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PISMO
PRACOWNIKÓW
I STUDENTÓW

Sylwester trzech uczelni
W tê wyj¹tkow¹ noc studenci Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego i Wy¿szej Szko³y Pedagogiki Specjalnej bawili
siê wspólnie na zabawie sylwestrowej, która odby³a siê w sto³ówce nr 3 (przy Bibliotece G³ównej WAT). Wziê³o w niej udzia³
prawie 200 osób. G³ównymi organizatorami byli: Marcin Lisowski (WIC WAT), Tomasz
Chmielecki i Tomasz Cywoniuk
(Uniwersytet Warszawski) oraz
£ukasz Rukszto i Micha³ Chmielecki. Zabawa by³a przygotowana w perfekcyjny sposób. Profesjonalne owietlenie i nag³onienie oraz fantastyczna muzyka mixowana przez Dj Bigiego
wprowadzi³y do sali klubowej niepowtarzalny nastrój, dziêki któremu impreza zakoñczy³a siê
dopiero o 8 rano. Zabawa nie odby³aby siê bez pomocy Pani Anny Gorzelak, której serdecznie
dziêkujemy.
Marcin Lisowski
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DRODZY CZYTELNICY!

Sk³ad Kolegium Redakcyjnego
Biuletynu WAT

Z prawdziw¹ przyjemnoci¹ informujemy Was
o dwóch wa¿nych wydarzeniach w ¿yciu naszego
pisma.
Otó¿, dziêki przychylnoci w³adz Akademii, wraz
z pocz¹tkiem bie¿¹cego roku kalendarzowego G³os
Akademicki sta³ siê miesiêcznikiem.
Uda³o siê te¿ powo³aæ Kolegium Redakcyjne pisma. W jego sk³ad (zaprezentujemy go w wydaniu
lutowym) wesz³y osoby reprezentuj¹ce wszystkie
wydzia³y funkcjonuj¹ce w naszej Alma Mater.
Liczymy, ¿e dziêki temu uda siê nam, w sposób
bardziej wszechstronny ni¿ dotychczas, prezentowaæ
¿ycie poszczególnych jednostek organizacyjnych naszej uczelnianej struktury.
Was równie¿ zachêcamy do wspó³pracy z G³osem. Sygnalizujcie wszystko, o czym chcielibycie
w nim przeczytaæ. Przyjrzymy siê wszelkim pomys³om maj¹cym na celu uatrakcyjnienie jego zawartoci i formu³y wydawniczej.
I  na co czekamy najbardziej  jak najczêciej
sami chwytajcie za pióra!

na now¹ kadencjê 2005-2008

Redakcja

"Nauka jest bardzo wszechstronnym wytrychem,
potrafi otworzyæ wrota wszechwiata
i wrota piekie³."
Andrzej Majewski

Zgodnie z Regulaminem Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej, rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
powo³a³ na kolejn¹, trzyletni¹ kadencjê, cz³onków Kolegium Redakcyjnego Biuletynu WAT, którzy zostali wysuniêci przez rady naukowe swoich wydzia³ów.
Ka¿dy wydzia³ reprezentuje jedna osoba:
 Wydzia³ Elektroniki  prof. dr hab. in¿. Jerzy Barzykowski
 Wydzia³ Cybernetyki  dr hab. in¿. Rados³aw Pytlak
 Wydzia³ Mechaniczny  dr hab. Dorota Kocañda, prof. WAT
 Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej  dr hab. in¿.
Andrzej Walczak, prof. WAT
 Wydzia³ Mechatroniki  prof. dr hab. in¿. Edward W³odarczyk
 Wydzia³ Techniki Wojskowej  prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw
Jankiewicz.
Kolegium z urzêdu przewodniczy prorektor ds. naukowych prof.
dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda.
Biuletyn WAT jest miesiêcznikiem naukowym, wydawanym
od pocz¹tku istnienia Wojskowej Akademii Technicznej (uwzglêdnionym w Statucie WAT). Publikujemy w nim artyku³y w jêzyku
polskim i angielskim. W Biuletynie prezentowane s¹ prace z zakresu elektroniki, telekomunikacji, optoelektroniki, mechaniki, fizyki technicznej, matematyki i badañ operacyjnych, nauk chemicznych i innych. Deklarujemy mo¿liwoæ publikowania tak¿e wybranych referatów pokonferencyjnych lub powiêcenia ca³ego numeru
wybranej konferencji.
Biuletyn WAT jest ujêty w punktacji czasopism KBN (4 punkty). £amy Biuletynu udostêpniamy ka¿demu autorowi krajowemu
i zagranicznemu. Wszystkie artyku³y s¹ recenzowane przez recenzentów wyznaczanych na posiedzeniach Kolegium Redakcyjnego.
Ka¿dy artyku³ zawiera streszczenia w jêzyku polskim i angielskim,
s³owa kluczowe oraz UKD. Od kilku lat Biuletyn WAT umieszczony jest w miêdzynarodowej bazie Chemical Abstract Service.
Serdecznie zapraszamy Pracowników Naukowych do publikowania swoich prac w naszym czasopimie.
Redakcja Biuletynu WAT
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AKTUALNOCI
Senat WAT postanowi³

Na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2004 roku:
§ pozytywnie zaopiniowa³ Zakres dzia³ania Wydzia³u Techniki
Wojskowej,
§ wyrazi³ zgodê na przekszta³cenie Instytutu Radiolokacji na Wydziale Elektroniki w Instytut Radioelektroniki,
§ pozytywnie zaopiniowa³ Zasady polityki wydawniczej WAT,
§ zatwierdzi³ Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego WAT,
§ pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o przyst¹pienie WAT do miêdzynarodowego konsorcjum naukowego ALCAS, w celu realizacji projektu w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej,
§ zatwierdzi³ Regulamin Rady Naukowej Instytutu Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia Wojskowej Akademii Technicznej,
§ postanowi³ podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu gromadzenie, zachowanie
oraz ewidencjonowanie wiadectw materialnych sukcesów naukowych,
technicznych i wybitnych osi¹gniêæ w innych dziedzinach dokonanych
przez pracowników, absolwentów i studentów WAT

Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 roku:
§ wyrazi³ zgodê na z³o¿enie przez rektora WAT do ministra obrony
narodowej wniosku o mianowanie prof. dr. hab. in¿. Ryszarda Pe³ki
z WEL na stanowisko profesora zwyczajnego,
§ wyrazi³ zgodê na przekszta³cenie Instytutu Podstaw Elektroniki na
WEL w Instytut Systemów Elektronicznych,
§ pozytywnie zaopiniowa³ wniosek w sprawie zawarcia porozumienia
o wspó³pracy naukowej miêdzy WAT a przedsiêbiorstwem naukowoprodukcyjnym OPTOELECTRONICA 2001 S.A. Magurele (Rumunia),
§ wprowadzi³ zmiany do Uchwa³y Nr 79/I/2004 Senatu WAT z dnia
22 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok
studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2005/2006,
§ zatwierdzi³ Ogólne kierunki dzia³alnoci WAT na rok 2005,
§ zatwierdzi³ Plany dzia³alnoci podstawowych jednostek organizacyjnych WAT w 2005 roku,
§ zatwierdzi³ organizacjê i terminarz wyborów do organów i cia³ kolegialnych.

Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na posiedzeniach
w dniach 23.12.2004 r. i 27.01.2005 r. mo¿na znaleæ w serwisie intranetowym Akademii.

Zdzis³awa Król

7 stycznia br. z inicjatywy rektora WAT gen. bryg. prof. Bogus³awa
Smólskiego odby³o siê w naszej uczelni seminarium nt. Badañ na rzecz
bezpieczeñstwa i walki z terroryzmem. Na spotkanie przybyli rektorzy
Politechnik: Warszawskiej - prof. Stanis³aw Mañkowski, Krakowskiej prof. Marcin Chrzanowski, Gdañskiej - prof. Janusz Rachoñ oraz rektorzy Akademii: Morskiej - prof. Józef Lisowski, Marynarki Wojennej kontradm. prof. Zygmunt Kitowski, a tak¿e prorektor AGH - prof. Andrzej Korbel.
Po przywitaniu przyby³ych goci czêæ merytoryczn¹ seminarium
powiêcon¹ realizacji prac naukowobadawczych i wdro¿eniowych w zakresie badañ na rzecz bezpieczeñstwa
pañstwa jak i walki z terroryzmem
rozpocz¹³ p³k dr in¿. Maciej Mroczkowski referuj¹c obowi¹zuj¹ce kryteria i zasady oceny projektów naukowo-badawczych w tym zakresie.
Nastêpnie zastêpca komendanta Umowa o wspó³pracy umo¿liwi wspólne prowadzenie badañ.
WAT p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk przedstawi³ projekt FABIOLA finansowany przez Uniê Europejsk¹. Z kolei prodziekan ds. naukowych Wydzia³u Cybernetyki dr hab. in¿.
Andrzej Najgebauer zaprezentowa³ projekt Systemu ostrzegania o sytu-

Bezpieczeñstwo przede wszystkim

Propozycje nowych rozwi¹zañ, stan prac i uzyskane ju¿ rezultaty
badañ prowadzonych przez zespo³y naukowo-badawcze Wojskowej
Akademii Technicznej zajmuj¹ce siê szeroko rozumian¹ in¿ynieri¹ systemów bezpieczeñstwa stanowi³y zasadnicz¹ materiê seminarium zorganizowanego wspólnie z Biurem Bezpieczeñstwa Narodowego, które
odby³o siê w naszej Alma Mater 12 stycznia br.
W spotkaniu, które prowadzi³ rektor WAT gen. bryg. prof. Bogus³aw
Smólski, udzia³ wziêli m.in. prof. Micha³ Kleiber - minister nauki i informatyzacji, Andrzej Brachmañski - wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji, dr Andrzej Karkoszka - pe³nomocnik ministra obrony narodowej
ds. strategicznego przegl¹du obronnego, gen. bryg. Marek Dukaczewski szef Wojskowych S³u¿b Informacyjnych, gen. dyw. dr Roman Iwaszkiewicz - dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.
Zespo³y Wojskowej Akademii Technicznej, od wielu lat zajmuj¹ce
siê systemami zarz¹dzania bezpieczeñstwem, analizowania i ostrzegania o potencjalnych zagro¿eniach, równie¿ terrorystycznych, opracowa³y unikalne rozwi¹zania w tym obszarze. Ich adresatem, a tak¿e
u¿ytkownikiem w przysz³oci mog¹ byæ przede wszystkim agendy
rz¹dowe oraz instytucje, organizacje i komórki zajmuj¹ce siê proble-
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acjach kryzysowych, nad którym kierowany przez niego zespó³ ju¿
pracuje. Na zakoñczenie tej czêci seminarium g³os zabra³ Jaros³aw G³owacz - dyrektor ds. zastosowañ obronnych i strategicznych z Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych przedstawiaj¹c mo¿liwoci tej niedawno powsta³ej firmy zajmuj¹cej siê g³ównie odbiorem i interpretacj¹
zdjêæ satelitarnych.
W dyskusji zastanawiano siê nad stworzeniem i zasadami funkcjonowania forum wspó³pracy miêdzy uczelniami w zakresie szeroko rozumianych zagadnieñ bezpieczeñstwa pañstwa. Uczestnicz¹cy w seminarium
partnerzy byli zgodni, ¿e wspólne wysi³ki w tym zakresie bêd¹ bardziej
efektywne. Zgodnie te¿ podpisali stosowne porozumienie.
Umowa o wspó³pracy  podpisana na zakoñczenie spotkania 
wyra¿a wolê stron ... przyst¹pienia do umowy jako platformy wzmocnienia wspó³pracy. (...) Zasadniczym celem wspó³pracy jest zwiêkszenie efektywnoci prowadzonych w Polsce badañ naukowych, prac rozwojowych i wdro¿eñ w tym obszarze, a tak¿e wspólne wystêpowanie
o projekty badawcze Unii Europejskiej.
Podpisany dokument s³u¿yæ bêdzie wspólnie prowadzonym badaniom nad opracowaniem takich technologii i produktów, które wdro¿one na rynku docelowym stworz¹ realn¹ szansê wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjnoci i wiedzy.
Jerzy Markowski

matyk¹ bezpieczeñstwa, od krajowego systemu zarz¹dzania kryzysowego poczynaj¹c, na zespo³ach analitycznych koñcz¹c. Ustalenia poczynione w trakcie seminarium pozwoli³y zdefiniowaæ sposób wdra¿ania gotowych projektów w krajowym systemie bezpieczeñstwa.
Czêæ z proponowanych przez
Akademiê rozwi¹zañ ju¿ dzi jest
wykorzystywana w ramach projektów realizowanych zarówno w
Unii Europejskiej, jak i NATO. W
omawianych podczas spotkania
systemach zastosowane zosta³y
najnowsze osi¹gniêcia techniki i
seminarium zaprezentowano
technologii, w których Wojskowa Podczas
najnowsze osi¹gniêcia Akademii.
Akademia Techniczna od wielu ju¿
lat zalicza siê do wiatowej czo³ówki orodków naukowych. Wysoki
europejski poziom prezentowanych rozwi¹zañ to nie tylko zas³u¿ony
powód do satysfakcji dla ich twórców, ale tak¿e wyraz naukowej aktywnoci i innowacyjnej atmosfery w rodowisku akademickim WAT.
Jerzy Markowski
Zdzis³awa Król

Wspólny wk³ad
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WYDARZENIA

Nasz cz³owiek w PAN
16 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, w tajnym g³osowaniu, dokona³o wyboru nowych cz³onków
Akademii. Za wybitne osi¹gniêcia naukowe oraz wysok¹ pozycjê jak¹ zajmuje w polskiej i wiatowej nauce, cz³onkiem korespondentem Wydzia³u IV Nauk Technicznych PAN zosta³ prof. dr hab. in¿. Antoni Rogalski z Instytutu Fizyki Technicznej (IFT) WAT.
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Jest czêsto zapraszanym wyk³adowc¹, cz³onkiem rad programowych oraz organizatorem i przewodnicz¹cym presti¿owych miêdzynarodowych konferencji naukowych powiêconych teorii detektorów,
ich technologii i materia³om. Jest te¿ zapraszanym autorem prac i cz³onkiem komitetów naukowych wielu czasopism naukowych. Od 1997 r.
pe³ni funkcjê redaktora naczelnego czasopisma Opto-Electronics Review, które w 2000 r. osi¹gnê³o status pisma cytowanego przez Instytut Filadelfijski (impact factor = 0.624). Od roku 2003 jest zastêpc¹
redaktora naczelnego Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences.
Czynnie dzia³a na rzecz polskiego rodowiska naukowego. Jest
cz³onkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, cz³onkiem
korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wiceprzewodnicz¹cym Polskiego Komitetu Optoelektroniki, cz³onkiem Rady
Programowej pisma naukowego Journal of Technical Physics, cz³onkiem trzech Rad Naukowych, w tym wiceprzewodnicz¹cym Rady
Naukowej ITME. By³ te¿ wiceprzewodnicz¹cym Sekcji Polskiej SPIE,
cz³onkiem sekcji KBN (Elektroniki i In¿ynierii Materia³owej) i pe³nomocnikiem KBN zamawianego projektu Rozwój fotowoltaiki celem uzyskania energii elektrycznej w warunkach krajowych. Obecnie pe³ni
funkcjê przewodnicz¹cego interdyscyplinarnej sekcji Rozwój Optoelektroniki Niebieskiej.
Nauczycielem akademickim jest od chwili podjêcia pracy w Instytucie Fizyki Technicznej WAT, tj. od 1972 r. Organizowa³ i planowa³
proces dydaktyczny z fizyki dla wszystkich kierunków studiów
w WAT i w zakresie specjalnoci fizyka techniczna profilowanej przez
Instytut Fizyki Technicznej. Od roku 1982 prowadzi wyk³ady z fizyki na Wydziale Elektroniki oraz specjalistyczne wyk³ady na kierunku
fizyka techniczna i w ramach Wszechnicy Akademickiej (studia doktoranckie). Opiekowa³ siê wieloma m³odymi ludmi studiuj¹cymi wg.
indywidualnych programów nauczania. Wypromowa³ 5 doktorów,
opiekowa³ siê 3 habilitacjami, za jego pierwszy doktorant (Jaros³aw
Rutkowski) uzyska³ tytu³ naukowy profesora. Za swoj¹ dzia³alnoæ
zosta³ uhonorowany tytu³em Zas³u¿onego Nauczyciela Akademickiego i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dziewiêciokrotnie zosta³
wyró¿niony Nagrod¹ Rektora WAT.
Jest czwartym
naukowcem wywodz¹cym siê z naszej
Alma Mater, który
zosta³
przyjêty
w poczet cz³onków Polskiej Akademii Nauk. Przed
Nim tego zaszczytu dost¹pili profesorowie: Sylwester
i przed swoim domkiem na wsi podlaskiej po grzyKaliski
(1925- bobraniu.
1978), Stanis³aw
Kocañda (1922-) i Bohdan Ciszewski (1922-1998).
Profesor Antoni Rogalski jest ¿onaty, ma dwie córki. Najchêtniej
wypoczywa w Puszczy Knyszyñskiej, gdzie nieopodal granicy z Bia³orusi¹ ma domek. (ed)
Archiwum prof. Antoniego Rogalskiego

Zdzis³awa Król

Prof. dr hab. in¿. Antoni Rogalski urodzi³ siê w 1946 r. w Wojdalu. Studia wy¿sze ukoñczy³ w 1972 r. na Wydziale Chemii i Fizyki
Technicznej WAT uzyskuj¹c tytu³ magistra in¿yniera fizyki technicznej. Rada Wydzia³u Chemii i Fizyki Technicznej WAT w 1976 r.
nada³a Mu stopieñ naukowy doktora nauk technicznych, a w roku
1982 stopieñ naukowy doktora habilitowanego. W 1991 r. uzyska³
tytu³ naukowy profesora.
Od ukoñczenia studiów do chwili obecnej prof. Rogalski jest zwi¹zany sw¹ prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹ i organizacyjn¹ z Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹. Pracowa³ kolejno na stanowiskach:
asystenta (1972-1974),
starszego
asystenta
(1974-1977), adiunkta
(1977-1983), zastêpcy
dyrektora IFT (19841988), dyrektora IFT
(1989-2002). Od 1994
r. jest kierownikiem Zak³adu Fizyki Cia³a Sta³ego w IFT. W 1995 r.
odby³ sta¿ naukowy
(visiting
professor) Profesor Antoni Rogalski w Pracowni Warstw Epitaksjalnych...
w Center for Quantum
Devices, Northwestern University, Evanston w USA.
G³ównymi przedmiotami zainteresowañ naukowych prof. Rogalskiego s¹: technologia otrzymywania, badania w³aciwoci i zastosowania
pó³przewodników do detekcji promieniowania optycznego z zakresu
podczerwieni i ultrafioletu. Do 1995 r. Jego prace koncentrowa³y siê na
samoistnych detektorach podczerwieni konstruowanych z pó³przewodników o w¹skiej przerwie energetycznej, g³ównie fotodiod z HgCdTe
i z alternatywnych roztworów sta³ych. Podczas sta¿u naukowego w Northwestern University podj¹³ now¹ tematykê badawcz¹ dotycz¹c¹ nowej
generacji detektorów ultrafioletowych z roztworów sta³ych z AlGaN.
Najwa¿niejsze osi¹gniêcia naukowe prof. Rogalskiego dotycz¹:
okrelenia podstawowych parametrów zwi¹zków pó³przewodnikowych InAsSb, HgZnTe, HgMnTe i chalkogenidków o³owiu i cyny
(koncentracja samoistna, masy efektywne, poziom Fermiego, czasy
¿ycia noników); opracowania technologii wysokiej jakoci fotodiod
z PbSnTe, HgZnTe i HgCdTe zakresu 3-5 mm i 8-14 mm pracuj¹cych
w temperaturze 77 K; analizy fundamentalnych fizycznych ograniczeñ osi¹gów ró¿nych typów fotonowych i termicznych detektorów
podczerwieni (w tym fotorezystorów z supersieci GaAs/AlGaAs);
opracowania technologii detektorów z GaN i teorii zjawisk fotoelektrycznych detektorów ultrafioletowych z ALGaN.
Pionierski charakter tych prac by³ podstaw¹ wyró¿nienia Go
w 1995 r. tytu³em Fellow wiatowej organizacji The International Society for Optical Engineering, Bellingham (USA) oraz przyznania Mu
w 1997 r. Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (popularnie
zwanej Polskim Noblem) w dziedzinie nauk technicznych.
Prof. Rogalski jest autorem 9 monografii, 20 opracowañ anglojêzycznych o charakterze monograficznym (rozprawy, rozdzia³y ksi¹¿ek), 182 artyku³ów naukowych (a¿ 129 w czasopismach z listy filadelfijskiej), 6 skryptów akademickich i 1 podrêcznika oraz wspó³redaktorem 5 opracowañ materia³ów konferencyjnych. Liczba cytowañ
jego prac zbli¿a siê ju¿ do 1200.
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ZESPO£Y BADAWCZE WAT

Zespó³ Badawczy Systemów Sterowania
i Kierowania Ogniem
prof. dr hab. in¿. Jerzy M³okosiewicz

Zespó³ Badawczy Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem
powsta³ w Instytucie Systemów Mechatronicznych w 2002 r. i od
pocz¹tku dzia³a pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿. Jerzego M³okosiewicza  specjalisty w zakresie pomiarowych systemów radiolokacyjnych i diagnostyki uk³adów mechatronicznych. Cz³onkami Zespo³u
s¹ pracownicy Zak³adu Systemów Sterowania (kierowanego przez dr.
in¿. Marka Jaworowicza), specjalizuj¹cy siê w takich dziedzinach
jak: mechanika, automatyka, teoria sterowania, technika mikroprocesorowa i informatyka stosowana. Obecnie w sk³ad Zespo³u wchodzi:
1 profesor, 8 doktorów, 2 magistrów in¿ynierów oraz 3 techników.

Zespó³ Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem (od lewej): technik Adam Krupa,
dr in¿. Jaros³aw Panasiuk, dr in¿. Waldemar mietañski, mgr in¿. Arkadiusz Zgo³a,
kpt. dr in¿. Wojciech Kaczmarek, mjr mgr in¿. Pawe³ Dobrzyñski, technik Piotr
Ga³¹zka, technik Gra¿yna Zaj¹c, dr in¿. Henryk Dzienisiewicz, dr in¿. Marek
Jaworowicz, prof. dr hab. in¿. Jerzy M³okosiewicz, dr in¿. W³odzimierz Borowczyk.
Na zdjêciu nie ma: dr. in¿. Jerzego Biñka i dr. in¿. Jerzego Zaj¹ca.

Obszary dzia³alnoci naukowo-badawczej oraz dydaktycznej Zespo³u maj¹ charakter interdyscyplinarny i s¹ zwi¹zane z analiz¹, programowaniem i konstruowaniem urz¹dzeñ mechatronicznych na potrzeby zastosowañ militarnych i przemys³owych. G³ówne kierunki
dzia³alnoci Zespo³u obejmuj¹ m.in.:
· konstruowanie oraz badania celowników i systemów kierowania
ogniem dla artylerii przeciwlotniczej;
· opracowywanie automatycznych uk³adów ledz¹cych i sterowania w czasie rzeczywistym;
· tworzenie aplikacji komputerowych uk³adów sterowania dla
przemys³u;
· projektowanie algorytmów oraz uk³adów: sterowania, sensorycznych i napêdowych dla systemów mechatronicznych;
· integrowanie systemów mechatronicznych z wykorzystaniem
pneumoelektrycznych systemów manipulacyjnych i napêdowych.
W realizacji wielu projektów Zespó³ wspó³pracuje z krajowymi
orodkami naukowo-dydaktycznymi i badawczymi, w tym m.in.: Politechnik¹ Warszawsk¹, Politechnik¹ wiêtokrzysk¹, Akademi¹ Marynarki Wojennej, Przedsiêbiorstwem PREXER (£ód), firm¹ ABB
Polska (Warszawa), Przemys³owym Instytutem Automatyki i Pomiarów (Warszawa), Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (Warszawa), Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej
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RADWAR (Warszawa), Orodkiem Badawczo-Rozwojowym Sprzêtu Mechanicznego (Tarnów), firm¹ QUANTUM (Wroc³aw), firm¹
AREX (Gdañsk), firm¹ ETRONIKA (Warszawa).
Zespó³ dysponuje nowoczesnymi stanowiskami laboratoryjnymi
i sprzêtem komputerowym do projektowania, uruchamiania i badañ wstêpnych modeli podzespo³ów i urz¹dzeñ optoelektronicznych, uk³adów mikroprocesorowych i zespo³ów napêdowych dla konstruowanych systemów
broni przeciwlotniczej
i uk³adów automatyki
przemys³owej. Badania
weryfikacyjne modeli
funkcjonalnych i prototypów urz¹dzeñ s¹ propreprocesora celownika na stanowisku labowadzone
podczas Uk³ad
ratoryjnym.
strzelañ bojowych na
Centralnym Poligonie Si³ Powietrznych w Wicku Morskim.
Obecnie Zespó³ prowadzi prace badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w formie zadañ statutowych, projektów celowych i grantów. S¹ one ukierunkowane na rozwi¹zanie
problemów teoretycznych i ich praktyczne zastosowanie, a dotycz¹
opracowania zw³aszcza:
· zintegrowanego celownika przeciwlotniczego dzienno-nocnego dla
zestawów artyleryjsko-rakietowych,
· uk³adów sprzê¿enia urz¹dzeñ optoelektronicznych z celownikami
programowalnymi,
· sieciowego systemu wymiany danych dowodzenia i kierowania
ogniem (w rodowisku czasu rzeczywistego) dla baterii zestawów artyleryjsko-rakietowych.
W drugiej po³owie 2003 r. Zespó³ rozpocz¹³ realizacjê 3-letniego
projektu celowego na rzecz obronnoci kraju, nt. Opracowanie i wdro¿enie do produkcji celownika programowalnego do armat przeciwlotniczych lub zestawów artyleryjsko-rakietowych. Zleceniodawc¹ i firm¹ wdro¿eniow¹ urz¹dzenia jest producent celowników przeciwlotniczych przedsiêbiorstwo PREXER. Koncepcja nowego celownika i podstawowe wymagania taktyczno-techniczne powsta³y we wspó³pracy
z potencjalnym odbiorc¹ i u¿ytkownikiem urz¹dzenia  Szefostwem
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk L¹dowych.
W ramach realizowanych przez Zespó³ prac badawczo-rozwojowych
powsta³y nowatorskie i opatentowane rozwi¹zania (4 zg³oszenia patentowe) z dziedziny uk³adów optycznych, techniki laserowej, algorytmów sterowania i filtracji sygna³ów.
Opracowane przez Zespó³ i PREXER za³o¿enia taktyczno-techniczne dla celownika programowalnego CP-1 nowej generacji ukierunkowa³y pracê na rozwi¹zanie konstrukcyjne, charakteryzuj¹ce siê m.in.:
· brakiem ruchomych, zu¿ywaj¹cych siê czêci;
· wspó³prac¹ z wykorzystywanymi elementami osprzêtu elektrycznego poprzednich celowników;
· prac¹ w warunkach dzienno-nocnych;
· wspó³prac¹ z dalmierzem laserowym i dynamicznym algorytmem
rozwi¹zania zagadnienia trafienia;
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· prac¹ w trybie trena¿era bez dodatkowego oprzyrz¹dowania;
· wspó³prac¹ z nadrzêdnymi zautomatyzowanymi systemami dowodzenia na poziomie urz¹dzenia REGA 4;
· dynamicznym zobrazowaniem informacji w zale¿noci od trybu pracy;
· niezawodnoci¹ pracy w szerokim zakresie charakterystyk celów;
· niskim kosztem jednostkowym.
Nadrzêdnym celem nowej konstrukcji celownika jest zwiêkszenie
efektywnoci bojowej u¿ytkowanych w Si³ach Zbrojnych RP i przeznaczonych do modernizacji przeciwlotniczych zestawów kalibru 23 mm (oraz innych kalibrów), zarówno produkcji krajowej, jak i zagranicznej. G³ówne funkcje
celownika s¹ programowalne, co upraszcza nadzór nad jego
prawid³ow¹ eksploataStrzelania bojowe armaty ZUR-23-2KG z modelem
cj¹ oraz umo¿liwia celownika CP-1 wskazanie celu.
jego ³atw¹ modernizacjê do nowych wymagañ u¿ytkownika. W sk³ad systemu celownika
wchodzi nowoopracowany dalmierz laserowy oraz odbiornik GPS i elementy radiowej wymiany danych w systemie REGA.
W ramach przeprowadzonych przez Zespó³ w 2003 roku badañ
laboratoryjnych i poligonowych modelu funkcjonalnego celownika CP1 zosta³y uruchomione i przebadane modu³y sprzêtowe i programowe
celownika, przechodz¹c pomyln¹ weryfikacjê za³o¿eñ konstrukcyjnych i wykonanych aplikacji w rodowisku systemu czasu rzeczywistego QNX. Podczas badañ poligonowych ca³ego systemu celownika
obs³uga zestawu ZUR-23-2KG pozytywnie zweryfikowa³a efekty
pracy programistycznej  dynamiczne wypracowanie nastaw do strzelania i informacji procesowej oraz jej wizualizacjê na p³ycie pó³przepuszczalnej celownika. Obecnie przedmiotem pracy Zespo³u jest wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu celownika i opracowanie programu jego badañ zak³adowych i kwalifikacyjnych.
Wyniki prac badawczych z tego zakresu by³y publikowane w materia³ach konferencyjnych oraz zostan¹ przedstawione na ³amach Biuletynu
WAT. Ponadto w ostatnich trzech latach Zespó³ opublikowa³ 19 artyku³ów
w wydawnictwach i materia³ach konferencji krajowych i zagranicznych.
Cz³onkowie Zespo³u aktywnie uczestnicz¹ w uzgodnieniach i pracach
planistycznych nad kierunkami nowych modernizacji systemów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
Sporód innych prac, prowadzonych w latach 2002-2004, na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza dwa projekty badawcze w³asne oraz jeden grant
promotorski. £¹czne nak³ady finansowe na prace badawcze zrealizowane w Zespole w ostatnich trzech latach wynios³y ponad 2 mln z³otych, umo¿liwiaj¹c zakup dla nowych stanowisk badawczych specjalistycznej aparatury za oko³o 0,35 mln z³otych.
W tym samym czasie dwóch pracowników Zespo³u obroni³o rozprawy doktorskie, które dotyczy³y problematyki badania tarcia konstrukcyjnego w po³¹czeniach gwintowych oraz nowej konstrukcji optoelektronicznej g³owicy ledz¹cej dla rakiet przeciwlotniczych. Obecnie przygotowywane s¹ dwie rozprawy doktorskie podejmuj¹ce zagadnienia z zakresu optymalizacji algorytmów wyliczania nastaw do
strzelania w rodowisku czasu rzeczywistego oraz nowych rozwi¹zañ
algorytmów i konstrukcji uk³adów stabilizacji dla systemów broni.
Zespó³ Systemów Sterowania i Kierowania Ogniem prowadzi rozleg³¹
dzia³alnoæ dydaktyczn¹ na rzecz kszta³cenia in¿ynierów przeciwlotników oraz cywilnych specjalistów z dziedziny konstrukcji uk³adów mechatronicznych oraz automatyki przemys³owej. Baza dydaktyczna Zespo³u zawiera 3 laboratoria: Laboratorium Systemów Sterowania Uzbrojeniem, Laboratorium Cyfrowych Uk³adów Sterowania oraz Laboratorium
Uk³adów Automatyki. Powy¿sze laboratoria s¹ wyposa¿one w du¿ym
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stopniu w unikatow¹ aparaturê pomiarow¹, uk³ady automatyki i oprogramowanie, a tym min:
· stanowisko z robotem portalowym PR 4/
3 firmy Berger Lahr/
Schneider Electric oraz
przemys³owym podajnikiem tamowym firmy FlexLink,
· stanowisko z robotem przemys³owym
IRB 1500M92 i oprogramowaniem RobotRobot IRB 1500 M92/ABB w Laboratorium Uk³aStudio firmy ABB,
dów Automatyki.
· stanowisko ze sterownikiem przemys³owym Modicon TSX Quantum i oprogramowaniem Concept firmy Schneider Electric,
· stanowiska ze sterownikami programowalnymi i specjalizowanymi kartami pomiarowymi,
· wielostanowiskow¹ wersjê systemu czasu rzeczywistego QNX
Momentics,
· specjalizowan¹ ³awê optyczn¹ do badania uk³adów optoelektronicznych,
· stanowisko do badañ prototypowych uk³adów optoelektronicznych
i przeliczników dla systemów broni przeciwlotniczej i pok³adowej.
W 2004 r. czterech pracowników Zespo³u uzyska³o certyfikat szkoleniowy firmy QNX Software Systems LTD z zakresu programowania i uruchamiania aplikacji w rodowisku Momentics systemu czasu
rzeczywistego QNX. Ponadto przedstawiciele Zespo³u s¹ na uczelnianej licie osób z uprawnieniami do sporz¹dzania ekspertyz naukowych i technicznych z dziedziny techniki uzbrojenia oraz systemów
dowodzenia i kierowania ogniem Wojsk L¹dowych.
Nauczyciele akademiccy Zespo³u prowadz¹ na studiach dziennych
i zaocznych (magisterskich, in¿ynierskich i magisterskich uzupe³niaj¹cych) wiod¹ce przedmioty w specjalnociach profilowanych przez
Instytut Systemów Mechatronicznych:
· dla Ministerstwa Obrony Narodowej: Broñ przeciwlotnicza,
Przeciwlotnicze zestawy rakietowe, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych wojsk l¹dowych oraz Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych obrony powietrznej,
· na potrzeby gospodarki narodowej: Automatyka przemys³owa,
Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych oraz In¿ynieria systemów mechatronicznych.
Ponadto prowadz¹ wyk³ady, æwiczenia oraz laboratoria z nastêpuj¹cych przedmiotów: Mechatronika, Uk³ady mikroprocesorowe w mechatronice, Teoria sterowania, Wprowadzenie do robotyki, Automatyka w systemach mechatronicznych, Zaawansowane metody sterowania, Komputerowe metody projektowania i analizy uk³adów mechatronicznych, Programowanie strukturalne uk³adów automatyki,
Projektowanie uk³adów regulacji, Przemys³owe uk³ady automatyki,
Systemy czasu rzeczywistego, Cyfrowe algorytmy regulacji, Systemy monitorowania procesów produkcyjnych, Projektowanie uk³adów
automatyki przemys³owej, Automatyka w uzbrojeniu, Systemy sterowania uzbrojeniem, Uk³ady lokacyjne, Dynamika konstrukcji.
W latach 2002-2004 pracownicy Zespo³u przeprowadzili ponad 6200
godzin zajêæ dydaktycznych oraz kierowali 17 pracami dyplomowymi,
w tym 1 prac¹ wyró¿nion¹ nagrod¹ Dziekana Wydzia³u Mechatroniki.
Aktualna oferta edukacyjna Zespo³u obejmuje studia podyplomowe
z zakresu Komputerowych uk³adów automatyki oraz szkolenia i kursy
dla kadry in¿ynierskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w dziedzinie
konstrukcji i eksploatacji nowoczesnych systemów kierowania ogniem.
prof. dr hab. in¿. Jerzy M³okosiewicz
dyrektor Instytutu Systemów Mechatronicznych
dr in¿. Marek Jaworowicz
kierownik Zak³adu Systemów Sterowania
(fot. archiwum Zespo³u)
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ZA I PRZECIW PATENTOWANIU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
Na pocz¹tku 2005 r. mia³y miejsce o¿ywione dyskusje na temat ochrony programów komputerowych. Temat powróci³ na ³amy
prasy, by³ te¿ przedmiotem dyskusji radiowych i telewizyjnych. Po raz ostatni tak wielkie zainteresowanie t¹ problematyk¹ mia³o
miejsce w po³owie 2004 r. Zarówno wtedy, jak i obecnie okazj¹ do niego by³ projekt unijnej Dyrektywy dotycz¹cej patentowania
programów komputerowych.
Obecnie dla wielu rodowisk, a szczególnie dla studentów i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej oczywistym wydaje siê
fakt, ¿e w systemie prawnym ka¿dego kraju mo¿na wyró¿niæ dwa
g³ówne, a zarazem odrêbne obszary, które maj¹ za zadanie chroniæ
rezultaty twórczej pracy intelektualnej. Tymi obszarami s¹ prawo patentowe, czyli ustawa o ochronie w³asnoci przemys³owej ukierunkowana na ochronê o charakterze technicznym oraz prawo autorskie
i prawa pokrewne nastawione na ochronê rezultatów dzia³alnoci twórczej, literackiej i naukowej. Jednak z chwil¹ gdy dosz³o do uznania
programu komputerowego za dobro intelektualne okaza³o siê, ¿e jeden
z dwóch wskazanych obszarów zosta³ w praktyce wy³¹czony.
Bardzo szybko da³y temu wyraz urzêdy patentowe ró¿nych krajów, które zajmowa³y stanowisko niechêtne, a nawet przeciwne patentowaniu programów komputerowych. Niekiedy stanowiska te by³y
wyra¿ane w ró¿nego rodzaju doranych przepisach, które zdecydowanie stawia³y programy komputerowe poza zakresem dzia³ania ustawy patentowej. Pomimo to, ¿e tego rodzaju regulacje nie stawia³y
szczelnej tamy dla patentowania programów komputerowych,
a praktyka urzêdów patentowych poszczególnych krajów wykazywa³a zró¿nicowane podejcie do tego zagadnienia, by³o wiadomo, ¿e
nale¿a³o szukaæ innego sposobu ochrony programów komputerowych.
G³ównie chodzi³o o znalezienie podstawy prawnej, która sankcjonowa³aby program komputerowy jako dobro intelektualne. Mo¿liwoci
w zwi¹zku z tym by³y nastêpuj¹ce: odwo³aæ siê do prawa autorskiego
i praw pokrewnych; wykreowaæ nowy, szczególny sposób ochrony,
specyficzny tylko dla programów komputerowych; ca³kowicie zrezygnowaæ z przyznawania praw dla tego rodzaju przedmiotów ochrony.
Podejmuj¹c dyskusjê na forum Wspólnoty Europejskiej w zakresie
patentowania programów komputerowych oparto siê na przygotowanym w po³owie 2004 r. projekcie dyrektywy Rady ds. Konkurencyjnoci. W ogólnym zarysie nakazuje on, aby algorytmy wykorzystywane
do tworzenia programów komputerowych oraz metody prowadzenia

dzia³alnoci gospodarczej przy u¿yciu technik informatycznych podlega³y opatentowaniu. Tym samym projekt ten otworzy³ dyskusjê na
temat ewentualnych skutków, którymi mo¿e byæ podwa¿enie zasad
zdrowej konkurencji, mo¿liwoci wprowadzenia innowacyjnych rozwi¹zañ, a ponadto zaburzenie rozwoju gospodarki opartej na informacji.
W tym miejscu warto przytoczyæ dane Fundacji na Rzecz Wolnej Infrastruktury Informatycznej (FFII), wed³ug której 70% patentów na oprogramowanie posiadaj¹ firmy amerykañskie i japoñskie, a patentowanie jest
jednym z elementów walki konkurencyjnej. Z oczywistych wzglêdów taka
sytuacja budzi wiêc obawy o wyparcie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
a tym samym zahamowanie rozwoju informatycznego  co wydaje siê
realne w przypadku wprowadzenia w Europie obowi¹zku patentowania.
Sam projekt dyrektywy, co prawda aktualnie wprowadza wymóg
patentowania narzêdzi komputerowych, lecz szczególnym zagro¿eniem
wydaje siê jego rozci¹gniêcie na programy komputerowe. Zdaniem polskich specjalistów mog³oby to zahamowaæ rozwój gospodarczy. Natomiast w debatach na ten temat u¿ywa siê ró¿nych argumentów, m. in.
takich, ¿e Polska g³osuj¹c za, pogr¹¿y siê w prawnej niepewnoci, co
stanowi cios dla harmonizacji jednolitego rynku. Wyrazem tego mo¿e
byæ niejasne stanowisko delegacji polskiej, przez co dyrektywa uzyska³a poparcie polityczne na forum Rady. Przy tej okazji twierdzi siê, ¿e
zagra¿a to rozwojowi przemys³u wysokich technologii i przysz³ym
prywatnym inwestycjom badawczym. Jasne jest natomiast stanowisko
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, z którego wynika, ¿e jestemy za
prowadzeniem dyskusji, uporz¹dkowaniem ochrony przez poszczególne kraje Unii Europejskiej, jednoznaczn¹ praktyk¹ Europejskiego
Urzêdu Patentowego, lecz stanowczo opowiadamy siê za wy³¹czaniem
programów komputerowych spod mo¿liwoci opatentowania.
Niezale¿nie od dalszych losów tej dyrektywy programy komputerowe ju¿ od dawna s¹ elementem walki konkurencyjnej, a ich patentowanie mo¿e byæ rzeczywicie bardzo grone.
pp³k rez. dr n. hum. in¿. Janusz Rybiñski

Instytut Elektromechaniki Wydzia³u Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej
przy udziale Studium Ochrony Osób,
Mienia i Us³ug Detektywistycznych CRIMEN II
organizuje STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie BEZPIECZEÑSTWO LOKALNE
Studia s¹ adresowane dla osób pracuj¹cych na stanowiskach zwi¹zanych z ochron¹ informacji niejawnych oraz administrowaniem systemami
bezpieczeñstwa na poziomie lokalnym (przedsiêbiorstwa, jednostki ratownictwa, stra¿ miejska, administracja terenowa itp.)
W programie studiów przewidziano wyk³ady, æwiczenia i seminaria z nastêpuj¹cych zagadnieñ: tajemnica pañstwowa i s³u¿bowa w aspekcie
ochrony informacji niejawnych; elementy prawa karnego, procesowego, cywilnego prawa pracy; kryminalistyka i kryminologia; terroryzm
i antyterroryzm  aspekty prawne i spo³eczne; materia³y niebezpieczne, materia³y wybuchowe i prognozowanie skutków wybuchu; ochrona
danych w systemach informatycznych; techniczne rodki obrony antyterrorystycznej; psychologia i socjologia; procesy informacyjno-decyzyjne w zarz¹dzaniu kryzysowym.
Warunki ukoñczenia studiów: uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów i zaliczeñ z wyk³adanych przedmiotów, a tak¿e pozytywny wynik
obrony pracy koñcowej tematycznie zwi¹zanej z programem studiów.
Koszt studiów: 3500 z³ (za dwa semestry), w tym: wpisowe  100 z³, pozosta³oæ  2 x 1700 z³.
Miejsce i czas zajêæ: WAT, jeden raz w miesi¹cu (sobota-niedziela).
Termin zg³oszeñ (pocz¹tek zajêæ): do 22 lutego 2005 r.
Uwaga: Absolwenci otrzymuj¹ wiadectwo Ukoñczenia Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeñstwa Lokalnego, wydane przez
Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹.
Szczegó³owe informacje:
dr in¿. Zbigniew Leciejewski (IEM WAT); tel.: (022) 683-95-08, 683-99-56; fax: (022) 683-95-08; email: zbilec@wul.wat.edu.pl
mgr in¿. pilot Eugeniusz Zduñski (CRIMEN II); tel.: (022) 782-54-53; tel. kom. 0-600253907; email: info@crimen2.prv.pl ; www.crimen2.prv.pl
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Wojskowa Akademia Techniczna
na tle polskich uczelni technicznych
Przekszta³cenie Wojskowej Akademii Technicznej w uczelniê wojskowo-cywiln¹ i jej wejcie z ofert¹ dydaktyczn¹ na cywilny rynek
edukacyjny sk³aniaj¹ do porównania Akademii z uczelniami dzia³aj¹cymi od dawna na tym rynku. Naturalnym punktem odniesienia s¹ dla
WAT uczelnie techniczne nadzorowane przez ministra edukacji narodowej i sportu. Aktualnie jest to 18 uczelni.
Opieraj¹c siê na dostêpnych danych1 dokonano porównania szeregu ilociowych wskaników charakteryzuj¹cych te uczelnie i WAT.
W odniesieniu do uczelni podleg³ych MENiS wartoci wskaników
dotycz¹ stanu z roku 2003, w odniesieniu do WAT  z roku 2004. Uczelnie, z którymi porównano Wojskow¹ Akademie Techniczn¹, nie podlegaj¹ tak szybkim przemianom jak nasza Akademia, st¹d mo¿na uznaæ,
¿e porównania dotycz¹ stanu aktualnego.

ska (PK), Politechnika Radomska (PR), Politechnika Opolska (PO),
Politechnika wiêtokrzyska (P), Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bia³ej (ATH). Nieco umownie mo¿na wydzieliæ
grupê uczelni du¿ych  PW, AGH, PWr, Pl, P£, rednich 
PKr, PP, PG i ma³ych. Do tej ostatniej grupy zalicza siê WAT.

Rys.3. Liczba NA na stanowiskach adiunktów i asystentów.

Rys.1. Liczba nauczycieli akademickich.

Na rys.1 porównano potencja³ naukowo-dydaktyczny uczelni
mierzony liczb¹ nauczycieli akademickich. Na podstawie tego wskanika mo¿na uszeregowaæ polskie uczelnie techniczne w nastêpuj¹cej kolejnoci: Politechnika Warszawska (PW), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH), Politechnika Wroc³awska (PWr),
Politechnika l¹ska (Pl), Politechnika £ódzka (P£), Politechnika
Krakowska (PKr), Politechnika Poznañska (PP), Politechnika Gdañska (PG), Politechnika Czêstochowska (PCz), Politechnika Bia³ostocka (PB), WAT, Politechnika Szczeciñska (PSz), Politechnika Rzeszowska (PRz), Politechnika Lubelska (PL), Politechnika Koszaliñ-

Rys.4. Liczba NA na stanowiskach wyk³adowców i starszych wyk³adowców.

Rys.2. Liczba NA na stanowiskach profesorskich.

1 Informator Szkolnictwo wy¿sze 2003, MENiS, Warszawa 2004
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Rys.5. Liczba NA na stanowiskach profesora zwyczajne
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Na kolejnych trzech rysunkach porównano liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach:
profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, adiunkta i asystenta oraz wyk³adowcy i starszego wyk³adowcy. Pozycja WAT jest na rysunkach 1  4 prawie taka sama, co wiadczy o tym, ¿e
stru-ktura zatrudnienia nauczycieli akademickich w naszej uczelni nie odbiega od struktury zatrudnienia w pozosta³ych uczelniach technicznych.
Stwierdzenie to jednak¿e nie odnosi siê
do relacji pomiêdzy liczb¹ NA zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego i na stanowisku profesora
nadzwyczajnego. W Wojskowej Akademii Technicznej jest wiêcej stanowisk
profesora zwyczajnego ni¿ w wielu
wiêkszych uczelniach  rys.5.
W WAT jest ma³a liczba stanowisk
profesora nadzwyczajnego, na których
zatrudnione s¹ osoby z tytu³em profesora  rys.6. Ostatnia pozycja WAT
wynika z faktu, ¿e w naszej uczelni stosunkowo szybko po uzyskaniu tytu³u
profesora uzyskuje siê mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Aktualnie trwaj¹ prace nad nowymi zasadami mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w WAT. Nowe zasady wyd³u¿¹ sta¿ na stanowisku profesora nadzwyczajnego dla nowo mianowanych profesorów.
Porównanie liczby studentów
(rys.7) wskazuje, ¿e mimo przekroczenia po raz pierwszy w historii Wojskowej Akademii Technicznej liczby 6000
studentów, nadal potencja³ naukowodydaktyczny naszej uczelni nie jest w
pe³ni wykorzystany. Z punktu widzenia studentów jest to jednak¿e sytuacja
korzystna ze wzglêdu na relacjê liczby
nauczycieli akademickich i liczby studiuj¹cych  rys.8. Pierwsze miejsce
WAT oznacza najlepsze warunki studiowania. Warto zauwa¿yæ, ¿e czo³owe
polskie uczelnie techniczne maj¹ najwy¿sze wartoci tego wskanika  ok.
60 nauczycieli akademickich na 1000
studentów, tj. ok. 15 studentów na jednego NA. Gdyby taka relacja obowi¹zywa³a w WAT, w murach Akademii
kszta³ci³oby siê ok. 11000 studentów.
Przy za³o¿eniu utrzymania zbli¿onej do
obecnej liczby studentów zaocznych
i wieczorowych (rys.10), na studiach
dziennych powinno studiowaæ ok. 7,5
tys. studentów. W chwili obecnej jest
ich ok. 2800  rys.9. Przy utrzymaniu
obecnej wysokoci naboru na studia
dzienne (do 1300 studentów rocznie),
w roku 2008 osi¹gniemy liczbê 4500
10

studentów na studiach dziennych. Jest
to wielkoæ limitu jaki wyznaczy³o Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Przekroczenie tego limitu nie bêdzie
mo¿liwe bez zmiany zasad finansowania przez MENiS kszta³cenia studentów
cywilnych w WAT. Pewn¹ nadziejê na
zmianê zasad finansowania na bardziej
korzystne dla Akademii mo¿na wi¹zaæ
z now¹ ustaw¹ o szkolnictwie wy¿szym,
nad któr¹ trwaj¹ prace w Sejmie.
Pod wzglêdem liczby NA przypadaj¹cych na 1000 kszta³conych studentów studiów zaocznych i wieczorowych
(rys.11) osi¹gnêlimy poziom zbli¿ony
do czo³owych politechnik. Poziom ten
zapewne zostanie utrzymany, poniewa¿
oczekujemy stabilizacji liczby kandydatów na te formy kszta³cenia.
Wykresy na kolejnych dwóch rysunkach (12 i 13) pozwalaj¹ porównaæ
wielkoæ naboru na studia dzienne oraz
na studia zaoczne i wieczorowe. Jak widaæ, mimo szybko wzrastaj¹cej liczby
studentów przyjmowanych do Wojskowej Akademii Technicznej na studia dzienne, wielkoæ naboru nie odpowiada potencja³owi naszej uczelni.
Natomiast dziewi¹te miejsce wród
uczelni technicznych pod wzglêdem naboru na studia wieczorowe i dzienne
wskazuje, ¿e WAT cieszy siê du¿ym
powodzeniem wród kandydatów na te
formy studiów.
Kolejne dwa wykresy (rys.14 i 15)
pokazuj¹ jak daleka droga jeszcze przed
Akademi¹, aby osi¹gn¹æ liczbê kszta³conych na studiach doktoranckich odpowiadaj¹c¹ jej potencja³owi. Pierwszy
krok na tej drodze zosta³ zrobiony
w 2004 r.  uruchomiono ogólnodostêpne studia doktoranckie. Do tej pory
uczestnikami dziennych studiów doktoranckich w WAT mogli byæ jedynie
¿o³nierze zawodowi. Dzienne studia
doktoranckie powinny staæ siê w przysz³oci podstawowym ród³em pozyskiwania m³odych nauczycieli akademickich do pracy w Akademii.
Ma³a liczba uczestników studiów
doktoranckich w WAT jest jedn¹ z przyczyn niskiej wartoci kolejnego wskanika  liczby stopni doktora nadanych
w ci¹gu roku (rys.16). Je¿eli odnieæ liczbê samodzielnych pracowników naukowych do liczby nadanych stopni doktora (rys.17), widoczne staj¹ siê du¿e
ró¿nice w aktywnoci samodzielnych
pracowników naukowych w zakresie
kszta³cenia kadr naukowych. O ile
w Politechnice l¹skiej samodzielny
pracownik naukowy promuje jednego
doktora rednio co 2,5 roku, o tyle

Rys.6. Liczba NA z tytu³em profesorskim na stanowiskach profesora nadzwyczajnego.

Rys.7. Liczba studentów.

Rys.8. Liczba NA przypadaj¹cych na 1000 studentów.

Rys.9. Liczba studentów studiów dziennych.

Rys.10. Liczba studentów studiów zaocznych i wieczorowych.
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w WAT potrzeba na to ok. 5 lat. Aby
osi¹gn¹æ poziom porównywalny
z czo³owymi polskimi uczelniami
technicznymi, powinnimy w Akademii promowaæ corocznie ok. 40doktorów. Warto przypomnieæ, ¿e
w latach 70. w Akademii broniono
rocznie ok. 60-80 doktoratów.
Rozwój naukowy kadry Wojskowej Akademii Technicznej nie wygl¹da dobrze równie¿ w odniesieniu do
liczby uzyskiwanych stopni doktora
habilitowanego  rys.18. Wyranie
widoczne staje siê to po odniesieniu tej liczby do liczby samodzielnych pracowników naukowych 
rys.19. Uwzglêdniaj¹c, ¿e czas aktywnoci zawodowej samodzielnego pracownika naukowego wynosi
rednio ok. 25 lat, prost¹ zastêpowalnoæ kadr uzyskuje siê przy wartoci tego wskanika równej ok. 4%.
Jak widaæ, Akademia nale¿y do grupy uczelni, w której warunek ten nie
jest spe³niony. Je¿eli chcemy zachowaæ obecn¹ liczbê samodzielnych
pracowników naukowych, corocznie
szeciu pracowników WAT powinno uzyskiwaæ stopieñ doktora habilitowanego.
W roku 2004 szeciu pracowników Wojskowej Akademii Technicznej uzyska³o tytu³y profesorskie.
Pod tym wzglêdem Akademia dorówna³a znacznie wiêkszym od siebie uczelniom  rys.20. Jest to bez
w¹tpienia powód do dumy. Jednak¿e trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e
jest to echo lepszych czasów pod
wzglêdem rozwoju naukowego pracowników WAT.
Wskaniki pokazane na rys.2124 informuj¹ o pozycji WAT wród
uczelni technicznych pod wzglêdem
rodków pozyskanych na statutow¹ dzia³alnoæ naukow¹ i badania
w³asne w 2004 r.2. Jak widaæ, pod
wzglêdem wysokoci dotacji przypadaj¹cej na jednego nauczyciela
akademickiego, Akademia zajmuje
pierwsze miejsce.
Na zakoñczenie analizy przyjrzyjmy siê jeszcze jednemu wskanikowi, dotycz¹cemu struktury zatrudnienia w WAT  rys.25. Akademia ma najmniej korzystny sporód
uczelni technicznych stosunek liczby nauczycieli akademickich do ogó³u pracowników. Jest to zarówno
dziedzictwo przesz³oci, jak i wynik
specyfiki naszej uczelni. W ci¹gu
2 Uchwa³y KBN Nr 1/2004 i Nr 10/2004
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Rys.11. Liczba NA na 1000 studentów studiów zaocznych i
wieczorowych.

Rys.12. Liczba studentów przyjêtych na I rok studiów dziennych.

Rys.13. Liczba studentów przyjêtych na I rok studiów zaocznych i wieczorowych.

Rys.14. Liczba uczestników dziennych studiów doktoranckich.

Rys.15. Liczba uczestników dziennych i zaocznych studiów
doktoranckich.

Rys.16. Liczba stopni doktora nadanych w ci¹gu roku.

Rys.17. Liczba samodzielnych pracowników naukowych odniesiona do liczby nadanych stopni doktora.

Rys.18. Liczba uzyskanych stopni doktora habilitowanego w
roku.

Rys.19. Stosunek liczby uzyskanych stopni doktora habilitowanego w roku do liczby samodzielnych pracowników
naukowych (w procentach).

Rys.20. Liczba uzyskanych tytu³ów profesora w roku
2004.
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Rys.21. Wysokoæ dotacji na naukow¹ dzia³alnoæ statutow¹ w 2004 r.

Rys.26. Relacja miêdzy punktacj¹ w rankingu a potencja³em uczelni, mierzonym liczb¹
NA.

Rys.23. Wysokoæ dotacji na badania w³asne w 2004 r.

Rys.22. Wysokoæ dotacji na naukow¹ dzia³alnoæ statutow¹
w 2004 r. na jednego NA.

Rys.24. Wysokoæ dotacji na badania w³asne w 2004 r. na
jednego NA.

ostatnich 3 lat nast¹pi³o znaczne ograniczenie zatrudnienia pracowników niedydaktycznych. Tym niemniej, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Naszym celem powinien byæ wzrost udzia³u nauczycieli akademickich do ok. 0,5.
W najbardziej presti¿owym rankingu uczelni wy¿szych publikowanym przez Rzeczpospolit¹ i Perspektywy Akademia zajê³a w 2004
r. ósme miejsce wród uczelni technicznych. Zwa¿ywszy, ¿e pod
wzglêdem potencja³u kadrowego jest jedenasta, ta pozycja w rankingu mo¿e byæ powodem do zadowolenia. Wykres na rys.26 ilustruje korelacjê pomiêdzy potencja³em uczelni i miejscem zdobytym w rankingu. Usytuowanie Wojskowej Akademii Technicznej powy¿ej prostej regresji wskazuje, ¿e nasza uczelnia jest oceniana lepiej ni¿ wynika to z wielkoci jej potencja³u naukowo-dydaktycznego. Wiele z analizowanych wczeniej wskaników wskazuje, ¿e jest
to ocena sprawiedliwa.
W szczególnoci jako mocne strony Akademii mo¿na wskazaæ:
 najbardziej korzystny sporód uczelni technicznych stosunek
liczby studentów i nauczycieli akademickich,
 wzglêdnie du¿¹ popularnoæ wród kandydatów studiów zaocznych i wieczorowych,
 wysokie tempo przyrostu kadry profesorskiej,
 najwy¿sz¹ wród uczelni technicznych wysokoæ dotacji na
naukow¹ dzia³alnoæ statutow¹ i badania w³asne w przeliczeniu na jednego nauczyciela akademickiego.
Przeprowadzona analiza wskazuje równie¿ na s³abe strony:
 nisk¹ liczbê uczestników studiów doktoranckich,
 niskie tempo doktoryzacji i uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego,
 najni¿szy sporód uczelni technicznych udzia³ liczby nauczycieli w ogóle pracowników uczelni,
 zbyt liberalne zasady uzyskiwania mianowania na stanowisko
profesora zwyczajnego.
wiadomoæ w³asnych zalet i s³aboci powinna byæ dla nas wskazaniem, co nale¿y staraæ siê zachowaæ, a co w naszej Alma Mater zmieniaæ na lepsze.

prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski
prorektor ds. kszta³cenia WAT
Rys.25. Udzia³ nauczycieli akademickich w ogóle pracowników
uczelni.
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

O uczeniu siê i kontrolowaniu stresu
Wspó³czesny wiat szybko siê zmienia,
gwa³townie rozwija siê nauka, rozszerzaj¹ siê
technologie, szybko postêpuje modernizacja
przemys³u i us³ug. Wszystko to sprawia, ¿e
wymagania stawiane ludziom ulegaj¹ modyfikacjom. Szczególne oczekiwania wi¹¿¹ siê wiêc
ze szko³¹.
Wiedza nabyta w szkole to pocz¹tek procesu nieustannego samokszta³cenia. Dlatego na ni¹ spada dzisiaj obowi¹zek nie tylko
kszta³cenia m³odych ludzi, ale wyposa¿enia ich w podstawowe
umiejêtnoci do dalszego samodzielnego rozwoju. Musz¹ zatem
byæ spe³nione funkcje: motywowania, ukierunkowania, wyjaniania,
metapoznania, zachêcania do refleksji i nauczania jak siê uczyæ!
A przede wszystkim nauczenie umiejêtnoci mylenia. Jeli mylenie podlega rozwojowi, to mo¿na je æwiczyæ. Inaczej mówi¹c, samo
mylenie staje siê bezporednio przedmiotem nauczania. Jest to mo¿liwe jeli wykreujemy refleksyjnych nauczycieli i refleksyjnych
uczniów nastawionych na motywacjê poznawcz¹. A zatem ostatecznym (koñcowym) celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której ucz¹cy siê chc¹ i umiej¹ siê uczyæ.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w uczelniach wy¿szych studenci spe³niaj¹ zarówno jeden, jak i drugi warunek, d¹¿¹c do jak najlepszego
kszta³cenia. Uczelnie wy¿sze s¹ bowiem tym rodowiskiem gdzie dowiadcza siê procesów poznawczych, a spo³ecznoæ studencka staje
siê spo³ecznoci¹ badawcz¹, wykorzystuj¹c¹ naukowe zasady mylenia, zgodnie z naukow¹ teori¹ poznania:  (...) ludzkie poznanie przebiega od prostego spostrze¿enia do abstrakcji myli, a od niej do praktycznego dzia³ania.
Szczególna odmiennoæ wystêpuje w zawodzie oficera, która
wyra¿a siê wype³nianiem dodatkowych funkcji, np. kierowniczodowódczych czy te¿ szkoleniowo-wychowawczych. Dlatego te¿
uczelnie wojskowe staraj¹ siê dodatkowo wyposa¿yæ swoich absolwentów w umiejêtnoci samodzielnego poznawania rzeczywistoci w rozwi¹zywaniu problemów ró¿nej natury. Ucz¹ te¿ umiejêtnoci praktycznych.
¯ycie odrzuca tylko same mechaniczne i pamiêciowe przyswajanie treci. Oczekuje za  dziêki percepcji rzeczywistoci poprzez zmys³y, mylenie i empiriê (dowiadczenie)  osi¹gniêcia
celów. W dzia³aniach tych stronami aktywnymi s¹ zarówno podchor¹¿y, jak i nauczyciele akademiccy. Wymaga to wiele wysi³ku od
wojskowych nauczycieli i podchor¹¿ych oraz nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej. W dalszej konsekwencji wysokich kwalifikacji zawodowych oraz okrelonych predyspozycji do pe³nienia
zawodowej s³u¿by wojskowej.
Jak wiemy, rodowisko wojskowe ró¿ni siê od innych krêgów
i grup spo³eczno-zawodowych specjaln¹ struktur¹ organizacyjn¹, zale¿noci¹ i hierarchi¹ wojskow¹, regulaminami, rodzajem i sposobem
wykonywania obowi¹zków, jak i samym charakterem s³u¿by wojskowej. Z tego wynika, ¿e metody kszta³cenia musz¹ byæ przemylanym
po³¹czeniem wszystkich bior¹cych udzia³ w tym przedsiêwziêciu (organizatora, uczestników-podchor¹¿ych, materia³ów i infrastruktury).
Przed studentami trudny okres  pisanie sprawdzianów, zaliczanie
æwiczeñ, laboratoriów i zdawanie egzaminów. Ka¿dy z nas w jakim
okresie swojego ¿ycia dowiadcza tego. Nawet pisanie testu na prawo
jazdy jest dla wielu osób prze¿yciem, przy którym oblewaj¹ siê nerwowym potem. Wa¿ne jest, ¿eby przygotowaæ siê do tego zarówno merytorycznie (opanowanie wymaganego zakresu wiedzy), jak i emocjonalnie (stres, którego dowiadczamy podczas sesji egzaminacyjnej).
Wszyscy zapewne zetknêlimy siê ze stresem, choæ byæ mo¿e nazywalimy go panik¹, strachem czy napiêciem. Wszyscy te¿ nieraz
s³yszelimy, jak koledzy stwierdzali na przyk³ad: Nie dajê sobie rady
z tymi: papierami, æwiczeniami, odrabianiem, pisaniem, zaliczaniem, itp.
lub czêstym uskar¿aniem siê: Po prostu nie mia³em czasu, ¿eby ....
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Nale¿y zadaæ sobie pytanie: dlaczego reagujemy w okrelony sposób i co nale¿y zrobiæ, by ograniczyæ szkody wynikaj¹ce ze stresu?
Pierwszy krok  rozpoznanie sytuacji stresowych i stresorów (czynników wywo³uj¹cych stres)  poznanie róde³ stresu. Nastêpny krok
 radzenie sobie w sytuacjach stresowych w sposób tylko nam znany
i skuteczny (indywidualny). Ostatni krok  nauczenie siê nowego sposobu mylenia i zmiana stylu pracy. To za wymaga wnikliwej samoobserwacji, nauki i treningu.
Rodzi siê pytanie: co mo¿emy zrobiæ od zaraz i na co mamy
wp³yw? Na pewno na zarz¹dzanie w³asnym czasem. Wa¿nym czynnikiem stresuj¹cym (stresorem) jest niew³aciwe gospodarowanie w³asnym czasem (zarz¹dzanie). Sposób wykorzystania tego czasu zdecyduje o jakoci naszego ¿ycia. Zarówno w tym najbli¿szym czasie
(podczas sesji egzaminacyjnej), jak i tym póniejszym. To jednak wymaga dok³adnego planowania.
Ju¿ teraz przygotuj swój plan ¿yciowy, który stale bêdziesz poprawiaæ i poddawaæ ocenom. Zrób listê d³ugo- i krótkoterminowych
celów, plany na ka¿dy dzieñ zawieraj¹ce kroki zapewniaj¹ce zrealizowanie tych celów oraz zadania, które musisz wykonaæ codziennie. Oto
przyk³ad konstruowania takiego planu.
Cele d³ugofalowe:
§ w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat chcê zostaæ ...,
§ w ci¹gu najbli¿szych 3 lat nauczê siê perfekcyjnie jêzyka angielskiego.
Kroki w tym kierunku:
§ ukoñczê studia dzienne i bêdê dalej podnosiæ swoje kwalifikacje,
§ bêdê uczêszczaæ na lekcje i dodatkowe konwersacje z jêzyka
angielskiego.
Cele krótkofalowe:
§ zaliczê sesjê w terminie,
§ wyjadê na sta¿ zagraniczny lub wakacje doskonaliæ umiejêtnoci
jêzykowe.
Do zrobienia na dzisiaj:
§ pójæ do biblioteki, wypo¿yczyæ skrypt,
§ zrobiæ notatki z zajêæ,
§ przygotowaæ siê do jutrzejszych zajêæ,
§ umówiæ siê z koleg¹ na konwersacjê z jêzyka angielskiego,
§ powieciæ codziennie chocia¿ pó³ godziny na jêzyk angielski,
§ zapisaæ siê na dodatkowy kurs jêzyka angielskiego.

TY SAM WIESZ, CO MO¯ESZ ZAPLANOWAÆ I NA CO
CIÊ STAÆ, ZÊBY OSI¥GN¥Æ ZARÓWNO CELE D£UGOTERMINOWE, JAK I TE KRÓTKOTERMINOWE! PAMIÊTAJ,
¯E ORGANIZACJA CZASU POZWALA ZAPOBIEGAÆ NAPIÊCIOM I CIESZYÆ SIÊ WIADOMOCI¥ OSI¥GNIÊCIA
CZEGO!

Nie musisz ka¿dej rzeczy robiæ w popiechu, ¿eby ze wszystkim
zd¹¿yæ. Czas jest wytworem cz³owieka. To my wynalelimy ten
system, wiêc musimy mieæ nad nim kontrolê. Ta kontrola jest niezbêdna, jeli chcemy dokonywaæ czego konstruktywnego. A wiêc, kolejnoæ dzia³añ ustalaj wed³ug wa¿noci zadañ, zaczynaj¹c od najwa¿niejszych i najbardziej istotnych dla Ciebie!
I na koniec ogólna zasada:
KA¯DY MO¯E W KOÑCU ZDOBYÆ TO, CZEGO PRAGNIE,
JELI TYLKO BÊDZIE PRÓBOWA£.
A zasada szczegó³owa:
KA¯DY JEST W MNIEJSZYM LUB WIÊKSZYM STOPNIU
WYJ¥TKIEM OD ZASADY OGÓLNEJ.

POWODZENIA!!!
Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki
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LO¯A STUDENTÓW
O³ówkowe Waterloo
Opisywane zdarzenie dzia³o siê w koñcu lat 60., a mo¿e na pocz¹tku
lat 70. Dok³adn¹ datê móg³by pomóc ustaliæ gen. dyw. dr in¿. Marian
Pasternak, wieloletni szef Wojsk £¹cznoci, w owym czasie szef jednej
z katedr w Akademii i równoczenie opiekun roku w Wydziale Elektroradiotechnicznym (poprzednik Wydzia³u
Elektroniki).
Trwa³a sesja egzaminacyjna, odbywa³ siê egzamin z Podstaw
Elektrotechniki.
Egzamin
ten
przyjmowa³em
w du¿ej sali laboratoryjnej, tak du¿ej, ¿e ka¿dy student z doæ licznej
grupy siedzia³ przy osobnym stole i pracowicie pisa³ odpowiedzi na
trzy wylosowane pytania. Opiekun roku, wówczas pu³kownik dr in¿.
Marian Pasternak, przyszed³ na egzamin zobaczyæ, jak spisuj¹ siê jego
or³y. Grupa zdaj¹ca by³a grup¹ mieszan¹, tj. oficersko-podchor¹¿ack¹
(w WAT przez wiele lat by³y takie mieszane roczniki i grupy).

Siedzimy sobie z pu³kownikiem, gawêdzimy i zerkamy dyskretnie
na zapracowanych studentów. W pewnym momencie mówiê do pu³kownika: ten porucznik przy trzecim stole po prawej co za czêsto
spogl¹da na nas zza przyrz¹dów, a wzrok ma nieco sp³oszony. Mo¿e
pójdziemy zobaczyæ, jak mu idzie? Podchodzimy, porucznik zrywa
siê, staje w pozycji prawie zasadniczej i dzier¿y w rêku d³ugopis. Na
stole liczne kartki starannie zapisane. Odpowiedzi na wszystkie trzy
pytania absolutnie pe³ne, wyczerpuj¹ce, wyprowadzenia bezb³êdne,
definicje precyzyjne  jednym s³owem piêæ. Ale praca napisana jest
o³ówkiem, a w rêce d³ugopis.
Czy mo¿e nam pan pokazaæ o³ówek, którym pisa³ pan egzamin? 
zwracam siê do porucznika. Oczywicie, panie docencie, mówi porucznik i rozpoczyna poszukiwania o³ówka  kieszenie spodni, frencza,
pod³oga pod sto³em, stó³ pod przyrz¹dami  bez oczekiwanego skutku.
Wie pan co, zwracam siê do sp³oszonego studenta, proponujê
spotkanie za dwa tygodnie, zapewne zdo³a pan w tym czasie odszukaæ ten fatalny o³ówek.
Umialimy siê serdecznie z pu³kownikiem Pasternakiem. A fe,
z cudzego nieszczêcia!
Jerzy Barzykowski

Studenckie dowcipy
W Wydziale Mechanicznym WAT istnia³a  od zawsze  Katedra
Podstaw Konstrukcji Maszyn. W okresie pónego Kaliskiego (prof.
S. Kaliski, cz³. rzecz. PAN, by³ w latach 1967-1974 komendantemrektorem WAT), w pierwszej po³owie lat 70., Katedra przekszta³ci³a
siê w Instytut. Zawsze by³ to du¿y twór dydaktyczno-naukowy, zatrudnia³ kilkadziesi¹t osób.
Wród tej licznej kadry naukowo-dydaktycznej od pocz¹tku WAT
znajdowali siê czterej przyjaciele: Czes³aw Teper, Jan Tutaj, Franciszek Bieda  oficerowie (póniejsi pu³kownicy) oraz jeden wieczny
cywil Stanis³aw Trzaska. Ca³a czwórka w pewnym czasie rezydowa³a
w jednym du¿ym pokoju. Oczywicie, na drzwiach tego pokoju wisia³a zbiorowa wizytówka, na której ca³a szacowna czwórka by³a wymieniona w porz¹dku alfabetycznym wraz ze stopniami zarówno wojskowymi, jak i zawodowymi.

czarna

************
autoportret
z wyrobem tytoniowym
w zaciniêtych ustach
malujê obraz
wiejskiej dziewczyny
zamkniêtej w ramie lustra
skupiwszy siê na w³osach
nie zauwa¿am
¿e palce
rozci¹gaj¹ p³ótno
jak pajêczynê
spirala pêdzla
mci siê na oczach
wieniaczki
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poranek
miêkkoci¹ policzka
co o poranku
ze snu
rozbudzi i
ciep³em aksamitu
smakiem i zapachem
wita
moje zagubienie
by pieszczot¹
dogoniæ
ciep³o brzucha
oczarowanego
dotykiem

Studenci  rodowisko inteligentne i czêsto z³oliwe  powiesili obok s³u¿bowej wizytówki kartonik ze s³upkiem wyrazów:
TIEPIER (po rosyjsku znaczy teraz, s³owo podobne do TEPER)
TUTAJ
BIEDE
TRZASKA
Ten studencki dowcip liczy ju¿ sobie dobrych piêædziesi¹t lat i nadal cieszy siê du¿ym wziêciem.

K¥CIK
POETYCKI
[limeryk] Spowiednik
Z Budziejowic dobry wojak Sz.
namawia³ dziewczynê: zgrzesz
ze mn¹ kochanie,
nic ci siê nie stanie.
Potem Ciê wyspowiadam,
jeli chcesz.

Franciszek Bieda

siedem kropek
podarowa³e mi jednowieczór
listopadowy
jeden z tych mniej smutnych
ch³odne szyby
zagl¹da³y w ekran rozmowy
gdy opowiada³am na skróty
o s³onecznikowych bukietach
i kocim futrze
umazanym wiat³em lampki
nie doczyta³e ostatniego s³owa
ws³uchany
w gorzkos³ony szept wiatru
wskazuj¹cym palcem
ci¹gn¹³e mnie do paska
to nieprawda
¿e lubisz biedronki
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A CO?

Ci, którzy czytaj¹ tê rubrykê absurdu i niedorzecznoci, a podobno
poza mn¹ i paroma osobami przymuszonymi do tego, istniej¹ jeszcze
przynajmniej dwie (prawdopodobnie lubi¹cych siê katowaæ), pewnie
zastanawiaj¹ siê, jaki bêdzie ci¹g dalszy przygód. A jednak siê przelicz¹.
Od napisania ostatniej czêci minê³o ³adnych parê lat i prawdê mówi¹c
sam niezbyt pamiêtam, jak to siê mia³o dalej potoczyæ. Pewnie zastanawiacie siê, dlaczego teraz nie mogê wymyliæ dalszego ci¹gu, ku zadowoleniu wszystkich czytelników. Odpowied jest prosta. Bo nie! Po prostu mi siê nie chce. A co?
Ale nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o (zale¿y jeszcze
dla kogo, ale ...). Otó¿ póki co, ci¹gu dalszego nie bêdzie. Postaram siê
naskrobaæ jednak co nowego, co bardziej..., sam nie wiem. A co? Ja
te¿ mogê nie wiedzieæ.
Up³ywaj¹ kolejne minuty. Zegar wskazuje ju¿ dosyæ pón¹ porê,
a czas nadal p³ynie swym leniwym tempem. Choæ bardzo leniwie, to zawsze w
tym samym kierunku. Jakby choæ raz
nie móg³ spróbowaæ inaczej. W firmie
wszyscy pracowali leniwie, tj. siedzieli
przed swymi komputerami. W pokoju
obok siedzia³ szef i delektuj¹c siê leniwymi pierogami równie leniwie wszystko nadzorowa³. W ekspresie do kawy
leniwie kapa³a woda do dzbanka. Ca³y ekspres dziwnie siê porusza³ i
dobiega³y z niego dziwne dwiêki, jakby kto siedzia³ w rodku (ciekawe kto?). Ale nie o tym bêdê pisa³. A o czym? Ano o czym innym.
By³o to bardzo dawno temu, a nawet jeszcze dawniej ni¿ komu
mog³oby siê wydawaæ. Tak bardzo dawno temu, ¿e nawet najstarsi Indianie nie chodzili jeszcze wyprostowani, nie mówi¹c ju¿ o zejciu z drzewa. Ale jednak nie! O tym to te¿ nie bêdzie. Wróæmy do bardziej przyziemnych (jakby by³y przykosmiczne albo przyniebne), spraw. Tak to
czasami bywa na wiecie, ¿e mamy wiêta. No có¿, zdarza siê. W wiêta,
jak to w wiêta, bywa ró¿nie w ró¿nych miejscach, ale wszystkich
ogarnia jaki sza³. Podobno w Opolu wszyscy w Wigiliê siedz¹ bez
pr¹du, bo kto siê nie rozliczy³ z elektrowni¹. Ale na szczêcie nie mam
z tym nic wspólnego. Mnie jak jaki sza³ ogarnie, to wszêdzie widno siê
robi. Jakbym by³ jakim przewodnikiem. Chodzê od jednej osoby do
drugiej i nie minie nawet moment zaczynaj¹ siê denerwowaæ, a¿ im oczy
wiec¹. Jak nic, muszê tê z³oæ jako przenosiæ. A skoro tak, to niez³y ze
mnie przewodnik, a do tego mnie ta z³oæ siê nie ima.
Ale wróæmy do sprawy wi¹t. Bywa tak, ¿e gdzie niegdzie ludzie na
wiêta piek¹ lub kupuj¹ makowiec. Zaintrygowa³a mnie jedna rzecz.
Po ukrojeniu takiego makowca zacz¹³em siê zastanawiaæ, gdzie podziewa siê w nim mak? Czy mia³ na to wp³yw fakt, ¿e baba posz³a siedzieæ,
jak sia³a mak? A mo¿e to by³ importowany mak i kto wysypa³ go na
tory? Ale to by siê nie zgadza³o. Bo skoro do makowca zosta³a nasypana
odpowiednia iloæ maku, dok³adnie taka, jaka jest podana w przepisie, to
co siê z nim sta³o? Czy¿bymy mieli inn¹ zawartoæ maku w maku ni¿
jest to podawane? I po co ktokolwiek mia³by to robiæ?

Znalezione w sieci
UCZELNIANE WHO IS WHO?
W skomplikowanych, hierarchicznych strukturach administracyjnych wy¿szych uczelni ³atwo siê zgubiæ. Jeli chcemy co
za³atwiæ - warto wiedzieæ, co kto mo¿e.
REKTOR: Przeskakuje najwy¿sze budynki za jednym zamachem.
Jest silniejszy od lokomotywy i szybszy od pocisku. Chodzi po wodzie. Rozmawia z Bogiem.
PROREKTOR: Przeskakuje niskie budynki za jednym zamachem.
Jest silniejszy od lokomotywy parowej. Czasami dogania pocisk. Chodzi po wodzie, gdy morze jest spokojne. Rozmawia z Bogiem, je¿eli
otrzyma specjalne pozwolenie.
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No dobra, w³aciwie to wiem po co. Oczywicie, chodzi tu o wp³ywy na makowym rynku. Nawet s³ysza³em ju¿ o kartelach makowych.
Ale ta sprawa z moim makowcem mierdzia³a mi czym wiêcej. Tam
gdzie zorganizowane grupy przestêpcze trac¹ wp³ywy, sprawy siêgaj¹ wy¿szych szczebli. Kto wie, czy nie jest to sprawa wagi pañstwowej, a mo¿e nawet miêdzynarodowej. Gdyby ta sprawa potoczy³a siê
w niespodziewanym, b¹d te¿ niezbyt ciesz¹cym jedn¹ ze stron kierunku, mog³oby dojæ do konfrontacji supermocarstw makowych na
globaln¹ skalê, a to ju¿ nie przelewki. W grê wchodz¹ dwie mo¿liwoci.
Albo mamy w tej sprawie do czynienia z dzia³alnoci¹ wywiadowcz¹
agentów obcych s³u¿b specjalnych, albo te¿ z jawn¹ ingerencj¹ z zewn¹trz w sprawy wewnêtrzne producenta  siewcy.
Jedno z mocarstw, jak wiadomo, chce zachowaæ czêæ udzia³ów
w makowym rynku, któr¹ mia³o dotychczas. Drugie natomiast, pod
pretekstem uczciwej konkurencji i ochrony praw konsumenta maku,
chce ten rynek zdobyæ. Oczywicie, spowodowa³o to tak¿e roz³am
wród plantatorów oraz wagowniczych (odpowiedzialnych za wa¿enie maku i pakowanie go w torebki). Aktualny zarz¹d opowiada siê po
stronie dotychczasowego rynku zbytu. I nic w tym nic dziwnego, skoro
sprzedawanie mniejszej zawartoci maku w maku przynosi te same
zyski przy mniejszym nak³adzie. Ale niestety, plantatorzy i wagowniczy nie odczuwaj¹ tych zysków, wiêc zadowoleni na pewno nie s¹. Tak
wiêc wiêkszoæ opowiada siê za orêdownikami praw konsumenta, licz¹c
na w³asne profity z tego tytu³u. Ale skoro te mocarstwa tocz¹ ze sob¹
walkê, która poch³ania miliony, fa³szowanie zawartoci maku w maku
ma jaki cel. Jednak nie, poniewa¿ przy wyjciu jakiego szwindlu zakoñczy³oby siê pora¿k¹ krêtaczy i utrat¹ rynku.
Tak wiêc w sprawie mojego makowca sprawa miêdzynarodowa
nie wchodzi w grê. Musi to byæ sprawa wewnêtrzna, nasza, lokalna.
Za wszelk¹ cenê postanowi³em j¹ rozwi¹zaæ. W tym celu zosta³a powo³ana przeze mnie specjalna, piêcioosobowa komisja ledcza. G³ównym celem jej dzia³ania ma byæ rozwi¹zanie sprawy maku w makowcach. Ale zauwa¿y³em, ¿e nie jest to jedyna komisja. Jak widaæ, afera
goni aferê i poza moj¹ komisj¹ powo³ano jeszcze co najmniej trzy
równoleg³e. Tak wiêc komisje rosn¹ nam jak grzyby po deszczu, albo
iloæ sitcomów i telenowel w telewizji. Ogólnie mówi¹c, lawinowo. Do
tego ka¿da z nich ma swój czas antenowy w telewizji, wiêc gwiazd z
nich wiêcej ni¿ z dróg do sukcesu czy innych nieudoli. Poza moj¹
komisj¹ powsta³y tak¿e komisje do zbadania zawartoci sera w serniku, jab³ek w szarlotce, marmolady w p¹czkach, a tak¿e zawartoci
o³owiu w o³owianych kuleczkach. Dzia³a tak¿e komisja badaj¹ca iloæ
b¹belków w napojach gazowanych, i jeszcze jedna, próbuj¹ca rozwi¹zaæ aferê nierównego nalewania p³ynów i napojów w butelki. Z t¹
akurat siê zgodzê, poniewa¿ to jawna dyskryminacja niedowidz¹cych.
Dlaczego maj¹ p³aciæ tyle samo za mniejsz¹ iloæ poniewa¿ niedopatrzyli, ¿e w butelce obok jest wiêcej? Tfu! Nikczemne praktyki. W komisji makowcowej przyst¹piono do pierwszej serii przes³uchañ. Pierwsz¹ przes³uchan¹ osob¹ by³ stwórca owego makowca.
mniszcz
DZIEKAN: Przeskakuje niskie budynki z rozbiegu i o tyczce. Jest
prawie tak silny jak lokomotywa parowa. Potrafi strzelaæ z pistoletu.
Chodzi po wodzie na krytym basenie. Czasami Bóg zwraca siê do niego.
PRODZIEKAN: Ledwo przeskakuje budkê portiera. Przegrywa
z lokomotyw¹. Czasami mo¿e trzymaæ broñ bez obawy o samookaleczenie. Bardzo dobrze p³ywa. Rozmawia ze zwierzêtami.
PROFESOR: Obija siê o ciany próbuj¹c przeskoczyæ jakikolwiek budynek. Mo¿e zostaæ przejechany przez lokomotywê. Nie dostaje amunicji. P³ywa pieskiem. Mówi do cian.
DOKTOR: Wbiega do budynków. Nie wytrzymuje konfrontacji
z rêczn¹ drezyn¹. Moczy siê pistoletem na wodê. Utrzymuje siê na
wodzie tylko dziêki kamizelce ratunkowej. Be³kocze do siebie.
PANI Z DZIEKANATU: Podnosi budynki i przechodzi pod nimi.
Zwala lokomotywê z torów. £apie pocisk zêbami i go rozgryza. Zamra¿a wodê jednym spojrzeniem. Jest Bogiem.
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W CZO£ÓWCE GARNIZONU
W Domu Wojska Polskiego w Warszawie odby³o siê uroczyste podsumowanie Mistrzostw Garnizonu Sto³ecznego w Sportach Powszechnych za 2004 rok. W rywalizacji bra³o udzia³ 27 reprezentacji poszczególnych jednostek wojskowych, dowództw, sztabów, instytutów, centrów,
departamentów, akademii wojskowych, s¹downictwa wojskowego i KG
Policji. £¹cznie w ró¿nego typu zawodach uczestniczy³o ponad 1000
zawodników (¿o³nierzy i pracowników cywilnych wojska). Rywalizowano w takich dyscyplinach sportowych jak: pi³ka siatkowa, tenis sto³owy, tenis ziemny, p³ywanie, strzelectwo, bryd¿ sportowy, biegi na orientacjê, szachy, badminton, pi³ka no¿na. W zawodach wziêli udzia³ równie¿
reprezentanci naszej uczelni. W punktacji generalnej WAT zajê³a 3 miejsce. Wyniki naszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach
sportowych wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:
§ pi³ka siatkowa (powy¿ej 40 lat): 1 m.  WAT
§ tenis ziemny (emeryci wojskowi): 1 m.  D. Dawidziuk, 2 m. 
J. Gawêda
§ p³ywanie: do 45 lat /styl dowolny/: 3 m.  R. Królak; do 45 lat /styl
klasyczny/: 2 m.  R. Królak; powy¿ej 45 lat /styl dowolny/: 3 m. 
Cz. Sergot; powy¿ej 45 lat /styl klasyczny/: 1 m.  S. Przybylski;
sztafeta 5x50 m /open/: 2 m.  WAT
§ strzelanie z pistoletu wojskowego /dru¿ynowo/: 1 m.  WAT
§ biegi na orientacjê: kategoria M  21: 1 m.  J. Sypek, 2 m. 
J. Kijewski; kategoria M  40: 1 m.  R. Chachurski; kategoria M  45:
3 m.  A. Panas
§ badminton: do 30 lat: 2 m.  P. Maræ; 31  40 lat: 1 m.  J. Zintek
41  50 lat: 1 m.  D. Kulczyk, 2 m.  J. Kowal, 3 m.  A. Zaj¹c
powy¿ej 50 lat: 2 m.  J. Kosiorek, 3 m.  T. Kêdra
gra podwójna: 1 m.  Dariusz Kluczyk-Jaros³aw Zintek
§ halowy turniej pi³ki no¿nej: 2 m.  WAT
§ pi³ka no¿na 9-osobowa: 2 m.  WAT.
Andrzej Choda³a
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Profesor nie zna³ odpowiedzi, postawi³ studentowi 5 i wo³a swojego najlepszego studenta i pyta go o odpowied.
Ten mu natychmiast odpowiada:
 Ma pan 65 lat i jest pan ¿onaty z 25- letni¹ kobiet¹, co jest legalne,
ale nielogiczne.
 Pana ¿ona ma 20-letniego kochanka, co jest logiczne, ale nielegalne.
 Pan stawia kochankowi swojej ¿ony 5 chocia¿ powinien go pan
wywaliæ na zbity pysk, a to nie jest ani logiczne, ani legalne...
***
Pewien m³ody student mia³ egzamin pisemny. Siedzia³ sobie w ostatnim rzêdzie, wiec móg³ spokojnie pisaæ.
- Pss!... Masz pierwsze? - us³ysza³ w pewnej chwili za plecami.
- Mam.
- To daj - student przepisa³ zadanie i poda³ do ty³u po kilku minutach.
- Pss!... Masz drugie?
- Mam.
- To daj. - student przepisa³ i poda³ po kolejnych kilku minutach.
- Pss!... Masz trzecie?
- Mam.
- To daj.
Po chwili student s³yszy zza pleców cichy, st³umiony g³os:
- Pss!... Zda³ pan, proszê indeks...
***
Wchodzi student na egzamin. Otwiera walizkê, wyci¹ga trzy flaszki
wódki, stawia na stole. Daje profesorowi indeks i mówi:
- Proszê TRZY pokwitowaæ.
A profesor na to:
- Dwie biorê.
oprac. SLAW

DZIEWCZYNY GÓR¥
15.01.2005 r. odby³ siê ,,Akademicki Dru¿ynowy Turniej JUDO mê¿czyzn i ,,Indywidualny Akademicki Turniej Kobiet. Na obiekty sportowe WAT przyby³o oko³o
100 studentów i studentek
reprezentuj¹cych ró¿ne wy¿sze uczelnie warszawskie.
W turnieju mê¿czyzn,
startuj¹ce ekipy  AWF,
PW, SGGW i WAT  wystawi³y do walki po dwa zespo³y. Sportow¹ rywalizacjê wygra³a zdecydowanie
reprezentacja AWF przed
SGGW, Politechnik¹ i WAT.
W czasie turnieju rozegrano Reprezentantka WAT Katarzyna Kukie³a (z lewiele zaciêtych i emocjonu- wej) wywalczy³a 2 miejsce w kat. +52 kg.
j¹cych walk. Choæ zwyciê¿yli faworyci, by³o wiele zaskakuj¹cych rezultatów walk w poszczególnych meczach.
Nasz¹ uczelniê reprezentowali: £. Szmit, P. Zaj¹c, A. Soszyñski,
R. Brejczak, P. Buda, D. Weso³owski, R. Szwedo, T. Witecki, £. Kukie³czyñski, M. Kwitek, M. Krajewski, M. Dêbecki.
Równie wiele pasjonuj¹cych i ciekawych walk odby³o siê podczas
turnieju kobiet. Studentki rywalizowa³y w dwóch kategoriach wagowych:
do 52 kg: 1 m.  K. Sku³a (AWF), 2 m.  M. Kamiñska (AWF), 3 m.
 M. Wiewiórska (PW) , 4 m.  J. Maserak (WAT).
+52 kg: 1 m.  K. Zalewska (SGGW), 2 m.  K. Kukie³a (WAT), 3 m.  K.
Majka (WAT), 4 m.  M. Ciak (WAT).
Wysoki poziom sêdziowania gwarantowa³ prezes Mazowieckiego
Okrêgowego Zwi¹zku JUDO Jerzy Bochnak oraz sêdziowie pod kierunkiem Wojciecha Borowiaka.
Zdzis³awa Król

***
Gdyby studenci napisali Bibliê to:
1. Ostatnia Wieczerza zosta³aby zjedzona nastêpnego ranka. Na zimno.
2. Z 10 przykazañ zosta³oby tylko 5, z podwójn¹ interlini¹ i mo¿liwie
du¿¹ czcionk¹.
3. Co dwa lata ukazywa³oby siê nowe, poprawione wydanie, ¿eby nie
mo¿na by³o tanio odkupywaæ egzemplarzy od starszych roczników.
4. Zakazany owoc zosta³by zjedzony natychmiast, bo w sto³ówce
tego nie daj¹.
5. Listy w. Paw³a do Rzymian sta³yby siê e-mailami w. Paw³a do:
naduzycia@rzym.gov
6. Przyczyna dla której Kain zabi³ Abla: dzielili pokój w akademiku.
7. Koniec wiata nie nazywa³by siê Armagedon tylko sesja egzaminacyjna.
8. Won z osio³kami. Jezus jedzi³by na rowerze górskim.
9. Przyczyna, dla której Moj¿esz kr¹¿y³ po pustyni przez 40 lat: nie
chcia³ pytaæ o drogê, ¿eby nie wyda³o siê, ¿e jest z pierwszego roku.
10. Bóg nie tworzy³by wiata przez 6 dni i odpoczywa³ w siódmym.
Odk³ada³by wszystko na ostatni¹ chwilê, a siódmego dnia zawali³by ca³¹ noc
***
Student przychodzi na egzamin z logiki i na bezczelnego pyta
profesora:
 Pan siê ³apie w tej logice, panie profesorze?
 Oczywicie, co za pytanie.
 To ja mam tak¹ propozycjê, panie profesorze. Zadam panu pytanie
i jeli pan nie odpowie stawia mi pan 5, a jeli pan odpowie wywala
mnie na zbity pysk.
 OK. Niech pan pyta.
 Co obecnie jest legalne, ale nielogiczne, logiczne ale nielegalne, a co
nie jest ani logiczne, ani legalne?

Zawodnicy sekcji judo UWKS-WAT serdecznie dziêkuj¹ wszystkim kibicom, znajomym, kolegom i kole¿ankom przyby³ym na zawody. Zapraszamy do podjêcia treningów judo w naszej sekcji.

Andrzej Choda³a
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BIBLIOTEKA

Wiley Interscience
Kontynuuj¹c cykl, pragnê zaprezentowaæ Pañstwu nasz najnowszy nabytek.
W roku 2005 zrezygnowalimy z prenumeraty tradycyjnej (papierowej) szeciu tytu³ów wydawanych przez wydawnictwo John
Wiley & Sons
 Advanced Materials
 Crystal Research and Technology
 International Journal of Intelligent Systems
 Mathematical Methods in the Applied Sciences
 Naval Research Logistics
 Propellants, Explosives, Pyrotechnics
W zamian, za niewiele wiêksze pieni¹dze (rzêdu kilku procent),
uzyskalimy dostêp do pe³nych treci prawie 150 czasopism. By³o
to mo¿liwe dziêki utworzeniu konsorcjum bibliotek i wspólnym
rozmowom z wydawc¹. Jako cz³onek konsorcjum mamy dostêp do
pe³nych treci wszystkich czasopism prenumerowanych przez któregokolwiek uczestnika oraz do spisów treci, abstraktów i rozszerzonych abstraktów nie tylko pozosta³ych czasopism, ale równie¿
ksi¹¿ek oraz The Cochrane Library. Dzia³y nauki, prezentowane
w bazie, to m. in.:
 chemia
 edukacja
 fizyka i astronomia
 informatyka i cybernetyka
 in¿ynieria
 matematyka
 materia³oznawstwo
 medycyna
 nauki przyrodnicze
 nauki spo³eczne
 prawo

Rys 1.

W przewa¿aj¹cej wiêkszoci dostêpnych czasopism mo¿na czytaæ artyku³y od 1996 roku (kilka jest nawet wczeniejszych).
Korzystanie z bazy rozpoczynamy od strony http://www.interscience.wiley.com/ (rys. 1).
Jak widaæ, mo¿na przegl¹daæ wed³ug dzia³u, rodzaju publikacji,
lub zacz¹æ wyszukiwanie. Je¿eli klikniemy w nazwê dzia³u otrzymujemy ekran, na którym mamy listê najpopularniejszych artyku³ów oraz dalsze mo¿liwoci zawê¿enia dziedziny (rys. 2).
Gdy w koñcu dotrzemy do ciekawego artyku³u, mo¿emy przeczytaæ abstrakt, jednak czasem po klikniêciu na odsy³acz do pe³nej
treci, otrzymujemy informacjê o braku dostêpu (rys. 3).
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Rys 2.

Oznacza to, ¿e artyku³ ten nie jest w ¿adnym z prenumerowanych
czasopism. Czy jednak oznacza to koniec mo¿liwoci? Nie. W trakcie
negocjacji z wydawc¹ uzyskalimy co, co nazywa siê po angielsku
ArticleSelect Tokens i daje mo¿liwoæ dostêpu do pe³nych treci dowolnych artyku³ów. Liczba tokenów jest niestety ograniczona, wiêc
aby je uzyskaæ, trzeba przyjæ do Biblioteki, przy czym pierwszeñstwo bêd¹ mieli pracownicy naukowi Akademii (studenci tylko w uzasadnionych wypadkach za zgod¹ dziekana).

Rys 3.

Jak zawsze, wszelkie uwagi, spostrze¿enia (szczególnie dotycz¹ce róde³ informacji w wersji elektronicznej) sugestie i wnioski s¹ dla
nas bardzo cene. Mo¿na je zg³aszaæ pracownikom Oddzia³u Informacji
Naukowej BG WAT w dogodny dla Pañstwa sposób :
poczt¹ elektroniczn¹ : oin@wat.edu.pl
telefonicznie 839-396
osobicie: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9-20, w soboty w godz. 916 ( I piêtro, pokój 213).
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ownej WAT
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Archiwum autora

HOBBY

I znów cudowne dziecko. Graæ w szachy nauczy³ go ojciec we
wczesnym dzieciñstwie. Ju¿ w latach szkolnych uczêszcza³ na zajêcia
w kó³ku szachowym przy Pa³acu M³odzie¿y
w Rydze. W wieku 15 lat wystêpowa³ w wielu turniejach mistrzowskich na £otwie (Wówczas £otewska SRR), zajmuj¹c dobre miejsca.
By³y to g³ównie turnieje dru¿ynowe, ale równie¿ indywidualne.
Znacz¹cym osi¹gniêciem tego okresu by³o
zdobycie przez niego w 1953 r. tytu³ mistrza
£otewskiej SRR. Mia³ wtedy 17 lat. Zacz¹³
uczestniczyæ w turniejach o mistrzostwo
ZSRR. W 1956 r., w pó³finale XXIII mistrzostw ZSRR zaj¹³ I miejsce, a w finale poMichai³ Tal
dzieli³ V  VII. Okres jego najwiêkszych osi¹gniêæ przypada na lata 1957  1960. W 1957 r. zdoby³ I miejsce w finale mistrzostw ZSRR, a w 1958 r powtórzy³ ten sukces. Wtedy przyst¹pi³ do walki o tytu³ mistrza wiata. Jesieni¹ 1958 r. zwyciê¿y³
w turnieju miêdzystrefowym w Portoro¿u, a tym samym awansowa³
do ósemki pretendentów do tytu³u mistrza wiata. W turnieju pretendentów rozegranym jesieni¹ 1959 r. w Jugos³awii zdoby³ znów I miejsce i tym samym zakwalifikowa³ siê do meczu o tytu³ mistrza wiata
z M. Botwinnikiem.
Mecz ten zosta³ rozegrany w Moskwie wiosn¹ 1960 r. i zakoñczy³
si zdecydowanym zwyciêstwem Tala (+6-2=13). W meczu tym Tal
wykorzysta³ znaczn¹ ró¿nicê wieku i swoje wybitne zalety: atakuj¹cy
styl gry, talent kombinacyjny, umiejêtnoæ szybkiej oceny pozycji
i b³yskawiczne obliczanie najbardziej skomplikowanych wariantów.
Mecz rewan¿owy z Botwinnikiem rozegra³ wiosn¹ 1961 r. Jego
grony przeciwnik obra³ tym razem taktykê, uwzglêdniaj¹c¹ charakterystyczne cechy gry Tala: Maksymalnie upraszcza³ pozycjê i. d¹¿y³
do spokojnej gry pozycyjnej, by uniemo¿liwiæ Talowi zab³yniêcie
swoim talentem kombinacyjnym. Mecz wygra³ Botwinnik z wynikiem (+10-5=6). Jeszcze wielokrotnie Tal startowa³ w turniejach miêdzystrefowych i strefowych odnosz¹c sukcesy, lecz tytu³u mistrza wiata ponownie nie osi¹gn¹³. Kilkakrotnie wygrywa³ równie¿
turnieje o indywidualne mistrzostwo ZSRR.
Do teorii gry szachowej wszed³ wariant Tala w obronie sycylijskiej.
Prywatnie Tal ukoñczy³ filologiê rosyjsk¹ i zajmowa³ siê dziennikarstwem. By³ naczelnym redaktorem ³otewskiego dwutygodnika

achs. Napisa³ dwie ksi¹¿ki: o meczu z Botwinnikiem i zbiór swoich
najlepszych partii.
Poni¿ej przedstawiono partiê, rozegran¹ na XVI Olimpiadzie Szachowej w Lipsku, w 1960 r. przez Michai³a Tala i Miguela Najdorfa,
wielokrotnego mistrza Argentyny.

Bia³e: Tal (ZSRR)

Obrona sycylijska
Czarne: Najdorf (Argentyna)

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Ge3 a6 7. f4 b5
8. Hf3 Gb7 9. Gd3 Sbd7 10. 0-0 Ge7 11. a3 0-0 12. Hh3 Hc7 13. Wae1
Sc5 14. Gf2 d5 15. exd5 Sxd3 16. cxd3 Gxd5 17. Sxd5 exd5 18. Sf5 Gc5
19. d4 Ga7 20. Gh4 Se4
Czarne: Najdorf (Argentyna)

Bia³e: Tal (ZSRR)

21. Wxe4 dxe4 22. Gf6 Hb6 23. Gxg7 Wfe8 24. Ge5 Hg6 25. Sh6+
Kf6 26. f5 i Czarne podda³y siê. By³a to jedyna przegrana Najdorfa na
Olimpiadzie w Lipsku.
P. S. Mieczys³aw Najdorf by³ przed II wojn¹ wiatow¹ szachist¹ polskim, urodzonym w Warszawie. Na Olimpiadzie Szachowej
w Buenos Aires w 1939 r. reprezentowa³ Polskê na II szachownicy,
na której uzyska³ najlepszy wynik w dru¿ynie (+12-2=4). Po wybuchu wojny pozosta³ na sta³e w Argentynie. Nie wróci³o te¿ do
Europy kilku szachistów niemieckich. Argentyna sta³a siê wiatow¹ potêg¹ szachow¹.

G £ O S A K A D E M I C K I WAT

Wydawca:
Wo j s k o w a A k a d e m i a T e c h n i c z n a

Skanowanie: Marcin Bia³as, S³awomir Dêbski,
Grzegorz Rosiñski
Sk³ad komputerowy i ³amanie: S³awomir Dêbski
Przygotowanie do druku: Redakcja Wydawnictw WAT

Adres redakcji:
ul. Kaliskiego 19, pok. 207 (Biblioteka G³ówna WAT)
00-908 Warszawa 49
tel. (6)83-92-67

Druk:
PROMOCJA XXI Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 232A
02495 Warszawa

Redakcja:
Redaktor naczelny: El¿bieta D¹browska, edabrowska@wat.edu.pl
Wspó³pracownicy: Szymon Matuszewski, Adam Rdzanek, Piotr
Staniak, Marta Szynkowska

Nak³ad: 1000 egz.

Pismo Pracowników i Studentów

18

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz
zmiany tytu³ów.

G³os Akademicki nr 01/2005

Sposób na weekend
Pomys³ aktywnego spêdzenia wyd³u¿onego, listopadowego weekendu powsta³ po raz pierwszy w grupie je¿d¿¹cych na rowerach studentów
WAT cztery lata temu. Przyznam, ¿e na pocz¹tku mia³em sporo w¹tpliwoci, bo przecie¿ to ju¿ póna pora roku, raczej ch³odna, czêsto
deszczowa. Postanowilimy jednak nie daæ za wygran¹. Za³o¿enie by³o nastêpuj¹ce: dostajemy siê poci¹giem do wybranego miejsca w kraju,
tam zak³adamy bazê, z której wyje¿d¿amy na wycieczki rowerowe do ciekawych miejsc. Ca³e przedsiêwziêcie trwa³oby 3 lub 4 dni.
W 2001 r. wysuniêto propozycjê wyjazdu na trzy dni do Puszczy
Bia³owieskiej i tak te¿ siê sta³o. G³ówn¹ atrakcjê wyprawy stanowi³o
zwiedzanie Bia³owieskiego Parku Narodowego. Jedzilimy na rowerach po olbrzymim kompleksie lenym, jak¿e niezwyk³ym i niepowtarzalnym. To ju¿ chyba jedyne miejsce w Europie, gdzie mo¿na spotkaæ fragmenty pierwotnej puszczy. Tak wysokich i roz³o¿ystych drzew
i to w takiej iloci nikt z nas wczeniej nie widzia³. Wprost czu³o siê
ich potêgê. Wchodz¹c na teren cis³ego rezerwatu mielimy wra¿enie wst¹pienia w wiat, jak ze starych bani. Potê¿ne, przewa¿nie
dêby, maj¹ce ok. 300 lat lub wiêcej, zwalone pnie, poroniête mchem,
nieprzebyty g¹szcz rolinnoci z opad³ymi liæmi, a wszystko nietkniête ludzk¹ rêk¹. Zdawa³oby siê, ¿e brak tu tylko skrzatów i dobrych wró¿ek. W istniej¹cym na terenie puszczy rezerwacie pokazowym dzikich zwierz¹t ogl¹dalimy z uwag¹ ¿yj¹ce w zagrodach ¿ubry,
koniki polskie, ³osie, dziki, wilki. Mieszkañcy zagród zupe³nie nie byli
zainteresowani nasz¹ obecnoci¹. No, mo¿e tylko koniki dostrzeg³y
nas, podesz³y i nawet pozwoli³y siê pog³askaæ.

Przed Parkiem Pa³acowym w Bia³owieskim Parku Narodowym.

W listopadzie 2002 r. pojechalimy rowerami do Kazimierza Dolnego. Jad¹c od strony Pu³aw bylimy zaskoczeni ró¿norodnoci¹
krajobrazu. Wysok¹ skarpê wilan¹ przecina³y liczne w¹wozy, przez
które prowadzi³y dró¿ki. Po bokach pionowo wznosz¹ce siê na
kilka metrów ciany ods³ania³y
mnóstwo korzeni drzew, rosn¹cych tu¿ przy w¹wozie. Oprócz
podziwiania piêkna krajobrazu
lessowego moglimy æwiczyæ
ostre zjazdy. Dró¿ki na dnie w¹wozów by³y piaszczyste, b³otniste, a czasami gliniaste. Szczegól- W Kazimierskim Parku Krajobrazowym.
nie glina wspaniale przylega³a do
naszych ubrañ i rowerów. Nawet przy wykorzystaniu sporej iloci
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wody nie dawa³a siê zmyæ. W Kazimierzu oprócz jazdy rowerem zajmowalimy siê zwiedzaniem. Miasto zachowa³o zabytkowy uk³ad
urbanistyczny dawnego orodka handlu na szlaku wilanym. Jest
pe³ne starych kamieniczek, spichlerzy i innych cennych zabytków.
Nasze najwiêksze zainteresowanie zwróci³y dwie kamienice: Pod w.
Krzysztofem i Pod w. Miko³ajem. Ich zdobione rzebami fasady s¹
przeliczne. Zachwycalimy siê nimi w dzieñ i podczas wieczornych
spacerów. W miecie znajduje siê ponadto sporo przytulnych i gustownie urz¹dzonych restauracji, pubów, kawiarenek.
W listopadzie 2003 r. zajrzelimy do Sandomierza. Ju¿ pierwszego
dnia zjechalimy w dó³ w¹wozem w. Jadwigi. Przypomnia³ siê nam
Kazimierski Park
Krajobrazowy
z poprzedniego
roku. W miecie
zwiedzilimy sporo znanych obiektów zabytkowych.
Jednak g³ówne
atrakcje czeka³y
na nas poza nim.
Odwiedzilimy
s³ynny
zamek
w Baranowie Sandomierskim. Odrestaurowany i dobrze utrzymany,
jest piêkny zarówno z zewn¹trz, jak i
od rodka. Cieka- W¹wóz w. Jadwigi w Sandomierzu.
wie prezentuje siê
arkadowy dziedziniec z dwoma kondygnacjami kru¿ganków. Spaceruj¹c po nich mo¿na by³o podziwiaæ i fotografowaæ zamek z ka¿dej

Wejcie do zamku w Baranowie Sandomierskim.
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p³aszczyzny. W Ujedzie zwiedzilimy ruiny zamku Krzy¿topór. To
bardzo interesuj¹cy obiekt. By³ kiedy okaza³¹ rezydencj¹ rodu Ossoliñskich. Podobno posiada³ tyle okien, co dni w roku, tyle pokojów
co tygodni, tyle sal, ile miesiêcy oraz 4 wie¿e symbolizuj¹ce pory
roku. Niestety, dzi to ju¿ tylko ruiny, jednak nadal daj¹ wyobra¿enie
minionej wietnoci.
Ostatniego dnia odwiedzilimy Krzemionki Opatowskie. Mimo,
¿e dojechalimy na miejsce tu¿ przed zamkniêciem obiektu, uda³o
siê nam go zwiedziæ, dziêki uprzejmoci pracowników rezerwatu
archeologicznego. Zeszlimy nawet pod ziemiê i chodzilimy po
chodnikach starej kopalni. To w³anie tutaj w neolicie (III i II wiek
p.n.e.) wydobywano krzemieñ. Jest to jeden z najwiêkszych tego
typu obiektów w Europie. Na powierzchni nie widaæ ¿adnych ska³,
jedynie las i miêkk¹ glebê. Schodz¹c szybem kilka metrów pod
ziemiê nagle znajdujemy siê jakby w innym wiecie. Ukazuje siê
twarde skaliste pod³o¿e wapienne ze z³o¿ami krzemienia. Ska³y
w dobrze owietlonym korytarzu kopalni ukazuj¹ wszystkie odcienie swych barw. Id¹c kilkudziesiêciometrowym korytarzem, na
poszczególnych stanowiskach, mo¿emy siê zapoznaæ z warunkami w jakich wydobywano krzemieñ.

ropie. W pobli¿u niego stoi pomnik z napisem: Miko³aj Kopernik,
toruñczyk, ruszy³ Ziemiê, zatrzyma³ S³oñce i niebo. Wiêkszoæ turystów w³anie tu robi³a pami¹tkowe zdjêcia. A¿ chcia³o siê tam byæ,
pooddychaæ tym powietrzem, wczuæ siê w atmosferê. Wieczorami
przesiadywalimy w wype³nionych prawie do ostatniego miejsca stylowych pubach, przyozdobionych niczym redniowieczne karczmy,
czêsto przy kominku.
Nie tylko Toruñ i okolice zwiedzalimy. Trasa jednej wycieczki
wiod³a do Golubia-Dobrzynia. Znajduje siê tam zamek nad sam¹ Drwêc¹, bardzo dobrze usytuowany, na wysokim i stromym wzgórzu. Kiedy by³ siedzib¹ komturów krzy¿ackich, pierwotnie gotycki, póniej
przebudowany w stylu renesansowym. Obecnie odrestaurowany,
mieci siê w nim hotel i muzeum. Dooko³a zamku s¹ poustawiane
potê¿ne kolumbryny. Z pobliskiej platformy widokowej rozpocieraj¹ siê wspania³e widoki na okolicê i sam zamek.
Trasa drugiej wycieczki zaprowadzi³a nas do Biskupina. Na
pó³wyspie, nad samym jez. Biskupiñskim, ogl¹dalimy rekonstrukcjê osady obronnej kultury ³u¿yckiej. To kolejna lekcja historii.
Tym razem z gotyckich, murowanych budowli przenielimy siê
do drewnianych. W obrêbie fragmentu wa³u drewniano-ziemnego
znajduj¹ siê dwa rzêdy domów mieszkalnych. Moglimy zobaczyæ
w jakich warunkach ¿yli mieszkañcy osady ok. 2500 lat temu.
Wspólna izba, du¿e piêtrowe ³o¿e, palenisko porodku, brak komina, jedynie otwór w dachu, a w ca³ym pomieszczeniu pó³mrok,
bo brak otworów okiennych. W pomieszczeniach mieszkalnych
i w ca³ej osadzie musia³o byæ doæ ciasno. W obrêbie rezerwatu
archeologicznego w zagrodach znajduj¹ siê hodowle konika polskiego i owcy wrzosówki. Pierwszy raz widzielimy taki gatunek
owiec: by³y p³oche i ucieka³y. Koniki wygl¹da³y znajomo i tak te¿
siê zachowywa³y. We wspó³czesnym budynku znajduje siê muzeum archeologiczne, które z zainteresowaniem zwiedzilimy.

Na mocie w Toruniu.

W 2004 r. celem naszej listopadowej wyprawy by³ rodzinny gród
Miko³aja Kopernika  Toruñ. To przepiêkne miasto z wieloma wspania³ymi zabytkami. Zwiedzalimy je najczêciej wieczorem, gdy¿ w ci¹gu dnia pokonywalimy trasy rowerowe. Stare miasto w wietle lamp
wygl¹da³o przelicznie. Po uliczkach do pónych godzin przechadza³o siê sporo mieszkañców i turystów. Najwiêcej osób spacerowa³o
w pobli¿u ratusza. Podobno jest to najpiêkniejszy gotycki ratusz w Eu-

Rekonstrukcja osady obronnej w Biskupinie.

Nie zd¹¿ylimy odwiedziæ muzeum kolei w¹skotorowej w pobliskiej Wenecji, a szkoda. Zabrak³o nam czasu, musielimy wracaæ.
Czy jest to dobry pomys³ na spêdzenie kilku wolnych dni? Uwa¿am, ¿e tak. Przez te cztery listopadowe wyjazdy pogoda nam sprzyja³a, atmosfera w grupie by³a wietna. Poznalimy wiele wspania³ych
miejsc na terenie Polski i mylê, ¿e ka¿dy powinien je zobaczyæ. Dlatego namawiam do zwiedzania w³asnego kraju.
Krzysztof Kêpniak
fot.: £ukasz Wo¿biñski, Sebastian Chojnowski,
Marcin Pa,Tomasz Patrzyk¹t
Zamek w Golubiu - Dobrzyniu.

