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Grzegorz Rosiñski

45 osób  w wiêkszoci studentów cywilnych  uczestniczy³o 3 lutego w pierwszej
w tym roku kalendarzowym akcji poboru krwi i
osocza zorganizowanej
przez Klub Honorowych
Dawców Krwi przy
Wojskowej Akademii
Technicznej i Stacjê
Krwiodawstwa przy
Centralnym Szpitalu
Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej. W sumie zebrano
17,55 l krwi i 3,6 l osocza. Kolejna akcja odbêdzie siê w kwietniu. O dok³adnym terminie poinformujemy w nastêpnym numerze. (ed)

Uwierzyæ piosence

Psy w akademikach
Zapowiadane na pocz¹tku grudnia ub. r. zintegrowane dzia³ania profilaktyczne maj¹ce na celu walkê ze zjawiskiem narkomanii
w wojsku, w tym równie¿ w rodowisku studentów naszej uczelni,
sta³y siê faktem. 7 lutego br., tj. pierwszego
dnia zimowej sesji egzaminacyjnej w WAT, funkcjonariusze Mazowieckiego Oddzia³u ¯andarmerii Wojskowej i Policji
przeprowadzili wyryw- Podczas przeszukiwania jednego z pokojów.
kow¹ kontrolê na zawartoæ narkotyków w organizmie zarówno wród m³odzie¿y z Kursu
S³uchaczy na ¯o³nierzy Zawodowych, jak i wród studentów cywilnych naszej Alma Mater. W stosunku do osób, u których testy
da³y pozytywny wynik bêd¹ wyci¹gniête konsekwencje. Kolejne
tego typu akcje odbêd¹ siê ju¿ niebawem.
Wiêcej o problemie narkotyków wród m³odzie¿y mo¿na przeczytaæ w artykule Anny Siberskiej na str. 9 G³osu. (ed)
S³awomir Dêbski

Cywilni coraz ofiarniejsi

Na wype³nionej po brzegi sali widowiskowej Klubu znajdowali siê zarówno zagorzali fani artystki, jak
i osoby, u któych nazisko Geppert nie wzbudza³o dot¹d wiêkszych emocji. I, paradoksalnie, na tych
ostatnich recital wywar³ najwiêsze wra¿enie.  Na Edytê Geppert patrzy³am dotychczas przez pryzmat
kilku jej najbardziej znanych przebojów. Nie mia³am pojêcia, jak ró¿norodny jest jej dzisiejszy repertuar  mówi³a pragn¹ca zachowaæ anonimowoæ trzydziestoparoletnia Kasia, mieszkanka Bemowa.
I nic w tym dziwnego, bowiem Geppert  podobnie jak Micha³ Bajor czy Katarzyna Groniec  jest
artystk¹ niszow¹, w dodatku  jak przyzna³a w jednym z wywiadów  nie rozpieszczan¹ przez polskie
media. Nie wdziêczy sie do publicznoci, nie ulega sezonowym modom, piewa to, co lubi, i ... jest
obecna na scenie ponad 20 lat. (ed)

Zdzis³awa Król

Wielka profesjonalistka z wewnêtrzn¹ g³êbi¹, oszczêdna w formie, jak powiedzia³ o niej Bu³at Okud¿awa. Pe³na szacunku dla
publicznoci, ubrana, jak zawsze, w czarny strój. Edyta Geppert, bo o niej mowa, 13 i 14 lutego wyst¹pi³a w Klubie WAT. Oprócz
najbardziej znanych utworów, takich jak: Jaka ró¿a, taki cierñ, Zamiast czy Och, ¿ycie, kocham ciê nad ¿ycie, zaprezentowa³a piosenki ze swojej najnowszej, wydanej w 2002 roku p³yty
Wierzê piosence. Artystce towarzyszyli Krzysztof Herdzin (instrumenty klawiszowe), Jerzy Szarecki (tr¹bka, instrumenty dête) oraz Piotr Loretz (scenariusz i re¿yseria).

Edyta Geppert urodzi³a siê 27.11.1953 r. w Nowej Rudzie. Z wyró¿nieniem ukoñczy³a
Wydzia³ Piosenki redniej Szko³y Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
Piotra Loretza (najpierw profesora, potem opiekuna artystycznego, mened¿era i mê¿a).
Zadebiutowa³a w marcu 1984 r. na Przegl¹dzie Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu, gdzie
zdoby³a I nagrodê. Wspó³pracowa³a z kabaretami W. M³ynarskiego i J. Pietrzaka. Od 1985
r. wystêpowa³a z w³asnymi recitalami z repertuarem polskim oraz obcojêzycznym: francuskim, hiszpañskim i angielskim. W 1987 r. przebywa³a w Pary¿u na stypendium MKiS i rz¹du
francuskiego. Koncertowa³a w Belgii, Czechos³owacji, Francji, Niemczech, ZSRR, Anglii
oraz w orodkach polonijnych USA, Kanady i Australii. Jest laureatk¹ nagrody im. Karola
Musio³a na KFPP Opole 84 za interpretacjê piosenki Jaka ró¿a, taki cierñ, Grand Prix oraz
nagrody FIDOF na festiwalu w La Valetta (Malta) w 1985 r., I nagrody w kategorii recitalu na
Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych w Rzeszowie w 1985 r., Z³otej Liry i nagrody
publicznoci na festiwalu w Bratys³awie w 1985 r., Grand Prix w koncercie piosenki aktorskiej i kabaretowej na KFPP Opole 86 za piosenkê To nic, ¿e to sen, Victora dla najciekawszej osobowoci TVP w latach 1987-88, II nagrody i nagrody dziennikarzy na festiwalu
w Scheveningen (Holandia) w 1990 r. i Grand Prix na KFPP Opole 95 za Id swoj¹ drog¹.
OK£ADKA: Sesja egzaminacyjna na Wydziale Mechanicznym. Dyrektor Instytutu Materia³oznawstwa i Mechaniki
Technicznej WME WAT dr hab. in¿. Zbigniew Bojar, prof. WAT odczytuje wyniki egzaminu z przedmiotu Materia³y
konstrukcyjne w budowie maszyn studentom I roku studiów stacjonarnych.
Zdjêcie: Zdzis³awa Król
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Ambasador Ashe w WAT

Zdzis³awa Król

- Jestem pod du¿ym wra¿eniem tego, co tutaj widzia³em.
Prowadzone w Akademii prace robi¹ wra¿enie. Polska jest
wspania³ym partnerem Stanów Zjednoczonych  stwierdzi³ Victor Ashe, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce na zakoñczenie wizyty, która odby³a siê w Wojskowej Akademii Technicznej 4 lutego br. Ambasadorowi towarzyszyli: p³k Stanley Prusiñski, dr Richard Olesinski i mjr Ray Wojcik z Biura Wspó³pracy
Obronnej przy Ambasadzie USA w Polsce.
Po krótkiej prezentacji historii, struktury organizacyjnej Akademii, osi¹gniêæ naukowo-badawczych i mo¿liwoci kszta³cenia
przez prorektora WAT ds. kszta³cenia prof. Rados³awa Trêbiñskiego, p³k dr in¿. Franciszek Kuczmarski zreferowa³ stan i perspektywy wspó³pracy naszej uczelni z Naval Postgraduate School w Monterey. Ambasadora szczególnie interesowa³y wyzwania stoj¹ce przed Akademi¹ w najbli¿szym czasie.
Nastêpnie rektor WAT gen. bryg. prof. Bogus³aw Smólski
zaprosi³ amerykañskich goci do praktycznego zapoznania siê
z unikalnymi w skali kraju laboratoriami i pracowniami szkoleniowymi. Komendant WTW p³k Zbigniew Bielecki przedstawi³ Park
Techniki Wojskowej nawi¹zuj¹c do odbywaj¹cych siê akurat
programowych zajêæ studentów V roku Wydzia³u Mechatroniki.
Szczególnym zainteresowaniem ambasadora cieszy³ siê czo³g PT
91 Twardy i jego modernizacje prowadzone w WAT. Rezultaty
prac zespo³ów z Wydzia³u Techniki Wojskowej pracuj¹cych nad
najnowoczeniejszymi technologiami podwójnego przeznaczenia, wielokrotnie nagradzane za innowacyjnoæ na forum miêdzynarodowym, by³y tak¿e przedmiotem zainteresowania amerykañskich goci.
Dyrektor Instytutu Optoelektroniki p³k dr hab. in¿. Henryk
Fiedorowicz w Laboratorium Zak³adu Technologii Optoelektronicznych zaprezentowa³ gociom prowadzone tam badania w
dziedzinie nanostruktur. Poinformowa³ ich równie¿ o wspó³pracy Instytutu z amerykañskimi orodkami naukowymi Lawrence
Livermore Laboratory Uniwersytetu Kolorado oraz innymi. Delegacja amerykañska zapozna³a siê te¿ z ró¿nego rodzaju detektorami, w tym znajduj¹cymi zastosowanie w systemach bezpie-

czeñstwa. Obecny w instytucie dr hab. in¿. Stanis³aw K³osowicz
z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej omówi³ prowadzone na wydziale prace z dziedziny ciek³ych kryszta³ów i ich
wykorzystania do detekcji broni chemicznej i biologicznej.
Dzia³anie komory bezechowej znajduj¹cej siê na Wydziale
Elektroniki, jedynego tego typu urz¹dzenia w Polsce, objania³
dr in¿. Bartosz Orliñski. Z kolei dr in¿. Jerzy £opatka omówi³
najnowsze prace badawcze Instytutu Telekomunikacji w zakresie systemów telekomunikacyjnych, obróbki sygna³ów, systemów SIGINT i COMMINT. Dr in¿. Andrzej Pieniê¿ny reprezentuj¹cy Instytut Radiolokacji przedstawi³ szczegó³owo zakres prac
naukowo-badawczych w dziedzinie techniki radarowej, mikrofal
oraz walki radioelektronicznej.
 Nasze osi¹gniêcia i opracowania przek³adaj¹ siê na proces dydaktyczny, bowiem pozwalaj¹ kszta³ciæ studentów w rodowisku najnowszych technologii  powiedzia³ rektor WAT gen.
bryg. prof. B. Smólski. Na zakoñczenie wizyty ambasador USA
wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej uczelni i wymieni³ z rektorem
okolicznociowe upominki.
Jerzy Markowski

Szczególnym zainteresowaniem ambasadora USA cieszy³ siê czo³g PT 91 Twardy i jego modernizacje prowadzone w WAT.
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POWSTA£A NOWA PLATFORMA

cz³onkowie Centrum Zaawansowanych Technologii Ochrona
ludnoci i rodowiska przed ska¿eniami  Wojskowy Instytut
Chemii i Radiometrii, Instytut Przemys³u Organicznego, G³ówny
Instytut Górnictwa, FASER i Zak³ad Dowiadczalny Sarzyna.
Wród za³o¿ycieli platformy jest równie¿ Instytut Techniczny
Wyrobów W³ókienniczych MORATEX .
Integruj¹c rodowiska naukowe z przemys³em mo¿emy jako
kraj byæ licz¹cym siê partnerem i beneficjentem podobnych inicjatyw w Unii Europejskiej.MON na pewno bêdzie wspiera³ tê
inicjatywê  stwierdzi³ J. Zemke, gratuluj¹c rektorowi WAT
inicjatywy powo³ania platformy. Z kolei dyrektor BUMAR-u Roman Baczyñski  wyra¿aj¹c s³owa uznania dla platformy  podkreli³, ¿e przemys³ zbrojeniowy w³¹czy siê w jej prace ca³¹ par¹.
Powo³ana platforma, jak podkreli³ gen. bryg. prof. B. Smólski,
ma charakter otwarty. Zgodnie z przyjêtymi zasadami, mo¿e
do niej przyst¹piæ ka¿dy, kto ma co do zaoferowania w dziedzinie
technologii zwi¹zanych z systemami bezpieczeñstwa.

7 lutego br. odby³o siê w naszej Alma Mater spotkanie Grupy
Inicjatywnej Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeñstwa, w czasie którego podpisano porozumienie o utworzeniu platformy. W spotkaniu zainicjowanym przez WAT i poprzedzonym dwoma seminariami przygotowawczymi z zakresu
zarz¹dzania systemami bezpieczeñstwa wziêli udzia³ Janusz Zemke, I zastêpca ministra obrony narodowej, sekretarz stanu
w MON oraz adm. floty Ryszard £ukasik, zastêpca szefa BBN.

Jerzy Markowski

Zdzis³awa Król

JAK KSZTA£CIÆ PRZYSZ£YCH
OFICERÓW?
Wypracowany w Wojskowej Akademii Technicznej projekt 
model kszta³cenia kadr oficerskich dla polskich si³ zbrojnych XXI
wieku oraz miejsce i rola naszej uczelni w tym modelu, a tak¿e zmiany
jakie niebawem dokonaj¹ siê w polskim systemie szkolnictwa wy¿szego (wejcie w ¿ycie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym) by³y g³ównymi tematami wizyty, jak¹ na zaproszenie rektora WAT gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego, 9 lutego br., z³o¿y³ w naszej Alma Mater I zastêpca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczys³aw Cieniuch.
Podczas spotkania z w³adzami WAT  rektorem, prorektorami: ds. kszta³cenia i ds. nauki, dziekanami wszystkich wydzia³ów
akademickich oraz komendantem Wydzia³u Techniki Wojskowej
 gen. Cieniuch z uznaniem odniós³ siê do utworzonej dwa dni
wczeniej, tj. 7 lutego br., z inicjatywy Akademii, Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeñstwa grupuj¹cej najwa¿niejsze orodki naukowe i czo³owe firmy przemys³owe.
Na zakoñczenie roboczej wizyty, I zastêpca szefa Sztabu Generalnego WP zapozna³ siê z zapleczem dydaktycznym Parku Techniki
Wojskowej. Obejrza³ znajduj¹ce siê w Instytucie Telekomunikacji
na Wydziale Elektroniki laboratoria: radiokomunikacji, urz¹dzeñ koñcowych i komutacji oraz radioelektroniki lotniczej w Instytucie Radioelektroniki. (ed)

Powo³anie platformy technologicznej grupuj¹cej czo³owe firmy przemys³owe oraz najwa¿niejsze orodki naukowe ma s³u¿yæ
po³¹czeniu wysi³ków dla optymalnego wykorzystania funduszy
na badania, rozwój i wdro¿enia nowoczesnych technologii znajduj¹cych zastosowanie w systemach bezpieczeñstwa. Powstanie
platform technologicznych w Polsce to porednio odpowied
na tworzenie w Europie, z inicjatywy Rady Europy, platform technologicznych grupuj¹cych najwa¿niejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny, tzn. przemys³,
instytucje naukowe, instytucje finansuj¹ce i u¿ytkowników.
Witaj¹c przyby³ych cz³onków grupy inicjatywnej rektor WAT
gen. bryg. prof. Bogus³aw Smólski stwierdzi³, i¿ platforma ...bêdzie d¹¿yæ do tego, aby programy dotycz¹ce badañ, innowacji,
ale i wykszta³cenia dawa³y lepsze praktyczne wykorzystanie osi¹gniêæ naukowych.
Ze strony przemys³u w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele takich firm jak m.in.: firmy skupione w Grupie Kapita³owej
BUMAR - RADWAR, Fabryka Broni £ucznik - Radom, Przemys³owe Centrum Optyki, CENREX, FADROMA, MASKPOL,
WSK-PZL Warszawa Zak³ady Mechaniczne Tarnów, Zak³ady
Produkcji Specjalnej w Pionkach, Zak³ady Metalowe Kranik,
a tak¿e RADMOR i DGT.
Grupê firm i instytutów zajmuj¹cych siê rozwojem i produkcj¹
sensorów i systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem reprezentowali m.in. Przemys³owy Instytut Telekomunikacji, Wojskowy Instytut £¹cznoci, Centrum Techniki Morskiej i spó³ka FILBICO.
rodowisko orodków naukowo-badawczych na rzecz rozwoju technologii wystêpowa³o jako konsorcjum uczelni, w sk³ad którego wchodz¹: WAT, AGH, AMW, Akademia Morska, Politechniki: Gdañska, Warszawska i Krakowska. Ponadto do udzia³u
w platformie zostali zaproszeni m.in. Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arniczej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, a tak¿e
4

Zdzis³awa Król

Spotkanie Grupy Inicjatywnej Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeñstwa.

Podczas wizyty w Instytucie Telekomunikacji.
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Nasza Akademia rozpoczê³a nowy rok do³¹czaj¹c do Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich - European University Association. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 21 stycznia
2005 roku Rada Stowarzyszenia
Uniwersytetów Europejskich
obraduj¹ca w Brukseli pozytywnie rozpatrzy³a wniosek WAT
o nadanie cz³onkostwa EUA
i chcemy powitaæ Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ jako rzeczywistego cz³onka Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich.
EUA liczy w chwili obecnej 759 cz³onków z 45 krajów wiata.
Misj¹ najbardziej reprezentatywnej w Europie organizacji z zakresu edukacji i badañ naukowych jest promowanie rozwoju spójnego systemu edukacji akademickiej i badañ naukowych w Europie.
G³os Stowarzyszenia w przedmiotowym zakresie jest wa¿nym i licz¹cym siê na forum Unii Europejskiej. EUA aktywnie wspiera
cz³onkowskie autonomiczne szko³y wy¿sze w podnoszeniu poziomu jakoci kszta³cenia i badañ naukowych, jak równie¿ wspomaga ich udzia³ w pracach europejskiej spo³ecznoci akademickiej.
Co nam daje  poza niew¹tpliwym presti¿em  przynale¿noæ
do Stowarzyszenia? W praktycznym tego s³owa znaczeniu EUA
umacnia rolê uczelni cz³onkowskich na polu European Higher
Education (EHEA) i European Research Area (ERA) poprzez bezporedni wp³yw na kszta³towanie polityki w tym zakresie. Uczelnie bêd¹ce cz³onkami EUA uczestnicz¹c w przygotowywaniu kluczowych projektów edukacyjnych maj¹ bezporedni¹ mo¿liwoæ
wprowadzania ich rezultatów znacznie szybciej na swoim podwórku. Przynale¿noæ do EUA u³atwia wspó³pracê miêdzy uczelniami na poziomie europejskim, a tak¿e umo¿liwia udzia³ w znacz¹cych programach z obszaru EHEA i ERA. Wojskowa Akademia
Techniczna bêdzie otrzymywaæ wa¿ne publikacje studyjne analizuj¹ce aktualne trendy w wiatowej edukacji akademickiej.
Ka¿dy z pracowników i studentów WAT mo¿e zapoznaæ siê
szczegó³owo ze Stowarzyszeniem, do którego przyst¹pilimy, pod
adresem internetowym www.eua.be
Jerzy Markowski

MARIA¯ WYDZIA£U ELEKTRONIKI
Z WOJSKAMI £¥CZNOCI
7 lutego br. w Wydziale Elektroniki WAT odby³o siê spotkanie najwy¿szych rang¹ przedstawicieli Wojsk £¹cznoci i Informatyki Si³ Zbrojnych RP z kierownictwem Wydzia³u. Na spotkanie przybyli szef Generalnego Zarz¹du Dowodzenia i £¹cznoci Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Stanis³aw Krysiñski
wraz z zastêpc¹, gen. bryg. Edmundem Smakulskim oraz szefami (zastêpcami szefów) podleg³ych zarz¹dów i oddzia³ów: p³k.
W³odzimierzem Nowakiem, p³k. Zbigniewem B³a¿ejewskim, p³k.
Janem Brzozowskim i p³k. Wies³awem Krawczyñskim. W spotkaniu uczestniczyli tak¿e szefowie Zarz¹dów Dowodzenia
i £¹cznoci: Wojsk L¹dowych  p³k Miros³aw Siedlecki oraz Si³
Powietrznych  p³k Jacek Wróblewski. Wydzia³ Elektroniki reprezentowali: dziekan i prodziekani oraz dyrektorzy i zastêpcy
dyrektorów instytutów. G³ównymi celami spotkania by³y wyG³os Akademicki nr 02/2005

miana informacji o strukturach organizacyjnych i zadaniach obu
instytucji oraz omówienie mo¿liwych obszarów wspó³pracy
w zakresie kszta³cenia kadr dla Wojsk £¹cznoci i Informatyki
Si³ Zbrojnych RP, a tak¿e w realizacji prac eksperckich i badawczo-rozwojowych dotycz¹cych zw³aszcza systemów informacyjnych dla potrzeb dowodzenia i kierowania na ró¿nych szczeblach organizacyjnych si³ zbrojnych.
Witaj¹c znamienitych goci dziekan WEL, dr hab. in¿. Grzegorz
Ró¿añski, prof. WAT podkreli³, ¿e jest to pierwsze od wielu lat
spotkanie w tak szerokim gronie osób profesjonalnie zajmuj¹cych
siê zagadnieniami wykorzystania elektroniki, telekomunikacji i informatyki w systemach dowodzenia i kierowania si³ami zbrojnymi.
Nastêpnie przedstawi³ prezentacjê nt. Dzia³alnoci dydaktycznej
i naukowo-badawczej Wydzia³u Elektroniki w nowych uwarunkowaniach. W swoim wyst¹pieniu scharakteryzowa³ proces restrukturyzacji Wydzia³u w ostatnich latach, przedstawi³ jego obecn¹ strukturê organizacyjn¹ oraz zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze
realizowane przez instytuty wydzia³owe. Informuj¹c zebranych o ró¿nych formach nauczania studentów wojskowych i cywilnych na
kierunku elektronika i telekomunikacja podkreli³, ¿e WEL dysponuje odpowiednim potencja³em dydaktycznym i baz¹ laboratoryjn¹
do kszta³cenia kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych w niezbêdnych dla si³ zbrojnych grupach osobowych i specjalnociach.
Zastêpca szefa Generalnego Zarz¹du Dowodzenia i £¹cznoci SG WP, gen. bryg. Edmund Smakulski poinformowa³
o aktualnej strukturze organizacyjnej Generalnego Zarz¹du,
który jest odpowiedzialny za planowanie oraz organizowanie
dowodzenia i kierowania dla systemu obronnego pañstwa
i si³ zbrojnych. Scharakteryzowa³ bie¿¹ce zadania Zarz¹du oraz
plany na nastêpne lata w zakresie rozwoju systemów ³¹cznoci i informatyki, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na rolê i znaczenie systemów ³¹cznoci krótkofalowej i satelitarnej w zabezpieczeniu funkcjonowania systemów dowodzenia i kierowania, zw³aszcza w kontekcie udzia³u polskich ¿o³nierzy w
misjach pokojowych w ró¿nych rejonach naszego globu. Wynikaj¹cy z tego faktu problem zwiêkszenia mobilnoci i manewrowoci wojsk ma istotny wp³yw na poszukiwanie nowych rozwi¹zañ przewono-przenonego sprzêtu telekomunikacyjnego i informatycznego.
Nastêpnie zaproszeni gocie zapoznali siê z wybranymi obszarami dzia³alnoci dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydzia³u w laboratoriach i pracowniach Instytutu Telekomunikacji oraz
w Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej.
Merytoryczne
rozmowy i gor¹ce
dyskusje uczestników spotkania, którym w koñcowej czêci przys³uchiwa³ siê
komendant-rektor
WAT, gen. bryg.
prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, kon- Kpt. mgr in¿. Zbigniew Piotrowski demonstruje stanowisko laboratoryjne do badania karty WLAN.
tynuowano do pónych godzin popo³udniowych, tak¿e podczas uroczystego
obiadu w sali recepcyjnej hotelu asystenckiego WAT.
Miros³aw Majdak

W EUROPEJSKIM GRONIE

dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, prof. WAT
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Zespó³ Naukowy Fizyki Cia³a Sta³ego
Instytutu Fizyki Technicznej
prof. dr hab. in¿. Antoni Rogalski, cz³. koresp. PAN

Zespó³ Naukowy Fizyki Cia³a Sta³ego prof. Antoniego Rogalskiego w³¹czony jest w strukturê organizacyjn¹ Instytutu
Fizyki Technicznej WAT od pocz¹tku jego powstania w drugiej
po³owie lat 70. ubieg³ego wieku. Pocz¹tkowo kierownikiem zak³adu by³ prof. dr hab. Edmund Igras (do 1980 r.), nastêpnie prof.
dr hab. in¿. Józef Piotrowski, a od 1994 prof. dr hab. in¿. Antoni
Rogalski. Obecnie w Zespole Naukowym Fizyki Cia³a Sta³ego
pracuje dwóch profesorów (kierownik i prof. Jaros³aw Rutkowski), trzech adiunktów (dr hab. in¿. Krzysztof Jówikowski, dr.
in¿. Waldemar Gawron, dr in¿. Robert Ciupa), jeden straszy wyk³adowca (dr in¿. Jolanta Raczyñska), dwóch doktorantów (mgr
in¿. Pawe³ Madejczyk i mgr in¿. Leszek Kubiak) i dwóch pracowników technicznych (Danuta Staniszewska i El¿bieta Sadowska).

Pracownicy Zespo³u Naukowego Fizyki Cia³a Sta³ego. W pierwszym rzêdzie
od lewej: mgr in¿. Leszek Kubiak, Danuta Staniszewska, prof. Antoni Rogalski,
dr in¿. Jolanta Raczyñska, dr hab. in¿. Krzysztof Jówikowski; w drugim rzêdzie
od lewej: dr in¿. Jakub Wenus (obecnie pracuj¹cy w Uniwersytecie w Sheffield),
dr in¿. Waldemar Gawron, prof. Jaros³aw Rutkowski i dr in¿. Robert Ciupa.

Z punktu widzenia zadañ kszta³cenia politechnicznego
Akademii, nauczyciele akademiccy Zespo³u w³¹czeni s¹ g³ównie w proces nauczania fizyki na wszystkich kierunkach studiów. Pracownicy Zespo³u prowadz¹ równie¿ zajêcia z przedmiotów specjalistycznych na wy¿szych kierunkach studiów
specjalnoci fizyka techniczna i in¿ynieria materia³owa w ramach Wszechnicy Akademickiej.
Profil badañ naukowych Zespo³u obejmuje technologiê otrzymywania, badania w³aciwoci i zastosowania pó³przewodników
do detekcji promieniowania optycznego zakresu podczerwieni
(z pó³przewodników o w¹skiej przerwie energetycznej), a ostatnio
równie¿ z ultrafioletu (z AlGaN). Pracownicy naukowi, poprzez
swoje badania podstawowe i utylitarne prowadzone przez oko³o
30 lat, przyczynili siê w znacznym stopniu do rozwoju teorii i tech6

nologii tych dwu grup detektorów promieniowania optycznego
w wiecie, a szczególnie w Polsce.
Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ Zespo³u Naukowego Fizyki
Cia³a Sta³ego nale¿y zaliczyæ:
(a) opracowanie technologii wysokiej jakoci fotodiod z PbSnTe, HgCdTe i HgZnTe zakresu 35 mm i 814 mm pracuj¹cych
w temperaturze 77 K,
(b) okrelenie podstawowych parametrów zwi¹zków InAsSb,
HgZnTe, HgMnTe i chalkogenidków o³owiu i cyny; takich
jak: koncentracja samoistna, masy efektywne, poziom Fermiego, czasy ¿ycia noników,
(c) analiza fundamentalnych fizycznych ograniczeñ osi¹gów fotorezystorów z supersieci GaAs/AlGaAs i ich porównanie
z osi¹gami innych typów detektorów podczerwieni,
(d) teoria zjawisk fotoelektrycznych i fluktuacyjnych w z³o¿onych pó³przewodnikowych strukturach heteroz³¹czowych,
(e) opracowanie technologii i zinterpretowanie w³aciwoci fotowoltaicznych detektorów ultrafioletowych z GaN.
Detektory z HgCdTe i PbSnTe (pozycja a) stosowane by³y w prototypach urz¹dzeñ zobrazowania termalnego w latach 80. ubieg³ego
wieku. Prace dotycz¹ce pozycji b i c to pierwsze w dostêpnej literaturze wiatowej opracowania tego typu (zebrane w kilku opracowaniach monograficznych i monografiach). Ich pionierski charakter by³
podstaw¹ przyznania prof. A. Rogalskiemu Nagrody Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych (1997 r.).
Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e wyniki prac badawczych i opracowañ technologicznych detektorów podczerwieni z HgCdTe
zakresu 812 mm pracuj¹cych w temperaturze pokojowej, prowadzone pod kierunkiem prof. Józefa Piotrowskiego w latach 80.
ubieg³ego wieku, zosta³y wdro¿one do ma³oseryjnej produkcji
w Vigo System S.A., gdzie obecnie prof. Piotrowski pracuje. Czêæ
by³ych pracowników naukowo-dydaktycznych ZNFCS stanowi obecnie kierownicz¹ kadrê naukowo-techniczn¹ tej firmy.
Osi¹gniêcia naukowe i techniczne Zespo³u opublikowane s¹
w 9 monografiach (ok³adki dwóch ostatnio opublikowanych monografii pokazano na nastêpnej stronie), 20 opracowaniach anglojêzycznych o charakterze monograficznym (rozprawach, rozdzia³ach
ksi¹¿ek) i kilkuset artyku³ach naukowych, z których oko³o 250 opublikowanych jest w czasopismach z listy filadelfijskiej. Prace te wnosz¹
istotny wk³ad do nauki wiatowej i s¹ powszechnie znane wród
miêdzynarodowej spo³ecznoci naukowej. Wiarygodnym tego wskanikiem jest wysoka liczba cytowañ tych prac przez innych autorów
na wiecie, szacowana na ponad pó³tora tysi¹ca. Z tego te¿ powodu
samodzielni pracownicy Zespo³u s¹ czêsto zapraszanymi autorami
referatów plenarnych i cz³onkami komitetów naukowych presti¿owych konferencji miêdzynarodowych powiêconych teorii detektorów, ich technologii i materia³om, z których s¹ konstruowane.
Podstaw¹ badañ naukowych Zespo³u Fizyki Cia³a Sta³ego
by³y i pozostaj¹ nadal prace technologiczne w zakresie otrzymywania pó³przewodnikowych struktur do detekcji promieniowaG³os Akademicki nr 02/2005
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(a)
(b)
(c)
Dwie ostatnio wydane monografie przez pracowników Zespo³u Fizyki Cia³a Sta³ego
(a i b) i czasopismo naukowe Opto-Electronics Review.

nia podczerwonego. Pocz¹tkowo t¹ podstawow¹ technologi¹
by³a tzw. epitaksja HgCdTe z fazy pary, póniej epitaksja z fazy
ciek³ej, a od marca 2003 r. tzw. epitaksja z zwi¹zków metalorganicznych (w jêz. angielskim zwana MOCVD  Metalorganic Chemical Vapour Depostion). Ewolucja stosowanych technologii
jest zwi¹zana z postêpem technologicznym konstrukcji detektorów, a technika MOCVD zalicza siê do tzw. zaawansowanych
technologii (w tym nanotechnologii z takimi obiektami i zjawiskami jak kropki kwantowe i kwantowe efekty rozmiarowe). Dalszy postêp w technologii fotonowych detektorów podczerwieni, do których zaliczane s¹ równie¿ detektory z HgCdTe, zwi¹zany jest z zastosowaniem tzw. heterostruktur, tzn. z³o¿onych struktur pó³przewodnikowych zawieraj¹cych wiele warstw o ró¿nych
sk³adach. Technologia MOCVD umo¿liwia techniczne wykonanie takich struktur. Umo¿liwia te¿ stosowanie tanich pod³o¿y
do osadzania aktywnych elementów detektorów, np. szafiru, krzemu czy arsenku galu. Po ponad roku intensywnych prac, laboratorium osi¹gnê³o wymagany poziomu technologicznego zaawansowania struktur detekcyjnych.
Laboratorium MOCVD zosta³o zbudowane od podstaw
we wspó³pracy Akademii z Vigo System S.A. Ca³kowite koszty finansowe, pokry³y równomiernie obie strony. Zasadniczym problemem by³o zdobycie pieniêdzy na to przedsiêwziêcie. Zainicjowa³ je
prof. Rogalski ze strony WAT. Dziêki w³¹czeniu siê Vigo System
uda³o siê inwestycjê sfinalizowaæ. Dobrze siê sta³o, ¿e dostêp
do aparatury maj¹ dwa zespo³y reprezentuj¹ce dwie strony (zespó³
badawczy i zespó³ produkcyjny), niezbêdne w realizacji przedsiêwziêæ zaawansowanej technologii pó³przewodnikowej. W polskich
warunkach jest to przedsiêwziêcie pionierskie.
Du¿¹ trosk¹ pracowników ZNFCS jest zabieganie o dobre wyposa¿enie laboratorium w aparaturê do charakteryzacji materia³ów pó³przewodnikowych i detektorów. Oprócz stanowisk technologicznych (system MOCVD, dwóch stanowisk do epitaksji
z fazy ciek³ej, stanowisko do otrzymywania warstw metalicznych
i dielektrycznych metod¹ sputteringu) laboratorium jest wyposa¿one w unikatow¹ aparaturê, miêdzy innymi w spektrofotometr
FTIR (do pomiarów charakterystyk widmowych transmisji, absorpcji i odbicia) i uk³ad do pomiaru charakterystyk widmowych
detektorów wyposa¿ony dodatkowo w mikroskop podczerwieni.
Ponadto na wyposa¿eniu Zespo³u Naukowego Fizyki Cia³a Sta³ego znajduj¹ siê uk³ady pró¿niowe do osadzania warstw metalicznych metod¹ naparowania, uk³ad do pomiarów Halla, uk³ad
do pomiaru charakterystyk pojemnociowo-napiêciowych, uk³ad
do pomiaru charakterystyk pr¹dowo-napiêciowych, mikroskop
optyczny (powiêkszenie od 50 do 1000´) z kontrastem Nomarskiego. Pieni¹dze na zakup aparatury pozyskiwano z grantów inwestycyjnych. Zespó³ jest równie¿ beneficjentem programu TECHNE Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (600 tys. z³otych, 1994 r.).
G³os Akademicki nr 02/2005

Nauczyciele akademiccy bêd¹cy cz³onkami Zespo³u bior¹ aktywny udzia³ w miêdzynarodowej wymianie naukowej. Skutecznie
zabiegaj¹ o pieni¹dze na badania naukowe w formie grantów autorskich i udzia³u w programach zamawianych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Na bie¿¹co realizuj¹ rednio trzy granty. Do
najwa¿niejszych partnerów wspó³pracy naukowej mo¿na zaliczyæ:
Center for Quantum Devices, Northwestern University, Evanston
(USA), Institute of Semiconductor Physics, National Academy of
Sciences of the Ukraine, (Kiev), The University of Western Australia (Perth), Instytut Technologii Materia³ów Elektronicznych
(Warszawa) i oczywicie Vigo System S.A. Aktualnie z grup¹ prof.
Laurie Faraone z Uniwersytetu Zachodniej Austalii realizowany
jest wspólny grant badawczy dotycz¹cy szumów w z³o¿onych
strukturach fotowoltaicznych z HgCdTe.
Pracownicy ZNFCS pracuj¹ te¿ bardzo aktywnie na rzecz polskiego rodowiska naukowego, miêdzy innymi jako cz³onkowie
polskich i miêdzynarodowych towarzystw naukowych, organizatorzy miêdzynarodowej konferencji Solid State Crystals: Material Science and Applications i kilku konferencji krajowych. Prof.
A. Rogalski jest redaktorem naczelnym Opto-Electronics Review
(pismo o statusie czasopisma z listy filadelfijskiej z bie¿¹cym Impact Factorem równym 0.624), a ostatnio zosta³ zaproszony
do pe³nienia funkcji zastêpcy redaktora naczelnego Bulletin
of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences.
Miernikiem jakoci pracy naukowej s¹ równie¿ ró¿ne wyró¿nienia zewnêtrzne przydzielane pracownikom Zespo³u. Dotycz¹
one pracowników naukowo-dydaktycznych i in¿ynieryjno-technicznych. Najwa¿niejsze z nich to:
 tytu³ Fellow wiatowej organizacji The International Society for
Optical Engineering (SPIE) (1995 r., USA)  prof. A. Rogalski,
 Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie
nauk technicznych (1997 r.)  prof. A. Rogalski,
 I Nagroda im. Micha³a mia³owskiego dla m³odych autorów za
prace z dziedziny nauki o materia³ach przyznana przez Fundacjê
Kociuszkowsk¹, Warszawa (1998 r.)  dr. in¿. Waldemar Gawron,
 I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smoliñskiego na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ z dziedziny optoelektroniki, Warszawa (1999 r.)  mgr in¿. Jakub Wenus,
 II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Adama Smoliñskiego na najlepsz¹ pracê dyplomow¹ z dziedziny optoelektroniki, Warszawa (2001 r.)  mgr in¿. Piotr Martyniuk,
 wybór na cz³onka korespondenta Polskiej Akademii Nauk
(2004 r.)  prof. A. Rogalski.
mgr in¿. Jan Skoczyñski
zdjêcia: archiwum Zespo³u

System Aix-200 II-VI zainstalowany w Laboratorium MOCVD VIGO/WAT.
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KONFERENCJE, SEMINARIA
Seminarium Naukowo-Techniczne w IEM WMT WAT

PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNIKI UZBROJENIA W POLSCE

8

Uzbrojenie bowiem fundamentalnie determinuje jakoæ armii,
decyduje o jej mo¿liwociach operacyjnych. Bez nowoczesnego i skutecznego uzbrojenia ¿adna armia nie bêdzie w stanie
skutecznie realizowaæ swoich zadañ, w tym równie¿ stabilizacyjnych i antyterrorystycznych.

Jacek Kijewski

10.02.2005 r. na Wydziale Mechatroniki odby³o siê Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Perspektywy
Rozwoju Techniki Uzbrojenia w Polsce, zorganizowane przez
Instytut Elektromechaniki. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele
Si³ Zbrojnych RP (w tym m.in.: zastêpca szefa Szkolenia Wojsk
L¹dowych gen. bryg. Stanis³aw Nowakowicz, szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych p³k Zenon Nowak, szef Wojsk
Aeromobilnych p³k Tomasz Berezowski, szef Zarz¹du Materia³owo-Technicznego Generalnego Zarz¹du Logistyki P-4 SG WP
p³k Jerzy K³onica), Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, zak³adów zbrojeniowych,
orodków badawczo-rozwojowych oraz uczelni.
Goci powita³ dziekan Wydzia³u Mechatroniki prof. Aleksander Olejnik, który powiedzia³ m.in.:  Tematyka i miejsce
tego seminarium nie s¹ przypadkowe, bowiem Wydzia³ Mechatroniki  to dawny Wydzia³ Uzbrojenia i Lotnictwa, natomiast
Instytut Elektromechaniki  to dawny Instytut Techniki Uzbrojenia  jedno z podstawowych ogniw w systemie kszta³cenia
oficerów dla Si³ Zbrojnych RP w dziedzinie uzbrojenia. To tak¿e wa¿ny i aktywny orodek naukowo-badawczy, prowadz¹cy
wiele prac ukierunkowanych na potrzeby naszej armii i obronnoci pañstwa, maj¹cy ciekawe pomys³y i rozwi¹zania, o których zapewne dzisiaj us³yszymy .
Nastêpnie g³os zabra³ Rektor WAT gen. bryg. prof. Bogus³aw
Smólski ...Rok 2005 rozpoczêlimy w Wojskowej Akademii Technicznej owocnie i bardzo pracowicie. 21 stycznia nasza Uczelnia zosta³a cz³onkiem rzeczywistym presti¿owego, brukselskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich. Z kolei trzy
dni temu, z inicjatywy Akademii, zosta³o podpisane porozumienie o utworzeniu Polskiej Platformy Technologicznej Systemów
Bezpieczeñstwa, skupiaj¹cej firmy polskiego potencja³u obronnego i orodki naukowo-badawcze, w tym WAT. Wczoraj natomiast gocilimy zastêpcê szefa Sztabu Generalnego WP gen.
broni Mieczys³awa Cieniucha, któremu przedstawilimy potencja³ naukowo-dydaktyczny Akademii  potencja³ gotowy do
natychmiastowego kontynuowania kszta³cenia oficerów dla Si³
Zbrojnych RP we wszystkich dziedzinach wspó³czesnej techniki.
Jest to niezwykle wa¿ny problem, do którego WAT przywi¹zuje
du¿¹ wagê i ogromn¹ troskê. Zdajemy bowiem sobie sprawê, ¿e
najnowsza technika wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr
zdolnych tê technikê nale¿ycie u¿ytkowaæ (...).
Podczas seminarium, któremu przewodniczy³ dyrektor Instytutu Elektromechaniki prof. Józef Gacek, wyg³oszono 12 referatów, bêd¹cych efektem prac naukowo-badawczych prowadzonych lub planowanych do realizacji m.in. w Instytucie Elektromechaniki we wspó³pracy z polskimi zak³adami zbrojeniowymi.
W dyskusji zwracano uwagê na koniecznoæ podejmowania prac w ró¿nych obszarach techniki uzbrojenia, wykorzystuj¹c przy tym m.in. dowiadczenia naszych wojsk w Iraku.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom przemys³u i nauki gen.
Stanis³aw Nowakowicz popar³ inicjatywê zorganizowania spotkania w Dowództwie Wojsk L¹dowych, podczas którego zosta³yby przedstawione wnioski z eksploatacji techniki uzbrojenia w ró¿nych warunkach klimatycznych oraz sformu³owane
propozycje dotycz¹ce najpilniejszych modernizacji uzbrojenia.

Podczas seminarium po raz pierwszy publicznie zaprezentowano najnowszy model
5,56 mm karabinka bezkolbowego, opracowanego w Zak³adzie Konstrukcji Specjalnych i Balistyki IEM WMT.

Koñcowym akcentem seminarium by³ pokaz bazy naukowodydaktycznej Instytutu Elektromechaniki (w tym broni i amunicji opracowanej w Instytucie), ukierunkowanej na prowadzenie
prac naukowo-badawczych oraz kszta³cenie specjalistów w dziedzinie uzbrojenia, m.in. dla Si³ Zbrojnych RP, Policji i Stra¿y Granicznej, a tak¿e s³u¿b ochrony i obrony osób i mienia.
Teksty referatów opublikowano w Materia³ach seminaryjnych, które s¹ dostêpne w Bibliotece G³ównej WAT.
p³k dr in¿. Ryszard Woniak

Profesorom
EDWARDOWI W£ODARCZYKOWI, komendantowi WAT
w latach 1984-1995 z okazji Jubileuszu 70. urodzin
oraz
JERZEMU BARZYKOWSKIEMU
i ZBIGNIEWOWI PUZEWICZOWI
z okazji Jubileuszu 75. urodzin,
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia.
Dobrego zdrowia, wytrwa³oci oraz
satysfakcji z pracy naukowo-dydaktycznej w naszej Alma Mater.
Spo³ecznoæ
Wojskowej Akademii Technicznej
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WASI LUDZIE W G£OSIE
DRODZY CZYTELNICY
Zgodnie ze z³o¿on¹ w poprzednim numerze obietnic¹, przedstawiamy Wam sk³ad
Kolegium Redakcyjnego G³osu Akademickiego.
§ mgr in¿. Jerzy Markowski
PRZEWODNICZ¥CY KOLEGIUM
REDAKCYJNEGO
Absolwent Wydzia³u Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Podyplomowe studia z public affairs ukoñczy³ w Indianapolis w USA. W zawodzie dziennikarza przepracowa³ ponad 25 lat. By³ reporterem, publicyst¹, kierownikiem dzia³u,
samodzielnym komentatorem, zastêpc¹ redaktora naczelnego tygodnika Polska Zbrojna. Pisa³ równie¿ do Przegl¹du Technicznego,
Polityki, ¯ycia Warszawy, ITD oraz czasopism brytyjskich
i niemieckich. Obecnie rzecznik prasowy WAT.
tel. 83-97-33, rzecznik.prasowy@wat.edu.pl
§ mgr Anna Kuty³a
Absolwentka Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Marii Curie Sk³odowskiej w Lublinie. W styczniu br. ukoñczy³a Podyplomowe Studium Marketingu i Strategii Marketingowych
w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. W swoim dorobku zawodowym ma pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ w szkole podstawowej. Od 2000 r. jest pracownikiem administracyjnym Wydzia³u Cybernetyki WAT, a od padziernika 2003 r. tak¿e cz³onkiem Rady Wydzia³u, reprezentuj¹cym
pracowników nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi. Interesuje
siê muzyk¹, podró¿ami i nauk¹ o Ziemi.
tel. 83-94-59, akutyla@isi.wat.edu.pl
§ kpt. dr in¿. Szymon Mitkow
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej
 Wydzia³u Uzbrojenia i Lotnictwa . W 2004 r. obroni³ doktorat w ITWL i uzyska³ tytu³ doktora nauk
technicznych. Od pocz¹tku swojej pracy w Akademii zwi¹zany jest z logistyk¹ lotnicz¹. Pracuje na
stanowisku asystenta w Instytucie Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia. Obecnie zajmuje siê
logistyk¹ lotnictwa wojskowego, logistyk¹ cywiln¹ i normalizacj¹.
tel. 83-71-09, smitkow@wat.edu.pl
§ Joanna Pacu³a
Studentka I roku Wydzia³u Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku elektronika
i telekomunikacja. Pochodzi z Jaros³awia (woj. podkarpackie). Interesuje siê sportem: koszykówk¹
i p³ywaniem oraz mod¹.
tel. 506-940-429, virus_cool@wp.pl
§ dr in¿. Zbigniew Patron
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej
 kierunku fizyka techniczna. Adiunkt w Instytucie Optoelektroniki. Od 2003 r. pracownik cywilny
Akademii. Prowadzi prace badawcze, a tak¿e wyk³ady z zakresu konwersji promieniowania laserowego. Hobby: ¿eglarstwo morskie.
tel. 83-76-39, zpatron@wat.edu.pl
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§

prof. dr hab. in¿. Wojciech Przetakiewicz
INICJATOR I WSPÓ£TWÓRCA
G£OSU AKADEMICKIEGO.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej
 w 1973 r. ukoñczy³ studia na Wydziale Mechanicznym na kierunku pojazdy mechaniczne. Pracuje w Akademii od roku 1976. Przeszed³ w niej
wszystkie szczeble: od asystenta do profesora
zwyczajnego. Pe³ni³ funkcje kierownika zak³adu, prodziekana i dziekana WME. W latach 1992-1998 by³ prorektorem WAT ds. dydaktycznych. Obecnie zajmuje siê g³ównie problematyk¹ z zakresu in¿ynierii
powierzchni oraz stopów specjalnych. Jest cz³onkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów oraz cz³onkiem Komisji Badañ na
Rzecz Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.
tel. 83-99-92, imimt@wme.wat.edu.pl

§ mgr in¿. Jan Skoczyñski
Absolwent Wy¿szej Oficerskiej Szko³y Wojsk
Zmechanizowanych we Wroc³awiu i Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych
w WAT, AON i WSH.Pu³kownik rezerwy. W czasie zawodowej s³u¿by wojskowej pe³ni³ stanowiska dowódcze w jednostkach wojskowych
i w WAT. Pracuje z m³odymi ludmi od 30 lat i lubi
tê pracê. Od 2003 r., jako pracownik cywilny wojska, pe³ni funkcjê
kierownika Dziekanatu Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Hobby: narciarstwo i tenis ziemny. Doczeka³ siê wnuczki.
tel. 83-90-57, jskoczynski@geo.wat.edu.pl

§ mgr in¿. Grzegorz Sundman
P³k w st. spocz. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej  w 1967 r. ukoñczy³ studia na
ówczesnym Wydziale Elektroradiotechnicznym.
W latach 1974-2002 pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹ w Wydziale Elektroniki, na stanowiskach od starszego
asystenta do zastêpcy komendanta Wydzia³u.
Obecnie jest pe³nomocnikiem dziekana WEL ds.
ogólnych, zajmuje siê równie¿ studiami niestacjonarnymi.
tel. 83-91-50, gsundman@we.wat.edu.pl

§ p³k dr in¿. Ryszard Woniak
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej.
Zastêpca dyrektora Instytutu Systemów Uzbrojenia Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT i kierownik Zak³adu Konstrukcji Specjalnych i Balistyki
Wydzia³u Mechatroniki WAT.
tel. 83-93-77, rwozniak@wul.wat.edu.pl

9

MY TU BILI I NIE UTYLI
Rozmowa z dr in¿. Janem Marczakiem, kierownikiem laboratorium zastosowañ laserów,
twórc¹ techniki laserowej renowacji dzie³ sztuki
W grudniu ub.r. na Wawelu by³a feta. Dzwoni³ nawet Zygmunt.
Dla was te¿. Dlaczego?
Tak, z okazji zakoñczenia renowacji Kaplicy Zygmuntowskiej. Czêciowo dzwoni³ i dla nas, bo zostawi³em tam 1,5 roku wytê¿onej pracy. A co do dzwonu to koledzy i przyjaciele z AGH wstawili Zygmuntowi nowe serce. By³a uzasadniona obawa, ¿e siê rozsypie

Podobno by³a tam tak¿e jedna syzyfowa praca.
Rzeczywicie. Poproszono mnie, a mo¿e by³ to tylko dowcip konserwatorów, abym wyczyci³ znicz wewn¹trz bez wygaszania go. Spytali czy potrafiê? Odpowiedzia³em tak. I zrobi³em to od wewn¹trz i z zewn¹trz, a znicz ca³y czas siê pali³. Nastêpnego dnia przyszlimy
zobaczyæ efekt pracy, i
znowu by³ okopcony. Wykona³em wiêc
dobr¹ i nikomu niepotrzebn¹ pracê. Przekona³em konserwatorów, ¿e
nawet poprzez p³omieñ mo¿liwe jest wykonanie pracy, której innymi
metodami wykonaæ nie sposób.
Fragment Kaplicy Zygmuntowskej na Wawelu przed renowacj¹
(z lewej) i po niej (z prawej).

Jak s³yszê mineralogia nie mo¿e byæ obca technikowi?
Przystêpuj¹c do prac konserwatorskich trzeba siê by³o podci¹gn¹æ i w tej dziedzinie. I nie tylko. Tak¿e w chemii. To by³a niepowtarzalna okazja. Do Kaplicy wchodzi siê praktycznie raz na sto lat. Ostatnia powa¿na renowacja odbywa³a siê tam w latach 1891-93 pod kierunkiem ówczesnego artysty rzebiarza p. Odrzywolskiego. Warto
zauwa¿yæ, ¿e Berrecci buduj¹c kaplicê na pocz¹tku XVI w. wybra³
najgorszy kamieñ tzw. zielony kamieñ mylenicki.
Król Polski nie cierpia³ wiêc na nadmiar gotówki?
Berrecci, jako artysta rzebiarz, a jednoczenie ówczesny biznesmen, te¿ oszczêdza³. Zreszt¹ mówi o tym napis sprzed 200 lat 
ówczeni konserwatorzy zapisali: My tu bili i nie utyli, Wy tu bedziecie i nie utyjecie. Szczera prawda.
Kto zatem nie uty³ w Krakowie?
Ca³y zespó³ powo³any przez Miêdzyuczelniany Instytut Konserwacji i Renowacji Dzie³ Sztuki, którego dyrektorem jest prof. Andrzej
Koss, specjalista od kamienia i jednoczenie rzebiarz. Z WAT-u
w sk³adzie zespo³u bylimy tylko ja i Waldemar Sk³adanowski.
Jak siê trafia do takiego zespo³u?
Nasza wspó³praca zaczê³a siê w 1998 r. od renowacji Grobu Nieznanego ¯o³nierza. Ale ju¿ wczeniej zaczêlimy przekonywaæ konserwatorów do nowej technologii  laserowego czyszczenia dzie³ sztuki. G³ównie spoczywa³o to na mnie. Przez 5 lat wszystko by³o temu podporz¹dkowane. Pokazy laserowego czyszczenia w ró¿nych miejscach w ca³ej Polsce, seminaria na wydzia³ach konserwacji w ASP w Warszawie, Krakowie i Toruniu, w Muzeum Archeologicznym i Narodowym w Warszawie.
Ale wczeniej trzeba mieæ dorobek.
Bylimy prekursorami najnowoczeniejszej techniki renowacji dzie³
sztuki w Polsce. Pocz¹tki mojej pracy w zakresie laserowej renowacji
dzie³ sztuki siêgaj¹ lat 1992-93. Na MTP w Poznaniu w 1995 r., otrzyma³em nagrodê za ekologiczne czyszczenie dzie³ sztuki. W roku 1997, na
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By³ jeszcze wernisa¿ z renowacji tkaniny.
To prawda. Pokaza³em prof. Kossowi szmatkê, któr¹ wyczyci³em laserem.
Bez s³owa schowa³ j¹ do kieszeni i zaniós³ do prof. Hryszko zajmuj¹cej siê
konserwacj¹ tkanin. Efektem by³o kolejne seminarium, tym razem z laserowego czyszczenia tkanin i wernisa¿ zorganizowany przez pani¹ profesor na temat
dwóch metod renowacji tkanin: metody
uzupe³niaj¹cej  podobnej do uzupe³niania papieru i laserowej. Pierwsze by³o
w ASP, drugie w WAT.
Andrzej Koss

Andrzej Koss

Na Wawelu jest wiêcej rozsypuj¹cych siê zabytków
Rzeczywicie, na Wawelu jest znacznie wiêcej obiektów do renowacji. Wp³ynê³y na ten stan wczeniejsze, le prowadzone prace renowacyjne, bliskoæ
Nowej Huty, kwane deszcze itp. czynniki. Z obiektów zewnêtrznych i wewnêtrznych robi³o siê zwyczajne wapno
wyp³ukiwane przez kolejne deszcze. Kaplica wykonana jest z kamienia o specyficznych w³aciwociach, z licznymi ¿y³ami ilastymi nasi¹kaj¹cymi wod¹  mróz
dokonywa³ reszty.

Miêdzynarodowym Kongresie Conservatio w Toruniu, mia³em wyst¹pienie z pokazem  ka¿dy móg³ zobaczyæ na czym metoda ablacyjna
polega. A opiera siê na usuwaniu nawarstwieñ wtórnych z ró¿nych
obiektów przez ich odparowanie. Gdy wyczyci³em laserem bardzo
star¹ porcelanê chiñsk¹ jeszcze nie wszyscy dowierzali, ¿e to mo¿liwe.
Spektakularnym sukcesem by³a dopiero renowacja Grobu Nieznanego
¯o³nierza. Przyczyni³ siê do tego w du¿ej mierze gen. bryg. Jan Klejszmit. Ca³y Grób nie by³ czyszczony laserem. Czyci³em tylko pewne
elementy kamienne jak podstawy pod kolumny, tralki, itp. Resztê czyszczono metodami konwencjonalnymi.

Czy to wystarczy³o?
Nie, nie. Grób i wernisa¿ tylko zwieñ- Pantokrator Tronuj¹cy. Archikolegiata w Tumie pod £êczyc¹. Pierwczy³y pocz¹tek. Nastêpnie by³y prace w sze próby wykonywane dr¿¹c¹
Archikolegiacie w Tumie. Tam chodzi³o o rêk¹.
oczyszczenie piêknej romañskiej p³askorzeby przedstawiaj¹cej Chrystusa Pantokratora. Profesor powiedzia³
wówczas, ¿e to wyj¹tkowa rzeba z XII w. i muszê podchodziæ do tego
bardzo ostro¿nie. Skoro tak, ubra³em szerokie spodnie, ¿eby nie by³o
widaæ jak mi siê nogi trzês¹. Wykonane prace bardzo wysoko ocenili
znawcy, historycy sztuki okresu romañskiego. Zosta³em zaliczony do
grona specjalistów rzeby okresu romañskiego, z czego nie muszê
dodawaæ jak by³em dumny.
Ale na tym siê nie skoñczy³o
Oczywicie. Po Tumie by³ ca³y szereg innych prac wykonywanych w ramach prac prowadzonych na wydziale konserwacji ASP.
Chodzi³o o to, by pokazaæ studentom now¹ technikê i nauczyæ jej
ich. Prowadzi³em wiêc wyk³ady i pokazy, bo mój temat zosta³ wprowadzony do programu nauczania.
Ile w prowadzonych pracach jest nauki, a ile rzemios³a?
Jest jedno i drugie. Tego nie da siê rozgraniczyæ. Konserwatorzy
z regu³y wiedz¹ co jest pod warstw¹ zanieczyszczeñ, na ile trzeba tê
warstwê zdj¹æ. Mechaniczne czyszczenie powoduje usuwanie wielu
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nologie w ramach wspó³pracy z Miêdzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Renowacji Dzie³ Sztuki i do promocji tej technologii w Polsce. Opracowalimy lasery do oczyszczania i diagnostyki pozwalaj¹ce zamkn¹æ
oczy i czyciæ. Jest to metoda samoograniczaj¹ca siê, wykorzystuj¹ca
ró¿ny wspó³czynnik absorbcji materia³u nawarstwienia i pod³o¿a.

warstw, czêsto tych, które powinny byæ zachowane. Chemia penetruje
obiekt w g³¹b. Przy technice laserowej wszystkie procesy s¹ kontrolowane do rzêdu setnych czêci mikrometrów jeli siê wie, ¿e
dana
d³ugoæ promieniowania laserowego wniknie na potrzebn¹ g³êbokoæ.
I to jest zadanie nauki, by promieniowanie by³o absorbowane w jak
najcieñszej warstwie. Wtedy krok po kroku mogê zdejmowaæ warstewki
a¿ do warstwy w³aciwej, która powinna byæ zachowana. Dlatego stosujemy lasery o ró¿nych d³ugociach fal. Musz¹ one mieæ jeszcze odpowiedni¹ gêstoæ energii, która bêdzie powodowa³a odparowanie materia³u. Wykorzystuje siê czêsto zjawisko ró¿nego wspó³czynnika rozszerzalnoci nawarstwienia i pod³o¿a jak np. w niciach srebrnych z poz³ot¹.

Czy kto jeszcze na wiecie wykorzystuje lasery w konserwacji
dzie³ sztuki?
Tak. Mymy siê w zasadzie od wiata uczyli. Przede wszystkim
od Greków i W³ochów. Oni s¹ w tych technikach najsilniejsi.
Na czym ta nauka polega³a?
Na pocz¹tku nie wiedzielimy o sobie. Wiedzia³em, ¿e potrafiê to
zrobiæ, ¿e to umiem, poniewa¿ zajmowa³em siê ablacj¹ laserow¹ jeszcze w Instytucie Fizyki Plazmy podczas generacji fal uderzeniowych.
Chodzi³o o odparowanie jak najwiêkszej masy z jak najwiêksz¹ prêdkoci¹, by uzyskaæ siln¹ falê uderzeniow¹. A przy konserwacji trzeba
kontrolowaæ odparowanie.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na zastosowanie tego zjawiska w konserwacji zabytków?
Us³ysza³em o tym na której z konferencji i pomyla³em, ¿e potrafiê to zrobiæ równie dobrze lub nawet lepiej. Od strony fizyki zjawiska
wiedzia³em bardzo dobrze jak to powinno wygl¹daæ. I tak to siê zaczê³o.
I powsta³ zespó³.
Na pocz¹tku by³em sam. Potem w zak³adzie zara¿a³em ludzi, by
wzi¹æ siê za ten temat, który jest bardzo wdziêczny, w³anie dla fizyków. We W³oszech czy w Grecji konserwatorzy maj¹ wykszta³cenie
z regu³y chemiczne. W wiecie polska szko³a konserwacji jest znana,
a to brakuj¹ce ogniwo zosta³o równie¿ uzupe³nione.
W tym zara¿aniu ogromnie mi pomóg³ grant europejski, który otrzyma³em z KBN, w którym by³em koordynatorem, a partnerzy ze S³owenii,
Niemiec i Grecji. Zreszt¹ koledzy z Grecji bardzo mi pomogli w uzyskaniu
tego grantu, bo to oni s¹ prekursorami. W praktyce poparli mój wniosek
i chêtnie w³¹czyli siê popieraj¹c koordynowanie projektu przeze mnie.
W Akademii by³ dobry klimat na takie projekty i posz³o.

Andrzej Koss

Pracujecie czêsto z unikalnymi obiektami wielkiej wartoci historycznej. Co siê wtedy czuje? Jakie jest ryzyko?
Mogê uszkodziæ takie dzie³o na obszarze czêci milimetra, co nie
jest widoczne go³ym okiem. I niekiedy to siê zdarza. Sytuacje takie
wymagaj¹ ogromnej pokory i ostro¿noci, bo mimo wszystko potrzeba ogromnego dowiadczenia. Moje jest ju¿ 12-letnie ale zawsze czujê ciê¿ar odpowiedzialnoci.

Wykorzystujecie lasery. Jak du¿e jest ich zu¿ycie?
Powiem tak, jeden z nich pracuje ju¿
czwarty rok bez wymiany lampy, odda³
ju¿ 70 mln strza³ów. Wymienialimy tylko wodê, ma³e elementy optyczne. Jeli
s¹ jakie potrzeby techniczne, które mo¿emy wykonaæ w naszym instytucie, to
wykonujemy. Jak trzeba posi³kowaæ siê
zakupami, to je robimy. A parê elementów optycznych lasera jeszcze potrafimy zrobiæ w naszym instytucie.
Rozwijacie siê w tym obszarze.
Grant przyczyni³ siê do eskalacji
prac. Zajêlimy siê powa¿nie diagnostyk¹ bezinwazyjn¹ obiektów. W tym obszarze naukowym w ramach wspó³praw. B³a¿ej, patron Dubrownika, po
renowacji (z lewej) i przed ni¹ (z
cy miêdzynarodowej uzyskalimy kolejprawej).
ny grant, w którym emisja atomów materia³u owietlonych laserem pozwala nam
poznaæ sk³ad nawarstwieñ obiektu i pod³o¿a bez pobierania próbek.
Jak sobie dajecie radê?
Zespó³ sta³ siê w zasadzie samowystarczalny. Potrafimy nie tylko
zdiagnozowaæ obiekt, oczyciæ, zidentyfikowaæ, policzyæ jaki mechanizm usuwania zanieczyszczeñ zastosowaæ. Okazuje siê , ¿e nawet na
jednorodnym zdawa³oby siê obiekcie s¹ ró¿ne miejsca wymagaj¹ce
zastosowania ró¿nych technik i dla nas jego rozwi¹zanie nie stanowi
problemu. Ogromne znaczenie ma nawet pora dnia, kiedy wykonujemy czyszczenie. Ale od czego s¹ modele matematyczne. Wykorzystujemy je w takich sytuacjach i efekty s¹ znakomite. Moje obserwacje prze³o¿yli na obliczenia numeryczne prof. K. Jach i dr. in¿. A.
Sarzyñski. Opracowane modele uwzglêdniaj¹ równie¿ czynniki atmosferyczne, a zw³aszcza obecnoæ wilgoci zawartej w powietrzu
i absorbowanej przez obiekt.
Czy przyjmujecie wszystkie zlecenia czy wybieracie?
Zlecenia s¹ podyktowane zainteresowaniem konserwatorów. Oni
szacuj¹ obiekt do konserwacji. My s³u¿ymy w takich przypadkach
g³osem doradczym w zakresie wykonawstwa. Ustalany jest szczegó³owy program badawczy i konserwacyjny oceniany przez komisjê z³o¿on¹ z wybitnych znawców obiektu i dopiero decyzja komisji nadaje bieg
sprawom. Wczeniej ¿adnemu konserwatorowi nie wolno tego obiektu tkn¹æ. Odpowiedzialnoæ komisji jest bardzo du¿a.

A co na to artyci?
Przyklasnêli. Pamiêtam, jak konserwowalimy GN¯ a jeden z nich
przyszed³ i powiedzia³  A s³owo sta³o siê cia³em. To by³a bodaj
najwiêksza pochwa³a nowej techniki. Bo ta metoda by³a od wielu lat
potrzebna konserwacji dzie³ sztuki.

Jaki jest stopieñ zaawansowania fizyka w sztuce?
Jestem w radzie naukowej konserwatorów miêdzyuczelnianego
instytutu, posiadam uprawnienia rzeczoznawcy ministra kultury w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie architektura i budownictwo
w specjalizacji zastosowania techniki laserowej w konserwacji dzie³
sztuki i badaniach fizycznych w konserwacji.

Czy kto w Polsce stosuje jeszcze tê metodê?
G³ównie ja, ale jeszcze w Gdañsku jest prof. liwiñski z dwuosobowym zespo³em  specjalizuj¹ siê w konserwacji papieru, pergaminów, rozpoczynaj¹ prace nad rzeb¹ kamienn¹. Nie wyszli jednak
poza badania laboratoryjne.

Takie uprawnienia ludzie dostaj¹ po 30 latach pracy.
Tak jest z regu³y. Ja otrzyma³em je w styczniu br. po 12 latach
pracy w tej dziedzinie. Z³ot¹ Odznakê Ochrony nad Zabytkami otrzymuje siê po podobnym sta¿u. Ja ju¿ j¹ mam od paru lat.

Ale na WAT-cie
Zarazi³em kolegów, przyjació³. Maj¹c grant wprowadzaj¹cy te techG³os Akademicki nr 02/2005

Dziekujê za rozmowê.

Rozmawia³ Jerzy Markowski
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

Narkotyki? To nie dla mnie!!!
Jak dowodzi historia, cz³owiek  poza substancjami od¿ywczymi, których spo¿ycie daje poczucie sytoci  zawsze rozmylnie za¿ywa³ rodki, które mia³y na celu poprawê jego subiektywnego samopoczucia, ale te¿ z³agodzenie bólu i cierpienia. Przez cale wieki efekt ten osi¹gano dziêki zastosowaniu
alkoholu i kilku innych substancji pochodzenia rolinnego,
które mo¿na nazwaæ rodkami bêd¹cymi przedmiotem nadu¿ywania, i które s³u¿¹ temu samemu celowi a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Pocz¹wszy od zesz³ego stulecia liczba tych rodków zaczê³a
szybko wzrastaæ, ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê nowe mo¿liwoci modyfikacji struktury chemicznej istniej¹cych ju¿ substancji pochodzenia rolinnego (pochodzenie pó³syntetyczne),
b¹d te¿ wynalezienie nowych rodków (od pocz¹tku do koñca
syntetyzowanych).
Obecna epidemia u¿ywania substancji uzale¿niaj¹cych rozpoczê³a siê w latach 60., przesuwaj¹c siê z po³udniowo-wschodniej Azji do Ameryki Pó³nocnej, a póniej do Europy Zachodniej
i Australii. W ci¹gu ostatnich piêtnastu lat zjawisko nadu¿ywania upowszechni³o siê na skalê wiatow¹, siêgaj¹c Europy rodkowej i Wschodniej oraz wiêkszoci krajów rozwijaj¹cych siê.
Dzi co najmniej 120 pañstw musi stawiæ czo³a problemowi rosn¹cej narkomani, wród nich równie¿ Polska. Popyt na narkotyki mierzy siê rozpowszechnieniem ich konsumpcji. Zjawisko to
dokumentuj¹ zarówno badania europejskie (ESPAD  Europejskie Szkolne Badanie Ankietowe nt. Alkoholu i Narkotyków),
jak i prowadzone w Polsce (CBOS  Centrum Badania Opinii
Publicznej). Pokazuj¹ one rozpowszechnienie zjawiska u¿ywania i nadu¿ywania rodków psychoaktywnych, dynamikê zjawiska w okrelonym czasie.
Socjodemograficzne uwarunkowania m³odych konsumentów
narkotyków dziel¹ na trzy wiaty narkomani. Najni¿sz¹ pozycjê
trzeci wiat zajmuj¹ osoby uzale¿nione od kompotu, które ró¿ni
od pozosta³ych nie tylko typ za¿ywanej substancji, ale tak¿e wy¿szy wiek, niska pozycja materialna, ma³a atrakcyjnoæ kulturowa,
czêsto bezdomnoæ. Drugi wiat narkomanii stanowi¹ m³odzi
ludzie pal¹cy brown sugar lub przyjmuj¹cy heroinê w iniekcjach.
Jest to wiat mocno skryminalizowany, odrzucany przez wiêkszoæ
rówieników, zmarginalizowany przez pokolenie doros³ych, szukaj¹cy coraz czêciej pomocy w lecznictwie. Jest wreszcie pierwszy wiat narkomani, który tworz¹ m³odzi ludzie z krêgu kultury
clubbingu, bior¹cy inne rodki ni¿ heroina. W tym krêgu znajduj¹
siê osoby o wzglêdnie wysokiej pozycji spo³ecznej, pracuj¹ce,
ucz¹ce siê lub ³¹cz¹ce naukê z prac¹. Narkotyki stanowi¹ wa¿ny,
chocia¿ nie najwa¿niejszy, element ich stylu ¿ycia.
Obserwuj¹c ich stawiamy sobie pytanie: Dlaczego oni bior¹? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale trzeba
nam wiedzieæ, ¿e narkotyki maj¹ doskona³y marketing, a w ich
kampanii reklamowej udzia³ bior¹ zarówno ich zwolennicy, jak
i przeciwnicy. Ma³o kto z zagorza³ych przeciwników zdaje sobie
sprawê, ¿e od niepamiêtnych czasów ludzie opierali siê próbom
narzucenia im czyjego zdania, choæby zdanie to by³o nie wiadoG³os Akademicki nr 02/2005

mo jak uzasadnione i s³uszne. Najbardziej chyba podatni na tego
typu zachowania s¹ ludzie m³odzi, w wieku, gdy tendencje do
buntowania siê s¹ najwiêksze. Wtedy w³anie chcemy eksperymentowaæ, wtedy sprawdzamy wszystko na w³asnej skórze. Równie¿ to, czy tzw. jazdy to opowiadanka, i czy brown zamienia
¿ycie w nieziemski odlot. Dopiero póniej przychodzi zdziwienie, gdy nad ranem, po kilkugodzinnym ju¿ braniu, zaczyna boleæ i, by przesta³o, trzeba wzi¹æ. Wtedy jest ju¿ z regu³y za póno,
by mo¿na by³o sobie samemu pomóc. Nawet jeli siê bardzo,
bardzo tego chce.
Innym powodem, dla którego m³ody cz³owiek mo¿e siêgn¹æ
po narkotyk zdaje siê byæ naturalnie zakodowana w nas wiara
we w³asne si³y i racjonalnoæ postêpowania. M³ody cz³owiek
myli, ¿e poczucie w³asnej si³y i woli w jego odczuciu pozwol¹
mu na pe³n¹ kontrolê brania narkotyków. Ta nadzieja i przekonanie daj¹ mu si³ê i nadziejê, ¿e tak w³anie jest. Ale sprawa bardziej
siê komplikuje, bo w³anie nie zd¹¿yli siê tak naprawdê przekonaæ co do b³êdnego rozumowania. W ich m³odym ¿yciu za
ma³o by³o jeszcze podejmowanych decyzji. Jeli trafi¹ w tê niew³aciw¹, to bêdzie to bardzo droga, a czasami ostatnia decyzja.
Tylko, ¿e RZADKO KTO Z M£ODYCH LUDZI MYLI
O NARKOTYKACH  TO MIERÆ!!! Ka¿dy przecie¿ wierzy, ¿e
jemu siê uda, ¿e jest lepszy, m¹drzejszy od tych degeneratów,
budz¹cych litoæ przemieszan¹ z pogard¹. Podejrzewam, ¿e wiêkszoæ m³odych ludzi wchodzi w doros³oæ nie tylko wcale nie znaj¹c
samych siebie, ale nawet nie chc¹c siebie poznaæ. Rzadko w którym
domu, i pewnie w nielicznych szko³ach, uczy siê rozpoznawania
kim jestem i samoakceptacji jaka, jakim jestem. Przemianom tym
towarzyszy wzmo¿ona emocjonalnoæ, wra¿liwoæ na oceny i presje, szczególnie ze strony rodowiska rówieniczego, spontanicznoæ zachowañ i wzmo¿ona tendencja do poszerzania zakresu w³asnej samodzielnoci i niezale¿noci, nawet poprzez podejmowanie
zachowañ ryzykownych dla zdrowia i rozwoju.
Mylê, ¿e warto uczyæ m³odych ludzi, jak nie zgubiæ siê
w gmatwaninie narkotykowych pokus i obietnic, by mówiæ
o prawdziwym dnie, jaki siê z tym kojarzy i z³amaæ stereotyp
brudnego narkomana.
Uwaga!
Tysi¹ce studentów niszczy swoje umys³y, zdrowie i perspektywy ¿yciowe siêgaj¹c po narkotyki. Badania ogólnopolskie
z czerwca 2004 r., zrealizowane w ramach programu Uczelnie Wolne od Narkotyków wykaza³y, ¿e prawie 41% studentów kszta³c¹cych siê w systemie dziennym i wieczorowym mia³o kontakt z narkotykami. Ponad 22% z nich siêga³o po narkotyki w ci¹gu ostatniego roku. Oznacza to, ¿e ponad 379 tysiêcy studentów u¿ywa³o
narkotyków, z czego oko³o 200 tysiêcy jest zagro¿onych uzale¿nieniem, a ponad 105 tysiêcy wykazuje cechy uzale¿nienia.
Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki
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WAT NA WESO£O
Z epoki suwakowej
Pocz¹tki WAT to epoka przedkomputerowa, a nawet, zaryzykujê twierdzenie, przedkalkulatorowa. Wród instrumentów u³atwiaj¹cych obliczenia in¿ynierskie palmê pierwszeñstwa dzier¿y³
niepodzielnie król SUWAK I, czyli po prostu suwak logarytmiczny. Takie urz¹dzenie dostawa³ w pierwszych dniach studiów
ka¿dy s³uchacz (student) i w pocie czo³a doskonali³ umiejêtnoæ
pos³ugiwania siê tym narzêdziem, które mia³o mu s³u¿yæ a¿ do
dyplomu. W trakcie realizacji swojej pracy dyplomowej ka¿dy
s³uchacz by³ ju¿ wysoko wyspecjalizowanym suwakownikiem.
W pierwszej po³owie lat 50. postêpy w realizacji prac dyplomowych by³y kontrolowane na najwy¿szym szczeblu.
Jeden z takich szczêliwców zosta³ zawezwany wraz ze swoim kierownikiem pracy przed oblicze zastêpcy komendanta, czytaj prorektora. W owych czasach zastêpc¹ komendanta WAT
ds. naukowych by³ radziecki genera³ Gawiatkin (imion nie wspomnê), z wykszta³cenia in¿ynier elektryk, niski i okr¹glutki, ludziom bardzo ¿yczliwy.
Genera³ przegl¹daj¹c tajne obliczenia aerodynamiki skrzyd³a
samolotu zatrzyma³ siê przy uzyskanych wynikach liczbowych
i zapyta³: jak to by³o liczone? Konkretnie sprawa dotyczy³a trzycyfrowej liczby zapisanej w postaci u³amka dziesiêtnego na czwartym miejscu po przecinku (np. 0,0786). Po wyjanieniach, pokazaniu wzoru i zaznaczeniu, ¿e obliczenia dokonano przy pomocy
suwaka logarytmicznego, kontroler zareagowa³ ostro i zdecydowanie: z tak¹ dok³adnoci¹ do czterech miejsc po przecinku
na suwaku nie da siê dokonaæ rachunków, to jest absolutnie
wykluczone.
Na nic zda³y siê argumenty, ¿e na suwaku odczytuje siê tylko
liczby znacz¹ce, a nie miejsce po przecinku. Wysokie strony rozsta³y siê, pozostaj¹c przy swoich zdaniach.

Liniowy metaloznawca
W Wojskowej Akademii Technicznej, od pocz¹tku jej istnienia, dydaktyka by³a wiêtoci¹, wyniesion¹ na najwy¿sze o³tarze. Plan zajêæ dydaktycznych obowi¹zkowych  bo obecnoæ
na nich, tj. wyk³adach, æwiczeniach i laboratoriach, by³a bezwzglêdnie obowi¹zkowa  by³ tak skonstruowany, ¿e nie zawiera³ ¿adnych okienek i wszystkie zajêcia koñczy³y siê najpóniej
na godzinach siódmej lub ósmej, czyli przed szesnast¹. Po po³udniu by³a planowana, te¿ obowi¹zkowa, nauka w³asna  grupowe uczenie siê w przydzielonych salach na wewnêtrznym terenie
uczelni. Akademiki by³y posadowione na terenie zewnêtrznym,
ogólnie dostêpnym. Nauka w³asna by³a kontrolowana b¹d przez
tak zwanych wychowawców rekrutuj¹cych siê z kadry naukowo-dydaktycznej, b¹d przez dowódców, czyli kadrê liniow¹.
Kontroluj¹cy naukê naszej grupy, m³ody oficer dowódca, po
przejciu wzd³u¿ stolików, przy których siedzielimy, zwróci³ siê
z krzykiem do starszego grupy: co tu siê dzieje? S³uchacze zamiast siê uczyæ gryzmol¹ co na kartkach papieru, jakie kwiatki
rysuj¹, ¿arty sobie stroj¹. By³a piekielna awantura z meldunkiem
do w³adz Fakultetu Lotniczego.
Wnikliwe ledztwo wykaza³o niezbicie, ¿e s³uchacze pilnie
opracowywali sprawozdanie z laboratorium metaloznawstwa. Rysowali i opisywali struktury metali i stopów, których próbki ogl¹dane mikroskopem w istocie przypominaj¹ przedziwne rysunki
mog¹ce kojarzyæ siê z rysunkami kwiatów.
Oficer ten otrzyma³ od nas zaszczytny przydomek metaloznawca i póniej raczej stara³ siê nas unikaæ.
Miros³aw Glapski

Miros³aw Glapski

LO¯A STUDENTÓW

Znalezione w sieci
Pewien Profesor rysunku technicznego przeprowadza egzamin. Ka¿e studentowi narysowaæ na tablicy od rêki idealny kwadrat. Student narysowa³, lecz profesor bierze k¹tomierz, sprawdza k¹ty i d³ugoci boków.
Mówi:
 Nie zgadza siê! Obla³ Pan.
Wchodzi kolejny student. Profesor ka¿e mu narysowaæ idealny okr¹g. Student podchodzi do tablicy bierze kredê i od niechcenia rysuje okr¹g. Profesor,,zdziwiony ³atwoci¹ z jak¹ to
wykona³, bierze cyrkiel i sprawdza. Linia pokrywa siê idealnie.
Zaskoczony pyta studenta, jak to zrobi³.
Na to student:
 Od roku pracujê jako kataryniarz.
***
Jakimi podobnymi cechami charakteryzuj¹ siê student i pies?
Jak im siê zadaje pytanie to maj¹ taki m¹dry wzrok.
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***
Spotykaj¹ siê trzy bociany i rozmawiaj¹ o tym, jak spêdza³y
ostatni tydzieñ.
 Ja uszczêliwi³em staruszków w Warszawie - mówi pierwszy.
 Ja uszczêliwi³em trzydziestolatków w Krakowie - mówi drugi.
Trzeci mówi: - A ja straszy³em studentów w Poznaniu.
***
Po roku studiów przyje¿d¿a do domu studentka i od progu wo³a:
 Mamo, mam ch³opaka!
 wietnie córeczko, a gdzie studiuje?
 Ale¿ mamo, on ma dopiero dwa miesi¹ce!
***
 Dlaczego dzieci studentów s¹ takie nerwowe?
 Bo przez pierwsze 3 miesi¹ce zarodek siê zastanawia: czy mama
zrobi skrobankê czy nie?
Przez kolejne 3 miesi¹ce siê zastanawia: czy tata siê o¿eni z mam¹
czy nie?
A przez ostatnie 3 miesi¹ce: jak bêdziemy ¿yæ we trójkê maj¹c
tylko 2 stypendia?
G³os Akademicki nr 02/2005

LO¯A STUDENTÓW
STA¯E STUDENTÓW ACADEMIE SAINT-CYR
W INSTYTUCIE RADIOLOKACJI WAT

Tomasz Orzechowski

Kontakty Instytutu Radiolokacji Wojskowej Akademii Technicznej z Academie Saint-Cyr trwaj¹ od czerwca 2003 r. i s¹
efektem o¿ywionej wspó³pracy obu uczelni z Ecole Nationale
Superieure des Télécommunications de Bretagne, która te kontakty zainicjowa³a. Celem wspomnianych sta¿y by³o wykonanie prac dyplomowych przez uczestnicz¹cych w nich studentów i przygotowanie siê do ich obrony przed komisjami egzaminacyjnymi w Academie Saint-Cyr. Od 12.09 do 10.12. 2004 r.
slt (ppor.) Gregoire Mercier przygotowywa³ pracê pt. Modelling and simulation of air-borne SAR images of the on-the
ground
situation pod kierunkiem dr. in¿.
Witolda Czarneckiego, a slt
(ppor.) Patrick
Silvain pracê pt.
Study of construction
of
acoustic wave
resonator pod
kierunkiem pp³k. Kierownik pracy dyplomowej, pp³k dr in¿. Mateusz Padr. in¿. Mate- sternak (siedzi ty³em, pierwszy z prawej), z uwag¹ wys³uusza Pasternaka. chuje referatu slt. Patricka Silvaina.
Obaj studenci
wyg³osili 3.12.2004 r. referaty powiêcone uzyskanym wynikom badañ na instytutowym seminarium. Wyrazem znaczenia,
jakie do pierwszego w historii francuskiej akademii wojskowej
pobytu jej studentów w Wojskowej Akademii Technicznej przywi¹zuje strona francuska jest fakt, ¿e w seminarium uczestniczy³ attaché obrony Ambasady Francji w Warszawie, p³k dypl.

Jean-Sébastien Tavernier. Obrony prac w Academie Saint-Cyr
w Coëtquidan odby³y siê 12 stycznia 2005 r. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali tak¿e obaj polscy opiekunowie,
a w charakterze obserwatora uczestniczy³ w obronach kierownik Zak³adu Teorii i Techniki Radiolokacji (obecnie Teledetekcji) dr in¿. Jerzy Pietrasiñski. Ka¿da z prac uzyska³a ocenê bardzo dobr¹ (trés bien).
Wed³ug oceny kierownictwa Instytutu Radiolokacji, a tak¿e
Academie Saint-Cyr, przebieg sta¿y oraz ich efekty nale¿y uznaæ
za bardzo udane, stanowi¹ce podstawê do planowania organizacji podobnych
pobytów w kolejnych latach.
Na niew¹tpliwy
sukces z³o¿y³
siê wysi³ek licznego
grona
osób, wród
których, poza
bezporednimi
opiekunami
prac, nale¿y Uczestnicy seminarium. Na pierwszym planie od lewej attawymieniæ dy- che obrony Ambasady Francji w Warszawie, p³k dypl. JeanSebastien Tavernier oraz dyrektor Instytutu Radioelektronirektora Instytu- ki, dr hab. in¿. Adam Kawalec, prof. WAT.
tu Radiolokacji
dr. hab. in¿. Adama Kawalca, prof. WAT  wspieraj¹cego ideê
wspó³pracy z Academie Saint-Cyr, kierownika Zak³adu Teorii
i Techniki Radiolokacji (Teledetekcji) dr. in¿. Jerzego Pietrasiñskiego  odpowiedzialnego za wspó³pracê miêdzynarodow¹ Instytutu Radiolokacji oraz pp³k. mgr. in¿. Zbigniewa Rozmarynowskiego, który pomylnie rozwi¹za³ wszystkie, nie³atwe problemy organizacyjne ca³ego przedsiêwziêcia. Bardzo cenna okaza³a siê równie¿ pomoc naszych studentów: ppor. Marcina Dochniaka i ppor.
Stanis³awa Habudy, którzy s³u¿yli rad¹ i wspierali francuskich
kolegów w trudnych dla nich sytuacjach.
dr in¿. Witold Czarnecki
Tomasz Orzechowski

W semestrze zimowym roku akad. 2004/2005 w Instytucie
Radiolokacji (obecnie Radioelektroniki) Wydzia³u Elektroniki
WAT zorganizowano sta¿e naukowe dla dwóch studentów renomowanej francuskiej akademii wojskowej.

SPORT I REKREACJA
Najlepsi sportowcy UWKS WAT w roku 2004
st. plut. pchor. Katarzyna Kukie³a  judo: 1m. w Mistrzostwach
WP w kat. open, 1 m. w Akademickich Mistrzostwach Warszawy
w kat. 63 kg
Anna Arciszewska  LA: 1 m. w Akademickich Mistrzostwach
Warszawy w skoku w dal
Rafa³ Parzych  LA: 1 m. w Akademickich Mistrzostwach Warszawy w skoku w dal i skoku wzwy¿
Bart³omiej Piotrowski  LA: 1 m. w Akademickich Mistrzostwach Warszawy w pchniêciu kul¹
Dariusz Sokalski  BnO: 1 m. w klasycznym BnO i krótkodystansowym BnO, 2 m. w nocnym BnO, 3 m. w d³ugodystansowym BnO i w sprinterskim BnO
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Dominik Moñko  judo: 1 m. w Warszawskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y
Mateusz Moñko  judo: 1 m. w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Ilona Czarnocka  judo: 1 m. w Warszawskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y
Alicja Czarnocka  judo: 1 m. w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Miko³aj Watral i £ukasz Kowalski  badminton: 2 m. w grze
podwójnej juniorów m³. w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Jakub Lang  badminton: 2 m. w grze podwójnej m³odzików
w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Maciej Królak i Konrad Rudnicki  badminton: 3 m. w grze
podwójnej m³odzików w Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
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Czekamy na m³odzie¿

Rozmowa z Andrzejem Wierniukiem, prezesem AZS UWKS WAT

Zdzis³awa Król

 Decyzj¹ Zarz¹du G³ównego Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego z dnia 24 listopada 2004 r. Uczelniany Wojskowy
Klub Sportowy Wojskowej Akademii Technicznej znalaz³ siê
w strukturze AZS. Co to oznacza dla Klubu?
Wejcie w struktury AZS-u wymusi³o zmianê nazwy Klubu
i dzi funkcjonujemy ju¿ jako AZS UWKS WAT. Nie zrezygnowalimy z cz³onu UWKS, poniewa¿ jest on rozpoznawalny w rodowisku sportowym Warszawy. Nie chcemy te¿ tworzyæ Klubu
od nowa  chcemy kontynuowaæ jego 26-letni¹ historiê i tradycjê. Wejcie w struktury Zwi¹zku zmusza nas równie¿ do podjêcia pewnych dzia³añ organizacyjnych: dostosowania statutu
Klubu do statutu AZS i, co siê z tym wi¹¿e, wyboru nowych
w³adz. Mam nadziejê, ¿e do koñca marca, a najpóniej do koñca
bie¿¹cego roku akademickiego, uporamy siê z tym.

 Marzy mi siê, by co drugi m³ody cz³owiek studiuj¹cy w Akademii nale¿a³ do AZS
UWKS WAT mówi prezes Klubu Andrzej Wierniuk.

 Co by³o powodem przyst¹pienia do Zwi¹zku?
Koniecznoæ przeobra¿enia Klubu wymusi³o samo ¿ycie  zmiana profilu naszej uczelni z wojskowego na wojskowo-cywilny. Zarówno wspó³praca, jak i konkurowanie na niwie sportowej z innymi
cywilnymi uczelniami w kraju mog¹ siê dzi odbywaæ wy³¹cznie
pod egid¹ Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, który przej¹³ kontrolê nad organizacj¹ ¿ycia sportowego wród studentów.
 Czy AZS nie stawia³ oporu przed przyjêciem UWKS WAT
w swoje struktury?
Nie mielimy z tym ¿adnym problemów, poniewa¿ bylimy i jestemy dla Zwi¹zku bardzo dobrym partnerem. Terenów i obiektów sportowych, jakimi dysponujemy, inne cywilne uczelnie mog¹
nam tylko pozazdrociæ. Dzia³acze AZS-u wiedzieli o tym, bo ju¿
wczeniej wspólnie organizowalimy imprezy, m. in. Akademickie
Mistrzostwa Warszawy w p³ywaniu, biegach na orientacjê.
 Si³¹ Klubu s¹ studenci. Jakie wymierne korzyci przyniesie im w³¹czenie UWKS WAT w struktury Akademickiego
Zwi¹zku Sportowego?
Cz³onkowie Klubu  w zdecydowanej wiêkszoci m³odzie¿
studiuj¹ca w naszej uczelni  wnosz¹ tzw. op³atê klubow¹ w wysokoci 50 z³ rocznie. Nie jest to wygórowana kwota. Jej wielokrotnoæ odbior¹ sobie w formie treningów, ubiorów sportowych, sprzêtu, opieki trenerów. rodki, które uzyskujemy z wp³at
cz³onkowskich s¹ przeznaczane na dzia³alnoæ statutow¹. Ich
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czêæ  35 z³ od jednego zadeklarowanego uczestnika  jest przekazywana na rzecz Zarz¹du G³ównego AZS. W zamian za to studenci otrzymuj¹ legitymacje cz³onkowskie, które uprawniaj¹ ich
do korzystania ze zni¿ek we wszystkich orodkach AZS-u na
terenie ca³ego kraju oraz w niektórych schroniskach m³odzie¿owych za granic¹. Maj¹ zni¿ki na bazê noclegow¹, wypo¿yczenie
sprzêtu. S¹ ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêliwych wypadków, które mog¹ siê zdarzyæ podczas treningów oraz zawodów
organizowanych przez Zwi¹zek. Z relacji innych cywilnych uczelni warszawskich wiemy, ¿e studenci  szczególnie ci aktywni
sportowo  s¹ zadowoleni z ww. przywilejów i chêtnie z nich
korzystaj¹.
 A co na co dzieñ Klub oferuje studentom?
Studenci, którzy wst¹pi¹ w szeregi AZS UWKS WAT mog¹
trenowaæ w wybranych przez siebie sekcjach. Obecnie jest ich
14, ich wykaz jest dostêpny w serwisie internetowym uczelni.
W bie¿¹cym roku utworzylimy sekcjê pi³ki siatkowej kobiet. Do
tej pory dru¿yna, z³o¿ona g³ównie ze studentek cywilnych, musia³a trenowaæ razem z mê¿czyznami. Zawiesilimy natomiast 
ze wzglêdów organizacyjnych i finansowych  dzia³alnoæ sekcji strzelectwa sportowego. Wszystkim osobom, które chcia³yby trenowaæ zarówno w sekcjach strzeleckich, jak i innych, których nie oferuje nasz Klub, jestemy jednak w stanie pomóc.
Zawarlimy bowiem porozumienie z CWKS Legia Warszawa,
które umo¿liwia naszym studentom trenowanie w tym¿e w³anie
klubie i jednoczesne reprezentowanie na zawodach sportowych
naszej uczelni i naszego Klubu. Cz³onkowie AZS UWKS WAT
mog¹ te¿ korzystaæ z bazy do uprawiania sportów wodnych w
Orodku Szkoleniowym WAT w Zegrzu k. Warszawy. Orodek
¯orlina w ¯egiestowie zosta³ oddany w ajencjê i, niestety, nie
nale¿y ju¿ do nas.
 24 lutego mija rok od objêcia przez pana funkcji prezesa
UWKS WAT. Co pan uwa¿a za swój najwiêkszy sukces na tym
stanowisku?
Sukcesy odniós³ ca³y Klub, a nie tylko jego prezes. Pracowali na nie zarz¹d, trenerzy i oczywicie zawodnicy, którzy, o czym
ma³o kto wie, zdobyli w ubieg³ym roku a¿ 104 medale. To rednio
dwa kr¹¿ki na weekend. Niew¹tpliwym sukcesem jest fakt, ¿e
Klub by³ i jest w stanie, bez ¿adnych ograniczeñ, zapewniæ swoim cz³onkom sprzêt do æwiczeñ, trenerów, opiekê lekarsk¹ i rehabilitacyjn¹ podczas treningów i zawodów, medykamenty do odnowy biologicznej. Sukcesem jest wreszcie fakt, i¿ w ci¹gu minionego roku nie musielimy  poza wspomnian¹ wczeniej sekcj¹ strzelectwa sportowego  likwidowaæ innych sekcji lub te¿
ograniczaæ liczby studentów na treningach.
 Jakie plany i marzenia ma prezes AZS UWKS WAT?
Obecnie, razem z kadr¹ zawodow¹, Klub zrzesza oko³o 400
cz³onków. Marzy mi siê, by co drugi m³ody cz³owiek studiuj¹cy
w naszej Alma Mater nale¿a³ do AZS UWKS WAT i korzysta³
z jego oferty. Wiem, ¿e to bardzo ambitne plany, ale bêdziemy siê
starali je zrealizowaæ.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a El¿bieta D¹browska
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BIBLIOTEKA

Szukajcie a¿ znajdziecie
Tym razem odejdê od regu³y prezentacji jednej, konkretnej
bazy danych, aby opisaæ mo¿liwoci oraz drogê dotarcia do poszukiwanej literatury.
Pierwszym krokiem wyszukiwania powinno byæ zawsze korzystanie z naszego katalogu. Opisywa³em to jednak w listopadowo-grudniowym numerze G³osu, wiêc tym razem siê powstrzymam. Nadmieniê jedynie, ¿e zgodnie z zasadami udostêpniania, zbiory czytelni nie podlegaj¹ wypo¿yczeniom.
Co jednak zrobiæ, jeli poszukiwanej ksi¹¿ki nie znajdziemy
w katalogu Biblioteki G³ównej WAT lub nie bêdzie dostêpnych
egzemplarzy? Nie jest to koniec drogi.
Nastêpne kroki mo¿emy skierowaæ np. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (http://opac.buw.uw.edu.pl/ - ryc.1), tam po
wyszukaniu (np. wg autora) otrzymujemy listê pozycji, gdzie po
klikniêciu na egzemplarze dostajemy informacjê o dostêpnoci
(ryc. 2). Prawo korzystania ze zbiorów
BUW ma ka¿dy,
a kartê biblioteczn¹
mo¿e uzyskaæ mieszkaniec Warszawy.
Jeli ksi¹¿ki nie
znajdziemy w BUWie, mo¿emy jej szukaæ
na Politechnice Warszawskiej (http://gaRyc. 1
te.bg.pw.edu.pl/
ALEPH/ - ryc. 3
przedstawia ekran po
klikniêciu Indeksy).
Po wyszukaniu dostajemy ekran podobny do widocznego na ryc.3, na którym widaæ równie¿
dostêpnoæ. Zbiory
Politechniki WarRyc. 2
szawskiej s¹ szczególnie cenne dla studentów kierunków technicznych, takie zbiory
rzadziej znajdziemy w BUW. Je¿eli znajdziemy interesuj¹c¹ nas pozycjê, mo¿emy z niej skorzystaæ w czytelni PW.

Ryc. 3

Jeli zawiod¹ powy¿sze sposoby, a ksi¹¿ka jest wydana w Polsce, du¿a szansa skorzystania z niej istnieje w Bibliotece Narodowej
(http://alpha.bn.org.pl/screens/opacmenu_pol.html  ryc. 5 przedstawia ekran po klikniêciu Autor). Po wyszukaniu (przejcie przez
listê autorów i listê publikacji) dostajemy informacje o dostêpnoci
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egzemplarzy. Ze zbiorów BN mo¿emy korzystaæ na miejscu
w czytelni, jednak
warto wiedzieæ, ¿e zamówienie na sprowadzenie ksi¹¿ek z magazynu nale¿y sk³adaæ przed 12:00,
Ryc. 4
a czas oczekiwania
siêga kilku godzin.
W przypadku
zbiorów popularnonaukowych spora
szansa na znalezienie
istnieje w Bibliotece
Publicznej m. st. Warszawy (http://mariner.biblpubl.waw.pl/
Ryc. 5
ALEPH  pos³ugiwanie siê katalogiem
jest bardzo podobne
do BG PW)  prawo
korzystania maj¹
wszyscy, wypo¿yczaæ mog¹ mieszkañcy Warszawy.
Zgodnie z ustaRyc. 6
leniami poczynionymi w gronie bibliotek warszawskich,
nasz czytelnik ma
prawo korzystania
na tych samych zasadach, jak czytelnik w³asny biblioteki, poza prawem do
wypo¿yczania.
Ryc. 7
Jeli ksi¹¿ki nie
znalelimy samodzielnie (lub te¿ nie
chce nam siê szukaæ),
warto skorzystaæ
z Katalogu Rozproszonego Bibliotek
Polskich (http://karo.umk.pl/Karo/ - ryc.
Ryc. 8
7), po wpisaniu autora i pocz¹tku tytu³u oraz ograniczeniu siê do warszawskich bibliotek
technicznych dostajemy informacjê, w których bibliotekach s¹ ksi¹¿ki
spe³niaj¹ce nasze wymagania (ryc. 8). Ze wzglêdu na szczup³oæ
miejsca, nie opisujê tu KaRo, jest to materia³ na osobny artyku³.
Gdy wreszcie znalelimy poszukiwan¹ pozycjê, mo¿emy udaæ
siê do biblioteki, w której znalelimy interesuj¹ce nas zbiory lub
te¿ skorzystaæ z wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych. Ale o tym
ju¿ w nastêpnym numerze.
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT
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PRZEGL¥D PRASY
Otwarci na aktywnych
Rzeczpospolita, nr 34 z 10.02.2005, dodatek Moja Kariera

Zapa³u do pracy, chêci uczenia siê nowych rzeczy, umiejêtnoci pracy w zespole, kreatywnoci oczekuj¹ od kandydatów
na praktykantów banki. Chêtnych do odbycia sta¿u przyjmuj¹
przez ca³y rok. (...) Oferta banków skierowana jest do ¿aków,
którzy ukoñczyli co najmniej III rok, przede wszystkim do tych,
którzy ucz¹ siê na kierunkach ekonomicznych i bankowo-finansowych. Ale banki nie zamykaj¹ swoich drzwi tak¿e przed humanistami, in¿ynierami, prawnikami i informatykami.
(...) Chêtni na sta¿e w bankach, podobnie jak w przypadku
innych firm, musz¹ wys³aæ do nich swoje CV lub wype³niæ na
stronach internetowych formularze aplikacyjne. Dobrze jest napisaæ w aplikacji o swoich zainteresowaniach  w jakim dziale
i dlaczego w³anie w tym student chcia³by pracowaæ. Na tej podstawie banki oceniaj¹, jakie zadania mog¹ mu zaproponowaæ.

Nastêpnie studentów czekaj¹ w zale¿noci od wymagañ banków - rozmowy kwalifikacyjne lub testy umiejêtnoci.
Praktyki w bankach mo¿na odbyæ nie tylko w wakacje,
kiedy jest najwiêksze nimi zainteresowanie, ale tak¿e w ci¹gu
roku akademickiego. Studenci mog¹ pracowaæ w okrelonych
wczeniej godzinach i dniach tygodnia, tak aby praktyki nie
kolidowa³y z zajêciami na uczelni. Wiêkszoæ praktyk w bankach jest niep³atna.
Dorota Czerwiñska
WYBRANE BANKI, W KTÓRYCH MO¯NA PRAKTYKOWAÆ
 Bank Handlowy w Warszawie, www.citibank.pl
 BPH SA, www.kariera.bph.pl
 BNP Paribas Bank Polska SA, www.bnpparibas.com
 Fortis Bank Polska SA, www.fortisbank.com.pl
 ING Bank l¹ski SA, www.ing.com/careers/poland
 Bank Millennium, www.millenet.pl/kariera

HOBBY
GRY KOMPUTEROWE

FOTO

Panowie!!! Czas siê przygotowaæ, wróg nie pi!!! Tak
w skrócie mo¿na przedstawiæ najnowsz¹ grê strategiczn¹ firmy Paradox Entertainment pt. Hearts Of Iron 2. Jest ona
kontynuacj¹ Hearts of Iron. Przenosimy siê w lata tu¿ po I wojnie wiatowej,
by wcieliæ siê w g³ównodowodz¹cego
wybranego narodu (175 pañstw). Jako
przywódca danego narodu staramy siê
doprowadziæ do rozkwitu naszego pañstwa drogami: dyplomatyczn¹, gospodarcz¹ i militarn¹. Do dyspozycji dostajemy pomoc oko³o 12 500 historycznych
postaci: marsza³ków, genera³ów, ministrów. Mapa wiata sk³ada siê z ponad
2700 prowincji, o nudzie nie ma wiêc
mowy. W grze mamy do dyspozycji 4 kampanie oraz du¿¹
iloæ pojedynczych scenariuszy, do tego dochodzi opcja multiplayer. Stworzony system wojskowy na poziomie dywizji
pozwala toczyæ walki na l¹dzie, morzu i w powietrzu.
W porównaniu z poprzedniczk¹, do Hearts Of Iron 2 wprowadzono wiele poprawek, min. skrócono drzewko technologiczne, wprowadzono zespo³y badawcze, zmieni³ siê te¿ system misji
bojowych. Grê polecam ka¿demu maniakowi gier strategicznych
oraz ka¿demu interesuj¹cemu siê histori¹ z okresu II wojny wiatowej. W koñcu ka¿dy z nas marzy³, by zmieniæ bieg dziejów.

Interesujesz siê fotografi¹. Robisz zdjêcia. Nie
chowaj ich do szuflady. Zg³o siê do Bemowskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Pod okiem dowiadczonych instruktorów-konsultantów, m. in. Paw³a Andrzeja Makowskiego  wieloletniego fotografika
Wojskowej Akademii Technicznej, mo¿esz doskonaliæ swoje umiejêtnoci i pog³êbiæ wiedzê z tej dziedziny sztuki.
BTF liczy dzi 70 cz³onków i wci¹¿ jest otwarte na nowe osoby. Wród celów swojej dzia³alnoci wymienia popularyzowanie twórczoci fotograficznej, uwra¿liwianie na estetykê oraz przyczynianie siê do w³aciwego zrozumienia roli, jak¹ fotografia
spe³nia w codziennym ¿yciu. Organizuje warsztaty i plenery fotograficzne, spotkania ze znanymi osobami ze wiata fotograficznego i redakcji czasopism fotograficznych, wspólne wyjcia
na wernisa¿e, wystawy prac fotograficznych i plastycznych. Prowadzi te¿ dokumentacjê fotograficzn¹ wydarzeñ spo³ecznych na
Bemowie. W swoim gronie skupia osoby zajmuj¹ce siê ma³o jeszcze znan¹ dzi dziedzin¹  wizualizacj¹ fotografii wirtualnej.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajêciach BTF-u proszone s¹ o kontakt z prezesem Marianem Rynkiewiczem (tel. 604
250 912, rynmar@wa.onet.pl). Pawe³ Andrzej Makowski zaprasza
za na dy¿ury i konsultacje do Atelier Fotograficznego Towarzystwa mieszcz¹cego siê przy Orodku Wychowawczo-Profilaktycznym Michael (ul. Ks. Br. Markiewicza 1) w pierwsze i trzecie
rody ka¿dego miesi¹ca od godz. 18:00 (po wczeniejszym uzgodnieniu, tel. 504 480 668). Wiêcej informacji o BTF -ie mo¿na znaleæ
na stronie: www.btf.art.pl . (ed)

Docent
G £ O S A K A D E M I C K I WAT
Pismo Pracowników i Studentów
Wydawca:
Wo j s k o w a A k a d e m i a Te c h n i c z n a
Adres redakcji:
ul. Kaliskiego 19, pok. 207 (Biblioteka G³ówna WAT)
00-908 Warszawa 49
tel. (6)83-92-67
Redakcja:
Redaktor naczelny: El¿bieta D¹browska, edabrowska@wat.edu.pl

18

Wspó³pracownicy: Szymon Matuszewski, Adam Rdzanek,
Piotr Staniak, Marta Szynkowska
Skanowanie: Marcin Bia³as, S³awomir Dêbski, Grzegorz Rosiñski
Sk³ad komputerowy i ³amanie: S³awomir Dêbski
Przygotowanie do druku: Redakcja Wydawnictw WAT
Druk:
PROMOCJA XXI Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 232A
02495 Warszawa
Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów
oraz zmiany tytu³ów.

G³os Akademicki nr 02/2005

Zawsze w WAT byli ¿eglarze ...

¯eglarstwo na zboczu

Gdzie mo¿na spotkaæ ¿eglarzy zim¹? To proste  na lodzie albo
na niegu, bo zamiana wszelkiego rodzaju p³ywaków na p³ozy bojerów lub narty u ludzi aktywnych i wci¹¿ ¿¹dnych wra¿eñ nastêpuje
w sposób naturalny.
Artyku³ ten adresujê do wszystkich, których cechuje chêæ niebanalnego wypoczynku, do ludzi posiadaj¹cych ¿y³kê sportowej rywalizacji oraz do wszystkich niezdecydowanych, którzy nie chcieliby wolnego czasu traciæ na byle co. Do studentów, którzy mog¹ poznaæ co
nowego, do zmêczonych codziennymi obowi¹zkami wyk³adowców
i pracowników naukowych, do wszystkich tych, którzy dopiero kilka
lub kilkanacie lat s¹ zwi¹zani z Akademi¹ oraz do siedz¹cych za swoimi biurkami i wpatrzonych w równe kolumny cyferek zakoñczonych
saldem, ale tak naprawdê niewiele zorientowanych w tym, czym by³o
i czym jest ¿eglarstwo w WAT oraz jak¹ rolê nadal mo¿e spe³niaæ.

Archiwum K¯ WAT

Szczypta historii
W latach 50. watowcy ¿eglowali w barwach WKS Legia. W 1961
r. oficjalnie powo³ano Sekcjê ¯eglarsk¹ w ramach Wojskowego Ko³a
PTTK przy WAT. Jej pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Wojciech
Oszywa(1), obecnie emerytowany pu³kownik profesor, którego nadal
mo¿emy spotkaæ ¿egluj¹cego na ulubionym klubowym Orionie  Promyku. Na pocz¹tku sekcja zamówi³a 2 omegi (nr 211 i 212) ze s³omki,
które trzymano na terenie Legii przy Wale Miedzeszyñskim i kolej¹
wo¿ono na Mazury. Nad Zalew Zegrzyñski flotê przebazowano
w 1970 r., kiedy oddano do u¿ytku Sezonowy Orodek Wypoczynkowy w Zegrzu. W tym samym roku sekcja ¿eglarska przekszta³ci³a
siê w Klub ¯eglarski WAT, nadal dzia³aj¹cy w ramach oddzia³u PTTK.
¯eglowanie po Mazurach od Wiartla po Wêgorzewo sta³o siê tradycyjnym sposobem spêdzania wakacji cz³onków Klubu i ich rodzin.
Pocz¹tkowo K¯ WAT liczy³ 120 cz³onków i dysponowa³ 5 ³odziami typu Omega. W 1971 r. wzbogaci³ siê w sprzêt p³ywaj¹cy
przekazany przez likwidowan¹ Sekcjê ¯eglarsk¹ WKS Legia (14
³odzi i bojer). Rozkwit nast¹pi³ w latach 80. gdy zakupiono Oriony
i Venusy, a do nich silniki Wietierok, które wyeliminowa³y typowe
bur³aczenie, ale dostarcza³y za³ogom wiele emocji przy ich rozruchu. Lata 90. to nowe, wspó³czesne i niezawodne silniki Tohatsu,
które dziêki profesjonalnej opiece kolegi
klubowego dzia³aj¹
do tej pory praktycznie bez zdejmowania
obudowy w trakcie
sezonu. rodki finansowe na zakup wiêkszoci sprzêtu by³y
wypracowane przez
pracowników WAT,
a w przypadku 4 jed- Pierwsze WAT-owskie ¿aglówki w Zegrzu.
nostek przez pracowników Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Za³ogi
nie by³y bierne, w³asnorêcznie budowa³y kad³uby i wyposa¿a³y
³odzie. W ten sposób Klub wzbogaci³ siê o 2 omegi: Jaskra i El
Bimbo. ¯eglowanie po Mazurach w ramach organizowanych turnusów mia³o wówczas prawie taki sam status jak wczasy w orodkach wojskowych.
Do 1998 r. Klub pozostawa³ w strukturach PTTK. Jego cz³onkowie
nabierali coraz wiêkszego dowiadczenia. Organizowano rejsy morskie, g³ównie w oparciu o sprzêt Marynarki Wojennej. Przybywa³o
G³os Akademicki nr 02/2005

kapitanów jachtowych oraz instruktorów ¿eglarstwa. Klub szkoli³ te¿
instruktorów ¿eglarstwa, w tym pracowników Studium WF, co pozwoli³o na póniejsz¹ organizacjê kursów ¿eglarskich w ramach Fakultetu
Aktywizacji Studentów. W 1998 r. Walne Zebranie cz³onków K¯ WAT
uchwali³o akces wst¹pienia Klubu do UWKS WAT, w którym mielimy byæ samodzieln¹ i autonomiczn¹ sekcj¹ ¿eglarsk¹ (2). Formu³a ta
ostatecznie nie sprawdzi³a siê. Mo¿e dlatego, ¿e w watowskim ¿eglarstwie zapanowa³a wtedy moda na rozmach i pewn¹ dworskoæ, co
wcale nie przek³ada³o siê na wzrost poparcia dla ¿eglarstwa w Akademii. Pomimo szerszych mo¿liwoci dzia³ania, du¿ego potencja³u szkoleniowego i bazy bêd¹cej w dyspozycji UWKS, K¯ przesta³ spe³niaæ
oczekiwania rodowiska. Po 5 latach dokonano zwrotu  rodowisko
¿eglarskie wypowiedzia³o przynale¿noæ Klubu do UWKS.
Klub ¯eglarski WAT  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
W 2003 r. powo³ano zespó³ ds. okrelenia nowego statusu K¯
WAT. Wol¹ cz³onków Klubu by³o pozostanie K¯ WAT jako organizacji dzia³aj¹cej przy Akademii. Grupa inicjatywna opracowa³a statut
i na zebraniu za³o¿ycielskim w kwietniu 2004 r. powo³a³a Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazw¹ Klub ¯eglarski WAT, dzia³aj¹cy na
podstawie ustawy o kulturze fizycznej. Stowarzyszenie uzyska³o osobowoæ prawn¹, jest dzi organizacj¹ niezale¿n¹, ale grupuje WATowskie rodowisko ¿eglarskie i dlatego wyra¿a wolê oraz chêæ dalszego dzia³ania na rzecz rozwoju ¿eglarstwa w Akademii. Powo³ano
nowe w³adze, które podpisa³y porozumienie o wspó³dzia³aniu w zakresie ¿eglarstwa z Wojskow¹ Akademi¹ Techniczn¹(3).
W maju 2004 r., w wyniku podpisanych umów, jako Klub wyczarterowalimy od WAT 11 ³odzi typu Venus, 1 Jaskrê i 2 Oriony,
te same, które zakupiono za wczeniej wspomniane rodki, i o których stan techniczny dbalimy przez wszystkie poprzednie lata.
Za³ogi wnios³y op³aty najmu po 1000 z³ za Venus i 600 z³ za Oriony,
pokry³y koszty materia³ów eksploatacyjnych i, powiêcaj¹c swój
w³asny czas oraz narzêdzia, przygotowa³y jachty do sezonu.
W czerwcu zarejestrowalimy ³ódki i ubezpieczylimy je na ca³y
sezon ¿eglarski. Zorganizowalimy ponad 30 dwutygodniowych
turnusów dla cz³onków K¯ WAT i ich rodzin (ok. 130-160 osób),
zapewniaj¹c im wspania³y i skuteczny wypoczynek. Czêæ ³odzi
p³ynê³a na Mazury rzekami i przy wysokim poziomie wody nimi
wraca³a, czêæ by³a wieziona drog¹ l¹dow¹.
Klub zorganizowa³ i przeprowadzi³ te¿ 2 kursy na stopieñ sternika
motorowodnego. W jednym z nich uczestniczy³o 14 studentów WAT.
Kursy przeprowadzili instruktorzy K¯ WAT, a op³aty od uczestników odpowiada³y jedynie kosztom paliwa i egzaminu koñcowego.
Za³ogi Klubu uczestniczy³y te¿ w regatach o Puchar Szefa
Sztabu Generalnego WP zorganizowanych na Zalewie Zegrzyñskim. W regatach tych za³oga dowodzona przez Macieja S³ojewskiego (cz³onka kadry narodowej w latach 50. ) zajê³a 1 miejsce
w klasie Omega, a Janusza Giewonia 2 w klasie Venus. W ten
sposób K¯ WAT w nowej formie organizacyjnej przep³yn¹³
kolejny sezon nawigacyjny. W tym roku bêdziemy obchodziæ
35-lecie jego dzia³alnoci. Wielu ¿eglarzy zadaje sobie pytanie,
jakie s¹ koszty korzystania z wyczarterowanych od WAT jachtów, o których stan techniczny dbaj¹ klubowicze. Wielu wspiera
przy okazji funkcjonowanie orodka w Zegrzu  bo bez ¿agli
by³oby tam spokojniej, ale i bardziej sennie  p³ac¹c za jachty
i ka¿dorazowy wjazd na teren, kiedy przyje¿d¿aj¹ ob³adowani
w³asnymi narzêdziami niezbêdnymi do pracy przy ³ódkach.
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Co teraz ¿eglarskiego mamy w WAT?
Wieæ niesie, ¿e o ¿eglarstwie mówi siê nie tylko w Klubie, ale
równie¿ w rodowisku studenckim oraz Studium WF. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e zajêci w³asnymi problemami ostatnio nie powiecilimy zbyt
wiele czasu studenckiej braci ¿eglarskiej oraz tym wszystkim, którzy
maj¹ jeszcze rozterki czy warto na ¿eglarstwo powiêciæ czas. Z myl¹
o studentach wyst¹pilimy do JM Rektora z prob¹ o rozpatrzenie
mo¿liwoci ustanowienia kilku corocznych dofinansowañ, przyznawanych w formie celowej nagrody, dla wyró¿niaj¹cych siê studentów
WAT, z przeznaczeniem na op³atê za uczestnictwo w rejsach ¿eglarskich o znacz¹cej randze (w tym równie¿ za udzia³ w sta¿owym, szkoleniowym rejsie morskim). Odpowiedzi jeszcze nie mamy.
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych uprawianiem ¿eglarstwa do Klubu, który dzia³a i kontynuuje wieloletnie
WAT-owskie tradycje ¿eglarskie. Jak dotychczas z naszej propozycji skorzysta³o kilku studentów, co dobrze wró¿y na przysz³oæ.
Klub zawsze prowadzi³ dzia³alnoæ szkoleniow¹, do której prawdopodobnie tak siê przyzwyczajono, ¿e nie zauwa¿ono, i¿ organizacja
spo³eczna pomaga w realizacji zadañ s³u¿bowych. Czêsto dostrzegalimy w rodowisku uczelnianym znaczne oczekiwania w zakresie szkolenia ¿eglarskiego oraz liczenie na to, ¿e Klub zrealizuje je spo³ecznie
pod szyldem WAT. Klub skupia mi³oników ¿eglarstwa, tak jak wiele
innych organizacji wy¿szej u¿ytecznoci publicznej, a przynale¿noæ
do niego wynika z traktowania ¿eglarstwa jako hobby, a nie dzia³alnoci zawodowej. Tych pojêæ nie nale¿y myliæ i trzeba pamiêtaæ o znacznych obci¹¿eniach ponoszonych przez jego cz³onków . Trzeba wyranie powiedzieæ, ¿e Klub jest otwarty na sprawy szkolenia i w miarê
swoich mo¿liwoci je realizuje, chocia¿ nikt go za to nie nagradza. Posiada te¿ wykwalifikowan¹ kadrê mog¹c¹ wspomóc proces ¿eglarskiego szkolenia studentów. Nie mo¿na jednak ¿¹daæ, aby cz³onkowie Klubu w ramach swojego wolnego czasu pracowali jak etatowi pracownicy. Wydaje siê jednak, ¿e nie dostrzegaj¹ tego niektórzy pracownicy
Studium WF. Ich postawa jest zrozumia³a w kontekcie tego, ¿e w znacz¹cej czêci szkolenia s¹, lub mog¹ byæ, wliczane do planowej dzia³alnoci dydaktycznej Studium.
Co na horyzoncie?
Ka¿da szanuj¹ca siê uczelnia ma okrelony klub pracuj¹cy
na jej chwa³ê. Nie damy rady (i nie chcemy) tworzyæ klubu wiolarskiego, by cigaæ siê z za³ogami najs³awniejszych angielskich uniwersytetów. Mo¿emy siê jednak przyczyniæ do podnoszenia presti¿u uczelni poprzez propagowanie ¿eglarstwa jako
formy aktywnego wypoczynku, sportowej rywalizacji, przez wyrabianie nawyków pracy zespo³owej, odwagi i hartu ducha, czego sprawdzianem w perspektywie s¹ rejsy po s³onych, morskich
wodach. ¯eglarstwo nie toleruje dyletantów i uczy pokory, niemi³osiernie potrafi sprawdziæ ka¿dego, kto do swoich obowi¹zków podchodzi w sposób nieodpowiedzialny. Czy to s¹ z³e cechy, czy naprawdê nie potrzebujemy ludzi o takich charakterach? Bardzo trudno jest jednak przeliczyæ to na z³otówki.
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Klub prowadzi dzia³alnoæ nie tyko w rodowisku akademickim.
W tym roku przygotowuje wspólne przedsiêwziêcie ¿eglarskie z Urzê-
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dem Dzielnicy Bemowo, skierowane do
uczniów szkó³ ponadpodstawowych i rednich. Mamy nadziejê, ¿e
ta wspó³praca rozwinie
siê i m³odzie¿ dzielnicy,
byæ mo¿e po raz pierwszy, bezporednio zetknie siê z pracownikami WAT. S¹dzimy, Port przed zmierzchem.
¿e bêdziemy dobrymi ambasadorami Akademii w rodowisku bemowskiej m³odzie¿y. U³atwimy równie¿ szkolenie morskie dziêki cis³ej i tradycyjnej ju¿ wspó³pracy z ATOL-em, tj. Warszawskim Oddzia³em Jacht
Klubu Marynarki Wojennej Kotwica.
Zamiast zakoñczenia
Czêsto w naszej pracy spotykamy siê z efektem synergetycznym, który sprowadza siê do prostego razem mo¿emy wiêcej.
Nadszed³ mo¿e czas, by po³¹czyæ wysi³ki. Musimy odpowiedzieæ
sobie na pytania: czego chcemy, czy posiadamy rodki realizacji
i czy istniej¹ warunki na realizacjê idei. Ten ostatni warunek jest
czêsto najwa¿niejszym aspektem realizacji przedsiêwziêcia.
Co wiêc mo¿na, nale¿y, czy te¿ powinno siê zrobiæ, aby nie utopiæ
tego, co ju¿ jest i pozwoliæ na z³apanie wie¿ego wiatru w ¿agle 
w przenoni i dos³ownie? Stowarzyszenie jednoznacznie wypowiedzia³o siê za utrzymaniem K¯ WAT skupiaj¹cego obecnych i by³ych
pracowników
Akademii, studentów
oraz osoby od lat zwi¹zane z ¿eglowaniem w
barwach naszego Klubu. Wyjanienia wymaga sprawa sprzêtu, którym Klub wczeniej Mglisty koniec sezonu 2004.
dysponowa³, a obecnie
mo¿e go jedynie czarterowaæ. W tej sytuacji dla WAT-owskiego rodowiska ¿eglarskiego wa¿ne staje siê stanowisko w³adz Akademii
dotycz¹ce roli i miejsca ¿eglarstwa w ¿yciu uczelni. Zachêcamy do
¿eglarskich wypowiedzi studentów, a tak¿e tych, którym ¿eglarstwo
w WAT le¿y na sercu.
¯eglarze wiedz¹, ¿e najtrudniej p³ynie siê pod pr¹d i ¿egluje
pod wiatr, a najwiêksze prêdkoci osi¹ga siê na pe³nych baksztagach  korzystajmy wiêc z pe³nych wiatrów. Tym za, którzy z natury krêc¹ g³owami i uwa¿aj¹, ¿e co, co nie przynosi
dochodu w PLN nie ma sensu, przywodzê na myl liniê horyzontu i znany cytat Tam siêgaj, gdzie wzrok nie siêga. I niech mi
kto powie, ¿e nasz wieszcz nie by³ ¿eglarzem.
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Czy nie doszlimy ju¿ do stanu, w którym wspó³czeni urzêdnicy WAT patrz¹c na jachty postrzegaj¹ je tak samo jak obrabiarki, do których odnosz¹ siê takie pojêcia jak: koszt zakupu,
resurs, amortyzacja czy tak uwielbiany przez niektóre gremia zysk? W takiej sytuacji rodzi siê pokusa wyzbycia siê wszystkiego, co wydaje siê zbêdne i nie przynosi zysku. Wiêc mo¿e nie
warto w tym miejscu mówiæ o ¿eglarstwie i jego roli we wspó³tworzeniu presti¿u Akademii? Tym bardziej nie warto wyobra¿aæ
sobie Uniwersytetu Oksford czy Uniwersytetu Cambridge bez
dru¿yn wiolarskich, ani Politechniki Warszawskiej bez jej 4 klubów ¿eglarskich. Nie warto te¿ wspominaæ, ¿e najwiêkszym sponsorem uczelni staje siê student, a ten coraz czêciej zastanawia
siê nie tylko nad tym, jak ³atwo jest ukoñczyæ uczelniê, ale bierze
te¿ pod uwagê jej wyposa¿enie i to nie tylko to laboratoryjne.

Zbigniew Patron, K¯ WAT
Wojciech Oszywa  46 lat ¿eglarstwa  G³os Akademicki nr 68/2000
Józef Wysocki ¯eglarstwo Akademickie w WAT  G³os Akademicki nr 84/2001
(3)
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub ¯eglarski WAT ma swoj¹ siedzibê na terenie
WAT przy ul. S.Kaliskiego 9 p. 302 (Hilton).
(1)

(2)
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Roman Królak - skarbnik 6837597 Krolak.R@aster.pl
Andrzej Piêtak - sprawy m³odzie¿y 6837602 apietak@wat.edu.pl
Zbigniew Patron - sprawy morskie 6837639 zpatron@wat.edu.pl
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