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Dwa odejcia i powrót
31 sierpnia br., po trzydziestu jeden latach s³u¿by wojskowej
i pó³torarocznej pracy na stanowisku zastêpcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, rozsta³ siê z mundurem i sprawowan¹
funkcj¹ p³k dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki.

W dowód uznania za dotychczasow¹ s³u¿bê dla
Akademii p³k. dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki
otrzyma³ z r¹k komendanta-rektora WAT gen.
bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego
broñ bia³¹.

Oprócz najwy¿szych w³adz
uczelni, na uroczyst¹ zbiórkê
ze sztandarem przybyli przedstawiciele wszystkich wydzia³ów, pracownicy i studenci naszej Alma Mater. Za dotychczasow¹, owocn¹ s³u¿bê dla
Akademii, podziêkowa³ pu³kownikowi Winnickiemu komendant-rektor WAT gen.
bryg. prof. dr hab. i¿. Bogus³aw Smólski. Podkrelaj¹c zas³ugi pu³kownika na polu naukowym, ¿yczy³ Mu sukcesów
w dalszym ¿yciu i dzia³alnoci
bez munduru.

Robot z WAT hitem festynu

Uroczystym obchodom wiêta Wojska Polskiego towarzyszy³y w stolicy festyny i pikniki. Wzorem ubieg³ych lat, Departament Wychowania
i Promocji Obronnoci MON zorganizowa³ w £azienkach Królewskich
i na Trakcie Królewskim festyn Razem w Bezpiecznej Europie.
W programie imprezy znalaz³y siê m.in. kiermasz ksi¹¿ek i wydawnictw multimedialnych,
konkurs na wykonanie
piosenki ¿o³nierskiej,
gry sportowo-rekreacyjne, pokazy formacji
historycznych (m. in.
Pu³ku Szwole¿erów
Ksiêstwa Warszawskiego), pokaz musztry
paradnej Kompanii ReNa stoisko naszej Alma Mater zagl¹dali i duzi i mali.
prezentacyjnej Wojska
Polskiego z udzia³em Orkiestry Reprezentacyjnej WP oraz degustacja wojskowej grochówki. Odwiedzaj¹cy 15 sierpnia £azienki mogli te¿ zajrzeæ
do polowej kawiarenki internetowej oraz stoisk promocyjnych jednostek
badawczo-rozwojowych i orodków badawczo-wdro¿eniowych WP.
Spory ruch panowa³ przy namiocie
Wojskowej
Akademii Technicznej, w którym
prezentowano m. in.
sterowany przez 11
mikrokomputerów
wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ w czasie
rzeczywistym, robot KMURAW-3 
trzeci z serii robotów skonstruowa- Kpt. dr in¿. Krzysztof Murawski (pierwszy z lewej) prezentuje
skonstruowany w ramach pracy badawczej w³asnej robot
nych w Instytucie mobilny KMURAW-3.
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 Dla ka¿dego oficera  mówi³ bohater uroczystoci  prze³omowym
i wielce emocjonalnym prze¿yciem jest rozstanie siê z mundurem. Tak te¿ jest i w moim przypadku. Ju¿ jako cywil chcia³bym
nadal s³u¿yæ swoj¹ wiedz¹
i umiejêtnociami studentom
Wojskowej Akademii Technicznej, jako nauczyciel akademicki
na Wydziale In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej.
Do czasu wyznaczenia nowego zastêpcy komendanta
WAT przez ministra obrony narodowej obowi¹zki te bêdzie Studenci z Kursu S³uchaczy na ¯o³nierzy Zawo¿yczyli p³k. Winnickiemu wielu sukcepe³ni³ p³k dr hab. in¿. Zygmunt dowych
sów i satysfakcji z pracy z m³odzie¿¹ studiuj¹Mierczyk, dotychczasowy ko- c¹ w WAT.
mendant WTW.
Jerzy Markowski
Zdjêcia: Grzegorz Rosiñski

Teleinformatyki i Automatyki Wydzia³u Cybernetyki WAT.
Pokazywany egzemplarz, wyposa¿ony w sensory do pomiaru
odleg³oci i d³ugoci przebytej
drogi oraz czujniki do odczytu
kodów kreskowych  ledzenia
wyznaczonej mu przez operatora
trasy, powsta³ w ramach tzw. pracy badawczej w³asnej kierowanej
przez kpt. dr. in¿. Krzysztofa Murawskiego (oprócz niego, w pracach projektowych i konstrukcyjnych urz¹dzenia uczestniczyli
kpt. rez. dr Jan Chudzikiewicz
i pp³k rez. mgr in¿. Józef Turczyn). Czy¿by przysz³y student WAT?
Budowa oraz dzia³anie robota
by³y te¿ prezentowane na tegorocznym, VIII Festiwalu Nauki.
Na stoisku naszej Alma Mater mo¿na by³o równie¿ obejrzeæ
urz¹dzenia i oprogramowanie bêd¹ce wynikiem pracy w³asnej kpt.
dr. in¿. Krzysztofa Murawskiego ze studentami: mikrokomputerowy system szyfrowania danych, mikrokomputerowy adapter interfejsów komputerowych, mikrokomputerowy symulator-tester pamiêci z interfejsem
USB, a tak¿e oprogramowanie dla systemu
sterowania wspomnianym wy¿ej robotem
mobilnym KMURAW3. Za niewielkie kwoty, mo¿na te¿ by³o nabyæ koszulki i gad¿ety
z logo WAT.
Tekst i zdjêcia
El¿bieta D¹browska
Koszulki i gad¿ety z logo WAT rozchodzi³y siê jak wie¿e
bu³eczki.
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AKTUALNOCI

UWAGA!
KONKURS
Drodzy Czytelnicy!
Dla wiêkszoci z Was wakacje by³y
przede wszystkim okresem zas³u¿onego wypoczynku. Odpoczywalicie od nauki, pracy, dodatkowych zajêæ. Odkrywalicie nowe,
nieznane zak¹tki (w kraju i za granic¹), b¹d
powracalicie do miejsc dobrze Wam znanych. Mamy nadziejê, ¿e  podobnie jak my
 wrócilicie na uczelniê na³adowani pozytywn¹ energi¹, z ca³ym mnóstwem niesamowitych wra¿eñ i prze¿yæ.
PROSIMY! PODZIELCIE SIÊ Z NAMI
SWOIMI WSPOMNIENIAMI Z WAKACJI!
Opowiedzcie nam o miejscach, które Waszym zdaniem warto zobaczyæ. O tym, co
siê Wam przytrafi³o ciekawego. Jury bêdzie
oceniaæ prace w dwu kategoriach: najciekawszy tekst i najciekawsze zdjêcie.
Materia³y mo¿na dostarczaæ poczt¹ elektroniczn¹ lub osobicie do redakcji G³osu
Akademickiego (adresy w stopce redakcyjnej na str. 26) do dnia 5 listopada br.
Rozwi¹zanie konkursu znajdziecie w grudniowym wydaniu naszego pisma. Najciekawsze prace i zdjêcia opublikujemy, a ich
autorów nagrodzimy.
Serdecznie zapraszamy!

Dobrze zrozumiana nauka chroni cz³owieka przed
pych¹, gdy¿ ukazuje mu jego granice.
Albert Schweitzer (1875 - 1965)

Zdjêcie na ok³adce: Mariusz Luberadzki
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WYDARZENIA

NOMINACJE PROFESORSKIE

Prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Rutkowski, absolwent Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej,
od ponad 26 lat zwi¹zany jest z Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹.
Bezporednio po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, gdzie nieprzerwanie pracuje do dzisiaj.
Od pocz¹tku swej pracy uczestniczy³ w zespo³owych badaniach naukowych, które dotyczy³y technologii i konstrukcji detektorów podczerwieni. Szczególnie specjalizowa³ siê w badaniach
zjawisk fotoelektrycznych w pó³przewodnikach o ma³ej szerokoci przerwy energetycznej i ich aplikacjach do detektorów promieniowania podczerwonego. Efektem tych prac by³o uzyskanie
w 1984 r. stopnia doktora nauk technicznych, a nastêpnie w roku
1995 stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie elektroniki.
Jako samodzielny pracownik naukowy rozwija³ technologiê wzrostu heterostruktur pó³przewodnikowych metod¹ epitaksji z fazy ciek³ej oraz prowadzi³ analizê i ocenê kierunku rozwoju technologii detektorów podczerwieni. Bezporednio kierowa³ trzema projektami badawczymi KBN i jedn¹ prac¹ badawcz¹ w³asn¹.
Dorobek naukowo-badawczy prof. dr hab. in¿. Jaros³awa Rutkowskiego obejmuje 2 monografie, ponad 60 prac opublikowanych w znacz¹cych pismach krajowych i zagranicznych oraz redakcjê 5 opracowañ materia³ów konferencyjnych wydanych
w USA postaci tomów Proceedings of SPIE. Jest równie¿ wspó³autorem kilku skryptów dydaktycznych dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.
Jego dzia³alnoæ dydaktyczna zwi¹zana jest g³ównie z nauczaniem Fizyki Ogólnej. Prowadzi³ równie¿ wyk³ady z Fizyki i Elektroniki Cia³a Sta³ego, Optoelektroniki dla studentów Fizyki Technicznej oraz Fizyki i Techniki Podczerwieni w ramach Wszechnicy
Akademickiej WAT. Za swoj¹ pracê dydaktyczno-wychowawcz¹
zosta³ wyró¿niony tytu³em Zas³u¿onego Nauczyciela Akademickiego. By³ równie¿ wielokrotnie wyró¿niony za dzia³alnoæ naukow¹ i organizacyjn¹, m.in. czterokrotnie Nagrodami Rektora WAT.
Jest cz³onkiem Polskiej Sekcji SPIE. Aktywnie dzia³a w pracach
komitetów organizacyjnych krajowych i miêdzynarodowych konferencji naukowych.
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Prof. dr hab. in¿. Lech Solarz (rocznik 1937), jest absolwentem
Fakultetu Wojsk Lotniczych Wojskowej Akademii Technicznej. Studia w Akademii ukoñczy³ w roku 1959. W 1966 r. uzyska³ stopieñ
doktora, a w 1991 r. doktora habilitowanego. Kszta³towany naukowo
przez gen. dyw. prof. dr. hab. in¿. Sylwestra Kaliskiego.
W pocz¹tkach kariery naukowej uczestniczy³ w badaniach analityczno-numerycznych drgañ aerosprê¿ystych i stabilnoci rakiet odkszta³calnych oraz zjawisk przep³ywu w magneto-gazo-dynamicznych (MGD) generatorach energii elektrycznej. Bra³ udzia³ w przygotowaniu skryptów i monografii na temat drgañ i fal, w tym ksi¹¿ki
Drgania i fale w cia³ach sta³ych, PWN, (1966).
Zasadnicze osi¹gniêcia profesora wi¹¿¹ siê z modelowaniem komputerowym zjawisk fizycznych w ró¿norodnych orodkach kontinualnych. Badania z tego zakresu umo¿liwi³y mu syntezê wiedzy, któr¹
wykorzystywa³ w kszta³ceniu studentów.
Prof. Solarz od ponad 40 lat prowadzi zajêcia dydaktyczne w Akademii z przedmiotów wi¹¿¹cych siê z opisem zjawisk mechanicznych, w tym drgañ i fal.
Gros zajêæ przeprowadzi³ z ambitnymi i dobrze przygotowanymi studentami kierunku Fizyka Techniczna. Przez 12 lat sprawowa³
opiekê nad Ko³em Naukowym Fizyków. Przyczyni³ siê do wielu
sukcesów jego cz³onków oraz do powstania ich pierwszych publikacji naukowych.
Jeli jest dumny  jak mówi  to ze swoich studentów i roli, jak¹
odegra³ w ich kszta³towaniu.

Eliza Radzikowska

1

Eliza Radzikowska

21 czerwca br. prezydent RP Aleksander Kwaniewski wrêczy³ akty nadania tytu³u naukowego profesora 68 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (zdj. 3). W tym zacnym gronie znaleli siê dwaj profesorowie Wydzia³u In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej: Jaros³aw Rutkowski (zdj. 1) i Lech Solarz (zdj. 2).
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WYDARZENIA

WIÊTO WOJSKA POLSKIEGO W WAT

ODZNACZENIA

Decyzj¹ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca
2004 r. zostali odznaczeni:
§ Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Augustyn
Chwaleba, Roman S³awomir D¹browski, Wojciech Aleksander
Przetakiewicz
§ Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Henryk
Fiedorowicz, Stanis³aw Wnuczek.
Decyzj¹ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca
2004 r., za zas³ugi w umacnianiu obronnoci i suwerennoci kraju zostali odznaczeni:
§ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi: Leszek Roman Jaroszewicz, Leszek
Jerzy Kachel, Stanis³aw Józef K³osowicz, Marian £apiñski, Henryk edward Pa³aszewski, Kazimierz Jerzy Pluciñski, Zbigniew
Marian Rozmarynowski, Waldemar Andrzej Trzciñski, Ryszard
Bogumi³ Woniak, Jerzy Andrzej Zawadzki
§ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi: Andrzej Stanis³aw Bartnik, Tadeusz
Pawe³ Komorowski, Stanis³aw Popiel, Mieczys³aw Przybysz, Zygmunt Pszczó³kowski, Jolanta Raszewska, Krzysztof Gerard Rutyna, Waldemar Sk³adanowski, Pawe³ Szczepañski, Andrzej Marian
Typiak, Andrzej Sylwester Wojciechowski, Wojciech Zieliñski.
§ Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi: Zdzis³aw Miko³aj Bociarski, Jaros³aw Zbigniew Czarnecki, Jerzy Bogdan Do³owski, Anna Zofia Drzewiñska, Wojciech Furmanek, Dariusz Gadziñski, Andrzej Marek
Gajewski, El¿bieta Stanis³awa Iwanicka, Jacek Jarmakiewicz, Robert Stanis³aw Kamiñski, Dariusz Kania, Piotr tomasz Kaniewski,
Ryszard Kasprowicz, Andrzej Kisiel, Tomasz Kraszewski, Dariusz
Andrzej Laskowski, Przemys³aw Szymon Lesner, Piotr Przemys³aw Leszczyñski, Mariusz Wies³aw Luberadzki, Rados³aw £yszkowski, Krzysztof Marek Motyl, Tomasz Ryszard Or¿anowski,
Dariusz Pa, Dariusz Pytlos, El¿bieta Ewa R¹pa³a, Arkadiusz Tomasz Sala, Ewa Katarzyna Sitek, Leokadia S³owiñska, Tomasz Kazimierz Sosnowski, S³awomir Stêpieñ, Piotr Szafraniec, Marian
Szymczyk, El¿bieta Janina Trocka, Bronis³aw Ignacy Wajszczyk.
Jak co roku, z okazji wiêta Wojska Polskiego, za d³ugoletni¹,
wzorow¹ s³u¿bê lub pracê w Wojsku Polskim, minister obrony narodowej przyzna³ medale Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny. Z³ote
Medale otrzyma³o 19 osób, srebrne  33 osoby, br¹zowe  59 osób.

Minister przyzna³ te¿ medale Za Zas³ugi Dla Obronnoci Kraju.
Z³ote otrzyma³y 33 osoby, srebrne  27 osób, br¹zowe  40 osób.

AWANSE

Decyzj¹ ministra obrony narodowej z dnia 27 lipca 2004 r., szeædziesiêciu piêciu oficerów Wojskowej Akademii Technicznej, z dniem
15 sierpnia br., zosta³o mianowanych na wy¿sze stopnie wojskowe:
§ na stopieñ pu³kownika: pp³k Krzysztof Kopczyñski, pp³k
Krzysztof Kroszczyñski, pp³k Andrzej Typiak
§ na stopieñ podpu³kownika: mjr Ryszard Chachurski, mjr Zbigniew
G³odowski, mjr Robert
Koch, mjr Wies³aw Mielniczuk, mjr Artur Miktus, mjr Mateusz Pasternak, mjr Ryszard Szplet
§ na stopieñ majora: kpt. Odznaczeni Krzy¿ami i awansowani na wyAdam Bartnicki, kpt. Pa- ¿sze stopnie oficerskie.
we³ Dobrzyñski, kpt. Marek Filipowicz, kpt. Krzysztof Firmanty, kpt. Jakub Kamierczak, kpt. Robert Krawczak, kpt. Adam
Kristowski, kpt. Andrzej Morka, kpt. Krzysztof Motyl, kpt. Miros³aw Nowakowski, kpt. Tomasz Or¿anowski, kpt. Robert Panowicz, kpt. Piotr Popis, kpt. Jaros³aw Sieczka, kpt. S³awomir
Stêpieñ, kpt. Zbigniew Surma, kpt. S³awomir Tkaczuk, kpt. Miros³aw Zahor
§ na stopieñ kapitana: por. Artur Arciuch, por. Jacek Baraniak,
por. Mariusz Bednarczyk, por. Miros³aw Czy¿ewski, por. Jerzy
Do³owski, por. Micha³ Frant, por. Boles³aw Giemza, por. Mariusz
Gontarczyk, por. Cezary Gurzyñski, por. Maciej Henzel, por.
Zdzis³aw Hryciów, por. Piotr Jakubik, por. Pawe³ Jówik, por.
Pawe³ Kamiñski, por. Tomasz Kijko, por. Robert Komarc, por.
Wojciech Koperski, por. Tomasz Kraszewski, por. Jacek Kwiatkowski, por. Sebastian £awniczak, por. Krzysztof Mañk, por.
Krzysztof Malanka, por. Janusz Miko³ajczyk, por. Pawe³ Niedziejko, por. Norbert Pa³ka, por. Kazimierz Piwowarczyk, por.
Rafa³ rakowski, por. Dariusz Rodzik, por. Rados³aw Sekunda, por.
Bogus³aw Siod³owski, por. Piotr Sprawka, por. Jacek widerski,
por. Zbigniew wierczyñski, por. Tomasz Tarnawski, por. Janusz
Torzewski, por. Jaros³aw Zelkowski
§ na stopieñ porucznika: ppor. Paw³a Zieliñskiego. (ed)
Zdzis³awa Król

W pi¹tek, 13 sierpnia, z okazji wiêta Wojska Polskiego, odby³a siê w naszej Alma Mater uroczystoæ wrêczenia odznaczeñ
pañstwowych i awansów na wy¿szy stopieñ oficerski.

GOCIE W WAT

Porozumienie z Politechnik¹ Warszawsk¹
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zumienia intencyjnego o wspó³pracy dydaktycznej miêdzy naszymi
uczelniami. Jego treæ jest dostêpna w serwisie intranetowym uczelni.
Zakoñczenie wizyty
mia³o wybitnie rekreacyjny charakter, gdy¿ odbywa³o siê w zespole strzelnic WAT. Gocie mieli
okazjê sprawdziæ siê
w strzelaniu z broni krótkiej i d³ugiej ró¿nego typu.
Wyniki... pozostan¹ jednak tajemnic¹.
Zdzis³awa Król

6 lipca br. goci³a w naszej uczelni delegacja w³adz Politechniki
Warszawskiej z JM rektorem prof. dr. hab. in¿. Stanis³awem Mañkowskim na czele. W sk³ad delegacji wchodzili równie¿: prorektor ds. nauki
prof. dr hab. in¿. Piotr Wolañski, prorektor ds. ogólnych prof. dr hab.
in¿. W³odzimierz Kurnik, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. in¿.
Andrzej Jakubiak,prorektor ds. Szko³y Nauk Technicznych i Spo³ecznych w P³ocku prof. dr hab. in¿. Janusz Zieliñski oraz kierownik Biura
Rektora mgr in¿. Marek So³tyski.
Gocie w towarzystwie rektora WAT gen. bryg. prof. dr. hab. in¿.
Bogus³awa Smólskiego, prorektora ds. kszta³cenia Rados³awa Trêbiñskiego oraz dyrektora administracyjnego dr. in¿. Andrzeja Witczaka
obejrzeli bazê laboratoryjno-sprzêtow¹ Laboratorium Konstrukcji
Specjalnych i Balistyki w Instytucie Elektromechaniki na Wydziale
Mechatroniki. Ze szczególnym zainteresowaniem spotka³y siê opracowane w IEM w ostatnich latach konstrukcje broni i amunicji.
Zasadniczym punktem pobytu kierownictwa Politechniki Warszawskiej w Wojskowej Akademii Technicznej by³o podpisanie poro-

Rektorzy PW i WAT na strzelnicy.

Jerzy Markowski
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Zmiany w systemie kszta³cenia polskich oficerów w kregu zainteresowañ chiñskich wojskowych
skiej Akademii Obrony Narodowej w sk³adzie: gen. Zhao Keming, gen.
mjr Su Xisheng, st. p³k Yao HONGXI, st. p³k Huang Shujin, p³k Zhang
Yongmin, pp³k Zhai Xianjun. Delegacji towarzyszyli st. p³k Pang Hongjin  attache obrony przy Ambasadzie Chiñskiej Republiki Ludowej
w Warszawie oraz jego zastêpca pp³k Li Mantian.
Gospodarzem spotkania, jakie odby³o siê w Komendzie WAT, by³
prorektor ds. kszta³cenia prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski. (ed)

El¿bieta D¹browska

Historia, struktura,
organizacja i system nauczania Wojskowej Akademii Technicznej, a tak¿e jej rola i zadania we
wdra¿aniu rozwi¹zañ
naukowych w Si³ach
Zbrojnych RP by³y celami wizyty, jak¹ 14 lipca br. z³o¿y³a w naszej
uczelni delegacja Chiñ-

Chiñscy wojskowi ¿ywo interesowali siê przemianami,
jakie zasz³y w Akademii w ci¹gu ostatnich kilku lat.

Powakacyjne wizyty w Instytucie Optoelektroniki
Zwykle wrzesieñ jest miesi¹cem ulubionym przez organizatorów konferencji. Pracownicy wracaj¹ po wakacjach, a studenci
dopiero szykuj¹ siê do powrotów. W tym czasie maj¹ miejsce równie¿ robocze wizyty po³¹czone ze zwiedzaniem instytucji
naukowych. Dla Instytutu Optoelektroniki, bardzo czêsto odwiedzanego przez delegacje goszcz¹ce w WAT lub przybywaj¹ce
na zaproszenie MON, okres ten zacz¹³ siê na dobre.
Z a p o cz¹tkowa³a go
delegacja reprezentuj¹ca
wojskow¹
metrologiê
Królestwa
Hiszpanii.
19 sierpnia
pu³kownik
Angelo
A.
Menendez
oraz kapitan
Casimiro M. Hiszpañska delegacja przy stanowisku do laserowego nanoszenie cienkich warstw w Laboratorium Technologii NanometroG a r c i a wych IOE.
z CLAEX 
instytucji prowadz¹cej badania w zakresie techniki lotniczej 
odwiedzili Laboratorium Metrologii Optoelektronicznej IOE.
Kilka dni póniej IOE
goci³ przebywaj¹ceg w Polsce Roberta E. Armstronga
z Wirginii, profesora Center
for Technology and National Security Policy oraz National Defense University.
Profesor Armstrong, na co
dzieñ zajmuj¹cy siê techniczn¹ stron¹ biotechnologii
(w odró¿nieniu od medycznej), odwiedzi³ kilka polskich instytutów. W Instytucie Optoelektroniki WAT
gros uwagi powieci³ tematom zwi¹zanym z wykryRobert E. Armstrong.
waniem zagro¿eñ biologicznych metodami optoelektronicznym. W zakresie tym rysuj¹ siê szanse
wspólnych projektów badawczych.
Przedstawiciele Wojsk L¹dowych Armii Szwedzkiej mjr Rolf
Lindquist oraz mjr Peter Mattsson zajmuj¹cy siê wspó³prac¹ w za-
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kresie walki elektronicznej, odwiedzaj¹c
Akademiê 2 wrzenia,
zwiedzili równie¿ IOE.
Z³o¿ony rok temu
przez IOE projekt Centrum
Doskona³oci
OPTEL, który zalaz³ siê
w grupie 11 projektów Mjr Rolf Lindquist oraz mjr Peter Mattsson podwytypowanych przez czas spotkania z w³adzami uczelni.
MNiI jako szczególnie
interesuj¹ce, wywo³a³ zainteresowanie strony amerykañskiej oraz wa¿n¹
dla Instytutu wizytê. 6 wrzenia IOE odwiedzi³ profesor John M.
Niedzwecki oraz dr John L. Junkins z Texas A&M University System
wraz z Adamem K. Bergmannem z Lockheed Martin Aeronautics Company - dyrektorem Biura F-16 w Polsce. Te dwie instytucje s¹ ze sob¹
zwi¹zane tematyk¹ badawcz¹, a celem wizyty by³o nawi¹zanie cis³ego kontaktu z Instytutem Optoelektroniki, w zwi¹zku z rozwojem
wspó³pracy naukowej i badawczej z USA w ramach offsetu firmy
Lockheed-Martin.
Poszukiwanie
partnerów i mo¿liwoci wspó³pracy
w zakresie badañ
obronnych w czasach walki z terroryzmem jest tematem wielu spotkañ
i wizyt. Taki te¿
charakter mia³a wizyta przedstawicieli
KIDA (Koreañski
Przedstawiciele KIDA podczas spotkania z w³adzami
Instytut
Analiz Akademii.
Obronnych): dyrektora instytutu, dr Dong Joon Hwang oraz Nam Hoon Cho, dyrektora biura
ds. wspó³pracy badawczej i zagranicznej, która odby³a siê 13 wrzenia.
Mamy nadziejê, ¿e owoce kolejnych wizyt poznamy ju¿ wkrótce.
dr in¿. Zbigniew Patron
Zdjêcia: Zdzis³awa Król
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE RYSZARDZIE BOCHENKU
10 czerwca br. zmar³ p³k rez. dr hab. in¿.
Ryszard Bochenek, profesor Wojskowej
Akademii Technicznej. Cz³owiek oddany nauce, wspania³y Nauczyciel, serdeczny Kolega i Przyjaciel.
Urodzi³ siê 27 marca 1931 r. w D¹browie
Górniczej. W 1949 r. wst¹pi³ ochotniczo
do Wojska Polskiego i po przeszkoleniu w 11.
Pu³ku Piechoty otrzyma³ przydzia³ do Kompanii Akademickiej w Gdañsku. Odbywaj¹c
s³u¿bê wojskow¹ w Kompanii Akademickiej, przeformowanej nastêpnie w Gdañski Fakultet Wojskowy, w latach 1949-1951 studiowa³
na Wydziale In¿ynierii L¹dowo-Wodnej Politechniki Gdañskiej. W 1951
r. zosta³ przeniesiony s³u¿bowo na 3 rok studiów Fakultetu Wojsk
In¿ynieryjnych w Wojskowej Akademii Technicznej. Studia wy¿sze
techniczne I stopnia w WAT ukoñczy³ w 1953 r. z wyró¿nieniem
w stopniu kapitana, otrzymuj¹c dyplom in¿yniera budownictwa.
Po ukoñczeniu WAT, w latach 1953-1954 pe³ni³ s³u¿bê w Dowództwie Pomorskiego Okrêgu Wojskowego, na stanowisku zastêpcy
kierownika Sekcji Fortyfikacji. W koñcu 1954 r. zosta³ przeniesiony
s³u¿bowo do WAT na stanowisko wyk³adowcy w Katedrze In¿ynierii
Wojskowej. Pe³ni¹c obowi¹zki wyk³adowcy w latach 1954-1956 studiowa³ na Fakultecie Wieczorowym WAT. W 1956 r. otrzyma³ dyplom
magistra in¿yniera budownictwa l¹dowego w zakresie in¿ynierii wojskowej. W latach 1955-1968 by³ wyk³adowc¹ w Katedrze In¿ynierii
Wojskowej WAT.
Od 1968 r., jako starszy wyk³adowca, pe³ni³ obowi¹zki kierownika Zak³adu Organizacji Prac In¿ynieryjnych. W 1966 r. obroni³
pracê doktorsk¹ na Wydziale In¿ynierii Budowlanej Politechniki
Warszawskiej i uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych. W latach 1970-1984 pe³ni³ obowi¹zki szefa Katedry In¿ynierii Wojskowej WAT. Od 1985 r. by³ za zastêpc¹ szefa tej Katedry. W 1991 r.,
po 42 latach s³u¿by wojskowej, zosta³ zwolniony do rezerwy.
W 1993 r., uchwa³¹ Rady Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Od 1994 r. pracowa³ w Instytucie Logistyki, przemianowanym nastêpnie na Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki WAT
na stanowisku profesora, bior¹c aktywny udzia³ w pracach naukowych i procesie dydaktycznym tych Instytutów.
Dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ rozpocz¹³ w 1954 r., podczas s³u¿by w Dowództwie Pomorskiego Okrêgu Wojskowego, bior¹c udzia³
w planowaniu, programowaniu i realizacji pierwszych w Polsce, po II
wojnie wiatowej, badaniach poligonowych w skali naturalnej, nad wytrzyma³oci¹ (odpornoci¹) budowli fortyfikacyjnych na destrukcyjne
dzia³anie klasycznych rodków ra¿enia (Badania Hel - 1954). S³u¿¹c
od 1955 r. w Katedrze In¿ynierii Wojskowej WAT systematycznie zajmowa³ siê dzia³alnoci¹ naukowo-badawcz¹ w ró¿nych obszarach.

Przedmiotem zainteresowañ naukowych Profesora by³y g³ównie
in¿ynieria wojskowa i jej historia. Wynikiem zainteresowañ i studiów
z tego zakresu s¹ publikacje, sporód których wymieniæ nale¿y: Zastosowanie mig³owców w budownictwie. Od muru chiñskiego do linii
Maginota (50 wieków historii fortyfikacji), Tysi¹c s³ów o in¿ynierii
i fortyfikacji (Leksykon historyczno-techniczny), Problem militarnego funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych na przyk³adzie twierdzy Modlin, Fortyfikacje Polski w wojnie obronnej 1939 r., Kliometryczna metoda badañ budowli i zespo³ów fortyfikacyjnych
i wreszcie Twierdza Modlin. Ukoronowaniem finalnym studiów i badañ z tego obszaru by³a rozprawa habilitacyjna Problem militarnego
funkcjonowania budowli fortyfikacyjnych na przyk³adzie twierdzy
Modlin, ukoñczona w 1991 r.
Od 1992 r. uczestniczy³ w badaniach archeologicznych-architektonicznych fortyfikacji twierdzy Jasna Góra, jako cz³onek Zespo³u Badawczego powo³anego przez Klasztor Ojców Paulinów i Pañstwow¹
S³u¿bê Ochrony Zabytków w Czêstochowie. Wynikiem tych badañ
jest monografia historyczno-techniczna twierdzy jasnogórskiej, która
w postaci ksi¹¿ki pt. Twierdza Jasna Góra zosta³a wydana w po³owie 1996 r. nak³adem wydawnictwa Bellona.
Z problematyk¹ badañ nad budownictwem obronnym zwi¹zana
by³a dzia³alnoæ badawcza Profesora, szczególnie intensywna w latach
1968-2004, w zakresie diagnostyki wytrzyma³ociowej militarnych
i cywilnych budowli in¿ynierskich, technologii i organizacji funkcjonowania systemów wojskowo-in¿ynieryjnych oraz badania wspó³czesnego systemu zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹. Bilans dzia³alnoci
naukowej Profesora to udzia³ w 26 tematach badawczych (w roli uczestnika lub kierownika) oraz 60 publikacji.
Ponadto, aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu naukowym rodowiska
warszawskiego, bêd¹c prezesem Oddzia³u Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji oraz cz³onkiem Rady Naukowej Oddzia³u
Warszawskiego TNOiK, a tak¿e cz³onkiem Rady Naukowo-Programowej wydawnictw Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji i cz³onkiem
Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej.
Dzia³alnoæ dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1955 r. w Katedrze In¿ynierii
Wojskowej WAT. Wyk³ada³ Fortyfikacjê, In¿ynieryjne Zabezpieczenie
Dzia³añ Bojowych oraz Technologiê i Organizacjê Wojskowych Prac In¿ynieryjnych. Bilans tej dzia³alnoci to przeprowadzenie oko³o 7600 godz.
zajêæ dydaktycznych (wyk³adów i æwiczeñ) i kierowanie 75 pracami dyplomowymi (na studiach magisterskich i podyplomowych). W dydaktyce specjalizowa³ siê w grach decyzyjnych ze wspomaganiem komputerowym. Za pracê dydaktyczn¹ i wychowawcz¹ zosta³ wyró¿niony tytu³ami Przoduj¹cego Nauczyciela Akademickiego oraz Zas³u¿onego Nauczyciela Wychowawcy M³odzie¿y.
P³k rez. dr hab. in¿. Ryszard Bochenek, profesor WAT zosta³
pochowany na Cmentarzu Komunalnym (d. Wojskowym) na Pow¹zkach w Warszawie. Uczelnia i studenci stracili uczonego, nauczyciela wychowawcê i przyjaciela m³odzie¿y, a przede wszystkim m¹drego
i dobrego cz³owieka.

Podziêkowanie
Wszystkim Przyjacio³om, Kole¿ankom i Kolegom  Wspó³pracownikom i Studentom p. p³k. rez. dr. hab. in¿. Ryszarda Bochenka,
profesora WAT, którzy tak licznie uczestniczyli w uroczystociach pogrzebowych Naszego Ukochanego Mê¿a, Taty i Dziadziusia, sk³adamy z serca p³yn¹ce podziêkowania.
Szczególnie gor¹co dziêkujemy komendantowi-rektorowi WAT gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awowi Smólskiemu, gen. bryg. dr.
hab. Stefanowi W³udyce, dyrektorowi IASDL p³k. dr. hab. in¿. Zbigniewowi wi¹tnickiemu. Sk³adamy podziêkowania z-cy dyrektora
IASDL p³k. dr. Andrzejowi Janickiemu, mjr. mgr. in¿. Tomaszowi Waniewskiemu, kpt. mgr. in¿. Szymonowi Mitkow, kpt. mgr. in¿.
Jaros³awowi Sieczce i por. mgr. in¿. Jaros³awowi Zelkowskiemu za ogromn¹ ¿yczliwoæ i wszelk¹ pomoc niesione nam w tych najtrudniejszych chwilach naszego ¿ycia.
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Zdzis³awa Król

ZESPÓ£ BADAWCZY KRYPTOLOGII
dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki, prof. ndzw. WAT

Zdzis³awa Król

Zespó³ Badawczy Kryptologii Instytutu Matematyki i Kryptologii (IMiK) Wydzia³u Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej,
kierowany przez dr. hab. n. mat. Jerzego Gawineckiego, prof.
ndzw. WAT, powsta³ na pocz¹tku lat 90. W jego sk³ad wchodz¹ matematycy, kryptolodzy, informatycy, elektronicy i pracownicy naukowo-dydaktyczni Zak³adu Podstaw Kryptografii i Kryptoanaliz IMiK
oraz Zak³adu Kryptologii WTW. Obecnie tworzy go 18 pracowników:
1 profesor, 2 doktorów habilitowanych, 8 doktorów, 5 magistrów in¿ynierów oraz 2 pracowników pomocniczych.
G³ówne profile dzia³alnoci naukowej Zespo³u Badawczego Kryptologii koncentruj¹ siê na projektowaniu algorytmów kryptograficznych
(symetrycznych i asymetrycznych  klucza publicznego), analizie bezpieczeñstwa znanych i nowych algorytmów czyli kryptoanalizie
oraz wdra¿aniu i implementacji tych algorytmów w konkretnych urz¹dzeniach np.
w strukturach programowalnych i procesorach.
Bardziej szczegó³owo,
dzia³alnoæ naukowa Zespo³u
obejmuje metody projektowania algorytmów blokowych
opartych na strukturze Feistela oraz jej modyfikacjach; Zespó³ Badawczy Kryptologii.W pierwszym
metody projektowania algo- rzêdzie: dr Janusz Szmidt, dr hab. n. mat.
rytmów blokowych z wyko- Jerzy Gawinecki, dr Piotr Kacprzyk. W drurzystaniem funkcji silnie nie- gim rzêdzie: Pawe³ So³tysiak, dr in¿. Piotr
Bora, kpt. mgr in¿. Tomasz Kijko, p³k dr in¿.
liniowych; projektowanie Marek Salamon. W trzecim rzêdzie: kpt. mgr
szyfrów strumieniowych; in¿. Micha³ Misztal, kpt. mgr in¿. Jaros³aw
metody konstrukcji protoko- £azuka, chor. in¿. Pawe³ Fiodorów. W czwarrzêdzie: kpt. mgr in¿. Andrzej Szymañ³ów kryptograficznych: pra- tym
ski, kpt. mgr in¿. Krzysztof Mañk, dr Arkacuj¹cych z wykorzystaniem diusz Szymaniec. Na zdjêciu brak: prof. dr.
algorytmów klucza publicz- hab. Wojciecha Zaj¹czkowskiego, dr. hab.
nego oraz pracuj¹cych z wy- Henryka Adamczyka, dr. Marka Kojdeckiego, dr. Lucjana Kowalskiego, dr. in¿. Krzyszkorzystaniem algorytmów tofa Murawskiego.
symetrycznych; kryptoanalizê szyfrów blokowych; kryptoanalizê liniow¹, kryptoanalizê ró¿nicow¹;
ataki algebraiczne; metody ataków na protoko³y kryptograficzne; analizê
generatorów w szyfrach strumieniowych: odpornoæ generatorów na znane ataki: korelacyjne i algebraiczne; testy statystyczne generowanych ci¹gów strumienia klucza; badania mo¿liwoci implementacyjnych algorytmów kryptograficznych zarówno klucza publicznego, jak i symetrycznych w rodowisku procesorów 8-io i 16-to bitowych (karty inteligentne), w strukturach programowalnych FPGA, w tym: minimalne wymagania sprzêtowe dla implementacji algorytmów kryptograficznych; szybkoæ pracy algorytmów w wybranych rodowiskach.
Instytut Matematyki i Kryptologii od roku 1997 profiluje kszta³cenie studentów Wydzia³u Cybernetyki WAT na specjalnoci Kryptologia. Do tego celu opracowano nowe programy i przedmioty nauczania, a tak¿e stanowiska i oprogramowanie komputerowe do prowadzenia praktycznych æwiczeñ, laboratoriów i projektów przejcio-
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wych. W latach 1997-2004 specjalnoæ tê ukoñczy³o 48 magistrów
in¿ynierów informatyków-kryptologów. Kolejne 22 osoby kontynuuj¹ studia kryptologiczne.
Opracowane programy, materia³y dydaktyczne i oprogramowanie
komputerowe  po odpowiednich zmianach wynikaj¹cych z koniecznoci dostosowania do aktualnego stanu wiedzy w burzliwie rozwijaj¹cej siê dziedzinie, jak¹ jest kryptologia  pos³u¿¹ do wykszta³cenia
kolejnych specjalistów z tej dziedziny. Prowadzone s¹ tak¿e szkolenia
specjalistyczne np. w ramach miêdzynarodowych warsztatów kryptologicznych organizowanych przez Instytut Matematyczny PAN
w Bêdlewie oraz w ramach tzw. tutoriali na Krajowych Konferencjach
Zastosowañ Kryptografii ENIGMA w Warszawie.
Pracownicy Zespo³u bior¹ udzia³ w wiêkszoci wa¿niejszych wydarzeñ kryptologicznych (np. konferencjach, warsztatach itp.) odbywaj¹cych siê na ca³ym wiecie. Dziêki temu maj¹ tak¿e dostêp do wszelkich najnowszych materia³ów i opracowañ z dziedziny kryptologii.
Odbywaj¹ konsultacje naukowe z najwiêkszymi specjalistami z poszczególnych ga³êzi kryptologii.
Zespó³ wspó³pracuje z nastêpuj¹cymi krajowymi orodkami naukowymi: Instytutem Matematycznym PAN w Warszawie, Instytutem Matematyki Politechniki Warszawskiej, Instytutem Telekomunikacji PW, Wydzia³em Matematyki i Nauk Informacyjnych PW oraz
z firmami komercyjnymi: COMP S.A., ENIGMA i wieloma innymi.
Dr hab. n. mat. J. Gawinecki, prof. ndzw. WAT, jest ponadto, od kilku
lat, przewodnicz¹cym Sekcji Kryptologii na Ogólnopolskich Konferencjach Zastosowañ Matematyki w Zakopanem.
Zespó³ Badawczy Kryptologii mo¿e siê te¿ poszczyciæ wspó³prac¹
z orodkami zagranicznymi takimi jak: Department of Electrical Engineering, Universytet Leuven, Heverlee z Belgii; Computer Science
Department Technion  Israel Institute of Technology; Instytut Informatyki w Ecole Normale Supérieure, Pary¿, Francja; Cryptomathic,
Aurhus, Dania; Macquarie University, Australia; Department of Computer Science, Darmstadt University of Technology, Darmstadt, Niemcy;
Europejskie Centrum Doskona³oci (Network of Excellence) ECRYPT.
Pracownicy naukowi Zespo³u, wspólnie z pracownikami Instytutu Matematycznego PAN, reprezentuj¹ polsk¹ naukê w nowym projekcie europejskim pod nazw¹ European Network of Excellence in
Cryptology w skrócie ECRYPT.
ECRYPT jest europejskim odpowiednikiem Centrum Doskona³oci (Network of Excellence) w dziedzinie kryptologii planowanym
na lata 2004-2008 (48 miesiêcy). Kryptologia, w rozumieniu tego
projektu, to nauka badaj¹ca techniki matematyczne jako metody dostarczaj¹ce poufnoci, tajnoci, autentycznoci i innych podobnych
w³asnoci w informacji cyfrowej. Kryptologia jest interdyscyplinarn¹ dziedzin¹ badañ maj¹c¹ bardzo istotny (strategiczny) wp³yw na
europejsk¹ gospodarkê, a tak¿e na spo³ecznoæ europejsk¹ jako ca³oæ. Jest ona jedynym, fundamentalnym sposobem zapewniaj¹cym
bezpieczeñstwo i prywatnoæ w zarz¹dzaniu dobrami cyfrowymi
w Spo³eczeñstwie Informatycznym.
Pracownicy Zespo³u bior¹ udzia³ w pracach dwóch g³ównych laboratoriów (Virtual Labs) projektu ECRYPT: SVTL  Laboratorium Algorytmów Symetrycznych i AZTEC  Laboratorium Algorytmów Asymetrycznych (klucza publicznego). Zadaniami pierwszego z ww. laboratoriów s¹: projekt bezpiecznego szyfru strumieniowego oraz analiza
bezpieczeñstwa obecnego standardu szyfrowania danych AES. Do zadañ drugiego nale¿¹: udowadnialne bezpieczeñstwo algorytmów, projekt kryptosystemu asymetrycznego, alternatywy dla RSA, konstruk-
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cja algorytmów asymetrycznych o specjalnych w³asnociach, kryptoanaliza znanych i nowoopracowanych algorytmów asymetrycznych.
Zespó³ Badawczy Kryptologii by³ g³ównym organizatorem miêdzynarodowej konferencji EUROCRYPT 2003, jaka odby³a siê w Warszawie
w dniach 4-8.05.2003 r., i na której obowi¹zki General Chair pe³ni³ dr hab. n.
mat. Jerzy Gawinecki, prof. ndzw WAT. Konferencja, nad któr¹ honorowy patronat sprawowali prezydent RP Aleksander Kwaniewski i minister nauki, przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych prof. Micha³
Kleiber, okaza³a siê sukcesem naukowym i organizacyjnym. Bra³o w niej
udzia³ ok. 400 kryptologów z ca³ego wiata, a prezydent IACR
prof. A. Clark wyró¿ni³ na niej dr. hab. n. mat. J. Gawineckiego, prof.
ndzw. WAT, dyplomem Za wielki wk³ad w rozwój wiatowej kryptologii. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e konferencja z cyklu EUROCRYPT
odby³a siê w Polsce po raz pierwszy, co wiadczy o uznaniu dokonañ
Zespo³u przez International Association for Cryptologic Research (IACR).
Cz³onkowie Zespo³u dzia³aj¹ aktywnie w miêdzynarodowych organizacjach naukowych: dr hab. n. mat. J. Gawinecki, prof. ndzw. WAT
i dr J. Szmidt s¹ od 1997 r. cz³onkami International Association for Cryptologic Research; dr hab. n. mat. J. Gawinecki, prof. ndzw. WAT, jest od
1.02.2002 r. dyrektorem International Association for Cryptologic Research, ponadto wielokrotnie przebywa³ naukowo jako visiting professor
w Computer Science Department of Technion  Israel Institute of Technology w Hajfie (Izrael). Pracownicy Zespo³u odbywali te¿ zagraniczne sta¿e naukowe: mgr in¿. Micha³ Misztal w Department of Electrical Engineering Devision COSIC  Computer Security and Industrial Cryptology,
Katholieke Universiteit Leuven, Heverlee, Belgia; mgr in¿. Krzysztof Mañk
w Department of Mathematics Macquarie University, Sydney, Australia.
Prace naukowo-badawcze Zespo³u prowadzone s¹ w unikalnym
Laboratorium Badawczym Kryptologii (z pomieszczeniami certyfikowanymi do klauzuli cile Tajne i Crypto, ³¹cznie z mo¿liwoci¹
wytwarzania i badania algorytmów do klauzuli cile Tajne). Jest ono
wyposa¿one w najnowoczeniejszy sprzêt kryptologiczny spe³niaj¹cy
zarówno normy NATO, jak i polskie. Uzyska³o tak¿e certyfikat bezpieczeñstwa WSI nr 037/2003/JCW zapewniaj¹cy wymagany poziom bez-

pieczeñstwa i ochrony informacji niejawnych w zakresie pomieszczeñ
i systemów teleinformatycznych oraz wiadectwo uznania Nr 038/2004/
JCW w WSI potwierdzaj¹ce spe³nianie ogólnych wymagañ dotycz¹cych kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcowych.
Jednym z celów dzia³alnoci Laboratorium Badawczego Kryptologii
jest te¿ dzia³alnoæ us³ugowa. Obejmuje ona badanie urz¹dzeñ i algorytmów kryptograficznych stosowanych do utajniania informacji niejawnej
oraz konstruowanie algorytmów, urz¹dzeñ kryptograficznych i szyfratorów do zastosowañ militarnych i komercyjnych (np. w bankowoci).
Laboratorium jest wyposa¿one w unikalne pomieszczenia, sprzêt
i systemy umo¿liwiaj¹ce pracê na dowolnej klasy komputerach bez
obawy o ujawnienie obrabianych danych. Mo¿na wiêc wykonywaæ
w niej prace kryptologiczne, tj. projektowanie algorytmów szyfrowania, kryptoanalizê, a przede wszystkim generowanie kluczy kryptograficznych bez obawy, ¿e zostan¹ one przechwycone.
Miêdzy innymi 64-bitowe serwery Alpha, jak i dwuprocesorowe
stacje robocze klasy PC, umo¿liwiaj¹ bardzo szybkie przetwarzanie
danych, co jest niezbêdne w kryptologii np. w stosowaniu algorytmów
opartych na problemach trudnych obliczeniowo i atakach na nie oraz
w przeprowadzaniu kryptoanalizy wszelkich kryptosystemów. Serwer
Alpha jest najpopularniejsz¹ maszyn¹ wspó³czesnych kryptologów.
11 lutego 2002 r. zosta³a powo³ana przez szefa WSI Kancelaria
Materia³ów i rodków Kryptograficznych, druga w Si³ach Zbrojnych
RP Kancelaria Krypto.
Laboratorium Badawcze Kryptologii jest ponadto wyposa¿one w szereg komputerów typu TEMPEST spe³niaj¹cych normy NATO AMSG
720B (TAJNE) i w urz¹dzenia towarzysz¹ce, na których mo¿na przetwarzaæ informacje o klauzulach Tajne, cile Tajne i Crypto. Poniewa¿
s¹ zabezpieczone przed ulotem elektromagnetycznym, umo¿liwiaj¹ pracê
nad dokumentami i zadaniami tajnymi oraz poufnymi. ¯adne dane przetwarzane na tym sprzêcie nie mog¹ byæ przechwycone z zewn¹trz.
Od momentu powstania Zespó³ Badawczy Kryptologii zrealizowa³ nastêpuj¹ce projekty badawcze: grant pt. Badanie i implementacja systemów
kryptograficznych opartych na problemach trudnych obliczeniowo (19961999); praca badawcza w³asna Nowoczesne kierunki i trendy badawcze
w kryptologii i wojskowych zastosowaniach badañ operacyjnych (1999);
praca badawcza w³asna Badanie wybranych algorytmów kryptograficznych (1999); grant pt. Badanie i projektowanie algorytmów kryptograficznych (2000-2002); praca badawcza w³asna Metody obliczania logarytmu dyskretnego i faktoryzacji i ich sprzêtowe realizacje dla potrzeb
obliczeñ kryptograficznych (2002); praca badawcza w³asna Metody i narzêdzia badañ implementacyjnych algorytmów kryptograficznych (2002);
grant Metody badania i konstruowania bezpiecznych algorytmów kryptograficznych wraz z ich implementacj¹ i realizacj¹ sprzêtow¹ (20032006) oraz 6 prac naukowo-badawczych z zakresu kryptologii.
Wyniki prac pracowników Zespo³u s¹ publikowane na konferencjach
krajowych i zagranicznych, a tak¿e w Biuletynie WAT. Ukaza³y siê ju¿
trzy wydania Biuletynu pt. Kryptologia, a w druku jest czwarte. Pracownicy Zespo³u opublikowali tak¿e jedn¹ monografiê: J. Gawinecki,
J. Szmidt Zastosowania cia³ skoñczonych i krzywych eliptycznych
w kryptografii, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o o., Warszawa 1999,
2002 (wydanie rozszerzone) oraz skrypt: M. Misztal, J. Szmidt Wstêp
do kryptologii, Wy¿sza Szko³a Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania,
Warszawa 2001, 2004 (wyd. 3, poprawione). Wiêksza czêæ wyników
badañ ma charakter niejawny, dlatego te¿ nie mo¿e byæ publikowana.
W Zespole powsta³a rozprawa doktorska z zakresu kryptologii,
a 3 kolejne s¹ w przygotowaniu. Zrealizowano 3 inwestycje, w tym
2 aparaturowe i 1 budowlan¹, finansowane ze rodków KBN.
Zespó³ dokonuje te¿ szeregu ekspertyz z dziedziny kryptologii.
Ostatnio dokona³ m. in., audytu Rozwoju koncepcji kryptologii w Si³ach Zbrojnych RP na lata 2003-2008.
Komitet Badañ Naukowych, uchwa³¹ z dnia 16 wrzenia 2004 r.,
przyzna³ status Centrum Doskona³oci Kryptologii Zespo³owi badawczemu Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki WAT.
kpt. mgr in¿. Micha³ Misztal
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ZESPÓ£ BADAWCZY
TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI
prof. dr hab. in¿. Józef Sanecki

Zespó³ badawczy teledetekcji i geoinformatyki pracuje w Instytucie In¿ynierii L¹dowej i Geodezji Wydzia³u In¿ynierii Chemii
i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. W strukturze Instytutu istnieje jako Zak³ad Geoinformatyki i Teledetekcji 
powsta³ bowiem na bazie istniej¹cych wczeniej Zak³adów Rozpoznania Obrazowego, Fotogrametrii i Fotografii Technicznej oraz Zespo³u Zastosowañ Teledetekcji.
Zespo³em badawczym teledetekcji i geoinformatyki, od momentu jego powstania, kieruje prof. dr hab. in¿. Józef Sanecki.
Obecnie pracuje w nim 5 profesorów (prof. Józef Sanecki, prof. Romuald Kaczyñski, prof. Jerzy Butoftt, prof. Wies³aw Dêbski, prof.
Andrzej Klewski), 6 adiunktów (dr Grzegorz Sêdziak, dr Konrad
Maj, dr Piotr Sacha, dr Piotr Walczykowski, dr Micha³ Kêdzierski, dr
Krzysztof Or³owski), jeden asystent (mgr in¿. Pawe³ Kamiñski) oraz
kilku pracowników technicznych (Hania Monarcho, Witold Lenart,
Krzysztof Mazurkiewicz).
Tematyka prowadzonych w Zespole prac badawczych obejmuje:
§ fotogrametriê cyfrow¹ lotnicz¹ i naziemn¹, numeryczny model terenu, ortofotomapê,
§ kataster, IACS, ³¹czenie obrazów,
§ zobrazowania wielospektralne, widma t³a i obiektów,
§ cyfrowe przetwarzanie obrazów, obrazy-aparatura, operatory-funkcje przekszta³caj¹ce,
§ planowanie lotów,
§ rozpoznanie i maskowanie obiektów,
§ obrazy satelitarne, wykorzystanie, planowanie, zniekszta³cenia,

§ czasowe ró¿nicowanie informacji w obrazie,
§ sztuczn¹ inteligencjê w rozpoznaniu obrazowym,
§ systemy informacji przestrzennej.
Badania Zespo³u s¹ finansowane przez Komitet Badañ Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) w formie zadañ
statutowych i grantów. Zespó³ uczestniczy te¿ w projektach badawczych realizowanych przez inne orodki naukowe. Coraz czêciej realizuje prace zlecane przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
jednostki gospodarcze.
Aktualnie finansowane s¹ nastêpuj¹ce tematy badawcze:
 PBS 702 Pozyskiwanie i zarz¹dzanie danymi w systemie informacji geograficznej z uwzglêdnieniem sytuacji kryzysowych;
 Grant KBN Metoda szybkiego tworzenia Numerycznego
Modelu Terenu z pokryciem z zobrazowañ satelitarnych;
 Grant KBN Filtracja zdjêæ lotniczych w celu podwy¿szenia
dok³adnoci automatycznej aerotriangulacji cyfrowej.
Wyniki przeprowadzonych przez Zespó³ badañ zosta³y opisane
w ponad stu publikacjach krajowych i zagranicznych. Pracownicy
Zespo³u prezentowali wielokrotnie swoje prace na krajowych i miêdzynarodowych konferencjach naukowych w formie referatów plenarnych lub komunikatów.
Realizacja badañ naukowych jest mo¿liwa dziêki coraz lepiej wyposa¿onym laboratoriom np. fotografii technicznej, badañ spektrofotometrycznych, fotogrametrii oraz analizy obrazu.
Du¿e znaczenie dla ca³ego Zespo³u teledetekcji i geoinformatyki ma
praca dydaktyczna ze studentami. Jego cz³onkowie prowadz¹ wyk³ady,
æwiczenia rachunkowe i laboratoryjne na kierunku studiów geodezja i kartografia, w specjalnociach: geoinformatyka, teledetekcja
i geoinformatyka oraz pomiary geodezyjne,
miêdzy innymi z nastêpuj¹cych przedmiotów: Informatyka geodezyjno - kartograficzna; Fotogrametria i teledetekcja; Elektroniczna technika pomiarowa; Systemy informacji
o terenie; Gospodarka nieruchomociami;
Projektowanie baz danych; Fotografia cyfrowa i specjalna; Pozyskiwanie danych obrazowych dla potrzeb GIS; Cyfrowe przetwarzanie obrazu; Zastosowania SIP; Fotogrametria cyfrowa; Projektowanie aplikacji
Wyró¿nianie obiektów maskowanych na podstawie zobrazowañ pozyskanych w ró¿nych zakresach widma elektrodla potrzeb GIS; Interpretacja zobrazowañ
magnetycznego.
terenu; Fotogrametria bliskiego zasiêgu.
Dziêki zaanga¿owaniu Zespo³u absolwenci tych specjalnoci posiadaj¹
du¿y zasób wiedzy z zakresu geodezji,
geofizyki, teledetekcji, fotogrametrii,
geodezji in¿ynierskiej, systemów informacji przestrzennej. Równoczenie s¹
dobrze zorientowani w zagadnieniach
wspó³czesnej informatyki, przede
wszystkim w aspekcie jej praktycznego wykorzystania przy rozwi¹zywaniu konkretnych zadañ geodezyjnych
i geofizycznych. Uzyskana w trakcie
studiów znajomoæ jêzyków programoMonitoring klêsk ¿ywio³owych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zobrazowañ pozyskanych technik¹ video.
wania, informatycznych rodowisk pracy (gównie SIP) oraz zasad dzia³ania

10

G³os Akademicki nr 04/2004

ZESPO£Y BADAWCZE WAT

Spektroradiometr FieldSpec Open Skies.

System transmisji kodowanych danych obrazowych ze statku powietrznego.

systemów operacyjnych pozwala im ponadto na twórcze podejcie
do realizowanych zagadnieñ. W trakcie zajêæ studenci zapoznaj¹
siê z metodyk¹ pomiarów geodezyjnych oraz metodyk¹ uzyskiwania informacji o terenie ze zdjêæ lotniczych i obrazów satelitarnych,
a tak¿e analiz¹ tych informacji z wykorzystaniem programów komputerowych (GIS). Otrzymuj¹ te¿ niezbêdn¹ wiedzê z zakresu technicznych mo¿liwoci pozyskiwania danych teledetekcyjnych, przetwarzania tych danych, fotogrametrii i fotografii. Obecnie w pracach
Zespo³u uczestniczy dwóch studentów studiuj¹cych wg programu studiów indywidualnych. Cz³onkowie Zespo³u za swoj¹ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ otrzymali w ostatnich latach dwukrotnie tytu³y Zas³u¿ony nauczyciel akademicki WAT (prof. Butoftt, prof. Dêbski).

Zespó³ badawczy teledetekcji i geoinformatyki aktywnie
uczestniczy w realizacji miêdzynarodowego programu Open Skies
(otwarte przestworza). Cz³onkowie Zespo³u wielokrotnie uczestniczyli w miêdzynarodowych lotach obserwacyjnych nie tylko nad
terytorium naszego kraju, ale tak¿e w Europie, USA oraz w homologacjach samolotów obserwacyjnych. S¹ autorami programów komputerowych oraz unikalnych metod wspomagania planowania i realizacji lotu obserwacyjnego, w tym specjalistycznego programu
komputerowego do wspomagania planowania i realizacji lotu obserwacyjnego misji pokojowych OPEN SKIES oraz systemu archiwizacji danych obrazowych i nawigacyjnych.
mgr in¿. Jan Skoczyñski
kierownik dziekanatu WIC
Zdjêcia: dr in¿. Piotr Walczykowski

Uczestnicy miêdzynarodowego lotu obserwacyjnego Open Skies  Francja-Polska`87.
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Wydzia³ Techniki Wojskowej WAT
na BALT-MILITARY-EXPO/SAFETY 2004
Ba³tyckie Targi Militarne Balt-Military-Expo 2004 i Targi Ratownictwa i Bezpieczeñstwa - Safety 2004 odby³y siê w dniach 23-25
czerwca w Gdañsku. W imprezie, nad któr¹ patronat sprawowali prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaniewski,
dowódca Marynarki Wojennej RP adm. fl. Ryszard £ukasik, komendant g³ówny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk oraz komendant
g³ówny Stra¿y Granicznej gen. bryg. Józef Klimowicz, wziê³o udzia³ 150 firm i instytucji z 12 krajów.

Kalendarium Nauki i Techniki
wydarzy³o siê w lipcu
09.07.1521  Na wie¿e Katedry Wawelskiej wci¹gniêto dzwon
Zygmunt (8 t), odlany z miedzi i spi¿u przez Hansa Behema
z Norymbergii, prze³o¿onego nad artyleri¹ królewsk¹
18.07.1877  Thomas A. Edison wynalaz³ fonograf  pierwsze urz¹dzenie do rejestracji i odtwarzania dwiêku
16.07.1945  Na pustyni w pobli¿u Alamogordo w stanie Nowy
Meksyk w USA dokonano pierwszej w dziejach eksplozji bomby atomowej
29.07.1958  W Stanach Zjednoczonych utworzono NASA 
National Aeronautics and Space Administration
11.07.1962  Za pomoc¹ amerykañskiego sztucznego satelity
telekomunikacyjnego Telstar 1 zainicjowano miêdzykontynentalne przekazy telewizyjne
20.07.1968  W Solinie na Sanie uruchomiono najwiêksz¹ w Polsce elektrowniê wodn¹
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dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski, pp³k dr in¿. Andrzej Typiak,
Zbigniew Zienowicz,
· Wybrane aspekty u¿ycia bezza³ogowych jednostek nawodnych
(Chosen aspects of using unmanned surface vehicles)  kmdr ppor.
dr in¿. Krzysztof Jurek,
· Koncepcja magnetycznego urz¹dzenia rozpoznania minowego
(Conception of an magnetic anomaly detector for mine countermeasures)  kmdr ppor. dr in¿. Krzysztof Jurek.
ppor. mgr in¿. Ireneusz Kaszczuk
IOE WAT

Ireneusz Kaszczuk

W tegorocznych targach nie zabrak³o reprezentacji Wojskowej
Akademii Technicznej. Wydzia³ Techniki Wojskowej, si³ami Instytutu Optoelektroniki, zorganizowa³ stoisko WAT. Udzia³ w Ba³tyckich
Targach by³ okazj¹ do zaprezentowania osi¹gniêæ naukowo-technicznych Wydzia³u Techniki Wojskowej w dziedzinie bezpieczeñstwa,
obronnoci, ratownictwa oraz monitorowania zagro¿eñ zwi¹zanych
z przemys³em i rodowiskiem naturalnym. Stoisko WAT cieszy³o
siê du¿ym zainteresowaniem zarówno zwiedzaj¹cych i przedstawicieli przemys³u zbrojeniowo-obronnego, jak i gestorów zamówieñ publicznych dla poszczególnych resortów zainteresowanych nowociami
technicznymi.
Na targach mo¿na by³o zobaczyæ uzbrojenie, sprzêt ³¹cznoci
i radioelektroniczny, urz¹dzenia dowodzenia i kierowania uzbrojeniem, systemy ratownicze i zabezpieczenia oraz sprzêt ochrony i alarmowy. Pokazano równie¿ oferty okrêtów wojennych dla polskiej Marynarki Wojennej oraz wyposa¿enie lotnicze dla wojska i s³u¿b bezpieczeñstwa, miêdzy innymi zaprezentowano, po raz pierwszy w Polsce,
hiszpañski samolot patrolowy CASA-295 w wersji morskiej.
Równolegle z targami odby³a siê IV MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ SYSTEMÓW RATOWNICTWA I OBRONNOCI W XXI WIEKU”, w której kadra
naukowa Wydzia³u Techniki Wojskowej równie¿ podkreli³a swoj¹
obecnoæ. Referaty konferencyjne wyg³osili:
· Odpornoæ elektromagnetyczna urz¹dzeñ radioelektronicznych
(Radioelectronic devices electromagnetic immunity)  pp³k dr in¿.
Zdzis³aw Chudy, p³k dr in¿. Maciej Mroczkowski,
· Obezw³adnianie elektromagnetyczne  mit czy realne zagro¿enie
(Electromagnetic immobilization  myth or real danger)  pp³k dr
in¿. Zdzis³aw Chudy, p³k dr in¿. Maciej Mroczkowski,
· Ocena stanu rozwoju bezza³ogowych pojazdów l¹dowych (State assessment of development of unmanned ground vehicles)  p³k

Pp³k dr in¿. Zdzis³aw Chudy (z lewej) i p³k dr in¿. Maciej Mroczkowski wyg³osili
na konferencji referat nt. Odpornoci elektromagnetycznej urz¹dzeñ radioelektronicznych.

21.07.1969  Amerykañscy astronauci Neil A. Armstrong i Edwin
Aldrin jako pierwsi ludzie dotarli na Ksiê¿yc
05.07.1996  W Roslin Institute w Edynburgu narodzi³a siê
s³ynna owieczka Dolly, pierwszy sklonowany ssak
wydarzy³o siê w sierpniu
20.08.1955  Powsta³ Instytut Badañ J¹drowych PAN
28.08.1963  W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie skonstruowano polski laser gazowy
wydarzy³o siê we wrzeniu
02.09.1837  Amerykañski artysta malarz Samuel F. B. Morse
zademonstrowa³ na uniwersytecie w Nowym Jorku dzia³anie wynalezionego przez siebie telegrafu elektrycznego
01.09.1979  Amerykañska sonda kosmiczna Pioneer 11, jako
pierwszy obiekt wys³any z Ziemi, zbli¿y³a siê do planety Saturn
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El¿bieta D¹browska

Ireneusz Kaszczuk

Na ponad 30 000 m2 wystawowej powierzchni mo¿na by³o zobaczyæ najnowoczeniejsze produkty techniki wojskowej, m. in.: ciê¿ki
sprzêt pancerny, wozy bojowe, uzbrojenie, broñ maszynow¹ i osobist¹, umundurowanie, sprzêt lotniczy i obrony powietrznej, wojskow¹
elektronikê, nowoczesne systemy ³¹cznoci, specjalistyczny sprzêt
dla Marynarki Wojennej, Policji oraz Stra¿y Granicznej, urz¹dzenia
metrologiczne, sprzêt ratowniczy, ganiczy i kwatermistrzowski. Targom towarzyszy³y liczne konferencje, seminaria i pokazy dynamiczne
organizowane na specjalnym poligonie.
Tradycyjnie, do Kielc przyjechali przedstawiciele firm nale¿¹cych
do czo³ówki koncernów zbrojeniowych z ca³ego wiata, m. in.: LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS CO., HONEYWELL REGELSYSTEME GMBH, RAFAEL, PATRIA VEHICLES OY. Atrakcj¹ tegorocznego Salonu by³a Wystawa Narodowa Potencja³u Przemys³u
Obronnego Niemiec oraz prezentacja wyposa¿enia si³ zbrojnych tego
kraju. Z polskich firm ciekawe ekspozycje przygotowa³y m. in.: PHZ
Bumar, PHZ Cenzin oraz Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar S.A.
Po rocznej
nieobecnoci,
na MSPO powróci³a Wojskowa Akademia
Techniczna. Naukowcy z naszej
Alma Mater zaprezentowali swe
najnowsze osi¹gniêcia, m. in.:
modernizacjê g³owicy samonaprowadzaj¹cej rakie- Na stoisku naszej Alma Mater.
ty morskiej P-22,
amunicjê precyzyjnego ra¿enia, stanowisko do badañ dynamicznych
g³owic samonaprowadzaj¹cych przenonych rakiet przeciwlotniczych,
system ostrzegania mig³owców PROCJON, bezza³ogowy pojazd wielozadaniowy oraz kilkanacie innych.
Miêdzynarodowy Salon Przemys³u Obronnego by³ te¿ okazj¹
do wrêczenia kolejnych dziesiêciu nagród DEFENDER (przyznawanych wystawcom najlepszego sprzêtu dla wojska i s³u¿b policyjnych za wyroby wyró¿niaj¹ce siê oryginalnoci¹ i nowatorstwem
myli technicznej) oraz nagrody GRAND PRIX.
DEFENDERY MSPO`2004 otrzymali: TRANSBIT Sp. z o.o.
za Radioliniê cyfrow¹ R-450A; Rheinmetall Landsysteme za Technology demonstrator based on wiesel 2; Przemys³owy Instytut Telekomunikacji za Stacjê rozpoznania SYGNA£ÓW radiolokacyjnych
MUR-20 (BREÑ); Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Zak³adów Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. za 125 mm Nabój z pociskiem
Podkalibrowym; Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. za Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA; Bydgoskie Zak³ady Elektromechaniczne BELMA S.A. oraz
HUTA STALOWA WOLA S.A. Centrum Produkcji Wojskowej za
System minowania narzutowego KROTON; Zak³ady Mechaniczne
TARNÓW S.A. oraz Zak³ady Metalowe MESKO S.A. za 12,7 mm

Wielkokalibrowy karabin wyborowy z amunicj¹ standardu NATO
(12,7x99MM); PUH STOLARCZYK MIROS£AW za Ciê¿ki samochód ratowniczo-ganiczy; Zak³ad Pojazdów Specjalnych AUTO 
SHL S.A. za Zestaw transportowo-dystrybucyjny, cysterno-naczepa
do przewozu paliw typ CN-33D KAJMAN; Przemys³owy Instytut
Automatyki i Pomiarów PIAP za Mobilny robot SMR-100 EXPERT.
Nagroda GRAND PRIX trafi³a za do Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S. A. za Przeciwlotniczy zestaw artyleryjski LOARA.
Jak
co
roku, przyznano te¿ wyró¿nienia oraz
medale Targów Kielce.
Wyró¿nienie
specjalne
z upowa¿nienia ministra
obrony narodowej otrzyma³ Przemys³owy Insty- Podobnie jak w ubieg³ym roku, du¿¹ popularnoci¹ wród
tut Telekomu- zwiedzaj¹cych cieszy³a siê replika obozu polskich si³ pokojowych stacjonuj¹cych w Iraku  Camp Babilon.
nikacji za Stacjê rozpoznania sygna³ów radiolokacyjnych MUR-20 (BREÑ). Wyró¿nienie specjalne z upowa¿nienia ministra spraw wewnêtrznych
i administracji trafi³o za do Instytutu Technicznych Wyrobów W³ókienniczych MORATEX za Antytraumatyczn¹ kamizelkê kuloodporn¹. Minister nauki i informatyzacji, za nowoczesnoæ techniczn¹
wyrobu prezentowanego na Targach, wyró¿ni³ RADMOR S. A.
za Radiostacjê osobist¹ 3505. Minister spraw zagranicznych nagrodzi³ wyró¿nieniem Wojskowe Zak³ady Mechaniczne za Ko³owy transporter opancerzony. Minister skarbu pañstwa przyzna³ natomiast
wyró¿nienie dla najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cej siê spó³ki przemys³u obronnego. Otrzyma³y je Zak³ady Metalowe DEZAMET S. A.
Nowa Dêba. Nagroda komendanta g³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  Z³oty He³m  przypad³a za firmie Telesto Sp. z o.o. za Ponaddwiêkowy generator mg³y TELESTO.
El¿bieta D¹browska
El¿bieta D¹browska

280 wystawców z 22 krajów uczestniczy³o w XII Miêdzynarodowym Salonie Przemys³u Obronnego i X Miêdzynarodowych
Targach Logistycznych, które w dniach 30 sierpnia  2 wrzenia
br. odby³y siê w Kielcach. W tegorocznej edycji imprezy, najwiêkszej w dotychczasowej historii Targów, swoje najnowsze osi¹gniêcia
zaprezentowa³a równie¿ Wojskowa Akademia Techniczna.

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej na stoisku Bundeswehry.
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NAUKA I EDUKACJA
Szkolenie z zakresu standaryzacji
dla potrzeb NATO

14

Zdzis³awa Król

Uczestnicy i kadra dydaktyczna kursu.

W uroczystoci zakoñczenia kursu wziêli udzia³: prorektor ds.
kszta³cenia WAT prof.dr hab.in¿. Rados³aw Trêbiñski, dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji mgr in¿. Marian
P³awiak, zastêpca dyrektora IASDiL p³k dr nawig. Andrzej Janicki
oraz kadra dydaktyczna kursu. Po wrêczeniu certyfikatów zwi¹zanych z ukoñczeniem kursu g³os zabra³, w imieniu s³uchaczy, W³och,
pp³k Alessandro Alfonsi, dziêkuj¹c wszystkim organizatorom kursu
za stworzenie dobrych warunków jego uczestnikom.

Zdzis³awa Król

Perspektywa przyjêcia Polski do Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego wi¹za³a siê z koniecznoci¹ podjêcia kszta³cenia kadr w obszarach zwi¹zanych z uczestnictwem w Sojuszu. Normalizacja procedur obronnych, wiedza i umiejêtnoci z zakresu funkcjonowania systemów zapewnienia jakoci i systemów kodyfikacji wyrobów obronnych
stanowi¹ dziedzinê, w której kszta³cenie kadr decyduje o mo¿liwociach
osi¹gniêcia interoperacyjnoci jednostek wojskowych, sztabów, instytucji i zak³adów produkcyjnych z odpowiednimi strukturami Sojuszu.
Maj¹c to na uwadze, w 1998 r. Biuro Wojskowej S³u¿by Normalizacyjnej (BWSN), instytucja zajmuj¹ca siê wówczas dzia³alnoci¹ normalizacyjn¹ w Si³ach Zbrojnych RP, wyst¹pi³o z inicjatyw¹ uruchomienia sta³ego
cyklu kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych z zakresu normalizacji, systemów zapewnienia jakoci i kodyfikacji wyrobów.
Celem zapewnienia tym przedsiêwziêciom odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego i dydaktycznego, 28 wrzenia 1998
roku  w obecnoci ówczesnego sekretarza stanu, I zastêpcy ministra
obrony narodowej  zosta³o podpisane Porozumienie pomiêdzy
Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹ i Biurem Wojskowej S³u¿by Normalizacyjnej o wspó³pracy.
Jego intencj¹ by³o doskonalenie kadr wojskowych i cywilnych resortu obrony narodowej, w przysz³oci równie¿ pañstw cz³onkowskich
NATO oraz pañstw uczestnicz¹cych w programie Partnerstwo dla
Pokoju (PfP), w zakresie normalizacji obronnej, systemów zapewnienia jakoci i systemów kodyfikacji wyrobów poprzez organizowanie
i prowadzenie przez Instytut Logistyki WAT we wspó³pracy z BWSN:
kursów specjalistycznych dla specjalistów krajowych i zagranicznych;
studiów podyplomowych; prac analityczno-badawczych; zajêæ ze s³uchaczami WAT; sympozjów i konferencji specjalistycznych z zakresu
normalizacji, systemów zapewnienia jakoci i kodyfikacji.
W celu sprawnego zorganizowania i prowadzenia przedsiêwziêæ
wynikaj¹cych ze wspomnianego porozumienia, Zarz¹dzeniem Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej Nr 8 z dnia 19 stycznia 1999
r. w Instytucie Logistyki1 WAT zosta³ powo³any Zak³ad Normalizacji, Systemów Jakoci i Kodyfikacji (ZNSJiK)2 .
Praktyczna realizacja postanowieñ porozumienia o wspó³pracy
miêdzy WAT a BWSN3 wymaga³a przeszkolenia kadry Zak³adu pod
k¹tem mo¿liwoci realizacji szkoleñ z zakresu normalizacji, systemów
jakoci i kodyfikacji, jak równie¿ z zakresu dzia³alnoci standaryzacyjnej w NATO. W tym celu kadra Zak³adu odby³a trzymiesiêczne
sta¿e zawodowe w WCNJiK, a nastêpnie zapozna³a siê z praktyczn¹
dzia³alnoci NATO Standardization Agency (NSA) w Brukseli.
Ogó³em w latach 1999-2004, na krótkoterminowych (od 1 do 2
tygodni) kursach specjalistycznych, na potrzeby Si³ Zbrojnych RP,
przeszkolono w Instytucie 324 specjalistów w ww. obszarach normalizacji. Zorganizowano równie¿ dwukrotnie stacjonarne studia podyplomowe, które ukoñczy³o 16 ¿o³nierzy zawodowych z resortu obrony oraz pañstw uczestnicz¹cych w programie PfP.
Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, dydaktycznym
i jêzykowym kadry Zak³adu, ówczesny dyrektor Instytutu Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki (IASDL) p³k dr hab. in¿.
Zbigniew wi¹tnicki wyst¹pi³, po uzyskaniu zgody od komendanta
WAT, z dyrektorem Wojskowego Centrum Normalizacji Jakoci i Kodyfikacji do ministra obrony narodowej z inicjatyw¹ zorganizowania
w Instytucie szkoleñ z zakresu standaryzacji dla pañstw cz³onkowskich NATO i pañstw uczestnicz¹cych w programie PfP.
Dziêki bardzo du¿emu zaanga¿owaniu zarówno ze strony polskiej, jak i NATO Standardization Agency, zawarto w tej sprawie
porozumienie pomiêdzy Ministerstwem Obrony Narodowej a NSA,
na mocy którego w dniach 28.06-2.07.2004 r. w Zak³adzie Normalizacji i Kodyfikacji, kierowanym przez pp³k. dr. in¿. Henryka Popiela,
zorganizowano i przeprowadzono pierwszy kurs specjalistyczny
STANDARDIZATION WHITIN NATO. Uczestniczy³o w nim 13

specjalistów z zakresu standaryzacji z 8 krajów (Austrii, Norwegii,
W³och, Czech, Estonii, Litwy, S³owacji i Rumunii). Kurs, w jêzyku
angielskim, prowadzi³a g³ównie kadra Zak³adu, wspierana specjalistami z Agencji Standaryzacyjnej NATO, WCNJiK, Sztabu Generalnego
WP oraz Polskiej Akademii Nauk.

Pp³k Alessandro Alfonsi podczas wyst¹pienia.

Dobra organizacja kursu oraz w³aciwe przygotowanie merytoryczne
kadry Zak³adu potwierdzone przez kontroluj¹cego ww. szkolenie, zastêpcê dyrektora NSA, W³ocha p³k. Cesare Ballducciego, zaowocuje
podobnym kursem, ale ju¿ dwutygodniowym, w padzierniku 2004 r.
pp³k dr in¿. Henryk Popiel
1
2
3

obecny Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki
obecny Zak³ad Normalizacji i Kodyfikacji
z dniem 1 stycznia 2003 roku BWSN zosta³o przemianowane w Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji - WCNJiK
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EGZAMINY WSTÊPNE

Kandydaci byli dobrze przygotowani
2622 osoby (o 627 wiêcej ni¿ przed rokiem) ubiegaj¹cych siê
o przyjêcie na studia dzienne w Wojskowej Akademii Technicznej
przyst¹pi³o w pi¹tek, 2 lipca do egzaminów wstêpnych. Tradycyjnie,
absolwenci szkó³ rednich rozwi¹zywali najpierw zadania z matematyki, a po pó³toragodzinnej przerwie pisali test z fizyki. W 53letniej historii naszej uczelni to ju¿ trzeci nabór na studia cywilne,
bez ¿adnych zobowi¹zañ wobec Ministerstwa Obrony Narodowej.
W tym roku o jedno miejsce ubiega³o siê rednio ponad dwóch kandydatów. Sporód 9 kierunków, w których kszta³cenie oferuje Akademia,
najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê informatyka na Wydziale Cybernetyki (4,09 osoby na jedno miejsce). Dalsze miejsca, pod wzglêdem
popularnoci, zajê³y geodezja i kartografia na Wydziale In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej (2,74 osoby na jedno miejsce) oraz elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki (2,23 osoby na miejsce). Nie brakowa³o
te¿ chêtnych na uruchomione w br. przez WCY stacjonarne studia w zakresie zarz¹dzania i marketingu (1,1 osoby na miejsce).
Spora czêæ zdaj¹cych do WAT przesz³a wczeniej przez
proces
rekrutacji
do innych, nie tylko
sto³ecznych uczelni:
AGH w Krakowie,
PW, UW, UKSW. Nic
wiêc dziwnego, ¿e porównywano ze sob¹
stopieñ trudnoci egzaminów wstêpnych.
Z wypowiedzi wiêkszoci osób, do których dotar³ G³os Akademicki wynika³o, ¿e  podobnie jak w roku ubieg³ym  fizyka by³a
do przejcia, natomiast matematyka okaza³a siê znacznie trudniejsza ni¿ np. na konkurencyjnej Politechnice Warszawskiej. Najwiêcej
problemów sprawi³o m³odzie¿y zadanie pi¹te (w pe³nej treci zamieszczamy je poni¿ej), w którym nale¿a³o policzyæ oprocentowanie kredytu mieszkaniowego.
Zdaniem Marty Artman
z Warszawy, tegorocznej
Zadanie 5
absolwentki liceum ogólnoBank udzieli³ kredytu 1875 z³, który
kszta³c¹cego o profilu manale¿y
sp³aciæ w dwóch rocznych ratematyczno-fizycznym,
tach:
1000
z³ pierwsza rata i 2000 z³ druktóra marzy³a o studiowaga.
Kredyt
jest oprocentowany p%
niu elektroniki i telekomunirocznie od kwoty niesp³aconej tzn.
kacji, ale z wynikiem 34 pkt.
pierwsza rata obejmuje czêæ kredytu i
zosta³a przyjêta na zarz¹odsetki za pierwszy rok, a druga rata
dzanie i marketing, zasób
obejmuje niesp³acon¹ czêæ kredytu i
wiedzy niezbêdnej do rozodsetki od niej. Ile wynosi³o oprocenwi¹zania zadañ z matematytowanie p?
ki nie wykracza³ poza program nauczania szko³y redniej.  Jak dla dziewczyny, która w przysz³oci chcia³aby zwi¹zaæ siê
z wojskiem, pi¹te zadanie by³o trochê nie¿yciowe, zbyt abstrakcyjne
i rzeczywicie doæ trudne  mówi³a. ØIV

G³os Akademicki nr 04/2004

15

To by³a wyj¹tkowa promocja
Kilka tysiêcy odwiêtnie ubranych ludzi: dzieci, m³odzie¿ i doroli. Podnios³a i pe³na euforii atmosfera. Kolejni absolwenci opuszczaj¹ mury Wojskowej Akademii Technicznej, kolejni podchor¹¿owie z IV studiów roku otrzymuj¹ oficerskie szlify.

Generalnego Ordynariatu Polowego WP pra³at p³k January W¹troba,
prawos³awny ordynariusz polowy WP gen. bryg. Miros³aw Miron
Chodakowski oraz zastêpca naczelnego kapelana Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego p³k Adam Pilch.

Tak, w wielkim skrócie, mo¿na opisaæ to, co dzia³o siê na akademickim stadionie w sobotê, 26 czerwca br. Tego dnia, w obecnoci ministra
obrony narodowej Jerzego Szmajdziñskiego, sekretarza stanu, szefa
Kancelarii Prezydenta RP Jolanty Szymanek-Deresz, przedstawicieli: Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rodzajów Si³ Zbrojnych RP, Komendy Sto³ecznej Policji, w³adz samorz¹dowych dzielnicy Warszawa Bemowo oraz zaprzyjanionych krajowych i zagranicznych uczelni wojskowych i cywilnych, odby³a siê w naszej Alma Mater uroczystoæ zakoñczenia studiów po³¹czona z promocj¹ na pierwszy stopieñ oficerski 
podporucznika Wojska Polskiego nadany przez prezydenta RP.

Gen. broni Mieczys³aw Cieniuch jako pierwszego mianowa³ na stopieñ podporucznika WP
prymusa Promocji`2004 Rafa³a Kasprzyka z WCY.

Na trybunie honorowej. W pierwszym rzêdzie od lewej: szefowa Kancelarii Prezydenta
RP Jolanta Szymanek-Deresz, minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziñski, komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, I z-ca szefa Sztabu
Generalnego WP gen. broni Mieczys³aw Cieniuch, podsekretarz stanu w MON ds. spo³ecznych Maciej Górski i prawos³awny ordynariusz polowy WP gen. bryg. bp Miros³aw
Miron Chodakowski.

Zwracaj¹c siê do zebranych, komendant-rektor WAT gen. bryg.
prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski podkreli³, i¿ wiedza i kwalifikacje
s¹ dzi g³ównym motorem napêdowym postêpu i rozwoju oraz baz¹,
na której spo³eczeñstwa pañstw wysoko rozwiniêtych buduj¹ swoje
gospodarki. W procesy takie w³¹czy³a siê w Polsce Wojskowa Akademia Techniczna, której system edukacyjno-badawczy w pe³ni odpowiada wymaganiom i standardom obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej.
O wielkim presti¿u Akademii i jej niezwyk³ych zas³ugach w umacnianiu
naszej obronnoci, unowoczenianiu naszej armii i w prowadzeniu Polski drog¹ rozwoju i postêpu technologicznego przypomnia³ w licie skierowanym
do uczestników uroczystej promocji prezydent RP Aleksander Kwaniewski.

Tradycyjnie, uroczystoæ poprzedzi³a Msza w., któr¹ w intencji
absolwentów i nowo promowanych oficerów koncelebrowali wikariusz

Promocja podchor¹¿ych Wojsk L¹dowych...

Najlepsi absolwenci WAT w roku akademickim 2003/2004.

16

Przekonanie, ¿e wywodz¹cy siê z WAT m³odzi oficerowie odegraj¹ pierwszoplanow¹ rolê w unowoczenianiu armii WP wyrazi³ równie¿ minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziñski. W swoim wyst¹pieniu zapewni³, ¿e Akademia bêdzie kszta³ciæ studentów dla potrzeb
si³ zbrojnych i naszego pañstwa.
G³os Akademicki nr 04/2004

Mury Wojskowej Akademii Technicznej opuci³o w czerwcu br.
343 absolwentów: 328 oficerów  studentów stacjonarnych 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 (II lokata) oraz ppor. mgr in¿. Jaros³aw Berliñski równie¿ z Wydzia³u Elektroniki (III lokata). Prace dyplomowe tych trzech absolwentów
oraz inne wyró¿niaj¹ce siê tegoroczne prace magisterskie, a tak¿e wystawê osi¹gniêæ WAT mo¿na by³o obejrzeæ po zakoñczeniu uroczystoci w hollu Orodka Sportowego.
2
... i odrywanie pagonów to nieodzowne rytua³y promocji na pierwszy stopieñ oficerski.

Obowi¹zuj¹ca od 1 lipca br. nowa ustawa o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych ma bowiem zapewniæ m³odej kadrze przejrzyste
warunki budowania w³asnej kariery i planowania rozwoju zawodowego. Umo¿liwiæ s³u¿bê na atrakcyjnych stanowiskach w jednostkach,
dowództwach i sztabach oraz szkolnictwie wojskowym, w kraju i za granic¹. Stworzyæ szansê zdobywania dowiadczenia i wzbogacania zdobytej wiedzy, daæ mo¿liwoæ ustawicznego kszta³cenia siê.
El¿bieta D¹browska
Zdjêcia: Zdzis³awa Król
... i Wojsk Lotniczych.
1 Podczas wyj¹tkowej, bo najliczniejszej w kraju promocji, na pierwszy stopieñ oficerski zosta³o mianowanych 417 podchor¹¿ych (58 kobiet i 359 mê¿czyzn), studentów IV roku, kszta³c¹cych siê na wszystkich wydzia³ach i kierunkach prowadzonych przez Akademiê. W Wojskach L¹dowych 303 osoby (47 kobiet i 256 mê¿czyzn), w Wojskach
Lotniczych 114 osób (11 kobiet i 103 mê¿czyzn).
Prymusem Promocji`2004 zosta³ ppor. Rafa³ Kasprzyk, student Wydzia³u Cybernetyki, który w nagrodê otrzyma³ od komendanta-rektora
WAT replikê pistoletu Colt 45.

4

Defilada nowo promowanych oficerów.

Podrzucanie czapek...

Aktu mianowania na stopieñ podporucznika WP, w imieniu prezydenta
RP, dokona³ w tym roku I zastêpca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni
Mieczys³aw Cieniuch. W swoim wyst¹pieniu podkreli³, ¿e tegoroczni nowo
promowani rozpoczn¹ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ w szczególnym momencie przemian, jakie od paru lat zachodz¹ w naszych si³ach zbrojnych.
G³os Akademicki nr 04/2004

¯yczenia i gratulacje absolwentom, nowo promowanym oficerom, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz ca³ej spo³ecznoci Wojskowej Akademii
Technicznej nades³ali na rêce komendanta-rektoa WAT: dowódca Centrum
Operacji Powietrznych, zastêpca dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. bryg. pil. Stanis³aw Targosz; dyrektor Departamentu Spraw
Obronnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Henryk Porajski; minister
nauki i informatyzacji, przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych prof.
dr hab. in¿. Micha³ Kleiber; minister rolnictwa i rozwoju wsi Wojciech Olejniczak; rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Pi³sudskiego w
Warszawie prof. dr hab. Andrzej Wit; rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard J. Górecki oraz ewangelicki
biskup wojskowy ks. bp p³k Ryszard Borski.
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Przez to, co jednym wydawa³o siê niemo¿liwe, inni przebrnêli
bez wiêkszego trudu. Zainteresowany studiowaniem informatyki
Szymon M³odziñski i marz¹cy o studiach na kierunku elektronika
i telekomunikacja Jakub Czarnecki, obaj z Pu³aw, zrobili  bez
korzystania z jakichkolwiek
niedozwolonych pomocy 
wszystkie zadania. Po egzaminie z matematyki byli
z siebie dumni. Optymistycznie patrzyli nie tylko
na czekaj¹cy ich test z fizyki, ale i na ca³y wiat. Dzi
ju¿ wiadomo, ¿e ich optymizm by³ w pe³ni uzasadniony: Szymon zdoby³ w sumie
85 pkt, a Jakub 73 pkt.
Zadowolony by³ równie¿
Piotr Michalak z Warszawy,
który poradzi³ sobie z nieszczêsnym pi¹tym, ale  jak
mówi³  bardzo chcia³by poznaæ osobê, która je wymyli³a. Ju¿ wkrótce bêdzie mia³ tak¹ okazjê, bowiem z wynikiem 61 pkt.
zosta³ przyjêty na wymarzon¹ geodezjê i kartografiê.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, ¿e autorem zadañ z matematyki by³ zespó³ matematyków pod kierownictwem dyrektora Instytutu
Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej, dr. hab. n. mat.
Jerzego Gawineckiego, prof. ndzw. WAT.
Generalnie rzecz bior¹c, tegoroczni kandydaci na studia w Wojskowej Akademii Technicznej byli doæ dobrze przygotowani. Najlepszy wynik  97 punktów na 100 mo¿liwych (25 za wiadectwo maturalne, 30 za test z fizyki i 42 za egzamin z matematyki)  uzyska³a Justyna
Cholka z Lêborka, która zdawa³a na informatykê.

TOPOGRAFIA KANDYDATÓW NA STUDIA
DZIENNE DO WAT W ROKU 2004

2622 liczba zdaj¹cych do WAT w 2004 r.
ród³o: Biuro Organizacji Kszta³cenia WAT

El¿bieta D¹browska
Zdjêcia: Zdzis³awa Król
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Instytut Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki WAT
jako certyfikowany orodek szkolenia lotniczego personelu technicznego
Instytut Techniki Lotniczej (ITL) Wydzia³u Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie spe³ni³ wymagania
okrelone przez europejskie i krajowe w³adze lotnicze, otrzymuj¹c europejski certyfikat organizacji szkoleniowej PART-147 lotniczego
personelu technicznego (Certyfikat Nr PL-PART/147/1/2004 z dnia 26.07.2004r.). W chwili obecnej ITL jest jedynym w kraju certyfikowanym orodkiem szkoleniowym w zakresie techniki lotniczej, upowa¿nionym do prowadzenia certyfikowanych szkoleñ kadr lotniczego
personelu technicznego.
Wszystkie przedsiêbiorstwa, w tym ma³e i du¿e firmy, których dzia³alnoæ wi¹¿e siê z szeroko rozumian¹ technik¹ lotnicz¹ i transportem
lotniczym, w wietle obowi¹zuj¹cego prawa europejskiego i prawa polskiego powinny spe³niaæ okrelone wymagania. Potwierdzeniem spe³nienia wymagañ jest uzyskanie certyfikatów powiadczaj¹cych.
Przepisy reguluj¹ce te kwestie maj¹ charakter dyrektyw, wytycznych, norm lub innych aktów prawnych publikowanych przez odpowiednie instytucje zwierzchnie. W Europie tak¹ instytucj¹ jest Europejska Agencja Bezpieczeñstwa Transportu Lotniczego (EASA  European Aviation Safety Agency), utworzona na mocy rozporz¹dzenia
WE Nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca
2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego
(zwane rozporz¹dzeniem podstawowym). Od 28 wrzenia 2003 roku
EASA przejê³a wszystkie zadania i kompetencje organów statutowych
Europejskiego Zrzeszenia W³adz Lotniczych (JAA  Joint Aviation
Authorities), których cz³onkiem jest tak¿e Polska.
W celu realizacji statutowych zadañ przewidzianych dla EASA,
Parlament Europejski wprowadzi³ dyrektywy WE Nr 1702/2003
z dnia 24 wrzenia 2003 roku oraz WE Nr 2042/2003 z dnia 20
listopada 2003 roku w sprawie ustanowienia wspólnych we wszystkich krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej wymagañ technicznych
i procedur administracyjnych zapewniaj¹cych nieprzerwan¹ zdatnoæ
do lotu statków powietrznych, w³¹cznie z wszystkimi podzespo³ami
w nich montowanymi. Wy¿ej wymienione dyrektywy dotycz¹ zarówno producentów sprzêtu lotniczego, organizacji transportu lotniczego (tzw. przewoników lotniczych), jak i organizacji szkol¹cych
techniczny personel lotniczy.
Termin ostatecznego wprowadzenia wy¿ej wymienionych przepisów ustalono na 28 wrzenia 2005 roku  zgodnie z artyku³em
7 dyrektywy Nr 20042/2003. Organami odpowiedzialnymi za realizacje zadañ podjêtych przez Europejskie W³adze Lotnicze (w tym tak¿e
wy¿ej wymienionych dyrektyw) w poszczególnych krajach cz³onkowskich pe³ni¹ krajowe W³adze Lotnicze. W Polsce funkcje nadzoru
lotniczego spe³nia Urz¹d Lotnictwa Cywilnego (ULC).
ULC jest centralnym urzêdem administracji rz¹dowej, który obecnie dzia³a na podstawie ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002r.
(Dz.U. Nr 130, poz.1112) oraz zarz¹dzenia nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzêdowi
Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55, poz.754).
Jednym z wielu zadañ statutowych realizowanych przez ULC
jest wydawanie zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci dla instytucji
zaanga¿owanych w obs³ugê techniczn¹ statków powietrznych, produkcjê czêci i podzespo³ów przeznaczonych do zainstalowania w statkach powietrznych (tzw. PART-145), a tak¿e instytucji szkoleniowych (tzw. organizacji EASA PART-147) odpowiedzialnych
za kszta³cenie kadr.
Zezwolenie dla instytucji szkoleniowej, wydane lub uznawane przez
Pañstwo Cz³onkowskie Unii europejskiej zgodnie z wymaganiami i procedurami JAA, obejmuje:
a) przeprowadzanie zatwierdzonych podstawowych kursów
szkoleniowych,
b) przeprowadzanie kursów szkoleniowych dla danego modu³u
przedmiotowego,
c) przeprowadzanie egzaminów,
d) wydawanie zawiadczeñ o odbyciu szkolenia.
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Instytut Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki WAT spe³ni³ wymagania okrelone przez europejskie i krajowe w³adze lotnicze, otrzymuj¹c europejski certyfikat organizacji szkoleniowej PART-147 lotniczego
personelu technicznego, i w chwili obecnej jest jedynym w kraju certyfikowanym orodkiem szkoleniowym w zakresie techniki lotniczej, upowa¿nionym do prowadzenia certyfikowanych szkoleñ kadr lotniczego
personelu technicznego.

Na podstawie danych z ULC, Instytut Techniki Lotniczej szacuje,
¿e liczba zatrudnionych przez nie pracowników, którzy w wietle
obecnie obowi¹zuj¹cych oraz nowowprowadzanych przepisów krajowych i europejskich powinni posiadaæ certyfikaty powiadczaj¹ce
wymagane kwalifikacje i odpowiedni poziom wiedzy, mieci siê
w przedziale 1000-1500 osób.
Dla tej grupy osób konieczne jest zapewnienie mo¿liwoci ustawicznego kszta³cenia i doskonalenia nabytych umiejêtnoci poprzez wdro¿enie
odpowiedniego systemu szkoleñ, tak aby mogli oni sprostaæ stale rosn¹cym
wymaganiom i wyzwaniom nowoczesnych bran¿ gospodarki jak¹ s¹ przemys³ lotniczy (dotyczy projektantów i producentów) oraz komunikacja
i transport lotniczy (dotyczy przewoników lotniczych i firm obs³ugowych). Takie mo¿liwoci stwarza propozycja uruchomienia odpowiednich
kursów specjalistycznych i szkoleñ w Wojskowej Akademii Technicznej.
W dalszej kolejnoci przewidywana jest tak¿e mo¿liwoæ zapewnienia otrzymania odpowiednich certyfikatów powiadczaj¹cych dla
studentów studiów dziennych i zaocznych WAT w specjalnociach lotniczych profilowanych przez Wydzia³ Mechatroniki, które znacznie
u³atwi³yby im podjêcie pracy na ca³ym rynku europejskim, jako wysoko wykwalifikowanej kadrze in¿ynierskiej w bran¿y techniki lotniczej.
dr in¿. Piotr Zalewski
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KONFERENCJE, SEMINARIA

Ekologia i obronnoæ, czyli EKOMILITARIS`2004
W dniach 8-10 wrzenia 2004 r. w Zakopanem odby³a siê XVIII
Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Ekologiczne i energooszczêdne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe  EKOMILITARIS`2004. Konferencjê zorganizowa³a Wojskowa Akademia Techniczna przy wspó³pracy Ministerstwa Infrastruktury, Politechniki Bia³ostockiej, Logistyki Dowództwa Wojsk L¹dowych
oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Honorowy patronat nad
EKOMILITARIS`2004 sprawowali minister infrastruktury oraz
dowódca Wojsk L¹dowych. W Konferencji wziê³o udzia³ 120 uczestników, dla których 62 referaty przygotowali naukowcy z kilkunastu orodków naukowych, w tym z 12 uczelni wy¿szych.

Uczestnicy Konferencji. Od lewej: p³k Eugeniusz Kaczanowski  2. Korpus Zmechanizowany Kraków, p³k Ryszard Piwowarczyk  dyrektor Departamentu Spraw
Obronnych Ministerstwa Infrastruktury, odznaczeni Odznak¹ Honorow¹ Za Zas³ugi dla Transportu RP: prof. Jan Gerard Besler z PWr, prof. Piotr Klemm z P£,
prof. Marian Rosiñski z PW oraz prof. Mieczys³aw Szustakowski i p³k dr in¿.
Krzysztof Kopczyñski  obaj z IOE WAT oraz p³k rez. Dr in¿. Jaros³aw Wasilczuk
 przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego EKOMILITARIS`2004.

Z uwagi na wa¿noæ tematyki naukowej, badawczej i technicznej
poruszanej podczas obrad, czeæ uczestników Konferencji zosta³a
wyró¿niona podczas jej otwarcia:
§ Medalami Za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju przyznanymi przez
ministra obrony narodowej. Otrzymali je: prof. Stefania Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej, prof. Jerzy Makowiecki z Politechniki Warszawskiej oraz mgr in¿. Piotr Muzyczuk z Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
§ Odznakami Honorowymi Za Zas³ugi dla Transportu RP przyznanymi przez ministra infrastruktury. Otrzymali je: prof. Jan Gerard Besler z Politechniki Wroc³awskiej, prof. Piotr Klemm z Politechniki £ódzkiej, prof. Marian Rosiñski z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mieczys³aw Szustakowski i p³k dr in¿. Krzysztof
Kopczyñski  obaj z Instytutu Optoelektroniki WAT,
§ Srebrnymi Buzdyganami przez Kapitu³ê Wyró¿nieñ Konferencji EKOMILITARIS. Wród 4 wyró¿nionych osób by³ tak¿e
przedstawiciel WAT, przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego
Konferencji, p.o. zastêpcy komendanta-rektora WAT p³k dr
hab. in¿. Zygmunt Mierczyk. Wyró¿nienie to zosta³o przyznane Za dotychczasowe osi¹gniêcia zwi¹zane z wdra¿aniem
w budownictwie i przemyle najnowszych osi¹gniêæ nauki
i techniki oraz umiejêtnoæ budowania profesjonalnych zespo³ów naukowo-badawczych.
Tematyka EKOMILITARIS`2004 cile wi¹za³a siê z wymogami
bezpieczeñstwa ekologicznego i energetycznego, dotycz¹cego warunków ¿ycia ludnoci i oszczêdnej eksploatacji budowli. We wspó³cze-
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snym wiecie zagadnienia ekologii i racjonalnego wykorzystania energii w budownictwie oraz w eksploatacji obiektów decyduj¹ o standardach ¿ycia i zdrowia ludnoci. Polska, jako aktywny cz³onek NATO
i Unii Europejskiej, wytrwale d¹¿y do nadrabiania zaleg³oci w tej
dziedzinie i równania do najlepszych w Europie.
W wyniku dyskusji nad problemowymi referatami z zakresu projektowania i eksploatacja budowli ochronnych i obronnych (J. Wasilczuk  WAT, M. Rosiñski  PW, J. Gaj  DSO Szt. Gen. WP); utrzymania i konserwacji budowli zabytkowych w zakresie architektoniczno-budowlanym (J. Marczak, J. Wasilczuk  WAT, A. Koss  ASP
Warszawa); in¿ynierii bezpieczeñstwa i monitoringu zanieczyszczeñ
(Z. Mierczyk, K. Kopczyñski, M. Szustakowski  WAT, J. Krawczyk  GUNB, R. Piwowarczyk  Ministerstwo Infrastruktury); in¿ynierii rodowiska (J. G. Besler  PWr, P. Klemm  P£, J. B. Flizikowski  ATR Bydgoszcz, W. Sarosiek  PB, J. Kawecki  PK),
zosta³y wypracowane szczegó³owe wnioski, wród nich m. in.:
§ w celu zahamowania regresu w zakresie ochrony ludnoci kraju
przed ewentualnymi skutkami zagro¿eñ nadzwyczajnych (awarie przemys³owe i transportowe lub akty terrorystyczne) w zakresie uwalniania do atmosfery toksycznych rodków przemys³owych i ska¿enia powietrza, nale¿y w trybie pilnym podj¹æ
prace modernizacyjne w kilku schronach (na oko³o 20 tys. istniej¹cych w kraju). Merytorycznie tymi zadaniami mog¹ wspólnie
kierowaæ: Wydzia³ Techniki Wojskowej WAT oraz Wydzia³ In¿ynierii rodowiska PW.
§ wieloletni wspó³udzia³ konserwatorów w Konferencji daje wiele
obustronnych korzyci. Koreluj¹ce w wielu obszarach problematyki: budowlana i ekologiczna, wskazuj¹ na potrzebê zapewnienia udzia³u w Konferencji szerszego grona konserwatorów
zabytków, delegowanych przez Generalnego Konserwatora i w³adze samorz¹dowe poszczególnych województw. Sta³y rozwój
wspó³pracy WAT i Miêdzyuczelnianego Instytutu Konserwacji
i Restauracji Dzie³ Sztuki wskazuje na potrzebê ucilenia form
wspó³pracy poprzez podpisanie porozumienia w zakresie zasad
realizacji coraz szerszej gamy aplikacji i wdro¿eñ, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
§ postuluje siê zorganizowanie nastêpnej konferencji w dniach
5-7 wrzenia 2005 r., tj. w terminie nie koliduj¹cym z obchodzonym od kilku lat Dniem Wojsk L¹dowych. Wp³ynie
to na wiêksz¹ liczbê uczestników bezporednio zatrudnionych
w sferze zarz¹dzania logistyka i technik¹ wojskow¹.
Tekst i zdjêcia: J.W.

Jeli kapela góralska, to tylko w Zakopanem. Chwile relaksu dla uczestników
EKOMILITARIS`2004.
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Z KART HISTORII

Archiwum autora

Nigdy nie daæ siê pokonaæ ani przez ludzi, ani przez wydarzenia

Maria Salomea Curie z d. Sk³odowska
Uczona francusko-polska
4 lipca br. minê³o 70 lat od Jej mierci.
Urodzi³a siê 7 listopada 1867 r. w Warszawie. 12 czerwca 1883 r.
ukoñczy³a szko³ê redni¹ uzyskuj¹c z³oty medal i dyplom. W 1884 r.
uczêszcza³a na wyk³ady Uniwersytetu Lataj¹cego w Warszawie. Rok
póniej zosta³a prywatn¹ nauczycielk¹ i w takim charakterze pracowa³a 7 lat  do listopada 1891 r. Maj¹c 24 lata opuci³a Polskê na sta³e
 na kolejne 43 lata swego ¿ycia zamieszka³a w Pary¿u u swojej siostry i rozpoczê³a studia na Sorbonie. 28 lipca 1894 r. z pierwsz¹ lokat¹
uzyska³a licencjat z nauk fizycznych i z drug¹ lokat¹ licencjat z nauk
matematycznych. Dok³adnie rok póniej wysz³a za m¹¿ za Piotra
Curie  profesora w Wy¿szej Szkole Fizyki i Chemii Przemys³owej
Miasta Pary¿a, po czym w roku nastêpnym podjê³a pracê w tej uczelni. W 1897 r. Maria napisa³a prze³omow¹ pracê naukow¹ na temat
zjawiska, które sama po raz pierwszy nazwa³a radioaktywnoci¹.
W 1903 r. uzyska³a doktorat. Wraz z mê¿em oraz z Henri Becquerelem
otrzyma³a Nagrodê Nobla z fizyki za odkrycie zjawiska promieniotwórczoci samoistnej.
Trzy lata póniej straci³a mê¿a wskutek nieszczêliwego wypadku.
Podjê³a po nim wyk³ady
na Sorbonie. Zosta³a zmuszona godziæ obowi¹zki samotnego wychowywania
dwóch córek, prowadzenie
dzia³alnoci dydaktycznej
oraz ¿mudne, ale pasjonuj¹ce j¹ badania naukowe.
W 1910 r. dziêki Jej
pracom ustanowiono miêMaria Sk³odowska-Curie z mê¿em Piotrem Cudzynarodow¹ jednostkê
rie w laboratorium.
aktywnoci cia³a promieniotwórczego nazwan¹ Curie (ci) - po polsku kiur. W roku nastêpnym
Maria otrzyma³a Nagrodê Nobla z chemii, za odkrycie radu i polonu
(nazwa drugiego pierwiastka to jeden z dowodów pamiêci Marii o Polsce). W 1914r. dziêki Jej wysi³kom w Pary¿u powsta³ Instytut Radowy.
W okresie I wojny wiatowej Maria Curie by³a zaanga¿owana
w szkolenie pielêgniarek  radiologów i ekwipowanie pojazdów radiologicznych armii francuskiej. Po wojnie odbywa³a podró¿e do Stanów Zjednoczonych, m.in. inicjuj¹c zbiórkê pieniêdzy na budowê
Instytutu Radowego w Warszawie. W 1925 r. po³o¿y³a kamieñ wêgielny pod jego budowê.
Ogromny, wieloletni wysi³ek intelektualny i fizyczny oraz praca
w niezwykle szkodliwych warunkach zdecydowanie pogarsza³y, z roku na rok, jej stan zdrowia. Maria przesz³a powa¿n¹ operacjê nerek
i czterokrotnie by³a operowana na kataraktê. Mimo tych trudnoci,
uczestniczy³a w 1932 r. w uroczystoci otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie. Dwa lata póniej, 4 lipca, zmar³a. Ju¿ po mierci
Marii Curie, w 1935 r. ukaza³o siê drukiem ostatnie Jej dzie³o
pt. Radioactivite (Promieniotwórczoæ).
Maria Curie tak naprawdê by³a uczon¹ francusk¹. W Pary¿u zdoby³a wykszta³cenie i tam stworzono Jej warunki do pracy naukowej.
Nigdy nie rozwa¿a³a powrotu na sta³e do Polski. Nie zmieni³ tego
nawet gor¹cy, kierowany doñ, apel laureata Nagrody Nobla Henryka
Sienkiewicza: Jako Polak i cz³onek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego przy³¹czam siê ca³ym sercem do proby delegatów tego¿
Towarzystwa, by Czcigodna Pani raczy³a przenieæ pole swojej znakomitej dzia³alnoci naukowej do kraju i do naszej stolicy.

G³os Akademicki nr 04/2004

Maria Curie nie zapomnia³a jednak o kraju swego dzieciñstwa. Jak
ju¿ wspomniano, przyczyni³a siê do powo³ania do ¿ycia Instytutu
Radowego w Warszawie. Jednym z owoców Jej podró¿y za Atlantyk
by³ drogocenny gram radu, który podarowa³a Uniwersytetowi Warszawskiemu. Lecz nie tylko we Francji, ale tak¿e w Stanach Zjednoczonych uwa¿ano j¹ za najwiêksz¹ uczon¹ francusk¹. Jako pierwsza
w historii Sorbony zosta³a mianowana jej profesorem. Podbi³a serca
Francuzów postaw¹ patriotyczn¹ podczas I wojny wiatowej, osobistym i rodzinnym zaanga¿owaniem siê w dzia³ania na rzecz szkolenia
frontowych s³u¿b medycznych. We Francji uwa¿ana by³a za luminarza nauki i autorytet moralny. Jak napisa³ Laurent Lemire w swej ksi¹¿ce
pt. Marie Curie (wyd. 2001 r.) Maria by³a jedn¹ z wyj¹tkowych
w skali wiata osób, mog¹cych podaæ jako adres s³u¿bowy ulicê, która
do dzi nosi jej imiê: ulicê Piotra i Marii Curii.
Maria Curie z domu Sk³odowska powiêci³a swe ¿ycie zawodowe badaniu promieniotwórczoci i wykorzystaniu tego zjawiska w celach diagnostycznych
oraz w leczeniu niektórych nowotworów. Stara³a siê nie myleæ
o tym, ¿e rad, bêd¹cy owocem jej
¿ycia, mo¿e tak¿e szkodziæ. Nara¿ona przez kilka dziesiêcioleci
na jego dzia³anie, uleg³a nieuleczalnej wówczas bia³aczce.
By³a osobistoci¹ niezwyk³¹
i tak¹ zosta³a zapamiêtana. Jak napisa³ Lemire Jej si³a, czystoæ
Maria Sk³odowska Curie.
charakteru, surowoæ wymagañ
wobec siebie samej, obiektywizm, nieskazitelne pogl¹dy  wszystkie te cechy by³y tak wysokiego gatunku, ¿e rzadko spotyka siê je
razem, po³¹czone u jednej osoby. Gdy raz uzna³a s³usznoæ danej
drogi, kroczy³a ni¹ z bezgraniczn¹ wytrwa³oci¹, nie zgadzaj¹c siê
na jakikolwiek kompromis.
Maj¹c zaledwie dwadziecia lat, w licie do siostry zawar³a maksymê, która dobrze okrela jej charakter:  Nigdy nie daæ siê pokonaæ
ani przez ludzi, ani przez wydarzenia.
Musia³a doprawdy przez wiêkszoæ ¿ycia walczyæ z uprzedzeniami swoich czasów. Zarówno dlatego, ¿e by³a kobiet¹, ale te¿ dlatego, ¿e chcia³a byæ naukowcem. Mimo s³awy, jak¹ zdoby³a oraz
powszechnego uznania we Francji i na ca³ym wiecie, nie zosta³a
powo³ana w sk³ad cz³onków Francuskiej Akademii Nauk.
Francuzi nie zapominaj¹ jednak o swojej Marie. W 1995 r.
Bank Francji wypuci³ do obiegu nowy banknot 500-frankowy
z podobiznami Piotra i Marii Curie. 20 kwietnia tego¿ roku trumny ma³¿onków Curie zosta³y wprowadzone do Panteonu, co jest
wyrazem najwy¿szego ho³du sk³adanego przez naród francuski
wybitnym rodakom.
Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e wspó³czenie, w zwi¹zku z malej¹cymi nak³adami na naukê we Francji, rodowiska naukowe tego
kraju demonstruj¹c przeciwko zaistnia³ej sytuacji odwo³uj¹ siê
do niemiertelnego autorytetu Marii Curie.
prof. dr hab. in¿. Wojciech Przetakieiwicz
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EDUKACJA W UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
 nowe szanse rozwojowe dla Akademii
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej stwarza dla Wojskowej
Akademii Technicznej szansê na uzyskanie znacz¹cego dofinansowania podejmowanych przedsiêwziêæ ze rodków zgromadzonych w funduszach strukturalnych. Podjêcie konkretnych dzia³añ ukierunkowanych na wykorzystanie tej mo¿liwoci jest szczególnie wa¿ne, poniewa¿ w najbli¿szych latach nie mo¿na liczyæ na znacz¹ce zwiêkszenie
nak³adów bud¿etu pañstwa na szkolnictwo wy¿sze czy sferê naukowo-badawcz¹. Oznacza to, ¿e trzeba aktywnie poszukiwaæ innych
róde³ finansowania.
W okresie programowania 2004-2006 Polska ma otrzymaæ z funduszy strukturalnych UE i funduszu spójnoci ³¹cznie 12,8 mld E,
co stanowi ponad po³owê kwoty przeznaczonej dla nowych cz³onków UE. Jednym z beneficjentów tych rodków mog¹ byæ uczelnie
publiczne i niepubliczne, co mimo braku oddzielnego programu operacyjnego ukierunkowanego na naukê, badania i rozwój technologii czy
szkolnictwo wy¿sze, daje im szereg realnych mo¿liwoci realizacji
projektów w tym zakresie.

Co to s¹ fundusze strukturalne?
Jednym z najwa¿niejszych celów, jakie stawia sobie UE jest wyrównywanie ró¿nic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów na
obszarze zajmowanym przez pañstwa cz³onkowskie. Podstawowym
instrumentem realizacji polityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej s¹ w³anie fundusze strukturalne, które maj¹ za zadanie wspomaganie biedniejszych i bardziej zacofanych regionów w procesie przekszta³cania siê i zmniejszania dystansu do redniego poziomu gospodarki w Unii. Szczególnie dotyczy to nowoprzyjêtych cz³onków, ale
tak¿e s³abiej rozwiniêtych regionów Grecji czy Portugalii.
Obecnie na fundusze strukturalne przeznaczanych jest trzydzieci
kilka procent ca³ego bud¿etu wspólnoty. Mamy cztery fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund - ERDF), Europejski Fundusz Spo³eczny (European Social Fund - ESF), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
Rolnictwa (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund EAGGF), Finansowy Instrument Orientacji Rybo³ówstwa (Financial
Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) oraz Fundusz Spójnoci
(Cohesion Fund), który nie jest funduszem strukturalnym (rz¹dzi siê
innymi zasadami). Pomoc z funduszy strukturalnych przys³uguje tym
regionom Unii, których wskanik PKB na mieszkañca wg parytetu si³y
nabywczej wynosi rednio za ostatnie 3 lata poni¿ej 75% redniej unijnej. Oznacza to, ¿e wszystkie regiony w Polsce obecnie kwalifikuj¹ siê
do otrzymania takiego wsparcia. Okrelony jest górny limit pomocy,
jak¹ mo¿e otrzymaæ dane pañstwo  wynosi on 4% PKB tego pañstwa.
Podstaw¹ wdra¿ania funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci w Polsce jest Narodowy Plan Rozwoju (NPR), w ramach którego
w bie¿¹cym okresie programowania (czyli 2004-2006) bêdzie realizowanych siedem programów operacyjnych:
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoci
Przedsiêbiorstw (SPO WKP)
2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL)
3. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnociowego i Rozwój Obszarów Wiejskich
4. Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb,
5. Sektorowy Program Operacyjny Transport
6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR)
7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Poszczególne programy dziel¹ siê na Priorytety, a priorytety
na Dzia³ania i ewentualnie Poddzia³ania.
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Uczelnie, a wiêc tak¿e Wojskowa Akademia Techniczna, mog¹ byæ
beneficjentami (projektodawcami) trzech z tych programów: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw
i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na co uczelnie mog¹ otrzymaæ
rodki z tych programów?
Jak widaæ fundusze unijne to nie tylko rodki na infrastrukturê
transportow¹ czy rozwój wsi. Do trzech, wymienionych wczeniej,
programów operacyjnych uczelnie mog¹ sk³adaæ wnioski o realizacjê
projektów dotycz¹cych fizycznej infrastruktury, jak równie¿ projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oferuje uczelniom dofinansowanie prac
budowlano-remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych oraz
zakupu sprzêtu i wyposa¿enia. Dotyczy to projektów takich jak budowa, rozbudowa i modernizacja sal wyk³adowych, pracowni czy laboratoriów dydaktycznych oraz innych obiektów uczelnianego kampusu, np. bibliotek, akademików, obiektów sportowych czy sto³ówek. Mo¿na równie¿ zagospodarowaæ otoczenie tych obiektów, czyli
utworzyæ parkingi, tereny zielone, tzw. ma³¹ architekturê itp. Za rodki z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci
Przedsiêbiorstw mo¿na z kolei sfinansowaæ realizacjê takich przedsiêwziêæ jak np. park technologiczny, inkubator przedsiêbiorczoci, specjalistyczne laboratoria wiadcz¹ce us³ugi dla przedsiêbiorstw czy laboratoria centrów doskona³oci lub laboratoria centrów zaawansowanych technologii.
Dla Wojskowej Akademii Technicznej projekty infrastrukturalne
stanowi¹ szansê na dalsz¹ poprawê stanu kampusu uczelni oraz na unowoczenienie bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej.
Natomiast z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich uczelnia mo¿e dostaæ dofinansowanie na projekty tzw.
miêkkie, czyli nie zwi¹zane z fizyczn¹ infrastruktur¹, w których
finansuje siê g³ównie koszty osobowe. Mo¿na w nich uwzglêdniæ jedynie drobny sprzêt czy wyposa¿enie. W tym obszarze istnieje szeroka gama mo¿liwoci obejmuj¹ca: kursy i szkolenia, studia podyplomowe, projekty badawcze i prace rozwojowe realizowane we wspó³pracy z przedsiêbiorstwami, programy kszta³cenia na odleg³oæ, programy stypendialne, sta¿e szkoleniowe dla studentów i pracowników
naukowych, projekty badawcze w zakresie powi¹zañ pomiêdzy wiatem nauki i przemys³em itd. A do Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw mo¿na tak¿e zg³aszaæ projekty badawcze realizowane przez centra zaawansowanych technologii.
Jeli Akademia otrzyma³aby dofinansowanie na projekty z tego
obszaru, pozwoli³oby jej to urozmaiciæ istniej¹c¹ ofertê edukacyjn¹ i szkoleniow¹, a przez to staæ siê bardziej konkurencyjn¹ na rynku. Mog³aby
tak¿e wzmocniæ powi¹zania i wspó³pracê z przemys³em, co jest szczególnie wa¿ne, poniewa¿ polityka UE zak³ada finansowanie takich badañ,
które prowadz¹ do opracowania konkretnych produktów pod potrzeby
rynku (czyli po prostu takich, których rezultaty da siê sprzedaæ).
Niektóre interesuj¹ce z punktu widzenia Akademii dzia³ania zosta³y ju¿ rozpoczête: otwarto dwa konkursy i przeprowadzono nabór
wniosków do poddzia³ania 1.3.1 (Regionalna infrastruktura edukacyjna) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oficjalne wyniki mówi¹, ¿e w pierwszej turze naboru
do poddzia³ania 1.3.1 zosta³o z³o¿onych 10 wniosków. Na razie nieoficjalnie wiadomo, ¿e w drugiej turze wp³ynê³o ponad dwa razy wiêcej wniosków, chocia¿ dok³adna liczba nie jest znana, podobnie jak nie
wiadomo, ile uczelni publicznych i niepublicznych z województwa
mazowieckiego ubiega siê w sumie o dofinansowanie (prawdopodob-
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nie jest to liczba zawieraj¹ca siê miêdzy 20 a 30). Kolejne dzia³ania
potencjalnie interesuj¹ce Akademiê maj¹ zostaæ zainaugurowane w najbli¿szych miesi¹cach, tzn. wrzesieñ-listopad 2004 (dotyczy to dzia³añ w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw) lub na pocz¹tku 2005 r. (dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich).

Jakie s¹ istotne przeszkody w pozyskiwaniu
rodków z funduszy strukturalnych?
Pozyskanie rodków z funduszy strukturalnych wi¹¿e siê z koniecznoci¹ poniesienia pewnych istotnych kosztów fazy przygotowawczej, bez których nie mo¿na wyst¹piæ o dofinansowanie. Dla ka¿dego projektu inwestycyjnego trzeba najpierw opracowaæ dokumenty
wymagane do wniosku aplikacyjnego jako za³¹czniki, którymi s¹ dokumentacja techniczna, studium wykonalnoci (lub biznes plan),
a w niektórych przypadkach tak¿e studium oddzia³ywania na rodowisko. W niektórych programach koszty fazy przygotowawczej podlegaj¹ dofinansowaniu z programów operacyjnych, a w innych nie,
co oznacza, ¿e s¹ w ca³oci po stronie wnioskodawcy1 . Ponadto w niektórych dzia³aniach Akademia musia³aby dysponowaæ rodkami na pokrycie wk³adu w³asnego w realizacjê projektu. W przypadku Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego krajowy wk³ad
publiczny w czêci odnosz¹cej siê do bud¿etu pañstwa mo¿e zostaæ
sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
W ka¿dym przypadku uczelnia musi tak¿e posiadaæ rodki obrotowe na
pokrycie wydatków bie¿¹cych w czasie realizacji projektu, poniewa¿
dofinansowanie z funduszy strukturalnych odbywa siê na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, która nastêpuje po mniej wiêcej kilku
miesi¹cach od przedstawienia zap³aconych faktur. Oznacza to, ¿e najpierw beneficjent musi wy³o¿yæ w³asne rodki na pokrycie kosztów.
Projekty szkoleniowe i edukacyjne s¹ z ró¿nych wzglêdów ³atwiejsze w realizacji. Nie wymaga siê dla nich studiów wykonalnoci
ani biznes planów czy studiów oddzia³ywania na rodowisko, a w niektórych dzia³aniach rozliczenie odbywa siê nawet na zasadzie dotacji,
a nie refundacji, co jest znacznie korzystniejsze dla beneficjenta.
Innym istotnym problemem jest brak dowiadczenia we wdra¿aniu funduszy strukturalnych w naszym kraju. Odnosi siê to do wszystkich zaanga¿owanych w ten proces stron, a wiêc zarówno do wnioskodawców, jak i urzêdników w instytucjach wdra¿aj¹cych i porednicz¹cych, czy w samym Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP), które
jest instytucj¹ zarz¹dzaj¹c¹ funduszami strukturalnymi w Polsce. Pojawiaj¹ siê trudnoci w interpretacji zapisów w dokumentach programowych i unijnych, zmiany interpretacji, brak jest kompetentnych
osób do udzielania wyjanieñ, a przy telefonach w odpowiedzialnych
instytucjach czasami dy¿uruj¹ praktykanci. Za w punkcie kontaktowym funduszy strukturalnych utworzonym przez MGiP urzêduj¹
osoby, które s¹ w stanie odpowiedzieæ jedynie na najprostsze pytania.
Potencjalni wnioskodawcy dzwoni¹cy do instytucji, które powinny
byæ wiarygodne i rozstrzygaæ wszelkie w¹tpliwoci, uzyskuj¹ bardzo
czêsto niespójne, sprzeczne lub wrêcz nieprawdziwe informacje.
W Wojskowej Akademii Technicznej nie ma specjalnie powo³anego zespo³u, który zajmowa³by siê ca³oci¹ zagadnienia funduszy strukturalnych.
Praktyczne dzia³ania zwi¹zane z funduszami strukturalnymi w sposób ci¹g³y wykonuje jedna osoba, podczas gdy na innych uczelniach o porównywalnej wielkoci zajmuj¹ siê tym zagadnieniem zespo³y kilku- a nawet dziesiêcioosobowe. S¹ w nich specjalici w zakresie ksiêgowoci, prawnicy czy
in¿ynierowie budowlani. Akademia nastawia siê raczej na zlecanie podmiotom zewnêtrznym prac zwi¹zanych z przygotowaniem wniosków.

Jakie dzia³ania zosta³y podjête do tej pory
przez Akademiê?
Wojskowa Akademia Techniczna z³o¿y³a dwa wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jeden

G³os Akademicki nr 04/2004

z nich dotyczy remontu i modernizacji czterech budynków (z przeznaczeniem dla Instytutu Optoelektroniki oraz dla Wydzia³u Cybernetyki), drugi  kompleksowej inwestycji w sprzêt i oprogramowanie
dla Laboratorium Matematyki Stosowanej Instytutu Matematyki
i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki. Pierwszy wniosek zosta³ przygotowany przez Dzia³ Administracyjny, drugi przez Dzia³ Nauki
i Wspó³pracy. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z³o¿ono
dwa wnioski o pokrycie publicznego wk³adu krajowego: jeden dla w/w
projektu wyposa¿enia Laboratorium Matematyki Stosowanej, drugi
dla projektu remontu klubu WAT. Kolejny wniosek do MENiS  tym
razem na dofinansowanie wk³adu krajowego remontu akademika  zostanie przygotowany przez Dzia³ Administracyjny do po³owy wrzenia 2004. W planach jest kolejny wniosek z Dzia³u Administracyjnego na projekt remontowy (budynek dydaktyczny) oraz wnioski z Dzia³u Nauki i Wspó³pracy na inne projekty inwestycyjne, które zostan¹
zg³oszone do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw. Wnioski te bêd¹ dotyczy³y infrastruktury centrów doskona³oci i laboratoriów wiadcz¹cych us³ugi dla przedsiêbiorstw. Bêdzie to mo¿liwe po og³oszeniu przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji konkursu dla dzia³ania 1.4 (Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹ a gospodark¹) w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw, co ma nast¹piæ na jesieni. W przypadku centrów doskona³oci trzeba tak¿e poczekaæ na przyznanie oficjalnego statusu centrum
doskona³oci (tj. akredytacjê Ministerstwa Nauki i Informatyzacji).
Jeli chodzi o projekty edukacyjne i szkoleniowe, które bêd¹ zg³aszane do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, najbardziej zaawansowany jest projekt wdro¿enia europejskiego
systemu kszta³cenia personelu obs³ugi technicznej lotnictwa przygotowany przez Instytut Techniki Lotniczej (ITL) Wydzia³u Mechatroniki (WMT), dla którego wniosek jest prawie gotowy. Kolejnym jest
projekt opracowania innowacyjnego programu kszta³cenia i wprowadzenie nowych form nauczania w zakresie wy¿szej matematyki przy
wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
oraz nauczania na odleg³oæ przygotowany przez Instytut Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki (WCY).

Co dalej po roku 2006?
S¹ ju¿ plany na kolejny okres programowania funduszy strukturalnych. W latach 2007-2013 Polska ma otrzymaæ jeszcze wiêcej rodków. Mówi siê o kwocie rzêdu 70 mld E, a wiêc kilkakrotnie wiêkszej
ni¿ obecnie. Kwoty przeznaczone na edukacjê i szkolnictwo wy¿sze
bêd¹ tak¿e znacz¹co podwy¿szone.
Niektóre regiony w krajach UE strac¹ prawo do pomocy strukturalnej,
poniewa¿ ich dochód przekroczy 75% redniej unijnej PKB, zarówno z powodu rozwoju gospodarczego, jak i wskutek tzw. efektu statystycznego,
polegaj¹cego na tym, ¿e rednia unijna znacz¹co siê obni¿y po przyjêciu
w jednym czasie a¿ 10 krajów biedniejszych od dotychczasowej 15-ki.
Wiele wskazuje na to, ¿e dla Mazowsza lata 2007-2013 mog¹ byæ
ostatni¹ szans¹ na skorzystanie z tych funduszy w³anie ze wzglêdu
na perspektywê przekroczenia dopuszczalnego progu PKB. Dlatego
Akademia powinna d¹¿yæ do wygenerowania ciekawych projektów
i z³o¿enia jak najwiêkszej liczby wniosków w bie¿¹cym i nastêpnym
okresie programowania.
Dorota Fr¹czek
specjalista ds. programów pomocowych
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy WAT

1

Wystêpuj¹ ró¿nice interpretacyjne, a interpretacja zale¿y od instytucji
wdra¿aj¹cej, co jest o tyle niezrozumia³e, ¿e wszystkie programy operacyjne musz¹ byæ zgodne z tymi samymi dyrektywami unijnymi obowi¹zuj¹cymi wszystkich cz³onków wspólnoty.
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Zdzis³awa Król

Jest grona, bo nieprzewidywalna
Nie eksperymentuj z ekstazy!!!
Uczenie siê na w³asnym dowiadczeniu
czasami bywa skuteczne, ale zawsze jest bolesne, a nierzadko spónione. Bardziej komfortowe jest uczenie
siê wtedy, gdy nie zagra¿a nam i nie zak³óca naszego spokoju, nie
wywraca naszego ¿ycia do góry nogami.
 Nie eksperymentujcie na sobie! Za chwilê euforii trzeba s³ono
p³aciæ. Chodzi o Wasze ¿ycie  ostrzega wszystkich, którzy chc¹
spróbowaæ ekstazy, Piotrek z Monaru.  Zaczyna siê tak niewinnie, ka¿dy z nas chce siê dobrze bawiæ. Zara¿a nas kolorowy t³um
szaleñczo tañcz¹cych w rytm osza³amiaj¹cego techno. M³ody cz³owiek patrzy jak urzeczony i pragnie tego samego. Tylko, jak to
zrobiæ, jak pokonaæ niemia³oæ czy zahamowanie, albo poskromiæ
rozbudzon¹ ciekawoæ?
Nagle bawi¹cy siê nieznajomy wciska nam w d³oñ niewielk¹ kolorow¹ tabletkê. To ekstazy. Chce pokazaæ, ¿e jestem cool. Dowiem siê,
jak to dzia³a. Po³ykam i po 20 minutach ogarnia mnie wszechobecna
euforia. Jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki ca³a niemia³oæ
znika, dostaje siê kopa, przychodzi gor¹ca fala, muzyka wibruje w ca³ym ciele, zaczynaj¹ siê jazdy.
To nas krêci  imprezowanie, nocne rajdy po klubach i dyskotekach,
euforia zwi¹zana z ekstazy ³atwo wci¹ga i szybko staje siê stylem ¿ycia.
Wracamy po wakacjach i ju¿ nie tylko dyskotekowe jazdy s¹ nam potrzebne. Krótka przerwa bez ekstazy i jest nam le. ¯ycie traci sens, nasi
koledzy ze studiów s¹ nijacy, nie mo¿na siê z nimi dogadaæ. Nie ma te¿
kontaktu z dawnymi przyjació³mi ani te¿ z rodzin¹.
Byæ mo¿e dla zachowania pozorów, ¿e wszystko jest O.K. chodzi
siê na jakie zajêcia. Ale to przecie¿ coraz mniej nas interesuje. Szukamy pieniêdzy, bo musimy poprawiæ sobie nastrój  tylko tabletka
szczêcia mo¿e nam zredukowaæ ten pod³y nastrój. Wszystko siê
wali na g³owê.
Zaczyna siê sesja, trzeba pod³adowaæ akumulatory  tylko amfetamina utrzyma organizm w stanie czuwania. Znosi ona zmêczenie
i sennoæ, zwiêksza uwagê i zdolnoæ koncentracji. Nie odczuwa siê
te¿ g³odu. Przecie¿ o to tutaj chodzi. Sesje jako trzeba zaliczyæ. Ju¿
nie boimy siê amfetaminy, mamy dowiadczenia z ekstazy (to przecie¿ pochodna amfetaminy).
Jeszcze nie wiemy, ¿e po fazie egzaltacji nastêpuje przykro odczuwalna depresja, wywo³uj¹ca z kolei pragnienie ponownego za¿ywania produktu. Ju¿ mamy wdrukowane w nasz¹ psychikê (uzale¿nienie psychiczne) gdzie i jak mo¿na to poprawiæ. Zanim siê cz³owiek zorientuje, ¿e potrzebuje pomocy, zazwyczaj bierze siê ju¿
ekstazy od dawna.
Narkomani, kiedy z nimi pracowa³am, czêsto mówili mi, ¿e nie
mogli uchwyciæ tej granicy, kiedy przeszli na drug¹ stronê. Z PRZYJEMNOCI W UZALE¯NIENIE.
Niebezpieczeñstwo jest tym wiêksze, ¿e czêsto decyduj¹ o tym
psychofizyczne, indywidualne cechy ka¿dego m³odego cz³owieka.
Ka¿dy organizm (psyche + cia³o) reaguje odmiennie na kolorowe tabletki sprzedawane w dyskotekach, klubach czy na ulicy.
Pamiêtajmy, ¿e s¹ one wzbogacane ró¿nymi substancjami, takimi jak
rodki halucynogenne czy leki dostêpne wy³¹cznie na receptê. To w³anie sprawia, ¿e EKSTAZY JEST coraz bardziej NIEPRZEWIDYWALNA, a zatem tak bardzo NIEBEZPIECZNA dla naszego organizmu.
Nigdy nie mo¿emy byæ pewni, co tak naprawdê tabletka zawiera
i jakie bêd¹ skutki jej za¿ycia. CZY EKSTAZY ZOSTAWI JEDYNIE
KACA, CZY ZABIJE?!
Ale wiemy na pewno, ¿e rosn¹: cinienie, têtno i temperatura cia³a.
To z kolei bardzo czêsto prowadzi do przegrzania i odwodnienia orga-
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nizmu (zw³aszcza w ciasnych i zat³oczonych dyskotekach). Mo¿e te¿
dojæ do pora¿ania orodka termoregulacji w mózgu, znacznego pobudzania psychoruchowego, które trudno opanowaæ i w efekcie dochodzi do toksycznego uszkodzenia mózgu.
Wielu amatorów beztroskiego imprezowania nie chce o tym wiedzieæ, woli pamiêtaæ o dobrych jazdach spowodowanych wyzwoleniem siê serotoniny, która reguluje nastrój i sprawia, ¿e bywalcy
dyskotek tañcz¹ i bawi¹ siê do upad³ego. Ekstazy powoduje te¿
wiêksz¹ wra¿liwoæ na dotyk i pobudzenie seksualne oraz wyzbywanie siê zahamowañ.
Wród bior¹cych ekstazy kr¹¿¹ mity, ¿e narkotyk jest s³aby i nieszkodliwy, i ¿e w czasie brania mo¿na daæ sobie radê ze wszystkim.
Mo¿na to kontrolowaæ. Nie ulegajmy tym opowiadankom lecz miejmy w pamiêci np. taki fakt, kiedy to w padzierniku 2002 roku licealistka ze Szczecina w klubie Lokomotywa w czasie zabawy dosta³a
drgawek, zaczê³a traciæ przytomnoæ i przewieziona do szpitala nastêpnego dnia zmar³a. Nie zrobiono jej dializy, bo nikt nie poinformowa³ lekarzy, ¿e wziê³a kilka tabletek ekstazy. Ta dziewczyna sta³a siê
ofiar¹ na w³asne ¿yczenie.
Nie jest to pojedynczy przypadek, o takich tragicznych skutkach brania narkotyków ostatnio bywa g³ono.  Branie ekstazy,
to jak gra w rosyjsk¹ ruletkê  twierdzi dr Teresa Were¿yñskaBoliñska, ordynator oddzia³u detoksykacyjnego Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie.
Moja wiedza i dowiadczenia z pracy z narkomanami ka¿¹ mi
obaliæ jeszcze kilka innych mitów:
· Narkomania to problem rodzin patologicznych.
· Dotyczy to wszystkich, ale nie mojego dziecka.
· Moje dziecko jest takie niemia³e i grzeczne, wiêc to nie jest mo¿liwe.
· Moje dziecko ma zapewnione wszystkie dobra, spokojny byt,
niczego mu nie brakuje, ciê¿ko na to pracujemy, to nie dla niego.
· Narkotyki s¹ trudno dostêpne i dla wybrañców.
· Miêkkie narkotyki nie uzale¿niaj¹.
· Mogê braæ narkotyki pod kontrol¹.
· Zawsze mogê przestaæ braæ.
Na psychologiczny portret narkomana oraz zrozumienie z³o¿onych przyczyn i mechanizmów powstawania narkomanii zabrak³o dzisiaj czasu. Byæ mo¿e takie rozwa¿ania znajd¹ siê jeszcze
w osobnym artykule.
Teraz apelujê do m³odych ludzi NIE EKSPERYMENTUJCIE
NA SOBIE!!! i do wszystkich doros³ych o pozytywne zainteresowanie  oparte na akceptacji, ¿yczliwoci i sympatii dla m³odych.
Tak naprawdê chodzi O NIECO WIÊCEJ UWAGI skierowanej
na kogo, kogo  byæ mo¿e  dot¹d nie mielimy okazji dostrzec.
Mo¿e to byæ kto, kogo dotychczas s³abo znamy, nie zauwa¿amy,
czy zupe³nie pomijamy. A mo¿e to nasze w³asne dziecko potrzebuje przys³owiowej ODROBINY UWAGI, która zmieni³aby jego
sytuacjê psychologiczn¹.
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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Student i narkotyki
10 procent studentów siêgnê³o w ostatnim czasie po marihuanê i haszysz. Do za¿ywania ecstazy i amfetaminy przyzna³o siê
odpowiednio 1,2 oraz 1,5 proc. studentów  wynika z najnowszych
badañ zasiêgu narkomanii na uczelniach.
Ankietowano grupê ponad 1500 studentów ró¿nych uczelni i trybów studiów. Zadano im m. in. pytanie, czy siêgali po rodki psychoaktywne: kiedykolwiek w ¿yciu, w czasie ostatnich 12 miesiêcy
i w czasie ostatnich 30 dni. Do za¿ywania marihuany lub haszyszu
w czasie ostatniego miesi¹ca przyzna³o siê 10 proc. studentów.

Do za¿ywania choæ raz w ¿yciu leków uspokajaj¹cych i nasennych, kupowanych na receptê, ale wykorzystywanych bez wskazañ lekarza, przyzna³o siê ok. 4 proc. badanych, do u¿ycia ich
w ub. miesi¹cu  1,1 proc.

STATYSTYKA
Na pytanie, czy kiedykolwiek u¿ywa³e marihuany lub haszyszu?, twierdz¹co odpowiedzia³o ponad 35 proc. studentów.
Na to samo pytanie na temat amfetaminy  oko³o 11 proc.,
a ecstazy  4,7 proc. studentów.

WATERSPADY1 ZMYWARKI
Poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... Nic innego, tylko poprawa stanu zdrowia...
poprawa stanu zdrowia... poprawa stanu zdrowia... Czy ¿¹dam zbyt
wiele? Chcê tylko poprawy swego stanu zdrowia! O niczym innym
nie potrafi³em myleæ. Moje myli zaprz¹ta³o tylko jedno zdanie.
Wci¹¿ szuka³em sposobu wyleczenia oparzeñ i nic. Nie pomog³y lód,
maci, kremy i inne chemikalia. O ponownej podró¿y do lodówki nie chcia³em nawet myleæ. I nagle Eureka! Pomys³ przyszed³ jak Zeusowy grom
z jasnego nieba. Zmywarka na Teutatesa2. Ch³odna woda si³ mi doda. W koñcu poprawi siê mój stan zdrowia... mój stan zdrowia... mój stan zdrowia.
Nie przygotowa³em siê specjalnie do tej wyprawy. Wystarczy³ mi tylko balon, który mia³
w przypadku jakiego wypadku pos³u¿yæ mi za
ponton. Wszed³em wiêc miêdzy dwa talerze i wyczekiwa³em odpowiedniego momentu. W koñcu
nadesz³a wiekopomna chwila.
Zmywarka rozpoczê³a pracê. Prawdê mówi¹c by³em zaskoczony. Uczucie to szybko zosta³o zast¹pione innym  strachem, a nawet
przera¿eniem. Po pierwsze woda nie by³a tak
ch³odna, jak pocz¹tkowo myla³em. Nie mia³o
to jednak wiêkszego znaczenia. Bardziej niepokoj¹ca by³a si³a strumienia. Poczu³em siê, jak gdybym sta³ pod ma³ym wodospadem.
Natychmiast odrzuci³o mnie w stronê jednej ze cian. Zosta³em
przyparty do muru, jakby jaki studziesiêciokilogramowy rugbysta
wci¹¿ na mnie napiera³. Krzycza³em najg³oniej, jak mog³em, ale nikt
nie reagowa³. Szum wodospadów by³ g³oniejszy ode mnie. Czu³em,
¿e mogê z tego nie wyjæ. Przeczuwa³em najgorsze. Uderzenie wody
najprawdopodobniej z³ama³o mi ¿ebro. Silny ból i sta³y napór wody
sprawi³y, ¿e nie mog³em siê ruszyæ. Zaczyna³em wariowaæ, miaæ siê,
piewaæ. A mia³o byæ tak piêknie!
Myla³em, ¿e wyjdê ze zmywarki jak nowy, odm³odzony, zregenerowany i ostatecznie zakoñcz¹ siê moje k³opoty ze zdrowiem. A tu co?
Chichacho! Ale przecie¿ ta woda nie bêdzie siê la³a przez wieki. Przecie¿
to nie perpetum mobile! W koñcu kto, jakby na zawo³anie, zakrêci³ kurek.
By³em ca³y przemoczony i obola³y. Odnalaz³em swój ponton i czeka³em,
a¿ kto mnie z niego wyci¹gnie. Obieca³em sobie, ¿e to ju¿ koniec z g³upimi
pomys³ami podró¿owania wewn¹trz sprzêtu AGD.
Czeka³em i czeka³em, ale doczeka³em siê czego zupe³nie innego. Ot, taka ma³a niespodzianka. Resztki wody zaczê³y sp³ywaæ w bezdenn¹ przepaæ, wprost do Hadesu. Woda p³ynê³a, a ja dziwnym zbiegiem okolicznoci razem z ni¹. Nie, to niemo¿liwe! Nie chcê zgin¹æ w jakiej przepaci.
Nie mam zamiaru wiêcej p³ywaæ, a tym bardziej z Charonem po Styksie.3
Poza tym nie mam przy sobie z³amanego grosza, a co dopiero obola.
I nagle ratunek. Mój ponton okaza³ siê bardziej przydatny ni¿
myla³em. Zaklinowa³ siê jak Kubu Puchatek w norze Królika. Ode-
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tchn¹³em z ulg¹. Tak, jestem wród ¿ywych, zd¹¿y³em wykrzyczeæ,
gdy nagle ponton ruszy³ z miejsca. Pomimo swych gabarytów zdo³a³
przecisn¹æ siê przez otwór prowadz¹cy do nik¹d.
Usiad³em wygodnie na swej ostatniej desce ratunku i próbowa³em utrzymaæ siê na powierzchni. Urz¹dzi³em sobie niezaplanowany sp³yw Dunajcem. Wyprawa sta³a siê bardzo ekscytuj¹ca. P³yn¹c myla³em tylko o tym,
aby przetrwaæ. W koñcu uda³o mi siê poznaæ cel mojej wyprawy. By³
ciemny, wilgotny, zgrzybia³y i mierdz¹cy. Po prostu kana³. Nie by³o ju¿ tak
przyjemnie jak w domu By³em g³odny, przemoczony i obola³y. Wszystko
wokó³ wydawa³o siê wrogie, dziwne i niebezpieczne. Czu³em siê jak zaj¹c
szukaj¹cy drogi ucieczki przed myliwymi. By³em przera¿ony.
Co ze mn¹ bêdzie? Myla³em. Jestem sam, nikt mi nie pomo¿e. Gdzie¿
jest teraz kobieta, zwana matk¹ i cz³owiek z du¿ymi d³oñmi, zwany
ojcem? Czy¿by nie zauwa¿yli mojej nieobecnoci? Jestem mniejszy
od mrówki. Jak ja sobie poradzê? Tak. Oto wydostaj¹c siê z niebezpiecznego urz¹dzenia, jakim jest zmywarka, wpad³em z deszczu pod rynnê.
Zakoñczy³y siê moje przygody w sprzêcie gospodarstwa domowego. Znalaz³em siê w o wiele gorszej sytuacji. To w³anie teraz czekaj¹ mnie du¿o bardziej mro¿¹ce krew w ¿y³ach historie. Teraz bêdê móg³
sprawdziæ siê w ekstremalnych warunkach. Sprawdziæ, na co mnie
staæ. Byæ jak s³awny Rambo albo Uniwersalny ¯o³nierz czy te¿ Comando. Co ja mówiê? Nikt nie mo¿e równaæ siê z agentami Specnazu.
Ale ja musia³em teraz byæ od nich o niebo lepszy. Byæ jak cz³owiek
pierwotny, neandertalczyk. Twardszy ni¿ ska³a, czujniejszy ni¿ fotokomórka, szybszy ni¿ b³yskawica, zwinniejszy ni¿ ³asica i sprytniejszy od przeciêtnego misia. Czeka³o mnie wiele dni wêdrówki do domu.
Mo¿e nawet bêdê go szuka³ o wiele d³u¿ej ni¿ mityczny Odyseusz.
Czy uda mi siê przetrwaæ? Czy powrócê do domu? Czy znajdê
kogo, kto mi pomo¿e? I czy w ogóle kto to czyta? Na te i inne pytania
znajdziecie odpowied w kolejnej czêci zatytu³owanej Hej, za rok
matura albo Gdzie moja kanapka? lub te¿ Sk¹d siê bior¹ dzieci?.
W³aciwie, jaki to ma zwi¹zek z tematem? Powinienem jeszcze popracowaæ nad tytu³em. Mo¿e Czy kto dzisiaj widzia³ misia? Jaki wiêc
bêdzie tytu³ kolejnej czêci? Przekonacie siê o tym ju¿ wkrótce. Wystarczy zajrzeæ do kolejnego numeru G³osu Akademickiego. Zróbcie to!
mniszcz
1
Water  z ang. woda.
Waterspad  wodospad  w ang. Waterfall, ale tu nazwa ta zosta³a
zastosowana wyj¹tkowo.
2
Teutates czyli Ca³y Lud  bóg panteonu galijskiego, w czasach rzymskich identyfikowany z Merkurym lub Marsem. Wyimaginowany bo¿ek
wymieniany w komiksie o Asteriksie w stwierdzeniu Na Teutatesa.
3
Styks  w mitologii greckiej rzeka w królestwie zmar³ych, przez któr¹
Charon, za jednego obola, przewozi³ dusze zmar³ych do Hadesu.
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K¥CIK
POETYCKI
Ewa Bukowska

***
Czasami zastanawiam siê
Ile czasu jeszcze up³ynie
Zanim kto naprawdê mnie polubi

Archiwum autorki

Ile ³ez wylejê
Ile dni prze¿yjê w samotnoci
W pustym pokoju
Wpatrzona w swoj¹ przysz³oæ
Ile razy podniosê g³owê
Umiechnê siê do ludzi
I zamknê oczy
Jakby nic siê nie sta³o

***
wokó³ tyle ludzi
setki tysi¹ce miliony
mijaj¹ mnie ka¿dego dnia
przelotnie spogl¹dam im w oczy
nie znam ich
s¹ dla mnie jak puste pude³ka
bez duszy
owiniête w kolorowy papier
³aduj¹ siê do poci¹gu ¿ycia
lecz ja nie znam ich celu
nie wiem kim s¹
i co czuj¹
tylko niektórzy przystaj¹ na chwilê
wspólnie zatrzymujemy siê
na tej samej drodze
w tym samym czasie
zagl¹damy sobie w oczy
i odchodzimy z nadziej¹
¿e znów siê spotkamy

Znalezione w sieci
Przechodz¹ dwaj studenci ko³o budki telefonicznej. Zobaczyli ksi¹¿kê telefoniczn¹, to weszli i zaczêli czytaæ.
Za chwilê jeden mówi do drugiego:
- Rozumiesz co?
- Nie.
- No to kujemy!

Przychodzi student na egzamin z historii transportu.
- Proszê podaæ ile wynosi³a d³ugoæ linii kolejowych w Polsce ?
Student zdêbia³ ale pyta:
- A w którym roku?
- Wie Pan co, jest mi to obojêtne...
- Rok 1493, zero kilometrów!

W przepe³nionym tramwaju siedzi blady, siny, wymêczony student. Pod oczami sine cienie, przez lew¹ rêkê przewieszony p³aszcz.
Wsiada staruszka. Student ustêpuje jej miejsca i ³apie siê uchwytu.
Staruszka siada, ale zaniepokojona przygl¹da siê studentowi:
- Przepraszam, m³ody cz³owieku! To bardzo ³adnie, ¿e zrobi³ mi
pan miejsce, ale pan tak blado wygl¹da. Mo¿e pan chory? Mo¿e...
niech lepiej pan siada. Nie jest panu s³abo?
- Ale¿ nie, nie! Niech pani siedzi. Ja tylko, widzi pani, jadê na
egzamin, a ca³¹ noc siê uczy³em bo mam redni¹ 4,6 i chcê j¹ utrzymaæ.
- No to mo¿e da mi pan chocia¿ ten p³aszcz do potrzymania?
- A, nie! Nie mogê! Zreszt¹ to nie jest p³aszcz. To kolega. On ma
redni¹ 5.0.

Student prosi kolegê:
- porad mi, jak napisaæ w licie do ojca o tym, ¿e znowu obla³em
egzamin?
- Napisz: egzaminy skoñczone, u mnie nic nowego.

Student pyta kumpla:
- Czemu jeste taki smutny?
- Napisa³em do rodziców list, ¿eby mi przys³ali pieni¹dze na lampkê
nocn¹, abym móg³ siê wieczorami uczyæ.
- I co, nie przys³ali?
- Przys³ali - lampkê...
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6:30, student odsypia ciê¿ka imprezê. Nagle ze snu budzi go telefon.
- Klinika?
- Nie, pomy³ka - odpowiada zaspany student.
Po trzech minutach znowu dzwoni telefon.
- Klinika?
- Nie, pomy³ka! - odpowiada jeszcze raz.
Po nastêpnych trzech minutach znowu telefon.
- Klinika?
- Do jasnej cholery, ile mam razy mam t³umaczyæ, ¿e nie! - krzyczy wciek³y.
- Heniu, a mo¿e jednak walniemy z rana jednego klinika.

Pijani studenci podchodz¹ do taksówkarza:
- Panie kochany, zawieziesz nas pan do akademika za dychê?
- Cocie zwariowali, nie op³aca siê!
- A za trzy, cztery?
- Dobra, wsiadajcie
Podje¿d¿aj¹ pod akademik.
- Jestemy na miejscu - mówi taksówkarz.
Jeden student odwraca siê do kolegów i mówi:
- No to ch³opaki trzy, cztery...
- Dziêêêêkuuuuujeeeemyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na egzaminie koñcowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje studentce wydzia³u lekarskiego pytanie:
- Jaki narz¹d, proszê pani, jest u cz³owieka symbolem mi³oci?
- U mê¿czyzny czy u kobiety? - usi³uje zyskaæ na czasie studentka.
- Mój Bo¿e! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sêdziw¹ g³ow¹.
- Za moich czasów by³o to po prostu serce.

Student wraca po egzaminie do domu.
- No i jak tam egzamin, synu? - pyta matka.
- wietnie. Pyta³ mnie taki mi³y i religijny egzaminator.
- Jak to: religijny?
- No, tak. Po ka¿dej mojej odpowiedzi wzdycha³: Mój Bo¿e!
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S³ownik pojêæ nowych i przydatno-nieprzydatnych,
czyli jêzyk siê zmienia a m³odzie¿ stosuje
wygib - osoba uwa¿ana za dziwn¹
kabanos - brzydka dziewczyna
wies³aw - cz³owiek ubieraj¹cy siê niegustownie, niemodnie
umcyk - mê¿czyzna, który jedzi samochodem, s³uchaj¹c muzyki techno
przygas - ma³o rozgarniêty ch³opak
pinpong - o kim niewielkiego wzrostu
pizza - tr¹dzik
jest plastikowo - kiepski klimat
mi to tito - nic mnie to nie obchodzi
hetaæ - ciê¿ko pracowaæ
nie mieæ genów - byæ zniechêconym do wszystkiego
ostra sieka - masakra
poginaæ - chodziæ
fugle - papierosy
mendownia - komisariat

hawira - mieszkanie
bañkopisarz - uczeñ, który pisze prace na oceny niedostateczne
blachara - dziewczyna, której podobaj¹ siê ch³opcy maj¹cy dobre auta
bez trzody chlewnej - spokojnie, bez zbêdnego popiechu
majtki z uzd¹ - stringi
paliæ trampki - uciekaæ z lekcji
tejkn¹æ - wzi¹æ, czêsto bez pozwolenia
waln¹æ karpia - zdziwiæ siê
zdzisiu? - czy co Ciê dziwi?
czeski jestem - nic nie umiem
checker - osoba, która przy malowaniu graffiti wypatruje policji
dermoszpan - kurtka, p³aszcz
echoboy, xeroboy - naladownik innych
Oprac. Rodzyn

NAJCELNIEJSI

Zdzis³awa Król

W dniach 14-18 czerwca br. odby³y siê w Zegrzu k. Warszawy Mistrzostwa Wojska Polskiego i Szkolnictwa Wojskowego w Sportach
Powszechnych. Indywidualnie w konkurencji strzelania z kbk Ak niekwestionowanymi mistrzami zostali studenci Wydzia³u Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej: Daniel Drogomirecki i Jacek Zalewski. Pierwszy z nich, z wynikiem 181 punktów, wywalczy³
pierwsze miejsce, drugi, z rezultatem 176 punktów, miejsce trzecie.

Ppor. Daniel Drogomirecki (z lewej) i ppor. Jacek Zalewski.

Ppor. Daniel Drogomirecki studiuje na V roku WEL na specjalnoci systemy ³¹cznoci. Przygodê ze strzelectwem rozpocz¹³ dopiero w Akademii. W sekcji trenuje od kilku miesiêcy.Udzia³ w tegorocznych mistrzostwach w Zegrzu to jego debiut. Daniel podkrela, ¿e niema³y udzia³ w jego sukcesie ma prowadz¹cy sekcjê strzeleck¹ trener,
Andrzej Zaj¹c, który w niego uwierzy³.
Na Mistrzostwa Wojska Polskiego i Szkolnictwa Wojskowego
w Sportach Powszechnych Daniel zdoby³ w sumie trzy medale: dwa
z³ote i jeden br¹zowy:
§ Mistrzostwo WP w klasyfikacji indywidualnej
§ Mistrzostwo Szkolnictwa Wojskowego
§ trzecie miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej Mistrzostw Szkolnictwa Wojskowego.
Za odniesione sukcesy zosta³ odznaczony z³ot¹ odznak¹ strzeleck¹.
Nasz mistrz nale¿y jeszcze do sekcji siatkówki. Pasjonuje siê równie¿ gie³d¹ papierów wartociowych, telekomunikacj¹ i kulturystyk¹.
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Ppor. Jacek Zalewski jest studentem V roku WEL, specjalnoæ: ³¹cznoæ. Strzelaniem zajmuje siê od dwunastego roku ¿ycia,
kiedy wst¹pi³ do Harcerstwa. Gdy mia³ 15 lat wst¹pi³ do ZS
STRZELEC OSW w Gdyni, którego cz³onkiem jest do dzi. Interesuje sie militariami i histori¹ II wojny wiatowej. Posiada kolekcjê militariów znalezionych na terenie Pomorza Gdañskiego.
Tegoroczne Mistrzostwa Wojska Polskiego i Szkolnictwa Wojskowego by³y ju¿ trzynastymi zawodami strzeleckimi, w których Jacek uczestniczy³. Wród trofeów, jakie do tej pory zdoby³,
znajduj¹ siê:
§ II miejsce dru¿ynowo w konkurencji PPN-60 w Mistrzostwach
Szkolnictwa Wojskowego, Gdynia`2001
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji PW w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w Strzelaniu z Broni Etatowej, Warszawa`2001
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji PPN-60 w zawodach z okazji
Dnia Podchor¹¿ego, £ód`2001
§ IV miejsce dru¿ynowo w konkurencji PW w zawodach z okazji
Dnia S³uchacza, Szczytno`2001
§ II miejsce dru¿ynowo w konkurencji PPN-60 w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, Gdynia`2002
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji PW w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w Strzelaniu z Broni Etatowej, Wroc³aw`2002
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji PPN-60 w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, Kraków`2003
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji kbk Ak w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego w Strzelaniu z Broni Etatowej, Koszalin`2003
§ I miejsce dru¿ynowo w konkurencji PW w Otwartych Mistrzostwach WAT, Warszawa`2002
§ III miejsce dru¿ynowo w konkurencji PPN-60 w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej, Bydgoszcz`2004
§ III miejsce dru¿ynowo w konukrencji kbk Ak w Mistrzostwach
Szkolnictwa Wojskowego, Zegrze`2004
§ II miejsce indywidualnie w konkurencji kbk Ak w Mistrzostwach
Szkolnictwa Wojskowego, Zegrze`2004
§ III miejsce indywidualnie w konkurencji kbk AK w Mistrzostwach
Wojska Polskiego, Zegrze`2004. (ed)
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Z ¯YCIA ABSOLWENTÓW
UP£YN¥£ CZAS, JAK Z BICZA TRZAS£. WSPOMNIENIA SPRZED PÓ£WIECZA
 aktualne informatory Wojskowa Akademia Techniczna  2003.
Absolwenci z kolei przygotowali i wrêczyli podejmuj¹cym ich przedstawicielom uczelni opracowany przez siebie tomik okolicznociowy
Lata studenckie i póniej. Radiolokacja 1954-59.
Nastêpnie zwiedzali hangar Wydzia³u Mechatroniki, a w nim m. in.
wspó³czesne Laboratorium Zak³adu Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego
oraz Park Stacji Radiolokacyjnych, a w nim nowoczesne Laboratorium
Techniki Radarowej  uk³ady, systemy symulacyjne, konstrukcje radarów, uk³ady przetwarzania sygna³ów, stosowane we wspó³czesnych systemach radiolokacyjnych. W Laboratorium Radioelektroniki Lotniczej Instytutu Radiolokacji obejrzeli za wybrane zestawy æwiczeñ laboratoryjnych, na których szkol¹ siê nasi obecni studenci.
Okaza³o siê, ¿e chocia¿ ocenili nasz¹ bazê dydaktyczn¹
i naukowo-badawcz¹ jako bardzo nowoczesn¹, nieporównywaln¹ z t¹, któr¹ pamiêtaj¹
sprzed pó³wiecza  dobrze
orientuj¹ siê we wspó³czesnych
rozwi¹zaniach konstrukcyjnych i stosowanych w nich metodach analizy i obróbki sygna³ów. Bardzo ¿ywo interesowali
siê nowoczesnymi uk³adami
przetwarzania informacji, cy- Absolwenci 1959 roku.
frow¹ obróbk¹ sygna³ów,
wspó³czesnymi metodami walki z zak³óceniami itd.
Byli dumni z ukoñczenia uczelni, która wyposa¿y³a ich w wiedzê
i umiejêtnoci, na których mogli oprzeæ ca³e swoje doros³e ¿ycie. Bardzo zadowoleni z pokazu, podczas popo³udniowego spotkania kole¿eñskiego, w którym uczestniczyli równie¿ zaproszeni gocie: dziekan WEL dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, nestor by³ej kadry kierowniczej Fakultetu Radiolokacji i £¹cznoci oraz Wydzia³u Elektroradiotechnicznego i Wydzia³u Elektroniki, by³y zastêpca komendanta Wydzia³u ds. liniowych, p³k w st. spocz. Tadeusz Kucharz oraz przedstawiciel by³ych nauczycieli tego rocznika absolwentów, p³k w st. spocz.
dr in¿. Norbert Andrzejewski, d³ugo komentowali wydarzenia dnia.
Oprócz radoci ze spotkania po latach w gronie przyjació³, wyra¿ali
równie¿ radoæ ze zmian, jakie dostrzegli w swojej Alma Mater. Cieszyli siê, ¿e uczelnia jest nowoczesna i przekszta³ca siê zgodnie z duchem czasu. Na rêce dziekana WEL sk³adali ¿yczenia dalszego Jej
rozwoju, a pracownikom i studentom - pomylnoci i wytrwa³oci
w pracy naukowo-dydaktycznej i w nauce. I my, wspominaj¹c dzi
ten sympatyczny dzieñ, ¿yczymy im zdrowia, pomylnoci i utrzymania dobrej kondycji do nastêpnego spotkania.
Zdzis³awa Król

W 1954 roku, po egzaminach wstêpnych, na I rok studiów
w WAT przyjêto 535 s³uchaczy, którzy 6 sierpnia rozpoczêli naukê na
kursie przygotowawczym, by po jego ukoñczeniu, pod koniec wrzenia, podj¹æ w³aciwe studia. By³o wród nich 48 m³odych, pe³nych
zapa³u ludzi, którzy zrz¹dzeniem losu zadzierzgnêli wtedy wiêzy kole¿eñskie i przyjacielskie, trwaj¹ce do dzi.
Rozpoczynali studia na Fakultecie Wojsk Lotniczych, na kierunkach:
radiolokacja obserwacyjno-meldunkowa i urz¹dzenia pok³adowe oraz
na Fakultecie Artyleryjsko-Technicznym na kierunku radiolokacja artylerii przeciwlotniczej. Podczas studiów zmienia³y siê nazwy jednostek
organizacyjnych WAT oraz nazwy kierunków studiów, byli wiêc kolejno
s³uchaczami Fakultetu Radiotechnicznego, a nastêpnie Fakultetu Radiolokacji i £¹cznoci. Studia magisterskie i in¿ynierskie ukoñczyli 7 padziernika 1959 r. na nowo powsta³ym Wydziale Elektroradiotechnicznym w specjalnociach: radiolokacyjne urz¹dzenia artylerii przeciwlotniczej, radiolokacyjne stacje wykrywania i naprowadzania, radiolokacyjne urz¹dzenia lotnicze, radiolokacyjne urz¹dzenia morskie. Czêæ z nich, krótko po studiach, zosta³a przeszkolona w zakresie eksploatacji przeciwlotniczych rakiet kierowanych.
W upalny weekend 7-8 sierpnia br., prawie dok³adnie 50 lat od rozpoczêcia nauki, przyby³o na Bemowo ponad 20 przedstawicieli tej grupy
absolwentów naszej Alma Mater, by odbyæ w jej murach kole¿eñskie
spotkanie po latach i wspominaæ czasy m³odoci. Do zorganizowania
spotkania przyczyni³ siê zespó³ organizacyjny, w którym pierwsze skrzypce grali: mjr w st. spocz. dr in¿. Leon S³omiñski, kpt. w st. spocz. mgr in¿.
Jerzy Hinz oraz pp³k w st. spocz. mgr in¿. Eugeniusz Kwiatkowski.
Spotkali siê z ¿yczliwym przyjêciem. Powita³ ich dziekan Wydzia³u Elektroniki, dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, prof. ndzw. WAT.
Po z³o¿eniu wi¹zanki kwiatów przed popiersiem gen. F. Grabczyñskiego, w auli im. prof. T. K¹tckiego obejrzeli film 50 lat Wojskowej
Akademii Technicznej oraz wys³uchali informacji o Akademii i Wydziale Elektroniki. Dziekan wrêczy³ im na pami¹tkê indeksy z okresu
studiów  a w³aciwie Wykazy studiów  bo tak wtedy nazywa³y
siê dokumenty, w których odnotowywano postêpy w nauce. Wywo³a³o to falê wspomnieñ i wzruszeñ. A czyje to nazwiska figuruj¹ w tych
indeksach? Czego ich uczono? Wspomnijmy i my. Nadajniki - kpt. mgr
in¿. K. Dziêcio³owski; Hudroakustyka  kpt. mgr in¿. J. Stasierski;
Wzmacniacze - kpt. mgr in¿. T. K¹tcki; Technika u. w. cz. - kpt. mgr
in¿. Z. Puzewicz; Elektrotechnika - mgr in¿. J. Barzykowski; Maszyny elektryczne - kpt. mgr in¿. T. Wróbel; Rozchodzenie siê fal radiowych - pp³k mgr in¿. W. Ko³osowski; Miernictwo radiotechniczne kpt. mgr in¿. Z. Jankiewicz  i wielu innych póniejszych profesorów,
dziekanów, prorektorów naszej uczelni. Nie wszyscy, niestety, s¹ dzi
wród nas. Czêæ z nich odesz³a ju¿ na wieczn¹ wartê... Ale bez melancholii, bo to, co wspominali by³o po prostu o 50 lat m³odsze. Wspomnienia u³atwia³y wrêczone im przez dziekana Ró¿añskiego albumy
50 lat WAT  1951-2001, a utrwalenie dzisiejszego stanu Akademii

mgr in¿. Grzegorz Sundman

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ROZPOCZYNA KOLEJNY ROK DZIA£ALNOCI
30 czerwca br., zgodnie ze statutem SAWAT-u, odby³ siê pierwszy Walny Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia. Pomimo nat³oku przedsiêwziêæ zwi¹zanych z koñcem roku akademickiego
i upalnej pogody, przyby³o nañ liczne grono cz³onków, kandydatów i sympatyków.
Zjazd stanowi³ okazjê do podsumowania pierwszego etapu dzia³alnoci i wytyczenia kierunków dalszego rozwoju organizacji. Zebrani z uznaniem przyjêli sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia, wyg³oszone przez prezesa Zarz¹du, prof. dr. hab.
in¿. Wies³awa Sobieraja.
W ci¹gu pierwszego roku swej dzia³alnoci Zarz¹d skoncentrowa³
sw¹ uwagê na spe³nieniu przez Stowarzyszenie wymogów prawa, umo¿-
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liwiaj¹cych mu funkcjonowanie na terenie ca³ego kraju. Obecnie Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej jest samorz¹dnym zrzeszeniem, posiadaj¹cym osobowoæ prawn¹ i spe³niaj¹cym
wszystkie warunki do prowadzenia swej statutowej dzia³alnoci.
W dalszej czêci obrad zebrani przyjêli sprawozdanie G³ównej
Komisji Rewizyjnej oraz udzielili Zarz¹dowi absolutorium z dotychczasowej dzia³alnoci. Uchwalono równie¿ wprowadzenie odznaki
Stowarzyszenia, stylizowanej na podchor¹¿ackiej WAT-ce. Dalsza
dyskusja dotyczy³a tworzenia warunków do zwiêkszenia liczby cz³onków Stowarzyszenia i rozwoju form jego statutowej dzia³alnoci.
mgr in¿. Grzegorz Sundman
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BIBLIOTEKA

I po wakacjach...
Dla studentów i wiêkszoci pracowników Akademii by³ to okres
wypoczynku. Ci, którzy zostali na uczelni, zauwa¿yli, ¿e w sierpniu Biblioteka by³a niedostêpna dla czytelników. Dzia³o siê tak
dlatego, ¿e przeprowadzalimy inwentaryzacjê ksiêgozbioru. By³a
to olbrzymia praca, anga¿uj¹ca ca³y zespó³. Jednak nie o tym chcia³em pisaæ. Nowy rok akademicki, zwiêkszony nabór  prawie pó³tora tysi¹ca studentów dziennych i pewnie drugie tyle studiuj¹cych w innym trybie to du¿e wyzwanie równie¿ dla nas. Z powodu
coraz wiêkszego ucywilnienia uczelni zbli¿amy nasz regulamin
udostêpniania do obowi¹zuj¹cych w innych bibliotekach wy¿szych
uczelni. Czytelnicy przyzwyczajeni do starych zasad udostêpniania bêd¹ prawdopodobnie rozczarowani. Proszê jednak nam uwierzyæ, ¿e wprowadzaj¹c zmiany, kierujemy siê dobrem czytelnika.
Skrócenie okresu wypo¿yczenia ksi¹¿ki umo¿liwi jej szybszy obieg.
Wiêksza liczba czytelników bêdzie mog³a siê z ni¹ zapoznaæ. Skoñczy siê trzymanie ksi¹¿ki bo mo¿e bêdzie mi jeszcze potrzebna,
a zacznie bardziej racjonalne korzystanie z zasobów biblioteki. Aby
okres wypo¿yczenia nie by³ tylko suchym przepisem, jako dodatkow¹ motywacjê do terminowego zwrotu, zmuszeni jestemy wprowadziæ op³aty dodatkowe za przetrzymanie. Aby naszym wieloletnim czytelnikom daæ czas na oswojenie siê z nowymi zasadami
i na wyprostowanie zaleg³oci, og³aszamy dla nich abolicjê do koñca lutego. Z pe³nym tekstem regulaminu wypo¿yczeñ mo¿na (i nale¿y) zapoznaæ siê w Wypo¿yczalni Zbiorów Akademickich.
Doæ ju¿ jednak tych nudnych przepisów. Mamy dla Pañstwa
dwie wiadomoci  dobr¹ i dobr¹. Któr¹ by tu najpierw...
Po pierwsze primo - w trakcie pisania tych s³ów (po³owa wrzenia) przeprowadzamy koñcowe testy systemu rezerwacji i zamawiania ksi¹¿ek przez Internet. Pierwszego padziernika powinno
ju¿ wszystko dzia³aæ. Odwie¿amy przy okazji szatê graficzn¹
serwisu www Biblioteki. Z góry przepraszamy za wszelkie ewentualne zawirowania zwi¹zane z jego dzia³aniem i chwilowe niedostêpnoci (nie planujemy takowych, jednak nie mo¿emy ich niestety wykluczyæ).
Po drugie primo (a co!) - oddajemy do pañstwa dyspozycji
czytelniê multimedialn¹ (docelowo dwadziecia stanowisk) w pomieszczeniu Czytelni Naukowej i Czasopism. Planujemy reaktywowaæ Czytelniê Czasopism w jej poprzednim miejscu. Aby odci¹¿yæ Czytelniê G³ówn¹, prawdopodobnie zabierzemy stamt¹d
prasê codzienn¹ i w ten w³anie sposób powstanie nam Czytelnia
Gazet Lub Czasopism. Ech, ¿eby nas kto tak chcia³ skorumpowaæ du¿¹ kwot¹...
Przy okazji  Czytelnia G³ówna zosta³a wyposa¿ona w system
ochrony przed kradzie¿¹. Serdecznie odradzam jego testowanie,
gdy¿ ka¿dy taki osobnik bêdzie piêtnowany. Dziêki bramkom i paskom magnetycznym zbiory przestan¹ znikaæ, co na pewno bêdzie
z korzyci¹ dla ogó³u czytelników.
Wród dobrych wiadomoci zdarzaj¹ siê równie¿ gorsze. Na zas³u¿on¹ emeryturê odchodzi wieloletnia (ponad 31 lat) pracownica
Biblioteki G³ównej WAT, pani kustosz mgr Krystyna Strzemieczna. By³a wyj¹tkowo sumienna i aktywna w dzia³aniu. Na wszystkich zajmowanych stanowiskach wyró¿nia³a siê zaanga¿owaniem
i poczuciem odpowiedzialnoci. Od kilku lat, operatywnie, wykazuj¹c wiele inicjatywy i samodzielnoci, kierowa³a Oddzia³em Udostêpniania oraz Wypo¿yczalni¹ Miêdzybiblioteczn¹, realizuj¹c skutecznie, terminowo i ¿yczliwie potrzeby czytelników Biblioteki.
Za wieloletni trud i wysi³ek dla dobra naszej Uczelni sk³adamy jej
serdeczne podziêkowania i ¿yczymy d³ugich lat w zdrowiu oraz wszelkiej pomyslnoci w ¿yciu osobistym.
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteka G³ówna WAT
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Adresy, telefony, godziny otwarcia...
Wojskowa Akademia Techniczna
Biblioteka G³ówna
00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 19
fax: (+48 22) - 683 90 87
e-mail: bg@wat.edu.pl
http://www.bg.wat.edu.pl/

WYPO¯YCZALNIA AKADEMICKA
poniedzia³ek i roda
wtorek i czwartek
pi¹tek i sobota
dzieñ przedwi¹teczny

1200 - 1900
1100 - 1600
1000 - 1600
900 - 1500

tel. (22) 683 74 56

CZYTELNIE
poniedzia³ek - pi¹tek
sobota
dzieñ przedwi¹teczny

900 - 2000
900 - 1600
900 - 1500

Czytelnia G³ówna - tel. (22) 683 78 24
Czytelnia Naukowa i Czasopism - tel. (22) 683 91 38
Czytelnia Internetowa - tel. (22) 683 98 47

ORODEK INFORMACJI NAUKOWEJ
I BIBLIOGRAFICZNEJ
poniedzia³ek - pi¹tek
sobota
dzieñ przedwi¹teczny

900 - 2000
900 - 1600
900 - 1500

tel. (22) 683 93 96
e-mail: oin@wat.edu.pl

WYPO¯YCZALNIA MIÊDZYBIBLIOTECZNA
czynna codziennie (z wyj¹tkiem sobót)

1000 - 1500

tel. (22) 683 92 09
e-mail: wypmb@wat.edu.pl

WYPO¯YCZALNIA
ZBIORÓW BELETRYSTYCZNYCH
poniedzia³ek i roda
wtorek i pi¹tek
czwartek i sobota
dzieñ przedwi¹teczny

1200 - 1800
1000 - 1500
nieczynne
1000 - 1500

tel. (22) 683 97 00
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Archiwum autora

HOBBY

Max Euwe urodzi³ siê w miejscowoci Watergrafsmeer w Holandii. Tak jak niektórzy wielcy arcymistrzowie, z szachami zetkn¹³ siê
bardzo wczenie, bo w wieku 4 lat. Ju¿ w wieku 11 lat uwagê swoj¹
skupi³ na rozwi¹zywaniu zadañ szachowych oraz ich kompozycji.
Póniej zaj¹³ siê praktyczn¹ gr¹ turniejow¹ i maj¹c 14 lat zosta³ ju¿
przyjêty do klubu szachowego ASC w Amsterdamie. Maj¹c 18 lat
podzieli³ I i II miejsce w finale mistrzostw Holandii. W tym samym
roku zdoby³ IV miejsce w znanym turnieju miêdzynarodowym w Hastings, za w 1921 r. uzyska³ tytu³ mistrza Holandii, zdobywaj¹c I miejsce na turnieju w Nimwegen.
Szczytowym osi¹gniêciem w karierze
szachowej Euwego by³o zdobycie w 1935
r. tytu³u mistrza wiata, po zwyciêskim
meczu z Alechinem (+9-8=13), którego
okolicznoci zosta³y opisane w poprzednim numerze.
Max Euwe nie by³ zawodowym szachist¹. By³ profesorem matematyki i mechaniki, a szachy stawia³ na drugim miejscu.
A oto lista turniejów, w których Euwe
zaj¹³ I miejsce: Bromley 1920 (I-II); Nimwegen 1921; Broadstairs 1921 (I-II); AmMachgielis (Max) Euwe
sterdam 1923; Scheveningen 1923 (I-II);
Hastings 1923/24; Amsterdam 1924; Wiesbaden 1925; Utrecht 1926; Haga 1928; Amsterdam 1930; Hastings
1930/31; Haga 1933; Amsterdam 1936 (I-II); Nauheim 1937; Amsterdam 1938/39; Hilversum-Haga 1939; Bournemouth 1939; Baarn
1939; Reykjawik 1948; Kopenhaga 1939; Lucerna 1950/51 (I-II);
Gijon 1951; Beverwijk 1952; Enschede 1952 (mistrzostwo Holandii); Beverwijk 1958.
Do wygranych przez Euwego meczów nale¿y zaliczyæ miêdzy
innymi: z J. Meyerem (1920); Hartingsveltem (1920); z Ollandem
(1922); z Landauem (1935); z Alechinem (1935); z Kramerem (1941);
z Bogoljubowem (1941); z v. Schelting¹ (1948) oraz z Donnerem o tytu³ mistrza Holandii (1950).
W jego dorobku twórczym na uwagê zas³uguje kontynuacja Euwego w obronie francuskiej. Po ruchach 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Gb4
4. e5 c5 5. a3 Gxc3+ 6. bxc3 Se7 7. Hg4 cxd4 8. Hxg7 Wg8 9. Hxh7
Hc7 nastêpuje posuniêcie Euwego 10. Kd1. Bardzo ostry i ciekawy
wariant obrony francuskiej.

Ponadto Euwe wprowadzi³ do teorii gry szachowej swoje kontynuacje w obronie hetmañsko-indyjskiej i w obronie Nimzowitscha.
By³ autorem tak du¿ej liczby podrêczników szachowych, ¿e na ich
wymienienie nie ma tutaj miejsca. Napisa³ min. seriê ksi¹¿ek z dziedziny teorii debiutów, gry rodkowej i koñcówek, z których ka¿da
sk³ada siê z 12 czêci. Znane s¹ jego ksi¹¿ki Positions und Kombinationsspiel oraz Urteil und Plan im Schach.
Po nag³ej mierci Alechina w 1946 r. Euwe marzy³ o odzyskaniu
tytu³u mistrza wiata. Nie by³ jednak w stanie powróciæ do dawnej
formy. W turnieju pretendentów do tytu³u mistrza wiata w Zurychu
w 1953 r. zaj¹³ przedostatnie miejsce, sporód 15 uczestników.
Od 1970 do 1978 r. by³ prezydentem Miêdzynarodowej Federacji
Szachowej FIDE (Fédération Internationale des Echecs).
Jako przyk³ad znakomitej gry Euwego niechaj pos³u¿y poni¿sza partia, rozegrana z Alechinem w jednym z meczów o mistrzostwo wiata,
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Hb3 dxc4 5. Hxc4 Gg7 6.
e4 0-0 7. Sf3 a6 8. Gf4 b5 9. Hxc7 He8 10. Ge2 Sc6 11. d5
Sb4 12. 0-0 Sxe4 13. Sxe4 Sxd5 14. Hc1 Gf5 15. Sg3 Wc8
16. Hd2 Sxf4 17. Hxf4 Gc2 18. Hb4 Hd8 19. Se1 Ga4 20. Wb1
Gd4 21. Sf3 Gc5 22. Hh4 Gc2 23. Wb-c1 f6 24. Gc4+ bxc4
25. Hxc4+ Kg7 26. Hxc2 Ha5 27. He2 e5 28. a3 Ge7 29. Sd4
Wxc1 30. Wxc1 Kh8 31. Sc6 Hc7 32. Hxa6 Wc8 33. Sf1 Wb8
34. Sxe7 Hxe7 35. Wc8+ Wxc8. W pozycji na diagramie 8
nast¹pi³o: 36. Hxc8+ i Czarne podda³y partiê. Jak na mistrza wiata,
znacznie za póno.
Czarne: A. Alechin (Francja)

Bia³e: M. Euwe (Holandia)
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Nie musisz byæ sam
Gdy po trudach egzaminów wstêpnych zobaczyli swoje nazwiska na licie osób przyjêtych
na WAT  ich wymarzon¹ uczelniê  czuli ulgê, rozpiera³a ich duma. Mogli przenosiæ góry.
Po pewnym czasie pozytywne emocje opad³y, a ich miejsce zast¹pi³ niepokój. Uwiadomili sobie
bowiem, ¿e w nowym, zupe³nie nieznanym im miejscu, nie bêdzie ju¿ bliskich znajomych. Jedni
nie mieli tyle szczêcia co oni i nie przebrnêli przez proces rekrutacji. Drudzy, po prostu, mieli
odmienne zainteresowania i wybrali siê na inne uczelnie. wiadomoæ mniejszego lub wiêkszego
osamotnienia: na roku, w akademiku, w obcym miecie, by³a g³ównym powodem, który zadecydowa³, ¿e wybrali siê na zorganizowane przez Akademiê obozy integracyjne.
W bie¿¹ce wakacje z szeciodniowych obozów adaptacyjno-integracyjnych organizowanych przez nasz¹ uczelniê skorzysta³o w sumie
ponad 80 studentów pierwszego roku. 17 osób
wybra³o siê do ¯egiestowa na obóz rowerowogórski. Kolejnych 65 osób przyjecha³o na obozy
¿eglarskie do Zegrza k. Warszawy.
Wspólnie z prorektorem ds. kszta³cenia WAT
prof. dr. hab. in¿. Rados³awem Trêbiñskim, kierownikiem Dzia³u Spraw Studenckich dr. in¿. Wojciechem Kocañd¹ i kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego dr. Saturninem Przybylskim,
wybralimy siê w pi¹tek, 17 wrzenia, w odwie-

dziny do naszych pierwszoroczniaków wypoczywaj¹cych w Zegrzu. By³ to przedostatni, pi¹ty
dzieñ drugiego turnusu.
M³odzi ludzie, z którymi rozmawialimy, przyjechali na obóz bez towarzystwa bliskich, znanych ju¿ osób. Umiechniêci, zadowoleni, nie
¿a³owali podjêtej decyzji. Poznali kolegów z wydzia³u, nawi¹zali nowe kontakty, przyjanie. Na
kilkanacie dni przed immatrykulacj¹ i oficjalnym rozpoczêciem roku akademickiego, pe³n¹
gêb¹ czuli siê studentami WAT.
 Przed rozpoczêciem obozu nie zna³am
nikogo z jego uczestników. Tak siê jako uk³ada w moim ¿yciu, ¿e od ukoñczenia podstawówki sama muszê przecieraæ sobie szlaki.
Przyjecha³am do Zegrza, bo chcia³am poznaæ
swoich przysz³ych wspó³towarzyszy ze studiów, nawi¹zaæ nowe, bli¿sze znajomoci
i ogólnie dobrze siê pobawiæ. Uda³o siê. Teraz nie jestem ju¿ sama  mówi³a Maria Ga³ucka z Warszawy, która od padziernika bêdzie
studiowaæ geodezjê i kartografiê na WIC.
Tekst i zdjêcia El¿bieta D¹browska
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Czy warto organizowaæ obozy
integracyjne dla studentów pierwszego roku, skoro korzysta z nich tylko niewielka grupa m³odzie¿y?
Prorektor
ds. kszta³cenia
prof. dr hab.
in¿. Rados³aw
Trêbiñski
Obozy adaptacyjno-integracyjne, jak
sama nazwa wskazuje, umo¿liwiaj¹
m³odzie¿y bli¿sze poznanie, nawi¹zanie kontaktów. Prze³amamnie ró¿nego rodzaju barier, które przy okazji rozpoczêcia nowego etapu ¿ycia
 a takim etapem jest na pewno rozpoczêcie studiów wy¿szych  siê
pojawiaj¹.
Sprzyjaj¹ rozwojowi zainteresowañ i pasji, o których istnienie niejednokrotnie m³odzi ludzie sami siê
nie podejrzewaj¹. Przyk³adem s¹
obozy w Zegrzu, na które przyje¿d¿aj¹ osoby zupe³nie nie znaj¹ce siê na ¿eglarstwie.
Obozy adaptacyjno-integracyjne umo¿liwiaj¹ te¿ bli¿sze poznanie
uczelni, zwi¹zanie siê z ni¹ jeszcze
przed rzeczywistym rozpoczêciem
w niej nauki.
Czêsto uczestnicz¹ w nich osoby
bardzo aktywne, które potem chêtnie
w³¹czaj¹ siê w ¿ycie Akademii. S¹ widoczne w sekcjach sportowych, dzia³aj¹ w samorz¹dzie studenckim. Daj¹
zaczyn do podejmowania ró¿nych
dzia³añ pozytywnie odbieranych przez
ca³¹ spo³ecznoæ WAT. W stosunku
do ogó³u studentów jest to rzeczywicie niewielka grupa, ale nie zapominajmy, ¿e obozy integracyjne organizujemy dopiero od dwóch lat.
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Bardziej fascynuj¹ca ni¿ magia
Ile trwa 5 sekund?, Jak poruszaj¹ siê zwierzêta i roboty?, Jak i dlaczego materia³y pêkaj¹?, Jak wygl¹da sterowanie maszynami
w dobie Internetu i ³¹cznoci bezprzewodowej?, Jak obroniæ Ziemiê przed katastroficznym zderzeniem z asteroid¹ lub komet¹?, Jak
sprawdziæ, czy biznes siê op³aca?, Jak wykorzystaæ w³asn¹ g³upotê? to tylko niektóre pytania-problemy, na jakie mo¿na by³o uzyskaæ
odpowied podczas VIII Festiwalu Nauki, który pod patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz prezesa i prezydium
Polskiej Akademii Nauk odbywa³ siê w stolicy w dniach 17-26 wrzenia.

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

Podobnie jak w ubieg³ym roku, festiwalowi przywieca³o has³o: Brak
inwestycji w naukê, to inwestycja w ignorancjê. Stwierdzenie to wygra³o konkurs Festiwalu Nauki 2002 oraz Gazety Wyborczej.

nych systemów w technice wojskowej, medycynie i ochronie rodowiska, wzi¹æ udzia³ w dyskusji dotycz¹cej najwiêkszych wyzwañ
dla wspó³czesnej cywilizacji technicznej, dowiedzieæ siê o roli oraz
znaczeniu mechaniki cieczy i gazów w meteorologii, lotnictwie, ¿egludze, astronomii, medycynie, ekologii, sporcie oraz klimatyzacji.
Zainteresowani studiowaniem w naszej uczelni, a takich nie brakowa³o, mogli przy okazji VIII Festiwalu Nauki zapoznaæ siê z aktualn¹
ofert¹ dydaktyczn¹: kierunkami, specjalnociami i zasadami rekrutacji
na studia dzienne i zaoczne w roku akad. 2005/2006.
 Jestem pod wra¿eniem tego, co us³ysza³am i zobaczy³am. Nauka jest magiczna i bardziej fascynuj¹ca ni¿ sama magia  mówi³a,
pragn¹ca zachowaæ anonimowoæ, jedna z uczestniczek prezentacji
oryginalnego wiat³owodowego uk³adu mog¹cego s³u¿yæ do wykrywania ruchu.

Zdzis³awa Król

Mariusz Luberadzki

Zdzis³awa Król

Do grona wielu sto³ecznych uczelni i instytutów naukowych, które w ci¹gu dziesiêciu wrzeniowych dni popularyzowa³y ró¿ne dziedziny nauki, do³¹czy³a
w tym roku Wojskowa
Akademia Techniczna.
Podczas tzw. Dnia
Otwartego (18 wrzenia) oraz lekcji festiwalowych dla szkó³ (22 i 23
wrzenia) naukowcy
z naszej Alma Mater
przeprowadzili prawie 50
spotkañ. By³y wyk³ady,
pokazy i prezentacje
multimedialne.
Odwiedzaj¹cy
Akademiê mogli m. in.
od rodka zobaczyæ
czo³g, obejrzeæ wspó³czesn¹ broñ i amunicjê
strzeleck¹, tunele aerodynamiczne WAT czy te¿ wiat³owodowy
detektor ruchu. Mogli pog³êbiæ wiedzê z zakresu optoelektronicz-
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 Festiwal Nauki to wspania³a okazja do obejrzenia laboratoriów, maszyn i urz¹dzeñ, które na co dzieñ s¹ niedostêpne dla
zwyk³ych miertelników  mówi³ Piotr Zyñ z Warszawy, który
przyby³ do WAT w towarzystwie syna, jedenastoletniego Wojtka.
 ¯aden z nas nigdy wczeniej nie widzia³ czo³gu w przekroju.
Dzi zobaczylimy, ¿e tak naprawdê nie ma w nim wiele miejsca.
Nigdy wczeniej nie widzielimy te¿ tunelu aerodynamicznego.
Dziêki festiwalowi obejrzelimy go.(ed)
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