kadry WAT
oraz studentów. W fina³owej rozgrywce studenci WAT pokonali kadrê
wynikiem 2:1.
oprac. mgr Marian Bobiñski
starszy wyk³adowca Studium WF
Fotoreporta¿ z tegorocznego wiêta Sportu WAT zamieszczamy
na 32 stronie G³osu.

Pomó¯my najM£ODSZYM

W dniach 1-3 maja br. na obiektach sportowych Wojskowej Akademii Technicznej odby³y siê X Halowe Mistrzostwa Polski Domów
Dziecka w Pi³ce No¿nej im. Kazimierza Deyny i X Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Koszykówce. Imprezy, nad którymi honorowy patronat sprawuj¹ PKOL, PZPN oraz PZKOSZ, zorganizowa³a
Fundacja Pomocy Spo³ecznej Eva. (ed)

Wychowankowie Domu Dziecka z Jastrowia.

Fundacja Pomocy Spo³ecznej Eva powsta³a w kwietniu 1994 r.
Prowadzi dzia³alnoæ spo³eczn¹ na rzecz ubogich. Szczególn¹ opiek¹
otacza dzieci i m³odzie¿. Dziêki wsparciu i zaufaniu firm, instytucji
i osób prywatnych organizuje liczne akcje i imprezy charytatywne,
zarówno o zasiêgu regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Ze sta³ej pomocy materialnej Fundacji korzysta ponad 270 rodzin, a tak¿e Domy
Dziecka nr 1 i nr 12 z Warszawy i Józefowa. Eva wspiera te¿,
w miarê mo¿liwoci, Orodki Pomocy Spo³ecznej, Stowarzyszenie
Penitencjarne Patronat oraz inne organizacje zwracaj¹ce siê do niej
o pomoc.
Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeæ Fundacjê podajemy jej adres
i numer konta, na które nale¿y wp³acaæ pieni¹dze.
Fundacja EVA
ul. Grójecka 70b, lok.1, 02-359 Warszawa
tel.fax. +48 /22/ 659-15-08, 668-91-82
http://www.eva.rubikon.pl
e-mail: eva@rubikon.pl
Nr konta: PKO BP V O/W - WA 95 1020 1055 0000 9602 0015 8303
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BIBLIOTEKA

Biblioteka G³ówna  dzieñ dzisiejszy i perspektywy
W ostatnim numerze G³osu Akademickiego (nr 2/2004), w artykule Przed egzaminami  ród³a informacji, omówiono kilka najbardziej znacz¹cych elektronicznych baz danych, do których dostêp
(w ramach sieci akademickiej lub lokalnie w Bibliotece) oferuje swoim
u¿ytkownikom Biblioteka G³ówna WAT. W tym numerze chcemy
czytelnikom G³osu nieco szerzej przedstawiæ bie¿¹c¹ dzia³alnoæ
Biblioteki oraz nakreliæ pokrótce perspektywy, jakie siê przed ni¹
rysuj¹. Dobr¹ okazj¹ do przeprowadzenia takiego bilansu jest koñcz¹cy siê w³anie rok akademicki.
Misj¹ Biblioteki G³ównej Wojskowej Akademii Technicznej
jest wspieranie edukacji i badañ naukowych realizowanych w Akademii, zapewnienie u¿ytkownikom bie¿¹cego dostêpu do szerokiej informacji o najnowszych krajowych i wiatowych osi¹gniêciach naukowych oraz pe³nienie roli biblioteki wiod¹cej w resorcie obrony narodowej w zakresie nauk technicznych i pokrewnych. Misj¹ Biblioteki jest równie¿ pomoc w rozwijaniu umiejêtnoci samokszta³cenia studentów i dba³oæ o ich ogólny rozwój
kulturowy.
Wype³nienie tej misji wymaga realizacji na wysokim poziomie podstawowego zakresu zadañ Biblioteki G³ównej, który obejmuje m. in.:
Ø gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie wszelkiego typu
róde³ informacji, w tym na nonikach elektronicznych, z zakresu
dziedzin wiedzy wyznaczonych potrzebami procesu dydaktycznego i kierunkami dzia³alnoci naukowo-badawczej Akademii oraz
dokumentowanie dorobku naukowego pracowników WAT;
Ø zapewnienie dostêpu do róde³ informacji niezbêdnych w procesie
kszta³cenia i dzia³alnoci naukowo-badawczej oraz udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystywaniu;
Ø rozwijanie, unowoczenianie i doskonalenie metod pozyskiwania,
gromadzenia, opracowania i udostêpniania róde³ informacji;
Ø szkolenie u¿ytkowników Biblioteki w zakresie przysposobienia
ich do efektywnego korzystania z us³ug bibliotecznych i informacyjnych.
Mo¿liwoæ wype³niania wymienionych wy¿ej zadañ oraz poziom
ich realizacji zale¿¹ od potencja³u, jakim dysponuje Biblioteka G³ówna. Mam tu na myli zarówno posiadane zbiory, bie¿¹ce rodki na ich
gromadzenie i zapewnienie dostêpu do szerokiego zakresu informacji,
zw³aszcza elektronicznej, jak i infrastrukturê techniczn¹ oraz kwalifikacje i liczebnoæ zespo³u pracowników. Potencja³ ten na dzieñ dzisiejszy kszta³tuje siê nastêpuj¹co.
Biblioteka oferuje do wypo¿yczenia na zewn¹trz i do wykorzystywania na miejscu w czytelniach nastêpuj¹ce zbiory:
Ø wydawnictwa zwarte (ksi¹¿ki) - ponad 350 000 wol.;
Ø wydawnictwa ci¹g³e (czasopisma, serie, zeszyty itp.) - 21 000 wol.;
Ø tytu³y czasopism (wydawanych drukiem) - 920, w tym bie¿¹cych
polskich  170, zagranicznych - 64;
Ø dokumenty elektroniczne (CD, dyskietki) - 3 620.
Pracownicy i studenci Akademii maj¹ aktualnie mo¿liwoæ korzystania (poza ogólnie dostêpnymi w Internecie) z 16 elektronicznych baz danych (10  tworzonych lub wspó³tworzonych w Bibliotece, 6  komercyjnych, w tym 5 zagranicznych), z czego 9 dostêpnych jest ze stanowisk ASK  niektóre poprzez Internet, pozosta³e
za przez sieæ lokaln¹ Biblioteki lub w Orodku Informacji Naukowej. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e prenumerowane bazy umo¿liwiaj¹ m.in.
dostêp z sieci akademickiej w trybie on-line w pe³notekstowej wersji
do kilku tysiêcy tytu³ów zagranicznych czasopism. Szczegó³owych
informacji o wszystkich udostêpnianych bazach udzielaj¹ pracownicy Oddzia³u Informacji Naukowej.
Zakres merytoryczny zbiorów dydaktycznych wydaje siê byæ
zadawalaj¹cy (w Czytelni G³ównej znajduj¹ siê praktycznie wszystkie podrêczniki wykorzystywane w procesie dydaktycznym), na-
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tomiast ich liczba (wieloegzemplarzowoæ) przy zwiêkszaj¹cej siê
znacznie liczbie studentów staje siê niewystarczaj¹ca.
Gromadzenie zbiorów naukowych jest ograniczone wzglêdami finansowymi. Dotyczy to zw³aszcza drogiej, drukowanej literatury zagranicznej, której zakup jest praktycznie realizowany jedynie na zamówienie i ze rodków PJO WAT.
W Bibliotece funkcjonuje (zainstalowana ponad 12 lat temu
i wielokrotnie poprawiana) lokalna sieæ komputerowa, po³¹czona
poprzez Akademick¹ Sieci¹ Komputerow¹ z sieciami rozleg³ymi
(Internetem). Nie spe³nia ju¿ ona niestety obecnych standardów
transmisyjnych (st¹d relatywnie czêste awarie) i wymaga pilnej
modernizacji oraz w kontekcie planowanych zamierzeñ - istotnej
rozbudowy. W dyspozycji u¿ytkowników Biblioteki znajduj¹ siê
22 ogólnodostêpne komputerowe stanowiska - 13 katalogowych,
umo¿liwiaj¹cych elektroniczne zamawianie materia³ów bibliotecznych (na razie w ramach sieci lokalnej  wkrótce poprzez Internet)
oraz 9 z dostêpem do Internetu w uruchomionej z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku akademickiego czytelni internetowej. Do obs³ugi baz
danych, bibliograficznego opracowywania gromadzonych zbiorów,
rejestracji wypo¿yczeñ i zwrotów oraz realizacji innych prac bibliotecznych s³u¿y kolejnych 26 komputerów.
W oddzia³ach Biblioteki G³ównej (Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów, Udostêpniania Zbiorów, Informacji Naukowej) i administracji Biblioteki zatrudnionych jest w sumie 26 pracowników, w tym
15 z wy¿szym wykszta³ceniem, którzy obs³uguj¹ u¿ytkowników
przez szeæ dni w tygodniu. Mimo znacznej redukcji w 2003 roku
personelu Biblioteki (o 11 osób), kosztem zmniejszenia intensywnoci innych prac bibliotecznych, utrzymano dotychczasowy czas udostêpniania i obs³ugi u¿ytkowników (od godz. 9 do godz. 20  w soboty do 16).
Skalê korzystania ze zbiorów Biblioteki obrazuj¹ nastêpuj¹ce liczby (dane za 2003 rok):
Ø liczba zarejestrowanych czytelników w ci¹gu roku - ok. 8 500,
Ø sumaryczna liczba wypo¿yczeñ i zwrotów - ponad 150 000,
Ø liczba odwiedzin w wypo¿yczalniach - ok. 40 000,
Ø liczba odwiedzin w czytelniach - ok. 20 000.
Na pocz¹tku roku akademickiego ze wszystkimi studentami
pierwszego roku studiów przeprowadzane s¹ zajêcia z przysposobienia bibliotecznego, informuj¹ce o funkcjonowaniu systemu bibliotecznego, zbiorach, warunkach i sposobach ich efektywnego wykorzystywania itp. oraz ucz¹ce praktycznego u¿ytkowania komputerowego katalogu i modu³u elektronicznego zamawiania.
Oprócz zadañ zwi¹zanych z bezporedni¹ obs³ug¹ u¿ytkowników (która zawsze jest traktowana priorytetowo) pracownicy Biblioteki skupiaj¹ siê m.in. na rzeczowym i technicznym opracowywaniu gromadzonych zbiorów, tworzeniu w³asnych i wspó³tworzeniu z innymi bibliotekami komputerowych baz danych, inwentaryzacji, selekcji i konserwacji (w miarê posiadanych mo¿liwoci)
zbiorów, wspó³pracy z PJO Akademii w zakresie uzupe³niania ksiêgozbioru i prenumeraty czasopism, wspó³pracy z bibliotekami innych uczelni (wymiana dowiadczeñ, wspó³tworzenie konsorcjów
tematycznych  aktualnie Biblioteka uczestniczy w 4 konsorcjach
oraz bierze udzia³ w pracach Konferencji Dyrektorów Bibliotek),
zapewnieniu w³aciwego funkcjonowania infrastruktury technicznej (w tym informatycznej) Biblioteki. Prowadzone s¹ równie¿ ci¹g³e prace usprawniaj¹ce i modernizacyjne, zmierzaj¹ce do stworzenia u¿ytkownikom jak najlepszych warunków korzystania z us³ug
Biblioteki oraz zapewnienia im szerokiego dostêpu do renomowanych róde³ informacji.
W dobie przemian technologicznych i potrzeby szybkiego dotarcia do aktualnej informacji, w³aciwe zaspokojenie potrzeb u¿yt-
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kowników Biblioteki  co do tego nikt nie ma ju¿ w¹tpliwoci  jest
mo¿liwe jedynie poprzez gruntown¹ informatyzacjê jej us³ug.
Dlatego te¿ podstawowymi celami podjêtych i planowanych
zamierzeñ modernizacyjnych Biblioteki G³ównej WAT s¹: gruntowna elektronizacja i  w miarê mo¿liwoci  szybkie przekszta³cenie w bibliotekê elektroniczn¹, tj.  wg powszechnie u¿ywanej i zaakceptowanej w literaturze przedmiotu terminologii  w bibliotekê, która w swej dzia³alnoci wykorzystuje elektroniczne
urz¹dzenia i noniki w tym sieci komputerowe i systemy on-line,
umo¿liwiaj¹c u¿ytkownikom m.in. zdalny dostêp do faktograficznych, bibliograficznych, pe³notekstowych itp. baz danych
(w odró¿nieniu od: biblioteki zautomatyzowanej  do ca³ego lub
czêci procesu bibliotecznego wykorzystuje siê komputer, z odpowiednim oprogramowaniem, biblioteki wirtualnej  zasób informacji i dokumentów istniej¹cych w sieci - nie jest to jednak instytucja, biblioteki cyfrowej  biblioteka, w której wszystkie zapisy s¹
cyfrowe. Terminologia ta jest jednak czêsto u¿ywana w ró¿nych
publikacjach zamiennie. Dotyczy to zw³aszcza terminów biblioteka elektroniczna i biblioteka wirtualna.).
Wed³ug powy¿szej definicji oraz przytoczonego wczeniej
zakresu wiadczonych obecnie us³ug, Biblioteka G³ówna WAT
spe³nia ju¿ wszystkie podstawowe kryteria, zarówno biblioteki
zautomatyzowanej, jak i elektronicznej. Zdajemy sobie jednak
sprawê z niewystarczaj¹cego, w kontekcie aktualnych potrzeb,
stopnia elektronizacji us³ug biblioteczno-informacyjnych. Dlatego te¿ celem podjêtych i planowanych zamierzeñ modernizacyjnych jest zdecydowane polepszenie infrastruktury informatycznej oraz rozszerzenie zakresu oferowanych us³ug, szczególnie w trybie on-line, przy jednoczesnym zapewnieniu oczekiwanej przez u¿ytkowników wysokiej ich jakoci (tak merytorycznej jak i technicznej).
Jest szansa na zrealizowanie ambitnego zamiaru przekszta³cenia
Biblioteki G³ównej WAT w zas³uguj¹c¹ w pe³ni na tê nazwê bibliotekê elektroniczn¹. Dziêki usilnym staraniom prorektora ds. naukowych i przychylnoci komendanta-rektora, Biblioteka otrzyma³a w br.
na ten cel znacz¹ce rodki.
Wykorzystuj¹c przyznane rodki zaplanowano i rozpoczêto ju¿
realizacjê nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ:
Ø wymiana okablowania strukturalnego Biblioteki G³ównej, obejmuj¹cego wszystkie jej oddzia³y oraz Redakcjê Wydawnictw WAT;
Ø uruchomienie  wspólnie z Redakcj¹ Wydawnictw WAT  pracowni digitalizacji wydawnictw i zbiorów;
Ø rozszerzenie zakresu baz naukowych, g³ównie pe³notekstowych,
z dostêpem ze stanowisk Akademickiej Sieci Komputerowej;
Ø stworzenie portalu informacji naukowej i bibliotecznej z internetowym dostêpem do baz w³asnych oraz opracowanie i okrelenie warunków funkcjonowania interaktywnego serwisu bibliotecznego, umo¿liwiaj¹cego m.in. zdaln¹ (w ramach intranetu) aktualizacjê baz w³asnych (Synaba, Sympo, bibliografia publikacji)
przez pracowników naukowych WAT oraz selektywn¹ dystrybucjê informacji naukowej;
Ø uruchomienie multimedialnej czytelni elektronicznej  docelowo
oko³o 20 stanowisk z dostêpem do Internetu, drukarka sieciowa,
skaner, oprogramowanie biurowe;
Ø utworzenie kompleksowej czytelni czasopism naukowych (polskich
i zagranicznych), periodyków, gazet codziennych, wydawnictw legislacyjnych itp., z ok. 10 stanowiskami komputerowymi z dostêpem do internetu, z nagrywark¹ CD, kserografem;
Ø modernizacja Wypo¿yczalni Zbiorów Akademickich i Czytelni
G³ównej (w tym zainstalowanie elektronicznej ochrony zbiorów
czytelni);
Ø zainstalowanie dodatkowych kilkunastu ogólnodostêpnych stanowisk komputerowych (g³ównie katalogowych) w ró¿nych punktach Biblioteki.
Wiêkszoæ wymienionych wy¿ej zamierzeñ ju¿ jest realizowana,
pozosta³e zostan¹ rozpoczête jeszcze w bie¿¹cym roku.

G³os Akademicki nr 03/2004

Analiza stron www innych bibliotek akademickich oraz bezporednie kontakty wskazuj¹, ¿e stan informatyzacji Biblioteki
G³ównej WAT nie odbiega znacz¹co od stanu w bibliotekach innych uczelni technicznych o porównywalnej wielkoci. Zakres
wiadczonych us³ug jest bardzo podobny. Znaczna czêæ bibliotek dysponuje ju¿ jednak znacznie lepszymi programami kompleksowej obs³ugi biblioteki. Dlatego te¿ w przysz³oci, w zale¿noci od mo¿liwoci pozyskania odpowiednich rodków finansowych (kilkaset tysiêcy z³otych), widzimy koniecznoæ wymiany
oprogramowania kompleksowo obs³uguj¹cego czynnoci biblioteczno-informacyjne na system nowoczeniejszy (np. ALEPH),
w pe³ni kompatybilny z systemami zainstalowanymi w bibliotekach akademickich innych uczelni.
Modernizacyjne potrzeby Biblioteki nie ograniczaj¹ siê jedynie do elektronizacji, chocia¿ jest to dla nas cel podstawowy.
W miarê mo¿liwoci staramy siê podejmowaæ i inne dzia³ania. Niektóre z nich to:
Ø zorganizowanie w ró¿nych punktach Biblioteki miejsc pracy zespo³owej (kilkuosobowej);
Ø sukcesywne odnawianie pomieszczeñ Biblioteki G³ównej;
Ø zaaran¿owanie w³aciwego wystroju wnêtrz Biblioteki, zw³aszcza ogólnodostêpnych (nawi¹zano ju¿ kontakt z pracowni¹ plastyczn¹ WAT);
Ø zorganizowanie  we wspó³pracy z Redakcj¹ Wydawnictw 
punktu sprzeda¿y skryptów WAT (drukowanych i w formie
elektronicznej).
Staramy siê równie¿ o uwzglêdnienie w planach inwestycyjnoremontowych Akademii zamierzeñ, których realizacja przekracza
mo¿liwoci Biblioteki.
Efektem przedsiêwziêtej  nie tylko w zakresie elektronizacji 
modernizacji Biblioteki G³ównej WAT winno byæ zapewnienie u¿ytkownikom ³atwego dostêpu do zasobów, tworzenie przyjaznego rodowiska pracy oraz sta³e dostosowywanie wiadczonych us³ug do
szybko zmieniaj¹cych siê potrzeb informacyjnych i pojawiaj¹cych siê
mo¿liwoci technologicznych.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki pomylnej realizacji przedstawionych
zamierzeñ, efekt ten zostanie wkrótce osi¹gniêty.
Uwzglêdniaj¹c aktualne tendencje w bibliotekarstwie akademickim, dalsze zamierzenia modernizacyjne Biblioteki nale¿a³oby kierowaæ w stronê zapewnienia swobodnego dostêpu czytelnika do jak
najszerszego zakresu zbiorów. Uwarunkowania architektoniczne stanowi¹ jednak w przypadku naszej Biblioteki doæ istotn¹ przeszkodê
w realizacji takich zamiarów.

dr in¿. Franciszek Chwalczyk
dyrektor Biblioteki G³ównej WAT

Uwaga!
W zwi¹zku z planowan¹ inwentaryzacj¹ ksiêgozbioru i innymi pracami bibliotecznymi, w sierpniu Biblioteka G³ówna, za zgod¹ w³adz Uczelni,
bêdzie nieczynna.
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HOBBY

Aleksander Alechin ur. siê 1.11.1892 r. w Moskwie. Jakkolwiek by³
jednym z lepszych uczniów w gimnazjum, mia³ trudnoci z matematyk¹. W 1914 r. ukoñczy³ studia prawnicze w Petersburgu. Ju¿ przed
wojn¹ bra³ udzia³ w wielu turniejach szachowych, odnosz¹c znacz¹ce
sukcesy. Bra³ udzia³ w I wojnie wiatowej i by³ raniony na froncie. Po
wyjciu ze szpitala w Tarnopolu mieszka³ najpierw w Petersburgu,
a nastêpnie w Moskwie i Odessie. Oficjalne biografie, opublikowane
w ksi¹¿kach wydanych w ZSRR, lub w krajach pod jego dominacj¹,
poda³y tylko lakonicznie, ¿e w 1921 r. wyjecha³ za granicê i zamieszka³
w Pary¿u. W rzeczywistoci wyjecha³ nielegalnie, by unikn¹æ represji.
W Pary¿u Alechin powieci³ siê wy³¹cznie
szachom. Rozpoczê³o siê pasmo jego
niebywa³ych sukcesów. Liczba zwyciêstw
w du¿ych turniejach miêdzynarodowych by³a
ogromna. A. Kotow w swojej ksi¹¿ce
achmatnoje nasledije Alechina wymienia a¿ 34
samodzielnych i 9 dzielonych (I  II) miejsce. Inni
autorzy podaj¹ ich jeszcze wiêcej. Wymieñmy
tylko kilka z nich: Moskwa (1908); Sztokholm
(1912); Scheweningen (1913); Mannheim (1914);
Moskwa (1920); Haga (1921); Hastings (1922);
Aleksander Alechin
Pary¿ (1925); Birmingham (1926); Wenecja
(1929); Nicea (1931). Londyn (1932); Pary¿ (1933); Rotterdam (1934);
Drezno (1936); Hastings (1936); Montevideo (1938 i 1939); Salzburg
(1942); Monachium (1942); Praga (1943); Madryt (1945).
W wymienionej ksi¹¿ce podano wyniki 17 wygranych meczów,
a wród nich: z Blumenfeldem (1908); z Berdelenbenem (1908); z Edwardem Laskerem (1913); z Grigoriewem (1921); z Sämischem (1921);
z Euwem (1927); z Capablank¹ o tytu³ mistrza wiata (1927); z Bogolubowem (1929); z Euwem (1935), utraci³ na krótko tytu³ mistrza
wiata (pisano, ¿e pora¿kê spowodowa³o nadu¿ywanie alkoholu);
z Euwem (1937) odzyska³ tytu³ mistrza wiata. Tak wiêc Alechin by³
mistrzem wiata w latach 1927  1935 i 1937  1946.
W dorobku twórczym Alechina mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce
osi¹gniêcia: Alechina: atak w obronie francuskiej (zainspirowany przez
Chatara); kontynuacja w obronie francuskiej, obronie sycylijskiej, otwarciu kataloñskim, otwarciu Retiego, partii hiszpañskiej; wariant
w gambicie hetmañskim nieprzyjêtym, gambicie hetmañskim przyjêtym, obronie holenderskiej, obronie pó³s³owiañskiej, obronie
s³owiañskiej; system w obronie Nimzowitscha.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wprowadzenie przez Alechina nowego
otwarcia, które wesz³o do teorii debiutów pod nazw¹ Obrona Alechina,
G £ O S A K A D E M I C K I WAT
Pismo Pracowników i Studentów
Wydawca:
Wo j s k o w a A k a d e m i a Te c h n i c z n a
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charakteryzuj¹ca siê ruchami: 1. e2-e4 Sg8-f6 . W debiucie tym istnieje
równie¿ wariant Alechina, sposób jego gry przeciwko w³asnej obronie.
Okrelaj¹ go ruchy: 1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4.Sf3 Gg4 5. c4.
Przestudiujmy partiê, która nie tylko pokazuje mistrzostwo Alechina , lecz jest równie¿ przyk³adem jego dorobku twórczego. Jego przeciwnikiem by³ znany szachista szwajcarski Hans Fahrni.
Bia³e: Alechin

Obrona francuska
Mannheim, 1914 r.

Czarne: Fahrni

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Gg5 Ge7 5. e5 Sfd7 6. h4! Ten
ruch zaproponowa³ szachista francuski Eugene Chatard (1850-1924). . Ta
kontynuacja zosta³a od czasu tej partii nazwana atakiem Chatara-Alechina,
gdy¿ Alechin rozpracowa³ szczegó³owo ten wariant. Nast¹pi³o 6. ... Gxg5.
Czarne mog³y uchyliæ siê od przyjêcia ofiary ruchem 6. f6 lub 6. ... c5,
w obu przypadkach ze skomplikowan¹ gr¹, lecz z szansami dla obu stron.
Przyjêcie ofiary zapewnia przewagê Bia³ym. 7. hxg5 Hxg5 8. Sh3 He7
9. Sf4 Sf8. Powsta³a pozycja
Czarne: Fahrni
przedstawiona na diagramie 7.
Mannheim, 1914 r.
W zamian za piona Bia³e maj¹
przewagê w rozwoju figur, otwart¹
liniê h oraz
szansê na atak na skrzydle
królewskim, np. ruchem Hg4. 10. Hg4
f5 11. exf (bicie w przelocie) 11. ...
gxf6 12. 0-0-0 c6. Wobec groby 13.
Sxd5. 13. We1 Kd8 14. Wh6 e5 15.
Hh4 Sbd7 16. Gd3 e4. Grozi³o:17.
Gf5. 17. Hg3! Hf7 . Grozi³o 18. Sxd5.
18, Gxe4! dxe4. Ofiara Goñca mia³a
Bia³e: Alechin
na celu utworzenie przestrzeni dla innych figur. 19. Sxe4 Wg8 20. Ha3! Hg7 21. Sd6 Sb6 22. Se8! Hf7 23.
Hd6+ i Czarne podda³y siê.
Alechin zmar³ nagle 24.03.1946 r. w miasteczku Estorial w Portugalii,
w ma³ym hoteliku, gdzie ¿y³ w biedzie opuszczony przez wszystkich.
Oficjalny komunikat g³osi³, ¿e zad³awi³ siê kawa³kiem miêsa w czasie
kolacji. Nieoficjalnie pisano o samobójstwie. We Francji, której mia³
obywatelstwo, by³ oskar¿ony o kolaboracjê z Niemcami (uczestniczy³
w turniejach szachowych organizowanych przez Niemców...), dlatego
bojkotowano i nie dopuszczano go do turniejów. Przeniós³ siê
do Hiszpanii, a póniej do Portugalii.
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MEGA WAT CZYSTEGO HIP HOPU
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15 maja

Jednoæ w ró¿norodnoci  WIELKA PARADA STUDENCKA
1
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22 maja

WIÊTO SPORTU WAT 2004

23 maja

SZANTY Z WAT
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