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M³odzi, nie dajcie siê zwodziæ
z³udzeniom i przemijaj¹cym modom,
które pozostawiaj¹ nierzadko tragiczn¹
pustkê duchow¹! Odrzuæcie urok
pieni¹dza, konsumizmu i podstêpnej
przemocy, które uprawiaj¹ niekiedy
rodki przekazu (...).
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WYBORY 2005
TRWAJ¥ WYBORY DO ORGANÓW
I CIA£ KOLEGIALNYCH
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ NA
KADENCJÊ 2005-2008
do 22 kwietnia 2005 r.
wybory przedstawicieli do Senatu,
rad wydzia³ów, rad naukowych instytutów techniki
wojskowej,
Uczelnianego Kolegium Elektorów
oraz wydzia³owych kolegiów elektorów
do 30 kwietnia 2005 r.
zg³aszanie do wydzia³owej komisji wyborczej kandydatów na dziekana, w formie pisemnej z uzasadnieniem i pisemn¹ zgod¹ kandydata
do 13 maja 2005 r.
wybory dziekanów
do 21 maja 2005 r.
zg³oszenie przez rektora kandydatów na prorektorów,
w formie pisemnej
z za³¹czeniem zgody kandydatów
do 4 czerwca 2005 r.
wybory prorektorów
do 3 dni po wyborze dziekana
zg³oszenie przez wybranego dziekana
kandydatów na prodziekanów,
w formie pisemnej z za³¹czeniem
zgody kandydatów
do 4 czerwca 2005 r.
wybory prodziekanów
ród³o: Wprost 10.04.2005 r.

A - ocena ³¹czna (maks. 100 pkt)
B - jakoæ kszta³cenia (maks. 50 pkt)
C - rynkowa wartoæ dyplomu (maks. 50 pkt)

do 31 maja 2005 r.
wybory przedstawicieli do Rady Bibliotecznej
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AKTUALNOCI
W EUROPEJSKIM GRONIE

Archiwum WAT

Rektorzy polskich wy¿szych uczelni zrzeszonych w EUA.

W swym wyst¹pieniu J. Barroso podkreli³, ¿e Europa potrzebuje silnych uczelni, za problemy rodowiska akademickiego jeszcze nigdy nie sta³y tak wysoko w hierarchii spraw, którymi zajmuje
siê Komisja. Stwierdzi³ tak¿e, ¿e zmiany w systemie szkolnictwa
wy¿szego nie mog¹ byæ rozpatrywane w oderwaniu od innych zachodz¹cych w Europie procesów, s¹ one bowiem integraln¹ czêci¹
Strategii Lizboñskiej. Przedstawi³ tak¿e inicjatywy powo³ania European Research Council oraz European Institute of Technology.
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Archiwum WAT

Prze³om marca i kwietnia br. zapisze siê z pewnoci¹ w historii
naszej uczelni jako moment znacz¹cy. Po raz pierwszy bowiem Akademia, reprezentowana przez JM Rektora prof. B. Smólskiego, praktycznie uczestniczy³a w debacie o przysz³oci szkolnictwa wy¿szego
w wymiarze europejskim.
Przypomnijmy  od 30 marca do 2 kwietnia 2005 r. w Glasgow
(W.Brytania) odby³y siê posiedzenia Rady i Zgromadzenia Ogólnego
Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), którego pe³noprawnym cz³onkiem WAT zosta³ w styczniu br. oraz III Konwencja
Uczelni Europejskich zrzeszonych w EUA. Obecnie na europejskim
rynku edukacyjnym EUA jest najbardziej dynamiczn¹ i najsilniejsz¹
organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ ju¿ 759 uczelni cz³onkowskich i dysponuj¹ca
bud¿etem na poziomie 4 mln euro.
Podczas obrad obu organów statutowych EUA omówione zosta³o sprawozdanie z dzia³alnoci w latach 2001-2005, przyjête sprawozdanie finansowe za rok 2004 i dokonano wyboru w³adz EUA na
kadencjê 2005-2009. Delegaci zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym
wybrali  w tajnym g³osowaniu  przewodnicz¹cym EUA prof. Georga Wincklera, rektora Uniwersytetu Wiedeñskiego. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali: Roderick Floud  prezydent i by³y rektor London
Metropolitan University oraz Christina Ullenius, rektor Uniwersytetu w Karlstad.
Silne uczelnie dla Europy  pod takim has³em przebiega³y obrady Konwencji Uczelni Europejskich. Uczestniczy³o w niej 630 osób z
47 krajów, przede wszystkim rektorzy uczelni cz³onkowskich EUA
oraz osoby desygnowane przez ministerstwa krajów uczestnicz¹cych
w Procesie Boloñskim, przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych instytucji i organizacji miêdzynarodowych dzia³aj¹cych w obszarze szkolnictwa wy¿szego, w tym liczna grupa studentów z Porozumienia Europejskich Organizacji Studenckich (ESIB). Z Polski uczestniczy³o 25 osób, reprezentuj¹cych m.in. 19 uczelni cz³onkowskich
KRASP.
Jak wysoka by³a ranga Konwencji najlepiej wiadczy fakt, ¿e uczestniczyli w niej m.in. Jose Manuel Barroso, przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej oraz Jan Figel, komisarz UE odpowiedzialny za edukacjê.

Zasadniczy program Konwencji przewidywa³ dyskusje tematyczne
w grupach roboczych na m.in. tematy: W jaki sposób uniwersytety
mog¹ wzmocniæ swoj¹ misjê badawcz¹?, Jak wprowadzaæ reformy
boloñskie w uczelniach?, Jak uczelnie mog¹ poprawiæ jakoæ europejskiego szkolnictwa wy¿szego?, Jak finansowaæ europejskie szkolnictwo wy¿sze?.
Jednym z najistotniejszych punktów programu Konwencji by³a
prezentacja wstêpnej wersji raportu zawieraj¹cego aktualny obraz i
ocenê przebiegu Procesu Boloñskiego. Raport obejmuje kilka obszarów bêd¹cych przedmiotem zainteresowañ takich jak np. mobilnoæ
pozioma i pionowa, badania i dydaktyka czy czynniki determinuj¹ce
sukcesy, a wszystkie w kontekcie przysz³ych wyzwañ stoj¹cych
przed europejskim szkolnictwem wy¿szym. Nadal pozostaj¹ bowiem
nie rozwi¹zane problemy mobilnoci kadry i studentów, dla niektórych uniwersytetów pe³ne wprowadzenie systemu ECTS, rozwoju
m³odych naukowców, relacji miêdzy badaniami akademickimi a u¿ytecznymi w spo³ecznym rozwoju, wsparcia finansowego Procesu Boloñskiego przez rz¹dy i wiele innych.

Silne uczelnie dla Europy  pod takim has³em przebiega³y obrady Konwencji
Uczelni Europejskich.

Prof. Smólski dziel¹c siê osobistymi wra¿eniami z Konwencji
stwierdzi³: Przysz³oæ szkolnictwa europejskiego rozgrywa siê na
kilku p³aszczyznach. Pierwsza z decyduj¹cych to forum ministrów edukacji, odbywaj¹ce siê co roku i tam podejmowane s¹ decyzje o implementacji okrelonych procesów. Drug¹ natomiast jest w³anie Konwencja EUA gromadz¹ca praktycznie 60-70 proc. rektorów najwa¿niejszych uczelni w Europie. Tegorocznej towarzyszy³o ogromne zatroskanie tym co siê dzieje w edukacji europejskiej i autentyczna troska o
umo¿liwienie m³odzie¿y p³ynnego poruszania siê po europejskim systemie edukacyjnym. Problem znajomoci jêzyka nadal istnieje, ale tak¿e
problem harmonizacji programów. Polega on na tym, aby nie trac¹c
nic z dorobku poszczególnych uczelni zharmonizowaæ proces tak, aby
mobilnoæ pozioma dla studentów by³a mo¿liwa.
Po drugie, a apelowa³ o to J. Barroso, by rodowisko uniwersyteckie sta³o siê autentycznym partnerem dla przywódców UE w dyskusji
nt. przysz³oci Europy. W tocz¹cej siê europejskiej debacie o przysz³oci uniwersytety powinny wyra¿aæ swoje opinie.
Pierwsze, na gor¹co, wnioski jakie z Konwencji wyci¹gam s¹ nastêpuj¹ce: Dla uczelni, które maj¹ ambicje byæ dobrymi uczelniami
niezbêdnym staje siê rozs¹dne uwzglêdnienie wszystkich procesów, jakie obecnie maj¹ miejsce w Europie. Wa¿na i potrzebna jest wymiana
dowiadczeñ, która odbywa siê na takiej Konwencji. A dowiadczenia
s¹ ró¿ne. I trzeba przyznaæ, ¿e problemy z harmonizacj¹ czyli wpisaniem siê w europejsk¹ przestrzeñ edukacyjn¹ nie s¹ odosobnione, maj¹
je nawet najlepsze uniwersytety w Europie, a s¹ miejsca, w których
poszlimy nawet dalej ni¿ niektóre uczelnie zachodnie.
Jerzy Markowski
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Jacek Malanowski

Od wielu lat w Si³ach Zbrojnych RP marzec okrelany jest mianem
miesi¹ca logistyki, dlatego te¿ 18 marca w Wojskowej Akademi Technicznej obchodzilimy uroczycie po raz pierwszy Dzieñ Logistyki.
Trzydzieci lat temu termin logistyka nie by³ tak powszechnie znany i u¿ywany jak to ma miejsce obecnie, gdy w pewnych rodowiskach
mo¿na zauwa¿yæ szybko rosn¹c¹ popularnoæ, a nawet swoist¹ modê
na u¿ywanie s³ów logistyka, logistyczny, w rozmaitych kontekstach
i odcieniach znaczeniowych  czêsto znacznie ró¿ni¹cych siê od siebie.
WAT jest miejscem, w którym przez ponad 50 lat wiedzê logistyczn¹ zdobywa³o i zg³êbia³o tysi¹ce oficerów. Absolwenci Akademii, o których mia³o mo¿na mówiæ, ¿e stanowi¹ trzon logistyki, dzi
zajmuj¹ kierownicze stanowiska w SZ RP, pe³ni¹ s³u¿bê poza granicami kraju: na misjach stabilizacyjnych, pokojowych i innych. Mo¿na
by wysnuæ tezê, ¿e w³anie
tu, w tym miejscu, logistyka wojskowa rozpoczê³a
swe ¿ycie. W tej uczelni
zosta³y stworzone podwaliny dziedziny wiedzy, która dzi jest powszechnie
stosowana i wykorzystyana nie tylko w wojsku.
Jednym z filarów dzia³alnoci logistycznej w
WAT jest Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia Inauguracja Dnia Logistyki w sali Senatu.
i Wsparcia. Od ponad 30 lat
prowadzi dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ na potrzeby SZ RP.
Dzi oferta Instytutu wybiega poza granice kraju.
Uroczystoci Dnia Logistykisk³ada³y siê z dwóch czêci. Pierwsza odby³a siê w sali Senatu WAT. W jej trakcie dokonano prezentacji
ILSDiW, jego histori i dorobku. Dyrektor ILSDiW p³k dr hab. in¿.
Franciszek Kuczmarski przedstawi³ obecne mo¿liwoci kszta³cenia
wojskowego i cywilnego w Instytucie. Nastepnie g³os zabra³ komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski. W swoim wystapieniu doceni³ rolê i znaczenie Instytutu w dotychczasowych dzia³aniach. Jednoczenie wskaza³ nowe obszary w których
powinien on zwiêkszyæ swoj¹ aktywnoæ.
Czêæ druga odby³a siê w sali Rady Naukowej Instytutu Optoelektroniki i mia³a charakter spotkania kole¿eñskiego. Uczestniczy³o
w nim wielu zaproszonych goci z takich instytucji jak: Generalny
Zarz¹d Logistyki SG, Logistyka Dowództwa Garnizonu Warszawa,
Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji oraz WAT.
Podczas uroczystoci gocie wyra¿ali swoje uznanie za dotychczasowe dokonania Akademii i Instytutu w dzia³alnoci logistycznej.
Efekty dobrej, wzajemnej wspó³pracy z IC MON widaæ w bie¿¹cej
dzia³alnoci Instytutu Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia.
Mamy nadziejê, ¿e marcowe spotkanie przyczyni³o siê do lepszego poznania i zrozumienia roli logistyki w Si³ach Zbrojnych RP i wspó³czesnym wiecie.
kpt. dr in¿. Szymon Mitkow

Geodezja i kartografia certyfikowane
21 marca by³ nie tylko pierwszym dniem tegorocznej wiosny, ale
tak¿e zapisa³ siê mi³ym akcentem dla dziekana Wydzia³u In¿ynierii,
Chemii i Fizyki Technicznej prof. dr hab. in¿. Krzysztofa Czupryñskiego. Na Wawelu przysz³o mu bowiem odebraæ z r¹k przewodnicz¹cej Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych prof. dr hab. in¿.
Alicji Koncza³owskiej certyfikat akredytacyjny dla kierunku geodezja
i kartografia.
W chwili, gdy na rynku edukacyjnym liczy siê jakoæ nauczania, akredytacja staje siê tego widomym potwierdzeniem. Ju¿ w ubieg³ym roku
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wydzia³ przygotowa³ raport samooceny zawieraj¹cy wszelkie potrzebne
informacje dotycz¹ce m.in. programów i planów studiów, infrastruktury
dydaktycznej, wyposa¿enia laboratoryjnego, struktury studentów, dokumentacji procesu kszta³cenia i przebiegu studiów i wielu innych. Razem ponad 300 stron informacji o
wszystkich rodzajach studiów 
dziennych, zaocznych i wieczorowych; magisterskich, in¿ynierskich
i uzupe³niaj¹cych.
Po przeanalizowaniu nades³anych dokumentów Komisja skierowa³a na wydzia³ zespó³ 3 profesorów, który przez trzy dni weryfikowa³ nades³ane informacje i kontrolowa³ spe³nienie wszystkich
standardów
przewidywanych
ustaw¹. Odby³y siê spotkania ze
studentami i kadr¹ dydaktyczn¹.
Profesorowie z zespo³u obserwowali przebieg zajêæ dydaktycznych
wybranych grup szkoleniowych, przygl¹dali siê dokumentacji egzaminów dyplomowych, a tak¿e pracowniom i laboratoriom.
Ich raport przed³o¿ony zosta³ Komisji Akredytacyjnej, która na
swym posiedzeniu zdecydowa³a, i¿ przyznaje kierunkowi geodezja i
kartografia certyfikat akredytacyjny na okres 5 lat, a wiêc do roku
akademickiego 2009/2010. Wysi³ek w³o¿ony w jego uzyskanie na pewno
siê op³aci, zw³aszcza studentom. Wszystkim, którzy siê do tego przyczynili serdecznie gratulujemy!!!
Jerzy Markowski

Czy bêd¹ studiowaæ w WAT?
11, 14 i 15 kwietnia br. oficjaln¹ wizytê z³o¿y³a w Akademii delegacja Departamentu Kszta³cenia i Badañ Ministerstwa Obrony Narodowej Libii. Przewodniczy³ jej p³k Youssuf Mohammed Attia.
Podczas spotkania z w³adzami uczelni: rektorem, gen. bryg. prof.
dr. hab. in¿. Bogus³awem Smólskim, zastêpc¹ komendanta, p³k. dr.
hab. in¿. Zygmuntem Mierczykiem, prorektorami: ds.
kszta³cenia, prof. dr. hab.
in¿. Rados³awem Trêbiñskim i ds. nauki, prof. dr.
hab. in¿. Tadeuszem Niezgod¹, gocie zapoznali siê
z ofert¹ kursów in¿ynieryjnych i studiów podyplomowych prowadzonych
w naszej Alma Mater.
Spotkania z w³adzami Podczas wizyty w Instytucie Chemii.
i kadr¹ naukowo-dydaktyczn¹ wiêkszoci wydzia³ów akademickich funkcjonuj¹cych w Akademii umo¿liwi³y im
za dokonanie ewaluacji mo¿liwoci kszta³cenia w WAT studentów
z Libii.
Na Wydziale In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej Libijczycy zapoznali siê z baz¹ laboratoryjn¹ Instytutu Chemii. Du¿e wra¿enie podczas zwiedzania Wydzia³u Elektroniki WAT wywar³o na nich Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej. Instytut Systemów Uzbrojenia oraz Hangar Techniki Wojskowej to miejsca, które odwiedzili na
Wydziale Mechatroniki. Na Wydziale Mechanicznym zapoznali siê za
ze szczegó³ow¹ ofert¹ dydaktyczn¹ kursów in¿ynieryjnych.
Delegacja libijska zwiedzi³a tak¿e Budynek G³ówny WAT, Orodek Sportowy oraz Przychodniê Lekarsk¹ WAT.
Jan Kucicki
Grzegorz Rosiñski

Dzieñ Logistyki
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WYWIAD
OD NOWA
Z dr in¿. Andrzejem Witczakiem, dyrektorem administracyjnym Wojskowej Akademii Technicznej rozmawiaj¹
El¿bieta D¹browska i Jerzy Markowski

Grzegorz Rosiñski

W kwietniu mijaj¹ dwa lata od objêcia przez Pana stanowiska. Co uwa¿a Pan za swój sukces, a co za pora¿kê?
Daleki jestem od zaw³aszczania sobie sukcesów, bo powsta³y
one tylko dziêki zaanga¿owaniu
wielu wspania³ych ludzi z jakimi
przysz³o mi pracowaæ. Wolê zatem mówiæ o naszych sukcesach.
Ocenê oczywicie wystawia zawsze spo³ecznoæ akademicka.
Mam nadziejê, ¿e bêdzie ona
obiektywna.
Do najistotniejszych dokonañ ze swej strony zaliczam
opanowanie trudnej sytuacji w
jakiej znajdowa³a siê Akademia
w 2003 r., a kiedy to obecny rektor podj¹³ istotne ryzyko powierzaj¹c jednemu z kierowników
zak³adów  szeregowemu adiunktowi i wie¿o zdemobilizowanemu oficerowi  stanowisko dyrektora administracyjnego. Dzi Akademia funkcjonuje znacznie lepiej w obszarze mojej odpowiedzialnoci.
Co konkretnie ma Pan na myli?
Przekszta³cenie uczelni wojskowej w wojskowo-cywiln¹  czego
nikt przed nami nie robi³!!!  w sytuacji radykalnego zmniejszania dotacji MON, nie by³o ³atwe. Do wa¿nych osi¹gniêæ zaliczam stworzenie
jawnoci finansów i czytelnoci wszystkich procesów w tym obszarze.
Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê uwiadomiæ wielu osobom jak problemy
te wygl¹daj¹ naprawdê i co z tego wynika dla codziennego dzia³ania.
W innych obszarach efektów jest bardzo wiele, nie sposób omówiæ ich nawet pokrótce. Informacja z³o¿ona w tym zakresie Senatowi
uczelni zajê³a oko³o godziny. Bêdê wdziêczny, je¿eli G³os Akademicki otworzy swoje ³amy na omówienie ich w ujêciu tematycznym. Za
nimi kryj¹ siê wyniki pracy sporej czêci naszej spo³ecznoci.
To sukcesy, a co z pora¿kami?
Pora¿ek raczej nie widzê, chocia¿ codzienna  od dwóch lat 
walka z niedoborem czasu znamiona przegranej posiada.
Czy w najbli¿szym czasie przewiduje siê redukcjê zatrudnienia w WAT?
Restrukturyzacja kojarzy siê nam ostatnio zawsze z redukcj¹ zatrudnienia. Realizuj¹c koncepcjê Akademii preferowan¹ przez Pana Rektora, wybralimy drogê rozwoju, o czym wiadczy rosn¹ca liczba studentów. Nie przewidujê w zwi¹zku z tym znacz¹cej redukcji zatrudnienia. Nie oznacza to jednak braku koniecznoci przenoszenia pracowników zajmuj¹cych siê obs³ug¹ redukowanych zadañ (np. zmniejszaniem
siê liczby kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych) na inne stanowiska.
Byæ mo¿e nie wszystkim takie mo¿liwoci bêd¹ zapewnione. Mam tu
na myli szeroko pojêt¹ administracjê centraln¹, która od pocz¹tku 2003
r. uleg³a istotnej przebudowie a jej stan zmniejszy³ siê o ponad 34%.
Jeli za chodzi o administracjê na poszczególnych wydzia³ach,
tam decyzje dotycz¹ce redukcji zatrudnienia nale¿¹ do dziekanów. Na
razie nie mam sygna³ów o wiêkszej skali dzia³añ w tym zakresie.
Wiele dyskusji zarówno wród nauczycieli akademickich, jak
i osób nie bêd¹cych nimi, wywo³uj¹ istniej¹ce jeszcze nieprawid³owoci w systemie p³acowym. Czy i co zamierza Pan zrobiæ
w tej kwestii?
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Do podstawowych nieprawid³owoci w systemie p³acowym zaliczam oczywicie poziom wynagrodzeñ, a brak mo¿liwoci ich podniesienia uwa¿am za g³ówny problem do jak najszybszego rozwi¹zania.
Jeli chodzi o inne nieprawid³owoci przyznajê, ¿e by³y, ale ju¿ uda³o
siê je wyeliminowaæ. Je¿eli jeszcze czego nie dostrzegam, proszê
uprzejmie o podpowied.
Czy koszty osobowe s¹ rzeczywistymi czy iluzorycznymi
oszczêdnociami przy zauwa¿alnym marnotrawstwie rodków
finansowych w innych dziedzinach?
Bêdê niezmiernie wdziêczny za wszystkie informacje o marnotrawstwie rodków finansowych. Wszelkie informacje zostan¹ wykorzystane, chocia¿ przypuszczam, ¿e czêæ obserwacji mo¿e wynikaæ
z bardzo subiektywnej oceny obserwatora. Wszystkie koszty, w tym
i osobowe, s¹ kosztami rzeczywistymi. W Akademii, jak w ka¿dej
uczelni, koszty osobowe s¹ g³ówn¹ sk³adow¹ kosztów.
W opinii wielu osób, szczególnie kadry naukowo-dydaktycznej naszej uczelni, administracja WAT ci¹gle jest zbyt rozbudowana. Krytykuje siê j¹ za opiesza³oæ i brak fachowoci.
Mówi¹c o administracji mam nadziejê, ¿e wszyscy zdajemy sobie
sprawê, ¿e pod pojêciem tym wystêpuj¹ wszystkie s³u¿by zapewniaj¹ce ca³ociow¹ obs³ugê i funkcjonowanie Akademii z jej infrastruktur¹
i ca³ym stanem osobowym. W jej sk³ad wchodz¹ zarówno jednostki
organizacyjne podlegaj¹ce dyrektorowi administracyjnemu, jak i wydzia³owe oraz instytutowe. Z pewnoci¹ w ³¹cznej tej strukturze
mo¿na poszukiwaæ oszczêdnoci osobowych, ale równie¿ mo¿na to
robiæ i w odniesieniu do wszystkich struktur i zespo³ów, równie¿ tych
pozaadministracyjnych.
Poprawa tempa obs³ugi wszystkich procesów jest jednym z priorytetów moich dzia³añ. Okrelenie w³aciwego poziomu bêdzie mo¿liwe po wdro¿eniu procedur  tutaj po raz pierwszy pojawia siê pojêcie
czasu na realizacjê ka¿dej czynnoci  i opieraj¹c siê na tych procedurach szkolimy teraz pracowników.
Szkolenia wszystkiego nie za³atwi¹...
Tak. Warto wiêc wspomnieæ, ¿e takie rozwi¹zanie wymaga równie¿ odpowiedniego dzia³ania ze strony pracowników naukowo-badawczych  s¹ oni elementami tego systemu i w pewnym zakresie
odpowiadaj¹ za jego koñcowy wynik. U³atwi nam równie¿ pracê nowy
system komputerowy  po raz pierwszy integruj¹cy wszystkie obszary. System ten wdro¿ymy do po³owy lipca br. Postêpuj¹ca informatyzacja bêdzie z pewnoci¹ kolejnym elementem usprawnienia.
Nie na wszystko mamy jednak wp³yw i wiele procedur, w tym czas
ich trwania, jest wymuszanych przez przepisy zewnêtrzne. One równie¿
s¹ negatywnie odbierane przez pracowników administracji.
Problem braku fachowoci skomentowa³bym raczej poprzez apel
o lepsz¹ wspó³pracê, zrozumienie i ¿yczliwoæ, bo to da lepsze rezultaty ni¿ formu³owanie - niestety wzajemne - zarzutów.
Co Pan zamierza zrobiæ w kierunku poprawy niezdrowej atmosfery w sektorze pracowników administracji i obs³ugi, którzy
przed pocz¹tkiem ka¿dym nowego miesi¹ca wchodz¹ w strefê g³êbokiego stresu?
Po raz pierwszy s³yszê o takim zjawisku. Mam nadziejê, ¿e s¹ to
odczucia odosobnione. Uwa¿am, ¿e najlepsz¹ metod¹ zapobiegania s¹
rzetelne informacje na bezporednich spotkaniach. Odbudowa zaufania
po latach niedopowiedzeñ wymaga jednak czasu. Rozmowa i zaufanie 
tyle mogê zaproponowaæ. A do czasu spotkania  zalecam unikanie
ekstremalnych odczuæ i odrobinê optymizmu. Powinno byæ coraz lepiej.
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WYWIAD
Dlaczego za³atwienie jakiejkolwiek sprawy wymaga biegania za podpisami i wi¹¿e siê z odsy³aniem od przys³owiowego
Annasza do Kajfasza? Czy to nie wstyd, by profesor biega³
z kwitami do podpisu ?
System administracyjny Akademii dzia³a bez biegania, a za³atwianiem spraw nie powinni zajmowaæ siê profesorowie. Od tego s¹ pracownicy administracji na wydzia³ach. Czasami jednak, nad czym ubolewam,
dominuje przekonanie, ¿e osobista obecnoæ przyspieszy za³atwienie
sprawy. Nie jest tak, a w efekcie pozostaj¹ negatywne uczucia. Dodatkowo cierpi na tym autorytet, bo osoba utytu³owana nie najlepiej orientuje
siê w obowi¹zuj¹cych przepisach  bo nie musi ich znaæ. Jest specjalist¹ w
innej dziedzinie wiedzy.
D¹¿¹c do specjalizacji zawodowych zaufajmy pracownikom administracji, ¿e uczyni¹ wszystko, aby za³atwiæ sprawy zgodnie z intencj¹
kierownika pracy (o ile jest ona zgodna z prawem, a nie zawsze tak jest!!!),
a on sam nie bêdzie mia³ k³opotów innych ni¿ merytoryczne, wynikaj¹ce
z tematu pracy. Mam tu na myli równie¿ unikanie odpowiedzialnoci za
niew³aciwe dzia³ania dotycz¹ce wydatkowania pieniêdzy publicznych
po zakoñczeniu pracy.

w tym wzglêdzie 18%  19% przychodu, podczas gdy dla Wydzia³u
Techniki Wojskowej, a w tym Instytutu Optoelektroniki, jedynie 14%.
Stwierdzenie zawarte w pytaniu nie jest wiêc do koñca prawdziwe.

Czy niezbêdne s¹ dokumenty i podpisy na formularzach jak
np. za³. nr 1 do pisma okólnego nr 5/2004, które póniej wrzuca
siê do niszczarki jako nikomu niepotrzebne?
Mam nadziejê, ¿e niszczarka to tylko przenonia. Osoby alergicznie
uczulone na wszelkie dokumenty muszê pocieszyæ - czyniê wszystko,
aby iloæ dokumentów by³a jak najmniejsza. Czêsto nie da siê niestety
ich zupe³nie wyeliminowaæ. S¹, jak w podanym przypadku, dokumentowaniem decyzji podejmowanych przez osoby funkcyjne i winny byæ
przechowywane przez okres co najmniej 5 lat. W tej walce czasami
przegrywamy. Przyk³ad to nowe wymagania dostosowania siê do standardów Unii Europejskiej, i przyznajê, to odbiera optymizm.

Jakie s¹ obecne priorytety pracy podleg³ych Panu jednostek
organizacyjnych?
Podstawowym priorytetem jest wdro¿enie systemu pracy opartego
na procedurach, a dziêki temu personalizacja odpowiedzialnoci i stworzenie kryteriów do ewentualnej oceny. Kolejnymi s¹: rozpoczêcie certyfikacji zgodnie z norm¹ ISO 9001, wdro¿enie zintegrowanego systemu
komputerowego do zarz¹dzania Akademi¹, e-learning, usprawnienie jakoci dzia³ania wszystkich komórek, i co dla mnie osobicie bardzo wa¿ne,
wzrost ¿yczliwoci oraz wzajemnego zrozumienia i uznania dla pracy
ka¿dego pracownika Akademii.

Bez walki chyba siê mimo wszystko nie poddamy.
Na pewno. W kolejnej fazie informatyzacji Akademii zak³adamy
wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Wdro¿enie tego
rozwi¹zania wyeliminuje czêæ papierów, ale nie dokumentowanie decyzji. Stan finansów bêdzie okrela³ moment wdro¿enia  czekamy te¿
na decyzje MENiS w zakresie legitymacji studenckich, tak aby nie
dublowaæ pracy.
Podstaw¹ realizacji badañ naukowych jest istnienie zespo³ów
badawczych, które mog¹ ubiegaæ siê o dodatkowe zewnêtrzne rodki
finansowe z MNiI, UE lub innych róde³. Instytut Optoelektroniki
przoduje w Akademii w zdobywaniu takich rodków, a mimo to jest
w krytycznej sytuacji finansowej (przesuniêcia na pó³ etatu, bezp³atne urlopy, zwolnienia z pracy). Prowadzi to w prostej linii do
ograniczenia badañ, rozcz³onkowania zespo³ów, a tak¿e pozbawienia w przysz³oci dop³ywu rodków zewnêtrznych w tym równie¿
30% pobieranych przez Akademiê z prac badawczych? Czy w tej
sytuacji wewnêtrzna polityka finansowa WAT jest prawid³owa?
Instytut Optoelektroniki, duma Akademii, jest instytutem specyficznym. Nie mo¿na go porównywaæ do pozosta³ych instytutów funkcjonuj¹cych na wydzia³ach akademickich WAT. W zwi¹zku z tym
musi dzia³aæ trochê inaczej. Nie mo¿na t¹ sam¹ miar¹ mierzyæ instytutu dydaktycznego i instytutu badawczego.
W przesz³oci Instytut otrzymywa³ dotacje finansowe, i niekoniecznie siê z nich rozlicza³. Mam tu g³ównie na myli przydzia³ pieniêdzy na
etaty wojskowe. Wytworzy³o to pewien komfort, do którego niektórzy
zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ. Teraz, niestety, na te etaty trzeba zarobiæ. Nie
dostajemy bowiem dotacji z MON z przeznaczeniem na dzia³alnoæ naukow¹. Dostajemy jedynie dotacje na dzia³alnoæ dydaktyczn¹, czyli na
kszta³cenie. I zgodnie z przeznaczeniem rozdzielamy pieni¹dze, choæ staramy siê, o ile to mo¿liwe, wspieraæ komórki, które prowadz¹ dzia³alnoæ
naukowo-badawcz¹.
Ponadto IOE w najmniejszym stopniu partycypuje w kosztach
ogólnouczelnianych. rednia dla wydzia³ów akademickich wynosi
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Jakie s¹ plany i zamierzenia dotycz¹ce Orodka w Zegrzu?
Chcemy utrzymaæ Orodek w ramach statutowej dzia³alnoci Akademii tak d³ugo, jak to tylko bêdzie mo¿liwe. Zdolnoæ do jego dotowania jest ograniczona. Czynimy wiêc starania (mamy tu ju¿ pewne
sukcesy), by koszty utrzymania i przychody równowa¿y³y siê. Wspieranie bilansu poprzez dotacjê bêdzie zale¿a³o od form wykorzystania
Orodka przez studentów i pracowników naszej Alma Mater oraz
sk³onnoæ Senatu do dotowania tego obszaru kosztem innych.
Zale¿y nam na szerokim wykorzystaniu bazy Orodka w Zegrzu
nie tylko, jak to bywa³o dawniej, przez w¹skie grono, ale ca³¹ spo³ecznoæ akademick¹. Zarówno do wypoczynku, jak i uprawiania sportów
wodnych w ramach dzia³alnoci dydaktycznej, Studenckiego Ko³a
¯eglarskiego czy te¿ przechodz¹cego przeobra¿enia Klubu ¯eglarskiego. Niestety, jak wszêdzie, koszty hobby ponosi osoba zainteresowana st¹d zasady wykorzystania bazy i sprzêtu Orodka zmieni³y siê.

Jakie s¹ Pana plany na bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oæ? Jakie
marzenia zawodowe?
Z tych bli¿szych to zamkniêcie historii i problemów z niej wynikaj¹cych, a za to uzyskanie stabilnoci finansowej. Z rzeczy bardziej
konkretnych: oddanie przed pocz¹tkiem nowego roku akademickiego
do eksploatacji obiektu dydaktyczno-klubowego, który ma spe³niaæ
równie¿ funkcje mini centrum konferencyjnego, dokoñczenie porz¹dków w ramach prawa w³asnociowego  budynki mieszkalne itp.
W dalszej perspektywie uporz¹dkowanie nabrzmia³ych problemów infrastruktury, w tym  oby jak najszybciej  budowa nowego
budynku dydaktycznego z aulami, salami dydaktycznymi i ewentualnie laboratoriami, których tak brakuje w WAT, przebudowa domów
studenckich (problem do oddzielnej dyskusji) i wiele, wiele innych.
Wszystko zale¿y od przychodów. Do spe³nienia planów potrzeba
bowiem tylko pieniêdzy, z reszt¹ sobie poradzimy.
Moje marzenia zawodowe? Sprawne i stabilne finansowanie Akademii, dostêp do funduszy inwestycyjnych, w tym UE  to te realne.
A z utopijnych  to z pewnoci¹ ... wy³¹czenie uczelni spod ustawy
o zamówieniach publicznych.
Spo³ecznoæ WAT chcia³aby poznaæ Pana równie¿ od pozazawodowej strony. Jakie ma Pan hobby, zainteresowania? Jak Pan spêdza
wolny czas? Gdzie wybiera siê Pan na najbli¿sze wakacje?
Z przykroci¹ to przyznajê, ale ¿yciowy eksperyment z rol¹ dyrektora administracyjnego w okresie historycznych przeobra¿eñ Akademii by³, i w dalszym ci¹gu jest, dla mnie bardzo absorbuj¹cy. Na
hobby nie starcza mi czasu, a czêsto i si³.
Moim pasj¹ by³a zawsze turystyka i do niej najchêtniej wracam.
Niestety, coraz czêciej z pieszej, wysokogórskiej przechodzê na turystykê samochodowo-samolotow¹. Samoloty i technika lotnicza to moje
korzenie i zami³owanie  staram siê utrzymywaæ kontakt z tymi obszarami. Od wiosny chêtnie wyje¿d¿am na dzia³kê poza Warszaw¹. A
wakacje? ¯ona i córki równie¿ zadaj¹ mi to pytanie  dodaj¹ tylko
wyrzut, ¿e t³umacz¹c siê brakiem czasu, jeszcze im tego nie wyjani³em.
Rozmawiali: El¿bieta D¹browska, Jerzy Markowski
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NAUKA I EDUKACJA
Mechanika rajem nauk
matematycznych
W dniach 28.03-3.04.2005 r. w Luksemburgu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja GAMM 2005 (Conference Gesellschaft
für Angewandte Mathematik und Mechanik). Z du¿ym zainteresowaniem jej uczestników, szczególnie profesorów z Technische
Universität Darmstadt (Niemcy), spotka³ siê referat pt. Oszacowania typu Lp - Lq rozwi¹zania zagadnienia Cauchyego dla równañ ró¿niczkowych cz¹stkowych opisuj¹cych termosprê¿yste
materia³y nieproste wyg³oszony przez naukowców z Wojskowej
Akademii Technicznej: prof. n. mat. dr hab. Jerzego Gawineckiego  dyrektora Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydzia³u
Cybernetyki i kpt. mgr in¿. Jaros³awa £azukê z Wydzia³u Techniki Wojskowej.
 Udzia³ w corocznych konferencjach GAMM umo¿liwia nam weryfikacjê naszych rezultatów. Pozwala te¿ poznaæ przekrój badañ prowadzonych w Europie i poza jej granicami  mówi prof. Gawinecki.
Konferencja GAMM 2005 by³a powiêcona matematyce stosowanej i mechanice. Wziê³o w niej udzia³ kilkuset uczestników z 18
krajów wiata. Na wyk³adach plenarnych i mini sympozjach wyg³oszono w sumie ponad kilkadziesi¹t referatów.
Mini sympozja by³y powiêcone m. in.: homogenizacji materia³ów z mikrostruktur¹, równaniom operatorowym, fizycznym i numerycznym aspektom mechaniki kontaktów, mechanice cieczy, stochastycznej optymalizacji, hiperbolicznym równaniom, modelowaniu cia³
porowatych, propagacji osobliwoci, materia³om niesprê¿ystym, nieliniowym zagadnieniom odwrotnym.
Komunikaty odbywa³y siê na 25 sekcjach powiêconych m. in.:
liniowym i nieliniowym oscylacjom, stabilnoci i optymalizacji, robotyce, elastycznym i plastycznym materia³om, plastycznoci, obliczeniowej mechanice, eksperymentalnym metodom, mechanice cieczy i gazów, przewodnictwu cieplnemu, metodom matematycznym
w naukach podstawowych i in¿ynierskich, badaniom operacyjnym,
optymalizacji stochastycznej, matematycznej teorii sieci i systemów,
matematyce finansowej, numerycznej analizie, równaniom ró¿niczkowym cz¹stkowym.
W szeregu dyskusji wymieniono pogl¹dy i uzyskano informacje
na temat nowych kierunków badawczych w mechanice orodków
ci¹g³ych i matematyce stosowanej. Uzyskano akceptacjê kierunku
badañ obranego w ramach realizacji pracy badawczej statutowej prowadzonej w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki WAT pt. Zastosowanie metod matematycznych w kryptologii, informatyce i fizyce w zakresie termosprê¿ystoci materia³ów
nieprostych.
J. £.

 Uchwa³¹ Rady Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej: Miros³aw Józef Kwolek (promotor prof. dr hab. in¿.
Grzegorz B¹k),
 Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Mechanicznego: Grzegorz Trawiñski (promotor dr hab. in¿. Andrzej Piêtak), Tomasz Muszyñski (promotor prof. dr hab. in¿. Tadeusz Przychodzieñ), Janusz Pawe³ Mierzyñski (promotor dr hab. in¿. Dorota Kocañda), Agnieszka Ma³gorzata Derewoñko (promotor prof.
dr hab. in¿. Marian Dacko), Pawe³ Robert Jó¿wik (promotor
dr hab. in¿. Zbigniew Bojar), Witold Luty (promotor prof. Dr
hab. In¿. Leon Prochowski), Adam Robert Bartnicki (promotor p³k dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski), Miros³aw Karczewski (promotor dr hab. in¿. Jerzy Walentynowicz),
 Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Mechatroniki: Leszek Stanis³aw
Szymañczyk (promotor prof. dr hab. in¿. Waldemar Trzciñski), Marek Rokowicz (promotor prof. dr hab. in¿. Jan Godzimirski), Piotr Walicki (promotor dr hab. in¿. Andrzej
Panas),
· Stopnie naukowe doktora nauk chemicznych uzyskali:
 Uchwa³¹ Rady Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej: Anna Maria Spad³o (promotor prof. dr hab. in¿. Roman
D¹browski), Julita Sylwia G¹sowska (promotor prof. dr hab.
in¿. Roman D¹browski). (oprac. ed)

Nominacje profesorskie,
promocje habilitacyjne i doktorskie
pracowników WAT uzyskane w pierwszym
semestrze roku akad. 2004/2005
· Prezydent RP Aleksander Kwaniewski nada³ tytu³ naukowy profesora prorektorowi WAT ds. naukowych, dr.hab. in¿. Tadeuszowi Niezgodzie
· Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie stopieñ doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii  chemii analitycznej i fizycznej uzyska³ dr Henryk Tadeusz Grajek
· Stopnie naukowe doktora nauk technicznych uzyskali:
 Uchwa³¹ Rady Wydzia³u Elektroniki: Czes³aw Reæko (promotor prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Stec), Jaros³aw Bare³a
(promotor prof. dr hab. in¿. Krzysztof Chrzanowski), Pawe³
Maræ (promotor prof. dr hab. in¿. Leszek R. Jaroszewicz),
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ród³o: Wprost 10.04.2005 r.

A- punkty ogó³em (maks. 100 pkt)
B - ocena zaplecza intelektualnego (maks. 60 pkt)
C - ocena procesu kszta³cenia (maks. 20 pkt)
D - ocena szans kariery zawodowej (maks. 15 pkt)
E - ocena warunków studiowania (maks. 5 pkt)
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Dyplomy i wyró¿nienia dla WAT
Osi¹gniêcia zespo³ów naukowo-badawczych Wojskowej Akademii Technicznej, kolejny ju¿ raz, by³y widoczne na tegorocznej, XII
Gie³dzie Wynalazków, któr¹ na prze³omie marca i kwietnia otwarto
w Muzeum Techniki. Wród wielu prac nagrodzonych przez ministra nauki i informatyzacji, prof. Micha³a Kleibera, piêæ nale¿a³o
do przedstawicieli WAT. Natomiast prorektor ds. naukowych prof.
Tadeusz Niezgoda odebra³ przyznane Akademii wyró¿nienie za promocjê wynalazczoci.

Zdzis³awa Król

Gie³da organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem Ministerstw Nauki i Informatyzacji oraz
Gospodarki, a tak¿e Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Urzêdu Patentowego RP i Naczelnej Organizacji Technicznej, jest uhonorowaniem wynalazków wyró¿nionych w 2004 roku na
miêdzynarodowych europejskich wystawach wynalazków w: Brukseli, Norymberdze, Genewie i Budapeszcie.
P³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk odbiera naNa tych wystawach w minio- grodê z r¹k ministra nauki i informatyzacji prof.
nym roku z³ote, srebrne i br¹- dr. hab. in¿. Micha³a Kleibera.
zowe medale zdobywa³y prace zespo³ów z Instytutu Optoelektroniki WAT, zw³aszcza na tej najwa¿niejszej BRUSSELS EUREKA czyli wiatowej Wystawie Innowacji, Badañ Naukowych i Nowoci Przemys³owych w Brukseli.
Z³otym medalem wyró¿niono pracê pt. Optoelektroniczny miernik
zapylenia z detekcj¹ wielospektraln¹ opracowany przez zespó³ w sk³adzie:

dr hab. in¿. Z. Mierczyk, dr in¿. M. Kwany, dr in¿. K. Kopczyñski, dr in¿.
M. Maziejuk, dr in¿. G. Mielczarek i mgr in¿. P. Furtak.
Srebrne medale uzyska³y trzy wynalazki: Mikroobróbka tworzyw
sztucznych z wykorzystaniem laserowo-plazmowego ród³a propmieniowania rentgenowskiego opracowana przez zespó³, w sk³adzie którego
znaleli siê: dr in¿. A. Bartnik, dr hab. in¿. H. Fiedorowicz, dr in¿. R.
Jarocki, dr in¿. J. Kostecki, mgr in¿. R. Rakowski, dr in¿. M. Szczurek;
Technologia pokryæ cienkowarstwowych na zakres 8-14 um. opracowana przez zespó³ w sk³adzie: dr in¿. M. Kwany, dr hab. in¿. Z. Mierczyk, dr hab. in¿. J. Ciosek, dr in¿. K. Kopczyñski, mgr in¿. J. Firak, mgr
in¿. U. Stanis³awek i mr in¿. J. Mierczyk; Generator impulsów wysokiego napiêcia do wytwarzania struktur PPLN przygotowany przez zespó³
w sk³adzie: dr in¿. W. ¯endzian, dr hab. in¿. A. Zaj¹c, dr in¿. W. Pichola,
mgr in¿. E. D¹browska i Jan Kurczewski.
Br¹zowy medal przyznano wynalazkowi Zestaw laserowy Er:YAG
z modulacj¹ dobroci rezonatora opracowanemu przez zespó³ w sk³adzie: dr hab. in¿. A. Zaj¹c, dr in¿. M. Skórczakowski, dr in¿. W. Pichola, dr
in¿. W. ¯endzian, dr in¿. D. Podniesiñski, mgr J. Kasprzak.
Wszystkie nagrodzone prace to unikalne rozwi¹zania mog¹ce znaleæ
szerokie zastosowanie w ochronie rodowiska, obróbce tworzyw sztucznych, w zabiegach mikrochirurgicznych w stomatologii, laryngologii i oftalmologii. W wiêkszoci z nich zastosowano najnowsze osi¹gniêcia techniki
laserowej, w której WAT od wielu ju¿ lat zalicza siê do najlepszych na
wiecie orodków naukowych.
Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ wszystkie wyró¿nione prace
mieszcz¹ siê poza krêgiem badañ podstawowych, a s³u¿¹ rzeczywistym
potrzebom gospodarczym. Presti¿owe wyró¿nienia i wysoki poziom wystawianych wynalazków to nie tylko zas³u¿ony powód do satysfakcji dla
ich twórców, ale tak¿e wyraz naukowej aktywnoci i innowacyjnej atmosfery w akademickim rodowisku WAT.
Jerzy Markowski

wietlna sztafeta obieg³a glob

Zabawê zorganizowano na czeæ Alberta Einsteina  dla upamiêtnienia
piêædziesi¹tej rocznicy mierci naukowca oraz setnej rocznicy opublikowania przez niego swoich prze³omowych teorii.
Wieczorem, 18 kwietnia
2005 r. w Princeton (New Jersey, USA), miecie, gdzie 50 lat
temu zmar³ Einstein, wygaszono wszystkie wiat³a. Nastêpnie zapalono jedno, które da³o
pocz¹tek wielkiej, ogólnowiatowej wietlnej sztafecie.
Z USA przez Pacyfik (wiat³owodem) promieñ dotar³ najpierw do Azji, potem Afryki,
 wiat potrzebuje dzi nowych Einsteinów,
Australii i Europy.
ludzi o otwartych umys³ach, którzy pchn¹ naDo Polski  na granicê ukê na nowe tory  mówi prof. dr hab. in¿.
w Terespolu i Medyce  dotar³ Leszek R. Jaroszewicz.
19 kwietnia ok. godz. 21. Po godzinie by³ ju¿ w Zwardoniu, sk¹d nasi pogranicznicy przekazali go swym
s³owackim kolegom. wiat³o przekazywano sobie ró¿nymi sposobami: za
pomoc¹ latarek, zapalniczek, reflektorów samochodowych, petard.
 W naszym kraju do tej niezwyk³ej sztafety zg³osi³o siê ponad 800 osób
(w Warszawie prawie 50). W zdecydowanej wiêkszoci by³y to osoby m³ode,
nie tylko z du¿ych metropolii, ale równie¿ z bardzo ma³ych orodków:
miast, miasteczek i wsi. I w tym nale¿y upatrywaæ sukces akcji  mówi prof.
dr hab. in¿. Leszek R. Jaroszewicz, dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej
WAT, g³ówny koordynator imprezy w Polsce. (ed)
Zdzis³awa Król

Ponad 800 osób z prawie 100 polskich miejscowoci uczestniczy³o
19 kwietnia w miêdzynarodowej akcji przekazywania wiat³a, zorganizowanej z okazji wiatowego Roku Fizyki. Przekazywany z kraju
do kraju wietlny promieñ przemierzy³ kulê ziemsk¹ w 24 godziny.

ród³o: http://fizyka2005.fuw.edu.pl

Przebieg akcji w Polsce:
£añcuch 1: Terespol - Warszawa - £ód - Czêstochowa - Katowice Zwardoñ
£añcuch 2: Medyka - Rzeszów - Tarnów - Stary Winicz - Kraków Wolbrom - Katowice - Zwardoñ
£añcuch 3: Terespol - Warszawa - P³ock - Toruñ - Bydgoszcz - Kwidzyn
- Gdynia - Gdañsk
£añcuch 4: Terespol - Warszawa - P³ock - Toruñ - Strzelno - Poznañ Gorzów Wlkp. - Dêbno - Szczeicn - winoujscie
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ZAWSZE BÊDZIEM

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej go
Gdy by³am ma³a przyrzek³am sobie, ¿e w wieku 20 lat wybiorê siê
do Watykanu i pomodlê wspólnie z Janem Paw³em II. Niestety, ¿ycie
pokrzy¿owa³o moje plany i marzenia. Nie spodziewa³am siê  zreszt¹
jak chyba wiêkszoæ Polaków  ¿e nasz ukochany Ojciec wiêty odejdzie od nas w³anie teraz, zaraz po wiêtach Wielkiej Nocy. Nie s¹dzi³am te¿, ¿e moje pierwsze do Niego pielgrzymowanie, bêdzie udzia³em w Jego ostatniej ziemskiej wêdrówce.
Kiedy z kolejnymi pielgrzymkami przybywa³ do naszej Ojczyzny
odwiedza³ miejsca, do których zwyczajnie by³o mi nie po drodze.
Teraz, gdy Go zabrak³o, uwiadomi³am sobie, ¿e takie miejsca nie istniej¹, i ¿e nawet najd³u¿sz¹, najtrudniejsz¹ drogê mo¿na pokonaæ, jeli
naprawdê siê kocha.
Ale to nie wyrzuty sumienia sk³oni³y mnie i moich trzech kolegów:
Micha³a wiegoñskiego, Piotra B³oñskiego i Marcina Skowrona, równie¿
studentów Wojskowej Akademii Technicznej, do wyjazdu do Watykanu na
pogrzeb Jana Paw³a II. Wszyscy czulimy, ¿e  jako m³odzi Polacy i katolicy  jestemy Mu to winni. Wszak by³ naszym najlepszym Przyjacielem.
Cz³owiekiem, któremu bez reszty moglimy zaufaæ. B³ogos³awionym Darem, z którego na co dzieñ nie zdawalimy sobie sprawy.
¯adne s³owa nie s¹ w stanie wyraziæ tego, co czulimy, kiedy 8 kwietnia
¿egnalimy Go na Placu w. Piotra w Rzymie. Dzi emocje ju¿ nieco opad³y. Jednego jestemy jednak pewni  choæ cia³o naszego ukochanego Ojca
wiêtego spoczê³o w Grotach Watykañskich, Jego Duch przebywa wokó³
nas i prowadziæ nas bêdzie przez ca³e nasze ¿ycie.
Joanna Pacu³a, I rok WEL
Zdjêcia: archiwum autorki
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MY CIÊ KOCHAÆ

odnie po¿egnali Ojca wiêtego Jana Paw³a II

¯egnamy Ciê w g³êbokim smutku i ¿alu, nasz ukochany Ojcze wiêty. Odchodz¹c od nas do Chrystusa, pozostawi³e nam b³ogos³awiony Dar wielkiego serca, swoj¹ mi³oæ, swoje nauczanie. W obecnych, trudnych czasach, obfituj¹cych w wyzwania, którym nie³atwo sprostaæ, przyzwyczailimy siê, ¿e Ty Ojcze,
jeste nasz¹ ostoj¹, ¿e Twoje s³owa i Twój przyk³ad s¹ dla nas niezawodnym
drogowskazem. Teraz sami musimy dawaæ ¿ywe wiadectwo wiernoci Bogu i Jego Ewangelii. Ufamy, ¿e bêdziesz nas w tym wspiera³ z Nieba, modl¹c siê za
nami, prosz¹c o ³aski potrzebne do wytrwania w tej wiernoci.
Studenci Wojskowej Akademii Technicznej
G³os Akademicki nr 04/2005
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NAUKA I EDUKACJA
W gronie najlepszych
Ju¿ po raz trzynasty Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyzna³a roczne stypendia dla najzdolniejszych naukowców m³odego pokolenia (do 30 roku ¿ycia): doktorantów, pracowników wy¿szych uczelni, placówek PAN i innych instytucji prowadz¹cych
badania naukowe. W gronie 102 laureatów konkursu, którzy
2 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali dyplomy stypendialne, znalaz³ siê m³ody naukowiec z naszej Alma
Mater mgr in¿. Pawe³ Maræ z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Przed³u¿enie stypendium z roku 2004 na rok
2005 uzyska³ za mgr in¿. Jacek Kwiatkowski z Instytutu Optoelektroniki WAT.

Zdzis³awa Król

Zwracaj¹c siê do stypendystów, prof. Maciej
W. Grabski, prezes FNP,
apelowa³ o przywrócenie
etycznego wymiaru nauki
i kierowanie siê w codziennej pracy najwa¿niejszymi
dla niej wartociami: uczciwoci¹, odpowiedzialnoci¹
i rzetelnoci¹. Zacytowa³
przy tym s³owa Ojca wiêOd lewej: prof. dr hab. in¿. Micha³ Kleiber tego Jana Paw³a II, który
minister nauki i informatyzacji, dr in¿. Pawe³
Maræ i prof. dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda mówi³, i¿ zasady wolnoci
prorektor ds. naukowych WAT.
badañ naukowych nie wolno oddzielaæ od odpowiedzialnoci etycznej ka¿dego uczonego.
Nieunikniony wzrost znaczenia ludzi nauki prognozowa³ obecny na
uroczystoci minister nauki i informatyzacji, prof. Micha³ Kleiber.
Do tegorocznej edycji konkursu Stypendia krajowe dla m³odych naukowców przyst¹pi³o 761 kandydatów. Laureatami zosta³o 102. rednia
ich wieku wynosi nieco ponad 27 lat. Stypendia przyznano 66 mê¿czyznom i 36 kobietom. Ka¿da z wyró¿nionych osób otrzyma 20 tys. z³,
wyp³acane w czterech ratach. Placówki naukowe, z którymi najczêciej
zwi¹zani s¹ stypendyci to uniwersytety (55 osób), instytuty PAN (17
osób) i uczelnie techniczne (15 osób). W tym roku najwiêksz¹ liczb¹
stypendystów FNP mog¹ poszczyciæ siê Uniwersytety: Warszawski (17),
Jagielloñski (11), Miko³aja Kopernika (6), im. A. Mickiewicza (5), Gdañski (4). Dziedzinami najczêciej reprezentowanymi przez laureatów by³y:
chemia (11), fizyka (9), literaturoznawstwo (8) oraz prawo i medycyna
(po 6). Najwiêcej stypendystów rekrutuje siê z takich miast, jak: Warszawa (40), Kraków (15), Poznañ (10) i Wroc³aw (8).
Grono laureatów konkursu, od momentu uruchomienia programu
w 1993 roku, liczy obecnie 1343 osoby. Od 3 lat Fundacja stwarza
mo¿liwoæ przed³u¿enia stypendium na drugi rok na podstawie pozytywnych wyników naukowych uzyskanych w pierwszym roku. Na
ogó³ ok. 80% stypendystów takie przed³u¿enie uzyskuje. W tym roku
przed³u¿enie stypendiów otrzyma³o 82 ubieg³orocznych laureatów.
El¿bieta D¹browska

Bez kompleksów
Rozmowa z dr Paw³em Maræ, laureatem tegorocznej edycji
konkursu Stypendia krajowe dla m³odych naukowców
Porzekad³o do trzech razy sztuka w Pana przypadku nie
ma racji bytu?
Rzeczywicie, bo mimo silnej konkurencji, uda³o siê ju¿ za drugim
podejciem. Po raz pierwszy o konkursie organizowanym przez Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej dowiedzia³em siê jesieni¹ 2003 roku,
kilka dni przed up³ywem terminu sk³adania aplikacji. Przebywa³em
wówczas na dwumiesiêcznym stypendium naukowym w Technical
University of Ilmenau w Niemczech. W popiechu przygotowa³em
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i odes³a³em do kraju wymagane dokumenty. W 2004 roku aplikacja
by³a ju¿ bardziej dopracowana i ... uda³o siê.
Jakie wyzwania stoj¹ dzi przed m³odymi polskimi naukowcami?
Czasy, w których ¿yjemy, panuj¹ce w wiecie trendy wymuszaj¹
na nas, m³odych naukowcach, wiêksz¹ aktywnoæ i samodzielnoæ
zarówno w zakresie pozyskiwania rodków na prowadzenie badañ
naukowych, jak i podnoszenia kwalifikacji, tak¿e poza macierzyst¹
uczelni¹ czy placówk¹, w kraju i poza jego granicami. Dzi  jak podkrela³ podczas uroczystoci wrêczenia nagród prof. Micha³ Kleiber,
minister nauki i informatyzacji  trzeba walczyæ, tak jak robi¹ to m.
in. m³odzi naukowcy z Chin, Pakistanu czy te¿ z krajów by³ego bloku
wschodniego. Nale¿y wyzbyæ siê kompleksów (¿e nie jest siê jeszcze
wiatowej s³awy specjalist¹) i ze swoimi dokonaniami próbowaæ wychodziæ na zewn¹trz.
Pan walczy i próbuje?
Oczywicie, ¿e tak. W ubieg³ym roku wys³a³em swoje aplikacje do
kilku uniwersytetów w Wielkiej Brytanii. Odzew by³ skromny, ale
wcale siê tym nie przejmujê. W lutym br. z³o¿y³em kolejny wniosek.
Tym razem ubiegam siê o dwuletnie stypendium europejskie Marie
Curie Intra-European Fellowships (EIF). Wspólnie z prof. Christopherem Goreckim z Department of Optoelectronics University de
Franch-Comte w Besancon we Francji, staram siê o fundusze unijne na
realizacjê programu dotycz¹cego uk³adów MEMS-owych. Ca³y czas
monitorujê w Internecie interesuj¹ce mnie oferty.
Na co przeznaczy Pan pieni¹dze z tegorocznej nagrody?
Jako adiunkt (od lutego br.) zarabiam 2 tys. z³. Dziewiêæ miesiêcy
temu urodzi³ mi siê drugi syn  ¿ona przebywa na urlopie wychowawczym i nie mo¿e pracowaæ zawodowo. 20 tys. z³, jakie otrzymam
z FNP, zasili wiêc skromniejszy obecnie bud¿et domowy.
Dziêkuje za rozmowê.

Rozmawia³a El¿bieta D¹browska

Dr in¿. Pawe³ Maræ spotkanie z nauk¹ rozpocz¹³ od studiów
w WAT w 1994 r., na pocz¹tku jako chemik, a po pierwszym roku
jako fizyk techniczny. Indywidualny tok studiów na tym kierunku
pod opiek¹ dr. hab. in¿. Jerzego Filipiaka zaowocowa³ w roku 1999
obronion¹ z wyró¿nieniem prac¹ magistersk¹ pt. W¹skopasmowy
filtr niskostratny na akustycznej fali powierzchniowej.
Po ukoñczeniu studiów, jako m³ody oficer, zosta³ wyznaczony na
stanowisko dowódcy plutonu podchor¹¿ych w WIC. Po piêtnastu
miesi¹cach s³u¿by zosta³ wyznaczony na stanowisko in¿yniera w Instytucie Fizyki Technicznej WIC i rozpocz¹³ w³aciw¹ pracê naukow¹, pocz¹tkowo w zespole dr. hab. J. Filipiaka, a od pocz¹tku 2001 r.
w zespole prof. dr. hab. in¿. Leszka R. Jaroszewicza.
Gruntowna wiedza ogólna zdobyta podczas studiów pozwoli³a
mu w krótkim czasie na opanowanie nowej problematyki zwi¹zanej
z nie-telekomunikacyjnymi zastosowaniami czujników wiat³owodowych. Owocem czteroletniej pracy pod kierunkiem prof. Jaroszewicza jest obroniona z wyró¿nieniem praca doktorska pt. Analiza parametrów polaryzacji wi¹zki wietlnej w systemie wiat³owodowym.
Dr in¿. Pawe³ Maræ jest autorem i wspó³autorem 23 publikacji (22
anglojêzycznych), z których 3 to artyku³y w czasopismach z tzw.
listy filadelfijskiej, 2 artyku³y w czasopismach anglojêzycznych
polskich oraz 13 to w wiêkszoci artyku³y z cyklicznych konferencji
miêdzynarodowych.
Obecnie w swojej dzia³alnoci naukowej dr in¿. Pawe³ Maræ jest
skoncentrowany na budowie i badaniu wiat³owodowych interferometrów holograficznych do zastosowañ w przemyle i medycynie oraz
analizie systemów wiat³owodowych z punktu widzenia wprowadzanych zmian parametrów polaryzacji prowadzonej wi¹zki wietlnej.
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WAT coraz bardziej przekszta³ca siê w uczelniê wojskowocywiln¹. Coraz mniej w niej mundurów, komend, dyscypliny
i porz¹dku wojskowego. Jednak w laboratoriach naukowych nadal trwaj¹ prace badawcze na rzecz obronnoci kraju i przemys³u
zbrojeniowego, opracowywane s¹ ekspertyzy i opinie dotycz¹ce
najnowszych i perspektywicznych rozwi¹zañ sprzêtu i urz¹dzeñ
dla zastosowañ wojskowych. W tym zakresie w dziedzinie ³¹cznoci wojskowej prym wiedzie Instytut Telekomunikacji Wydzia³u
Elektroniki WAT.
Dziêki wysoce wyspecjalizowanym zespo³om pracowników, IT
WEL od wielu ju¿ lat ma ugruntowan¹ opiniê wiod¹cej placówki naukowo-badawczej, któr¹ skutecznie utrzymuje w obecnych, trudnych
warunkach narastaj¹cej konkurencji globalnej. Jednym z dowodów
potwierdzaj¹cych jego wysok¹ pozycjê w gronie fachowców wojskowych by³o seminarium na temat systemu kryptograficznego nowej
generacji radiostacji pola walki F@STNET francuskiej firmy THALES
Communications, które odby³o siê w marcu br.
Organizatorami spotkania byli: Departament Polityki Zbrojeniowej MON, RADMOR S.A.  producent radiostacji RRC 9500/9200,
firma THALES Communications  autor systemu kryptograficznego
w radiostacjach F@STNET oraz Wydzia³ Elektroniki WAT  autor
szeregu rozwi¹zañ systemowych dla obecnie stosowanych w wojsku
radiostacjach z rodziny PR4G. W seminarium uczestniczyli te¿ przedstawiciele Zarz¹du £¹cznoci i Informatyki P-6 Sztabu Generalnego
WP, Wojskowego Biura Bezpieczeñstwa £¹cznoci i Informatyki, Centrum Analiz Kryptograficznych i Bezpieczeñstwa Teleinformatycznego MON, Wydzia³u Cybernetyki WAT, Wojskowego Instytutu £¹cznoci oraz firm Radwar S.A. i Lindrill.
Przedstawiciele firm RADMOR S.A. i THALES Communications zaprezentowali nowe rozwi¹zania w zakresie metod kryptografii w radiostacjach pola walki rodziny F@STNET. Przedstawiono nowe rozwi¹zania uk³adowe pozwalaj¹ce na stosowanie w jednej radiostacji dwóch niezale¿nych, prze³¹czanych w zale¿noci od
potrzeb, systemów kryptograficznych. Oprócz obecnie stosowanego systemu kryptograficznego, mo¿liwe bêdzie zastosowanie dodatkowo narodowego systemu krypto. Rozwi¹zania kryptograficzne
nowych radiostacji pozwalaj¹ na softwarow¹ implementacjê opracowanych w naszym kraju algorytmów szyfruj¹cych. Omówiono
metodê tworzenia i implementacji algorytmów szyfruj¹cych dla
chipu kryptograficznego zastosowanego w rodzinie radiostacji
F@STNET. Zaproponowano cykl szkolenia polskich specjalistów,
dotycz¹cy procedur przygotowania w³asnych algorytmów kryptograficznych dla nowej rodziny radiostacji. Zapowiedziano zakoñczenie w roku bie¿¹cym produkcji w gdyñskiej firmie radiostacji z rodziny PR4G i rozpoczêcie produkcji nowoczeniejszych
radiostacji F@STNET.
O¿ywione dyskusje wzbudzi³ temat certyfikowania systemów
kryptograficznych przedstawionych przez producenta. Dotychczasowe dowiadczenia w tym zakresie wiadcz¹ o doæ z³o¿onej
i d³ugotrwa³ej procedurze, gdy¿ certyfikowanie takich systemów
wymaga uzgodnieñ miêdzynarodowych. Rozmowy dotyczy³y równie¿ mocy kryptograficznej nowego systemu. Wypowiadano siê na
temat mo¿liwoci wspó³pracy radiostacji F@STNET, wyposa¿onej w nowy system krypto, z radiostacjami innych producentów
w trybie pracy FH.
Uczestnicy seminarium wysoko ocenili jego organizacjê. Wyrazili
chêæ rozwijania wspó³pracy z WEL WAT w uznaniu jego wk³adu w rozwój systemów radiokomunikacyjnych dla Si³ Zbrojnych RP.

Szef Wojsk Radiotechnicznych
Si³ Powietrznych z wizyt¹ w WEL
17 marca w Wydziale Elektroniki WAT odby³o siê kolejne z cyklu spotkañ kierownictwa Wydzia³u z prominentnymi przedstawicielami naszej armii, tym razem z szefostwem Wojsk Radiotechnicznych Si³ Powietrznych. Na spotkanie przybyli: szef WRt SP p³k
dypl. Stanis³aw S³otwiñski wraz z z-c¹ p³k. Markiem Sobiechowskim oraz szefem Wydzia³u Uzbrojenia i Sprzêtu WRt pp³k. Stanis³awem Babiarzem. Wydzia³ Elektroniki reprezentowali: dziekan i prodziekani oraz dyrektorzy i zastêpcy dyrektorów instytutów.
Spotkanie mia³o na celu poszukiwanie mo¿liwych obszarów
wspó³pracy w realizacji prac eksperckich i badawczo-rozwojowych
dotycz¹cych
systemów radarowych oraz
rozpoznania i przeciwdzia³ania radiolokacyjnego oraz w zakresie
kszta³cenia kadr dla
WRt SP.
Dziekan WEL, dr
hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, prof. WAT,
przedstawi³ proces restrukturyzacji Wydzia³u, jego obecn¹ struktu- Uczestnicy spotkania.
rê oraz zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. Omawiaj¹c zró¿nicowane formy nauczania studentów wojskowych i cywilnych na kierunku elektronika i telekomunikacja
podkreli³, ¿e WEL dysponuje odpowiednim potencja³em dydaktycznym i baz¹ laboratoryjn¹ do kszta³cenia specjalistów w niezbêdnych dla WRt SP korpusach osobowych i specjalnociach.
Szef Wojsk Radiotechnicznych Si³ Powietrznych, p³k dypl. Stanis³aw S³otwiñski, poinformowa³ o aktualnej strukturze organizacyjnej podleg³ych mu wojsk i ich sytuacji sprzêtowej. Szczególnie
wyeksponowa³ zagadnienia dotycz¹ce modernizacji radarów krótkiego, redniego oraz du¿ego zasiêgu. Scharakteryzowa³ zadania
bie¿¹ce WRt SP oraz plany na nastêpne lata, w tym kierunki rozwoju wojsk radiotechnicznych w latach 2005-2010. Podkreli³ przy
tym zadania i znaczenie systemów ³¹cznoci krótkofalowej oraz
satelitarnej w zabezpieczeniu funkcjonowania mobilnych systemów
radarowych.
Prodziekan ds. naukowych WEL, dr. hab. in¿. Marian Wnuk,
prof. WAT, zapozna³ goci z wybranymi obszarami dzia³alnoci
dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydzia³u, po czym scharakteryzowano prace prowadzone w instytutach wydzia³owych. Najwiêcej uwagi powiêcono osi¹gniêciom Instytutu Radioelektroniki:
z-ca dyrektora dr in¿. Stanis³aw Konatowski oraz kierownik Zak³adu Teledetekcji dr in¿. Jerzy Pietrasiñski i kierownik Zak³adu Systemów Radiotechnicznych dr in¿. Andrzej Pieniê¿ny, zaprezentowali wybrane pracownie dydaktyczne i naukowo badawcze nale¿¹ce do Instytutu.
Efektem spotkania s¹ realne i racjonalne perspektywy rozwoju
dalszej, korzystnej wspó³pracy miêdzy stronami: mo¿liwoæ wysy³ania studentów wojskowych WEL WAT na praktyki w Wojskach Radiotechnicznych, mo¿liwoæ przekazania przez Wojska sprzêtu na
wyposa¿enie laboratoriów dydaktycznych Wydzia³u, organizacja przez
WEL kursów specjalistycznych na potrzeby WRt SP.
Archiwum autorów

Naukowcy Instytutu Telekomunikacji WEL
nadal wród luminarzy nowoczesnej ³¹cznoci
dla polskich si³ zbrojnych

dr in¿. Stanis³aw Konatowski
dr in¿. Jerzy Pietrasiñski

mgr in¿. Bogdan Uljasz
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Z ¯YCIA WYDZIA£U ELEKTRONIKI
Wspó³praca Wydzia³u Elektroniki
z metrologami wojskowymi 
nowe perspektywy, nowe wyzwania
11 kwietnia br. w Wydziale Elektroniki WAT odby³o siê spotkanie
kierowniczej kadry Wydzia³u z przedstawicielami Wojskowego Nadzoru Metrologicznego MON i Orodków Metrologii Wojskowej. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor WNM p³k rez. mgr in¿. Stanis³aw D¹browski i jego wspó³pracownicy: mjr mgr in¿. Tadeusz Matras, mjr mgr
in¿. Kazimierz Przyjacielski, dyrektor Centralnego Orodka Metrologii
Wojskowej w Zielonce p³k rez. mgr in¿. Janusz Twarogowski i jego z-ca
pp³k mgr in¿. Marian Kucharski. WEL reprezentowali: dziekan i prodziekani oraz dyrektorzy instytutów wraz z zastêpcami.
Podczas spotkania wymieniono informacje o aktualnie realizowanych zadaniach w obu instytucjach, o planach restrukturyzacyjnych oraz
o mo¿liwoci wspó³pracy w zakresie prac badawczych, kszta³cenia studentów  potencjalnych pracowników orodków metrologicznych w zakresie systemów informacyjno-pomiarowych i metrologii wojskowej.
Restrukturyzacja WAT i WEL, ich obecna struktura organizacyjna, aktualne zadania dydaktyczne i naukowe, potencjalne mo¿liwoci
wspó³pracy z Wojskowym Nadzorem Metrologicznym MON  to
g³ówne punkty wyst¹pienia dziekana WEL, dr. hab. in¿. Grzegorza

Ró¿añskiego. P³k rez. mgr in¿. Stanis³aw D¹browski przedstawi³ natomiast obecn¹ strukturê organizacyjn¹ WNM oraz jego miejsce w MON.
Omówi³ dotychczasow¹ wspó³pracê z WEL WAT, a w szczególnoci
z Instytutem Systemów Elektronicznych, w zakresie naukowym i dydaktycznym oraz w sferze organizacyjnej na rzecz nauki polskiej i metrologii wojskowej. Wspomnia³ te¿ o wspó³pracy miêdzynarodowej
w strukturach NATO podkrelaj¹c, ¿e strona polska pierwsza zorganizowa³a miêdzynarodow¹, NATO-wsk¹ konferencjê metrologiczn¹.
Przedstawi³ tak¿e przysz³e przedsiêwziêcia organizacyjne i naukowe
Wojskowego Nadzoru Metrologicznego wynikaj¹ce z cz³onkostwa
Polski w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim.
W dalszej czêci spotkania zaproszeni gocie zwiedzili Laboratorium Kompatybilnoci Elekromagnetycznej, gdzie zapoznali siê z wybranymi obszarami dzia³alnoci naukowej Instytutów Telekomunikacji i Radioelektroniki. Zapoznali siê te¿ z dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ Instytutu Systemów Elektronicznych. Obejrzeli bazê laboratoryjn¹ w zakresie specjalnoci systemy informacyjno-pomiarowe oraz
wybrane stanowiska badawcze.
Na zakoñczenie spotkania omówiono perspektywy i plany dotycz¹ce dalszej wspó³pracy: mo¿liwoci i zasady certyfikowania sprzêtu Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej WEL oraz potrzeby i mo¿liwoci kszta³cenia specjalistów na potrzeby metrologii
wojskowej, równie¿ w zakresie kursów specjalistycznych.
dr in¿. Krzysztof Kwiatos

Z ¯A£OBNEJ KARTY

Nasz Profesor
21 marca, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, odszed³ od nas Nasz Profesor i Nauczyciel, Wychowawca, Przyjaciel i Kolega  p³k rez. prof. dr hab. in¿. Zbigniew D¿ygad³o.
Zwi¹zany z Wojskow¹ Akademi¹
Techniczn¹ niemal od pocz¹tku jej powstania, wytrwale i systematycznie zg³êbia³
tajniki wiedzy z dziedziny mechaniki cia³a sta³ego, mechaniki p³ynów i dynamiki
konstrukcji lotniczych. Nauka by³a bowiem Jego pasj¹, a rozwi¹zywanie problemów naukowych przyjemnoci¹ i niemal sposobem na ¿ycie.
Przeszed³ wszystkie szczeble kariery naukowej i dydaktycznej.
Wykszta³ci³ wiele pokoleñ in¿ynierów lotnictwa, wypromowa³ 25 doktorów nauk technicznych, z których 5 uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, a 4 tytu³ profesora.
Pracê w Akademii i realizacjê swojej pasji rozpocz¹³ Profesor w
Katedrze Aerodynamiki i Budowy Samolotów tu¿ po ukoñczeniu studiów in¿ynierskich w 1953r. Pracowa³ i studiowa³ jednoczenie w Fakultecie Wieczorowym WAT a po uzyskaniu tytu³u magistra in¿yniera rozpocz¹³ wspó³pracê z zespo³em prof. Sylwestra Kaliskiego w Katedrze Teorii Drgañ i Dynamiki Konstrukcji.
Póniej tworzy³ w³asne zespo³y badawcze, uczy³ i wymaga³, tworzy³ swoist¹ naukow¹ atmosferê pracy, a w³asn¹ osobowoci¹ i postaw¹ kszta³towa³ u wspó³pracowników najlepsze cechy pracownika
naukowego  dociekliwoci, rzetelnoci, wiarygodnoci i twórczego
mylenia. Pe³ni³ wiele wa¿nych kierowniczych stanowisk, w tym miêdzy innymi, stanowisko szefa Katedry Aerodynamiki i Budowy Samolotów, stanowisko dyrektora Instytutu Lotnictwa ale nie by³y dla
Niego wa¿ne stanowiska - wa¿na by³a praca i jej wartoæ naukowa, jej
rezultaty w formie wyników i publikacji oraz rozwój naukowy wspó³pracowników.
Kierowa³ szeregiem prac naukowych w ramach tzw. Problemów
wêz³owych CPBP i CPBR, a tak¿e prac wykonywanych dla potrzeb
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przemys³u motoryzacyjnego i lotniczego. Bra³ udzia³ w pracach badawczo-rozwojowych, kierowa³ wieloma pracami badawczymi koordynowanymi przez Komitet Badañ Naukowych.
W ostatnich latach, mimo choroby, nadal zajmowa³ siê analiz¹ liniowych i nieliniowych zagadnieñ dynamiki, problemami aerosprê¿ystoci konstrukcji lotniczych, kierowa³ te¿ kilkoma pracami doktorskimi.
Pozostawi³ po sobie wielki dorobek. Jest wspó³autorem 3 monografii i 2 podrêczników, autorem lub wspó³autorem ponad 200 artyku³ów opublikowanych m.in. w Journal of Technical Physics, Mechanika
Teoretyczna i Stosowana, Prace Instytutu Lotnictwa oraz w materia³ach konferencji krajowych i miêdzynarodowych. By³ cz³onkiem wielu
Rad Naukowych, cz³onkiem prezydium Komitetu Mechaniki PAN i
przewodnicz¹cym Sekcji Mechaniki P³ynów, sekretarzem generalnym
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, cz³onkiem komitetu redakcyjnego Journal of Technical Physics i kwartalnika
Mechanika Teoretyczna i Stosowana, cz³onkiem Komitetu Mechaniki
PAN i przewodnicz¹cym podsekcji Aerodynamiki Lotniczej.
Wielokrotnie nagradzany za wyniki swoich prac i wyniki zespo³ów badawczych, w tym m. in. Nagrodami Ministra Obrony Narodowej, Nagrod¹ NOT i Nagrodami Rektora WAT. Wyró¿niany ró¿nymi
odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi, w tym Krzy¿em Kawalerskim i Krzy¿em Oficerskim oraz medalem Zas³u¿ony Nauczyciel
Akademicki WAT.
29 marca po¿egnalimy Naszego Profesora, ale na zawsze pozostanie On w naszej pamiêci, w naszych mylach i wspomnieniach.
Wracaæ bêdziemy do wspólnych zagadnieñ  tych dyskutowanych i
rozwi¹zanych, ale g³ównie do takich, dla których ju¿ zabrak³o wspólnego czasu...

Grono najbli¿szych wspó³pracowników
z Wydzia³u Mechatroniki
i ca³a spo³ecznoæ akademicka
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LO¯A STUDENTÓW
czarna
************************
autoportret
z wyrobem tytoniowym
w zaciniêtych ustach
malujê obraz
wiejskiej dziewczyny
zamkniêtej w ramie lustra
skupiwszy siê na w³osach
nie zauwa¿am
¿e palce
rozci¹gaj¹ p³ótno
jak pajêczynê
spirala pêdzla
mci siê na oczach
wieniaczki

tulipanowa gor¹czka

kamienica

idê rodkiem ulicy
z narêczem tulipanów
niosê je
jak ¿yciow¹ pora¿kê

szuka³am ciebie dzieñ ca³y
wieczór i nocy kawa³ek
ujrza³am oczy z kamienia
obskurne

¿yjê jak nie chcê
rêce, nogi, g³owa
zawieszone na sznurkach lalkarza
chod do ³ó¿ka kochanie
droga na szafot
czerwone tulipany
los siê rozstrzyga
miarowy zgrzyt sznura
lewa-prawa-lewa-prawa
manipulacja

zaskrzypia³am w ruinie
tajemnicê wydar³am z korytarzy
z brudn¹ rozpacz¹
zajrza³am w napisy marzeñ

K¥CIK
POETYCKI

dostanê Nobla
za cierpienie

Mistrzynie judo z wat

... gdzie jeste?

Przybywa honorowych krwiodawców

W dniach 12-15.04.2005 r. na obiektach sportowych Zespo³u Sportowego Marynarki Wojennej w Gdyni odby³y siê III Mistrzostwa
Wojska Polskiego w JUDO. W zawodach uczestniczy³o 85 zawodników (kobiet i mê¿czyzn) reprezentuj¹cych poszczególne zwi¹zki taktyczne, uczelnie wojskowe i centra szkolenia.
Niezwykle udany wystêp zaliczy³y reprezentantki naszej uczelni. W turnieju kobiet, w finale kategorii ,,open zmierzy³y siê dwie
zawodniczki WAT. Po zaciêtej i wyrównanej walce zwyciê¿y³a Katarzyna Kukie³a zostaj¹c mistrzyni¹ WP. Wicemistrzostwo przypad³o
Katarzynie Majce. A. Ch.

69 osób (o 24 wiêcej ni¿ poprzednio) uczestniczy³o 20 kwietnia w drugiej w tym roku kalendarzowym, a czwartej w roku akademickim 2004/
2005 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 31,65 l krwi i osocza. Kolejn¹ zbiórkê,
ostatni¹ w bie¿¹cym roku akademickim, zaplanowano na koniec czerwca.
O jej dok³adnym terminie bêd¹ informowa³y og³oszenia i plakaty. (ed)

Zdzis³awa Król

Archiwum WAT

spray«em wyjêtym z kieszeni
uroni³am czarn¹ ³zê na cianie

Katarzyna Kukie³a (z lewej) podczas jednej z walk.

Coraz chêtniej krew oddaj¹ studenci cywilni.

UWAGA STUDENCI!!!

Je¿eli ¿eglujecie lub chcecie ¿eglowaæ, przy³¹czcie siê do powstaj¹cego

STUDENCKIEGO KO£A ¯EGLARSKIEGO
Z nami bêdziecie mogli ¿eglowaæ za darmo!!!
Co weekend bêdziecie mogli p³ywaæ po Zalewie Zegrzyñskim,
a w wakacje wybraæ siê w rejs po Mazurach!!!
Bêdziemy organizowali koncerty szantowe, regaty i szkolenia.
Wiêcej informacji na stronie internetowej www.wat.edu.pl lub u zastêpcy przewodnicz¹cego ASS WAT
sier¿. pchor. Paw³a Pizonia, tel. 504 612 083
16
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BIBLIOTEKA
Wirtualne ksi¹¿ki
Od kilku lat obserwujemy coraz wiêksze zainteresowanie m³odych
ludzi studiowaniem, i to nie tylko w naszej uczelni technicznej. Podobny
trend mo¿na dostrzec w innych szko³ach w ca³ej Polsce. Kszta³cenie
sta³o siê nie tylko modne, ale wrêcz konieczne, by odnaleæ siê na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy. Coraz wiêcej osób podejmuje naukê w trybie zaocznym lub wieczorowym godz¹c j¹ z innymi zajêciami.
Studentów jest wiêc znacznie wiêcej. Maj¹ oni te¿ niejednokrotnie cile
wydzielony, ograniczony czas, który mog¹ powiêciæ na zdobywanie
wiedzy. Jednoczenie czêsto biblioteki, w poszukiwaniu oszczêdnoci,
zmuszane s¹ do racjonalizacji kosztów. Zatrudnienie wiêkszej liczby
pracowników jest z regu³y niemo¿liwe. Zakup ksi¹¿ek, skryptów i innych materia³ów edukacyjnych tak¿e jest cile racjonalizowany. Problem zbyt ma³ej iloci dostêpnych egzemplarzy szczególnie mocno daje
siê we znaki w bibliotekach uczelni, gdzie przewa¿aj¹ kierunki cis³e. Jak
wiadomo, skrypty dla przysz³ych in¿ynierów to publikacje wysoko
specjalistyczne, o niskim nak³adzie i wysokiej cenie. Jak z³agodziæ te
niedogodnoci? Czy powszechnie praktykowane kserowanie ma pozostaæ jedynym rozwi¹zaniem?
Na szczêcie nie musi tak byæ. U³atwienie dostêpu do literatury,
szczególnie o charakterze edukacyjnym, by³o i jest jednym z celów,
jaki postawili sobie twórcy bibliotek wirtualnych. Taka biblioteka to
nic innego jak starannie wyselekcjonowany zbiór tekstów w ca³oci
przetworzonych, zapisanych w postaci
elektronicznej, przechowywanych i udostêpnianych w sieci.
W Polsce realizowanych jest kilka tego
rodzaju projektów.
Prezentujemy dwa, o
których warto wiedzieæ.
Ciekaw¹ inicjatyw¹ jest rozpoczête w
1999 roku tworzenie
zbioru publikacji elektronicznych przez pracowników Biblioteki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach tego przedsiêwziêcia powsta³y nastêpuj¹ce kolekcje ksi¹¿ek elektronicznych:
1. Skrypty uczelniane AGH
2. Rêkopisy i starodruki
3. Ksi¹¿ki z XIX i XX w. (wydane do roku 1945)
4. Ksi¹¿ki wspó³czesne.
Na stronach http://www.bg.agh.edu.pl/ w dziale Bazy danych, eród³a/e-ksi¹¿ki oprócz typowych skryptów znajdziemy takie ciekawostki jak np. piewnik górniczy wydany we Lwowie w 1926 r. czy
ksi¹¿kê Reginy Artymiak Wojny i konflikty w XX w. opublikowan¹
w 2001 r. Zbiór nie jest mo¿e ogromny lecz teksty s¹ bardzo czytelne.
Korzystanie z tego zasobu jest proste i nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania.
Korzystanie z kolejnej polskiej biblioteki cyfrowej mo¿liwe jest
po ci¹gniêciu i zainstalowaniu bezp³atnej, specjalnej przegl¹darki dLibra. Jest to czynnoæ ³atwa i przyjemna. Wchodz¹c na strony: http://
www.wbc.poznan.pl/ mo¿na myszkowaæ w zasobach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Oferuje ona ponad 4 000 ró¿norodnych
dokumentów rozmieszczonych w nastêpuj¹cych grupach :
1. Dziedzictwo kulturowe
2. Materia³y dydaktyczne
3. Materia³y regionalne
4. Muzykalia.
Pomys³ za³o¿enia takiego zbioru powsta³ kilka lat temu w rodowisku naukowym Poznania. Do wspó³pracy w³¹czy³y siê równie¿ biblio-
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teki publiczne regionu.
Dzi nadzór merytoryczny nad ca³oci¹
sprawuje Poznañska
Fundacja Bibliotek Naukowych. Dobór tekstów do digitalizacji
opiniuje 14-osobowa
grupa dowiadczonych
bibliotekarzy co sprawia, ¿e zbiór ten zawiera dzie³a o wysokiej
wartoci edukacyjnej
i kulturowej. Udostêpniany jest przez Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Stali czytelnicy, oprócz dostêpu do tekstów po rejestracji, mog¹
otrzymywaæ specjalny elektroniczny biuletyn informacyjny. W zbiorach mo¿emy znaleæ np. taki oto tekcik autorstwa Tytusa Dzia³yñskiego z 1850 roku : Do szanownych wyborców moich. Odezwa
w zwi¹zku z wyborem na pos³a w Sejmie pruskim w Berlinie. Byæ
mo¿e niektórzy z naszych czytelników korzystali ju¿ z tej biblioteki,
gdy¿ od po³owy 2004 r. zajrza³o tam ponad 230 000 internautów.
Nie mogê nie wspomnieæ o jedynej tego rodzaju odgórnej inicjatywie
administracji pañstwowej, jak¹ by³o utworzenie Polskiej Biblioteki Internetowej (http://www.pbi.edu.pl/). Pomys³ ten zosta³ entuzjastycznie przyjêty przez rodowisko bibliotekarskie. Biblioteka mia³a powstaæ szybko.
Inauguracjê przewidziano na 21 grudnia 2002 r., czyli w niespe³na 2 miesi¹ce od podpisania umowy z ówczesnym Komitetem Badañ Naukowych. Wykonanie zadania wymaga³o szybkich dzia³añ. Uniwersytet Jagielloñski, Akademia
Górniczo-Hutnicza
oraz
Uniwersytet
Gdañski przekaza³y do
zbioru PBI czêæ w³asnych, wczeniej zdygitalizowanych zbiorów. Portal ruszy³.
Z czasem jego forma
i zawartoæ wywo³ywa³y coraz wiêksze
kontrowersje. Wywi¹zywanie siê KBN
z przyjêtych
zadañ
by³o dalece niewystarczaj¹ce. Zmusi³o to niektórych uczestników
np. AGH do zawieszenia udzia³u w projekcie.
Polska Biblioteka Cyfrowa jednak istnieje i dzia³a. Zarz¹dza ni¹ specjalnie
w tym celu powo³ana fundacja. Zbiory, jakie w niej zgromadzono, maj¹
charakter ogólnokulturowy i obejmuj¹ takie dzia³y zwi¹zane z literaturê
polsk¹ jak:
1. Klasyka
2. Podrêczniki akademickie oraz publikacje naukowe
3. Dokumenty archiwalne
4. Publikacje przeznaczone dla osób niewidomych
5. Archiwalia nieliterackie - rêkopisy muzyczne oraz pozycje kartograficzne
6. Dzie³a malarstwa, grafiki oraz fotografii
7. Czasopisma i periodyki naukowe.
Trzeba mieæ nadziejê, ¿e mimo trudnoci, ten zbiór cyfrowy nadal
bêdzie rozwijany.
Piotr Staniak
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PRZEGL¥D PRASY
Jak pracowaæ z ludmi

Rzeczpospolita, dodatek Moja Kariera, 30 marca 2005 r.
Poza wykszta³ceniem i znajomoci¹ jêzyków, pracodawcy
sprawdzaj¹ cechy osobowoci. Nie wystarczy dowiadczenie i wiedza. Liczy siê umiejêtnoæ pracy w zespole i ³atwoæ nawi¹zywania kontaktów. Trzeba byæ przekonuj¹cym i szybko siê uczyæ.
Najlepszy ekspert mo¿e byæ nieprzydatny dla firmy, jeli nie potrafi rozmawiaæ ze wspó³pracownikami i klientami. Wspó³praca
w zespole, jasna prezentacja, umiejêtnoæ obrony w³asnych pogl¹dów
czy negocjowania  w³anie te miêkkie umiejêtnoci coraz bardziej
licz¹ siê dla pracodawcy.
Umiejêtnoci interpersonalne dotycz¹ zawsze kontaktów z ludmi.
Jak dogadaæ siê ze wspó³pracownikami, kiedy wykonujemy wspólny
projekt, jak broniæ swoich pomys³ów i nikogo nie obraziæ, jak jasno przekazaæ nasz¹ wiedzê innym pracownikom - do tego potrzebne s¹ w³anie
miêkkie umiejêtnoci.  One wcale nie s¹ takie miêkkie, bo bardzo wyranie przek³adaj¹ siê na twarde wyniki finansowe firmy. Wyobramy sobie

wietnego eksperta, który przystêpuje do negocjacji kontraktu bez odpowiednich umiejêtnoci. Mimo ca³ej swojej wiedzy poniesie pora¿kê 
stwierdza Ewa Zaj¹c, dyrektor ds. personalnych PricewaterhouseCoopers.(...) Np. serwisant komputerowy, który jest mrukiem zatopionym
w monitorze, nie sprawdzi siê. Pracownicy bêd¹ mieli problemy z dogadaniem siê z kim takim. To obni¿a sprawnoæ ca³ej firmy. (...)
 Konkurencja sprawia, ¿e wielu kandydatów do pracy jest odpowiednio wykszta³conych, zna jêzyk obcy, ma jakie dowiadczenia
zawodowe. Wtedy o wyborze decyduj¹ w³anie miêkkie umiejêtnoci
 przekonuje Jolanta Grygiel, dyrektor personalny firmy Lubella.
Takie umiejêtnoci s¹ uniwersalne, a wiêc mniej lub bardziej przydatne
ka¿demu pracownikowi. Jednak im wy¿sze stanowisko zajmuje pracownik w hierarchii firmy, tym wiêcej musi umieæ. (...) Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
naj³atwiej pracownicy ucz¹ siê, obserwuj¹c szefa. Liczy siê sposób komunikacji, wspó³praca z innymi, zachowanie, postawa moralna i deklarowane wartoci.(...)
Micha³ A. Zieliñski

PRAWO
Dlaczego Patent Europejski?
Dziêki przyst¹pieniu do Unii Europejskiej mamy wiêksze mo¿liwoci ochrony swoich wynalazków. 1 marca 2004 r. Polska przyst¹pi³a do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, staj¹c siê pe³noprawnym cz³onkiem Europejskiej Organizacji Patentowej (EOP), co
niew¹tpliwie u³atwia przedsiêbiorstwom i obywatelom mo¿liwoæ
uzyskania patentu europejskiego.
Patent taki daje korzyci ekonomiczne  optymalne koszty uzyskania ochrony w wielu krajach w stosunkowo krótkim czasie. Jest
mocny, poniewa¿ zosta³ wydany w oparciu o pe³ne europejskie
badania i po udzieleniu mo¿e obowi¹zywaæ w krajach, w których patenty funkcjonowa³y w oparciu o system rejestracji. Jest honorowany
we wszystkich krajach cz³onkowskich Konwencji i z tego tytu³u uzyskuje siê jednakowe efekty.
Patent uzyskuje siê przed Europejskim Urzêdem Patentowym zgodnie z zasadami: 1 zg³oszenie patentowe, 1 postêpowanie przed EUP
i w koñcu 1 decyzja o udzieleniu patentu europejskiego. Europejskie zg³oszenie patentowe mo¿e byæ dokonane przez ka¿d¹ osobê fizyczn¹ lub
prawn¹, a tak¿e osobê równowa¿n¹ osobie prawnej bez wzglêdu na jej
narodowoæ, miejsce zamieszkania czy siedzibê firmy. Zg³aszaj¹cy mo¿e
przed EUP dzia³aæ osobicie, we w³asnym imieniu  gdy posiada miejsce
zamieszkania lub siedzibê w kraju nale¿¹cym do umawiaj¹cych siê pañstw.
W innym przypadku musi byæ reprezentowany przez przedstawiciela
uprawnionego do wystêpowania przed EUP. Takim przedstawicielem
z pewnoci¹ bêdzie europejski rzecznik patentowy.
Europejskiego zg³oszenia patentowego mo¿na dokonaæ w Monachium,
Berlinie lub Hadze. Dla zg³aszaj¹cych z Polski wprowadzono znaczne
u³atwienia, które pozwalaj¹ na dokonywanie europejskiego zg³oszenia
w Urzêdzie Patentowym w Warszawie, bez potrzeby dokonywania zg³oszenia krajowego. W tym wypadku jednak na zg³aszaj¹cego na³o¿ono
obowi¹zek dostarczenia t³umaczenia na jêzyk polski. Zg³aszaj¹c w ten
sposób unika siê dwóch oddzielnych zg³oszeñ o udzielenie 2 patentów,
które mia³yby taki sam skutek w Polsce. System taki pozwala na stwierG £ O S A K A D E M I C K I WA T
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dzenie przez UPRP, czy dane zg³oszenie nie zawiera informacji tajnych,
co jest szczególnie istotne dla zg³aszaj¹cych z resortu obrony narodowej. Zg³oszenie europejskie mo¿na dokonaæ osobicie, za porednictwem
poczty, faksem lub on  line. Jednoczenie przyjêto, ¿e jêzyki: angielski,
francuski i niemiecki s¹ urzêdowymi jêzykami EUP, w których prowadzi
siê ca³e postêpowanie. Zg³oszenie wynalazku w jêzyku narodowym posiada szereg zalet, którymi s¹ 20% zni¿ki za zg³oszenie, badanie, od sprzeciwu i od odwo³ania.
Europejskie zg³oszenie patentowe powinno zawieraæ: podanie o udzieleniu patentu europejskiego  formularz 1001 EUP, opis wynalazku, jedno
lub wiêcej zastrze¿eñ patentowych, rysunki powo³ane w opisie lub zastrze¿eniach, skrót opisu. Dopuszcza siê do³¹czenie: pe³nomocnictwa,
dokumentu pierwszeñstwa, t³umaczenie podania, wskazanie twórcy lub
wspó³twórców, raport z wczeniejszych poszukiwañ, formularz wniesienia op³aty, t³umaczenie zg³oszenia (tak¿e gdy by³o dokonane w jêzyku
narodowym), dyskietkê zawieraj¹c¹ listê sekwencji, inne dokumenty.
Dokonuj¹c zg³oszenia nale¿y przestrzegaæ terminu pierwszeñstwa.
W terminie 12 m-cy od daty pierwszeñstwa mo¿na dokonaæ zarówno
zg³oszenia europejskiego, jak i miêdzynarodowego. Wa¿nym elementem
zg³oszenia s¹ tak¿e op³aty, które wnosi siê automatycznie w terminie
miesi¹ca od dnia dokonania zg³oszenia (za zg³oszenie, poszukiwanie,
ka¿de zastrze¿enie powy¿ej 10-tego i za przekazanie). Zg³aszaj¹cy powinien te¿ wyznaczyæ przynajmniej jedno pañstwo konwencyjne, w którym chcia³by, aby obowi¹zywa³ jego patent.
Tak jak w Polsce, patent europejski trwa 20 lat od daty zg³oszenia,
posiada jednoznacznie okrelony zakres ochrony i jednoznaczne podstawy do ewentualnego uniewa¿nienia, które wynikaj¹ z Konwencji.
Podejmuj¹c decyzjê o zg³oszeniu patentu europejskiego nale¿y odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy jest to celowe?, poniewa¿ samo zg³oszenie i utrzymanie w mocy to okrelone rodki. Na pewno ma ono
sens, je¿eli zg³aszaj¹cy bêdzie ubiega³ siê o ochronê w 4 krajach i wiêcej. Obecnie do EOP nale¿y 30 pañstw, w tym i Polska.
Janusz Rybiñski
Wspó³pracownicy: Szymon Matuszewski, Adam Rdzanek,
Piotr Staniak, Marta Szynkowska
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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Fotograficzne impresje
Wystawa fotografii Stanis³awa Martynuski
Od 12 kwietnia w holu kina Akademickiego czynna jest wystawa zdjêæ Stanis³awa Martynuski. Jest to jego pierwsza wystawa. Wystawa niezwyk³a. Ró¿norodna tematyka  pejza¿e, wodne odbicia, ga³êzie, licie, detale architektoniczne.
Dos³ownie ka¿de zdjêcie jest niezwyk³e i robi g³êbokie wra¿enie. Obok piêknych obiektów utrwalonych przez fotografa
 harmonia barw, kszta³tów, przestrzeni i
wiat³a. Tego rodzaju sztukê mo¿na odnaleæ tylko u najwiêkszych artystów. Odnosi siê wra¿enie, ¿e ka¿de zdjêcie domaga³o siê wykonania, ka¿de zosta³o g³êboko przemylane. Wszystkie obiekty pe³ne s¹ niezwyk³ej urody, co mo¿e tak nie dziwi w przypadku pejza¿y,
ale ju¿ np. zdjêcia zrobione w starej Fabryce Norblina naprawdê ukazuj¹
nowe spojrzenie na wiat.

To specjalna wizja wiata, wizja w³aciwa temu autorowi. Widzi piêkno
tam, gdzie dla nas jest zwyk³a codziennoæ. Wype³nia swój wiat poezj¹. I
jeszcze dzieli siê tym z nami.
Fotografie Stanis³awa Martynuski, jak ka¿da prawdziwa sztuka, maj¹
co z dzieciêcej wizji. Zachwycaj¹, przynosz¹ piêkno i wytchnienie. S¹
inspiracj¹. Chcia³oby siê obejrzeæ ich du¿o wiêcej. Zachêcamy do odwiedzenia te niepowtarzalnej wystawy, któr¹ mo¿na ogl¹daæ codziennie do godz.
15.00, we wtorki i czwartki do 18.00, a tak¿e w godzinach otwarcia kina.
Hanna Tarnogrodzka

Graficzne drzewo

Cienie

Drzewo

S³upki

Ga³¹zka

Zdjêcia: Archiwum Stanis³awa Martynuski

Artysta o sobie:
Urodzi³em siê w 1952 r. Dzieciñstwo spêdzi³em w ma³ym miasteczku. Na studia wyjecha³em do Warszawy i uzyska³em dyplom in¿yniera budownictwa wodnego. Du¿e miasto wch³onê³o mnie, choæ nigdy nie przepada³em za jego zgie³kiem i bezosobowoci¹.
Z fotografi¹ zetkn¹³em siê ponad 30 lat temu. Zdjêcia robi³em aparatem Zorka, sam
wywo³ywa³em filmy i czarno-bia³e odbitki. Pasjonowa³a mnie mo¿liwoæ zatrzymywania na
papierze obrazów i wspomnieñ. Po studiach na d³ugi czas zajê³y mnie praca zawodowa oraz
rodzina. Podró¿ fotograficzn¹, wykraczaj¹c¹ poza fotografiê rodzinn¹, rozpocz¹³em trzy lata
temu, g³ównie jako panaceum na szybkie tempo ¿ycia wspó³czesnego. Kliszê czarno-bia³¹
zast¹pi³em kolorowym filmem, pomimo ¿e wolê umiarkowanie w kolorach. Moim narzêdziem jest lustrzanka automatyczna z mo¿liwoci¹ wykonywania rêcznych nastaw i korekty
ekspozycji.
Du¿o zdjêæ robiê kompaktem, który jest wygodnym towarzyszem wypraw rowerowych,
kajakowych i wêdrówek pieszych. Obecnie moj¹ pasj¹ jest polski pejza¿. Nie zra¿aj¹ mnie
stwierdzenia typu: zosta³y ju¿ zrobione wszystkie pejza¿e. Modne s¹ awangardowe poszukiwania, udziwnienia, zdjêcia poruszone... Mo¿e w³anie na przekór tym nowinkom poszukujê piêkna w harmonii przyrody.
Moja wystawa jest zbiorem æwiczeñ i wprawek fotograficznych. S¹ to poszukiwania w³asnych punktów widzenia. Obcowanie ze wiat³em, kszta³tem i kolorem, szkolenie warsztatu do
fotografii pejza¿owej. Poprzez wystawê chcê pokazaæ zauwa¿one szczegó³y, odbicia w wodzie, wspania³e za³amania wiat³a na niegu... Piêkno nawet w dzieñ pochmurny... Chcê zwróciæ
uwagê na zjawiska, które czêsto s¹ niezauwa¿ane w codziennym popiechu  na otaczaj¹ce nas
kszta³ty, cienie, pó³tony, rytmy, blaski.

Zaspa

Teciowa

Zielony las
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JUWENALIA WARSZAWSKIE 2005
5 maja  Studnia 2005  piknik  PW
6 maja  Studnia 2005  turnieje sportowe, koncert SDM  PW
7 maja  Studnia 2005  Przegl¹d Piosenki, KSU  PW
7 maja  Medykalia  Medykalia w Medyku, CLOSTERKELLER  AM
7-8 maja  Juwenalia Artystyczne, performance i heppeningi  AT, AM, ASP
8 maja  Studnia 2005  IRA  PW
12 maja  Ursynalia  festiwal szant  SGGW
12 maja  PELE MELE 2005  ca³odniowe zawody sportowe na AWF  AWF
13 maja  Juwenalia na Sportowo  zawody sportowe w Gmachu G³ównym PW,
Wielkie Grilowanie, Wielki Piknik, na krórym zagraj¹: INDIOS BRAVOS,
HEY, D¯EM  PW
13 maja  Ursynalia  zagraj¹: FISZ, £ONA, O.S.T.R., AFROKOLEKTYW,
TRANS  GLOBAL UNDERGROUND, PAPA DANCE, PUDELSI  SGGW
14 maja  WIELKA PARADA STUDENCKA  Warszawskie Uczelnie Wy¿sze
14 maja  IMPREZA G£ÓWNA: Wioska Akademicka 2005,
Extreme Zone  strefa sportów ekstremalnych,
Strefa Muzyki  zagraj¹ zespo³y studenckie oraz DAAB, T.LOVE, WILKI
 Warszawskie Uczelnie Wy¿sze
15 maja  Medykalia  Impreza na Piêci  AM
20 maja  Sabinkalia  SGH
20 maja  Juwenalia na UKSW  zagraj¹: VOO VOO, HAPPY SAD,
BOHEMA, MALEO REGGE ROCKERS, GOOD RELIGION  UKSW
20-21 maja  MikroRivenalia  PW
20-21 maja  Ustronalia  PW
20-21 maja  ¯aczkonalia  PW
20 maja  Mega Wat czystego Hip-Hopu  zagraj¹: KALIBER 44,
FENOMEN, GRAMATYK i inni  WAT
21 maja  wiêto Sportu na WAT  WAT
22 maja  Parada Jachtów WAT  WAT

NA WSZYSTKIE IMPREZY WSTÊP WOLNY
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