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Zdrowych, wiosennie radosnych, spêdzonych w rodzinnym gronie wi¹t Wielkiej Nocy,
wszystkim pracownikom i studentom Akademii
¿ycz¹
Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski
oraz Redakcja i Kolegium G³osu Akademickiego

Najlepiej u róde³

Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

Podobnych wypowiedzi, na tej bez w¹tpienia najwiêkszej imprezie edukacyjnej stolicy,
która w dniach 17-19 marca br. odby³a siê w Centrum Targowym EXPO XXI przy ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, mo¿na by³o us³yszeæ znacznie wiêcej. G³ównymi motywami, które sk³aniaj¹ m³odych ludzi do studiowania w WAT s¹ presti¿ i renoma uczelni oraz sprzyjaj¹ca zdobywaniu
wiedzy atmosfera.
Otwarcie tegorocznego Salonu Edukacyjnego, w którym uczestniczy³o ponad 400 wystawców (gimnazja, szko³y rednie, wy¿sze uczelnie, szko³y jêzykowe oraz wydawnictwa), by³o po³¹czone z uroczystoci¹ wrêczenia nagród laureatom XIV Rankingu Liceów Warszawskich. Dyplom za zajêcie I miejsca w rankingu liceów najlepiej przygotowuj¹cych do Wojskowej Akademii
Technicznej trafi³ w tym roku do VII LO im. Juliusza S³owackiego. Dyplom z r¹k rektora WAT gen.
bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awa Smólskiego odebra³ dyrektor placówki Karol Ba³an. (ed)

Zdzis³awa Król

Nowoczesna i przytulna
18 marca br., podczas posiedzenia Rady Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,
nast¹pi³o oficjalne oddanie do u¿ytku wyremontowanej  po ponad 50-ciu latach nieprzerwanego u¿ytkowania  Auli F im. Sylwestra Kaliskiego. W uroczystoci wziêli udzia³ rektor
WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw

OK£ADKA: IV Miêdzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy`2005. Przed stoiskiem WAT.
Zdjêcie: Zdzis³awa Król
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Zdzis³awa Król

 Dostanie siê na studia w WAT jest dla nas priorytetem. Kilka razy w tygodniu zagl¹damy na stronê internetow¹ uczelni, na bie¿¹co ledzimy informacje zwi¹zane z tegoroczn¹
rekrutacj¹. Nie wystarcza nam to jednak. Chcemy dotrzeæ do róde³, dlatego tu dzi jestemy
 mówili zgodnie Marek Garniewski i Kamil Lutoch, uczniowie maturalnej klasy z III LO
w Suwa³kach, którzy 17 marca podczas inauguracji IV Miêdzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2005 odwiedzili stoisko naszej Alma Mater.

Smólski oraz dyrektor administracyjny dr in¿. Andrzej Witczak.
 Aula ta ma dla nas szczególne znaczenie.
Zasiadali w niej, jako studenci, prawie wszyscy obecni cz³onkowie Rady Wydzia³u  mówi³
podczas ceremonii otwarcia dziekan WIC prof.
dr hab. in¿. Krzysztof Czupryñski.  Z informacji, jakie ju¿ do nas dotar³y wiemy, ¿e jej wygl¹d zadowala nie tylko pracowników naukowych, ale i studentów. Nawet sceptyków i malkontentów  doda³ z umiechem. (ed)
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 Gratulujê Wam imponuj¹cego dorobku naukowo-dydaktycznego. Jestem pod wra¿eniem wypracowanego w WAT modelu-systemu kszta³cenia kadr wojskowych  powiedzia³ Martin Fedor, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Republiki S³owacji, który 1 marca goci³ w Akademii.
W sk³adzie s³owackiej delegacji, która towarzyszy³a ministrowi, znaleli siê równie¿: Vladimir Jakabcin - dyrektor generalny Sekcji Polityki Obronnej i Stosunków Miêdzynarodowych,
Ivan Chyla - dyrektor generalny Sekcji Uzbrojenia, gen. bryg.
Frantisek Bartko - naczelnik Sztabu Wymogów i Planowania
D³ugoterminowego Sztabu Generalnego Si³ Zbrojnych RS, p³k
Jozef Viktorin - attache obrony przy Ambasadzie RS w Warszawie, Rudolf Michalka - dyrektor Kancelarii Sekretarza Stanu,
Milan Balaz - dyrektor Departamentu Polityki Uzbrojenia Sekcji Uzbrojenia, Peter Petian - sekretarz Ambasady RS w Warszawie oraz Zenon Mikle - rzecznik ministra obrony, kierownik
Wydzia³u Prasowego.
Gospodarze spotkania, rektor WAT - gen. bryg. prof. dr hab.
in¿. Bogus³aw Smólski i prorektor ds. kszta³cenia - prof. dr hab.
in¿. Rados³aw Trêbiñski, zapoznali goci z histori¹, struktur¹ organizacyjn¹, systemem kszta³cenia, ofert¹ edukacyjn¹ oraz osi¹gniêciami naukowo-badawczymi naszej Alma Mater. Nawi¹zuj¹c do powstaj¹cych w Europie platform technologicznych,
przedstawili równie¿ cele i zasady funkcjonowania utworzonej
7 lutego br. z inicjatywy Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeñstwa, grupuj¹cej najwa¿niejsze orodki naukowe i czo³owe firmy przemys³owe z naszego kraju.
Martin Fedor ¿ywo interesowa³ siê modelem studiów cywilno-wojskowych, jakie obecnie realizuje nasza uczelnia,
a tak¿e wypracowanym w Akademii projektem-modelem
kszta³cenia kadr oficerskich dla polskich si³ zbrojnych XXI
wieku. Gen. bryg. Frantisek Bartko, w przesz³oci dziekan jednego z wydzia³ów w zaprzyjanionej z WAT Akademii Wojskowej w Liptovskim Mikulaszu, poinformowa³ za o zmianach, które w ostatnich latach zasz³y w systemie kszta³cenia
kadr wojskowych na S³owacji.

Na zakoñczenie wizyty w Akademii gocie zapoznali siê z opracowanym przez naukowców
WAT Systemem Symulacyjnego Wspomagania
Szkolenia Operacyjnego
Z³ocieñ. Jego dzia³anie
zaprezentowa³ prodziekan Wydzia³u Cyberne- Podczas wizyty na Wydziale Cybernetyki.
tyki ds. naukowych dr
hab. in¿. Andrzej Najgebauer. (ed)
Zdzis³awa Król

Przedstawiciele s³owackiego MON
z wizyt¹ w WAT

Platforma ruszy³a
Powo³ana niedawno Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeñstwa, której koordynatorem jest WAT, przyst¹pi³a do pracy. Pierwsze robocze posiedzenie, na które przybyli sygnatariusze porozumienia, odby³o siê 16 marca br. w sali
Senatu WAT, pod przewodnictwem rektora Akademii gen. bryg.
prof. Bogus³awa Smólskiego.
Jak wa¿na to inicjatywa niech wiadczy fakt, ¿e jednym z pierwszych punktów spotkania by³o rozpatrzenie wniosków z 4 nowych
instytucji pragn¹cych przyst¹piæ do prac PPT. I tak pozytywnie
rozpatrzono wnioski: OBRUM Gliwice, Polsko-Japoñskiej Wy¿szej
Szko³y Technik Komputerowych, Telekomunikacji Kolejowej Sp.
z o.o. oraz Wojskowych Zak³adów Uzbrojenia Nr 2, Grudzi¹dz.
Nastêpnie rozpatrywano sprawê powo³ania grup tematycznych oraz Komitetu Steruj¹cego. Dr Andrzej Siemaszko przedstawi³ zebranym mo¿liwoci finansowania prac Platformy. Z kolei dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer z Wydzia³u Cybernetyki WAT
omówi³ system wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych, nad którym prace s¹ ju¿ powa¿nie zaawansowane. Dr in¿.
Maciej Mroczkowski z Instytutu Optoelektroniki WAT przedstawi³ nastêpnie istniej¹ce i przewidywane mo¿liwoci finansowania badañ z zakresu bezpieczeñstwa pañstwa z funduszy Unii
Europejskiej. Dr hab. in¿. Henryk Madura z WAT zapozna³ uczestników spotkania z dwoma projektami realizowanymi przez jego
zespo³y, zamówionymi przez BUMAR, który bêdzie je wdra¿a³,
jako przyk³ad wspó³pracy w ramach Platformy.
Jerzy Markowski
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AKTUALNOCI
Skorzystaj¹ naukowcy i studenci

Zdzis³awa Król

Porozumienie o wzajemnej wspó³pracy, wymianie informacji oraz
materia³ów i dowiadczeñ dotycz¹cych problematyki drogownictwa zawar³y 4 marca br. Wojskowa Akademia Techniczna i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Stosowny dokument
podpisali rektor WAT, gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski i generalny dyrektor GDDKiA mgr in¿. Edward Gajerski.
W spotkaniu, którego gospodarzem by³a Akademia, uczestniczyli równie¿ naukowcy z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki
Technicznej WAT: dziekan,
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Czupryñski, dyrektor Instytutu In¿ynierii L¹dowej i Geodezji dr
hab. in¿. Andrzej Klewski, prof.
WAT oraz kierownik Zak³adu
Dróg, Mostów i Lotnisk prof.
dr hab. in¿. Jan Marsza³ek. W
sk³adzie reprezentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Moment podpisania porozumienia.
Autostrad byli dyrektor Biura
Spraw Obronnych p³k mgr in¿. Andrzej Luma oraz naczelnik Wydzia³u Prezydialnego mgr in¿. Andrzej Wyszyñski.
Porozumienie umo¿liwi pracownikom naukowym i studentom naszej uczelni prowadzenie prac badawczych (zarówno konstrukcyjnych, jak i nadzoruj¹cych), odbywanie sta¿y naukowych
i praktyk studenckich na budowach realizowanych przez GDDKiA na terenie ca³ego kraju.
Rektor WAT zadeklarowa³ te¿ chêæ nawi¹zania szerokiej wspó³pracy w zakresie przygotowania kadr in¿ynierskich dla GDDKiA.
Zaproponowa³ zawarcie porozumienia dotycz¹cego organizacji
kszta³cenia w naszej Alma Mater stypendystów dla potrzeb Generalnej Dyrekcji. Na jego mocy Akademia typowa³aby studentów
wyró¿niaj¹cych siê w nauce na stypendystów, którzy kszta³ciliby
siê na kierunkach i specjalnociach zgodnych z potrzebami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. (ed)

Na praktyki w Góry wiêtokrzyskie
Porozumienie o wspó³pracy i przeprowadzeniu na terenie miasta Opatów letnich praktyk studenckich dla studentów Wydzia³u
In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT podpisali 10 marca br.
wicestarosta z Powiatowego Starostwa w Opatowie mgr Marek
Staniek i dziekan WIC prof. dr hab. in¿. Krzysztof Czupryñski.
W sk³adzie opatowskiej delegacji, która goci³a w naszej uczelni
znaleli siê te¿ kierownik Wydzia³u Owiaty, Kultury Fizycznej i
Turystyki mgr Marek Go³asa oraz geodeta powiatowy, kierownik
Wydzia³u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
mgr in¿. Miros³aw Roszczepa³a. Ze strony WAT w spotkaniu
uczestniczyli prodziekan ds. kszta³cenia WIC dr hab. in¿. Janusz
Parka, kierownik zak³adu geodezji i kartografii dr in¿. Ryszard So³oducha, kierownik praktyki studentów mgr Jacek Augustyniak oraz
kierownik dziekanatu mgr in¿. Jan Skoczyñski.
Na mocy podpisanego porozumienia 60 studentów kierunku
geodezja i kartografia w ramach praktyk po I roku studiów odbêdzie æwiczenia terenowe na terenie Opatowa. Miasto Opatów
i jego po³o¿enie doskonale nadaj¹ siê na prowadzenie pomiarów
geodezyjnych ze wzglêdu na pagórkowaty, urozmaicony pod
wzglêdem kartograficznym teren. Oprócz zakwaterowania i wy¿ywienia, studentom zagwarantowano atrakcje turystyczne zwi¹zane z zamkiem i jego podziemiami.
Æwicz¹c studenci bêd¹ jednoczenie wykonywaæ prace geodezyjne na rzecz miasta Opatów, niezbêdne do wykonania np.
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inwentaryzacji starego cmentarza czy te¿ nawet realizowaæ swoje przysz³e prace dyplomowe w oparciu o aktualn¹ i historyczn¹
dokumentacj¹ geodezyjno-kartograficzn¹, która znajduje siê
w Powiatowym Orodku Geodezyjno Kartograficznym i powsta³ym Muzeum Geodezji i Kartografii.
W ramach wspó³pracy WIC przekaza³ Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie eksponaty u¿ywane do kszta³cenia studentów-geodetów w latach 40. i 50., które zosta³y ju¿ zainstalowane i
uruchomione w tym muzeum. Mo¿na je zobaczyæ przeje¿d¿aj¹c
drog¹ Warszawa  Rzeszów, zatrzymuj¹c siê przy wyjedzie z Opatowa w Starostwie Powiatowym, gdzie znajduje siê muzeum.
Jan Skoczyñski

FABIOLA

Ta mi³a dla ucha nazwa jest akronimem nazwy programu Fluorescence Applied to Biological Agents Detection zajmuj¹cego siê
wykrywaniem broni biologicznej za pomoc¹ metod fluorescencyjnych. Instytut Optoelektroniki WAT, dziêki pracom w zakresie spektroskopii oraz wykwalifikowanej kadrze, do³¹czy³ do miêdzynarodowego zespo³u zajmuj¹cego siê t¹ tematyk¹ w ramach europejskiej
wspó³pracy militarnej. W dobie zagro¿enia ró¿nego rodzaju atakami
terrorystycznymi nie ma potrzeby przytaczaæ uzasadnienia aktualnoci i potrzeby rozwoju prac prowadzonych w tym zakresie.
Zespó³, w sk³ad którego wchodz¹ orodki badawcze oraz firmy
z Finlandii, Francji, Grecji, Szwecji, W³och a obecnie i z Polski, spotka³ siê 23 lutego na kolejnym trzydniowym workshopie, tym razem
w Warszawie. Tematyka roboczego spotkania by³a cile zwi¹zana
z nazw¹ programu. Ca³oæ przedsiêwziêcia ma charakter aplikacyjny, a do praktycznej realizacji jego celów powo³ane zosta³o konsorcjum. W sk³adzie grupy zarz¹dzaj¹cej konsorcjum jest przedstawiciel IOE p³k dr in¿. Krzysztof Kopczyñski. Jest to pierwszy przypadek uczestnictwa polskiej instytucji w przedsiêwziêciu tego typu.
Jednym z celów wizyty w Polsce by³o szczegó³owe poznanie
mo¿liwoci badawczych laboratoriów Instytutu Optoelektroniki
WAT oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Prawie
dwudziestoosobowa grupa specjalistów z ró¿nych dziedzin zwiedzi³a w IOE WAT m. in. laboratoria spektroskopii i nanotechnologii
laserowych oraz akredytowane laboratorium badawcze. Poziom prac
prowadzonych w IOE w zakresie spektroskopii oraz wyposa¿enie
laboratorium spotka³ siê z uznaniem cz³onków zespo³u co wyranie
podkrelono podczas podsumowania workshopu.
Zbigniew Patron

Senat postanowi³

§
§

§
§

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2005 r. Senat WAT:
pozytywnie zaopiniowa³ plan rzeczowo-finansowy WAT
na rok 2005,
zaakceptowa³ propozycjê Rady Wydzia³u In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej o wyst¹pienie komendanta WAT do ministra obrony narodowej z wnioskiem o mianowanie prof. dr.
hab. in¿. Lecha Solarza i prof. dr. hab. in¿. Jaros³awa Rutkowskiego na stanowiska profesorów zwyczajnych,
zatwierdzi³ Regulaminy organizacyjne Wydzia³ów: Cybernetyki; Elektroniki; In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej; Mechanicznego i Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej,
pozytywnie zaopiniowa³ Zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora i honorowego wyk³adowcy wydzia³u oraz zasady udzia³u honorowego profesora i honorowego wyk³adowcy w dzia³alnoci wydzia³u.

Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na posiedzeniu w dniu
24 lutego 2005 r. mo¿na znaleæ w serwisie intranetowym Akademii.
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Informatyka z akredytacj¹
W dniach 16-17 grudnia 2004 r. na Wydziale Cybernetyki WAT goci³ Zespó³ Oceniaj¹cy Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Celem wizyty by³o przeprowadzenie akredytacji kierunku Informatyka. Kierunku, który uzyska³ ju¿ certyfikat Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznej (jak dot¹d jako jedyny w WAT) na lata akademickie 2003/2004  2008/2009.
Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powo³a³a PKA, jako ustawowy organ dzia³aj¹cy na rzecz zapewnienia wysokiej jakoci kszta³cenia,
okrelaj¹c jej zadania oraz tryb pracy. W przeciwieñstwie do komisji rodowiskowych, takich jak np. KAUT, poddanie siê ocenie
Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena niesie za sob¹ powa¿ne konsekwencje w postaci
decyzji ministra w³aciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego o cofniêciu lub zawieszeniu uprawnieñ do kszta³cenia na danym kierunku studiów i poziomie kszta³cenia. Tak wiêc Pañstwowa Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmuj¹cym ca³y obszar szkolnictwa wy¿szego, ustawowym organem dzia³aj¹cym na rzecz oceny jakoci kszta³cenia, której opinie i uchwa³y maj¹ moc prawn¹.
Program wizyty Zespo³u Oceniaj¹cego PKA w Wydziale
Cybernetyki obejmowa³: spotkanie Zespo³u Oceniaj¹cego PKA
z rektorem i kierownictwem WAT, spotkanie z kierownictwem
WCY, zapoznanie z baz¹ dydaktyczn¹ Wydzia³u, kontrolê wybranych (wskazanych przez ekspertów PKA) zajêæ dydaktycznych, wizytê w Bibliotece G³ównej WAT, wizytê w Studium Wychowania Fizycznego, spotkanie ze studentami kierunku Informatyka, spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadz¹cymi
zajêcia na kierunku Informatyka, spotkanie podsumowuj¹ce z
kierownictwem Wydzia³u Cybernetyki.
Oceniaj¹c proces kszta³cenia na kierunku Informatyka Zespó³ Oceniaj¹cy PKA analizowa³:
· kadrê dydaktyczna prowadz¹c¹ zajêcia na kierunku Informatyka, w tym przede wszystkim: spe³nienie tzw. minimum kadrowego, procent wykonania normy dydaktycznej przez nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego
oraz liczbê i zgodnoæ tematyki publikacji naukowych z kierunkiem kszta³cenia, system oceny kadry dydaktycznej;
· strukturê ilociow¹ studentów kierunku Informatyka, w tym
zw³aszcza stosunek liczby studentów studiów dziennych do
liczby studentów studiów zaocznych i wieczorowych;
· infrastrukturê dydaktyczn¹, w tym zw³aszcza: warunki lokalowe, wyposa¿enie budynków, lokalizacjê budynków, w których odbywaj¹ siê zajêcia, sale audytoryjne, liczbê miejsc,
wyposa¿enie audiowizualne, bazê laboratoryjn¹;
· procedury zapewnienia jakoci kszta³cenia;
· dokumentacjê procesu kszta³cenia i przebiegu studiów;
· organizacjê kszta³cenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych;
· praktyki studenckie;
· ofertê kszta³cenia w jêzykach obcych;
· formy indywidualizacji kszta³cenia;
· stosowane metody dydaktyczne;
· porównanie planu studiów z wymaganiami okrelonymi przez
standardy MENiS;
· stosowanie systemu punktowego (ECTS);
· zasady dyplomowania;
· studenckie ko³a naukowe i ko³a zainteresowañ; domy studenckie, sto³ówki, kluby;
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· bazê rekreacyjn¹ i sportow¹;
· ofertê kszta³cenia dodatkowego;
· dzia³alnoæ naukow¹ Wydzia³u Cybernetyki w zakresie dotycz¹cym kierunku Informatyka, w tym: granty KBN realizowane w latach 2001-2004, tematykê prac naukowo-badawczych
prowadzonych w ramach dzia³alnoci statutowej (realizowanych w latach 2001-2004), tematykê prac naukowo-badawczych
realizowanych w ramach badañ w³asnych (realizowanych w latach 2001-2004), organizacjê (wspó³organizacjê) konferencji naukowych, publikacje
pracowników zwi¹zanych z kierunkiem Informatyka (zestawienie wg klasyfikacji
KBN), publikacje
z udzia³em studentów,
rozwój naukowy kadry;
· wspó³pracê miêdzyuczelnian¹ i miêdzynarodow¹;
· wymianê studentów
i kadry;
· tematykê prac naukowych i dydaktycznych realizowanych
wspólnie z orodkami
krajowymi i zagranicznymi.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹, Zespó³ Oceniaj¹cy
PKA przedstawi³ ocenê jakoci procesu kszta³cenia prowadzonego przez Wydzia³ Cybernetyki na kierunku Informatyka w postaci raportu, w którym zosta³a zawarta wysoka ocena. Raport
stanowi³ podstawê do przyjêcia przez Prezydium Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej uchwa³y, w której jakoæ kszta³cenia na
poziomie magisterskim na kierunku Informatyka zosta³a oceniona pozytywnie. Stwierdzenie to oznacza, ¿e uczelnia spe³nia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a tak¿e posiada
odpowiedni¹ bazê materialn¹ do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka. Nastêpna ocena jakoci kszta³cenia na tym kierunku w WAT powinna nast¹piæ w roku akademickim 2009/2010.
Kazimierz Worwa

DRODZY CZYTELNICY
W kwietniowym numerze G³osu Akademickiego zamiecimy wywiad z dyrektorem administracyjnym Wojskowej Akademii Technicznej dr. in¿. Andrzejem Witczakiem.
Propozycje pytañ, jakie chcielibycie zadaæ dyrektorowi,
prosimy nadsy³aæ e-mailem na adres: edabrowska@wat.edu.pl
lub rzecznik.prasowy@wat.edu.pl do 8 kwietnia br.
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ZESPO£Y BADAWCZE WAT

ZESPÓ£ BADAWCZY TERMODYNAMIKI
I WYMIANY CIEP£A
prof. dr hab. in¿. Janusz Terpi³owski

Zespo³em Badawczym Termodynamiki i Wymiany Ciep³a
Instytutu Techniki Lotniczej (ITL) Wydzia³u Mechatroniki
(WMT) Wojskowej Akademii Technicznej kieruje prof. dr hab.
in¿. Janusz Terpi³owski. Zespó³, z siedzib¹ w budynku 72A,
tworzy 7 pracowników Zak³adu Aerodynamiki i Termodynamiki
ITL WMT, w tym: 1 profesor zwyczajny, 2 doktorów habilitowanych - prof. nadzw. WAT, 2 doktorów, 1 in¿ynier i 1 technik.

Zespó³ Badawczy Termodynamiki i Wymiany Ciep³a (od lewej): dr in¿. Marek Preiskorn, p³k dr hab. in¿. Piotr Koniorczyk  prof. nadz. WAT, prof. dr hab. in¿. Janusz
Terpi³owski, dr hab. in¿. Andrzej Panas  prof. nadz. WAT, technik Pawe³ Kot, pp³k
dr in¿. Janusz Zmywaczyk (na zdjêciu nie ma in¿. Wojciecha Makowskiego).

Pocz¹tki powstania Zespo³u siêgaj¹ 1954 r., kiedy to termodynamika stanowi³a domenê dzia³alnoci dydaktycznej i badawczej
Katedry Silników Lotniczych Rakietowych i Termodynamiki, kierowanej przez gen. prof. dr hab. in¿. Ryszarda Szymanika. Od 1967
r. do 1982 r. powsta³ym w ramach katedry Zak³adem Termodynamiki i Spalania kierowa³ p³k prof. dr hab. in¿. Stefan Winiewski. Obaj
profesorowie s¹ wspó³autorami niezwykle cennej monografii pt.
Termodynamika procesów
nierównowagowych
(PWN, 1973 r.), która stanowi klasyczn¹ pozycjê w tej
dziedzinie. Ponadto p³k prof.
Stefan Winiewski napisa³
wiele podrêczników, w tym:
Termodynamika Techniczna (WNT, 1980), Wymiana
ciep³a (WNT, 1980), Obci¹¿enia cieplne silników
t³okowych (WKi£, 1972),
Obci¹¿enia cieplne silników turbinowych (WKi£,
1974), Pomiary temperatury w badaniach silników
i urz¹dzeñ
cieplnych
(WNT, 1983), które do dzi
s¹ z powodzeniem wykorzy- Stanowisko do badañ przewodnoci cieplstywane m.in. w dydaktyce. nej; stos pomiarowy (rednica próbki 200
W latach 1962-1971 w Kate- mm, gruboæ 0.3  100 mm).
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drze Silników Lotniczych i Termodynamiki, a potem w Zak³adzie
Termodynamiki i Spalania pracowa³ równie¿ mjr prof. dr hab. in¿.
Andrzej Lesikiewicz, specjalista w dziedzinie termodynamiki technicznej i teorii silników spalinowych.
W 1982 r. na czele Zak³adu Termodynamiki i Spalania stan¹³
p³k prof. dr hab. in¿. Janusz Terpi³owski. W zwi¹zku z restrukturyzacj¹ Wydzia³u, w 1987 r. Zak³ad zmieni³ nazwê na Zak³ad Termodynamiki, a w 1993 r.  Zak³ad Napêdów Lotniczych i Termodynamiki (obydwoma Zak³adami kierowa³ do 1998 r. prof. J. Terpi³owski). Od 1998 r. Zespó³ dzia³a³ w Zak³adzie kierowanym przez
p³k. dr. hab. in¿. Tadeusza Oparê, prof. nadzw. WAT, a obecnie
wchodzi w sk³ad Zak³adu Aerodynamiki i Termodynamiki, kierowanego przez dr hab. in¿. Stanis³awa Wrzenia.
Podstawowym kierunkiem dzia³alnoci badawczej Zespo³u
s¹ badania eksperymentalne w³asnoci termofizycznych cia³ sta³ych (przewodnoci cieplnej, dyfuzyjnoci cieplnej,
ciep³a w³aciwego oraz
rozszerzalnoci termicznej), obliczenia numeryczne i badania eksperymentalne wymiany ciep³a
w cia³ach sta³ych (radiacyjno-kondukcyjna wymiana ciep³a w orodkach
optycznie aktywnych,
wymiana ciep³a i masy
w strukturach porowatych, wymiana ciep³a
w strukturach biologicznych), badania w³asnoci
termofizycznych materiaStanowisko do interferometrycznych badañ
³ów wybuchowych, bada- rozszerzalnoci liniowej cia³ sta³ych (od góry):
nia wymiany ciep³a w kon- obraz pr¹¿ków interferencyjnych (piercienie
mocowanie próbki pomiarowej (rozstrukcjach
lotniczych Newtona);
dzielczoæ termiczna do 0.02 K).
(w tym badania procesu
narastania oblodzenia statków powietrznych), badania eksperymentalne zmian temperatury obiektów w ruchu (np. zmian temperatury na p³atowcu samolotu w locie, zmian temperatury t³oka
silnika spalinowego podczas pracy).
Domen¹ aktywnoci dydaktycznej Zespo³u s¹ przedmioty
zwi¹zane z ogólnie pojêt¹ termodynamik¹ i zagadnieniami wymiany ciep³a. Zespó³ dysponuje dobrze wyposa¿onym Laboratorium Termodynamiki z profesjonalnymi æwiczeniami dla studentów (obejmuj¹cymi aktualn¹ problematykê z zakresu szeroko
rozumianej termodynamiki i wymiany ciep³a) oraz aparatur¹ naukowo-badawcz¹, w tym m.in.: kolektory s³oneczne, baterie s³oneczne, ogniwa paliwowe, gazowe silniki cieplne, czujniki temperatury, pomiary wspó³czynników termofizycznych, pompy ciep³a). W sk³ad Laboratorium wchodz¹ cztery pracownie do badañ
w³asnoci termofizycznych cia³ sta³ych: Pracownia PrzewodG³os Akademicki nr 03/2005
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noci Cieplnej, Pracownia Dyfuzyjnoci Cieplnej, Pracownia
Rozszerzalnoci Liniowej oraz Pracownia Ciep³a W³aciwego
i Efektów Cieplnych.
Zespó³ prowadzi szeroko zakrojone badania eksperymentalne parametrów termofizycznych, np. ciep³a w³aciwego i dyfuzyjnoci cieplnej mieszanin pirotechnicznych (PTFE/Me), jak równie¿ badania zmian temperatury przy przejciu frontu spalania
w tych mieszaninach. W ramach badañ rozszerzalnoci liniowej
oraz ciep³a w³aciwego szczególn¹ uwagê powiêca siê pomiarom tych parametrów w obszarach
przejcia fazowego dla ró¿nych
materia³ów. Wa¿nym kierunkiem
badañ Zespo³u
jest wymiana ciep³a w strukturach
biologicznych,
a obecnie prowadzone s¹, np. obliczenia rozk³adu Stanowisko do badañ dyfuzyjnoci cieplnej cia³ sta³ych metod¹ impulsow¹ (zakres badañ: 240 K  1600 K).
temperatury w zêbie, poddanemu dzia³aniu narzêdzi dentystycznych. Na uwagê
zas³uguj¹ badania w³asnoci termofizycznych nowoczesnych
materia³ów stomatologicznych i tkanek zêba.
Od wielu lat Zespó³ zajmuje siê równie¿ badaniami wymiany
ciep³a w konstrukcjach lotniczych, prowadz¹c zarówno obliczenia numeryczne rozk³adu pola temperatury w ró¿nych elementach silnika nowoczesnego statku powietrznego, jak i badania
eksperymentalne zmian temperatury obiektów ruchomych,
np. na skrzydle samolotu w locie.
Cz³onkowie Zespo³u uczestniczyli w pracach wielu komisji
eksperckich, a przedmiotem ostatnich badañ by³y procesy oblodzeniowe statków powietrznych. Konsekwencj¹ tych badañ s¹
dalsze prace naukowe i analizy, udzia³ w formu³owaniu wniosków o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeñstwa lotów oraz
uczestnictwo w organizacji i przeprowadzaniu szkoleñ dla za³óg
statków powietrznych, a tak¿e monografia pt. Oblodzenie statków powietrznych.
Wa¿nym kierunkiem badañ Zespo³u s¹ równie¿ analityczne i numeryczne obliczenia zwi¹zane z efektem redukcji przewodnoci cieplnej dla próbek o ma³ej gruboci w orodkach
aktywnych optycznie, estymacja parametrów termofizycznych
w oparciu o rozwi¹zanie zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciep³a, jak
równie¿ badania
wymiany ciep³a
pow³ok termoceramicznych
o wysokim
wspó³czynniku
odbicia promieniowania w szerokim zakresie
d³ugoci fal.
W ci¹gu ostatnich 5 lat pracownicy Zespo³u opuSposób umieszczenia próbki w mikrokalorymetrze ró¿nicowym Pyris 1 firmy Perkin Elmer.
blikowali oko³o 50
G³os Akademicki nr 03/2005

artyku³ów naukowych w czasopismach polskich
i zagranicznych,
w tym m.in.: High
Temperatures
High Pressures,
International Journal of Thermophysics, Journal of Thermal
Analysis and Ca- Badania wymiany ciep³a w konstrukcjach lotniczych;
obliczenia numeryczne rozk³adu pola temperatury w ³olorimetry, Ar- patce turbiny silnika K-15.
chives of Thermodynamics, Journal of Technical Physics, Annales Academiae
Medicae Silensiensis, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Biuletyn WAT, a tak¿e oko³o 100 referatów w materia³ach
konferencji krajowych i miêdzynarodowych. Uczestniczyli w presti¿owych, europejskich i amerykañskich konferencjach miêdzynarodowych, dotycz¹cych badañ w³asnoci termofizycznych i pomiarów temperatury: European Conference on Thermophysical Properties, TEMPMEKO, International Thermal Conductivity
Conference oraz International Thermal Expansion Symposium.

Na górnym rysunku pokazano miejsce zamocowania czujników temperatury.

Od wielu lat pracownicy Zespo³u wspó³pracuj¹ z wieloma
instytucjami i orodkami naukowo-badawczymi, w tym: m.in.:
Instytutem Maszyn Przep³ywowych Polskiej Akademii Nauk
(Gdañsk), Politechnik¹ Warszawsk¹, Centralnym Szpitalem Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej (Warszawa) oraz Centralnym Orodkiem Badawczo-Rozwojowym Betonów Komórkowych (Warszawa).
p³k dr hab. in¿. Piotr Koniorczyk, prof. nadzw. WAT
w Zak³adzie Aerodynamiki i Termodynamiki ITL WMT
Zdjêcia: Archiwum Zespo³u
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NAUKA I EDUKACJA

Nie ma ju¿ KBN  jest RADA NAUKI
5 lutego br. wesz³a w ¿ycie ustawa o zasadach finansowania
nauki. Oznacza to zarazem zakoñczenie - po 14 latach - dzia³alnoci
Komitetu Badañ Naukowych i powstanie przy ministrze nauki i informatyzacji Rady Nauki, która jest jego organem opiniodawczodoradczym. Uzasadniaj¹c potrzebê tej zmiany prof. Micha³ Kleiber
w jednym z wywiadów*) krytycznie stwierdzi³ m.in., ¿e: struktura i
zasady dzia³ania KBN by³y takie, ¿e praktycznie nie by³o mo¿liwoci prowadzenia nowoczesnej - zintegrowanej, ale selektywnej
i zdecydowanej - polityki naukowej. (...) Finansowano setki ma³ych projektów, które nie sk³ada³y siê na synergiczny efekt szybkiego rozwoju najbardziej aktualnych obszarów badawczych. (...)
Czêsto pieni¹dze rozliczano zbyt pobie¿nie. Nie stworzono te¿
efektywnych mechanizmów wspó³pracy z gospodark¹ kraju.
Zak³ada siê wiêc, ¿e nowy system finansowania nauki pozwoli te wady wyeliminowaæ. Zgodnie z tym za³o¿eniem stworzono odpowiedni¹ strukturê organizacyjn¹ Rady Nauki (RN).
Jej organami kolegialnymi s¹: Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej (11 osób), Komisja Badañ na Rzecz Rozwoju Nauki (28 osób), Komisja Badañ na Rzecz Rozwoju Gospodarki (26 osób) oraz Zespó³ Odwo³awczy (5 osób). £¹cznie
RN liczy 70 cz³onków, w tym 60 by³ych cz³onków zespo³ów KBN
oraz 10 cz³onków nowo powo³anych przez ministra.
Cz³onkowie komisji badañ (odpowiednio KN i KG) bêd¹ dzia³aæ
w ramach zespo³ów roboczych (ZR), licz¹cych po co najmniej
5 osób ka¿dy oraz w zespo³ach specjalistycznych (ZS) i interdyscyplinarnych (ZI). W sk³ad ZS i ZI wchodz¹ cz³onkowie obu
komisji Rady oraz doranie powo³ywani eksperci.
W KN powo³ano piêæ ZR: I  nauk humanistycznych i spo³ecznych, II  nauk cis³ych, III  nauk przyrodniczych, IV 
nauk medycznych, V  nauk technicznych. W KG bêd¹ funkcjonowaæ cztery ZR: I  ds. rozwoju i infrastruktury gospodarczej, II  ds. materia³ów i surowców, III  ds. produkcji materialnej, IV  ds. produkcji niematerialnej. Ka¿dy z cz³onków KN i KG
mo¿e pracowaæ w dwóch zespo³ach danej komisji. 17 marca b.r.
zostali powo³ani przewodnicz¹cy poszczególnych ZR. Planuje
siê utworzenie dziewiêciu ZI: 1  badañ w³asnych, 2  inwestycji, 3  dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania, 4  wspó³pracy z zagranic¹, 5  inwestycji i projektów celowych wspó³finansowanych ze rodków funduszy strukturalnych, 6  infrastruktury
informatycznej, 7  Krajowego Programu Ramowego, 8  nagród
Ministra Nauki i Informatyzacji, 9  Biblioteki Wirtualnej Nauki.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ komisji Rady Nauki jest
sporz¹dzanie ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych i celowych. Bezporednimi organizatorami procesu oceny
bêd¹ cz³onkowie komisji uznani za kompetentnych w sprawach
dotycz¹cych danej dziedziny nauki, dyscypliny naukowej lub
grupy dyscyplin naukowych. Planuje siê zorganizowanie w miarê sta³ych paneli recenzentów (grup ekspertów). Ka¿dy recenzent bêdzie otrzymywa³ do oceny jednorazowo 10-15 wniosków
o granty. Na koñcu procedury eksperci bêd¹ wspólnie rozstrzygaæ wyniki konkursu w danym obszarze tematycznym.
W KN rozpatrywane bêd¹ wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w³asnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich , za w KG - projektów zamawianych, celowych i rozwojowych (nowa kategoria projektów maj¹cych na celu wykonanie zadania badawczego stanowi¹cego podstawê do zastosowañ praktycznych - wyniki stanowiæ bêd¹ ofertê o charakterze
aplikacyjnym). Projekty specjalne, a wiêc bêd¹ce czêci¹ miêdzynarodowych programów, niepodlegaj¹ce wspó³finansowa*) Forum Akademickie nr 1/2005, s. 23-25
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niu z zagranicznych rodków finansowych, rozpatrywane bêd¹
przez obie komisje Rady, zale¿nie od tematyki badañ.
W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, i¿ wnioski o granty z³o¿one na XXIX konkurs (do 31.01.2005 r.) oraz inne wnioski
o dofinansowanie badañ z³o¿one do dnia 4.02.2005 r., zostan¹
rozpatrzone przez grupy robocze bêd¹ce dotychczas sekcjami
KBN i wed³ug starych zasad.
Do innych, równie wa¿nych zadañ komisji Rady Nauki nale¿¹:
* sporz¹dzanie ocen jednostek naukowych
Ocena parametryczna ulegnie modyfikacji ju¿ w b.r. pod k¹tem
promocji jakoci osi¹gniêæ. Jednostki przedstawi¹ - jak dotychczas - wszystkie swoje osi¹gniêcia, ale istotna waga zostanie
przypisana osi¹gniêciom najlepszym. Wiêksz¹ te¿ rangê uzyskaj¹ wdro¿enia, ale musz¹ byæ one rzetelnie udokumentowane.
* sporz¹dzanie ocen wniosków jednostek naukowych o przyznanie rodków finansowych na naukê przeznaczonych na
dzia³alnoæ statutow¹ (podstawow¹ dzia³alnoæ statutow¹,
utrzymanie specjalnych urz¹dzeñ badawczych, badania w³asne szkó³ wy¿szych oraz badania wspólne sieci naukowej)
oraz na inwestycje s³u¿¹ce potrzebom badañ naukowych
i prac rozwojowych (inwestycje finansowane ze rodków finansowych na naukê, wspólfinansowane ze rodków funduszy strukturalnych oraz finansowane ze rodków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej).
* ocenianie realizacji i wyników dzia³alnoci objêtej wnioskami o przyznanie rodków na dzia³alnoæ statutow¹ i dofinansowanie projektów,
* sporz¹dzanie ocen wspó³pracy jednostek z zagranic¹,
* sporz¹dzanie ocen dzia³alnoci wspomagaj¹cej badania.
Warto zwróciæ uwagê na fakt utworzenia Funduszu Nauki
i Technologii Polskiej, który zast¹pi³ dotychczasowy Fundusz
Rozwoju Nauki. Dysponentem rodków Funduszu jest Minister
Nauki i Informatyzacji. Na rachunku Funduszu gromadzi siê 2%
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud¿etowym oraz odsetki od tych rodków. rodki te przyznawane s¹ na
cele zwi¹zane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmuj¹ce
wspieranie szczególnie wa¿nych kierunków badañ naukowych
lub prac rozwojowych okrelanych w za³o¿eniach polityki naukowo-technicznej pañstwa, wspieranie inwestycji s³u¿¹cych potrzebom badañ naukowych lub prac rozwojowych oraz promocjê
i upowszechnianie nauki.
Do zadañ Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej (KPN) nale¿¹ w szczególnoci: opiniowanie projektów dokumentów dotycz¹cych polityki naukowej i naukowo-technicznej
oraz polityki innowacyjnej pañstwa; opiniowanie projektów aktów normatywnych i rozwi¹zañ ekonomiczno-finansowych dotycz¹cych rozwoju nauki i techniki; opiniowanie planu finansowego; sporz¹dzanie opinii lub ocen w sprawach okrelonych
przez Ministra lub z inicjatywy w³asnej.
Do Zespo³u Odwo³awczego (ZO) bêd¹ trafia³y wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeli podjête decyzje oka¿¹ siê trudne do zaakceptowania przez ubiegaj¹cych siê o rodki finansowe na naukê.
W kolejnych, 4-letnich kadencjach cz³onkowie KN oraz ZO
bêd¹ wy³aniani na drodze wyborów (podobnie jak wczeniej do
zespo³ów KBN) natomiast cz³onków KPN oraz KG bêdzie powo³ywa³ (i odwo³ywa³) minister.
Wiêcej szczegó³owych informacji o Radzie Nauki mo¿na znaleæ na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (www.mnii.gov.pl)
Wojciech Przetakiewicz
cz³onek Rady Nauki
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TO WYJ¥TKOWA PROPOZYCJA
DLA STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Czy widzia³e kiedy bitwê z XIX wieku
na ¿ywo, szar¿e kawaleryjskie przemarsze,
p³on¹ce od kul armatnich cha³upy, salwy artyleryjskie, walki na bagnety oraz pojedynki na szable?
Nie boisz siê prze¿ywaæ prawdziwe przygody, poznawaæ wielu wspania³ych ludzi, zwiedzaæ cudowne miejsca w kraju i Europie?

W TYM WSZYSTKIM MASZ TERAZ SZANSÊ WZI¥Æ UDZIA£!!!
JU¯ NIE D£UGO SPOTAKNIE, NA KTÓRYM DOWIESZ SIÊ SZCZEGÓ£ÓW!!!
Wiêcej informacji na stronie internetowej www.wat.edu.pl

Zdjêcia: Archiwum WAT, Legia Nadwilañska
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ZAGL¥DANIE DO WAT
Ani padaj¹cy nieg, ani porywisty wiatr nie przeszkodzi³y zainteresowanym studiowaniem w Wojskowej Akademii Technicznej w odwiedzeniu uczelni podczas tzw. Dnia Otwartego. W pierwszej w tym roku edycji imprezy, która odby³a siê w sobotê, 12 marca (nastêpna
9 kwietnia), wziê³o udzia³ ponad 600 osób. Tyle samo odwiedzi³o stoiska WAT na Targach Edukacyjnych w M³awie i Radomiu.
Jak siê nietrudno domyliæ, zdecydowan¹
wiêkszoæ odwiedzaj¹cych nasz¹ uczelniê stanowili tegoroczni maturzyci. Nie brakowa³o jednak
i takich osób, które egzamin dojrza³oci zdawa³y
rok lub dwa lata temu.
Wszystkich interesowa³a
oferta dydaktyczna Akademii  kierunki, specjalnoci oraz zasady rekrutacji w roku akad. 2005/
2006  g³ównie podstawy
naliczania punktów rankingowych na studiach
dziennych.
Potencjalni przyszli
studenci WAT (niektórzy
przyszli w towarzystwie
rodziców) pytali równie¿
o warunki socjalno-bytowe: system stypendiów,
mo¿liwoci zakwaterowania i wy¿ywienia, a tak¿e
o zaplecze sportowe, kulturalno-rozrywkowe i atmosferê panuj¹c¹ w naszej Alma Mater.
Na pytania zainteresowanych odpowiadali pracownicy Dzia³u Organizacji Kszta³cenia, wyk³adowcy oraz studenci. Ci
ostatni pe³nili rolê przewodników, w towarzystwie których kandydaci
i kandydatki na magistrów in¿ynierów b¹d
in¿ynierów zwiedzali wybrane przez siebie wydzia³y Akademii  laboratoria i pracownie, w których dy¿urowali pracownicy naukowodydaktyczni udzielaj¹cy szczegó³owych informacji o organizacji
i przebiegu studiów.
W programie Dnia Otwartego znalaz³y siê równie¿ spotkania z prorektorem ds. kszta³cenia, prof. dr. hab. in¿. Rados³awem Trêbiñskim
oraz sekretarzem Akademickiego Samorz¹du Studentów, Mart¹ Szynkowsk¹.
Jak co roku, uczelnia zadba³a te¿ o ¿o³¹dki swoich przysz³ych
studentów oferuj¹c im degustacjê wojskowej grochówki.
El¿bieta D¹browska
Zdjêcia: Grzegorz Rosiñski
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Tradycyjnie, G³os Akademicki przeprowadzi³ wród m³odzie¿y sondê
dotycz¹c¹ kierunków i motywów sk³aniaj¹cych do studiowania w WAT. Oto
kilka wypowiedzi:
S³awomir Dyjak z Che³ma:
 Jestem zainteresowany studiowaniem w WAT, bo to uczelnia z przysz³oci¹,
zapewniaj¹ca wysoki poziom nauczania, gwarantuj¹ca znalezienie dobrze p³atnej
pracy. Wybieram siê na Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.
Robert Kêdzierawski, równie¿ z Che³ma:
 Chcia³bym studiowaæ systemy teleinformatyczne lub telekomunikacyjne na
Wydziale Elektroniki. Podobnie jak kolega, uwa¿am, ze WAT gwarantuje wysoki
poziom nauczania. To za, jak s¹dzê, przek³ada siê na znalezienie w przysz³oci
ciekawej, dobrze p³atnej pracy.
Magdalena Mas³owska z Sochaczewa:
 Marzê o studiowaniu geodezji i kartografii, bo to dziedziny, którymi siê interesujê. Do studiowania w WAT zachêcaj¹ mnie renoma i presti¿ uczelni. Dodatkowym magnesem jest brak egzaminów wstêpnych  jedynym kryterium kwalifikacyjnym bêdzie liczba punktów rankingowych.
Dominika Ruszkowska z Warszawy:
 W ubieg³ym roku skoñczy³am liceum ogólnokszta³c¹ce. Teraz uczê siê w studium fotograficznym. W WAT chcia³abym studiowaæ chemiê. Mój ch³opak studiuje tu na Wydziale Elektroniki i jest bardzo zadowolony. Poza tym uczelnia znajduje
siê w pobli¿u mego miejsca zamieszkania  mieszkam na Bemowie.
Adam Strzemiecki z Legionowa:
 Marzê o studiowaniu informatyki na Wydziale Cybernetyki. W przysz³oci
chcia³bym ponadto zwi¹zaæ siê z wojskiem. Z relacji kolegi, który studiuje w WAT
wiem, ¿e w uczelni panuje przyjazna, sprzyjaj¹ca zdobywaniu i pog³êbianiu wiedzy
atmosfera.
Leszek ¯mijewski, równie¿ z Legionowa:
 Podobnie jak kolegê, interesuje mnie informatyka na WCY. Wybieram siê do
WAT, bo to jedna z najlepszych wy¿szych szkó³ politechnicznych w kraju. Poza
tym, jak s³ysza³em, panuje tu przyjazna atmosfera.
Mariusz Lis z Garwolina:
 Jestem zainteresowany studiowaniem informatyki na WCY. Jeli nie dostanê
siê na studia dzienne, wybiorê zaoczne. Dlaczego WAT? Bo to renomowana, presti¿owa uczelnia.
Maciej Skuderski z Warszawy:
 Wybieram siê do WAT na studia zaoczne. Imponuj¹ mi wysoki poziom nauczania oraz zaplecze naukowo-badawcze i materia³owe uczelni.
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Spotkasz go w K¯ WAT, na keji w Zegrzu albo na trasie regat

Zaczyna³ ¿eglowaæ w latach 40-tych...
Maciej S³ojewski(1) uprawia ¿eglarstwo ju¿ ponad pó³ wieku. Zaczyna³ w roku 1948 od budowy kajaka, który uleg³ wywrotce ju¿ przy
pierwszej próbie. Powód oczywisty  nadmierne o¿aglowanie. Pamiêta wyprawy na Mazury oraz Gi¿ycko (maj¹ce ju¿ trzeci¹ nazwê po
wojnie) i jeden sklep spo¿ywczy o nazwie Witamina. Opustosza³y
Niegocin. Jako cz³onek za³ogi ³odzi o wdziêcznej nazwie Dakota
poznaje Mazury. P³yn¹ ni¹ a¿ do przystani harcerskiej ko³o Mostu
Poniatowskiego  to jeden z wczeniejszych sp³ywów Pis¹ i Narwi¹
do Warszawy. Na Pisie dzia³a jeszcze m³yn wodny. pi¹ u gospodarzy. Od Nowego Dworu 40 km wios³uj¹ pod pr¹d.
Pocz¹tek lat 50. to szereg startów w najwa¿niejszych regatach
krajowych w barwach YKP, a nastêpnie CWKS. W 1956 r. zostaje
powo³any do 24-osobowej Kadry Narodowej i zaczyna bardzo pracowity rok. Wygrywa ¯eglarskie Mistrzostwa Polski w Gi¿ycku w klasie Omega, startuje we wszystkich ogólnopolskich regatach. Jest te¿
obecny za granic¹. Bierze udzia³ w Miêdzynarodowych Regatach
Cupa Victoria w Mamaia na Jeziorze Siut-Ghiol (Rumunia). Tam te¿
uczestniczy w Regatach Tour de Resistance w klasie S³onka. Nie
koñczy ich jednak z powodu wywrotki na ostatnim okr¹¿eniu przy
wietrze 8 B, chocia¿ zajmowa³ pierwsz¹ pozycjê (na 40 startuj¹cych).
Do Rumunii powraca jeszcze kilka razy, aby startowaæ w regatach na
Morzu Czarnym. Bierze równie¿ udzia³ w Regatach Miêdzynarodowych Ostseewoche w Warnemunde. W sumie w latach 1952-1970
Maciej S³ojewski wystartowa³ w stu kilkudziesiêciu regatach. Startuje nadal, w ubieg³ym roku wygra³ regaty o Puchar Szefa Sztabu Generalnego WP w klasie Omega.

Maciej S³ojewski (drugi od lewej) na zakoñczeniu Regat o Puchar Komandora K¯ WAT
2001.

Od 1964 r. Maciej S³ojewski kieruje dzia³alnoci¹ regatow¹ grupy
juniorów w klasie Cadet, Ok-Dinghy i Hornet. Przybiera ona formy
niespotykane w innych klubach. Dziêki du¿ej liczbie ³odzi wykorzystywanych do turystyki (Omegi i Piraty) co roku organizuje zespo³owe
rejsy turystyczne z Mazur do Warszawy dla juniorów startuj¹cych
w regatach  juniorzy maj¹ wiêc swoje w³asne ¿eglarstwo wypoczynkowe, a turyci nie musz¹ sp³ywaæ rzekami
W tym czasie pracuje w WAT jako wyk³adowca podstaw elektroniki,
cz³onek zespo³u uruchamiaj¹cego jeden z pierwszych polskich laserów.
Od wielu lat p³ywa po Mazurach, a jego za³oga zawsze jest kilkunastoletnia i otrzymuje dawkê ¿eglarstwa na najwy¿szym poziomie.
Pocz¹tkowo organizowa³ rejsy dla dzieci kolegów, póniej ich wnuków, a teraz dla tych, którzy s¹ polecani przez poprzednich za³ogantów. Pomimo ponad pó³wiekowej ró¿nicy wieku, znajduje wspólny
12

jêzyk z dorastaj¹c¹ m³odzie¿¹, bo jak inaczej mo¿na by³oby ¿yæ przez
kilkanacie dni na kilku metrach kwadratowych pok³adu. Za³ogi nie
tylko razem ¿egluj¹  zim¹ wyje¿d¿aj¹ z Maciejem w góry. Szesnastoi siedemnastolatkowie s¹ ju¿ za starzy do takich za³óg, ale odchodz¹c
zawsze proponuj¹ m³odszych na swoje miejsca.

¯eglarska dyskusja Macieja S³ojewskiego (od lewej) z Tomaszem Rajznerem.

Jak nazwaæ tak¹ dzia³alnoæ? Szkoleniem? Zbyt wywiechtane i kojarzy siê z wpisami do statutów. Organizacj¹ czasu wolnego? Pachnie
zadaniami ró¿nych instytucji. Spo³ecznikostwo? Tr¹ci poprzednia epok¹. Patrz¹c na ¿yciorys Macieja nietrudno znaleæ odpowied, trudniej
j¹ politycznie poprawnie zdefiniowaæ. A mo¿e Maciej przywraca zapomnianym s³owom ich prawdziwy sens? Kim w³aciwie jest ten, 77-letni
dzi, by³y ¿o³nierz AK  Batalionu Gustaw wywieziony do obozu pracy w Niemczech, a po ich wyzwoleniu przez Amerykanów powracaj¹cy do Polski?
Jest z pewnoci¹ cz³owiekiem, który cicho i bez rozg³osu wychowa³ szeregi ¿eglarzy, czêsto chroni¹c m³odych ludzi przed zdryfowaniem na manowce. I ci¹gle tak niewiele pomocy do tego potrzebuje.
Czasami wystarczy mu ma³y klubowy jachcik, co w dzisiejszych, skomercjalizowanych czasach mo¿e okazaæ siê problemem.
Nadchodzi kolejny sezon ¿eglarski. Maciej S³ojewski, tak jak w ka¿dym roku, bêdzie uczestniczyæ w regatach. Bez dowiadczenia ³opotu
¿agli nie potrafi bowiem spêdziæ lata. Znowu zamigocze za nim kilwater,
gdy pop³ynie ladami swych wodnych dróg.
Zbigniew Patron
Zdjecia: Archiwum K¯ WAT
(1)

Maciej S³ojewski  ur. 17.02.1928 r. w Wo³ominie. W 1951 r. ukoñczy³
Szko³ê In¿yniersk¹ im. H. Wawelberga i S. Rotwanda i od razu zosta³
powo³any do wojska otrzymuj¹c stopieñ porucznika. 25.06.1951 r.
trafi³ do grupy tworz¹cej WAT gdzie po uzyskaniu magisterium przez
25 lat wyk³ada³ podstawy elektroniki. W 1963 r., jako cz³onek zespo³u,
bra³ udzia³ w uruchomieniu pierwszych polskich laserów. Od roku 1976
by³ kierownikiem zak³adu w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy. W 1990 r. odszed³ na emeryturê w stopniu pu³kownika
po prawie 40-letniej s³u¿bie w WP. Mieszka z ¿on¹ i synem w Warszawie, zajmuje siê dzia³k¹, ¿eglowaniem po Zalewie Zegrzyñskim i jeziorach mazurskich oraz jazd¹ na nartach. W tym sezonie wraz z m³odzie¿ow¹ za³og¹ jedzie do Zakopanego.
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

Alkohol i uczucia
Trudno jest jednoznacznie ustaliæ kto i kiedy otrzyma³ po raz
pierwszy czysty alkohol (destylat). O winie i piwie wspominaj¹
znalezione w Mezopotamii, pochodz¹ce z ok. 5000 r. p.n.e., teksty pisma klinowego oraz egipskie papirusy z ok. 3500 r. p.n.e.
Prawdopodobnie czysty alkohol znany by³ kap³anom w staro¿ytnym Egipcie. Podczas
obrzêdów religijnych
polewali oni g³owy alkoholem i podpalali je. P³on¹cy alkohol otacza³ g³owê ognist¹ aureol¹, a widok ten sk³ania³ ludzi do
oddawania kap³anom
czci boskiej. Z przekazów
pisemnych wynika, ¿e
Arystoteles zna³ prawdopodobnie czysty alkohol i otrzyma³ go poprzez gotowanie wysokoprocentowego wina
(wino palone).
Na wiêksz¹ skalê zaczêto w Europie uzyskiwaæ czysty alkohol w VIII w. n.e. , pocz¹tkowo z ¿yta, a od po³owy XVIII w.
z ziemniaków. Do Ameryki alkohol przyby³ wraz z jej odkrywcami
i kolonistami. Kolonici sprowadzili wino i napoje s³odowe, uprawiali równie¿ winogrona, jednak trunkiem, który ugasi³ pragnienie nowego narodu okaza³ siê rum z Jamajki. Wkrótce spo¿ywanie alkoholu od obrzêdów upowszechni³o siê w formie biesiad, a
to z kolei szybko zmieni³o siê w zwyczaj.
Alkohol przenikn¹³ wszêdzie, ³¹czy siê z ka¿d¹ rzecz¹ i sytuacj¹, które sk³adaj¹ siê na codzienn¹ egzystencjê. Wiele osób
wierzy, ¿e alkohol potrafi rozgrzaæ, uzdrowiæ, odprê¿yæ, usun¹æ
zmêczenie, ugasiæ pragnienie, z³agodziæ nudê, dobrze siê bawiæ,
byæ towarzyskim, zmniejszyæ lêk, opanowaæ strach, z³agodziæ
cierpienie. Ale pije siê te¿, bo smakuje, bo pomaga wyraziæ bunt
przeciwko rodzicom, bo ³agodzi kaca, bo jest siê
uzale¿nionym. Lista ta jest
oczywicie niekompletna,
ale ró¿norodnoæ odpowiedzi pozwala na podjêcie
próby okrelenia grupy motywów, dla których ludzie
siêgaj¹ po alkohol.
Najczêciej spotykane
grupy powodów picia to:
ucieczkowe  w celu zapomnienia o k³opotach, zredukowania napiêcia, poprawy nastroju i odprê¿enia,
spo³eczne  czynniki kulturowe, rodowiskowe, rodzinne, obyczajowe, towarzyskie oraz
w poszukiwaniu przyjemnoci. Ludzie szukaj¹ radoci poG³os Akademicki nr 03/2005

przez picie, maj¹c nadziejê
na jej wiêksz¹ intensywnoæ i dostêpnoæ. I faktycznie, alkohol  dopóki
nie zaw³adnie cz³owiekiem
 pomaga w usuwaniu blokad i zahamowañ, które
ograniczaj¹ spontanicznoæ. Ale radoæ wyprodukowana sztucznie, za
pomoc¹ substancji chemicznej nierzadko w samym rodku zabawy zamienia siê w swoje
przeciwieñstwo. Z drugiej strony, bardzo czêsto po alkohol siêgamy wtedy, kiedy jest nam smutno, ¿eby smutek zmniejszyæ,
uciec od niego. Wobec smutku cz³owiek jest szczególnie bezradny, wiêc te¿ zapotrzebowanie na jaki sposób z³agodzenia tego
uczucia jest powszechne i intensywne. Ale smutek odsuwany
przy pomocy alkoholu powraca  jest jeszcze silniejszy i wymaga nastêpnych kieliszków. Jest coraz mniej radoci i ulgi, a w ich
miejsce pojawiaj¹ siê ró¿ne negatywne emocje: gniew, z³oæ,
strach, frustracja. W ka¿dym z tych przypadków mamy do czynienia z b³êdnym ko³em. Albo znika pozytywne uczucie, które
chce siê uzyskaæ, albo dopada uczucie negatywne, którego przy
pomocy alkoholu chce siê unikn¹æ. Najwiêksz¹ szkod¹, jak¹
alkohol powoduje w wiecie uczuæ, jest to, ¿e odci¹ga od naturalnych róde³ emocji (Jerzy Mellibruda).
M³odzi ludzie kiedy po raz pierwszy spotykaj¹ na swej drodze alkohol nie posiadaj¹ jeszcze ró¿nych umiejêtnoci potrzebnych w doros³ym ¿yciu. Przede wszystkim nie potrafi¹ asertywnie broniæ swoich praw, nie radz¹ sobie z okazywaniem uczuæ,
z wyra¿aniem i przyjmowaniem krytyki, ze stresem i roz³adowywaniem
napiêæ. Wielu z nich
doæ szybko zaczyna
u¿ywaæ alkoholu, próbuj¹c w jaki sposób
poradziæ sobie z tymi
niewygodnymi uczuciami. Nierzadko alkohol
dodaje im odwagi, by
w koñcu komu wygarn¹æ albo jest przykrywk¹ dla wstydu, winy, zawiedzionych oczekiwañ. Bywa te¿, ¿e nie potrafi¹ zwyczajnie
odmówiæ i powiedzieæ NIE  DZIÊKUJÊ, NIE PIJÊ. Ale sztuka
odmawiania, wytyczania w³asnych granic, i mówienia NIE to zupe³nie inny temat do rozwa¿añ.
Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki
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WAT NA WESO£O
So³tys

WAT a teatr ETEREK
Co mia³ wspólnego WAT z radiowym Teatrem Eterek, autorstwa znanego dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego? Okazuje
siê, ¿e mia³ i to du¿o. A by³o to tak.
W pierwszej po³owie lat 50. Komenda WAT, w trosce o wydajn¹ i podatn¹ na kontrolê pracê personelu naukowo-dydaktycznego wpad³a na genialny pomys³  wymyli³a ksi¹¿eczkê
wyk³adowcy. W ksi¹¿eczce tej, drukowanej w Wydziale Wydawniczym uczelni, ka¿da ze 150 stron by³a powiêcona jednemu
dniu w semestrze. Na ka¿dej ze stron znajdowa³o siê miejsce na
wpisanie aktualnej daty. Poni¿ej by³y rubryki z godzinami: 8-9; 910; itd. do 20-tej. Ka¿dego dnia wyk³adowca musia³ wpisywaæ
np. : 8-10  æwiczenia audytoryjne z grup¹ Nr... w sali Nr..., temat
zajêæ, 10-12  sprawdzanie kolokwium grupy Nr...z przedmiotu ...,
itd. Po ka¿dym semestrze ksi¹¿eczki by³y przekazywane do Oddzia³u Szkolenia, gdzie mia³y byæ sprawdzane.
Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e codzienne wype³nianie
tych rubryk nie nale¿a³o do ulubionych zajêæ kadry. Jeden z m³odych oficerów, cz³onek tzw. grupy z ³apanki, niezmiernie uzdolniony i twórczy, aktualnie znany profesor, zirytowany tak¹ metod¹ nadzoru, wpisa³ pod jak¹ dat¹ w godz. 1-11  s³uchanie Teatru Eterek. Tu warto jednak wyjaniæ, ¿e teatr ten to by³a bodaj¿e pierwsza w PRL-u satyryczna audycja, w której wystêpowali:
prof. Pêduszko, Eufemia i jej przyg³upi synalek.
Bomba wybuch³a w jaki czas po zakoñczeniu semestru. ¯artowni kapitan zostaje wezwany przed oblicze najwy¿szego.
Genera³ Leoszenia krzyczy: co wy kapitan, kpiny sobie robicie
z urzêdowych dokumentów, lekcewa¿ycie polecenia prze³o¿onych, bzdury wpisujecie do swojego dziennika, itd., itd.
Na to kapitan z kamienn¹ twarz¹: Obywatelu Generale, by³em pewien, ¿e pracowicie wype³niane przez nas dzienniki po
oddaniu do Sztabu le¿¹ w k¹cie i nikt siê nimi nie interesuje
i nie ma ¿adnych, oczekiwanych przez Komendê po tej akcji,
efektów. Dlatego mój wpis traktowa³em jako test maj¹cy potwierdziæ moje podejrzenia. Pozwalam sobie stwierdziæ, ¿e siê
myli³em  personel Obywatela Genera³a jest niezmiernie sumienny i dok³adny, wzorowo wykonuje polecenia i wszystkie
s³u¿bowe obowi¹zki.
I kapitanowi siê upiek³o. A tym wzorowym pracownikiem, jak
nios³a fama, by³a bardzo m³oda pracownica Oddzia³u Szkolenia,
¿ona póniejszego, znanego profesora WAT.
Jerzy Barzykowski

Numerem jeden w historii Wojskowej Akademii Technicznej jest
niew¹tpliwie wybitna osobowoæ, gen. dyw. prof. dr hab. in¿. Sylwester Kaliski, cz³onek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Z WAT
by³ zwi¹zany od 1951 roku (m³ody porucznik) do roku 1974, gdy ze
stanowiska komendanta Akademii odchodzi³ na stanowisko ministra w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki. Niezwykle uzdolniony i nieprawdopodobnie pracowity, ca³y swój czas
 poza parogodzinnym snem  powiêca³ nauce, nie przywi¹zuj¹c
nadmiernej wagi do swojej willi, któr¹ w latach 60. wybudowa³ w ramach budowy Spó³dzielczego Osiedla, pierwszego watowskiego
osiedla domów  willi jednorodzinnych.
Zarz¹d Spó³dzielni, w ramach troski o schludny wygl¹d osiedla,
dwa razy w roku organizowa³ czyn spo³eczny (termin modny w PRL)
sprz¹tania i porz¹dkowania terenów wokó³ domów. Niestety, prof.
Kaliski nie bra³ w tych akcjach udzia³u, ani te¿ nie organizowa³ odp³atnie zastêpstwa. A trzeba przyznaæ, ¿e otoczenie domu genera³a
odbiega³o wygl¹dem, w ujemnym sensie, od innych na osiedlu.
Przed organizacj¹ kolejnego czynu Zarz¹d wydelegowa³ mnie
do Profesora celem zaproszenia go do udzia³u w sprz¹taniu. Profesor, w owym czasie zastêpca komendanta WAT ds. naukowych, by³ bardzo konkretny, zdecydowany, niekiedy szorstki,
a na pewno arbitralny i nie toleruj¹cy ¿adnej w³adzy nad sob¹.
Zebra³em siê zatem w sobie, przywo³a³em ca³¹ moj¹ odwagê
i mówi¹c raz kozie mieræ uda³em siê do Genera³a. Przyj¹³ mnie
z du¿ym zdziwieniem i spyta³: Przychodzieñ, a wy tu w jakim
charakterze? So³tysa osiedla? Odpowiedzia³em: tak, obywatelu Generale  mam du¿¹ w³adzê so³tysa, gdy¿, jak powiedzia³
Juliusz Cezar, wiêksza jest w³adza pierwszego we wsi ni¿ drugiego w cesarstwie. W niedzielê realizacji czynu spo³ecznego
Profesor zg³osi³ siê do prac porz¹dkowych, a poniewa¿ by³ cz³owiekiem silnym i pracowitym, nie lubi¹cym siê obijaæ, wykona³
co najmniej trzy normy przewidziane dla ka¿dego cz³onka i odt¹d nie opuci³ ju¿ ani jednej akcji sprz¹tania.
Od tego czasu przylgnê³o do mnie przezwisko so³tys i do dzi
dnia przez nieco starszych pracowników Akademii jestem rozpoznawany pod tym w³anie okreleniem. A poniewa¿ mój ojciec by³ przez wiele lat so³tysem w jednej z lubelskich wsi uwa¿am, ¿e w jakim sensie kontynuujê rodzinne tradycje.
W 1967 roku, po objêciu stanowiska komendanta WAT, prof.
Kaliski powiedzia³: p³k Przychodzieñ, ja te¿ ju¿ jestem pierwszy
w naszej wsi. wiadczy to o niezniszczalnej, jak na twardym dysku, pamiêci naszego Genera³a.
Tadeusz Przychodzieñ

LO¯A STUDENTÓW
SAMORZ¥D STUDENCKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
zaprasza studentów 3. roku (dziennych i zaocznych)
na

BAL PO£OWINKOWY

Termin: 9 kwietnia 2005 r., godz. 20:00
Miejsce: Sto³ówka WAT Nr 2
Koszt: 100 z³ od pary. W cenie zespó³ i 2 gor¹ce posi³ki
Zg³oszenia do 4 kwietnia 2005 r. u przedstawicieli Samorz¹dów Wydzia³owych
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LO¯A STUDENTÓW
czarna
************

czekolada
w tê noc osobliw¹by³a tak prawdziwa
jak têsknoty

z p³atkiem niegu w tle
tam gdzie zaczyna siê miasto
stojê na niegu
widzê wiêcej
ni¿ t³umek czekaj¹cych na przystanku
lepych w lepym miecie

otulona w blask
ogrodowej latarni
owietla³a pragnieñ si³ê
z³apana chciwymi palcami
topi³a siê na poduszce jêzyka

przypuæmy ¿e nie umiem siê miaæ
wypielêgnowana i doros³a
z okruchem grzechu w oku

usta smakowa³y nugatem
zapada³ g³êboko
w moje cia³o

dlaczego nie mogê nawin¹æ
czarnych nitek wzruszenia
na p³askorzebê uniesionych ramion?

tej nocy
wci¹¿ by³o ma³o
s³odyczy

jeszcze s³ucham muzyki noc¹
przyszed³ z czarnymi w³osami
z min¹ jak niespodzianka
ciep³ym jêzykiem
topi³ skorupê mojej wra¿liwoci
z wierszem zawieszonym na szyi
w³o¿y³ w otwart¹ d³oñ
ma³y kamyk marzeñ
nie mówi³ o mierci
pozwoli³am mu dotrzeæ
do granicy wiata

rysunek cia³a podkrelony biel¹
topi siê po lewej stronie

PRAWA STUDENTA
PRAWO MAXWELLA
Kto siê uczy, ten pi¹tki zbiera
PRAWO DAVISONA-GERMERA
Kto siê nie uczy, ten dwójki zbiera
PRAWO STEFANA BOLTZMANA
W ka¿dy czwartek pijemy do rana

ZASADA FERMATA
Za nocleg w pokoju nale¿y siê browarów krata
TWIERDZENIE YOUNGA
W czwartek balanga
TWIERDZENIE SHROEDINGERA
Jurek zawsze przy kompie siê rozwesela

PRAWO LIMAKA
Po fajku cinie kaka
G³os Akademicki nr 03/2005

K¥CIK
POETYCKI

AKADEMICKI SAMORZ¥D
STUDENCKI WAT
og³asza

KONKURS
NA STWORZENIE
STRONY
INTERNETOWEJ
SAMORZ¥DU
Dla zwyciêzcy przewidziana atrakcyjna
nagroda pieniê¿na!

Projekty nale¿y sk³adaæ
do 31 marca br.
Szczegó³owe informacje oraz regulamin
konkursu s¹ dostêpne
u cz³onków kapitu³y konkursu:
Marty Szynkowskiej 601 787 466
martaszynkowska@interia.pl
Paw³a Pizonia 504 612 083
pepe@student.wel.wat.edu.pl
Micha³a Bary³ki 693 714 290
baryl007@o2.pl
Bartosza Jakiewicza 693 600 042
bartekj@simplusnet.pl
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LO¯A STUDENTÓW

Znalezione w sieci
Egzamin z prawa konstytucyjnego. Po serii rutynowych pytañ egzaminuj¹cy profesor postanawia sprawdziæ tzw. wiedzê ogóln¹ studentki:
- Proszê wymieniæ wszystkich wicemarsza³ków Sejmu RP.
- ... (cisza)
- Proszê siê zastanowiæ.
- ...
- A o wicemarsza³ku (tu pada nazwisko bardzo znanej osoby)
pani nie s³ysza³a?
- ...
- Nie mam s³ów... A mo¿e o prezydencie Kwaniewskim te¿
pani nie s³ysza³a?
- ...
- A sk¹d pani w ogóle pochodzi, proszê pani?
- Z Kocierzyny.
Profesor wsta³ zza biurka, podszed³ do okna i zamyli³ siê:
- A mo¿e rzuciæ to wszystko w diab³y i te¿ pojechaæ
do Kocierzyny?
***
Wchodzi do tramwaju kontroler i mówi do grupy studentów.
- Bileciki proszê.
- Odwal siê pan!
Kontroler bezsilny idzie do starszego pana i mówi:
- Bileciki proszê!
- Nie s³ysza³ pan co koledzy powiedzieli?
***
Egzamin na Wydzial Prawa i Administracji na jednym z uni
wersytetów:
Egzaminator do staraj¹cego siê:
-Dlaczego chce pan studiowaæ w³anie prawo? I to u nas?
-Tato..nie wyg³upiaj siê.
***
Na wyk³adzie: Proszê pañstwa, jak¹ form¹ w³asnoci jest
grób?
student: U¿ytkowanie wiekuiste

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW
DO UDZIA£U W ZAJÊCIACH

CHÓRU
AKADEMICKIEGO
ZAJÊCIA ODBYWAJ¥ SIÊ W KLUBIE WAT
W RODY O GODZ. 19:00.
INFORMACJE: KLUB WAT, TEL. 683 91 24

SAMORZ¥D STUDENCKI
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
I KLUB WAT
zapraszaj¹ na

KURS WYCHOWAWCÓW
DZIECI I M£ODZIE¯Y
NA KOLONIACH,
OBOZACH I ZIMOWISKACH
Zapisy: do 4 kwietnia br.
Koszt: przy 30 osobach 100 z³
Informacje: Akademicki Samorz¹d Studentów
pchor. Pawe³ Pizoñ, tel. 504 612 083
Klub WAT
Warszawa-Bemowo, ul. S. Kaliskiego 25a,
tel. 683 91 24, 691 886 984

PRZEGL¥D PRASY
Rozchwytywani przez firmy
Rzeczpospolita, dodatek Moja Kariera, 16.03.2005

Osoby z technicznym wykszta³ceniem s¹ obecnie najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci politechnik bez
trudu znajduj¹ pracê w wyuczonych przez siebie zawodach, a w
niektórych dziedzinach zaczyna ju¿ brakowaæ specjalistów.
In¿ynierowie potrzebni s¹ przede wszystkim w nowo powstaj¹cych zak³adach produkcyjnych. Poza tym dla najzdolniejszych ciekawe propozycje pracy pojawiaj¹ siê te¿ coraz czêciej w centrach
badawczo-rozwojowych wiatowych firm, które dzia³aj¹ w Polsce.
Specjalici rynku pracy s¹ zdania, ¿e techniczne wykszta³cenie jest
dzi prawdziwym atutem. To najbardziej poszukiwana grupa zawodowa, du¿o bardziej ni¿ ekonomici czy humanici.
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( ) Na takie zapotrzebowanie na wykszta³con¹ kadrê wp³ywa przede wszystkim to, ¿e do Polski przenosz¹ siê zak³ady produkcyjne funkcjonuj¹ce do tej pory w innych krajach.  Firma
Gillette zamknê³a fabryki w kilku krajach i w powstaj¹cej fabryce
w £odzi do koñca roku pracowaæ bêdzie blisko 1000 osób, w tym
wielu in¿ynierów  dodaje.
W nowo otwieranych fabrykach najbardziej potrzebni s¹ in¿ynierowie w dzia³ach produkcyjnych, zwi¹zanych z utrzymaniem ruchu, zapewnieniem jakoci, a tak¿e znaj¹cy siê na zarz¹dzaniu projektami. Zadaniem tych ostatnich mo¿e byæ np. zakup
linii produkcyjnych w powstaj¹cym zak³adzie. Osób ze cis³ym,
technicznym wykszta³ceniem bardzo poszukuje te¿ bran¿a samochodowa. ( )
Gra¿yna Raszkowska
G³os Akademicki nr 03/2005

BIBLIOTEKA

Wypo¿yczenia miêdzybiblioteczne
Uprawnieni
· pracownicy naukowi, pracownicy cywilni WAT,
· studenci wszystkich lat, kierunków i rodzajów studiów, oraz
kursów doszkalaj¹cych,
· w uzasadnionych przypadkach inne osoby za zgod¹ kierownika Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej lub dyrektora Biblioteki.
Zasady wypo¿yczeñ
· Z wypo¿yczalni mb korzystamy tylko wtedy, gdy potrzebnych materia³ów nie ma w zbiorach BG WAT
· Biblioteka nie prowadzi wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych
ksia¿ek znajduj¹cych sie w cywilnych bibliotekach warszawskich.
Wypo¿yczenia z bibliotek warszawskich s¹ mo¿liwe jedynie w uzasadnionych przypadkach dla doktorantów i pracowników naukowych WAT i studentów przygotowuj¹cych prace (dyplomowe, licencjackie, magisterskie, doktorskie) lub projekty badawcze.
W takich przypadkach wydawane s¹ rewersy miêdzybiblioteczne OIN p. 213 Jednorazowo mo¿na otrzymaæ 3 rewersy miêdzybiblioteczne. Rewers jest wa¿ny 30 dni od daty
wydania. Czytelnik otrzymuj¹cy rewers miêdbiblioteczny
obowi¹zany jest przestrzegaæ
regulaminu biblioteki, z której
wypo¿ycza ksi¹¿kê Zobowi¹zany jest w szczególnoci do
zwrotu ksia¿ek w wyznaczonym przez bibliotekê terminie
lub niezw³ocznie na ka¿de wezwanie. Czytelnik zobowi¹zany jest do nale¿ytego poszanowania wypo¿yczonych materia³ów. Po zwrocie ksi¹¿ek czytelnik zobowi¹zany jest odebraæ po³ówki otrzymanych rewersów i zwrócic je do wypozyczalni mb BG WAT.
· Jesli materialy znajduja siê w bibliotekach warszawskich studenci korzystaja z nich w czytelni danej biblioteki
· Jesli materia³ów brak w bibliotekach warszawskich czytelnik ma prawo zamówiæ materia³y w wypozyczalni mb.
·· Biblioteka ma obowiazek pomóc w wyszukiwaniu materia³ów
i sprowadziæ je dla zamawiajacego.
· Biblioteka zobowi¹zuje siê realizowaæ takie zamówienia bezzw³ocznie.
· O terminie udostêpnienia materia³ów biblioteka informuje
czytelnika indywidualnie.
· Sprowadzone materia³y s¹ udostêpniane na miejscu w czytelni BG WAT
· Teksty bêd¹ce artyku³ami, fragmentami, rozdzialami, sprowadzane s¹ w formie kserokopii.
· Czytelnik powinien do³o¿yæ wszelkich starañ by podaæ mo¿liwie pe³ne i prawdziwe dane bibliograficzne ( ksi¹zki : wa¿ny
jest ISBN i akceptowane wydanie ; artyku³y pe³ny tytu³ czasopisma ISSN, autorzy).
Wypo¿yczenia zagraniczne
· O ile materia³y s¹ niedostêpne w bibliotekach krajowych
mo¿na zamówiæ tekst z zagranicy.
· Zamówienie zagraniczne wymaga formy pisemnej oraz podpisu osoby zamawiajacej. Wymagane jest tak¿e podanie róde³ finansowania us³ugi.
G³os Akademicki nr 03/2005

· Termin zwykle ok. 30 dni zale¿nie od zamówienia
Koszty i faktury
Czytelnik obowi¹zany jest pokryæ wszelkie koszty jakimi zostanie obci¹¿ona BG WAT z tytu³u udostêpnienia zamówionych
materia³ów. Biblioteka dok³ada wszelkich starañ by koszty udostêpnienia materia³ów by³y jak najni¿sze.
· Wypo¿yczenia ksi¹¿ek z bibliotek krajowych  bezp³atnie
· Artyku³y z bibliotek krajowych  czêsto koszt kserokopii i wysy³ki ok. 20 z³.
· Wypo¿yczenia ksi¹zek z bibliotek zagranicznych rozliczane
s¹ najczesciej rycza³towo za pomoc¹ specjalnych voucherów. Najczêciej jest to kilkadziesi¹t z³otych.
· Op³aty zawieraj¹ koszty administracyjne niezale¿ne od BG WAT.
· Rozliczenie nastêpuje poprzez wp³atê gotówki w sekretariacie
BG lub kasie WAT na podstawie otrzymanego w wypo¿yczalni mb polecenia wp³aty lub poprzez fakturê wewnêtrzn¹.
· Po okazaniu dowodu wp³aty biblioteka udostêpnia zamówione materia³y.
· Kserokopii artyku³ów czytelnik nie zwraca do Biblioteki.
Uwagi koñcowe
· Wypo¿yczenia z BUW lub BN dla pracowników naukowych
realizuj¹ tylko upowa¿nieni pracownicy BG WAT.
· Biblioteka stara siê podchodziæ do potrzeb czytelników
w sposób elastyczny i maksymalnie u³atwiaæ udostêpnianie
niezbêdnych materia³ów .
· Od czytelników oczekujemy jednak przestrzegania wymaganych procedur, a szczególnie zwrotu ksi¹¿ek w terminie.
Sposób zamawiania
e-mail: wypmb@wat.edu.pl, telefonicznie: 6839396, osobicie 
Oddzia³ Informacji Naukowej. Osoba do kontaktu Piotr Staniak
lub El¿bieta Hojda.
Piotr Staniak
Wkrótce (najprawdopodobniej od 11 kwietnia) bêdziemy mieli
dwutygodniowy dostêp testowy do bazy wydawnictw firm IEEE/
IEE. Dok³adne informacje pojawi¹ siê na stronie Biblioteki.

Powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³
Wojskowej Akademii Technicznej
Zgodnie z postanowieniem SR dla m.st. Warszawy, XX Wydzia³
Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, 17.02.2005 pod
nr 0000228730 na czas nieokrelony do Krajowego Rejestru S¹dowego  Rejestr Stowarzyszeñ zosta³o wpisane Stowarzyszenie Przyjació³ Wojskowej Akademii Technicznej.
Do zasadniczych celów Stowarzyszenia nale¿¹: wspomaganie dzia³alnoci WAT, umacnianie jej autorytetu, rozwijanie i popularyzowanie wiedzy o tej uczelni; integrowanie przyjació³ i sympatyków Wojskowej Akademii Technicznej; utrwalanie tradycji
WAT i pamiêci jej nauczycieli akademickich oraz innych pracowników; udzielanie wszechstronnej pomocy kierownictwu WAT
w formu³owaniu nowych zadañ uczelni oraz aktywizowanie przyjació³ WAT do takiej pomocy; gromadzenie rodków materialnych w zakresie niezbêdnym dla skutecznej realizacji celów Stowarzyszenia.
Wiêcej informacji o Stowarzyszeniu Przyjació³ WAT na stronie internetowej Akademii: www.wat.edu.pl
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HOBBY

By³ Ormianinem. Bardzo wczenie, bo ju¿ w wieku 8 lat, nauczy³ siê graæ w szachy. Kiedy mia³ 12 lat zosta³ sierot¹ (oboje
rodzice stracili ¿ycie w czasie II wojny
wiatowej). Aby siê utrzymaæ, musia³ pracowaæ zawodowo. Zatrudni³ siê w klubie
oficerskim w Tbilisi, gdzie grano w szachy. Petrosjan wci¹gn¹³ siê w tê grê. Zwrócono uwagê na jego niesamowity talent
i zajêto siê szkoleniem go. Rezultat by³
nadspodziewany.
Maj¹c 16 lat zdoby³ mistrzostwo Gruzji, a tak¿e podzieli³ I i III miejsce w ogólnozwi¹zkowym turnieju juniorów. W 1946
Tigran Petrosjan
r. zosta³ mistrzem juniorów ZSRR. W 1947
r. nadano mu tytu³ mistrza sportu ZSRR. W latach 1949-1950
dwukrotnie zakwalifikowa³ siê do fina³u mistrzostw ZSRR seniorów lecz w fina³ach sukcesów nie odniós³. W 1950 r. przeniós³ siê
na sta³e do Moskwy i zaj¹³ III miejsce w silnie obsadzonym turnieju o mistrzostwo tego miasta.
Rok 1951 by³ dla niego pasmem sukcesów, które doprowadzi³y go do gry w turniejach pretendentów do tytu³u mistrza
wiata. Kiedy w finale XIX Mistrzostw ZSRR podzieli³ II i III
miejsce, przyznano mu tytu³ arcymistrza ZSRR oraz prawo
reprezentowania strefy radzieckiej w turnieju miêdzystrefowym rozgrywek o mistrzostwo wiata. W turnieju tym, rozegranym w Sztokholmie w 1952 r. zaj¹³ dzielone II  III miejsce
i awansowa³ do turnieju pretendentów. Uzyska³ te¿ tytu³ arcymistrza miêdzynarodowego. Po kilku startach w turniejach
pretendentów, w jednym z nich (w Curacao w 1962 r.) zaj¹³
samodzielne I miejsce, co da³o mu prawo do rozegrania meczu
z Botwinnikiem o tutu³ mistrza wiata. Mecz ten, rozegrany
w Moskwie w 1963 r., wygra³ z wynikiem: +5, -2, =15 zostaj¹c
mistrzem wiata. W 1966 r. zaatakowa³ go zwyciêzca kolejnego turnieju pretendentów Borys Spasski, lecz bez powodzenia. Petrosjan obroni³ tytu³ wygrywaj¹c mecz w Moskwie (+4,
-3, =17). Spasskiemu uda³o siê wygraæ dopiero po 3 latach, ale
to ju¿ temat nastêpnego odcinka.
Jeszcze kilkakrotnie Petrosjan gra³ w turniejach pretendentów lecz prawa do meczu z mistrzem wiata ju¿ nie uzyska³. Bra³
udzia³ w wielu turniejach krajowych i miêdzynarodowych, w których zajmowa³ I lub I-II miejsce. Wielokrotnie reprezentowa³ ZSRR
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w olimpiadach szachowych. W dziewiêciu olimpiadach przegra³
tylko jedn¹ partiê.
Przyjrzyjmy siê partii rozegranej na XVI Olimpiadzie Szachowej w Tel Aviwie 02 -25. 11 1964 r. z polskim szachist¹ Bogus³awem Bednarskim.
Obrona królewsko-indyjska

Bia³e: Petrosjan (ZSRR)

Czarne: Bednarski (Polska)

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Gg7 4. e4 d6 5. Ge2 0-0 6. Sf3 Gg4 7.
Ge3 Sfd7 8. Wc1 e5 9. d5 a5 10. 0-0 Sa6 11. a3 f5 12. Wb1 Sac5
13. b4 axb4 14. axb4 Sxe4 15. Sxe4 Gxf3 16. Gxf3 fxe4 17. Gg4 b6
18. Ge6+ Kh8 19. Hc2 Sf6 20. Wfd1 Sg8 21. Hxe4 Gh6 22. Wa1
Gxe3 23. fxe3 Hf6 24. Hf3 Kg7 25. Wf1 Hxf3 26. Gxf3 Sh6 27. Kf2
Sf5 28. Gxf5 gxf5 29. Wfc1 Wfb8 30. b5 Kf6 31. Wa6 Wg8 32.
Wca1 Wac8 33. Wa7 Wg7 34. Wa8 Wxa8 35. Wxa8 Kg5 36. Wf8
f4 37. exf4+ exf4 38. h4+ Kxh4 39. Wxf4+ Kg5 40. Kg3 We7 41.
Wf8 Kg6. W pozycji przedstawionej na diagramie 12 zgodzono
siê na remis. Szanse na wygranie partii przez któr¹kolwiek ze
stron s¹ bardzo nik³e.
Partia szachowa posiada trzy fazy gry. W pierwszej mamy
nadziejê, ¿e stoimy lepiej, w drugiej wierzymy, ¿e stoimy lepiej,
w trzeciej widzimy ¿e mamy wtopê.

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.
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Metal i marzenia  wymiary dowiadczeñ
W holu Biblioteki G³ównej WAT mo¿na obecnie ogl¹daæ wystawê prac twórców ze Zwi¹zku Artystów Plastyków Bemowa. Gor¹co
polecam. Wystawa to po³¹czenie rzeby i fotografii. Pozwala nam
zaobserwowaæ, jak ró¿nie artyci odczuwaj¹ fascynacjê otaczaj¹cym nas wiatem i jak ró¿ny nadaj¹ temu wyraz.
Duch przekory i humor to klimaty, które
przenikaj¹ ka¿dy szczegó³ wystawy rzeb Jaros³awa Madeja, m³odego rzebiarza, który zaledwie kilka lat temu
skoñczy³ Akademiê.
Zadumane kamienne
g³owy zwierz¹t, du¿y
metalowy prusak, wynios³a ¿yrafa o potarga- Ikar  syn marzenia.
nej metalowej grzywie ju¿ na pocz¹tku wprowadzaj¹ nas w wiat
wyobrani artysty. Du¿o tu form zainspirowanych pomys³owoci¹ Natury, która stworzy³a tyle zadziwiaj¹cych i piêknych mechanicznych kszta³tów.
S¹ tu metalowe wizerunki drapie¿nych skorupiaków (Krab, Skorpion), jest d³ugonogi Konik polny, demoniczne Ryby, s¹ te¿ wizerunki ludzi o zastanawiaj¹cym przes³aniu. wiat ludzi, wiat zwierz¹t
i wiat przedmiotów przenikaj¹ siê wzajemnie, tworz¹c czêsto zagadkowe i niejednoznaczne sensy. Oto Gajowy tak uleniony, ¿e dziêcio³

Autostopowicz  pewien swojego wdziêku.

Wodnik.

pocz¹³ opukiwaæ jego g³owê. Widzimy Wodnika  twarz zapatrzona
w jaki odleg³y wewnêtrzny wiat , p³ynie pod wzdêtym ¿aglem w stronê nieznanych l¹dów. Autostopowicz o wygl¹dzie sugeruj¹cym
sk³onnoæ do ulubionego piwa i twarzy wyra¿aj¹cej niezm¹cone zadowolenie z siebie odkrywa przed nami nowe znaczenie s³owa auto-stop.
Rozczulaj¹ca i mieszna jest Stara kura  magiczne ptaszysko , jakby
o niej napisa³a
Poetka zadziwiaj¹co podob Stwórca porobi³ szczypawki, paj¹ki.
na do starej goZbrojne maszyny, wojownicze aparaty, najspodyni, kryj¹dok³adniej pozbawione uroku, ale za to grocej
obwis³e
ne i wytrwa³e   M.Pawlikowska-Jasnokszta³ty w lurzewska Szkicownik poetycki
nym kaftanie.
A¿ dziw ¿e nie
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dzwoni kluczami po kieszeniach fartucha, nie gubi drucianych szpilek
do w³osów, nie czytuje sennika egipskigo.
Kszta³ty i materia³ s¹ naturalne: kamieñ, drewno, metal i ogromna
³atwoæ harmonijnego ³¹czenia tych materia³ów. Po obejrzeniu wystawy
przysz³a mi myl o g³êbokim szacunku m³odego artysty dla odbiorców. Nie ma tu próby p³ytkiej, powierzchownej oceny, epatowania ³atwymi efektami. Jest fascynacja
drogami myli Stwórcy
i cz³owieka. Jest szlachetnoæ kszta³tów
i form. Pogoda i humor, Skorpion.
z jakim mówi o nie³atwych aspektach naszej rzeczywistoci,
odkrywanie ukrytych
niejednoznacznych jej
wymiarów, buduj¹ niezwyk³e przes³anie tych
rzeb.
Precyzja i dok³adnoæ wykonania równie¿ wiadcz¹ o g³êbokim szacunku rzebiaKrab.
rza dla odbiorcy. Widoczna jest ogromna
dyscyplina warsztatu
 oporne i twarde materia³y, jak kamieñ i metal, staj¹ siê uleg³e
i z pozorn¹ ³atwoci¹
podporz¹dkowuj¹ siê
wyobrani artysty.
Humanizm, ciep³o,
zrozumienie, akceptacja i szacunek dla
Konik polny.
wszystkich form ¿ycia
to cechy tej twórczoci, tak rzadko obecne we wspó³czesnej sztuce.
Mo¿emy te¿ zaobserwowaæ drogê rozwoju artysty  od form
odwzorowuj¹cych naturê do operowania symbolem i archetypem.
Bardzo podoba mi siê rzeba wyobra¿aj¹ca postaæ Ikara, któremu
skrzyd³a ju¿ dawno odpad³y, a on jeszcze leci, jakby siê sk³ada³ z samego tylko marzenia, z samego lotu ku wolnoci. Przywodzi na myl
wyzwolenie, czy te¿ pokonanie materii przez ducha (artysty?).
Bardzo cieszê siê, ¿e mo¿emy obejrzeæ te rzeby, tym bardziej, ¿e
Jaros³aw Madej nale¿y do tego rodzaju artystów, o których pisa³ Ga³czyñski, ¿e mu ³y¿k¹ wystarczy stukn¹æ, a ju¿ niebo siê otwiera.
Druga czêæ wystawy to fotografie Zofii Kaczmarek ukazuj¹ce
g³ównie przyrodê w ró¿nych jej nastrojach i kszta³tach, barwy zmieniaj¹ce siê wraz z porami dnia, roku, fascynacjê zarówno górskim
pejza¿em, jak i pe³nymi wdziêku detalami otaczaj¹cego nas wiata.
Z godn¹ podziwu wytrwa³oci¹ Zofia Kaczmarek fotografuje interesuj¹ce j¹ obiekty i dzieli siê z nami swoimi wra¿eniami. Du¿o w tym
osobistego zaanga¿owania i wra¿liwoci.
Hanna Tarnogrodzka
Zdjêcia: Stanis³aw Martynuska
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Polscy Beatlesi wci¹¿ w dobrej formie
O.K. To nowy, dwup³ytowy album Czerwonych Gitar, który od 21 marca mo¿emy
kupiæ w sklepach muzycznych ca³ego kraju. Sprzeda¿ p³yty zbieg³a siê z jubileuszem 40lecia gdañskiego zespo³u. 18 marca w Sali Widowiskowej Klubu WAT odby³ siê koncert
promuj¹cy oba te wydarzenia. By³ pierwszym z planowanego przez grupê cyklu 40 koncertów na 40-lecie.

Jacek Radwañski

Jacek Radwañski

Pomys³ tytu³u najnowszego albumu podsunê³o cz³onkom grupy zdjêcie fragmentu graffiti wykonanego na bloku mieszkalnym we Wroc³awiu zawieraj¹cego wysprejowan¹ czerwon¹ gitarê, nazwê zespo³u Czerwone Gitary i dopisek O.K.
Na pierwszej p³ycie znajduje siê 12 premierowych piosenek, których wykonawcami s¹
niemal wszyscy muzycy z obecnego sk³adu lub muzycy wspó³pracuj¹cy z grup¹. Dodatkowo do p³yty zosta³a do³¹czona numeryczna Karta Klubowa daj¹ca jej w³acicielowi specjalne przywileje przy zakupie gad¿etów w sklepie internetowym zespo³u. Kr¹¿ek zawiera te¿
multimedialny zapis piosenki promuj¹cej album Senny szept.
Druga p³yta to 12 z³otych przebojów zespo³u nagranych podczas koncertu w Kaliszu
w czerwcu 2004 roku (m. in. Ty siê boisz myszy, Kwiaty we w³osach, Takie ³adne oczy,
Nikt na wiecie nie wie) oraz 12 podk³adów do tych piosenek, umo¿liwiaj¹cych piewanie z Czerwonymi Gitarami.
W bie¿¹cym roku uka¿e siê te¿ ksi¹¿ka o zespole autorstwa znanego dziennikarza muzycznego Marka Gaszyñskiego. (ed)

Czerwone Gitary powsta³y w styczniu 1965 r. w Gdañsku.
Pierwszy sk³ad zespo³u stanowili: Krzysztof Klenczon, Jerzy
Kossela, Jerzy Skrzypczyk, Henryk Zomerski i Bernard Dornowski. Nastêpnie do grupy do³¹czy³ Seweryn Krajewski. Najwiêksze sukcesy zespó³ odnosi³ pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku.
W 1969 r. na targach MIDEM w Cannes we Francji Czerwonym Gitarom wrêczono trofeum w postaci marmurowej p³yty w nagrodê za najwiêksz¹ iloæ sprzedanych p³yt w kraju, z którego pochodzi zespó³. Tak¹ sam¹ nagrodê otrzyma³a na tym festiwalu równie¿ grupa The Beatles.
W ci¹gu 40 lat istnienia zespo³u jego sk³ad zmienia³ siê kilkunastokrotnie. Obecnie tworz¹ go: w górnym rzêdzie od lewej 
Jerzy Kossela (gitara, wokal), Jerzy Skrzypczyk (perkusja, wokal), Henryk Zomerski (klawisze, gitara basowa, wokal), w dolnym rzêdzie od lewej  Arkadiusz Winiewski (gitara basowa,
wokal), Marek Kisieliñski (gitara solo, klawisze, wokal), Mieczys³aw W¹do³owski (gitara akustyczna, wokal).
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