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PIERWSZOROCZNIACY JU¯ OTRZÊSIENI

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

Ju¿ po raz drugi w ponad piêædziesiêcioletniej historii WAT Akademicki Samorz¹d Studentów zorganizowa³ otrzêsiny studentów pierwszego
roku. Na imprezie, która 26 listopada br. odby³a siê w sto³ówce nr 4, wspólnie bawili siê studenci oraz w³adze uczelni.

Przyjêcie w poczet prawdziwych studentów WAT wiod³o przez ...otrzêsiny.

Zdzis³awa Król

Agnieszka Sosnowska

Do pó³nocy niekwestionowanym królem parkietu by³ prorektor ds. kszta³cenia prof. dr
hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski.

oraz dyrektor administracyjny dr in¿. Andrzej Witczak.

Zdzis³awa Król

Agnieszka Sosnowska

Tu¿ za nim uplasowali siê: dziekan Wydzia³u Elektroniki dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski

Otrzêsinom, które umo¿liwi³y wejcie do elitarnego grona studentów WAT, towarzyszy³y
ró¿nego rodzaju zabawy i konkursy. Do picia piwa przez s³omkê w pozycji le¿acej przyst¹pi³o zaledwie piêciu mia³ków.

Na wspólnej dyskotece bawi³y siê ju¿ t³umy.
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Pracownikom Akademii sk³adam najlepsze ¿yczenia
wi¹teczne i noworoczne - spokojnych i radosnych wi¹t,
spêdzonych w mi³ej, rodzinnej atmosferze. ¯yczê, aby 2005
rok wszystkim nam przyniós³ poczucie satysfakcji z tego,
co ju¿ osi¹gnêlimy i doda³ nowej energii do sprostania
przysz³ym wymaganiom. Kadrze akademickiej sukcesów
w nauczaniu i pracy badawczej, a studentom w zdobywaniu
wiedzy. Wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomylnoci.
Rektor WAT
gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
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Senat WAT postanowi³
Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 r.:
§ Przyj¹³ roczne sprawozdania za rok akademicki 2003/2004 z dzia³alnoci senackich komisji: ds. kszta³cenia, ds. nauki, ds. kadr, ds.
etyki zawodowej, ds. mienia i finansów, ds. wspó³pracy z zagranic¹, ds. historii i tradycji, ds. oceny nauczycieli akademickich w
grupie jednostek nie bêd¹cych podstawowymi.
§ Przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoci komisji dyscyplinarnej dla cywilnych nauczycieli akademickich za rok akademicki 2003/2004.
§ Przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoci komisji dyscyplinarnej dla studentów za rok akademicki 2003/2004.
Przyj¹³ sprawozdanie z dzia³alnoci odwo³awczej komisji dyscyplinarnej dla studentów za rok akademicki 2003/2004.
§ Wprowadzi³ zmiany do uchwa³y nr 92/I/2004 Senatu WAT z dnia 28
padziernika 2004 r. w sprawie opinii dotycz¹cej mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 4 lat (wyrazy: na okres
4 lat otrzyma³y brzmienie: na czas nieokrelony).
§ Powo³a³ Uczelnian¹ Komisjê Wyborcz¹ kadencji 2005-2008. W jej sk³ad
weszli: pp³k mgr in¿. Miros³aw D¹browski (IOE), prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw Jankiewicz (WEL), dr. in¿. Waldemar P³ocharz (WME), prof. dr hab.
in¿. Jaros³aw Rutkowski (WIC), dr in¿. Stanis³aw Szajnar (WMT), dr hab.
Wojciech W³odarkiewicz (WCY), Konrad ¯ukrowski (ASS).
§ Pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o podpisanie umowy o wspó³pracy
dydaktycznej i naukowej z Uniwersytetem w ¯ilinie (S³owacja).
§ Zatwierdzi³ Regulamin Samorz¹du Studentów Wojskowej Akademii
Technicznej uchwalony przez Akademicki Samorz¹d Studencki WAT
w dniu 19 padziernika 2004 r.
Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na posiedzeniu
w dniu 25 listopada 2004 r. mo¿na znaleæ w serwisie intranetowym uczelni.

Zdzis³awa Król

Awanse na wy¿sze stopnie oficerskie

Cybernetyka ze wiadectwem WSI

8 listopada br. dziekan Wydzia³u Cybernetyki prof. dr hab. in¿.
Marian Chudy odebra³ z r¹k szefa Zarz¹du Ochrony Informacji Niejawnych Inspektoratu Wojskowych S³u¿b Informacyjnych p³k. Andrzeja Glonka wiadectwo Bezpieczeñstwa Przemys³owego. Jest
to pierwszy tego typu dokument przyznany Wojskowej Akademii
Technicznej. Posiadanie tego¿ wiadectwa stanowi³o podstawowy
wymóg podpisania umowy i realizacji przez Wydzia³ Cybernetyki
pracy badawczo-rozwojowej pk. GURU. Dokument ten stwierdza
zdolnoæ jednostki do zapewnienia ochrony informacji niejawnych
oznaczonych klauzul¹ tajne w zakresie ww. pracy. Starania o przyznanie wiadectwa Wydzia³ Cybernetyki rozpocz¹³ jeszcze w lipcu
br.. Ca³a procedura dotycz¹ca jego przyznania by³a uwarunkowana
spe³nieniem przez Akademiê i Wydzia³ okrelonych wymagañ i poprzedzona wnikliw¹ kontrol¹ ze strony WSI, któr¹ oprócz Wydzia³u
Cybernetyki zosta³ objêty Dzia³ Ochrony Informacji Niejawnych WAT.
dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer

Po¿egnanie nauczyciela akademickiego
30 wrzenia 2004 r. w Instytucie Podstaw Elektroniki Wydzia³u
Elektroniki WAT odby³o siê po¿egnanie, odchodz¹cej na emeryturê,
mgr in¿. Zofii Czerskiej. W uroczystoci tej wziê³o udzia³ kierownictwo wydzia³u i instytutu oraz najbli¿si wspó³pracownicy Pani Zofii.
Mgr in¿. Zofia Czerska przepracowa³a w charakterze nauczyciela
akademickiego WAT ponad 36 lat (od 16.02.1968 r.). Specjalizowa³a siê
w dzia³alnoci dydaktycznej, g³ównie w przedmiotach: Podstawy automatyki, Zasilanie i sterowanie, Podstawy elektrotechniki. W pamiêci wspó³pracowników i studentów na trwa³e zapisa³a siê jako osoba
pogodna, ¿yczliwa i bezkonfliktowa. M³odzie¿ szczególnie ceni³a J¹ za
niew¹tpliwy talent pedagogiczny, cierpliwoæ i wyrozumia³oæ.
W okresie nieprzerwanej, ponad 36-letniej pracy w WEL przeprowadzi³a ponad 10 000 godzin ró¿norodnych zajêæ dydaktycznych,
kierowa³a ponad 20 pracami dyplomowymi, by³a wspó³autork¹ 2 skryptów. Za osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej zosta³a wyró¿niona m. in.
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytu³em Zas³u¿ony Nauczyciel Akademicki WAT oraz kilkoma nagrodami rektorskimi i dziekañskimi.
Dokonania zawodowe mgr in¿. Zofii Czerskiej i Jej walory charakterologiczne by³y nieustannie podnoszone we wszystkich wypowiedziach uczestników po¿egnalnego spotkania. Wszyscy zebrani jednomylnie wyra¿ali ¿al, ¿e okres zawodowej wspó³pracy z Pani¹ Zosi¹
dobieg³ koñca. Drugim dominuj¹cym w¹tkiem tych wypowiedzi, kierowanych pod adresem bohaterki uroczystoci, by³y serdeczne ¿yczenia wielu dalszych lat aktywnego i pogodnego ¿ycia w dobrym
zdrowiu i w otoczeniu kochanej rodziny.
Tadeusz D¹browski i Wiktor Olchowik

Awansowani na wy¿sze stopnie oficerskie z w³adzami uczelni.

10 listopada, w przeddzieñ wiêta Niepodleg³oci, odby³a siê
w naszej uczelni uroczystoæ wrêczenia awansów na wy¿sze stopnie oficerskie. Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej z dnia
22.10.2004r. na stopieñ pu³kownika zostali mianowani: pp³k Stanis³aw Kachel i pp³k Henryk Popiel, na stopieñ podpu³kownika:
mjr Krzysztof Or³owski mjr Konrad Sienicki, na stopieñ majora:
kpt. Jacek Kijewski, kpt. Mariusz Luberadzki, kpt. Szymon Matuszewski, kpt. Dariusz Pa, kpt. Mariusz Radzimierski, kpt. Bronis³aw Wajszczyk, na stopieñ kapitana: por. Marcin Miczuga. Na
stopieñ chor¹¿ego zosta³ natomiast mianowany przez komendanta-rektora WAT m³. chor. Tomasz Orzechowski. (ed)
Dr in¿. Wiktor Olchowik i dr hab. in¿. Czes³aw Przybysz wrêczaj¹ mgr in¿. Zofii
Czerskiej okolicznociowe upominki.
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P³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk zastêpc¹ komendanta WAT

P³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk (ur. 1956) jest absolwentem kierunku Fizyka Techniczna na Wydziale
Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej
Akademii Technicznej. W czasie studiów
zosta³ dwukrotnie wyró¿niony Nagroda Specjaln¹ Sekretarza Naukowego
PAN w zakresie fizyki. Po studiach
w WAT odby³ praktykê dowódcz¹
w 9 Pu³ku £¹cznoci. Pracê naukowodydaktyczn¹ w WAT rozpocz¹³ w 1983
roku, pocz¹tkowo jako in¿ynier, nastêpnie jako asystent, adiunkt, kierownik Zak³adu Techniki Laserowej, komendant Instytutu Optoelektroniki,
a od 2003 roku komendant Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT.
Tytu³ doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika  specjalnoæ elektronika kwantowa otrzyma³ w WAT w 1990 roku.
W 2000 roku uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego w dyscyplinie in¿ynieria materia³owa  specjalnoæ materia³y optoelektroniczne. Od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym WAT.
Jest specjalist¹ w zakresie optoelektroniki, w tym techniki laserowej. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdro¿eniowe w obszarze
in¿ynierii materia³owej, konstrukcji i technologii laserów oraz elementów i zespo³ów optoelektronicznych stosowanych w systemach wojskowej techniki laserowej, a tak¿e w urz¹dzeniach dla przemys³u, medycyny i ochrony rodowiska.
Jest wspó³autorem wielu patentów, unikatowych technologii i wdro¿eñ, m.in. podzespo³ów optycznych i optoelektronicznych do dalmierzy laserowych, systemów kierowania ogniem, uk³adów detekcji
promieniowania i laserowych symulatorów strzelania. Uczestniczy³
równie¿ w opracowaniu urz¹dzeñ medycznych do diagnostyki i terapii chorób nowotworowych metod¹ fotodynamiczn¹. Zestawy te stosowane s¹ w wielu klinikach w ca³ym kraju.
Jest laureatem wielu nagród i wyró¿nieñ wojskowych i cywilnych,
w tym 10 z³otych medali na wiatowych Wystawach Wynalazków
i Innowacji (Bruksela, Genewa, Osaka, Londyn, Pekin, Moskwa),
Krzy¿a Oficerskiego Merite de lInvention nadanego przez Stowarzyszenie Wynalazców Belgijskich, nagrody magazynu ¯o³nierz Polski Buzdygan97 oraz tytu³u Wynalazcy Wojska Polskiego 2002. Za
dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ i wdro¿eniow¹, omiokrotnie by³ wyró¿niony zespo³ow¹ nagrod¹ Komendanta-Rektora WAT.
Bierze czynny udzia³ w pracach towarzystw naukowych i technicznych. Jest cz³onkiem Sekcji Optoelektroniki oraz Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii Materia³ów Elektronicznych Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polskiej Sekcji SPIE The International Society for Optical Engineering, Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów. Dorobek naukowo-dydaktyczny p³k. Zygmunta
Mierczyka obejmuje dwie monografie, ponad 150 publikacji naukowych oraz 190 referatów i komunikatów prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych.
W ostatnich trzech latach kierowa³ pracami, które zakoñczy³y
siê wdro¿eniami systemów zdalnej detekcji metanu na potrzeby
przemys³u wydobywczego nafty i gazu. Urz¹dzenia te zapewniaj¹
bezpieczeñstwo systemów przesy³u gazu ziemnego oraz bezpieczeñstwo pracy w kopalniach wêgla kamiennego. Ponadto w ramach programu strategicznego Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki, zespó³ kierowany przez p³k. Zygmunta Mierczyka wdro¿y³
radiometry promieniowania UV do zastosowañ militarnych i ochro-

ny rodowiska oraz urz¹dzenia do diagnostyki medycznej wykorzystuj¹ce niebieskie lasery.
Kieruje pracami Zespo³u Laserowej Teledetekcji, który wchodzi
w sk³ad Centrum Doskona³oci utworzonego przy Instytucie Optoelektroniki WAT pod nazw¹ CD Optoelektronicznych Systemów Monitoringu Bezpieczeñstwa (OptoSec).
Prowadzi wyk³ady z przedmiotów Optyka Stosowana, Materia³oznawstwo i Technologie Optoelektroniczne, Podstawy Techniki Laserowej, Metody Spektroskopowe, Metrologia Optoelektroniczna,
Urz¹dzenia Laserowe oraz Lasery i ich zastosowania.
Wypromowa³ jednego doktora nauk technicznych, kierowa³ wieloma pracami dyplomowymi, sprawuje opiekê merytoryczna nad czterema doktorantami.
Jest autorem wielu publikacji i wyk³adów popularyzuj¹cych
badania naukowe. By³ organizatorem sympozjów, konferencji oraz
kursów i szkoleñ z dziedziny techniki laserowej. Jest cz³onkiem
Senatu WAT, Rady Naukowej Wydzia³u Elektroniki WAT, Rady
Naukowej Centrum Badañ Wysokocinieniowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Programu Rozwój Niebieskiej
Optoelektroniki.

Archiwum WAT

S³awomir Dêbski

Obowi¹zki zastêpcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk pe³ni³ od 1 wrzenia
2004 roku. 8 grudnia br. minister obrony narodowej Jerzy Szmadziñski oficjalnie mianowa³ Go na to stanowisko.

P³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk podczas pracy w laboratorium.

Jest ¿onaty, ma dwoje dzieci: syna  studenta Politechniki Warszawskiej i trzynastoletni¹ córkê.
W chwilach wolnych, których z ka¿dym rokiem jest coraz mniej,
pasjonuje siê mineralogi¹. Kolekcja minera³ów, która systematycznie powiêksza siê od ponad 30 lat, liczy kilka tysiêcy okazów
z ca³ego wiata.
Jerzy Markowski
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GOCIE W WAT

Irakijczycy chc¹ studiowaæ w WAT

Po krótkiej prezentacji historii, struktury organizacyjnej Akademii, osi¹gniêæ naukowo-badawczych i mo¿liwoci kszta³cenia, rektor
WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski zaprosi³ irackich
goci do praktycznego zapoznania siê z unikalnymi w skali kraju laboratoriami i pracowniami szkoleniowymi. Dyrektor Instytutu Telekomunikacji prof. Piotr Gajewski w Laboratorium Zak³adu Systemów
Telekomunikacyjnych zaprezentowa³ gociom badania symulacyjne
efektywnoci sieci telekomunikacyjnych.
Szczególnym zainteresowaniem irackich wojskowych cieszy³ siê
sprzêt pancerny, wyrzutnie rakietowe oraz broñ pok³adowa i strzelecka, która by³a modernizowana w Akademii i z naszych zak³adów zbrojeniowych trafi³a na uzbrojenie polskiej armii, prezentowana w Parku
Techniki Wojskowej WTW. Rezultaty prac zespo³ów z Wydzia³u Techniki Wojskowej pracuj¹cych nad najnowoczeniejszymi technologiami
podwójnego przeznaczenia, wielokrotnie nagradzane za innowacyjnoæ na forum miêdzynarodowym, by³y przedmiotem zainteresowania irackich goci.
Dzia³anie komory bezechowej znajduj¹cej siê na Wydziale Elektroniki , jedynego tego typu urz¹dzenia w Polsce, objania³ gospodarz
wizyty gen. bryg. prof. B. Smólski.
 Nasze osi¹gniêcia i opracowania przek³adaj¹ siê na proces dydaktyczny bowiem pozwalaj¹ kszta³ciæ studentów w rodowisku najnowszych technologii  powiedzia³ rektor WAT.  Chêtnie zobaczymy
Waszych studentów u nas i jestem pewien, ¿e wyposa¿ymy ich w najnowsz¹ wiedzê dla po¿ytku irackich sil zbrojnych i nowego Iraku.
Gratulujemy Wojskowej Akademii Technicznej wielkiego postêpu naukowego jakiego dokonalicie  wpisa³ m.in. do ksiêgi pami¹tkowej WAT gen. Shawkat al Zibari na zakoñczenie wizyty w Akademii.
W kontekcie podpisanego z firm¹ Bumar przez iracki resort
obrony kontraktu na kolejne dostawy uzbrojenia dla nowej irackiej
armii, potrzeba szkolenia kadr technicznych do jego obs³ugi i eksploatacji wydaje siê oczywista. I jeli Polska stanie siê  jak zapowiedzia³ na konferencji prasowej iracki wiceminister obrony Ziad Cattan
 jednym z g³ównych dostawców wyposa¿enia dla irackiej armii,
wówczas WAT mo¿e zostaæ wa¿nym centrum szkolenia irackich
oficerów s³u¿b technicznych.
Jerzy Markowski

 ¯yczy³bym sobie, aby nasi studenci tutaj w³anie studiowali 
stwierdzi³ na zakoñczenie wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaros³awa D¹browskiego g³ównodowodz¹cy si³ami
zbrojnymi Republiki Iraku, szef Sztabu Generalnego gen. Babekir Baderkhan Shawkat al Zibari, który przewodniczy³ irackiej
delegacji.

Zdzis³awa Król

W irackiej delegacji, która 14 bm. odwiedzi³a jedyn¹ uczelniê
kszta³c¹c¹ kadry techniczne dla naszych si³ zbrojnych, byli m.in.
wiceminister obrony Iraku dr Ziad Cattan, dowódca si³ powietrznych gen. dyw. Kamel Barzanjy, zastêpca szefa SG ds. treningu
i szkolenia gen. dyw. Amjed Salih al.-Quaraghuli Hamade, dyrektor
zarz¹du uzbrojenia i zaopatrzenia ministerstwa obrony p³k Nabeel
Jad Kadhum.

Iraccy gocie podczas zwiedzania komory bezechowej.

24 listopada br., na zaproszenie rektora WAT, wizytê w naszej Alma
Mater z³o¿y³a liczna grupa genera³ów (ok. 30 osób) z Klubu Genera³ów
Wojska Polskiego, pod przewodnictwem gen. dyw. Franciszka Pucha³y.
W sali Senatu, gospodarz spotkania, rektor WAT gen. bryg. prof.
dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, przedstawi³ w obszernej prezentacji
now¹ strukturê Akademii, model kszta³cenia studentów cywilnych
i wojskowych, osi¹gniêcia dydaktyczne i naukowo-badawcze, a tak¿e
perspektywy rozwoju naszej uczelni.
Gocie, wród których byli m.in. gen. Henryk Szumski i gen. Zbigniew Zalewski, zapoznali siê z baz¹ naukowo-badawcz¹ Akademii. Na
Wydziale Cybernetyki obejrzeli mo¿liwoci zbudowanego tam systemu
symulacyjnego wspomagania dzia³añ operacyjnych Z³ocieñ, który w³anie wchodzi do szkolenia dowódców zwi¹zków taktycznych. Na Wydziale Mechatroniki dr hab. in¿. Grzegorz Kowaleczko zaprezentowa³
gociom zakres prac wykonywanych w jedynym w Polsce tunelu aerodynamicznym umo¿liwiaj¹cym badanie wp³ywu oblodzenia na zachowanie
siê statków powietrznych. Panowie genera³owie z du¿ym zainteresowaniem zwiedzili komorê bezechow¹ na Wydziale Elektroniki umo¿liwiaj¹ca
unikalne badania sygna³ów elektromagnetycznych. W znanym szeroko
poza granicami kraju Instytucie Optoelektroniki genera³owie zapoznali siê
z najnowszymi osi¹gniêciami w dziedzinie wykorzystania techniki laserowej w medycynie, litografii oraz ochronie rodowiska. Ponadto genera³owie odwiedzili Park Techniki Wojskowej, gdzie zgromadzone s¹ egzemplarze sprzêtu eksploatowanego w jednostkach wojskowych, a w Akademii wykorzystywanego do szkolenia studentów.

Zdzis³awa Król

Generalski najazd

Gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski przedstawi³ gociom now¹ strukturê Akademii, model kszta³cenia studentów cywilnych i wojskowych, osi¹gniêcia
dydaktyczne i naukowo-badawcze oraz perspektywy rozwoju naszej uczelni.

Pobyt genera³ów w uczelni zakoñczy³ uroczysty obiad wydany
przez rektora WAT, który by³ okazj¹ do dalszych rozmów na interesuj¹ce goci tematy.
Jerzy Markowski
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GOCIE W WAT

Z egzotycznej Malezji

nia dla oficerów z Malezji. Wród uczestników szkolenia by³ tak¿e
przedstawiciel Malezji z firmy BUMAR Gliwice oraz prezes polskiej
firmy produkuj¹cej podzespo³y do wykrywania broni chemicznej i biologicznej. Prof. S³awomir Neffe wspólnie z dr Andrzejem Knapem i dr
Jaros³awem Putonem przedstawili gociom ca³e spektrum zagro¿eñ
jakie mo¿na spotkaæ na potencjalnym, wspó³czesnym polu walki. Nastêpnie zapoznali s³uchaczy z metodami ich wykrywania,. Zrobili to
tak perfekcyjnie, ¿e przewidywane jest podpisanie umowy na dalsze
tego typu szkolenia - wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ wkrótce bêdziemy gocili nastêpnych kursantów z Azji P³d.-Wsch.
Jak dosz³o do tego niecodziennego b¹d co b¹d szkolenia? Otó¿
wiosn¹ tego roku PHZ Bumar podpisa³ z Malezj¹ kontrakt o wartoci
400 mln dol. na dostawê 48 czo³gów PT91M dla si³ zbrojnych tego
kraju. Jak przy tego rodzaju kontraktach bywa, dostawcê wi¹¿e z odbiorc¹ tak¿e umowa offsetowa. Bumar znaj¹c krajowy rynek naukowy
w obszarze obrony przed broni¹ masowego ra¿enia zaproponowa³
naszemu Instytutowi w³¹czenie siê do offsetu dla Malezji poprzez
poprowadzenie szkoleñ. Nasi naukowcy stanêli na wysokoci zadania
skoro szkolenia maj¹ byæ rozszerzone na dalsze grupy i kontynuowane. Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e z korzyci¹ dla wszystkich stron.

W Zak³adzie Radiometrii i Monitoringu Ska¿eñ Instytutu Chemii
Wydzia³u Inzynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT odby³o siê
jednodniowe szkolenie z zakresu obrony przed broni¹ masowego ra¿e-

Uczestnicy szkolenia.

W koñcu listopada z kilkugodzinn¹ oficjaln¹ wizyt¹ przebywali w Wojskowej Akademii Technicznej pp³k Dan Mircea  dyrektor Biura Polityki
Informacyjnej MO Republiki Rumunii oraz pp³k Sorin Stamate  szef
Sekcji Informacyjnej MO Republiki Rumunii.
Gocie zapoznali siê z histori¹ Akademii, struktur¹, ofert¹
edukacyjn¹ i systemem kszta³cenia oraz osi¹gniêciami naukowobadawczymi naszej uczelni.
W trakcie dyskusji, w której ze strony WAT uczestniczyli mgr in¿.
Jerzy Markowski  rzecznik prasowy WAT i dr in¿. Tadeusz Wysocki
 kierownik Dzia³u Nauki i Wspó³pracy, rumuñscy gocie ¿ywo interesowali siê systemem promocji i budowy wizerunku Akademii w spo³eczeñstwie, realizacj¹ konkretnych zadañ public relations, sposobami
przekazywania informacji o uczelni na zewn¹trz, problematyk¹ studiów studentów cywilnych i wojskowych, mo¿liwociami zagranicznej wymiany studentów itp.
Z nieukrywanym zaskoczeniem, ale i du¿ym uznaniem wyra¿ali siê
o modelu studiów cywilno-wojskowych, jakie realizuje nasza Akademia. Podkrelali, i¿ podobne problemy w procesie tworzeniu nowego
modelu kszta³cenia kadr oficerskich ma w tej chwili Rumunia, redukuj¹-

Zdzis³awa Król

i bliskiej Rumunii

Pp³k Dan Mircea i pp³k Sorin Stamate podczas spotkania z w³adzami uczelni.

ca si³y zbrojne. Dlatego  mówili  dowiadczenia WAT w tym zakresie
mog¹ okazaæ siê bezcenne.
Jerzy Markowski

13.12.2004 r. w Wojskowej Akademii Technicznej przebywa³a
delegacja wojskowa Republiki W³oskiej w sk³adzie: kmdr Augusto
Porcella z Biura Prasowego Ministerstwa Obrony Republiki W³och i
pp³k Marco Palazzi z Biura Prasowego Sztabu Generalnego Republiki
W³och. Cz³onkom delegacji towarzyszy³ attache wojskowy przy ambasadzie Republiki Italii, p³k Giuseppe Gucciardi.
Po przybyciu do Budynku G³ównego WAT, gocie zostali powitani
przez mgr. in¿. Jerzego Markowskiego, rzecznika prasowego WAT i dr
in¿. Piotra Zalewskiego, kierownika Dzia³u Organizacji Kszta³cenia WAT.
Cz³onkowie delegacji z uwag¹ wys³uchali multimedialnej prezentacji dorobku naukowo-dydaktycznego naszej Alma Mater, któr¹ przedstawi³
Jan Kucicki, samodzielny referent w Dziale Nauki i Wspó³pracy. Po jej
zakoñczeniu odby³a siê krótka dyskusja, podczas której gocie stawiali
reprezentantom uczelni wiele istotnych pytañ, zwi¹zanych m.in. z postêpuj¹c¹ ewolucj¹ modelu kszta³cenia studentów w WAT. J.K.

Zdzis³awa Król

Ze s³onecznej Italii

W³osi ¿ywo interesowali siê przemianami jakie zasz³y w Akademii w ci¹gu
kilku ostatnich lat.
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WYDARZENIA
NOMINACJE PROFESORSKIE

Prof. n. mat. dr hab. in¿. Jerzy
Gawinecki studia magisterskie ukoñczy³ w 1977 r. w Wojskowej Akademii
Technicznej na kierunku fizyka techniczna. Stopieñ naukowy doktora nauk matematycznych uzyska³ na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1982);
stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Matematyki (1991); profesor nadzwyczajny
Wojskowej Akademii Technicznej (1996). 16.11.2004 r. prezydent
RP nada³ mu tytu³ naukowy profesora nauk matematycznych.
W 1977 r. rozpocz¹³ pracê WAT zajmuj¹c kolejno stanowiska od
asystenta do profesora zespo³u pracowników naukowo-dydaktycznch.
W latach 1992-94 pe³ni³ obowi¹zki Szefa Katedry Matematyki Wydzia³u Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 1994-2002 by³ Szefem Instytutu
Matematyki i Badañ Operacyjnych Wydzia³u Cybernetyki WAT, a od
2003r. jest dyrektorem Instytutu Matematyki i Kryptologii.
Opracowa³ 7 podrêczników i 5 skryptów z matematyki dla studentów WAT i innych wy¿szych uczelni. Jest twórc¹ oraz koordynatorem (wraz z J. Szmidtem) nowej, unikalnej w skali kraju specjalnoci Kryptologia w WAT na Wydziale Cybernetyki. Do chwili
obecnej prace magisterskie z kryptologii obroni³y 42 osoby. Przewodniczy³ zespo³owi, który opracowa³ nowe programy studiów
z matematyki w WAT na lata 1998-2003, programy dydaktyczne
z przedmiotów kryptologicznych na specjalnoci kryptologia Wydzia³u Cybernetyki WAT oraz nowe zestawy testów na egzaminy
wstêpne do Akademii. By³ organizatorem odp³atnych kursów przygotowawczych z matematyki i fizyki dla kandydatów do WAT i innych uczelni technicznych. By³ promotorem 3 rozpraw doktorskich.
Jestem wspó³autorem monografii nt. Zastosowania cia³ skoñczonych
i krzywych eliptycznych w kryptografii. Opublikowa³ (g³ównie w jêzyku angielskim) 95 prac naukowych w czasopismach o zasiêgu krajowym
i miêdzynarodowym oraz w materia³ach konferencyjnych. Doprowadzi³
do wydania 10 wydañ Biuletynu WAT powiêconym matematyce i badaniom operacyjnym (6) oraz kryptologii (4) zawieraj¹cych ok. 70 prac
naukowych w jêzyku angielskim pracowników Instytutu.
Uczestniczy³ w 70 krajowych i miêdzynarodowych konferencjach
w Czechach, Japonii, Holandii, Szwecji, Izraelu, Francji, Niemczech,
USA. By³ przewodnicz¹cym sekcji na 3 miêdzynarodowych konferencjach oraz cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego i Programowego
na 6 konferencjach naukowych. W uznaniu zas³ug zespo³u kryptologów którym kieruje i w³asnych osi¹gniêæ naukowych Zarz¹d International Association for Cryptologic Research powierzy³ mu jako General Chair organizacjê miêdzynarodowej konferencji kryptologicznej
EUROCRYPT 2003 (ok. 600 uczestników), która odby³a siê w Warszawie  po raz pierwszy w Polsce  w dniach 4-8.05.2003 r.
Wyg³osi³ cykl wyk³adów nt. metod badania rozwi¹zalnoci zagadnieñ granicznych w nieliniowej teorii sprê¿ystoci, termosprê¿ystoci
i termodyfuzji jako visiting professor podczas 27 zagranicznych
wizyt: w Uniwersytecie w Innsbrucku; w Wy¿szej Szkole Technicznej w Darmstadt (Niemcy); na Uniwersytecie w Bonn; w Japonii na
uniwersytetach w: Tokio, Fukuoka, Tsukuba, Kaio, Josai, Tsukuba,
Washeda; w Technion-Isreal Institute of Technology w Hajfie, Instytucie Matematyki i Zastosowañ Obliczeñ Uniwersytetu Bundeswehry
w Monachium. Wspó³pracuje aktywnie z zespo³ami matematyków
z Instytutu Matematycznego PAN, Instytutu Matematyki Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego zajmuj¹cymi siê badaniem równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych i zastosowaniem metod

matematycznych w kryptologii. Wspó³pracuje z profesorami z Izraela, Niemiec, Austrii i Japonii.
Nawi¹za³ wspó³pracê naukow¹ dofinansowan¹ przez KBN z:
Institut für Mathematik und Geometrie University of Innsbruck, Faculty of Mechanical Engineeering of Technion - Israel Institute of
Technology, Institut für Mathematik und Rechneranwendung, Universität der Bundeswehr.
Od 1988 roku kierowa³ podtematem w problemie badawczym CPBP
01 Metody matematyczne, 4 grantami i 11 pracami badawczymi
w³asnymi z zakresu matematyki i kryptologii oraz pracami badawczej
dla potrzeb dydaktyki. Od 1996 kieruje prac¹ naukowo-badawcz¹
w ramach dzia³alnoci statutowej Zastosowanie metod matematycznych i badañ operacyjnych w informatyce i technice, a od 2003 r.
prac¹ nt. Zastosowanie metod matematycznych i kryptologii w informatyce i fizyce. Zrealizowa³ inwestycjê budowlan¹ i dwie aparaturowe finansowane
przez KBN,
w
wyniku
których powsta³o unikalne Laboratorium
Badawcze
Kryptrolo- Prezyden RP Aleksander Kwaniewski wrêcza Jerzemu Gawineckiemu akt nadania tytu³u naukowego profesora nauk
gii. Uczestni- matematycznych.
czy w realizacji projektu European Network of Excellence in Cryptology
ECRYPT w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, 20042008. Prace skupiaj¹ siê w dwóch g³ównych laboratoriach (Virtual Labs)
ww. projektu: SVTL  Laboratorium Algorytmów Symetrycznych
i AZTEC  Laboratorium Algorytmów Asymetrycznych (klucza publicznego). Od 2004 roku zosta³ koordynatorem Centrum Doskona³oci Kryptologii zgodnie z decyzj¹ Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ
Naukowych.
Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od
1977); Gesellschaft für Angewande Mathematik und Mechanik GAMM (od 1991); International Association for Cryptologic Research - IACR (od 1997), Dyrektor IACR (od 2002), Cz³onek Sekcji
Teleinformatyki w KBN (od 2001), Przewodnicz¹cy Rady Kryptologii przy IM PAN (od 2002), Cz³onek Rady Centrum Zastosowañ
Matematyki przy IM PAN (od 2003), Recenzent Zenterblat für Mathematik, Recenzent Mathematical Reviews (od 2003). Posiada IV
stopieñ znajomoci jêzyka angielskiego (dyplom t³umacza wojskowego), bieg³y z jêzyka rosyjskiego. Za dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ zosta³ wyró¿niony nagrod¹ pañstwow¹ PAN im. M. Smoluchowskiego (1975 - w dziedzinie fizyki), 4 nagrodami rektorskimi i 2 dziekañskimi oraz licznymi odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi.
Zainteresowania naukowe prof. Gawineckiego koncentruj¹ siê na
badaniu kwestii istnienia, jednoznacznoci, regularnoci i w³asnoci
rozwi¹zañ równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych. W szczególnoci zajmuje siê równaniami fizyki matematycznej opisuj¹cymi modele mechaniki continuum takimi jak: równania teorii sprê¿ystoci, termosprê¿ystoci klasycznej i hiperbolicznej, termodyfuzji cia³ sta³ych oraz
termolepkosprê¿ystoci. W ostatnich latach rozszerzy³ swoje zainteresowania o zastosowanie cia³ skoñczonych oraz krzywych eliptycznych i hipereliptycznych w kryptologii. G.B.
Eliza Radzikowska

Zdzis³awa Król

16 grudnia br. prezydent RP Aleksander Kwaniewski wrêczy³ w Pa³acu Prezydenckim akty nadania tytu³u naukowego profesora
77 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym zacnym gronie znalaz³ siê równie¿ profesor Wydzia³u
Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej Jerzy Gawinecki.

8

ga 108.p65

G³os Akademicki nr 06/2004

8

04-12-21, 11:44

KONFERENCJE, SEMINARIA

W trosce o bezpieczeñstwo kraju i obywateli
W uroczystym otwarciu konferencji przez prorektora WAT ds.
naukowych dr. hab. in¿. Tadeusza Niezgodê, prof. WAT, wziêli
udzia³: generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Edward
Gajerski, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju PKP dr Rados³aw ¯o³nierzak, dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Infrastruktury p³k Ryszard Piwowarczyk, dyrektorzy departamentów w GUNB: dr Jerzy Bary³ka i p³k Jerzy Krawczyk.
W obradach uczestniczyli genera³owie: Piotr Buk  z-ca komendanta g³ównego PSP i jednoczenie z-ca szefa OCK oraz Janusz Lalka
 szef In¿ynierii Wojskowej Generalnego Zarz¹du Wsparcia Sztabu
Generalnego WP.
Merytoryczne obrady rozpoczêto trzema referatami generalnymi: Udzia³ wojsk in¿ynieryjnych w systemie ratowniczym kraju  gen. bryg. Janusz Lalka (Sztab Generalny WP); Critical infrastructure protection  plk. gt. prof. Ing. Michal Pruinský (VA
Slovensko); Rozpoznawanie, zapobieganie oraz reagowanie na
wypadek zagro¿eñ naturalnych i cywilizacyjnych a ochrona infrastruktury krytycznej  m³. brygadier dr in¿. Pawe³ Janik (KG
PSP). By³y one podbudow¹ dalszych rozwa¿añ szczegó³owych,
zarówno w obszarze rozwi¹zañ systemowych, jak i technicznych
problemów przygotowania i eksploatacji infrastruktury na sytuacje kryzysowe.
Obradom plenarnym przewodniczyli: przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego prof. dr hab. in¿. Tadeusz Kasprowicz, prodziekan
Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej ds. naukowych dr
hab. in¿. Stanis³aw K³osowicz, prof. WAT; dyrektor Instytutu In¿ynierii L¹dowej i Geodezji Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki
Technicznej dr hab. in¿. Andrzej Klewski, prof. WAT.
Uczestnicy konferencji mieli okazjê zapoznaæ siê m.in. z lokalnymi (wojewódzkimi) systemami zarz¹dzania kryzysowego, organizacj¹ krajowego systemu ratowniczo-ganiczego, organizacj¹ i zasadami przewozu materia³ów niebezpiecznych, zasadami planowania systemu obronnego w RP i wieloma rozwi¹zaniami komputerowego wspomagania zarz¹dzania infrastruktur¹
i kierowania
dzia³aniami w
sytuacjach
kryzysowych. Szczególnie szeroko
by³y prezentowane zagadnienia techniczne przyg o t o w a n i a W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 120 osób. Obrady toczy³y
i eksploatacji siê w 13 sesjach tematycznych, równolegle na 2 salach.
infrastruktury. Dotyczy³y one dwóch obszarów budownictwa: infrastruktury transportowej oraz budynków i budowli wodnych (jazów, zbiorników, wa³ów przeciwpowodziowych itp.). W referatach dotycz¹cych tego obszaru przedstawiono konstrukcyjne i technologiczne mo¿liwoci przeciwdzia³ania stanom destrukcyjnym infrastruktury budowlanej, techniki komputerowego projektowania
i analizowania z³o¿onych uk³adów wystêpuj¹cych w sytuacjach
wyj¹tkowych (powodzi, zagro¿onych wybuchem, trzêsieniem, oddzia³ywaniami sejsmicznymi itp.). Szeroko prezentowane mo¿liwoci wykorzystania technologii wojskowych w zastosowaniach
awaryjnych w czasie pokoju, szczególnie w odniesieniu do mostów, dróg, lotnisk i linii kolejowych. Interesuj¹ce z naukowego
punktu widzenia by³y te¿ wyst¹pienia dotycz¹ce zagadnieñ teorii
konstrukcji, dynamiki konstrukcji, in¿ynierii materia³owej, ochrony i odbudowy obiektów.
Zdzis³awa Król

W dniach 18-20 padziernika br. w Wojskowym Orodku Wypoczynkowym w Ryni k. Warszawy odby³a siê XIII Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna Eksploatacja Infrastruktury w Sytuacjach Kryzysowych. Jej przedmiotem by³y techniczne i organizacyjne problemy bezpieczeñstwa infrastruktury w sytuacjach nadzwyczajnych  katastrof, klêsk ¿ywio³owych i destrukcyjnych oddzia³ywañ celowych. Prezentacje i dyskusje skupi³y siê wokó³ zagadnieñ
monitorowania zagro¿eñ, uodporniania infrastruktury na ponadnormatywne oddzia³ywania, organizacjê i logistykê dzia³añ oraz systemowe uwarunkowania zarz¹dzania eksploatacj¹ infrastruktury w sytuacjach kryzysowych.
Tegoroczne spotkanie by³o kontynuacj¹, organizowanych w cyklu dwuletnim, konferencji z zakresu inEksploatacja infrastruktury w sytu¿ynierii wojskowej.
acjach
kryzysowych wpisuje siê w proW przesz³oci by³y
blem
kszta³towania
systemu bezpieczeñone powiêcone ró¿stwa obywatelskiego. Prace nad tym sysnym zagadnieniom
temem w Polsce ci¹gle trwaj¹. Udoskonala
in¿ynierii wojskowej,
siê struktury zarz¹dzania kryzysowego,
jako sztuki zabezpierozwija struktury ratownictwa, przygotoczenia dzia³añ o chawuje systemy funkcjonalne, takie jak inrakterze militarnym.
frastruktura krytyczna, ochrona cywilna,
Ostatnie trzy konfepozamilitarne planowanie obronne, monirencje, o wymiarze
toring zagro¿eñ. Infrastruktura budowlana
miêdzynarodowym,
jest obecna we wszystkich tych elemenwysz³y naprzeciw
tach. Mo¿e spotêgowaæ negatywne skutki
potrzebom i cywilnej
kryzysów, ale ma te¿ pewne funkcje w ich
dzia³alnoci obronnej.
ograniczeniu. Identyfikacja i rozwi¹zywaObecnie, wobec coraz
nie organizacyjnych i technicznych prowiêkszych zagro¿eñ:
blemów eksploatacji infrastruktury w sycywilizacyjnych, klêtuacjach kryzysowych s³u¿y doskonaleskami ¿ywio³owymi
niu systemu bezpieczeñstwa obywateli dzia³aniami celowyskiego i stwarza mo¿liwoæ dostosowania
mi (np. terrorystycznaszego systemu do rozwi¹zañ obowi¹zunymi), ujawnia siê
j¹cych w ramach planowania cywilnego
problem utrzymania
NATO.
infrastruktury, jako
podsystemu gospodarki narodowej. Cykliczne konferencje, organizowane przez Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT podejmuj¹ tematykê eksploatacji infrastruktury transportowej i in¿ynieryjnobudowlanej w tych warunkach.
Konferencja by³a spotkaniem ró¿nych rodowisk. Wziêli w niej udzia³
naukowcy i in¿ynierowie z obszaru budownictwa, in¿ynierii rodowiska,
in¿ynierii wojskowej, ratownictwa technicznego, oraz specjalici i kadra
kierownicza resortów Infrastruktury, Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Nadzoru Budowlanego, Obrony Narodowej, Obrony Cywilnej
Kraju i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Przygotowali oni wyst¹pienia (referaty) dotycz¹ce funkcjonowania infrastruktury i jej ochrony w stanach
nadzwyczajnych (kryzysowych) z bardzo ró¿nych punktów widzenia 
zarz¹dzania kryzysowego, prowadzenia akcji ratowniczych, ochrony obywateli, technicznego i organizacyjnego przeciwdzia³ania zagro¿eniom i prowadzenia ratownictwa in¿ynieryjnego. Swoje prace zg³osili te¿ naukowcy
z zagranicy: Algierii, USA, Japonii, S³owacji, Ukrainy, Rosji. W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 120 osób, bezporednio w obradach uczestniczy³o
25 samodzielnych pracowników nauki. Obrady toczy³y siê w 13 sesjach
tematycznych, równolegle na dwóch salach.
Do publikacji w materia³ach konferencyjnych zg³oszono 71 referatów (s¹ dostêpne w Bibliotece G³ównej WAT), w tym 16 zagranicznych. W obradach wyodrêbniono nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Systemy zarz¹dzania kryzysowego i ratownictwo; Monitorowanie zagro¿eñ
kryzysowych; Logistyka i organizacja dzia³añ w sytuacjach wyj¹tkowych; Infrastruktura transportowa i budowle in¿ynieryjne w sytuacjach
kryzysowych; Bezpieczeñstwo budynków i budowli.
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KONFERENCJE, SEMINARIA
Istotnym i bardzo wa¿nym zagadnieniem w utrzymaniu infrastruktury jest monitoring i rozpoznawanie zagro¿eñ. W referatach poruszaj¹cych te problemy prezentowano najnowsze technologie pozyskiwania zobrazowañ sytuacji, monitorowania stanu atmosfery, prognozowania pogody, mo¿liwoci monitorowania stabilnoci funkcjonowania
sieci przesy³owej gazu. Przedstawiono te¿ rozwi¹zania dostosowawcze takie jak: wykorzystanie drogowych stacji telemetrycznych do
rozpoznania i monitoringu zagro¿eñ, monitorowanie transportu materia³ów niebezpiecznych, wykorzystanie termografii dynamicznej,
monitorowanie awarii przemys³owych.

Bezporednim organizatorem Konferencji by³ Instytut In¿ynierii
L¹dowej i Geodezji Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
WAT. Merytorycznie i rzeczowo w jej organizowanie zaanga¿owa³y
siê: Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Polska Izba In¿ynierów Budownictwa oraz towarzystwa naukowo-techniczne: Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Komunikacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa, Stowarzyszenie Saperów Polskich.
dr hab. in¿. Roman Marcinkowski

TARGI, WYSTAWY
Instytut Optoelektroniki Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT
na 53. wiatowej Wystawie Innowacji, Badañ i Nowoczesnej Techniki
Brussels Eureka-2004
53. wiatowa Wystawia Innowacji, Badañ i Nowoczesnej Techniki
Brussels Eureka-2004odby³a siê w dniach 16-21 listopada br. w Brukseli. W imprezie wziê³o udzia³ ponad 800 firm i instytucji z 54 krajów.
W tegorocznej wystawie Brusses Eureka-2004 nie zabrak³o
reprezentacji Wojskowej Akademii Technicznej. Instytut Optoelektroniki, pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, prezentowa³ swoje najnowsze osi¹gniêcia naukowo-badawcze.
Na wystawie zosta³y zaprezentowane nastêpuj¹ce prace:
1. Mikroobróbka tworzyw sztucznych z wykorzystaniem laserowo-plazmowego ród³a promieniowania rentgenowskiego.
pp³k dr in¿. Andrzej Bartnik, p³k dr hab. in¿. Henryk Fiedorowicz,
dr in¿. Roman Jarocki, dr in¿. Jerzy Kostecki, kpt. mgr in¿. Rafa³
Rakowski, pp³k dr in¿. Miros³aw Szczurek.
2. Optoelektroniczny miernik zapylenia z detekcj¹ wielospektraln¹.
p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, p³k dr in¿. Miros³aw Kwany,
p³k dr in¿. Krzysztof Kopczyñski, dr in¿. Miros³aw Maziejuk, dr
in¿. Grzegorz Mielczarek, p³k mgr in¿. Piotr Furtak.
3. Technologia pokryæ cienkowarstwowych na zakres 8-14 mm.
p³k dr in¿. Miros³aw Kwany, mgr in¿. Józef Firak, mgr in¿. Urszula Stanis³awek, dr hab. in¿. Jerzy Ciosek, p³k dr in¿. Krzysztof

Kopczyñski, mgr in¿. Jadwiga Mierczyk, p³k dr hab. in¿. Zygmunt
Mierczyk.
4. Laser Er:YAG z modulacj¹ dobroci do aplikacji medycznych.
dr hab. in¿. Andrzej Zaj¹c, dr in¿. Marek Skórczakowski, dr in¿.
Wies³aw Pichola, mgr Jan Kasprzak, p³k dr in¿. Waldemar ¯endzian, pp³k dr in¿. Dariusz Podniesiñski.
5. Wysokonapiêciowy uk³ad do polaryzacji domen w niobianie litu.
p³k dr in¿. Waldemar ¯endzian, dr in¿. Wies³aw Pichola, dr hab. in¿.
Andrzej Zaj¹c, mgr in¿. El¿bieta D¹browska, Jan Karczewski.
Jubileusz piêtnastolecia uczestnictwa Polski na wystawie Brussels Eureka by³ okazj¹ do okolicznociowego spotkania w Ambasadzie RP w Brukseli, na którym ambasador Iwo Byczewski wrêczy³
ordery
i medale
naukowcom i osobom propaguj¹cym osi¹gniêcia
polskiej
techniki
za granicami Ojczyzny.
P r e - Od lewej: wiceminister nauki i informatyzacji prof. Marek Bartosik,
z e n t a c j ê ppor. mgr in¿. Ireneusz Kaszczuk, wiceprezes SPWiR Adam RylWo j s k o - ski, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej prof. Aleksander
Nakonieczny.
wej Akademii Technicznej wizytowa³ wiceminister nauki i informatyzacji
prof. Marek Bartosik.
Stoisko naszej Alma Mater cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem
zarówno ze strony jurorów oceniaj¹cych prace w konkursie, jak i osób
zainteresowanych nowinkami technicznymi, zwiedzaj¹cych teren
wystawowy Brussels Eureka-2004.
Tegoroczne uczestnictwo zaowocowa³o zdobyciem: jednego
Z³otego, trzech Srebrnych i jednego Br¹zowego Medalu na 53 wiatowej Wystawie Innowacji, Badañ i Nowoczesnej Techniki Brussels Eureka-2004.
ppor. mgr in¿. Ireneusz Kaszczuk

Od prawej: prezes SPWiR W³adys³aw Ko³eczko, ambasador Iwo Byczewski, wiceminister nauki i informatyzacji prof. Marek Bartosik.
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NAUKA I EDUKACJA
ZAKOÑCZENIE ZAOCZNYCH STUDIÓW PODPLOMOWYCH OCHRONA OSÓB I MIENIA

Jacek Kijewski

7.12.2004 r. w sali Rady Wydzia³u Mechatroniki WAT odby³o siê
uroczyste zakoñczenie III edycji zaocznych studiów podyplomowych
Ochrona osób i mienia, zorganizowanych przez Instytut Elektromechaniki WMT WAT przy udziale Studium Ochrony Osób, Minia
i Us³ug Detektywistycznych CRIMEN II.
Na uroczystoæ przybyli m.in.: prorektor WAT ds. kszta³cenia prof.
dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, dziekan WMT prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik, dyrektor Instytutu Elektromechaniki WMT prof. dr hab. in¿.
Józef Gacek, dyrektor Rejonowego Urzêdu Pocztowego Warszawa-Praga
pani Renata Wa, prezes Zarz¹du Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia
pan S³awomir Wagner, dyrektor Biura Polskiej Izby Ochrony Osób i Mie-

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników zakoñczenia III edycji studiów podyplomowych
Ochrona Osób i Mienia.

nia mgr Adam Szyszko, prezes Studium Ochrony Osób, Minia i Us³ug
Detektywistycznych CRIMEN II mgr in¿. pilot Eugeniusz Zduñski
oraz wyk³adowcy i absolwenci studiów podyplomowych.
Po powitaniu uczestników przez gospodarza uroczystoci  dziekana WMT prof. A. Olejnika, g³os zabra³ prorektor WAT prof. R. Trêbiñski, który pogratulowa³ uczestnikom studiów uzyskanych wyników oraz ¿yczy³ jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy
w dalszej karierze zawodowej.
Momentem kulminacyjnym uroczystoci by³o wrêczenie przez
prof. R. Trêbiñskiego i prof. A. Olejnika wiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych oraz nagród tym absolwentom, którzy ukoñczyli studia z wyró¿nieniem. S¹ nimi: mgr Jolanta Biedrzycka, mgr
Anna Barbachowska, lic. Agnieszka Czuczwara, mgr Marian Gryga,
mgr Wojciech Knap, mgr Jan Nieroda, in¿. Jacek Utecht, mgr in¿. Leszek Walczak, in¿. Lech Wicherkiewicz i mgr Arkadiusz Zduñski.
Na zakoñczenie spotkania gratulacje absolwentom z³o¿y³ prezes
Zarz¹du Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia S. Wagner, który w wyst¹pieniu powiedzia³ m.in.:  Przed Pañstwem rysuj¹ siê nowe mo¿liwoci, gdy¿ wysokowykwalifikowani specjalici z bran¿y ochrony osób
i mienia s¹ nadal poszukiwani na rynku pracy. Ponadto ze wiadectwem ukoñczenia tych studiów macie szansê ubiegaæ siê o uprawnienia
rzeczoznawców oraz bieg³ych s¹dowych. Gratulujê Pañstwu dotychczasowych sukcesów i ¿yczê wielu kolejnych .
Po zakoñczeniu uroczystoci prorektor WAT i dziekan WMT spotka³ siê w Instytucie Elektromechaniki z goæmi, starocin¹ i starost¹ III
edycji studiów oraz organizatorami i przedstawicielami kadry dydaktycznej zaocznych studiów podyplomowych Ochrona Osób i Mienia.
Ryszard Woniak

Z ¯A£OBNEJ KARTY
p³k w st. spocz. doc. dr in¿. HENRYK G£OWICKI (25.10.1922  2.12.2004)
10.12.2004 r. na Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, w asycie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, w g³êbokim
smutku po¿egnalimy p³k. w st. spocz. doc.
dr. in¿. Henryka G³owickiego  cenionego nauczyciela akademickiego i wychowawcy wielu pokoleñ studentów, wybitnego
specjalisty w dziedzinie techniki uzbrojenia, wielce zas³u¿onego dla Wojskowej Akademii Technicznej oficera, który w latach
1951-1988 bra³ aktywny udzia³ w budowaniu dzisiejszej wietnoci Uczelni.
P³k Henryk G³owicki ca³¹ 38-letni¹ karierê zawodow¹ zwi¹za³
z Akademi¹, zajmuj¹c kolejno stanowiska: in¿yniera w Laboratorium
Broni Strzeleckiej (1951-1952), kierownika Laboratorium Broni Strzeleckiej (1952-1953), wyk³adowcy (1953-1954) i starszego wyk³adowcy (1954-1960) w Katedrze Broni Strzeleckiej oraz zastêpcy szefa
Katedry Uzbrojenia Ogólnowojskowego (1960-1972). W 1972 r. obj¹³
funkcjê szefa Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego Wydzia³u Elektromechanicznego (dzisiejszy Wydzia³ Mechatroniki), któr¹ piastowa³ przez 14 lat, bêd¹c równoczenie przez 4 lata
kierownikiem nieetatowego Instytutu Techniki Uzbrojenia i przez 2 lata
 zastêpc¹ komendanta Wydzia³u Elektromechanicznego ds. Szkolenia. W 1986 r. przeszed³ na emeryturê wojskow¹, ale jeszcze przez
2 kolejne lata prowadzi³ zajêcia ze studentami i uczestniczy³ w pracach
naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego.

P³k Henryk G³owicki posiada w swoim dorobku znacz¹ce osi¹gniêcia w rozwoju techniki uzbrojenia, a zw³aszcza w dowiadczalnej
analizie naprê¿eñ oraz projektowaniu i badaniu broni lufowej. By³
kierownikiem i wykonawc¹ ponad 40 prac naukowo-badawczych,
w ramach których opracowano oraz wdro¿ono do uzbrojenia MON
i MSW m.in.: lotnicz¹ wyrzutniê granatów LWG-300 (wraz z amunicj¹), zestaw rewolwerów GWARD, strzelbê rewolwerow¹ RGA-86,
amunicjê rewolwerow¹ 0,38 Special, siatkowy zestaw obezw³adniaj¹cy SZO-84 oraz zmodernizowany karabinek SKS. Wypromowa³ wielu
doktorów, magistrów i in¿ynierów. Jest autorem i wspó³autorem kilku
patentów, wielu artyku³ów z dziedziny techniki uzbrojenia i skryptów akademickich, w tym m.in.: Zasady konstrukcji automatycznej
broni strzeleckiej (1966 i 1987), Budowa i eksploatacja broni lufowej
i amunicji, cz. II. Budowa automatycznej broni strzeleckiej (1972
i 1987), Broñ strzelecka, artyleryjska i amunicja  æwiczenia laboratoryjne, cz. I (1976). Podrêczniki te do dzi s¹ z powodzeniem wykorzystywane przez studentów na uczelniach cywilnych i wojskowych.
W uznaniu zas³ug w dziedzinie nauki i pracy dydaktycznej p³k Henryk G³owicki zosta³ uhonorowany m.in.: Krzy¿ami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, dwoma
zespo³owymi Nagrodami Ministra Obrony Narodowej, Medalem Zas³u¿ony Nauczyciel PRL, omioma Nagrodami Rektora WAT oraz
licznymi odznaczeniami resortowymi i honorowymi, w tym Medalem
Pami¹tkowym 50. lecia WAT przyznanym przez r ektora Wojskowej
Akademii Technicznej Za ca³okszta³t prac nad rozwojem i modernizacj¹ systemów i sprzêtu uzbrojenia (2001 r.).
Ryszard Woniak
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ZESPO£Y BADAWCZE WAT

ZESPÓ£ BADAWCZY
WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA,
WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI
prof. dr hab. in¿. Edward W³odarczyk

Zespó³ Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, kierowany przez przez prof. dr. hab. in¿. Edwarda W³odarczyka,
dzia³a w Instytucie Elektromechaniki Wydzia³u Mechatroniki WAT
od 01.01.2003 r. Powsta³ w wyniku po³¹czenia kadry naukowej i dydaktycznej oraz infrastruktury dwóch zak³adów Wydzia³u Mechatroniki: Zak³adu Technologii Uzbrojenia i rodków Bojowych oraz
Zak³adu Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
Systemów Mechatronicznych. W ten sposób utworzono Zespó³ Badawczy, ³¹cz¹cy technologie tradycyjne z nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Pracownicy Zespo³u Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji (stoj¹
od lewej): dr in¿. Jan Piêtaszewski, technik Tadeusz Santorek, mgr in¿. Wac³aw
Szyszka, dr in¿. Marek G¹siorowski, dr in¿. Jerzy Micha³owski, por. mgr in¿. Arkadiusz Jaskólski (pracowa³ w Zespole do wrzenia 2004 r.), prof. dr hab. in¿. Edward
W³odarczyk, dr in¿. Andrzej Dêbski, dr in¿. S³awomir Piechna, pp³k dr in¿. Tomasz
Majewski, dr hab. in¿. Adam Jackowski, mgr in¿. Mariusz Kowalski, mjr dr in¿. Jacek
Janiszewski (na fotografii nie ma: dr. in¿. Jana Bisa, por. mgr. in¿. Roberta Paszkowskiego, technika Marka Lachowskiego oraz technika Gabrieli Cielak).

Historia obu po³¹czonych Zak³adów, z których wywodz¹ siê cz³onkowie obecnego Zespo³u Badawczego, jest bardzo ró¿na. Wynika ona
g³ównie z charakteru prowadzonej przez Zak³ady dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej oraz z tego, ¿e pierwszy z nich swoj¹ dzia³alnoæ
rozpocz¹³ 36 lat temu, natomiast drugi  5 lat temu.
Pocz¹tki dzia³alnoci Zespo³u dzia³aj¹cego w Zak³adzie Technologii
Uzbrojenia i rodków Bojowych przypadaj¹ na 1968 r., kiedy Katedrê
Technologii Uzbrojenia
w³¹czono do Wydzia³u
Uzbrojenia Rakietowego.
W tym czasie kierownikiem Katedry by³ prof.
dr in¿. Tadeusz Pe³czyñski, który kierowa³ Zespo³em specjalizuj¹cym
siê w przeróbce plaProjekt mufy wit³owodowej wykonanej w progra- stycznej. Najwiêkszym
mie Solid Edge.
osi¹gniêciem tego Zespo³u by³o uzyskanie Nagrody Pañstwowej I stopnia za opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji cienkociennych rur stalowych.
Po przejêciu Katedry przez prof. dr. in¿. Stanis³awa Gêbalskiego
(1971 r.), dzia³alnoæ naukow¹ rozszerzono o inne kierunki technolo-

giczne. W tym celu uzupe³niono i zmodernizowano wyposa¿enie
laboratoryjne oraz utworzono nowe Pracownie: Obróbki Cieplnej
i Cieplno-chemicznej;
Odlewnictwa; Przetwórstwa
Tworzyw
Sztucznych; Spawalnictwa. Niebawem podjêto równie¿ pierwsze
prace nad metalurgi¹
proszków w nowo
utworzonej Pracowni
Metalurgii Proszków.
Dynamiczny rozwój tej
technologii rozpocz¹³
Spiekane wk³adki kumulacyjne wytworzone za posiê w 1976 r. po objêciu moc¹ technologii opracowanej przez Zespó³.
obowi¹zków kierownika Katedry przez prof. dr. hab. in¿. Aleksandra Moszczyñskiego.
Prace Zespo³u katedralnego znalaz³y uznanie wielu krajowych orodków badawczych oraz polskiego przemys³u. W wyniku wspó³pracy
z zak³adami produkcyjnymi zrealizowano wiele prac naukowo-badawczych, których rezultaty wdro¿ono do produkcji seryjnej (m.in.
w Fabryce Samochodów Ma³olitra¿owych  19 czêci samochodowych z proszków spiekanych). Ten kierunek specjalnoci naukowej
by³ utrzymywany zarówno po objêciu stanowiska kierownika Katedry przez p³k. dr. in¿.
Adama Jackowskiego
(1993 r.), jak i przez
p³k. dr. hab. in¿. Waldemara Trzciñskiego (2002
r.). W tym czasie Katedra zosta³a zreorganizowana do struktury zak³adu, o nazwie Zak³ad
Technologii Uzbrojenia.
Z kolei Zak³ad
Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania
i Eksploatacji Systemów
Obrabiarka sterowana numerycznie.
Mechatronicznych, kierowany przez mjr. dr. in¿. S³awomira Piechnê, powsta³ w 1995 r. z rozwiniêcia Pracowni Zintegrowanych Systemów Informacyjnych, powo³anej do zinformatyzowania Wydzia³u Uzbrojenia i Lotnictwa. Efektem prac Pracowni by³o
m.in. zaprojektowanie
i nadzorowanie budowy
lokalnej sieci komputerowej oraz koordynowanie
dzia³añ
zwi¹zanych
z rozwojem informatycznym i poligraficznym Wydzia³u.
W okresie tym mocno rozwinê³y siê produkty informatyczne
wspomagaj¹ce prace
projektowe i obliczeñ in- Piec wg³êbny do obróbki cieplnej.
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¿ynierskich CAD/CAE,
produkty wspomagaj¹ce wytwarzanie CAM
oraz wspomagaj¹ce eksploatacjê CMM. Pod
merytorycznym kierownictwem prof. dr.
hab. in¿. Aleksandra
Olejnika wdro¿ono do
badañ naukowych oraz
dydaktyki
produkty
z grupy
CAD/CAE
i CAM oraz opracowa- Piec do spiekania w atmosferze ochronnej.
no w³asne aplikacje wspomagaj¹ce zarz¹dzanie procesem eksploatacji
uzbrojenia. Wydzia³ wraz z firm¹ Unigraphics Solutions organizowa³
w ¯egiestowie spotkania u¿ytkowników zintegrowanego systemu
CAD UNIGRAPHICS oraz Szko³ê Komputerowego Wspomagania
Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji powiêcon¹ wszelkim produktom informatycznym CAx.
W 1999 r. powo³ano do ¿ycia samodzielny Zak³ad Wspomagania
Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji Systemów Mechatronicznych, któremu powierzono zadania badawcze i dydaktyczne w zakresie systemów CAD, CAM i CMM, natomiast przy kolejnej reorganizacji
Wydzia³u
(2003 r.) po³¹czono go
z Zak³adem Technologii
Uzbrojenia i rodków
Bojowych,
tworz¹c
w ten sposób Zak³ad
Wspomagania Projektowania, Wytwarzania
i Eksploatacji w nowopowsta³ym Instytucie
Elektromechaniki Wydzia³u Mechatroniki.
Obecnie Zespó³ Ba- Pracownia komputerowych systemów in¿ynierskich.
dawczy Wspomagania
Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji liczy 12 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (w tym: 1  prof. zw., 1 
dr hab. prof. nadzw. WAT, 7  dr. in¿., 3  mgr. in¿.) i 3 pracowników
technicznych. Zakres prowadzonych prac naukowych jest bardzo szeroki, a podejmowane zagadnienia maj¹ charakter interdyscyplinarny.
Jednak g³ównym obszarem aktywnoci naukowej Zespo³u jest problematyka wytwarzania i eksploatacji czêci maszyn, w tym zw³aszcza
technologia metalurgii proszków i eksploatacja uzbrojenia.
Ostatnio realizowane przez Zespó³ prace koncentrowa³y siê m.in. na:
§ opracowywaniu technologii wytwórczych czêci maszyn produkowanych metod¹ metalurgii proszków (spieki ciê¿kie na rdzenie
penetratorów, wk³adki kumulacyjne),
§ badaniu w³aciwoci mechanicznych i mikrostruktury materia³ów,
§ opracowywaniu teoretycznych i dowiadczalnych analiz zjawisk
zachodz¹cych w materia³ach poddawanych odkszta³ceniom udarowym (np. wybuchowym),
§ analizowaniu zagadnieñ zwi¹zanych z eksploatacj¹ czêci maszyn
i urz¹dzeñ,
§ badaniu technik spawalniczych w zastosowaniu do regeneracji czêci maszyn,
§ badaniu trwa³oci wybranych elementów broni i amunicji,
§ prognozowaniu stanu systemów sterowania rakiet lotniczych,
§ projektowaniu i wdra¿aniu komputerowych systemów do zarz¹dzania procesem eksploatacji urz¹dzeñ i systemów technicznych.
Tak ró¿norodna tematyka prowadzonych prac jest mo¿liwa
m.in. dziêki bardzo bagatemu zapleczu laboratoryjnemu, jakimi dysponuje Zespó³. Pracownie wyposa¿ono w nowoczesne maszyny
technologiczne i unikatow¹ aparaturê badawcz¹, w tym m.in.:
§ mikroskopy optyczne i skaningowe,

§

maszyny wytrzyma³ociowe,
§ prasy mechaniczne
i hydrauliczne oraz
prasa izostatyczna,
§ twardociomierze,
§ maszyna
wspó³rzêdnociowa,
§ piece do obróbki
cieplnej i cieplnochemicznej oraz piec
pró¿niowy,
Stanowisko komputerowego wspomagania eksplo§ tokarka i frezarka atacji lotniczych pocisków rakietowych.
sterowane numerycznie,
§ urz¹dzenia spawalnicze, do napawania i natryskiwania (plazmotron).
Zespó³ dysponuje równie¿ pracowni¹ komputerow¹ (30 stanowisk) z najnowszymi wersjami oprogramowania CAD/CAM/CMM,
wyposa¿on¹ m.in. w:
§ skaner laserowy trójwymiarowy Rolland,
§ boroskop sztywny 4,1 mm z owietlaczem wiat³owodowym i kamer¹ kolorow¹,
§ stanowisko mikrokomputerowe ze specjalizowan¹ kart¹ przechwytywania i rejestracji obrazów z oprogramowaniem do obróbki obrazów,
§ stanowisko mikrokomputerowe ze specjalizowanym uk³adem
wprowadzania danych diagnostycznych rakiet lotniczych wraz
ze specjalizowanym oprogramowaniem do prognozowania stanów SEKCJA,
§ oprogramowanie: Solid Edge, Solid Works, Edge CAM, Master
CAM, ZERO SN oraz PLAN 9000.
Prowadzone prace naukowe zaowocowa³y wieloma publikacjami i zg³oszeniami patentowymi oraz przyczyni³y siê do podniesienia kwalifikacji naukowych pracowników zespo³u. W ostatnich piêciu latach opublikowano ponad 170 artyku³ów naukowych i referatów na konferencjach naukowych, zg³oszono 7 wniosków patentowych oraz pomylnie ukoñczono: 1 przewód habilitacyjny, 4 prace
doktorskie oraz 30 prac magisterskich i 20 prac podyplomowych.
Osi¹gniêcia naukowe pracowników Zespo³u bardzo czêsto by³y
wynikiem wspó³pracy z wieloma krajowymi orodkami naukowobadawczymi i zak³adami przemys³owymi,
w tym m.in.: Politechnik¹ Warszawsk¹, Wojskowym Instytutem
Technicznym Uzbrojenia, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej,
Polskim Komitetem
Normalizacyjnym oddzia³ Katowice, OBR Stanowisko do nieniszcz¹cego badania trwa³oci
Skar¿ysko, OBR SM luf ma³ych kalibrów za pomoc¹ boroskopu.
Tarnów, Fabryk¹ Wyrobów z Proszków Spiekanych POLMO (£omianki) oraz Fabryk¹ Broni £ucznik-Radom.
mjr dr in¿. Jacek Janiszewski
adiunkt w Zak³adzie Wspomagania Projektowania,
Wytwarzania i Eksploatacji
fot. Zak³ad WPWiE
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WSPOMNIENIA

HISTORIA WAT NA WESO£O
Podobno historia tworzy siê ka¿dego dnia i to na naszych oczach.
Ile by³o tych historycznych dni w trwaniu WAT nikt nie wie, a ja nie
omielê siê policzyæ. Wynika to nie ze s³abej znajomoci podstawowych dzia³añ matematycznych, takich jak mno¿enie i dodawanie, ale
z tej prostej przyczyny, ¿e data powstania naszej drogiej zagubi³a
siê w mrokach przesz³oci. Czy za dzieñ narodzin przyj¹æ datê 18
grudnia 1951 roku, gdy mi³ociwie nam panuj¹cy, pierwszy prezydent PRL-u Boles³aw Bierut w otoczeniu wspania³ej wity, z marsza³kiem Polski Konstantym Rokossowskim na czele, otworzy³
pierwszy rok akademicki w nowej uczelni. A mo¿e powinien to byæ
dzieñ pierwszego wyk³adu, tj. 1 padziernika 1951 r.? A mo¿e data
uchwalenia ustawy sejmowej powo³uj¹cej do ¿ycia Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹? Jedno nie ulega w¹tpliwoci, ¿e by³ to rok 1951,
a zatem w roku 2004 ta piêkna dama (WAT jest rodzaju ¿eñskiego),
m³odziutka, bo co to dla uczelni wy¿szej za wiek, ukoñczy³a te zaledwie, a mo¿e i ju¿, 53 lata.
Jak pomnê, na wszystkie okr¹g³e lecia naszej uczelni pisano i wydawano opas³e na ogó³ dzie³a pod dumnie brzmi¹cym tytu³em HISTORIA WAT w latach 1951 - .... Tego typu opracowania, powa¿ne, o treciach udokumentowanych, s¹ niew¹tpliwie potrzebne, maj¹
jednak tê szczególn¹ w³aciwoæ, ¿e czytane przez bardzo w¹skie
grono entuzjastów, szybko do¿ywaj¹ takiej chwili gdy rozpoczynaj¹
spokojny, niczym nie zm¹cony ¿ywot na pó³kach biblioteki, a w najlepszym razie bibliotek. Chwa³a i wielkie dziêki za wszystko twórcom tych dzie³, jako ¿e z ogromnym trudem i zaanga¿owaniem, przekopuj¹c siê przez zbiory archiwalne, na ich kartach zanotowali wiele
wa¿nych faktów, dat, nazwisk, opisów struktur, osi¹gniêæ dydaktycznych i naukowych, triumfów indywidualnych i zbiorowych 
o klêskach i niepowodzeniach w takich dzie³ach na ogó³ pisaæ nie
wypada, tote¿ siê nie pisze.
Podobno, jak mawiaj¹ z przekonaniem ludzie m¹drzy, którym siwizna skronie pobieli³a, plecy siê z lekka zaokr¹gli³y, a krok przesta³
byæ sprê¿ysty, ¿ycie jest zawsze bogatsze od historii. Dlatego te¿
z prawdopodobieñstwem równym pewnoci mo¿na stwierdziæ, ¿e te
53 lata pomno¿one przez 365 to przybli¿ona liczba dni (no mo¿e
nale¿a³oby odj¹æ niedziele i wiêta), a w ka¿dym z nich niew¹tpliwie
w ró¿nych miejscach naszej uczelni, z akademikami w³¹cznie, dzia³y
siê rzeczy ró¿ne: ciekawe, humorystyczne, radosne, prawie satyryczne, zmuszaj¹ce do szczerego miechu, niekiedy sk³aniaj¹ce do zadumy
nad ludzk¹ m¹droci¹ b¹d g³upot¹. Jednym s³owem wa¿ne i wiadcz¹ce o bogatym kolorycie uczelni i rodowiska.

Zdarzenia takie wynikaj¹ z zaistnia³ych sytuacji, relacji miêdzyludzkich, które wystêpuj¹ na styku: pracownik-prze³o¿ony, pracownik-pracownik, pracownik-student oraz vice versa, itp., itp.
Te radosne, humorystyczne, zabawne zdarzenia umykaj¹ z naszej
pamiêci i to w miarê up³ywu czasu szybko, bardzo szybko lub b³yskawicznie i s¹ stracone dla potomnoci.
Powsta³a zatem w mojej g³owie myl nieuczesana  co by podj¹æ
syzyfowy trud ocalenia od zapomnienia tych pogodnych i pobudzaj¹cych do miechu oraz serdecznej zadumy zdarzeñ prawdziwych, a jednak nieco nieprawdopodobnych. Pierwsz¹ myl¹ by³o zwo³anie pospolitego ruszenia z watowskich weteranów, i o dziwo  wici da³y
skutek przekraczaj¹cy wstêpne przypuszczenia. Weterani, czyli moi
rówienicy, przyjêli ideê ze zrozumieniem i doæ powszechn¹ chêci¹
pogrzebania w zakamarkach swoich pamiêci i skrobniêcia jakiej humoreski z ¿ycia, czasami mo¿e nieco smutnej, ale zawsze prawdziwej.
Ta myl szalona zosta³a równie¿ zrozumiana i ciep³o przyjêta przez
Radê Wydzia³u Elektroniki i zapewne wielu jej cz³onków z zapa³em
chwyci za pióro.
Na koniec wa¿na wiadomoæ. Rektor naszej uczelni, po zapoznaniu siê z kilkoma pierwszymi opowiadankami uroczycie owiadczy³,
¿e pomys³ wart jest poparcia. I id¹c za ciosem, jakby powiedzia³ Dariusz Michalczewski, przedstawi³ propozycjê, aby te opowiadanka
ukazywa³y siê kolejno i pojedynczo (przesyt nie jest wskazany) w naszym G³osie Akademickim.
Niniejszy tekst awizuje tê seriê tekstów pod ogólnym tytu³em
HISTORIA WAT NA WESO£O. Osobicie spodziewam siê po tych
publikacjach trzech pozytywnych efektów:
§ fama rozejdzie siê szybko i spowoduje akces do akcji weteranów
i tych, co to w WAT zêby zjedli,
§ m³odzi studenci  kole¿anki i koledzy zechc¹ podzieliæ siê z narodem weso³ym ogl¹dem uczelni z drugiej strony,
§ po roku, a mo¿e trochê d³u¿ej, bêdziemy dysponowali tak du¿ym
materia³em, ze pokusimy siê o wydanie opas³ego dzie³a Historia WAT
na weso³o. Tom I.
Wszystkich zainteresowanych akcj¹ i maj¹cych ciche marzenia
stania siê literatem proszê o kontakt: Instytut Podstaw Elektroniki,
Wydzia³ Elektroniki WAT, budynek g³ówny (Sztab), pok. Nr 60 (sekretariat), tel. 6839082, fax.6839125.
I to by by³o na tyle.
Jerzy Barzykowski

WAT NA WESO£O cz. I.

MATKA BOSKA
Dzia³o siê to w pierwszej po³owie lat 50. W zasadzie ju¿ po
mierci ojca narodów, Josifa Wisarianowicza Stalina, ale jeszcze
przed polsk¹ odwil¿¹.
Na Fakultecie (czytaj Wydziale) £¹cznoci studiowa³ podchor¹¿y o nazwisku BOSEK. Którego dnia dzwoni w Fakultecie telefon,
który odbiera zastêpca komendanta (czytaj dziekana) do spraw politycznych. Jest to telefon z biura przepustek. Dzwoni¹cy podoficer
dy¿urny mówi: obywatelu kapitanie, nie wiemy, co mamy zrobiæ,

bo przyjecha³a matka Boska. Kapitan s³yszy wyranie: przyjecha³a MATKA BOSKA. Z lekka sztywnieje i ruga podoficera: co wy
wygadujecie, sk¹d ta klerykalna propaganda, itd., itd. Dopiero po
d³u¿szej chwili wyjani³o siê, ze przyjecha³a matka podchor¹¿ego z
zamiarem odwiedzenia syna. Skoñczy³o siê dobrze, ale poczta pantoflowa szybko poinformowa³a ca³y sk³ad osobowy Fakultetu o ideologicznej czujnoci oficera politycznego.
Jerzy Barzykowski
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OBCHODY DNIA PODCHOR¥¯EGO i 174. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

NA PAMI¥TKÊ LISTOPADOWEJ NOCY
29 listopada 1830 roku podchor¹¿owie i m³odzi oficerowie ze Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty pod dowództwem por. Piotra Wysockiego
ruszyli do szturmu na rosyjskie koszary. Zdobywaj¹c warszawski Arsena³ rozpoczêli, trwaj¹ce ponad 10 miesiêcy, jedno z najwiêkszych
powstañ w historii Polski  Powstanie Listopadowe. Na pami¹tkê tego patriotycznego zrywu, przedostatni dzieñ listopada jest obchodzony
w naszym kraju jako wiêto Podchor¹¿ych. Dla s³uchaczy akademii i wy¿szych szkó³ oficerskich to szczególna data. Dzieñ zadumy nad
przysz³ym losem ¿o³nierza, refleksji nad sensem s³ów: Honor, Ojczyzna. Dzieñ, w którym przejmuj¹ symboliczn¹ w³adzê na swych
uczelniach.
Tegoroczne obchody Dnia Podchor¹¿ego w Woskowej Akademii Technicznej rozpoczê³y siê ju¿ w pi¹tek, 26 listopada. Tego
dnia komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw
Smólski spotka³ siê z podchor¹¿ymi wyró¿niaj¹cymi siê w nauce
i dyscyplinie, studentami wyró¿nionymi w konkursie na najlepsz¹
pozaprogramow¹ pracê naukow¹ oraz cz³onkami ustêpuj¹cego
Akademickiego Samorz¹du Studentów.

Za najlepsze pozaprogramowe prace naukowe zg³oszone do
Konkursu o Nagrodê Rektora w 2004 roku zostali nagrodzeni: nagrod¹ I stopnia  Krzysztof Pokonieczny z Ko³a Naukowego In¿ynieria za prezentacjê Opracowanie aplikacji geoinformatycznej
i przyk³ad jej zastosowania na bazie infrastruktury WAT; nagrod¹
II stopnia  Marcin D¹bkiewicz z Ko³a Zainteresowañ Cybernetycznych za Manager mobilnej bazy danych oraz Konrad Wojtowicz z Ko³a Naukowego Mechatroników za prezentacjê Badanie
miniaturowego uk³adu akwizycji danych z odbiornikiem GPS dla
bezza³ogowego statku powietrznego; nagrod¹ III stopnia  Daniel Krupski z Ko³a Naukowego Elektroników za prezentacjê Cezowy atomowy wzorzec czasu i czêstotliwoci, Agnieszka Kozicka
z Ko³a Naukowego Mechaników za prezentacjê Dobór struktury
i parametrów uk³adacza mostu towarzysz¹cego oraz Miros³aw Weso³owski równie¿ z Ko³a Naukowego Mechaników za Kinematyczno-dynamiczn¹ analizê MES przedniej goleni podporowej samolotu transportowego; wyró¿nieniami: Krzysztof Jakubczak z Ko³a
Naukowego Elektroników za pracê Miêkkie promieniowanie rentgenowskie. Wybrane metody wytwarzania oraz aplikacje, S³awomir Klimek i Leszek Nawalaniec tak¿e z Ko³a Naukowego Elektroników za pracê zastosowanie sieci WLAN 802.11 do zastosowañ
wojskowych, Lukasz Szmit z Ko³a Naukowego Mechatroników za
Projekt koncepcyjny 5,56 mm karabinka zbudowanego w uk³adzie
bull-pup oraz Rafa³ Brodzik i Tomasz Fafiñski równie¿ z Ko³a Naukowego Mechatroników za pracê dotycz¹c¹ Automatyzacji stanowiska do pomiarów densytometrycznych przejæ fazowych materia³ów ciek³okrystalicznych.

Za wzorowe wywi¹zywanie siê z obowi¹zków studenta rektor
WAT wyró¿ni³: sier¿. pchor. Paw³a Pizonia, sier¿. pchor. Jaros³awa
Klajê, sier¿. pchor. Krzysztofa Gocmana, sier¿. pchor. Adama Woldañskiego, sier¿. pchor. Jana Dziekañskiego, sier¿. pchor. Artura
Wachowca, sier¿. pchor. Elwirê Ostrowsk¹, sier¿. pchor. Marka Króla,
sier¿. pchor. Jacka Janiszewskiego i sier¿. pchor. Grzegorza Lenika.
Za aktywn¹ dzia³alnoæ, godne reprezentowanie uczelni na konferencjach i spotkaniach oraz umiejêtne rozwi¹zywanie zadañ i problemów przez Akademicki Samorz¹d Studentów w roku akad. 2003/
2004 uhonorowa³: ppor. Agnieszkê Kozick¹, ppor. Marcina ¯ebrowskiego, ppor. Izabelê Je¿ak, ppor. Daniela Krupskiego, Paw³a Strzeszewskiego, Marcina Ka³u¿nego i Patryka Jarzêbskiego.

Przejêcie przez podchor¹¿ych dowodzenia uczelni¹, poprzedzone uroczystym apelem oraz zaprzysiê¿eniem wart nast¹pi³o w sobotê, 27 listopada przy Podchor¹¿ówce w £azienkach Królewskich.
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Przekazuj¹c w³adzê studentom, komendant-rektor WAT gen.
bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski nawi¹za³ do wydarzeñ
Nocy Listopadowej sprzed 174 lat.  Wieczorem, 29 listopada 1830
roku, podchor¹¿owie i m³odzi oficerowie Szko³y Podchor¹¿ych
Piechoty, pod dowództwem porucznika Piotra Wysockiego, ruszyli do szturmu na rosyjskie koszary. Zdobycie Warszawskiego
Arsena³u tego samego dnia sta³o siê has³em do wybuchu powszechnego powstania narodowo-wyzwoleñczego. Mimo, i¿ Powstanie
zakoñczy³o siê klêsk¹ militarn¹, przywróci³o Polakom wiarê
w mo¿liwoæ odzyskania niepodleg³oci. Przynios³o te¿ s³awê bojow¹ polskiemu ¿o³nierzowi, który za cenê w³asnego ¿ycia walczy³ przez prawie rok z najwiêksz¹ wówczas armi¹ l¹dow¹ wiata. Tamtej nocy podchor¹¿owie zdali najwa¿niejszy egzamin w ¿yciu, egzamin z odwagi i patriotyzmu. Dlatego te¿, w ka¿d¹ rocznicê tego chlubnego wydarzenia, czcimy pamiêæ walecznych, wiernych Ojczynie m³odych Polaków, obchodz¹c uroczycie Dzieñ
Podchor¹¿ego. Panie i panowie podchor¹¿owie, przyjêtym zwyczajem, który sta³ siê ju¿ tradycj¹ podchor¹¿ackiego wiêta, przekazujê symbolicznie w wasze rêce uczelnian¹ w³adzê. Niech ten
symbol podchor¹¿ackiej tradycji umacnia wasz¹ wiadomoæ
wspó³odpowiedzialnoci za nasz¹ Akademiê, Si³y Zbrojne i za
nasz¹ Ojczyznê. Ju¿ nied³ugo zostaniecie oficerami Wojska Polskiego - a godnoæ oficera nieodmiennie kojarzy siê z honorem,
wiernoci¹ i umi³owaniem Ojczyzny. Wiem, ¿e sprostacie tym wymaganiom i staniecie siê godnymi spadkobiercami swoich wielkich poprzedników.

fan G¹ga³a, sier¿. pchor. Przemys³aw Skowroñski, st. plut. pchor.
Adam Jastrz¹b i sier¿. pchor. Marek Siwek.

Jak co roku, w³adze Wojskowej Akademii Technicznej wraz z honorow¹ komend¹ i pododdzia³em w strojach historycznych z³o¿y³y
pod pomnikiem inicjatora listopadowego zrywu, por. Piotra Wysockiego wi¹zankê kwiatów. Wieñce z³o¿ono równie¿ na Grobie Nieznanego ¯o³nierza, przy którym odby³y siê uroczysta zmiana warty na
posterunku honorowym, wpis do Ksiêgi Honorowej oraz defilada.
Atrakcj¹ sobotnich uroczystoci by³a plenerowa inscenizacja
walk powstañczych z 29 listopada 1830 roku. Podchor¹¿owie Woj-

Na jeden dzieñ, tzw. honorow¹ komendê Akademii stanowili:
sier¿. pchor. Pawe³ Pizoñ  komendant, sier¿. pchor. Jaros³aw Klaja  zastêpca komendanta, sier¿. pchor. Adam Woldañski  prorektor ds. kszta³cenia, sier¿. pchor. Krzysztof Gocman  prorektor
ds. naukowych, sier¿. pchor. Jan Dziekañski  dyrektor administracyjny, sier¿. pchor. Artur Wachowiec  kierownik Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych, sier¿. pchor.
Piotr Smagowski  oficer dy¿urny, sier¿. pchor. Mariusz Mroczkowski  pomocnik oficera dy¿urnego. Dowódc¹ warty zosta³ sier¿.
pchor. Tomasz Kania, a wartownikami: sier¿. pchor. Marek Bi³ka,
kpr. Pchor. £ukasz £¹cki, sier¿. pchor. Jaros³aw Florczak, sier¿.
pchor. Marek Król, sier¿. pchor. Pawe³ Jurczyk, sier¿. pchor. Adam
Pizoñ, sier¿. pchor. Micha³ Siek, st. kpr. pchor. Radomir Wyszkowski, sier¿. pchor. Kamil Podra¿ka, sier¿. pchor. £ukasz Rurka, sier¿.
pchor. Pawe³ Niziñski, st. kpr. pchor. Pawe³ Wiñsko, kpr. pchor.
Grzegorz Domaga³a, kpr. pchor. £ukasz Kabacik, sier¿. pchor. Tomasz Strycharek, sier¿. pchor. £ukasz Szymiczek. Dla splendoru
i asysty oficera dy¿urnego zostali oddelegowani: sier¿. pchor. Ste16
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skowej Akademii Technicznej, wraz z cz³onkami grup historycznych:
1. Pu³ku Legii Nadwilañskiej i 2. Pu³ku Ksiêstwa Warszawskiego
oraz kilkunastoma mi³onikami historii z Bia³orusi, w historycznych
mundurach i z broni¹ w rêku, atakowali najpierw Zamek Królewski,
walczyli na Starym Miecie, by na koñcu zdobyæ warszawski Arsena³. Widowisko uwieñczy³ przegl¹d pododdzia³ów, którego dokona³ zastêpca komendanta WAT p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk.
Po przegl¹dzie wojsk komendant-rektor WAT gen. bryg. prof.
B. Smólski, zabieraj¹c g³os, stwierdzi³ m.in.:  Obserwuj¹c kolejne
roczniki studiuj¹ce w murach naszej uczelni, mogê mia³o zapewniæ wszystkich tu zebranych, ¿e wspó³czeni podchor¹¿owie w harcie ducha i poczuciu patriotyzmu w niczym nie ustêpuj¹ swoim
s³awnym poprzednikom. Dzisiejsza inscenizacja wa¿nych dla narodu polskiego historycznych wydarzeñ podkrela, ¿e tradycja

Powstania Listopadowego i udzia³u w nim m³odych, patriotycznie myl¹cych o Polsce m³odych ludzi jest potrzebna i niesie w sobie wa¿kie przes³anie dla wspó³czesnych generacji Polaków.
Obchody Dnia Podchor¹¿ego zakoñczy³a uroczysta msza w.,
któr¹ w intencji wszystkich podchor¹¿ych, w Katedrze Polowej WP,
odprawi³ kapelan WAT ks. p³k Jan Domian.
El¿bieta D¹browska
fot. Zdzis³awa Król
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

Zaproszenie do zmiany sposobu bycia!
Mniej stresu, wiêcej radoci!
Pojawienie siê stresu gdziekolwiek wystarcza,
aby wszystko sta³o siê stresuj¹ce.
Ju¿ od kilku tygodni wystawy sklepów i kolorowe magazyny
natarczywie przypominaj¹ nam, ¿e id¹ wiêta. Wydaje siê, ¿e to jeszcze du¿o czasu. I nagle zaczyna siê gor¹czka zakupów, generalne porz¹dki, wysy³anie ¿yczeñ, gwiazdkowe spotkania w pracy, szykowanie tradycyjnych potraw i rodzinne wyprawy.
Okazji do stresu a¿ nadto, ale wcale nie musi on byæ ród³em
dolegliwoci. Hormony stresu (adrenalina, noradrenalina i kortykoidy)
mog¹ wywieraæ równie¿ dobroczynne skutki: mylimy szybciej, jestemy bardziej uwa¿ni na wszystko co nas otacza, szybko wszystko
sobie przypominamy, lepiej pracujemy. Krótko mówi¹c, jestemy bardziej aktywni, pod warunkiem, ¿e stres nie jest zbyt silny i nie blokuje
naszego dzia³ania.
Co nale¿y zrobiæ, by ograniczyæ z³y stres? Nie ma recepty na to, jak wieæ ¿ycie wolne od stresu, ale mo¿na przej¹æ
nad nim kontrolê!
Pierwszym krokiem prowadz¹cym do zmniejszenia stresu jest
zredukowanie z³ych myli w naszej g³owie. To tutaj zapadaj¹ decyzje czy ju¿ jestemy ofiarami stresu, czy wkrótce nimi bêdziemy?
Nasz mózg ma jakby liczne ma³e komputery dokonuj¹ce automatycznej analizy tego, co odczuwamy, o czym mylimy, decydujemy, itp. Te ma³e komputery dokonuj¹ wyboru miêdzy naszymi
banalnymi czynnociami dnia codziennego, mylami, które wyzwalaj¹ w nas ró¿ne reakcje emocjonalne.
Nasze komputery poddaj¹ siê temu, co dzieje siê w naszej
g³owie. Bêd¹ dzia³a³y dla naszego dobra jeli zaakceptujemy, ze
sprawy maj¹ siê dok³adnie tak, jak maj¹ byæ na teraz. Teraz oznacza
czas wyj¹tkowy, mo¿e nawet najpiêkniejszy w roku  okres wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Chwile wyrozumia³oci i ¿yczliwoci dla innych. To te¿ zachowania buduj¹ce dobry nastrój i radoæ.
Oto kilka moich spostrze¿eñ, które byæ mo¿e pomog¹ nam unikn¹æ stresu i pozwol¹ naprawdê cieszyæ siê urokiem wi¹t. Jak wiêta, to ¿yczenia. Czy wystarczy serdeczny telefon w ostatniej chwili?
Jednych ciesz¹ bo mog³o by ich nie byæ wcale. Innych dra¿ni¹, bo
przeszkadzaj¹ w ogniu najgorêtszych przygotowañ. Mo¿na te¿
wys³aæ e-maila albo SMS-a, ale czy do wszystkich osób? Czy nie
odczuj¹ ich jako zdawkowe lub wrêcz nietaktowne? No i ¿eby tylko o nikim nie zapomnieæ! A mo¿e warto wykorzystaæ okazjê i odnowiæ kontakty?
Kupowanie prezentów to ogromny wysi³ek, zarówno fizyczny,
jak i finansowy. Prezent trafiony w upodobania to sukces. Czy musi
byæ kosztowny? Dla zaproszonego gocia mo¿e byæ nawet krêpuj¹cy
(zobowi¹zanie do rewan¿u). Jeli najbli¿sz¹ rodzinê chcemy obdarowaæ okazalszymi prezentami, zróbmy to wczeniej. Przy wspólnej
choince Miko³aj powinien pokazaæ, ¿e wszyscy s¹ dla niego równie
wa¿ni. Ale jeli siê zdarzy, ze prezent nie jest zbyt trafiony  trzeba
siê ucieszyæ (doceniæ trud).
Wspomnienie nastroju wi¹t jest czym wiêcej ni¿ rzecz, która
w d³u¿szej perspektywie jest mniej wa¿na. Pamiêtajmy o gospodarowaniu i zarz¹dzaniu w³asnym czasem w podziale obowi¹zków
przy porz¹dkach, zakupie choinki i jej ubieraniu. Ustalenie gdzie
spêdzamy Wigiliê, czy bêdziemy mieli goci, co jest do zrobienia
(zróbmy plan) to dobry sposób, by unikn¹æ nerwów i spiêæ.
Jeli jestemy gospodarzami i spodziewamy siê równie¿ ma³ych
goci przygotujmy co, czym bêd¹ siê mog³y zaj¹æ (gry, klocki, farby)
i wyznaczmy im miejsce, gdzie bez obawy bêd¹ mog³y siê bawiæ.

Rodzice sami powinni mieæ oko na swoje dzieci, bo my w naszym
domu cudzych dzieci nie wychowujemy.
Jako gospodarze starajmy siê ka¿demu powiêciæ trochê czasu
i serdecznego zainteresowania. Przy stole celebrujmy potrawy
i chwalmy co dobre. Nie zawstydzajmy przy stole nikogo, lecz
zwróæmy uwagê czy trzeba komu co podaæ lub w czym pomóc.
Nie toczmy te¿ sporów i nie prowokujmy zachowañ, które przygnêbiaj¹ wszystkich. Sympatyczne zachowanie nawet wobec osób,
które sprawi³y nam przykroæ to nie s³aboæ  to klasa.
Jeli jeste gociem, pogód siê z tym, ze musisz siê dostosowaæ
do wymagañ gospodarzy. Nie reformuj cudzego domu, nie psuj sobie
przyjemnoci, ciesz siê tym, co ciekawe, mi³e i ... inne.
Zgodnie z zasadami savoir-vivre«u wypada za gocinê podziêkowaæ w ci¹gu kilku dni. Mo¿e to byæ telefon, albo kilka mi³ych
s³ów podczas najbli¿szego spotkania. By podziêkowania zabrzmia³y
szczerze i naprawdê sprawi³y przyjemnoæ, dobrze jest pochwaliæ
co konkretnego: prezent, choinkê, danie, rozmowê, atmosferê, itp.
Dziêkowanie jest jak obdarowywanie prezentami, sprawia przyjemnoæ obu stronom.
Dzi ja dziêkujê Pañstwu za ten kolejny rok wspó³pracy. ¯yczê
wyj¹tkowych, niepowtarzalnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
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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Sk³ad Akademickiego Samorz¹du Studentów WAT

plut. pchor. Pawe³ Pizoñ  zastêpca
przewodnicz¹cego
Student IV roku Wydzia³u Elektroniki.
Zawsze chcia³ zostaæ pilotem wojskowym.
Marzy³ o tym od dziecka. W 1997 r. przeszed³ pomylnie badania lotniczo-lekarskie i
rozpocz¹³ naukê w Ogólnokszta³c¹cym Liceum Lotniczym w Dêblinie. W 1998 r. zacz¹³ lataæ szybowcami i od razu zakocha³ siê
w lataniu. Posiada 3 klasê pilota szybowcowego i ma nadzieje, ¿e ju¿ nied³ugo dolata
do licencji pilota szybowcowego. W 1999 r. skoczy³ ze spadochronem 7
razy i na tym poprzesta³, jeli chodzi o skoki.
W 2000 r. dyrektor Liceum p³k Krajewski wys³a³ go na szkolenie
samolotowe, którego, z braku pieniêdzy, Pawe³ niestety nie ukoñczy³.
Wylata³ na samolocie Zlin 42M tylko 7 godzin. W czwartej klasie,
tu¿ przed matur¹, po corocznych badaniach lotniczo-lekarskich lekarze wykryli u niego ma³¹ wadê krêgos³upa, która niestety uniemo¿liwi³a mu latanie na samolotach wojskowych. Absolwenci OLL musieli
wtedy zdawaæ do szkó³ wojskowych, wiêc Pawe³ wybra³ WAT. Dosta³ siê na elektronikê, nie maj¹c o niej w ogóle pojêcia. Prawdê mówi¹c,
strasznie mêczy³ siê przez pierwsze 2 lata studiów. Elektronika to
by³a dla niego czarna magia, co gorsza w ogóle go nie interesowa³a. A¿
przyszed³ w koñcu podzia³ na kierunki. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e dosta³
siê na Systemy Radioelektroniczne by³ w siódmym niebie. Kierunek
ten jest typowym lotniczym kierunkiem, a on przecie¿ kocha lotnictwo!!! Od tej pory chodzi na wyk³ady (oczywicie nie na wszystkie)
z umiechem na ustach. Zacz¹³ uczyæ siê tego co lubi i co go interesuje.
W te wakacje znów zacz¹³ lataæ. Tym razem na paralotniach. Pomylnie ukoñczy³ razem z kumplem z WAT-u I etap szkolenia na licencjê
pilota paralotniowego. Dwa lata temu zrobi³ Patent ¯eglarza Jachtowego, a rok temu Patent Sternika Motorowodnego. ¯eglarstwo to jego
druga pasja, zaraz po lotnictwie. Jest jednym z za³o¿ycieli powstaj¹cego w uczelni Ko³a Studenckiego ¯eglarzy.
Wraz z podchor¹¿ymi planuje za³o¿yæ Studenckie Ko³o Historyczne. Mieli by do niego nale¿eæ studenci cywilni, którzy chcieliby konty-

nuowaæ piêkn¹, podchor¹¿ack¹ tradycjê WAT  uczestniczyæ w przeró¿nych uroczystociach w mundurze historycznym. Bardzo lubi sport.
Reprezentuje WAT w koszykówce (gra w pierwszym sk³adzie) i biegach sprinterskich. Bierze te¿ udzia³ w Mistrzostwach Wojska Polskiego i Szkolnictwa Wojskowego w Biegu Patrolowym i OSF-ie.
e-mail: pepe@student.we.wat.edu.pl

Zdzis³awa Król

Marta Szynkowska  sekretarz
Studentka III roku Wydzia³u In¿ynierii
Chemii i Fizyki Technicznej na kierunku geodezja. Przyby³a do Warszawy z Aleksandrowa Kujawskiego na Kujawach. Jeli mielicie kiedykolwiek okazjê podró¿owaæ poci¹giem do Torunia, to mijalicie Aleksandrów  stacja przed Toruniem  znajduje tam
siê jeden z najd³u¿szych budynków dworca
w Europie. Aleksandrów Kujawski jest kilkunastotysiêcznym miasteczkiem, z którego wszêdzie ³atwo dotrzeæ. Bardzo szybko mo¿na dojechaæ z niego do
Torunia, Trójmiasta, Bydgoszczy, Poznania i do Warszawy te¿.
Lubi podró¿owaæ poci¹giem, samochodem (za kierownic¹, wiêc
strze¿cie siê!!!), rowerem, kajakiem, a ostatnio bardzo chêtnie jachtem.
Có¿ jeszcze. Uwielbia rozmawiaæ z ludmi (potworna z niej gadu³a),
czasami zdarza siê jej ich wys³uchaæ. Bardzo lubi chodziæ do teatru,
teatru pod ka¿d¹ postaci¹  ulicznego (zaprasza do Aleksandrowa,
zw³aszcza we wrzeniu/padzierniku, gdy odbywa siê Lokomotywa 
wiêto powiêcone Edwardowi Stachurze, który mieszka³ w Aleksandrowie, do tej pory mo¿na odwiedzaæ dom, w którym siê wychowywa³), muzycznego, tradycyjnego, kameralnego, domowego.
e-mail: martaszynkowska@interia.pl
Pawe³ Muzyczuk  cz³onek
Student IV roku Wydzia³u Mechatroniki na specjalnoci P³atowiec i silnik. Pochodzi z Bydgoszczy, tam te¿ ukoñczy³ liceum ogólnokszta³c¹ce. Interesuje siê g³ównie jêzykiem angielskim, lubi te¿ graæ w kosza, s³uchaæ muzyki i bawiæ siê..., jak na
studenta przysta³o, co nie przeszkadza mu
oczywicie w wype³nianiu studenckich obowi¹zków. Ma nadziejê, ¿e jako cz³onek ASS
sprosta oczekiwaniom kole¿anek i kolegów.
e-mail: sangoku2@wp.pl

Zdzis³awa Król

Pawe³ Strzeszewski  przewodnicz¹cy
Student III roku Wydzia³u Elektroniki.
Kierunek studiów zwi¹zany jest z jego zainteresowaniami, gdzie wa¿na rolê odgrywaj¹ zagadnienia zwi¹zane z systemami
mikroprocesorowymi. Na miejsce studiów
wybra³ Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ ze
wzglêdu na elitarny charakter uczelni i wysoki poziom kszta³cenia.
Pochodzi z ma³ej miejscowoci Struniawy po³o¿onej nieopodal Ostro³êki. Lubi podró¿owaæ i odkrywaæ ciekawe miejsca, choæ zawsze z chêci¹ wraca w
rodzinne strony. W wolnym czasie aktywnie uczestniczy w zajêciach
dwuboju si³owego, czyta prasê specjalistyczn¹ i popularnonaukow¹.
Lubi dobr¹ muzykê i kino. W kontaktach miêdzyludzkich ceni sobie
szczeroæ, otwartoæ oraz zdecydowanie. Lubi ludzi, którzy maj¹ cile
sprecyzowane cele i potrafi¹ wytrwale do nich d¹¿yæ. Przysz³oæ? To
dla Paw³a wielka niewiadoma. Nie ukrywa, ¿e chcia³by, aby by³a zwi¹zana z jego zainteresowaniami.
e-mail: strzeszewski_p@o2.pl

plut. pchor. £ukasz Kalinowski 
cz³onek
Jest studentem IV roku Wydzia³u Mechatroniki na kierunku Uzbrojenie Klasyczne Wojsk L¹dowych. Interesuje siê wspó³czesn¹ amunicj¹ fragmentuj¹c¹ oraz mylistwem. Du¿o czasu wolnego spêdza najczêciej na ³onie natury, gdzie w kniei...
e-mail: wujek947@wp.pl

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

28 padziernika br., na zebraniu wyborczym, wy³oniono nastêpuj¹cy sk³ad Akademickiego Samorz¹du
Studentów Wojskowej Akademii Technicznej:

plut. pchor. Pawe³ Grzyb  cz³onek

20

ga 108.p65

G³os Akademicki nr 06/2004

20

04-12-21, 11:45

Student IV roku Wydzia³u Mechanicznego na specjalizacji maszyny in¿ynieryjne. Interesuje siê histori¹, w szególnoci histori¹ drugiej wojny wiatowej. Jego hobby
to sklejanie kartonowych modeli oraz bieganie  reprezentuje uczelniê w ró¿nego rodzaju zawodach lekkoatletycznych na d³ugich dystansach. Nie lubi ludzi dwulicowych, fa³szywych i bez poczucia humoru.
Lubi siê dobrze bawiæ, wyg³upiaæ oraz byæ
w centrum zainteresowani otoczenia. U innych ludzi ceni uczciwoæ, prawdomównoæ i dotrzymywanie danego
s³owa.
e-mail: grzybciu@wp.pl
Patryk Jarzêbski  cz³onek
Ma 23 lata, pochodzi ze wiebodzina
w woj. Lubuskim. Od czterech lat mieszka
w Warszawie. Wczeniej, przez prawie 6 lat,
mieszka³ w Libii, gdzie nauczy³ siê jêzyków
angielskiego i arabskiego, które s¹ teraz jego
hobby. Poza tym lubi czytaæ dobr¹ literaturê
i  pewnie zabrzmi to dziwnie  studiowaæ
kierunek, który obra³, czyli budownictwo.
Strasznie nie lubi marnowaæ czasu, co jest pewnie powodem, ¿e praktycznie nigdy go nie ma.
e-mail: libination@poczta.onet.pl

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

LO¯A STUDENTÓW
SK£AD WYDZIA£OWYCH
SAMORZ¥DÓW STUDENCKICH WAT
NA ROK AKADEMICKI 2004/2005
Wydzia³ Cybernetyki
przewodnicz¹cy  Marcin Ka³u¿ny, zastêpca przewodnicz¹cego  Jakub Siberski, sekretarz  Jaros³aw Wilk, cz³onkowie  plut. pchor. Mateusz Czudec, Bart³omiej Kawecki, Pawe³ Skóra, Magdalena Lignowska.
Wydzia³ Elektroniki
przewodnicz¹cy  Artur Gutowski, zastêpca przewodnicz¹cego  pchor.
Kamil Podra¿ka, sekretarz  Joanna Pacu³a, cz³onkowie  pchor. Pawe³
Pizoñ, Pawe³ Strzeszewski, Micha³ Bary³ka, Bartosz Jakiewicz.
Wydzia³ In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej
przewodnicz¹cy  Patryk Jarzêbski, zastêpca przewodnicz¹cego 
Marcin Ucieklak, sekretarz  Marta Szynkowska, cz³onkowie  Adam
Ziemiñski, Marcin Winiewski, Anna Filipiak, Jan Dziekañski.
Wydzia³ Mechaniczny
przewodnicz¹cy  st. plut. pchor. Marek Polañski, zastêpca przewodnicz¹cego  £ukasz Bojara, sekretarz  Renata Hetnerska, cz³onkowie 
Jêdrzej Dec, Joanna Kumor, Krzysztof Grabczak, Przemys³aw Niedwiecki, plut. pchor. Pawe³ Grzyb, Maksymilian Belina-Brzozowski.
Wydzia³ Mechatroniki
przewodnicz¹cy  plut. pchor. £ukasz Kalinowski, zastêpca przewodnicz¹cego  Pawe³ Bociek, sekretarz  Roman Brejczak, cz³onkowie  st. plut. pchor. Pawe³ P³atek, Piotr wiêtochowski, Maciej
Brener, Justyna Kozio³.

CHCEMY BYÆ BARDZIEJ WIDOCZNI
Rozmowa z Paw³em Strzeszewskim, przewodnicz¹cym Akademickiego Samorz¹du Studentów WAT
 Na pierwszym roku studiów zosta³e wybrany do Senatu Akademii. Na drugim pe³ni³e funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego ASS
WAT. W tym roku spo³ecznoæ studencka wybra³a ciê przewodnicz¹cym samorz¹du uczelni. Czujesz, ¿e odnios³e sukces?
W pewnej mierze to rzeczywicie mój osobisty sukces, choæ na co
dzieñ o tym nie mylê. Jestem wdziêczny wszystkim, którzy obdarzyli mnie kredytem zaufania i przez ostatnie trzy lata oddawali na
mnie swoje g³osy. Mam nadziejê, ¿e ich nie zawiod³em i nie zawiodê.
 Na spotkaniu z nowym samorz¹dem akademickim rektor
WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski podkrela³
twój ogromny wk³ad w organizacjê koncertu hip-hopowego, który
w maju, ramach tegorocznych Juwenaliów warszawskich, odby³
siê na akademickim stadionie.
Mo¿e na zewn¹trz rzeczywicie by³em najbardziej widoczny, ale
tak naprawdê najwiêcej wysi³ku w zorganizowanie koncertu w³o¿yli
moi koledzy: Patryk Jarzêbski, Jakub Siberski i Artur Gutowski i to im
nale¿¹ siê s³owa uznania. Przypisywanie sobie g³ównych zas³ug by³oby nie na miejscu, choæ, oczywicie, równie¿ anga¿owa³em siê w prace. Przy okazji powiem, ¿e dla wiêkszoci z nas by³o to nowe dowiadczenie i tym bardziej jestemy dumni, ¿e siê uda³o.
 Jakie wyzwania
stoj¹ obecnie przed Akademickim Samorz¹dem
Studentów WAT?
Praca nad wizerunkiem samorz¹du, umacnianie jego pozycji zarówno wród braci studenckiej, jak i w³adz uczelni,
stanowi¹ dla nas niema³e
wyzwanie. Nikt z nas nie
ma w¹tpliwoci, ¿e nad

tymi dwoma kwestiami  z pomoc¹ samorz¹dów wydzia³owych  musimy w najbli¿szym czasie sporo popracowaæ. Niejednokrotnie przekonalimy siê bowiem, ¿e o naszym istnieniu nie wszyscy jeszcze wiedz¹.
 Jakie imprezy zamierzacie zorganizowaæ w bie¿¹cym roku
akademickim?
Chcemy powtórzyæ imprezy, które zorganizowalimy w roku
ubieg³ym. Pod koniec listopada odby³y siê otrzêsiny studentów pierwszego roku. Kolejnymi imprezami bêd¹ ostatki oraz po³owinki dla
wszystkich studentów trzeciego roku, swoj¹ formu³¹ przypominaj¹ce
studniówkê czy te¿ bal podchor¹¿ych. Wiosn¹ w³¹czymy siê w organizacjê Juwenaliów Warszawskich`2005 i wiêta Sportu WAT. Mam
nadziejê, ¿e w tym roku akademickim uda siê nam zaanga¿owaæ w
ka¿de z tych przedsiêwziêæ jeszcze wiêcej osób ni¿ w roku ubieg³ym,
w zwi¹zku z czym ich spo³eczny oddwiêk równie¿ bêdzie wiêkszy.
 A co oprócz tego mo¿ecie zaproponowaæ swoim kolegom
z uczelni?
Chcemy zachêciæ studentów naszej Alma Mater do tworzenia kó³ek, stowarzyszeñ, itp. W najbli¿szych miesi¹cach planujemy za³o¿enie Kó³ka ¯eglarskiego, w którym, na bazie Orodka Szkoleniowego
WAT w Zegrzu, m³odzie¿ mog³aby rozijaæ swoje zainteresowania i doskonaliæ umiejêtnoci zwi¹zane ze sportami wodnymi.
 Wzorem innych wy¿szych uczelni, zamierzacie wprowadziæ
dy¿ury cz³onków Akademickiego Samorz¹du Studentów. Gdzie
m³odzie¿ kszta³c¹ca siê w Wojskowej Akademii Technicznej bêdzie mog³a siê z wami spotykaæ?
Siedziba ASS WAT mieci siê w Domu Studenckim Nr 3 (dawny
akademik 08), w pok. 24. Nie mamy jeszcze cile ustalonych dy¿urów.
Mam jednak nadziejê, ¿e od drugiego semestru ju¿ z nimi ruszymy.
Dziêkujê za rozmowê.
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KSZTA£CENIE STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH W WYDZIALE MECHANICZNYM
Stosownie do podpisanego w 2001r porozumienia miêdzy Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹ i Wy¿sz¹ Szko³¹ In¿yniersk¹ Badañ
i Technik Uzbrojenia ENSIETA, Wydzia³ Mechaniczny prowadzi
kszta³cenie studentów tej presti¿owej francuskiej uczelni.
ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes
et Techniques dArmement) mieci siê na pó³nocno-zachodnim krañcu naszego kontynentu w miecie Brest, we francuskim departamencie Finistère w Bretanii, nosz¹cym za czasów rzymskich nazwê Finis
Terrae - Koniec Ziemi. Pod obecn¹ nazw¹ istnieje od roku 1994,
jednak¿e historia jej poprzedniczek siêga roku 1819. Mimo i¿ podlega Ministerstwu Obrony Republiki Francuskiej, kszta³ci zarówno
oficerów in¿ynierów na potrzeby Armii Francuskiej (tzw. Korpusu
In¿ynierów), jak i in¿ynierów cywilnych na potrzeby przemys³u
francuskiego. Studiuj¹ na niej tak¿e obcokrajowcy. Przyszli in¿ynierowie kszta³ceni s¹ w nastêpuj¹cych dziedzinach: elektronika, informatyka, mechanika, pirotechnika, budowa okrêtów, in¿ynieria offshore, hydrografia.
ENSIETA, nale¿¹ca do czo³owych Grandes Ecoles - presti¿owych
szkó³ wy¿szych kszta³c¹cych in¿ynierów we Francji, prowadzi politykê aktywnego rozwoju i otwarcia zgodnie z nastêpuj¹cymi kierunkami: rozwój badañ naukowych w cis³ym powi¹zaniu z kszta³ceniem, otwarcie na rodowiska akademickie i przemys³owe, w³adze lokalne i instytucje terytorialne, zdobycie silnej pozycji w dziedzinach
szkolnictwa wy¿szego oraz badañ naukowych w kraju i zagranic¹.
Polityka ta umo¿liwi³a zajêcie przez uczelniê dobrego miejsca w systemie kszta³cenia in¿ynierów zarówno we Francji, jak i za granic¹.
Pozwoli³a zapewniæ profil dyplomowania odpowiadaj¹cy najnowszym
technologiom i potrzebom przemys³u i armii. ENSIETA, wraz z szecioma innymi Grandes Ecoles z Brestu, wchodzi w sk³ad Parku Naukowo-Techologicznego  Technopolis Brest Iroise.
Uczelnia prowadzi wspó³pracê z przemys³em oraz z uczelniami
krajowymi i zagranicznymi. Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, do grona
uczelni wspó³pracuj¹cych
z ENSIET¥, do³¹czy³a
tak¿e
Wojskowa Akademia Techniczna. W roku 2001
dr hab. Zdzis³aw
Kurowski, prof.
WAT by³ przewodnicz¹cym
komisji obrony
prac dyplomowych w ENSIECIE. Od tego
czasu wspó³praca miêdzy ENSIET¥ a WAT Studenci z ENSIETA: Christophe Bordes i Jeremy Coulopolega przede umy prezentuj¹ wyniki swoich praktyk w Zak³adzie Mechawszystkim na niki Ogólnej.
wymianie wyk³adowców i studentów.
W lecie 2003 r. dwaj studenci, Christophe Bordes i Jeremy Couloumy odbyli miesiêczny sta¿ w Zak³adzie Mechaniki Ogólnej Wydzia³u Mechanicznego.
Uczestniczyli wówczas w dowiadczalnym tecie zginania rury
cienkociennej na podporze typu siod³o, wykonywanym na maszynie wytrzyma³ociowej w Laboratorium Wytrzyma³oci ZMO.
Test odpowiada³ typowemu sposobowi pracy rzeczywistego ruroci¹gu, który zosta³ u³o¿ony na podporach naziemnych. Zapoznaj¹c
siê z systemami obliczeñ in¿ynierskich  MSC.Patran i MSC.Nastran  dostêpnymi w Pracowni Obliczeñ In¿ynierskich ZMO, przy-

gotowali model numeryczny badanego obiektu i wykonali analizy
numeryczne w zakresie liniowym. Przygotowany model wykorzystali nastêpnie w analizie statecznoci konstrukcji oraz analizach
nieliniowych, uwzglêdniaj¹cych zagadnienie kontaktu. Wyniki swojej
pracy zaprezentowali pracownikom ZMO podczas seminarium
podsumowuj¹cego ich pobyt.
Ich pobyt w Polsce nie ogranicza³ siê tylko do pracy. Zwiedzili
Warszawê, pojechali na wycieczki do Krakowa i Gdañska. Jednemu
z praktykantów nauka i praca w WAT wyranie przypad³y do gustu. Christophe Bordes zdecydowa³ siê
na realizacjê swojego
projektu koñcowego
studiów in¿ynierskich (odpowiednik
naszej pracy dyplomowej) w Zak³adzie
Mechaniki Ogólnej
WME. Piêciomiesiêczny okres pobytu w Polsce powiê- Dyplom zdobyty przez Christophe Bordes w miêci³ na numeryczn¹ dzynarodowym konkursie organizowanym przez SIA.
analizê t³oka silnika
spalinowego, której efektem by³a praca pt. Numeryczna analiza t³oka silnika spalinowego z warstw¹ powierzchniow¹ obci¹¿onego termomechanicznie. Obrona projektu odby³a siê 7 wrzenia w ENSIECIE, z wynikiem bardzo dobrym. W komisji egzaminacyjnej uczestniczy³ oczywicie przedstawiciel naszej uczelni, promotor pracy,
dr hab. Zdzis³aw Kurowski, prof. WAT.
Warto dodaæ, ¿e jeszcze przed przyjazdem do WAT, Christophe
BORDES wraz z kilkoma kolegami ze swojej macierzystej uczelni wzi¹³
udzia³ w miêdzynarodowym konkursie dla studentów i dyplomantów
uczelni technicznych, organizowanym przez francuskie Stowarzyszenie In¿ynierów Samochodowych (SIA - Société des Ingénieurs de lAutomobile) na temat samochodu przysz³oci «DREAMCAR: FAITESNOUS REVEZ», w którym zdoby³ wraz z kolegami nagrodê specjaln¹
za wartoæ techniczn¹ projektu.
Kolejni studenci ENSIETY przybyli na praktyki do Zak³adu
Mechaniki Ogólnej WME WAT w lipcu 2004 roku. Nicolas Jalu,
Xavier Maldague oraz Mouaffak Trabelsi pierwszy dzieñ swojego
pobytu spêdzili na zapoznaniu siê z pracownikami ZMO oraz obszarami ich zainteresowañ naukowych. Jednak ju¿ nastêpnego dnia
podjêli pracê w Laboratorium Wytrzyma³oci Materia³ów. Po zapoznaniu siê z budow¹ i dzia³aniem urz¹dzenia do cyfrowego odwzorowania obiektów trójwymiarowych (MicroScribe-3DLX) kolejne dni spêdzili na okreleniu geometrii zdeformowanej rury cienkociennej, bêd¹cej czêci¹ gazoci¹gu. Nastêpnym etapem by³o przekszta³cenie uzyskanych danych dowiadczalnych na formê akceptowaln¹ przez systemy obliczeñ in¿ynierskich MSC.Patran
i MSC.Nastran. Na bazie uzyskanej geometrii zbudowany zosta³
model numeryczny bry³y, który wykorzystano w póniejszych
analizach. Zaproponowana przez francuskich praktykantów metoda bêdzie przydatna w prowadzonych w Zak³adzie badaniach dowiadczalnych i analizach numerycznych.
Do wspó³pracy z praktykantami z Francji zaanga¿owano tak¿e
studentów indywidualnych studiuj¹cych pod kierunkiem pracowników ZMO. Pozwoli³o to przygotowaæ naszych s³uchaczy do podobnych wizyt w ENSIECIE, które prawdopodobnie dojd¹ do skutku
w czasie nadchodz¹cych wakacji.
dr in¿. Agnieszka Derewoñko
mgr in¿. Piotr Szurgott
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Problematyka
zjawiska narkomanii w wojsku by³a
tematem spotkania,
w jakim 8 grudnia
br. uczestniczyli
studenci z Kursu
S³uchaczy na ¯o³nierzy Zawodowych WAT. Kpt.
Stanis³aw Stêpniak, szef Wydzia³u Dochodzeniowo-ledczego Mazowieckiego Oddzia³u

rodowisko wojskowe nie jest wolne
od problemu narkomanii. Z roku na rok
notuje siê coraz wiêksz¹ liczbê spraw
wszczynanych o przestêpstwa narkotykowe. W Wojskowej Akademii Technicznej w tym roku takich przypadków nie
odnotowano, natomiast w skali Mazowieckiego Oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej i podleg³ych mu placówek rocznie
wszczynanych jest oko³o 50-70 spraw.

¯andarmerii Wojskowej mówi³ m³odzie¿y

m. in. o przestêpstwach
pope³nianych pod wp³ywem narkotyków zarówno przez ¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej,
jak i oficerów. Wspomnia³
te¿ o prawnych konsekwencjach wynikaj¹cych
z u¿ywania i rozprowadzania
narkotyków
w wojsku. Anna Siber- Kpt. Stanis³aw Stêpniak, szef Wydzia³u DochoMazowieckiego Oddzia³u
ska, uczelniany konsul- dzeniowo-ledczego
¯andarmerii Wojskowej mówi³ studentom m. in.
tant ds. psychoprofilak- o przestêpstwach pope³nianych pod wp³ywem
tyki omówi³a za formy narkotyków.
zaprzeczania problemowi
narkotykowemu. Spotkanie by³o wstêpem do tzw. zintegrowanych
dzia³añ profilaktycznych, które pojawi¹ siê w Akademii ju¿ w najbli¿szej sesji egzaminacyjnej. (ed)
Zdzis³awa Król

NIE!!! NARKOTYKOM W WOJSKU

Oddali cz¹stkê siebie, by ratowaæ innych
Honorowe krwiodawstwo jest bardzo przydatnym instrumentem procesu wychowawczego. Wyrabia takie cechy charakteru jak
szlachetna, bezinteresowna postawa, gotowoæ pomocy potrzebuj¹cym, a w pewnym sensie równie¿ odwaga  podkrelano 8 grudnia br.
podczas spotkania podsumowuj¹cego mijaj¹cy, siedemnasty ju¿ rok dzia³alnoci Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Wojskowej
Akademii Technicznej.

Zdzis³awa Król

W okresie rozliczeniowym, tj.
W organizowane przez
od 1 padziernika 2003 r. do 30
Klub HDK WAT akcje coraz
wrzenia 2004 r. cz³onkowie Kluchêtniej w³¹czaj¹ siê studenci
bu HDK przy WAT oddali w sucywilni naszej uczelni. W ostatmie 206,55 l krwi i osocza na 423
nim tegorocznym poborze
pobrania: w Zak³adzie Transfuzjokrwi i osocza, przeprowadzologii i Transplantologii Centralnenym 2 grudnia, w którym
go Szpitala Klinicznego MON 
uczestniczy³y 62 osoby, stano186,35 l krwi i osocza, w Centrum
wili oni ok. 70% wszystkich
Zdrowia Dziecka w Miêdzylesiu
krwiodawców.
 6,8 l krwi, w Zak³adzie Krwiodawstwa Szpitala Klinicznego
MSWiA  6,6 l osocza oraz w innych punktach krwiodawstwa  6,8 l krwi.
 Nie by³oby udanych akcji, gdyby nie doskona³a organizacja dzia³añ
zespo³u pobieraj¹cego krew. To dziêki pracownikom Zak³adu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON mo¿emy oddawaæ krew na terenie uczelni nie trac¹c cennego czasu na dojazd do stacji
krwiodawstwa  napisa³ w licie skierowanym do uczestników spotkania
prezes Zarz¹du Klubu pp³k rez. dr Wies³aw M³odo¿eniec.
Akcje poboru krwi i osocza, organizowane wespó³ ze Stacj¹
Krwiodawstwa przy CSK MON, odbywaj¹ siê w Akademii rednio co dwa miesi¹ce. W bie¿¹cym roku zorganizowano piêæ takich
zbiórek. Uczestniczy³o w nich ok. 130 osób. Dawcami rekordzistami, jak siê nietrudno domyliæ, byli
oficerowie zawodowi i studenci z Kursu S³uchaczy na
¯o³nierzy Zawodowych. Za swoj¹
postawê  szczególne osi¹gniêcia
w oddawaniu krwi
i zas³ugi w organizowaniu
ruchu
krwiodawczego zoimieniu rektora, nagrody honorowym krwiodawcom
stali wyró¿nieni W
wrêczy³ dyrektor administracyjny WAT dr in¿. Andrzej
przez komendanta- Witczak.

rektora WAT
GOR¥CO ZACHÊCAMY WSZYSTgen. bryg.
KICH STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW
prof. dr. hab.
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
in¿. Bogus³aDO
HONOROWEGO
ODDAWANIA
wa
SmólKRWI I OSOCZA PODCZAS AKCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB HDK
skiego urloWAT. WASZA KREW MO¯E URATOWAÆ
pami i nagro¯YCIE!!!
dami ksi¹¿NAJBLI¯SZA AKCJA ODBÊDZIE SIÊ
kowymi.
W LUTYM 2005 R., O JEJ TERMINIE BÊD¥
 Ofiara
INFORMOWA£Y OG£OSZENIA I PLAKATY.
w³asnej krwi
jest szczególnym dowodem patriotyzmu. Swoim czynem ratujecie zdrowie i ¿ycie wielu ludzi 
podkrela³ w licie skierowanym do cz³onków Klubu HDK WAT rektor.
W gronie osób, które w tym roku wyró¿ni³ znaleli siê: kpt. Pawe³ Jêdrzejowski, kpt. Dariusz Kwiatkowski, kpt. Jaros³aw Zelkowski, p³k Franciszek Kuczmarski, mjr Adam Kristowski, kpt. Jaros³aw Wilga, por. Jan
Kelner, pp³k Bogus³aw Trzciñski, mjr Roman Królak, mjr Jaros³awa Zintek, ppor. Leszek Wony, ppor. Joanna Kudyba, ppor. Sebastian Chojnowski, ppor. Marcin Puchalski, ppor. Wojciech Wysocki, ppor. Jaros³aw
Lis, ppor. Rafa³ Nowakowski, sier¿. pchor. Marek Siwek, sier¿. pchor.
Pawe³ Mierzwa, sier¿. pchor. Marcin Kowalski, sier¿. pchor. Jacek Janiszewski, sier¿. pchor. £ukasz Szymiczek, sier¿. pchor. Daniel Pa³ka, sier¿.
pchor. Marcin Ucieklak, sier¿. pchor. Krzysztof Tomala, sier¿. pchor.
Pawe³ Safinowski, sier¿. pchor. Wojciech Krzycina, sier¿. pchor. Marcin
Sitek, sier¿. pchor. Pawe³ Grzyb, plut. pchor. Dariusz Ryñski, st. kpr.
pchor. Dariusz W¹sicki, st. kpr. pchor. Hubert Jarz¹bek, st. kpr. Pchor.
Pawe³ Wiñsko, st. kpr. pchor. Radomir Wyszkowski, kpr. pchor. Micha³
Lipiñski, szer. Pchor. Maciej Czarnocki, szer. Pchor. Robert Kowalczyk.
Honorowi dawcy krwi z WAT zostali te¿ dostrze¿eni i uhonorowani przez Polski Czerwony Krzy¿.
*W zwi¹zku z zakoñczeniem pracy w WAT, z Zarz¹du Klubu
HDK WAT odeszli Wojciech Zarêbai Hieronim Czupta. Na ich miejsce zostali powo³ani Jaros³aw Wilga i Pawe³ Jêdrzejowski. (ed)
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Wspomnienia z wakacji

Ptakom podobni

paragliding czyli latanie na szmacie
Minione wakacje muszê zaliczyæ do najciekawszych w moim dwudziestokilkuletnim ¿yciu. Uda³o mi siê bowiem zwiedziæ kraj
naszych wschodnich s¹siadów  Ukrainê, nie omijaj¹c pó³wyspu rozmaitoci  Krymu. Wyjazd by³ bardzo ciekawy i pouczaj¹cy.
Czu³em siê jak w innym wiecie, a to przecie¿ tylko jedna granica!!! Ale nie o widokach Krymu chcia³em pisaæ. Zanim wyjecha³em na
dziki wschód uda³o mi siê zaliczyæ tydzieñ na S³owacji. Wyjazd do Liptowskiego Mikulaszu wi¹za³ siê z moim hobby, jakim jest
paralotniarstwo  szybowanie w przestrzeni.
Przygodê z lataniem zacz¹³em w sierpniu 2003 roku na Górze Szybowcowej w Je¿owie Sudeckim ko³o Jeleniej Góry. Lataniem interesowa³em siê du¿o wczeniej, jednak brak funduszy skutecznie przeszkadza³ mi w oderwaniu siê od ziemi. Ale uda³o siê! Namówi³em kolegê
Przemka i razem pojechalimy na podstawowe szkolenie paralotniowe.
Postanowilimy zobaczyæ, jak to jest? Co siê okaza³o? Uwaga! Sport
jest naprawdê ekstremalny!!! Ekstremalnie wci¹ga i uzale¿nia!!!

nie w s³owackie Tatry. Pónym wieczorem dotarlimy na miejsce i pe³ni
nadziei poszlimy spaæ. Ranek przywita³ nas s³oneczkiem co oznacza³o, ¿e bêdzie latanie!!! Pogoda by³a ³askawa, przez ca³y tydzieñ
by³o s³onecznie, dopiero ostatniego dnia aura uniemo¿liwi³a latanie.
Przez pierwsze dwa dni trenowalimy technikê startów i l¹dowañ na
ma³ych wzniesieniach. Trzeciego dnia, rankiem, zapad³a decyzja: jedziemy na Chopok.

lecê, bo chcê ...
Przeczyta³em kiedy takie zdanie: kto choæ raz oderwie nogi od
ziemi, ju¿ do koñca ¿ycia bêdzie chodzi³ ze wzrokiem skierowanym
w górê i czeka³ dnia, by tam powróciæ. Tak w³anie jest w moim
przypadku. W Je¿owie pozna³em wielu pasjonatów latania, nie tylko
na glajtach (glajt  z niemieckiego gleitschrim  paralotnia), i to oni
zaszczepili mi tê pasjê. Kurs trwa³ tylko tydzieñ, ale obejmowa³ praktykê, wyk³ady z areodynamiki, meteorologii, prawa lotniczego, sytuacji niebezpiecznych i udzielania pierwszej pomocy. Zakoñczy³ siê
egzaminami: teoretycznym i praktycznym. Egzamin praktyczny zda³em po czterech dniach nauki latania. Z teori¹ te¿ nie by³o problemów.
Uzyska³em licencjê pilota paralotniowego. Sam dokument jest potrzebny, ale w powietrzu bardziej przydaje siê dowiadczenie. W tym roku
postanowi³em wiêc wzbogaciæ swoje umiejêtnoci  temu te¿ s³u¿y³a
wyprawa w s³owackie Tatry.

... lecê, bo ¿ycie jest z³e
Zanim przejdê do opisu lotów  aby wszyscy wiedzieli o czym
czytaj¹  przybli¿ê nieco sam¹ istotê latania na szmacie (pieszczotliwe i nader potoczne okrelenie paralotni, podkrelaj¹ce zalety zwi¹zane z jej budow¹).
Paralotnia jest skrzyd³em. Posiada swój profil aerodynamiczny  widoczny gdy skrzyd³o przekroimy lub popatrzymy na nie z boku. Profil
dzia³a na bardzo prostej zasadzie: rozdziela strugi powietrza w ten sposób, ¿e czêæ powietrza pod skrzyd³em przep³ywa swobodnie, powietrze nad skrzyd³em ma natomiast do pokonania wiêksz¹ drogê, dlatego
musi szybciej op³ywaæ profil (jest bardziej rozrzedzone). U góry p³ata
powstaje podcinienie, które wytwarza si³ê non¹  podwiesza paralotniê
do atmosfery. Glajciarze wykorzystuj¹ pr¹dy wznosz¹ce, termikê, latanie
na ¿aglu (np. na klifach), by lecieæ w górê bez ¿adnego napêdu. Jest to ju¿
bardzo podobne do szybownictwa  szybujemy w powietrzu.
Prostota konstrukcji i zasady dzia³ania czyni z paralotni jedno z najdoskonalszych urz¹dzeñ lataj¹cych. Nie potrzeba wielkiego lotniska,
tysiêcy litrów paliwa, ton blachy i kosmicznych technologii, by oderwaæ siê od Matki Ziemi. Ca³y sprzêt wa¿y oko³o 20 kg i mieci siê
w plecaku ( równie¿ w Polsce produkuje siê ju¿ skrzyd³a do zlotów po
wspinaczce górskiej: Air Light  super lekki, kompletny glajt wraz z plecako-uprzê¿¹ wa¿y tylko 4,4 kg). Mo¿na taki plecak wnieæ na górkê,
czy wjechaæ z nim wyci¹giem, znaleæ kawa³ek ³¹ki, roz³o¿yæ skrzyd³o,
wpi¹æ siê w uprz¹¿, zapi¹æ kask, oceniæ warunki i jazda!!! Kto powie,
¿e latanie jest dla ptaków, i ¿e cz³owiek nie jest do niego stworzony. Ale
w³anie to w lataniu jest najlepsze  stajesz siê wolny, zapominasz
o troskach i k³opotach oraz wszystkich przyziemnych sprawach. Tylko Ty, skrzyd³o i ¿ywio³. wist wiatru w linkach, przestrzeñ, widoki,
podnosz¹ cinienie krwi i napêdzaj¹ produkcjê adrenaliny. Czujesz, ¿e
¿yjesz. Tego wszystkiego dowiadczy³em na Chopoku.

Nalot czubków na Donovaly.

Liptowski Mikulasz to miasto, które kojarzy³em g³ównie z zaprzyjanion¹ z nasz¹ uczelni¹ S³owack¹ Akademi¹ Wojskow¹. Nie wiedzia³em jednak, ¿e jest ono tak ciekawym zak¹tkiem. To wymarzone miejsce
na wypoczynek. Miasteczko le¿y w dolinie zewsz¹d otoczonej górami.
Na dnie doliny jest ca³kiem du¿e jezioro  ¿aglówki, narty wodne oraz
k¹piel wchodz¹ wiêc w grê. Zim¹ to raj dla narciarzy. W okolicy trzy
du¿e centra narciarskie: Chopok, Ru¿omberok i Donovale, kilkadziesi¹t
wyci¹gów i dobrze utrzymane trasy. Niecodzienna mo¿liwoæ k¹pieli
w zimie na otwartym powietrzu  w ród³ach termalnych. Jaskinia Swobody to jedna z najd³u¿szych i najbardziej ró¿norodnych jaskiñ na S³owacji. A poza tym to wietne miejsce do latania. W okolicy Mikulaszu
jest wiele stoków, z których mo¿na startowaæ i lataæ naprawdê wysoko!
Tak wiêc wybra³em siê pewnym niedzielnym popo³udniem z Warszawy, wraz z innymi pilotami, busem szko³y paralotniowej, na lata-

Startowisko na Chopoku.
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... lecê, bo wolnoæ to sen
Chopok to najwy¿sza z okolicznych górek  start na wysokoci
2024 m. Deniwelacja prawie 1000 m. Odleg³oæ startu od l¹dowiska
4 km. By³o ciekawie. Zaraz po starcie zobaczy³em ptaka, który ¿eglo-

A to Ja chwilê przed startem z Chopoka.

wa³ sobie przy ska³ach, wiêc postanowi³em do niego do³¹czyæ. Obserwowanie przyrody pomaga pilotowi znajdowaæ noszenia. Uda³o siê,
powisia³em tam kilka minut i ruszy³em w kierunku l¹dowiska. Z uporem maniaka szuka³em termiki, by wznieæ siê wy¿ej. Przeszukiwa³em
przestrzeñ od lewa do prawa, a¿ zorientowa³em siê, ¿e jestem doæ
nisko nad lasem. Co robiæ? Pomyla³em. Do l¹dowiska ju¿ nie dolecê.
Wypatrywa³em wierka, na którym zawisnê, gdy wlecia³em w masê
ciep³ego powietrza . Odetchn¹³em z ulg¹ myl¹c, ¿e to komin termiczny. Niestety, nie by³ to komin, a jedynie ma³y b¹bel. Paralotnia po
chwilowym noszeniu zanurkowa³a i szybko traci³a wysokoæ. Nagle
dostrzeg³em z lewej strony ma³y pas ³¹ki przy samej drodze. To moja
szansa, pomyla³em. Wykona³em ciasny skrêt w lewo i lecê prosto na
tê polankê. Ostatnie drzewa przed polank¹ przeskoczy³em z trudem
czesz¹c ich wierzcho³ki butami. Uda³o siê. Wyhamowa³em skrzyd³o,
wytraci³em wysokoæ, trzês¹cymi nogami dotkn¹³em Matki Ziemi.
Od przechodz¹cych drog¹ turystów dosta³em brawa, zrobili mi tak¿e
zdjêcie i pozdrowili po s³owacku. Doda³o mi to otuchy, pomog³o usprawiedliwiæ siê, ¿e nie dolecia³em do lotniska. Zacz¹³em sk³adaæ skrzyd³o, patrzê, a kolega, który startowa³ zaraz po mnie, leci prosto na
moje ma³e l¹dowisko. On te¿ nie dolecia³ i usiad³ zaraz obok mnie.
Spakowalimy sprzêt do plecaków i pod¹¿ylimy w stronê l¹dowiska
g³ównego. Obawia³em siê reakcji instruktora, ale by³ wyrozumia³y. 
Najwa¿niejsze, ¿e bezpiecznie zakoñczylicie lot i jestecie cali i zdrowi  powiedzia³. Po wymianie dowiadczeñ okaza³o siê, ¿e reszta
pilotów te¿ mia³a mniej lub bardziej ciekawe dowiadczenia. Kolega
Janek wyl¹dowa³
miêdzy domkami
letniskowymi, przykrywaj¹c
czasz¹
wychodz¹c¹ na spacer mamê z dzieckiem :). Dzieñ na
Chopoku by³ bardzo
dobr¹ szko³¹.
Nastêpnego dnia
warunki by³y nieco
inne, szykowa³o siê
latanie na drugiej co
do wysokoci górze
w okolicy  Donovaly. Na pierwszy rzut
oka, w porównaniu
z Chopokiem,
wzniesienie to nie
obiecywa³o wiêkW dole dolna stacja wyci¹gu.

szych doznañ. Pozory jednak myl¹. Co prawda pierwsze loty by³y
piêtnastominutowymi zlotami, ale ko³o po³udnia, gdy s³oñce wygrza³o
dolinê, zaczê³a dzia³aæ termika. Pozwoli³o to na wyd³u¿anie lotów i latanie z przewy¿szeniem startu!!! Wykrêci³em tam swój pierwszy komin
i szybowa³em ponad godzinê. By³em z siebie zadowolony. Ale powoli.
Wjazd na górê wyci¹giem zajmowa³ jedynie 10 minut. Wzniesienie
jest bardzo specyficzne, albowiem ze szczytu nie widaæ l¹dowiska. Fakt
ten le odbi³ siê na doznaniach kolegi Piotra, który w górze, zafascynowany lotem, pomyli³ kierunki i musia³ l¹dowaæ na cmentarzu :). Na
szczêcie nikt z jego mieszkañców nie mia³ nic przeciwko glajtom.
Ja te¿ mia³em przygodê na Donovaly. Z trudem przeskoczy³em nad
wyci¹giem i musia³em awaryjnie l¹dowaæ na parkingu samochodowym
przy dolnej stacji wyci¹gu, wzbudzaj¹c
niew¹tpliwie du¿¹
ciekawoæ turystów
parkuj¹cych swoje
auta. D³ugo by opowiadaæ o przygodach
w powietrzu, tych
dobrych i z³ych.
¯adne s³owa nie oddadz¹ atrakcji, jakim
jest latanie.
Z tego miejsca
chcia³bym Was za- Podejscie do awaryjnego l¹dowania.
chêciæ do spróbowania swoich si³ w powietrzu. Sport ten
jest swego rodzaju
odskoczni¹ od rzeczywistoci. Daje
ogromne mo¿liwoci
i wiele satysfakcji.
Pozwala prze³amaæ
s³aboci, uczy pokory i respektu do si³
natury, dlatego jest
tak
fascynuj¹cy. Szczêliwie na ziemi.
Mam nadziejê, ¿e
swoimi wspomnieniami da³em Wam
wyobra¿enie czym
jest paragliding i zaciekawi³em t¹ dyscyplin¹. Je¿eli kto
chcia³by dowiedzieæ
siê czego wiêcej, podajê swój adres e-mail:
adam.rodzyn@wp.pl
Piszcie, pytajcie i latajcie. rodowisko Spotkanie pierwszego stopnia ze s³owackimi turystami.
pilotów nie jest zamkniêtym krêgiem,
nie ma granic wiekowych Ludzie, którzy
siê w to bawi¹, maj¹
podobne usposobienie i ³atwo jest znaleæ przyjazn¹ duszê. Pozdrawiam Was,
szczególnie gor¹co
tych, którym latanie
jest bliskie sercu.
rodzyn

To nie l¹dowisko tylko parking. Zwijam skrzyd³o.
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K¥CIK
POETYCKI
Kim jest Bóg
Kim jest Bóg - nie wiem,
mylê
¿e ka¿demu objawia siê inaczej
najczêciej jako cz³owiek
czêsto jako pies
jako synogarlica
Singerowi* jako papuga
czasem po prostu jako sen
i ty wiesz, ¿e to Bo¿a Obecnoæ
Myli
¯ycie siê s¹czy cieniutka niteczk¹,
niteczka strumyczkiem, niteczk¹ nawleczk¹
pocz¹tek - gdzie - koniec
dzieñ nastêpny i trzeci
przemiechy oddechy
- zapytaj
* Pewnego dnia Isaac Beshervis Singer siedzia³ w otwartym oknie swojego
apartamentu na trzydziestym trzecim piêtrze wie¿owca Nowego Jorku.
Patrzy³ na dachy wielomilionowej metropolii i z dna rozpaczy skar¿y³
siê Bogu na swoje opuszczenie i samotnoæ. Wtedy nagle przez otwarte
okno wlecia³a do jego mieszkania wielka kolorowa papuga. Mistrz zaopiekowa³ siê ni¹, dokupi³ jej drug¹ i ju¿ nigdy nie by³ samotny.

Dominice
 ukochanej, nieod¿a³owanej
Dzisiaj jeszcze raz popatrzy³am
w zawsze ¿wawe oczy
niemiertelnej mierci
Czu³oæ dla bo¿ej krówki i
czatuj¹cego prusaka
a tu pogrzeb:
ksi¹dz po¿egnanie
i niemilczacy bezradny rytua³
napisali mia³a 16 lat
a co wiemy
o szesnastoletnim sercu
o przerastaj¹cych ludzi problemach
o przepaciach, którymi koñcz¹ siê drogi,
choæ to tylko zakrêt
o oczach zamkniêtych
na otwarte drzwi
powiedzieli
nie znamy dnia i godziny
b¹dmy przygotowani na spotkanie z Bogiem
ona przecie¿ , kiedy poprosi Pana Boga o przyjêcie
Bóg ja zrozumie
Nad trumn¹
- trumn¹ ty, Bolesny Ojcze,
z trosk¹ i czu³oci¹ uk³adasz krêgi nad otwartym grobem
zrobisz to starannie i uwa¿nie
Ju¿ nic nie zosta³o
Popatrzy³e Niebo i S³oñce
Wzi¹³e na wiadków objawionego przeznaczenia
Nie wypr¹ siê
.........................................
Nie zamykaj serca - póki jeszcze serce masz

H.T.

BRÓD, SMRÓD I ORZESZKI,

czyli ...
o szkodliwym wp³ywie zwi¹zków toksycznych na organizm cz³owieka i jego psychikê,
której tworem s¹ te brednie
Wyruszy³em wiêc w podró¿, w poszukiwaniu przyw³aszczacza
cudzych rzeczy. Zabra³em ze sob¹ drewnian¹ dzidê i procê typu
Dawid. Nazwa jej, gdyby kto jeszcze nie wiedzia³, pochodzi od
biblijnej opowieci o Dawidzie i Goliacie. Równie¿ mia³em nadziejê,
¿e bêdê w stanie pokonaæ dwukrotnie wiêksze ode mnie stworzenie.
Tak wiêc szed³em, szed³em i ... nigdzie nie doszed³em. Bo gdzie¿ móg³bym dojæ? Wszêdzie ten sam krajobraz: mierdz¹ce cieki, resztki
jedzenia, papiery, puszki i inne mieci.
Dziwiê siê, czemu ludzie tak to wyrzucaj¹? Pe³no nierozk³adaj¹cych siê odpadów le¿¹cych na mojej drodze. Co chwilê o co siê potyka³em. W koñcu nie wytrzyma³em. Zdenerwowany wszystko kopa³em i rozrzuca³em. Tak siê tym zmêczy³em, ¿e musia³em usi¹æ. Gdy
ju¿ usiad³em, zda³em sobie sprawê, ¿e jestem spragniony, a nie mam
wody. Có¿ mia³em zrobiæ? Nale¿a³o poszukaæ jakiego wodopoju.

Zajê³o mi to oko³o godziny, mo¿e mniej, a mo¿e wiêcej, kto by to
wiedzia³. Wa¿ne by³o tylko jedno  woda. Napi³em siê i odczu³em
ukojenie. Poczu³em siê jak wêdruj¹cy przez pustyniê, który nareszcie
odnalaz³ oazê. Zaspokoiwszy pragnienie wyruszy³em w dalsz¹ drogê
ladami kradzieja czasomierzów.
Po kilku chwilach poczu³em ból g³owy. Gdy usta³, poczu³em siê
jak w raju (gdyby nie ten smród cieków). Zawroty g³owy wprowadzi³y mnie w b³ogostan. Nigdy dot¹d nie prze¿y³em czego podobnego
i czego równie piêknego. Zrozumia³em, ¿e dziêki tej wodzie, która
musia³a zawieraæ jakie rodki chemiczne, sta³em siê bezw³adny i nienaturalnie rozluniony. wiat sta³ siê cudowny. Zapomnia³em o wszelkich problemach. Po chwili nadesz³o znu¿enie. Zapad³em w b³ogi sen.
mniszcz
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Znalezione w sieci
CO ROBI STUDENT INFORMATYKI?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Student informatyki nie myli, on kompiluje.
Student informatyki nie patrzy, on skanuje.
Student informatyki nie s³ucha, on sampluje.
Student informatyki nie czyta, on przetwarza informacje.
Student informatyki nie ogl¹da telewizji, on digitalizuje obraz.
Student informatyki nie przygl¹da siê, on zoomuje.
Student informatyki nie chodzi, on siê scrolluje.
Student informatyki nie uczy siê, on uaktualnia dane.
Student informatyki nie przypomina sobie, on odwie¿a pamiêæ.
Student informatyki nie przepisuje, on kopiuje.
Student informatyki nie podrywa panienek, on siê z nimi ukompatybilnia.

§ Student informatyki nie przygl¹da siê panienkom, on podziwia
tekstury.
§ Student informatyki nie przebywa u panienki, on siê u niej loguje.
§ Student informatyki nie pije, on wchodzi w Virtual Reality.
§ Student informatyki nie hefta, on tworzy fraktale.
§ Studentowi informatyki nie urywa siê film, jemu siada technika.
§ Student informatyki nie leczy kaca, on ch³odzi procesor.
§ Studenta informatyki nie wyrzucaj¹ z knajpy, on ma tam access denied.
§ Student informatyki nie wierzy w Boga, on zdaje siê na przypadek.
§ Student informatyki nie programuje, on prze¿ywa intymny
kontakt z komputerem.
§ Student informatyki wali zawsze i wszystko bezporednio na ekran.
oprac. rodzyn

Z WYK£ADÓW
Jaki tam wyk³ad:
By³ sobie profesor, który nie mia³ d³oni i pos³ugiwa³ siê protez¹.
Pierwszy wyk³ad tradycyjnie zaczyna³ kuracj¹ wstrz¹sow¹.
 Przywitajcie siê, ja nie mam czasu.
I rzuca³ rêkê z plastiku w t³um.
/Uniwersytet Opolski/
Po nieudanym egzaminie student w gabinecie u profesora:
 Bo ja panie profesorze chcia³em poprawiæ tê dwójê...
 Ale¿ oczywicie, poproszê indeks... ( po czym profesor bierze
pióro i zgrabnym ruchem poprawia dwójê w indeksie tak, aby by³a
wyraniejsza)...proszê bardzo.
/Politechnika Gdañska/
Dr Bia³y:
 Jak chcecie rozmawiaæ przez komórkê na zajêciach, to kupcie
sobie dmuchan¹ budkê telefoniczna i postawcie w k¹cie sali ¿ebym
was nie s³ysza³.
W tej samej chwili dzwoni komórka dr. Bia³ego, na co on stwierdza:
 Przepraszam Pañstwa idê sobie kupiæ budkê.
I wyszed³.
/Akademia Rolnicza we Wroc³awiu/

JAK ZABIÆ KARPIA?
1. Bicie na chama:
 m³otek: waln¹æ z ca³ej si³y miêdzy oczy lub w okolice oczu (uwa¿aæ
na palce); - tasak: obci¹æ g³owê (uwa¿aæ na d³oñ).
Skutki uboczne: gwarantowane wyrzuty sumienia i md³oci. Nasze
kalectwo i mieræ karpia równie prawdopodobne.
2. Bicie na tchórza - unikanie walki:
 do wanny z karpiem wrzuca siê w³¹czon¹ suszarkê do w³osów.
Skutki uboczne: wymiana korków, zakup nowej suszarki, a w najgorszym wypadku pora¿enie pr¹dem.
3. Bicie psychologiczne:
 podchodzi siê do wanny, w której beztrosko p³ywa karp i znienacka pokazuje mu siê kalendarz z zakrelon¹ czerwonym pisakiem dat¹
24 grudnia (na 99,9% karp umrze na zawa³).
Skutki uboczne: a co bêdzie, jak trafisz na ten 0,01%?
4. Gry wojenne:
 do wanny wrzucasz petardê.
Skutki uboczne: odpada patroszenie, lecz dochodzi malowanie cian
i sufitu.

Æwiczenia z historii myli politycznej. Dr Z. bardzo nie lubi, jak kto
siê spónia. Po 15-tu minutach otwieraj¹ siê drzwi. Wchodzi zasapany
kumpel i od drzwi nawijka:
 Bardzo przepraszam, ale zasiedzia³em sie w bibliotece.
 Tak? A czego pan tam szuka³? - pyta dr Z.
 Czyta³em dzie³a Sokratesa...
 I gdzie je pan znalaz³? W naszej bibliotece?
 Tak, w³anie w naszej bibliotece!
 To gratuluje, jest pan pierwszym cz³owiekiem na ziemi, który znalaz³ dzie³a Sokratesa...
/Uniwersytet A. Mickiewicza/
Wyk³ad z fizyki dla I roku chemii:
Profesor B. na wyk³adzie przepisywa³ skrypt na tablicê. Pewnego
dnia (wszyscy tradycyjnie nie notowali, tylko co najwy¿ej trzymali
otwarte skrypty) narysowa³ wykres i kó³ko na nim. Cala sala patrzy
z nieukrywanym zaskoczeniem na profesora, bo nikt czego takiego
tam nie mia³.
Profesor zauwa¿y³ to, spojrza³ uwa¿niej na swoj¹ ksi¹¿kê, po czym
zmaza³ kó³ko, mówi¹c:
 Przepraszam, kubek mi siê odbi³.
/Uniwersytet Jagielloñski/
oprac. SLAW
5. Bicie damskie:
 wyci¹gasz korek z wanny i wychodzisz na papierosa i serial
brazylijski.
Skutki uboczne: mo¿esz zachorowaæ na raka (palenie szkodzi).
6. Bicie nie sportowe:
 id¹c do domu z karpiem udajesz, ¿e niechc¹cy wypada ci siatka pod
nadje¿d¿aj¹cy autobus.
Skutki uboczne: czasem kierowca autobusu chc¹c unikn¹æ kolizji z siatk¹, w której mo¿e przecie¿ byæ mina przeciwpancerna, przeje¿d¿a nie
tego co trzeba.
7. Bicie kole¿eñskie:
 wypijasz z karpiem flaszkê i t³umaczysz mu, ¿e on nie ma ju¿ po co
¿yæ, bo jego dziewczyna zdradza go z innym w s¹siedniej centrali
rybnej; karp umiera z ¿alu lub przepicia.
Skutki uboczne: chora w¹troba, wyrzuty sumienia. A jak karp wie co
o twojej ¿onie?
oprac. Szymon Matuszewski
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Dlaczego tai chi chuan?
Mistrz tai chi zapytany, po co uprawia tê sztukê, odpowiedzia³
: najwiekszym powodem æwiczenia tai chi jest to, ¿e gdy cz³owiek
zrozumie, na czym polega ¿ycie, ma siê trochê dobrego zdrowia, by
siê tym ¿yciem cieszyæ.
Mylê, ¿e dla wszystkich bêdzie zaskoczeniem stwierdzenie, ¿e
wiêcej ni¿ po³owa podstawowych odkryæ i wynalazków wspó³czesnego wiata pochodzi z Chin. Nowoczesne rolnictwo, nowoczesna ¿egluga, nowoczesne przetwórstwo ropy naftowej, nowoczesne obserwatoria astronomiczne, nowoczesna muzyka, system dziesiêtny w matematyce, papier, druk, proch, kompas, banknoty, parasole, ko³owrotki wêdkarskie, taczki, rakiety wielostopniowe, armaty, miny podwodne, gaz
truj¹cy, spadochrony, balony na ogrzane powietrze, brandy, whisky, gra
w szachy, podstawowy projekt silnika parowego maj¹ chiñski rodowód.* A jednak to nie te wynalazki, ani setki innych nie zosta³y uznane
za najwybitniejsze w historii Chin. Kilka lat temu rz¹d chiñski uzna³
tai chi chuan i chi gong za narodowy skarb kultury chiñskiej.
Trudno powiedzieæ w kilku s³owach, czym jest tai chi, dla jednych jest gimnastyk¹ , dla innych medytacj¹, dla niektórych Drog¹.
Uprawianie tai chi powoduje, ¿e nasze cia³o staje siê pe³ne ¿ycia.
Umys³ jest jasny, poprawia siê zdolnoæ koncentracji. Cz³owiek jest
pe³en entuzjazmu, wygl¹da m³odo, ma du¿o si³y, du¿o energii, ¿yje
d³ugo. Krêgos³up jest sprawny, wewnêtrzne narz¹dy pracuj¹ lepiej,
ogólne samopoczucie jest lepsze. Codziennie jestemy pe³ni si³y i energii, mo¿na du¿o pracowaæ, cz³owiek nie mêczy siê tak ³atwo. Cia³o jest
lekkie. Nogi nosz¹ lekko. Nasz organizm staje siê odporny na warunki
atmosferyczne - zim¹ nie marznie, latem nie przegrzewa siê. Brak
dop³ywu energii do mózgu powoduje problemy z koncentracj¹, pamiêci¹ i procesami mylowymi - regularny trening tai chi poprawia przep³yw krwi i energii , dziêki czemu umys³ staje siê jasny i sprawny,
problemy z pamiêci¹ zanikaj¹, sennoæ ulatuje, przez ca³y dzieñ jestemy rzecy, jakbymy dopiero wstali z ³ó¿ka.

Obecnie na wiecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, trwaj¹
bardzo powa¿ne i zaawansowane badania naukowe nad energetycznym
sposobem funkcjonowania ludzkiego cia³a. Wszystkie one w pe³ni potwierdzaj¹ chiñsk¹ wiedzê o kr¹¿eniu bioenergii oraz jej podstawowym
znaczeniu dla ludzkiego zdrowia, d³ugoci i jakoci ludzkiego ¿ycia.
W naszej grupie æwicz¹cych w³aciwie wszyscy czuj¹ siê du¿o lepiej,
mówi¹ o wewnêtrznym spokoju, który uzyskali. By³o te¿ kilka przypadków poprawy zdrowia w sytuacji, gdy
medycyna nie by³a w stanie pomóc Po
miesi¹cu æwiczeñ pewnej osobie uregulowa³o siê nadcinienie, kole¿anka, która
kilka lat temu mia³a bardzo powa¿ne problemy z krêgos³upem i emocjami, obecnie nie ma ¿adnych dolegliwoci, przesta³a te¿ paliæ. Innej kole¿ance uszkodzony po wypadku b³êdnik zacz¹³ przesuwaæ siê na miejsce, co wysz³o w trakcie
badañ, jeszcze innej po roku æwiczeñ
wch³onê³y siê guzy piersi, itd.
Spokojne ruchy oraz fakt, ¿e nie
trzeba u¿ywaæ si³y, sprawiaj¹, ¿e tai
chi doskonale nadaje siê zarówno dla
ludzi m³odych, jak i dla starszych, a jed- Ten, kto zg³êbi³ istotê,
zdolny jest pos³u¿yæ siê form¹
noczenie jest sztuk¹ walki.
æwiczenia tai chi
Dawniej æwiczenia te by³y pilnie dla od¿ywienia esencji swego
strze¿on¹ tajemnic¹, by³y przekazywa- ¿ycia
nym z pokolenia na pokolenie maj¹tkiem
chiñskiego lekarza, który w dawnych Chinach zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem by³ op³acany za utrzymanie pacjenta przy zdrowiu, nie za leczenie choroby. Dzisiaj mo¿emy korzystaæ z nich bez ograniczeñ.

H. T.

* podajê za R.Temple Geniusz Chin Ars Polona 1994

DOBRA KONDYCJA KSI¥¯KI HISTORYCZNEJ
W dniach 25-28 listopada br. w Domu Wojska Polskiego w Warszawie, ju¿
po raz trzynasty, odby³y siê targi organizowane przez Porozumienie
Wydawców Ksi¹¿ki Historycznej. Ta znakomita impreza przyci¹ga co
roku tysi¹ce czytelników. Z okazji Targów wydawany jest katalog Klubu Mi³oników Ksi¹¿ki Historycznej prezentuj¹cy ok. 500 pozycji z 36 wydawnictw.
Zawiera wiele nowoci oraz stanowi przegl¹d literatury historycznej dostêpnej na
rynku ksiêgarskim. Targi s¹ równie¿ okazj¹ do spotkañ autorów z czytelnikami
przy okazji promocji nowych publikacji. Goæmi byli min. prof. Karol Modzelewski, prof. Wojciech Wrzesiñski, prof.
Andrzej Friszke, prof. Eugeniusz Cezary
Król, prof. Jan Kieniewicz, Micha³ Czajka, Jaros³aw Krawczyk, Krzysztof K¹kolewski oraz szwedzki historyk Peter
Englund, a tak¿e gen. Wojciech Jaruzelski i prof. Longin Pastusiak
Podczas uroczystej inauguracji, 25 listopada, odby³o siê wrêczenie
dorocznej (jubileuszowej) Nagrody KLIO, a tak¿e Nagrody im. prof.
Jerzego Skowronka.
· W kategorii autorskiej przyznano: nagrodê I stopnia dla Karola
Modzelewskiego za ksi¹¿kê Barbarzyñska Europa (Wydawnictwo ISKRY)
oraz dwie równorzêdne nagrody II stopnia dla Jana Doktóra za ksi¹¿kê
Pocz¹tki chasydyzmu polskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego
i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) i Marka Wroñskiego za ksi¹¿kê Zagadka mierci profesora Mariana Grzybowskiego (Wydawnictwo Argraf).
· W kategorii monografii naukowych przyznano: nagrodê I stopnia dla Szymona Rudnickiego za ksi¹¿kê ¯ydzi w parlamencie II Rzeczpospolitej (Wydawnictwo Sejmowe); nagrodê II stopnia dla S³awomira

Dêbskiego za ksi¹¿kê Miêdzy Berlinem a Moskw¹. Stosunki niemieckosowieckie 1939-1941 (Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych);
Nagrodê III stopnia dla Paw³a Skibiñskiego za ksi¹¿kê Pañstwo genera³a Franco. Ustrój Hiszpanii 1936-1967 (Wydawnictwo Arcana).
· W kategorii edytorskiej przyznano piêæ równorzêdnych wyró¿nieñ
dla: Domu Wydawniczego Bellona za edycjê ksi¹¿ki Jaros³awa Krawczyka
O Polsce i Polakach, Instytutu Pamiêci Narodowej za edycjê ksi¹¿ki Zranione miasto. Poznañ 1956 roku, Wydawnictwa Baobab za edycjê ksi¹¿ki
Ksiêga listów PRL, Wydawnictwa Edipresse Polska oraz Wydawnictwa
Zysk i Spó³ka za edycjê ksi¹¿ki Andrzeja Krzysztofa Kunerta Kronika
Powstania Warszawskiego, Wydawnictwa Kluszczyñski za edycjê ksi¹¿ki
Wielka Encyklopedia Polski.
· W kategorii varsaviana przyznano dwie równorzêdne nagrody dla:
Andrzeja Krzysztofa Kunerta za ksi¹¿kê ,,Warsaw Concerto Powstanie
Warszawskie w poezji (Muzeum Powstania Warszawskiego); Stanis³awa
F. Ozimka za ksi¹¿kê Poczta powstañczej Warszawy (Wydawnictwo
Ascon i Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945).
Wyró¿nienie dla Redakcji Magazynu Historycznego ,,Mówi¹ Wieki i Domu Wydawniczego Bellona za wydanie specjalne magazynu Powstanie Warszawskie 1944.
W ramach programu towarzysz¹cego Targom odby³ siê panel dyskusyjny Ksi¹¿ka warszawska  stan, potrzeby i oczekiwania oraz Przegl¹d Filmów Historycznych, w ramach którego zosta³y zaprezentowane filmy
dokumentalne: Powstanie Warszawskie Krzysztofa Langa, Warszawa walczy
 63 dni Powstania Warszawskiego Andrzeja Androchowicza, Wies³awa
Kufirskiego, Zdzis³awa Lewandowskiego i Wybór Wincentego Romsza.
Targi Ksi¹¿ki Historycznej ju¿ na sta³e wpisa³y siê w kalendarz kulturalny
stolicy, za zainteresowanie literatur¹ historyczn¹ stale siê rozwija czego przyk³adem mo¿e byæ tegoroczny, kolejny ju¿ sukces tej imprezy.

Marcin Bia³as
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BIBLIOTEKA
BAZA DANYCH O ZAWARTOCI
POLSKICH CZASOPISM TECHNICZNYCH
Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa, czyli taka, która wskazuje ród³o, w którym poszukiwany tekst zosta³ opublikowany. Oprócz
takich danych jak nazwisko autora (autorów), tytu³ publikacji, czêsto
znajdziemy tam równie¿ streszczenie znalezionego artyku³u, czyli abstrakt. Dziêki niemu ³atwiej mo¿ecie Pañstwo zdecydowaæ czy tekst
ten bêdzie Wam przydatny. W Baztech-u  w przeciwieñstwie do
prezentowanej wczeniej bazy koncernu Elsevier  nie znajdziemy od
razu pe³nego tekstu. Na podstawie uzyskanego wyniku musicie Pañstwo dotrzeæ do okrelonego numeru czasopisma  informacje o prenumeratorach równie¿ siê w bazie znajduj¹ (po klikniêciu na tytu³
czasopisma), co znacznie upraszcza poszukiwania.
Baza danych BAZTECH obejmuje polsk¹ literaturê z zakresu in¿ynierii, techniki oraz nauk cis³ych i ochrony rodowiska. Rejestruje
artyku³y z 305 wybranych czasopism (267 z nich jest punktowanych
przez Komitet Badañ Naukowych), oraz materia³ów konferencyjnych
wydawanych przez placówki uczestnicz¹ce od 1998 roku.
Baza tworzona jest przez 20 instytucji naukowych z ca³ej Polski. Pomys³ jej powstania zrodzi³ siê w 1997 roku. Mi³o nam, ¿e obok
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Politechniki
Szczeciñskiej nasza uczelnia by³a jednym z inicjatorów-za³o¿ycieli
tego konsorcjum. Przyjêta formu³a tekstu nie pozwala wymieniæ
wszystkich uczestników.

Korzystaj¹c z zasobów bazy mo¿na ³atwo przegl¹daæ opisy bibliograficzne artyku³ów zamieszczonych w konkretnym czasopimie
od 1998 roku. Wystarczy wybraæ tytu³ czasopisma z listy lub wpisaæ
go w odpowiednim polu formularza.
Listê tekstów na okrelony temat otrzymamy wklejaj¹c do formularza wyszukiwawczego odpowiednie okrelenie, korzystaj¹c z wbudowanego wykazu s³ów kluczowych opisuj¹cych treæ artyku³u.
Mamy nadziejê, ¿e czytelnicy, którzy juz korzystali z opisywanej bazy s¹ zadowoleni z jej zawartoci i sposobu przedstawiania
informacji. Sadzê, ¿e wyszukiwanie nie powinno sprawiæ trudnoci,
nawet tym, którzy spróbuj¹ zrobiæ to po raz pierwszy. Zapraszamy
wiêc do u¿ywania naszego rodzimego narzêdzia. Link do jej zasobu
znajduje siê równiez na stronie internetowej biblioteki http://
www.bg.wat.edu.pl/ w dziale BAZY DANYCH.
Jak zawsze wszelkie powa¿ne uwagi, spostrze¿enia sugestie i wnioski s¹ dla nas bardzo cenne. Mo¿na je zg³aszaæ pracownikom Oddzia³u
Informacji Naukowej Biblioteki w dogodny dla Pañstwa sposób: poczt¹
elektroniczn¹: oin@wat.edu.pl, telefonicznie 839-396 lub osobicie
(pok. 213).
W tekcie wykorzystano informacje zawarte w referacie Lidi DerfertWolf : Wspó³praca bibliotek i orodków inte w tworzeniu bazy danych
BAZTECH.
Piotr Staniak

JAK TO DZIA£A
Sp³ywaj¹ do nas pytania o dzia³anie katalogu bibliotecznego, dostêpnego przez www. Postaram siê teraz w miarê dok³adnie to opisaæ.
1) Po wejciu na stronê http://www.bg.wat.edu.pl/ nale¿y klikn¹æ przycisk katalog, co powoduje zmianê strony na zawieraj¹c¹
krótkie wskazówki oraz otwarcie nowego okna Formularz przeszukiwania bazy. W tym momencie mo¿emy siê zalogowaæ - trzeba podaæ
nazwisko i imiê (imiona) lub numer karty bibliotecznej oraz oczywicie has³o. Mo¿emy te¿ wyszukiwaæ bez logowania.
2) Aby wyszukaæ ksi¹¿kê, nale¿y podaæ pocz¹tek tytu³u lub nazwiska
i imienia autora  im wiêcej wpiszemy, tym precyzyjniejsze bêd¹ wyniki
4) Po klikniêciu Szukaj dostajemy listê
ksi¹¿ek (il.1).
5) Jak widaæ, pozycja
1 jest dostêpna i po
klikniêciu napisu Zarezerwuj egzemplarz
(i zalogowaniu  jeli
tego nie zrobilimy
wczeniej) dostajemy
komunikat Operacja
wykonana poprawnie. Je¿eli klikniemy
Rezerwacje, uzyskamy ich listê (il. 2).
Dopóki przy opisie mamy przycisk Rezygnujê mo¿emy odwo³aæ
rezerwacjê, staje siê to niemo¿liwe z regu³y po kilku minutach  w momencie wydruku rewersu w magazynie bibliotecznym.
6) Pozycje 2 i 3 s¹ niedostêpne i poprzez klikniêcie Zamawiam wydanie mo¿emy ustawiæ siê w kolejce oczekuj¹cych. Po klikniêciu Zamówienia na licie podobnej do poni¿szej uzyskamy informacjê ile
osób jest przed nami (il. 3).
7) Dodatkowo, przy pozycji 2 widzimy, ¿e jeden egzemplarz jest
dostêpny w Czytelni G³ównej (do korzystania na miejscu).
8) W oknie Konto czytelnika mo¿emy równie¿ podejrzeæ, co mamy
na koncie, jakie ksi¹¿ki s¹ (lub lada chwila bêd¹) do odbioru, zmieniæ
has³o  mocno zalecana jest zmiana has³a domylnie nadanego w momencie zapisu lub zobaczyæ, czy kolejka siê skróci³a.

9) Po zakoñczeniu
pracy nale¿y siê wylogowaæ.
Procedura wydawa³aby siê prosta, jednak jest kilka momentów, w których mo¿e
siê co nie udaæ.
1) Mo¿e siê nie pojawiæ okno z katalogiem
 prosimy o list na adres oin@wat.edu.pl
z informacjami: kiedy,
sk¹d (z czy spoza sieci akademickiej), za pomoc¹ jakiej przegl¹darki
i jakie by³y objawy (g³ównie  jaki by³ komunikat) lub telefoniczne
zg³oszenie problemu (tel. 839396).
2) Mo¿e nie udaæ siê zalogowaæ  najczêciej jest to spowodowane
niew³aciwym has³em
lub istnieniem dwóch
czytelników o tym samym nazwisku i imieniu, w takiej sytuacji
nale¿y przedstawiaæ
siê numerem karty bibliotecznej. Jeli i to
nie pomo¿e, prosimy
o kontakt z Wypo¿yczalni¹ Akademick¹.(tel. 837456 lub
osobicie).
3) Mimo poprawnego logowania mo¿e siê nie udaæ zamówiæ/zarezerwowaæ  z regu³y jest to spowodowane przetrzymaniem ksi¹¿ek osi¹gniêciem limitu wypo¿yczeñ. W razie w¹tpliwoci prosimy o kontakt
z Wypo¿yczalni¹ Akademick¹ (tel. 837456 lub osobicie).
Szymon Matuszewski
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Archiwum autora

Archiwum autora

HOBBY

Urodzi³ siê 24 marca 1921 r. Jak wielu mistrzów wiata zalicza³ siê
do tzw. cudownych dzieci (Wunderkind). Gdy mia³ 6 lat ojciec nauczy³
go graæ w szachy, a kiedy mia³ lat 17 zaj¹³ ju¿ I miejsce w ogólnozwi¹zkowym turnieju m³odzie¿y szkolnej, oraz I i II (dzielone) miejsca w turnieju o mistrzostwo Moskwy. Za ten wynik uzyska³ tytu³ mistrza.
W latach 1940  41 zosta³ arcymistrzem ZSRR. Kilkakrotnie wystêpowa³ jeszcze w mistrzostwach Moskwy, zajmuj¹c miejsca: I (1942)
i II (1943/44). W mistrzostwach ZSRR zajmowa³ II miejsce (1944); III
i IV (1947); I i II (1949) itd.
Szachy nie by³y jedyn¹ pasj¹ Smys³owa. By³ on piewakiem operowym (baryton). W 1950 r. stara³ siê o przyjêcie do
teatru Bolszoj w Moskwie, kiedy próby
nie powiod³y siê, ca³kowicie odda³ siê szachom. Na wielu turniejach szachowych dawa³ recitale, czêsto przy akompaniamencie
arcymistrza Marka Tajmanowa  pianisty.
Po tym niepowodzeniu ¿yciowym zaatakowa³, by zasi¹æ na tronie szachowego
mistrza wiata. Po mierci Alechina odby³
siê w 1948 r., jak ju¿ wiemy z poprzedniego
odcinka, mecz  turniej piêciu o mistrzostwo wiata, czêciowo w Hadze, a czêWasilij Smys³ow
ciowo w Moskwie. Smys³ow zaj¹³ II miejsce, za Botwinnikiem. W 1954 r. zakwalifikowa³ siê do meczu o tytu³
mistrza wiata z Botwinnikiem. Mecz zremisowa³ (+7-7=10), co zgodnie z regulaminem zapewni³o Botwinnikowi utrzymanie tytu³u. Jednak
w 3 lata póniej Smys³ow wygra³ mecz z Botwinnikiem (+6-3=11),
zdobywaj¹c tytu³ mistrza wiata. Utrzyma³ go tylko przez rok, znów
bowiem uleg³ Botwinnikowi (+5-7=11). Dalsze próby odzyskania tytu³u udaremnili mu inni, m³odzi radzieccy szachici: min. Anatolij Karpow
i Garri Kasparow. Bêd¹c ju¿ w podesz³ym wieku grywa³ z powodzeniem w turniejach dla seniorów. W 2001 r. zaniecha³ gry w oficjalnych
turniejach. ¯eby wymieniæ turnieje, w których Smys³ow zaj¹³ I lub II
miejsce trzeba by by³o znacznie powiêkszyæ objêtoæ tego odcinka. Bra³
równie¿ udzia³ w 9 olimpiadach szachowych.
By³ wybitnym teoretykiem, autorem licznych kontynuacji: w obronie Grünfelda, obronie s³owiañskiej, partii hiszpañskiej, obronie Nimzowitscha. Autor ksi¹¿ki Teoria ³adiejnych okonczanij, Moskwa, 1957,

wspó³autor G. Lewenfisch, oraz dwu zbiorów swoich partii. A oto
partia z wspomnianego ju¿ turnieju piêciu o mistrzostwo wiata.
Partia Hiszpañska
Bia³e: Wasilij Smys³ow
Czarne: Samuel Reshevsky
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Gb5 a6 4. Ga4 d6 5. c3 Sge7 6. g4 Gd7 7. Gb3
h6 8. Sbd2 Sg6 9. Se4 Ge7 10. 0-0 0-0 11. Se3 Gf6 12. Sd5 We8?
(Bardziej aktywn¹ kontynuacj¹ by³o 12. e5xd4.) 13. dxe5! Gxe5 14.
Sxe5 dxe5 15. Hf3 Ge6 16. Wd1 Gxd5 17. Wxd5 He7 18. Hf5! (Gro¿¹c
19. Wd4).) 18.
Sf8 19. Ge3 Se6 20. Wad1 Wed8 21. g3 Wd6 22.
Wxd6 cxd6 23. Hg4 Kh8 24. Gb6! Sb8 25. Gxe6 fxe6 (patrz diagram).
Czarne: Samuel Reshevsky (USA)

Bia³e: Wasilij Smys³ow (ZSRR)
26. Hh4 Hd7 27. Hd8+ Hxd8 28. Gxd8 Sd7 29. Gc7 Sc5 30. Wxd6
(Na tym koñczy siê walka na szachownicy. Reszta jest ju¿ tylko spraw¹ techniki.) 30. Wc8 31. Gb6 Sa4 32. Wxe6 Sxb2 33. Wxe5 Sc4 34.
We6 Sxb6 35. Wxb6 Wxc3 36. Wxb7 Wc2 37. h4 Wxa2 38. Kg2 a5 39.
h5 a4 40. Wa7 Kg8 41. g4 a3 42. Kg3 We2 44. Ke3 Kf8 45. f3 Wa1 46.
Kf4 (Król os³aniany przez swoje piony zmierza do pola g6.) 46. a2
47. e5 Kg8 48. Kf5 Wf1 49. Wxa2 Wxf3+ 50. Kg6 Kf8 51. Wa8+ Ke7
52. Wa7+ i Czarne podda³y siê.
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KALENDARIUM WYDARZEÑ WAT 2004
Luty

12. II  Krzysztof Krystowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z³o¿y³ robocz¹ wizytê w Akademii interesuj¹c siê mo¿liwociami wykorzystania osi¹gniêæ naukowo-badawczych uczelni w gospodarce.
23..II  Wydzia³ Cybernetyki otrzyma³ pierwszy
w historii uczelni certyfikat
Komisji Akredytacyjnej
Uczelni Technicznych dla
kierunku Informatyka.

20. IV  podpisanie umowy z NATO Standardization Agency w sprawie
prowadzenia szkoleñ standaryzacyjnych na potrzeby NATO przez Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki.
26. IV  Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów zatwierdzi³a habilitacjê
dr in¿. Stanis³awa Cudzi³o w dyscyplinie in¿ynieria materia³owa.

Maj

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

Marzec

1. III  na XI Gie³dzie
Polskich Wynalazków
wyró¿nionych na wystawach wiatowych
(Bruksela, Genewa, Norymberga, Moskwa)
uczelnia odebra³a najwiêcej, bo 7 sporód 36
Nagród Ministra Nauki
i Informatyzacji.
1. III  zosta³o podpisazespo³ów naukowo-badawczych WAT zdone porozumienie z Poli- Osi¹gniêcia
minowa³y tegoroczn¹ XI Gie³dê Wynalazków.
technik¹ Warszawsk¹
o wspólnej organizacji szkolenia przysposobienia obronnego.
III  stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzyma³ por. mgr
in¿. Jacek Kwiatkowski z Wydzia³u Elektroniki.
4-6. III  uczelnia uczestniczy³a w III Miêdzynarodowych Targach Edukacyjnych.
18. III  Urz¹d Patentowy RP przyzna³ patent zespo³owi kierowanemu
przez prof. E. W³odarczyka na wynalazek Wk³adka kumulacyjna.
23-26. III  pchor. Katarzyna Kukie³a z Wydzia³u Elektroniki zajê³a 1.
miejsce w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Judo w kategorii OPEN

Kwiecieñ

2. IV  z r¹k prezydenta RP nominacjê profesorsk¹ otrzyma³ dr hab. in¿.
S³awomir Neffe
3 i 17. IV  ponad 1300 maturzystów zainteresowanych studiami w WAT
odwiedzi³o uczelniê w ramach Dni Otwartych
4. IV  Jerzy Parzewski
z WAT zaj¹³ 1. miejsce
w Mistrzostwach Polski
w D³ugodystansowym
Biegu na Orientacjê.
17. IV  podchor¹¿owie
WAT w historycznych
mundurach wziêli udzia³
w plenerowej inscenizacji Insurekcji Kociuszkowskiej na ulicach Dni otwarte w WAT.
Warszawy.

8-23. V  studenci i podchor¹¿owie organizowali i brali udzia³ w imprezach warszawskich Juwenaliów studenckich.
12. V  na wyjazdowym
posiedzeniu w WAT obradowa³a Sejmowa Komisja Obrony Narodowej.
20-21. V - w Warszawie
odby³a siê konferencja
naukowa Bezpieczeñstwo Systemów Informacyjnych - BSI2004
zorganizowana przez
Wydzia³ Elektroniki
WAT i polski oddzia³ M³odzie¿ z WAT podczas Wielkiej Parady Studenckiej
organizowanej w ramach Juwenaliów Warszawskich 2004.
AFCEA.
22. V  Instytut Optoelektroniki przedstawi³ najnowsze rozwi¹zania laserowe na VIII Pikniku Naukowym na Podzamczu w Warszawie.
25-27. V  Wydzia³ Mechatroniki wspó³organizowa³ w Koszalinie III
konferencjê nt. Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej.
25-28. V  Wydzia³ Mechatroniki wspólnie z ITWL, PW i Polskim Towarzystwem Mechatroniki Teoretycznej i Stosowanej zorganizowa³
w Kazimierzu Dolnym XI Ogólnopolsk¹/II Miêdzynarodow¹ Konferencjê nt. Mechanika w lotnictwie.

Czerwiec

2-4. VI  Wydzia³ Cybernetyki wspólnie z Centrum Techniki Morskiej
zorganizowa³ konferencjê pt. Automatyzacja Systemów Dowodzenia.
14-15. VI  w Poznaniu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
Optoelektronika, a jednym z jej wspó³organizatorów by³ Instytut
Optoelektroniki WAT.
14-18. VI  w Mistrzostwach Wojska Polskiego i Szkolnictwa Wojskowego w Sportach
Powszechnych indywidualnie w konkurencji
strzelania z kbk AK mistrzem zosta³ ppor Daniel Drogomirecki , student V roku Elektroniki.
21. VI  z r¹k prezydenta
mianowania podchor¹¿ych na pierwszy stopieñ
RP nominacje profesor- Aktu
oficerski dokona³ gen. broni Mieczys³aw Cieniuch.
skie odebrali dr hab. in¿.
Jaros³aw Rutkowski i dr
hab. in¿. Lech Solarz.
23. VI  Urz¹d Patentowy RP przyzna³ prof. A. Marandzie i dr in¿. S.
Cudzi³o patent na wynalazek Materia³ wybuchowy z lepiszczem fluoropolimerowym.
26. VI  odby³a siê promocja 417 podchor¹¿ych na pierwszy stopieñ oficerski z udzia³em ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdziñskiego.
28. VI - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów zatwierdzi³a habilitacjê dr in¿. Stanis³awa Wrzenia w dyscyplinie mechanika.
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KALENDARIUM WYDARZEÑ WAT 2004
Lipiec

2. VII  rozpoczê³y
siê egzaminy wstêpne dla prawie 3 tys.
osób ubiegaj¹cych
siê o miejsca na
pierwszym roku studiów dziennych.
6. VII  rektorzy Politechniki Warszawskiej i WAT podpisali
porozumienie
o wspó³pracy miêdzy
obu uczelniami w zaEgzaminy wstêpne do WAT.
kresie mobilnoci
studentów i nauczycieli akademickich inicjuj¹c ten proces wród uczelni technicznych.
15. VII  w wyniku rekrutacji na I rok studiów dziennych, zaocznych,
wieczorowych i uzupe³niaj¹cych przyjête zosta³y 2 764 osoby.
21. VII  Urz¹d Patentowy RP przyzna³ zespo³owi dr hab. in¿. T. Ka³doñskiego wzór u¿ytkowy na Piercieñ uszczelniaj¹cy z³¹cza kielichowego.
26. VII  Instytut Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki, jako
pierwsza placówka w Europie rodkowej i wschodniej, otrzyma³ europejski certyfikat organizacji szkoleniowej EASA PART-147 lotniczego personelu technicznego.

Sierpieñ

7. VIII  studenci i podchor¹¿owie wziêli udzia³ w obchodach rocznicowych Powstania Warszawskiego, w tym inscenizacji walk powstañczych na barykadzie u zbiegu ulic Wolskiej i M³ynarskiej w W-wie.
15. VIII  na festynie z okazji wiêta Wojska Polskiego w £azienkach Królewskich furor¹ wród publicznoci cieszy³ siê mobilny
robot KMURAW-3 prezentowany przez kpt. dr in¿. Krzysztofa
Murawskiego
30. VIII  2. IX  WAT prezentowa³ swoje osi¹gniêcia na trwaj¹cym
w Kielcach X Miêdzynarodowym Salonie Przemys³u Obronnego i X
Targach Logistycznych.

Wrzesieñ

8-10. IX  w Zakopanem odby³a siê pod patronatem ministra edukacji narodowej i sportu XVIII Ogólnopolska Konferencja NaukowoTechniczna pt. Ekologiczne i energooszczêdne budownictwo oraz
mieszkalnictwo wojskowe  EKOMILITARIS 2004, której uczelnia
by³a wspó³organizatorem.
13-16. IX  uczelnia wspólnie z Politechnik¹ l¹sk¹, AGH i Politechnik¹ Wroc³awsk¹ zorganizowa³a konferencjê naukow¹ nt. Systemy
Czasu Rzeczywistego.
16. IX  Komitet Badañ Naukowych przyzna³ status Centrum Doskona³oci Kryptologii zespo³owi badawczemu Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki.
18 i 22-23. IX  w Akademii odby³y siê wyk³ady, pokazy i prezentacje
osi¹gniêæ w ramach VIII Festiwalu Nauki.
20-23. IX  Instytut Techniki Lotniczej wspó³organizowa³ XVI Krajow¹ konferencjê nt. Mechanika P³ynów.
22-24. IX  w Siedlcach odby³a siê VI konferencja naukowa Sztuczna Inteligencja, której jednym z organizatorów by³ Wydzia³ Cybernetyki WAT.
30. IX  w roku akademickim 2003/2004 Akademiê ukoñczy³o 721
absolwentów wszystkich kierunków.

Padziernik

4. X  odby³a siê uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2004/2005 z udzia³em ministra nauki, przewodnicz¹cego KBN prof.
Micha³a Kleibera. MON reprezentowa³ podsekretarz stanu ds. polityki obronnej Andrzej Towpik.
4. X  rok akademicki 2004/2005 rozpoczê³o na wszystkich latach
i systemach studiów 6 315 studentów.
6-8. X  odby³a siê jubileuszowa V Miêdzynarodowa Konferencja
Uzbrojeniowa pt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia organizowana przez Wydzia³ Mechatroniki.
12. X  prezydent RP
wrêczy³ akt nadania
tytu³u profesora Janowi Godzimirskiemu z Wydzia³u Mechatroniki.
18. X  odby³y siê
obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Wrêczone zosta³y
medale KEN, odznaczenia pañstwowe,
nagrody rektorskie za Immatrykulacja studentów pierwszego roku.
osi¹gniêcia dydaktyczno-naukowe, najlepsze prace doktorskie i monografie.
18-20. X  w Ryni odby³a siê konferencja naukowa nt. Eksploatacja
Infrastruktury w Sytuacjach Kryzysowych zorganizowana przez
Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.
20. X  na uczelni odby³a siê konferencja nt. Perspektywiczny model kszta³cenia oficerów dla polskich si³ zbrojnych XXI wieku
z udzia³em ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdziñskiego.

Listopad

10. XI  decyzj¹ Ministerstwa Nauki i Informatyzacji trzy jednostki
organizacyjne uczelni otrzyma³y status Centrum Doskona³oci: Nowe
Materia³y dla Fotoniki  Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, Kryptologia  Wydzia³ Cybernetyki, Optoelektroniczne Systemy Monitoringu Bezpieczeñstwa  Wydzia³ Techniki Wojskowej.
16-21. XI  na presti¿owej 53 wiatowej Wystawie Innowacji, Badañ
i Nowoczesnej Techniki Brussels Eureka  2004 piêæ medali uzyska³y wynalazki opracowane w WAT, w tym 1 z³oty, 3 srebrne i 1
br¹zowy.
27. XI  uczelnia wspó³organizowa³a uroczyste obchody Dnia Podchor¹¿ego oraz inscenizacjê wydarzeñ historycznych Nocy Listopadowej na terenie Warszawy, za trzy kompanie podchor¹¿ych bra³y
w nich aktywny udzia³.

Grudzieñ

14. XII  uczelniê odwiedzi³ g³ównodowodz¹cy Si³ Zbrojnych Iraku, szef
Sztabu Generalnego gen. Babekir Baderkhan Shawkat al-Zibari wraz z wiceministrem irackiego MON dr Ziadem Cattanem w celu omówienia mo¿liwoci szkolenia studentów irackich.
16. XII - prezydent RP wrêczy³ akt nadania tytu³u profesora nauk matematycznych dr hab. in¿. Jerzemu Gawineckiemu z Wydzia³u Cybernetyki.

oprac. Jerzy Markowski
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