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Studenckie impresje
Swoje obrazy, wykonane ró¿nymi technikami plastycznymi (pastele suche i t³uste, szkice wêglem),
prezentuje siedmioro
¿aków Akademii: Marcin Kêdzierski (III rok
WMT), Ireneusz Grala (III rok WCY), Mariola Baranowska (II
rok WIC), Aleksandra
Dobosz (II rok WIC),
Arkadiusz Wrzosk (II
rok WCY), Anna Bryzek (II rok WCY)
i Marta Lingowska (II
rok WCY).
Zajêcia w Kole Plastycznym Klubu WAT odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu: we wtorki i czwartki w godz. 14:00-19:00. Osoby odwiedzaj¹ce pracowniê plastyczn¹ maj¹ do dyspozycji zarówno ca³e
wyposa¿enie malarskie (farby, sztalugi), jak i fachow¹ opiekê-korektê prowadz¹cych zajêcia artystów plastyków: Krystyny Styburskiej i W³adys³awa Madeja. Tworzeniu dzie³ towarzysz¹ te¿ rozmowy o sztuce oraz studiowanie fachowej literatury.(ed)
Zdzis³awaKról

Zdzis³awaKról

Studia postaci, martwe natury, kwiaty, pejza¿e, kopie i pastisze dzie³ wielkich mistrzów to tematyka wiêkszoci
sporód ponad 40 prac malarskich autorstwa studentów  cz³onków dzia³aj¹cego przy naszej uczelni Ko³a Plastycznego, które na wspólnej wystawie od 10 maja do 30 czerwca br. mo¿na ogl¹daæ w hollu Klubu WAT.

14 maja br. mieszkañcy Warszawy i okolic
mieli okazjê obejrzeæ rekonstrukcjê bitwy pod
Raszynem 1809 roku. W inscenizacji uczestniczy³o oko³o 300 ¿o³nierzy z Polski, Austrii,
Czech i Bia³orusi. Po stronie wojsk polskich, obok 1. Pu³ku Piechoty Legii Nadwilañskiej, walczy³ pododdzia³ historyczny Wojskowej Akademii Technicznej, który
ju¿ nied³ugo stanie siê 4.Pu³kiem Piechoty Królestwa Polskiego. (pp)

OK£ADKA: Juwenalia warszawskie 2005  Wielka Parada Studencka. Zdjêcie: Zdzis³awa Król
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Zdjêcia: sier¿. pchor.Pawe³ Pizoñ
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AKTUALNOCI
Nowe w³adze uczelni

BÊDZIE PROMOCJA
W pi¹tek 24 czerwca na Stadionie OSS WAT odbêdzie siê
w naszej uczelni uroczysta promocja na pierwszy stopieñ oficerski, po³¹czona z zakoñczeniem roku akademickiego.

Prorektorzy i dziekani ju¿ wybrani
Podobnie jak we wszystkich uczelniach wy¿szych w Polsce,
tak i w Wojskowej Akademii Technicznej ¿ylimy przez ostatni miesi¹c wyborami do w³adz i cia³ kolegialnych naszej Alma
Mater. Wybieralimy przedstawicieli do Senatu, rad wydzia³owych, rad naukowych instytutów techniki wojskowej, uczelnianego i wydzia³owych kolegiów elektorów i wreszcie dziekanów
wszystkich wydzia³ów akademickich oraz prorektorów. By³ to
rzeczywicie d³ugi demokratyczny maraton wyborczy.

Zdzis³awa Król

16 maja wy³oniono prorektorów na kadencjê 2005-2008. Nowym prorektorem ds. naukowych zosta³ prof. dr hab. in¿. Leszek
R. Jaroszewicz, dotychczasowy dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej WAT. Prorektorem ds. kszta³cenia zosta³ ponownie wybrany prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski.
Wczeniej na wszystkich wydzia³ach akademickich odby³y
siê wybory dziekanów na kadencjê 2005-2008. I tak nowo wybranymi dziekanami zostali: Wydzia³u Cybernetyki  dr hab. in¿.
Andrzej Najgebauer; Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej  dr hab. in¿. Ireneusz Winnicki; Wydzia³u Elektroniki 
dr hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski; Wydzia³u Mechanicznego  dr
hab. in¿. Tadeusz Ka³doñski; Wydzia³u Mechatroniki  prof. dr
hab. in¿. Aleksandr Olejnik. Do 4 czerwca w³adze uczelniane uzupe³ni¹ nowo wybrani prodziekani.
Zarówno nowi prorektorzy, jak dziekani i prodziekani rozpoczn¹ urzêdowanie 1 wrzenia br. Ich sylwetki oraz g³ówne za³o¿enia ich programów wyborczych zaprezentujemy w czerwcowym numerze G³osu Akademickiego.
Jerzy Markowski

Na stopieñ podporucznika Wojska Polskiego, nadany przez
prezydenta RP, zostan¹ mianowani podchor¹¿owie z czwartego
roku studiów, kszta³c¹cy siê na wszystkich wydzia³ach i kierunkach prowadzonych w Akademii. Pocz¹tek uroczystoci o godz.
8:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy. (ed)

Promocja na pierwszy stopieñ oficerski ma bardzo widowiskowy charakter. Na zdjêciu uczestnicy Promocji 2004.
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Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2005 r.:
· wyrazi³ zgodê na z³o¿enie przez Komendanta WAT do ministra obrony narodowej wniosku o mianowanie prof. dr. hab.
in¿. Romualda Kaczyñskiego z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i
Fizyki Technicznej na stanowisko profesora zwyczajnego,
· wyrazi³ zgodê na z³o¿enie przez Komendanta WAT do ministra obrony narodowej wniosku o mianowanie prof. dr. hab.
in¿. S³awomira Neffe z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki
Technicznej na stanowisko profesora zwyczajnego,
· wyrazi³ zgodê na z³o¿enie przez Komendanta WAT do ministra obrony narodowej wniosku o mianowanie prof. dr. hab.
in¿. Tadeusza Niezgody z Wydzia³u Mechanicznego na stanowisko profesora zwyczajnego,
· wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. Marka
Adamkiewicza z Wydzia³u Cybernetyki na stanowisko profesora nadzwyczajnego, na okres 5 lat,
· wprowadzi³ nastêpuj¹ce zmiany do Uchwa³y Senatu WAT
Nr 70/I/2004 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad podzia³u
rodków finansowych na badania w³asne, w za³¹czniku do
uchwa³y: w pkt. 1 podpunkty 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
 publikacja naukowo-techniczna w innym czasopimie posiadaj¹cym numer ISSN oraz index, nie ujêta w podpunkcie
2) - 4 pkt. z tym, ¿e wydawnictwa wewn¹trzuczelniane - 1 pkt
 referat na cyklicznej konferencji miêdzynarodowej opublikowany w materia³ach: wydany w jêzyku kongresowym - 3 pkt., wydany w jêzyku polskim - 1 pkt.
Pe³n¹ treæ uchwa³ podjêtych przez Senat WAT na posiedzeniach w
dniach 24 marca i 28 kwietnia 2005 r. mo¿na znaleæ w serwisie
intranetowym Akademii.
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27 kwietnia br. prezydent RP Aleksander Kwaniewski wrêczy³ akt nadania tytu³u profesora nauk technicznych prorektorowi WAT ds. naukowych Tadeuszowi Niezgodzie. 11 maja br.
nominacjê profesorsk¹ odebra³ w Pa³acu Prezydenckim zas³u¿ony nauczyciel akademicki Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT Adam Józef Stolarski.
Prof. dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda jest specjalist¹ w dziedzinie
numerycznej analizy wytrzyma³ociowej z wykorzystaniem metody
elementów skoñczonych.
Kierowa³ pracami badawczymi, m.in. z nastêpuj¹cych
dziedzin: bezpieczeñstwo ruroci¹gów przemys³owych,
lotnictwo, in¿ynieria materia³owa i biomechanika. Opracowa³ numeryczn¹ metodê
wyznaczania stanu naprê¿eñ
resztkowych dla materia³ów
ceramicznych oraz metodê
analizy naprê¿enia w obszarze czo³a pêkniêcia ceramiki z wystêpuj¹cym efektem mostkowania.
Jest cz³onkiem Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej Cia³a Sta³ego Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Grupy Mechaniki Pêkania oraz The European Structural Integrity
Society. Obecnie, wraz z pracownikami Zak³adu Mechaniki Ogólnej, poza wieloma krajowymi, realizuje miêdzynarodowy projekt
ALCAS (Advanced and Low Cost Aircraft Structures), bêd¹cy
czêci¹ 6. Programu Badawczego Unii Europejskiej. Wspó³pracuje z Florida State University oraz Indiana State University.
Jest wspó³autorem 3 monografii, 50 artyku³ów w czasopismach
krajowych i zagranicznych oraz ponad 150 referatów prezentowanych na wielu konferencjach. Jedna z monografii, dotycz¹ca mikrostruktury ceramiki, znajduje siê aktualnie w procesie wydawniczym.
Do pozanaukowego hobby prof. Niezgoda zalicza podró¿e
i turystykê oraz aktywny wypoczynek na dzia³ce pod Warszaw¹. Interesuje siê te¿ literatur¹ historyczn¹, szczególnie dotycz¹c¹ okresu II wojny wiatowej. (ed)
Eliza Radzikowska

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2005 r.:
· wyrazi³ zgodê na z³o¿enie przez komendanta WAT do ministra
obrony narodowej wniosku o mianowanie prof. dr. hab. Jerzego
Gawineckiego z WCY na stanowisko profesora zwyczajnego,
· wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿.
Ryszarda Antkiewicza z WCY na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat,
· wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab. in¿.
Jana B³¹dka z WIC na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokrelony,
· pozytywnie zaopiniowa³ wniosek prorektora ds. kszta³cenia
o powo³anie mgr El¿biety Twardowskiej na kierownika Studium Jêzyków Obcych WAT,
· okreli³ zasady i tryb kierowania za granicê studentów Wojskowej Akademii Technicznej w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,
· okreli³ zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów wy¿szych
w Wojskowej Akademii Technicznej w roku akademickim 2006/
2007,
· ustali³ liczbê prorektorów i prodziekanów oraz okreli³ obszary ich odpowiedzialnoci na kadencjê 2005-2008,
· zmieni³ uchwa³ê Senatu Nr 135/I/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie organizacji i terminarza wyborów do organów i cia³
kolegialnych,
· zaakceptowa³ przyst¹pienie Wojskowej Akademii Technicznej
do Porozumienia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie systemu mobilnoci studentów MOSTECH.

Nominacje profesorskie

Prof. dr hab. in¿. Adam Józef Stolarski jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie problematyki dynamicznych niesprê¿ystych materia³ów i konstrukcji, wychowawc¹ wielu pokoleñ
budowlañców dla wojska
i ostatnio dla gospodarki kraju. Jest profesorem szanowanym i lubianym przez studentów, co jeszcze bardziej
podkrela Jego autorytet.
Akt nadania tytu³u profesor Stolarski odebra³ z r¹k
Aleksandra Kwaniewskiego w obecnoci ¿ony, dwóch córek i swojej mamy.
Zainteresowania pozanaukowe i dydaktyczne profesora obejmuj¹ czytanie literatury faktu i literatury historycznej. Dla relaksu profesor zajmuje siê ogrodem i jazd¹ na rowerze, a towarzysz¹
mu w tym jego najlepsi przyjaciele: dwa psy i dwa koty. (J. S.)
Eliza Radzikowska

Senat WAT postanowi³

G³os Akademicki nr 05/2005

AKTUALNOCI

Dolina w Akademii
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Zdzis³awa Król

Decyzj¹ ministra obrony narodowej nr 50/Kadr z dnia 5 kwietnia 2005 r. piêtnastu oficerów Wojskowej Akademii Technicznej,
z dniem 3 maja br. zosta³o mianowanych na wy¿sze stopnie wojskowe. Na stopieñ pu³kownika  pp³k Zdzis³aw Chudy i pp³k
Stanis³aw ¯ygad³o; na stopieñ podpu³kownika  mjr Andrzej
Wojciechowski; na stopieñ majora  kpt. Andrzej Knap, kpt.
Artur Król, kpt. Szymon Mitkow; na stopieñ kapitana  por.
Piotr Kurzyk, por. Tomasz Pa³ys, por. Robert Paszkowski, por.
S³awomir Staniaszek; na stopieñ porucznika  ppor. Mariusz
Chmielewski, ppor. Marcin Ga³uszkiewicz, ppor. Ireneusz Kaszczuk, ppor. Przemys³aw Kula, ppor. Jacek Wojtas. (oprac. ed)

Pami¹tkowe zdjêcie z w³adzami Akademii.

Pod ostrza³em studentów
W dniach od 10.05.2005 r. do 20.06.2005 r. w Wydziale In¿ynierii,
Chemii i Fizyki Technicznej WAT prowadzona jest ankieta, w której
studenci oceniaj¹ swoich nauczycieli. Ankieta jest anonimowa i obejmuje 127 nauczycieli akademickich, którzy prowadz¹ zajêcia w semestrze letnim. Wype³niaj¹ j¹ studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Oceniani s¹ m. in.: urzêduj¹cy dziekan i prodziekani, a tak¿e dziekan elekt oraz zas³u¿eni profesorowie wydzia³u
i pozostali nauczyciele akademiccy, do asystenta w³¹cznie.
Plan przeprowadzenia przebiega w nastêpuj¹cy sposób. Wyznaczony pracownik dziekanatu przychodzi na pierwsz¹ rozpoczynaj¹ca siê godzinê zajêæ do wybranego nauczyciela i w jego
obecnoci rozdaje studentom ankietê do wype³nienia. Po wype³nieniu zbiera ankiety, wk³ada je do koperty, któr¹ zakleja
i oddaje osobicie
dziekanowi. Analizy
ocen jakie wystawili
studenci poszczególnym nauczycielom
akademickich dokonuje osobicie dzieSwoich nauczycieli oceniaj¹ studenci wszystkich
kan Wydzia³u.
wydzia³ów akademickich WAT.
Ankieta obejmuje
miedzy innymi takie pytania: Czy nauczyciel jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajêæ?, Czy nauczyciel jest ¿yczliwy i taktowny wobec studentów?, Czy nauczyciel jest dostêpny w czasie wyznaczonych konsultacji?, Czy podoba ci siê metoda prowadzenia zajêæ? i wiele innych.
Zdzis³awa Król

Zdzis³awa Król

Nawi¹zanie wspó³pracy z zespo³ami badawczymi Wojskowej
Akademii Technicznej by³o celem wizyty jak¹ 29 kwietnia br. z³o¿yli w naszej Alma Mater przedstawicieli Doliny Lotniczej.
Wczeniej goæmi Doliny by³y w³adze Akademii: rektor, prof.
dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski; z-ca komendanta, dr hab. in¿.
Zygmunt Mierczyk; prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Niezgoda i dziekan Wydzia³u Mechatroniki, prof. dr hab.
in¿. Aleksander Olejnik.
Tadeusz Zebrowski i Ryszard Kochanowski (obaj z PZL widnik S. A.), Andrzej Majka (Politechnika Rzeszowska), Edward
Margañski (Zak³ad Remontów i Produkcji Sprzêtu Lotniczego),
Kazimierz Borla, Robert Haligowski i Tadeusz Gancarczyk (wszyscy z WSK PZL Rzeszów) i Jan Dobrowolski zapoznali siê zarówno z histori¹ i osi¹gniêciami Akademii, jak i jej obecn¹ baz¹
naukowo-badawcz¹. Szczególne zainteresowanie okazywali podczas zwiedzania laboratoriów i pracowni na Wydzia³ach: Mechatroniki, Mechanicznym, Elektroniki, In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej, a tak¿e w Instytucie Optoelektroniki.
Stowarzyszenie Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u Lotniczego Dolina Lotnicza utworzyli 1.04.2003 r. zwi¹zani z lotnictwem,
wiod¹cy przedsiêbiorcy Polski po³udniowo-wschodniej.
Celem przedsiêwziêcia by³o, i nadal jest,
przekszta³cenie po³udniowo-wschodniej
Polski, znanej z rozwiniêtego przemys³u
lotniczego
oraz
orodków szkolenia
Przedstawiciele Doliny Lotniczej podczas wizyty
pilotów, w jeden
na Wydziale Mechatroniki.
z wiod¹cych w Europie regionów lotniczych, który bêdzie dostarcza³ ró¿norodne produkty i us³ugi z zakresu przemys³u lotniczego dla najbardziej
wymagaj¹cych klientów. Przyczyniæ siê to ma do dynamicznego
rozwoju regionu, zwiêkszenia liczby miejsc pracy oraz poprawy
warunków ¿ycia mieszkañców. Wiêkszoæ firm stowarzyszonych
w Dolinie jest zlokalizowanych w województwie podkarpackim, a jej serce le¿y w stolicy tego regionu  Rzeszowie.
Obecnie w sk³ad Stowarzyszenia Dolina Lotnicza wchodzi 21 cz³onków z regionu (Avio Polska Sp. z o. o., E & K Sp.
z o.o., Goodrich Krosno Sp. z o.o., MARCO export-import Rzeszów, Mielec ARR, M&M air cargo service Polska S.A., Politechnika Rzeszowska, Pratt & Whitney Kalisz, PZL-widnik
S.A., PZL-Mielec Sp. z o.o., Rzeszów ARR, Serwis Samolotów
Historycznych, Snecma Polska Sp. z o.o., Ultratech Sp. z o.o.,
Wietpol Z.P.Chr., WSK PZL-Krosno S.A., WSK PZL-Rzeszów S.A., Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych, WZK
PZL-Mielec Sp. z o.o., Zak³ad Remontów i Produkcji Sprzêtu
Lotniczego, Zak³ady Narzêdziowe w Mielcu), a kolejni zainteresowani przechodz¹ proces aplikacyjny. Liczbê 100 cz³onków
Stowarzyszenie planuje osi¹gn¹æ w ci¹gu najbli¿szych kilku
lat. Cz³onkiem Doliny Lotniczej mo¿e zostaæ przedsiêbiorstwo lub instytucja zwi¹zana z przemys³em lotniczym, posiadaj¹ce rekomendacjê przynajmniej dwóch obecnych cz³onków Stowarzyszenia. (ed)

Awansowali

Jan Skoczyñski
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Flight Test Center i Dryden Research Center w bazie lotniczej
Edwards w Kalifornii oraz BAE System w Warton.
Ogromne zainteresowanie wzbudzi³a prezentacja programu
badañ w locie najnowszego i najwiêkszego samolotu pasa¿erskiego Airbus
A-380, przez szefa
oblatywaczy konsorcjum,
warto
wspomnieæ, i¿ pierwszy lot dwupok³adowego Airbus A-380
odby³ siê zaledwie Uczestnicy i organizatorzy sympozjum.
27 kwietnia tego roku.
Polskim, a jednoczenie WAT-owskim akcentem by³ referat
otwieraj¹cy sympozjum nt: Polish Aviation Engineering: Past,
Present and Future oraz dwie prezentacje w sesji nt.: Test Methods wyg³oszone przez dr hab. Andrzeja Panasa oraz dr hab.
Grzegorza Kowaleczkê z wydzia³u Mechatroniki. Tej sesji przewodniczy³ dr in¿. Piotr Zalewski z WAT, cz³onek paneli SCI oraz
organizator sympozjum.
Podczas sympozjum w kuluarach zorganizowano wystawê,
gdzie producenci sprzêtu s³u¿¹cego badaniom w locie zaprezentowali swe wyroby. Polskê reprezentowa³ Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych, który zajmuje siê badaniami kwalifikacyjnymi
sprzêtu lotniczego.
Po zakoñczonym sympozjum w dniach 12.05 i 13.05 2005r.
w Centrum Konferencyjnym MON odby³o siê wiosenne spotkanie panelu SCI, w którym uczestniczyli p³k Jan Fiedor (DPZ) oraz
dr in¿. Piotr Zalewski (WAT). Cz³onkowie panelu bardzo wysoko
ocenili poziom merytoryczny sympozjum oraz jego organizacjê.

POLLAB z wizyt¹ w WEL

Zdzis³awa Król

5 maja br. w Laboratorium Kompatybilnosci Elektromagnetycznej Wydzia³u Elektroniki WAT (LABKEM WEL WAT) odby³o
siê posiedzenie Grupy Roboczej ds. kompatybilnoci elektromagnetrycznej Sekcji Elektryki Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Ze strony POLLAB-u w spotkaniu udzia³ wziêli
przewodnicz¹cy Sekcji Elektryki dr in¿. Józef Maliszewski oraz
sekretarz Sekcji mgr in¿. Tomasz Ma³yska. Wydzia³ Elektroniki reprezentowali: prodziekan ds. naukowych dr hab. in¿. Marian Wnuk,
prof. WAT, kierownik LABKEM WEL WAT dr in¿. Bartosz Orliñski oraz dr in¿. Leszek Nowosielski i dr in¿. Janusz Turczyñski.
W trakcie spotkania omawiane by³y przede wszystkim problemy zwiazane z realizacj¹ badañ miêdzylaboratoryjnych z zakresu
kompatybilnoci elektromagnetycznej. Kierownik naszego Laboratorium, maj¹c na uwadze du¿e znaczenie tych badañ dla potwierdzenia kompetencji laboratoriów, szczególnie na etapie ubiegania siê o akredytacjê Polskiego Centrum Akredytacji (PCA),
wyst¹pi³ z wnioskiem zorganizowania takich badañ na prze³omie
roku 2005 i 2006. Badania te mia³yby na celu przeprowadzenie
porówniania wyników uzyskanych przez ró¿ne laboratoria, w trakcie realizacji pomiarów emisyjnoci urz¹dzeñ w zakresie zaburzeñ
promieniowanych w pamie od 30MHz do 1GHz. LAB-KEM WEL
WAT ma du¿e szanse zostaæ koordynatorem tych badañ.
Podczas spotkania gocie mieli okazjê zapoznaæ siê z mo¿liwociami technicznymi i baz¹ aparaturow¹ naszego Laboratorium wyposa¿onego m.in. w komorê bezodbiciow¹ przeznaczon¹ do badañ z zakresu kompatybilnoci elektromagnetycznej
i techniki antenowej.
Powo³any w 1991r. POLLAB jest organizacj¹ dobrowoln¹, zrzeszaj¹c¹ laboratoria badawcze i pomiarowe: jednostek badawczorozwojowych, wy¿szych uczelni, zak³adów produkcyjnych i us³ugowych. Stanowi forum wspó³dzia³ania, wymiany dowiadczeñ i informacji w zakresie metod badawczych, wyposa¿enia do badañ i pomiarów oraz systemów jakoci zgodnych z norm¹ PN-EN 17025.

dr in¿. Piotr Zalewski

Sukcesy studentów WAT w Rumunii

dr in¿. Bartosz Orliñski
kierownik LABKEM WEL WAT

W dniach 9-11 maja br. w Centrum Konferencyjnym MON odby³o siê sympozjum zorganizowane pod patronatem Panelu Systems Concepts & Integration RTO/NATO oraz organizacji skupiaj¹cych rodowiska lotnicze zwi¹zane z badaniami w locie: Flight
Test Technology (FTT) oraz Society of Flight Test Engineers (SFTE)
nt. Flight Test  Sharing Knowledge and Experience. Tematem sympozjum by³y szeroko rozumiane badania w locie sprzêtu lotniczego
w tym: samolotów, mig³owców oraz obiektów bezza³ogowych.
W sympozjum, które otworzy³a pani Barbara Wood przewodnicz¹ca FTT oraz dr Jim Wickes przewodnicz¹cy panelu SCI,
wziê³o ponad 130 uczestników z kilkunastu krajów Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Indii.
Do najciekawszych referatów nale¿y zaliczyæ prezentacje najnowszych wojskowych programów lotniczych: amerykañskiego Lockheed F-35 Joint Strike Fighter, europejskiego Eurofighter, a tak¿e SAAB J-39 Gripen. Zaprezentowano potencja³ badawczy i dorobek najwiêkszych orodków badawczych m.in. US
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Badania w locie i prace RTO/NATO

W dniach 19-21.05.2005 r. w Academia Tehnica Militara
w Bukareszcie odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów CERC2005, w której udzia³ wziêli studenci
z: Bu³garii, Czech, Francji, Niemiec, Rumunii, Wêgier oraz Wojskowej Akademii
Technicznej. Nasz¹
Uczelniê reprezentowali: sier¿. pchor.
Micha³ Stegliñski
z Wydzia³u Mechanicznego, ppor. £ukasz Szmit z Wydzia³u
Mechatroniki
i sier¿. pchor. Janusz
T o m a s i a k
z Wydzia³u Elektroniki.
Podczas konfeReprezentanci WAT w Rumunii (od lewej): sier¿.
pchor. Janusz Tomasiak, sier¿. pchor. Micha³ Sterencji
wyg³oszono
gliñski i ppor. £ukasz Szmit.
ponad 150 referatów
w 14 kategoriach tematycznych. Wystêp naszych reprezentantów okaza³ siê bardzo owocny, bowiem pchor. Micha³ Stegliñski
G³os Akademicki nr 05/2005
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Instytut Podstawowych
Problemów Technik
Polska Akademia Nauk

wiêtokrzyska 21, 00-049 Warszawa
http://www.ippt.gov.pl/post-graduate_school/

Studium doktoranckie IPPT PAN
og³asza

konkurs przyjêæ na studia doktoranckie
w nastêpuj¹cych specjalnociach:
·
·
·
·

Materia³y wielosk³adnikowe
Materia³y i konstrukcje inteligentne
Zniszczenie materia³ów i konstrukcji
Ultradwiêki i optyka w medycynie i technice

Og³oszenie kierowane jest do absolwentów wydzia³ów mechanicznych, in¿ynierii materia³owej, budownictwa, fizyki, geofizyki, matematyki i kierunków pokrewnych. Kandydaci powinni posiadaæ dyplom magistra.
Termin rozpoczêcia studiów 01.10.2005.
Termin egzaminu 04.07.2005 Liczba miejsc ograniczona.
Podania nale¿y sk³adaæ do dnia 20.06.2005
w sekretariacie Studium Doktoranckiego IPPT PAN
wiêtokrzyska 21, 00-049 Warszawa, pok. 421
Bie¿¹cych informacji udziela
Sekretariat Studium Doktoranckiego IPPT PAN,
tel. (0-22) 826 12 81 w. 219
fax: (0-22) 826 98 15, e-mail: mweglow@ippt.gov.pl
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Warsztaty normalizacyjne w NATO
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu strony polskiej, jak i NATO
Standardization Agency (NSA), pomiêdzy Ministerstwem Obrony Narodowej RP a NSA zawarto porozumienie, na mocy którego w Zak³adzie Logistyki, Normalizacji i Kodyfikacji WAT (ILSDiW), zorganizowano i przeprowadzono w 2004 r. dwie edycje
kursu specjalistycznego STANDARDIZATION WHITIN
NATO. Kursy, w jêz. angielskim, prowadzi³a g³ównie kadra Zak³adu, wspierana specjalistami z Agencji Standaryzacyjnej NATO, Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji
(WCNJiK), Sztabu Generalnego WP
oraz Polskiej Akademii Nauk.
Praktyczna realizacja postanowieñ
porozumienia wymaga jednak ci¹g³ego
szkolenia kadry Zak³adu z zakresu dzia³alnoci standaryzacyjnej w NATO. Celem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu merytorycznego i dy- Przed Kwater¹ G³ówn¹ NATO.
daktycznego realizowanych kursów
specjalistycznych, kadra Zak³adu bierze udzia³ w warsztatach
normalizacyjnych, podczas których zapoznaje siê z praktyczn¹
dzia³alnoci NSA w Brukseli.
W warsztatach normalizacyjnych zorganizowanych przez
NATO Standardization Agency w styczniu br. wziê³o udzia³ 7
osób z Polski: 2 oficerów z WAT or az 5 z WCNJiK. Akademiê
reprezentowali kpt. dr in¿. Szymon Mitkow i kpt. mgr in¿. Ryszard Lewiñski. Zajêcia szkoleniowe prowadzili specjalici
z NSA oraz Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy
Kwaterze G³ównej NATO.
Tematyka szkolenia obejmowa³a m. in.: politykê normalizacyjn¹ realizowan¹ przez NATO, organizacjê i funkcjonowanie
NATO Standardization Agency, wykorzystanie technologii internetowych w obszarze normalizacji, specyfikê pracy grup
roboczych i paneli odpowiedzialnych za proces opracowywania dokumentów normalizacyjnych w NATO.
Poniewa¿ dyrektorem NSA jest Polak, gen. bryg. Julian Maj,
uzyskanie wszelkich informacji o dzia³alnoci normalizacyjnej
w NATO nie jest problemem, a poszerzanie wiedzy z tego zakresu jest bardzo szczegó³owe. Na zajêciach zapoznalimy siê z obecn¹ struktur¹ i zadaniami Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, oraz umiejscowieniem Agencji w tej strukturze.
Udzia³ w warsztatach normalizacyjnych stworzy³ okazjê do
zacienienia kontaktów w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleñ przez ILSDiW WAT, WCNJiK oraz NSA dotycz¹cych standaryzacji w NATO. Efekty dobrej wspó³pracy widaæ w bie¿¹cej dzia³alnoci ILSDiW WAT. Mamy nadziejê, ¿e zdobyta wiedza zostanie wykorzystana zarówno w dzia³alnoci dydaktycznej podczas
prowadzenia kursów STANDARDIZATION WHITIN NATO
organizowanych w Akademii, jak i w pracy naukowej Instytutu.
Jestemy przekonani, ¿e uzyskane podczas naszego pobytu
w NSA dowiadczenia bêd¹ stanowi³y podstawê do rozwijania
tego typu szkoleñ w przysz³oci ze zwiêkszonym udzia³em oficerów WAT. Umo¿liwi¹ te¿ innym nauczycielom akademickim naszej
Alma Mater wziêcie udzia³u w szkoleniach w NSA w Brukseli.
Ryszard Lewiñski

zdoby³ drug¹ nagrodê w kategorii Ko³owe i g¹sienicowe pojazdy opancerzone za pracê nt. Propulsion systems for modern vehicles,
natomiast ppor.
£ukasz Szmit 
równie¿ drug¹
nagrodê w kategorii Systemy
uzbrojenia za
pracê pt. Project of 5,56 mm
modular bullpup assault rifle.
Organizatorzy konferencji
zapewnili jej Dyplom ppor. £ukasza Szmita za zdobycie II miejsca w
uczestnikom nie kategorii Systemy uzbrojenia.
tylko doskona³¹ atmosferê wymiany dowiadczeñ naukowych,
ale równie¿ mo¿liwoæ zapoznania siê z bukareszteñsk¹ uczelni¹
oraz dziedzictwem kulturowym i histori¹ Rumunii. Doskona³¹ do
tego okazj¹ by³a wycieczka do Pa³acu Pleszow, zorganizowana
po uroczystym zakoñczeniu konferencji.
R.W.

mjr dr in¿. Szymon Mitkow
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ZESPÓ£ ELEKTRONIKI KWANTOWEJ
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Puzewicz

Zespó³ Elektroniki Kwantowej (ZEK), pod kierownictwem
profesora Zbigniewa Puzewicza, w³¹czony jest w strukturê organizacyjn¹ Instytutu Optoelektroniki, Wydzia³u Techniki Wojskowej WAT. Zespó³ Elektroniki Kwantowej rozpocz¹³ dzia³alnoæ w 1994r, czyli od chwili po³¹czenia Instytutu Elektroniki
Kwantowej WATz Instytutem Optoelektroniki WAT. Kierownikiem Zespo³u Elektroniki Kwantowej jest od 1994 r. prof. dr
Zbigniew Puzewicz, który do 1994 r. by³ komendantem Instytutu
Elektroniki Kwantowej WAT.
Zespó³ Elektroniki Kwantowej ma charakter jednostki badawczo-technicznej i konstruktorskiej. Realizowane prace dotycz¹ szeroko pojêtej tematyki detekcji obiektów termicznych, stanowi¹cych ród³o promieniowania podczerwonego MWIR (Medium Wave InfraRed), konstrukcji uk³adów naprowadzania rakiet (tzw. g³owic samonaprowadzaj¹cych), urz¹dzeñ szkolno-treningowych, nad¹¿nych uk³adów ledz¹cych, opracowywania
algorytmów pracy tych urz¹dzeñ oraz analizy sygna³ów roboczych. Zespó³ Elektroniki Kwantowej mo¿na uznaæ za kontynuatora prac badawczo-konstrukcyjnych w dziedzinie techniki
wojskowej do 1994 r prowadzonych w Instytucie Elektroniki
Kwantowej WAT.
Pracownicy ZEK w wyniku wieloletnich dowiadczeñ wyspecjalizowali siê w dziedzinach optoelektroniki, elektroniki i mechaniki precyzyjnej przyrz¹dów, podzespo³ów i specjalistycznych modu³ów urz¹dzeñ techniki wojskowej i cywilnej, specjalistycznego oprzyrz¹dowania komputerowego i oprogramowania
tych urz¹dzeñ. Wiod¹cymi specjalistami s¹: w dziedzinie optoelektroniki  pp³k mgr in¿. Janusz Noga, w dziedzinie elektroniki
 mgr in¿. Andrzej Styburski.
Rozwój optoelektroniki wojskowej i cywilnej na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, do którego znacz¹cy wk³ad wnieli
pracownicy IEK, a nastêpnie ZEK, zaowocowa³ opracowaniem
wielu optoelektronicznych systemów wojskowych, a zw³aszcza:
Ø systemu kierowania ogniem MERIDA,
Ø systemu kierowania ogniem DRAWA,
Ø systemu szkolno-treningowego DRAWA-T,
Ø systemu ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym SSC
OBRA.
Niestety, tylko nieliczne tematy, których zasadnoæ wykazano, i do których realizacji IEK by³ przygotowany, by³y realizowane. Mo¿na to t³umaczyæ przede wszystkim skromnymi rodkami
finansowymi, a ponadto faktem zwi¹zania naszego wojska z Uk³adem Warszawskim. Najbardziej jaskrawym przyk³adem trudnoci w przeforsowaniu prac, szczególnie wdro¿eniowych, nad
systemem kierowania ogniem MERIDA by³o przeciwstawienie polskiemu opracowaniu (a nastêpnie i produkcji przez polski
przemys³) prac prowadzonych w ówczesnym ZSRR i CSRS, chocia¿ by³y one opónione i na ni¿szym poziomie naukowym i technicznym od rozwi¹zania, które proponowa³, opracowa³ i wdro¿y³
Instytut Elektroniki Kwantowej WAT.
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Najwiêkszym osi¹gniêciem naukowym i technicznym IEK by³o
opracowanie i wdro¿enie do produkcji przemys³owej na du¿¹
skalê w (w Przemys³owym Centrum Optyki) i nastêpnie na wyposa¿enie wojsk systemu kierowania ogniem armaty czo³gowej
MERIDA. By³ to system bardzo nowoczesny, przewy¿szaj¹cy
swymi parametrami rozwi¹zania analogicznych systemów innych
krabów dawnego Uk³adu Warszawskiego i w pe³ni dorównuj¹cy
rozwi¹zaniom stosowanym w krajach NATO.
Kontynuacj¹ prac w najistotniejszym kierunku modernizacji
czo³gów, tj. zwiêkszenia skutecznoci armaty czo³gowej, by³o
opracowanie systemu kierowania ogniem DRAWA. By³ to
system przeznaczony do modernizacji systemu TPD-K1 czo³gu
T-72. System ten w istotny sposób polepsza³ w³asnoci bojowe
czo³gu T-72 i umo¿liwia³:
 dzienno-nocn¹ obserwacjê i rozpoznanie celów dokonywane przyrz¹dami obserwacyjno-celowniczymi,
 pomiar odleg³oci z dok³adnoci do 10m za pomoc¹ dalmierza laserowego,
 automatyczne wypracowanie w krótkim czasie danych ogniowych niezbêdnych do oddania celnego strza³u.
Urz¹dzeniem ostrzegaj¹cym przed opromieniowaniem laserowym, by³ opracowany w IEK WAT
system Obra. System przeznaczony
zosta³ dla czo³gu T72, wykrywa³ i sygnalizowa³ opromieniowanie
czo³gu
przez
dalmierze
i owietlacze lasero- System samoos³ony czo³gu SSC OBRA.
we, oraz wypracowywa³ dane dla przeciwdzia³ania. System ten jest obecnie powszechnie stosowany na pok³adach pojazdów bojowych.
Do systemu kierowania ogniem DRAWA w Instytucie Elektroniki Kwantowej
WAT opracowano
system szkolno-treningowy DRAWA-T.
Od pocz¹tku lat
90. XX wieku zespó³
pracowników Instytutu
Elektroniki
Kwantowej WAT
rozpocz¹³ prace nad
tematyk¹ Przenonego Przeciwlotniczego System szkolno-treningowy DRAWA-T.
Zestawu Rakietowego. W wyniku prac powsta³y nowoczesne
wersje koordynatora g³owicy samonaprowadzaj¹cej (GSN), bloku elektroniki GSN oraz mechanizmu startowego. Bardzo istotG³os Akademicki nr 05/2005
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nym aspektem
opracowañ
by³o przejcie
od analogowej
do cyfrowej logiki algorytmu
naprowadzania rakiety.
Prace te od
1994 r. by³y
rakietowy PPZR FROM; Pocisk wraz z wyrzutni¹
kontynuowa- Zestaw
wyposa¿on¹ w mechanizm startowy oraz naziemn¹ bateriê
ne w Zespole zasilaj¹c¹ NBZ.
Elektroniki
Kwantowej WAT. W ten sposób we wspó³pracy z innymi orodkami badawczymi i przemys³owymi powsta³ system obrony przeciwlotniczej PPZR GROM. Na potrzeby prac badawczo-rozwojowych opracowano i wykonano w ZEK WAT unikalne oprzyrz¹dowanie specjalizowane, w tym m.in.; Stanowisko Badañ Dynamicznych oraz Mobilne Stanowisko Pomiarowe.
Stanowisko Badañ Dynamicznych umo¿liwia badania symulacyjne przebiegu sygna³ów elektronicznych oraz symulacjê toru
lotu pocisku rakietowego przy zadanych zak³óceniach (np. flary). To stanowisko badawcze stanowi komputerow¹ symulacjê
poszczególnych bloków funkcjonalnych pocisku rakietowego,
do których do³¹czane s¹ realne bloki; koordynator, blok elektroniki, czy mechanizm startowy. Pozwala to przed poligonowymi
strzelaniami sprawdziæ symulacyjnie poprawnoæ pracy tych bloków, ich odpornoæ na zak³ócanie, a co najwa¿niejsze, porównaæ
nastêpnie symulacyjne przebiegi sygna³ów elektronicznych z realnymi rejestracjami wykonanymi podczas strzelañ poligonowych, odebranymi telemetrycznie z pok³adu lec¹cej rakiety.
Parametry lotne rakiety podczas badañ poligonowych s¹
równie¿ rejestrowane przy pomocy aparatury zainstalowanej
w Mobilnym Stanowisku Pomiarowym. Stanowisko to wyposa¿one jest w zestaw wielozakresowych uk³adów detekcyjnych
w zakresie MWIR, kamery VIDEO oraz termowizyjn¹, rejestruj¹ce przebieg lotu rakiety.
W wyniku prac badawczo-rozwojowych nad zestawem PPZR
GROM, prowadzonych we wspó³pracy z ró¿nymi orodkami techniki wojskowej, opracowano specjalizowane kontenery zestawów rakietowych GROM, instalowane na ró¿nych platformach
bojowych. Powsta³ system POPRAD, zestaw JODEK , czy zestaw BIA£A.
Dla potrzeb uczenia i doskonalenia techniki naprowadzania
PPZR GROM na cel rzeczywisty w ZEK WAT opracowano urz¹dzenie szkolno-treningowe UST-1 GROM. System ten umo¿liwia w warunkach
polowych równoczesny trening
4 operatorów
zestawów boj o w y c h
GROM, stwarzaj¹c niemal
rzeczywist¹
symulacjê pracy zestawu bojowego
od PPZR GROM zainstalowany na ró¿nych platformach bojoprzechwyce- wych.
G³os Akademicki nr 05/2005

nia celu, poprzez
ledzenie, a¿ do
wystrzelenia pocisku rakietowego
(pe³na symulacja
sekwencji zastosowania zestawu
wraz z sygna³ami
wietlnymi i odg³osami pracy zeÆwiczenia polowe operatorów PPZR GROM przy postawu bojowego). mocy trena¿era UST-1.
W konsekwencji
przeprowadzonego æwiczenia kursanci nabywaj¹
praktykê w wykorzystaniu zestawu
bojowego i s¹ bezstronnie oceniani
przez system komputerowy jednostki centralnej trena¿era.
Trena¿er
UST-1 GROM uzy- Ekran kontrolny prowadz¹cego wiczenia z wykorzyska³ nagrodê DE- staniem trena¿era UST-1 GROM
FENDER na VIII
Miêdzynarodowym Salonie Przemys³u Obronnego Kielce 2000.
Ostatnio zrealizowan¹ prac¹ wdro¿eniow¹ na rzecz Marynarki Wojennej RP jest opracowanie i wykonanie modu³u detekcyjnego rakiety morskiej P22 SNIEGIR, pracuj¹cego w pamie redniej podczerwieni
MWIR. Zespó³
Elektroniki Kwantowej opracowa³
w pe³ni zamienny
modu³ detekcyjny
w miejsce oryginalnego (zakoñczony
resurs
roboczy
i w konsekwencji
lepa g³owica samonaprowadzaj¹ca). Opracowana
konstrukcja przesz³a pomylnie baModu³ detekcyjny rakiety morskiej P22.
dania eksploatacyjno-poligonowe
i zosta³a zastosowana w sprzêcie
bojowym na okrêtach Marynarki
Wojennej RP.
Z. P.
Zdjêcia: archiwum Zespo³u

Modu³ detekcyjny w g³owicy samonaprowadzaj¹cej
rakiety P22.
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NOWE STANDARDY W KRYPTOLOGII
Pracownicy naukowi Centrum Doskona³oci Kryptologii z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki WAT wraz
z pracownikami Instytutu Matematycznego PAN reprezentuj¹ polsk¹ naukê w nowym projekcie europejskim pod nazw¹ European
Network of Excellence in Cryptology  ECRYPT.

S³ów kilka o programie

ECRYPT jest europejskim odpowiednikiem Centrum Doskona³oci (Network of Excellence) w dziedzinie kryptologii planowanym na lata 2004-2008. Kryptologia, w rozumieniu tego projektu,
to nauka badaj¹ca techniki matematyczne jako metody dostarczaj¹ce poufnoci, tajnoci, autentycznoci i innych podobnych w³asnoci w informacji cyfrowej, to interdyscyplinarna dziedzina badañ maj¹ca wysoce istotny (strategiczny) wp³yw nie tylko na europejsk¹ gospodarkê, ale tak¿e na europejsk¹ spo³ecznoæ jako
ca³oæ. Jest jedynym, fundamentalnym sposobem zapewniaj¹cym
bezpieczeñstwo i prywatnoæ w zarz¹dzaniu dobrami cyfrowymi w Spo³eczeñstwie Informatycznym.
Zasiêg badañ projektu ECRYPT wynika ze zmieniaj¹cego siê
otoczenia (nowych niebezpieczeñstw) i modeli zagro¿eñ, z ci¹g³ego zmniejszania siê trudnoci obliczeniowej problemów matematycznych, z wymagañ nowych zastosowañ i wdro¿eñ kryptograficznych. Jego g³ównym celem jest zapewnienie ci¹g³ej integracji europejskich badañ zarówno akademickich, jak i gospodarczych oraz podtrzymywanie i wzmacnianie europejskiej doskona³oci w tych dziedzinach.
Prace w ramach projektu ECRYPT zosta³y podzielone tematycznie pomiêdzy 5 zespo³ów nazwanych wirtualnymi laboratoriami. S¹ nimi: STVL (laboratorium technik symetrycznych), AZTEC
(laboratorium technik asymetrycznych), PROVILAB (laboratorium
protoko³ów kryptograficznych), VAMPIRE (laboratorium bezpiecznych o efektywnych implementacji), WAVILA (laboratorium znaków wodnych i ochrony praw autorskich). Ka¿de laboratorium
posiada swojego koordynatora, a ich dzia³alnoæ zorganizowana
jest w grupach roboczych z wyznaczonym kierownikiem.
Do najistotniejszych dzia³añ integracyjnych w ramach projektu bêd¹ nale¿a³y: wspólne warsztaty naukowe, wymiana naukowców i studentów, tworzenie wspólnych narzêdzi i testów
porównawczych oraz stron internetowych i forum dyskusyjnych
bêd¹cych punktem skupiaj¹cym rozleg³¹ spo³ecznoæ kryptograficzn¹. Szeroka dzia³alnoæ bêdzie zawieraæ tak¿e programy
szkoleniowe, projektowanie maj¹ce na celu powstanie nowych
standardów oraz aktywne powstawanie nowych publikacji. Zespó³ projektowy osi¹gn¹³ masê krytyczn¹ i zasiêg wystarczaj¹cy
do realizacji kluczowych zagadnieñ w zadanej dziedzinie.
Ca³kowity koszt projektu szacuje siê na 8 418 432 . Bior¹
w nim udzia³ przedstawiciele przemys³u (9 firm) i nauki (23 uczelnie), w sumie 168 naukowców i 96 doktorantów z 14 krajów:
Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, W³och, Holandii,
Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. G³ównym koordynatorem projektu jest prof. Bart Preenel
z K.U.Leuven w Belgii.

Udzia³ pracowników WAT w projekcie

Pracownicy Instytutu Matematyki i Kryptologii WAT wraz
z pracownikami Instytutu Matematycznego PAN s¹ jednym z 32
uczestników projektu ECRYPT od jego pocz¹tków. W sk³ad tej
grupy wchodz¹ dyrektor IMiK prof. dr hab. n. mat. Jerzy Gawinec10

ki oraz pracownicy Instytutu: dr in¿. Piotr Bora, mgr in¿. Micha³
Misztal oraz mgr in¿. Krzysztof Mañk. Polska grupa bierze udzia³
w pracach 2 laboratoriów wirtualnych: technik symetrycznych
STVL i technik asymetrycznych AZTEC. W ramach STVL polscy
naukowcy pracuj¹ w grupie roboczej WG1 zajmuj¹cej siê opracowywaniem nowego szyfru strumieniowego oraz w grupie WG3
zajmuj¹cej siê badaniami strategicznymi w dziale kryptosystemów
symetrycznych. A w ramach AZTEC w grupie WG2 maj¹cej wypracowaæ alternatywy dla kryptosystemu RSA oraz w grupie WG4
badaj¹cej metody kryptoanalizy algorytmów asymetrycznych.
Wymienieni pracownicy WAT wziêli ju¿ udzia³ w kilku spotkaniach organizacyjnych i roboczych odbywaj¹cych siê w ramach
ECRYPT-u, m.in. w Pary¿u, Bonn, Interlaken oraz w Warszawie.
Uczestniczyli te¿ w jednej z pierwszych konferencji naukowych
zorganizowanych specjalnie z racji tego projektu, w tzw. warsztatach naukowych (workshop) na temat udowadnialnego bezpieczeñstwa. Warsztaty te odby³y siê na pocz¹tku listopada 2004 r.
na uczelni INRIA w Wersalu pod Pary¿em w ramach dzia³alnoci
laboratorium wirtualnego technik asymetrycznych AZTEC.
Oprócz uczestnictwa, polska grupa podjê³a siê tak¿e organizacji konferencji tego typu. Du¿y entuzjazm wród koordynatorów
i pozosta³ych uczestników projektu wywo³a³a polska propozycja
zorganizowania warsztatów naukowych na temat funkcji skrótu.
Funkcje skrótu to bardzo specyficzny typ algorytmów kryptograficznych wykorzystywany do zapewnienia np. integralnoci (czyli nienaruszalnoci) danych w tak istotnych protoko³ach kryptograficznych jak chocia¿by tak szeroko dyskutowany ostatnio
w Polsce (z racji powstania nowej ustawy) podpis cyfrowy. Temat
ten nie by³ pocz¹tkowo brany pod uwagê jako zagadnienie, którym mia³by siê zajmowaæ ECRYPT. Jednak¿e ostatnie badania i prze³omowe wyniki zw³aszcza w zakresie kryptoanalizy takich funkcji
skrótu jak SHA-0 i SHA-1, uwa¿anych do niedawna za bezpieczne, spowodowa³y koniecznoæ g³êbszego zajêcia siê tym tematem. Najlepszym rozwi¹zaniem wydaje siê tutaj w³anie zorganizowanie konferencji powieconej ca³kowicie temu jednemu zagadnieniu. Zebranie wszystkich nowych wyników ataków i aktualnego stanu wiedzy na temat znanych funkcji skrótu pozwoli oceniæ
rzeczywisty stan ich bezpieczeñstwa i pobudzi nowe konieczne
badania w tej dziedzinie. Z uwagi na fakt, i¿ w 2003 roku odby³a siê
w Warszawie miêdzynarodowa konferencja EUROCRYPT zdecydowano, ¿e warsztaty na temat funkcji skrótu odbêd¹ siê w Krakowie. Umo¿liwi to kryptologom z ca³ej Europy, i nie tylko, dalsze
poznawanie naszego piêknego kraju.

Zaproszenie na konferencjê

W dniach 23 i 24 czerwca br. Instytut Matematyczny PAN
wraz z Instytutem Matematyki i Kryptologii WAT, w ramach dzia³alnoci Europejskiej Sieci Doskona³oci ECRYPT, organizuj¹ w
Krakowie, w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Jagielloñskiego, konferencjê naukow¹ powiecon¹ funkcjom skrótu.
Przedmiotem konferencji bêd¹ ostatnie ataki na funkcje skrótu, nowe, kryptograficznie bezpieczne funkcje skrótu oraz konsekwencje ostatnich ataków dla bezpieczeñstwa struktur PKI i innych schematów kryptograficznych opartych na takich funkcjach.
Referaty wyg³osz¹ m. in.: Xiaoyun Wang, Eli Biham, Hans Dobbertin i Bart Preneel. M. M.
Szczegó³owe informacje o konferencji, sposób zg³aszania referatów
i rejestracji uczestników, zamieszczone s¹ na stronie: http://www.impan.gov.pl/BC/05Hash.html
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To by³ prawdziwie sportowy weekend
21 i 22 maja po raz kolejny obchodzilimy w naszej uczelni wiêto Sportu. Tradycyjnie, pierwszego dnia studenci, kadra zawodowa oraz
gocie rywalizowali ze sob¹ na obiektach Orodka Sportowego (wyniki w poszczególnych konkurencjach zamieszczamy na str. 14-15).
Drugiego dnia zabawa i sportowa rywalizacja przenios³y siê do Orodka Szkoleniowego WAT w Zegrzu, gdzie uroczycie zainaugurowano
jubileuszowy, 35 sezon ¿eglarski. (ed)

wiêto Sportu zainaugurowa³a uroczysta zbiórka na stadionie
OSS WAT.

Za wybitne osi¹gniêcia w sportach powszechnych
w 2004 r. ppor. Daniel Drogomirecki zosta³ wyró¿niony Nagrod¹ Ministra Obrony Narodowej.

Za wielokrotne reprezentowanie Klubu i postawê fair play
Nagrod¹ Prezesa UWKS WAT wyró¿niono ppor. Agnieszkê Kozick¹.

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii honorowej WAT.

Zastepca komendanta WAT p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk wrêcza odznaki cz³onkom kompanii honorowej naszej uczelni.
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Przemarsz kompanii honorowej przed trybun¹ g³ówn¹.
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W programie tegorocznego wiêta Sportu znalaz³y siê: studencki rajd
rowerowy po Puszczy Kampinoskiej,

marsz na orientacjê w³adz uczelni i zaproszonych goci,

turniej mini pi³ki siatkowej,

street ball (mini koszykówka),

12

turniej pi³ki no¿nej o Puchar Komendanta-Rektora WAT,

tenis ziemny,
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mecze pi³ki siatkowej kadra-studenci o Puchar Przechodni Stowarzyszenia Absolwentów WAT,

dwubój si³owy,

tenis sto³owy,
turniej pi³ki koszykowej,

turniej judo,
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strzelanie z trena¿era laserowego Beamhit,

13

¯eglarstwo to moja pasja

przeci¹ganie liny o Nagrodê Prezesa UWKS WAT

oraz parada jachtów

i rejsy wycieczkowe po Zalewie Zegrzyñskim.
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Zdjêcia: Zdzis³awa Król, Micha³ Bary³ka

turniej pi³ki pla¿owej kobiet i mêczyzn,

W latach 60. du¿¹ popularnoci¹ cieszy³a siê w wojsku akcja
obozów kondycyjnych dla kadry. Uczestniczy³em w organizacji takiego obozu na jachtach ¿egluj¹cych po Zatoce Gdañskiej. W tym
czasie na Wydziale Elektroniki WAT rozwija³o siê ¿eglarstwo turystyczne i rekreacyjne. W rejsach ródl¹dowych bra³o udzia³ coraz
wiêcej pracowników i ich rodzin. ¯eglowali Zbigniew Puzewicz( 1),
Wojciech Oszywa (2), Jerzy Dobosz (3), Mieczys³aw Piotrowaski, Kazimierz Dziêcio³owski (4), Tadeusz Machowski, Antoni Pietrzak, Zdzis³aw Jankiewicz (5) i wielu innych sympatyków ¿eglarstwa. Ze wzglêdu na pracê zawodow¹ nie startowa³em ju¿ w regatach miêdzynarodowych, ale bra³em udzia³ w regatach oraz imprezach turystycznych
na Zalewie Zegrzyñskim, a w czasie urlopów w obozach ¿eglarskich.
Jako instruktor uczestniczy³em równie¿ w kursach i egzaminach prowadzonych wewn¹trz Sekcji ¯eglarskiej klubu Legia.
Dzia³alnoæ ¿eglarsko-turystyczna w WAT faktycznie
rozpoczê³a siê ju¿ w roku 1952,
kiedy to na zorganizowany
przez CWKS (Legia od 1956
r.) obóz wêdrowny szkoleniowo-sta¿owy po Mazurach pop³ynê³a grupa WAT-owców.
Tworzy³em j¹ wraz z Ryszardem Foterekiem, W³adys³awem Koziorowskim, Zdzis³awem Paw³owskim i Mieczys³awem Jarczyñskim, póniejszym za³o¿ycielem Jacht Klubu ATOL. Z roku na
rok grupa ta stale siê powiêksza³a przejmuj¹c pod opiekê w Sekcji
¯eglarskiej wycofane z regat ³odzie Omega.
W drugiej po³owie lat 60. z³o¿ylimy w Stoczni Dowiadczalnej
LOK zamówienie WAT na dwie Omegi, za³atwiono je pozytywnie
dziêki staraniom Jerzego Czeszki. Jako specjalista tej klasy ³odzi dogl¹da³em ich budowy. Omegi otrzyma³y numery rejestracyjne 211
i 212, a ich bosmanami zostali Antoni Pietrzak i Zdzis³aw Jankiewicz.
£odzie stacjonowa³y na przystani Legii i wraz z innymi by³y wo¿one
na Mazury. W jednym roku trafi³y nawet (przez okno) do Laboratorium Miernictwa Wydzia³u Elektroniki  w celu remontu. Te ³odzie to
by³ pocz¹tek samodzielnej dzia³alnoci ¿eglarskiej w WAT.
W 1976 roku z inicjatywy prof. S. Kaliskiego powsta³ Instytut
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a w nim te¿ byli ¿eglarze.
Profesor wyrazi³ zgodê na za³o¿enie Sekcji ¯eglarskiej IFPiLM.
W 1978 r. Sekcja mia³a ju¿ pierwsz¹ w³asn¹ ³ód i uzyska³a rejestracjê
klubow¹ WOZ¯. By³em wród cz³onków za³o¿ycieli Sekcji, a po kilku
latach nawet jej komandorem. Sekcja powoli rozros³a siê do 4 jachtów kabinowych, które ka¿dego roku ¿eglowa³y po mazurskich jeziorach. Z czasem nad Instytutem zebra³y siê chmury, trzeba by³o co
zrobiæ nim zerwie siê wiatr. Wraz ze Zbigniew Patronem bylimy wydelegowani przez Sekcjê do prowadzenia rozmów z Klubem ¯eglarskim WAT w sprawie po³¹czenia. Tym razem ¿eglarzom uda³o siê
znaleæ na czas bezpieczny port. By³ to ju¿ rok 1993, cztery jachty
z IFPiLM wraz z za³ogami wesz³y w sk³ad K¯ WAT.
Dalej..., to ju¿ wspó³czesna historia.
Maciej S³ojewski
(1) Zbigniew Puzewicz  emerytowany pu³kownik, profesor, obecnie w Instytucie Optoelektroniki WAT. W 1963
r. kierownik zespo³u, który uruchomi³ pierwszy polski laser.
(2) Wojciech Oszywa  emerytowany pu³kownik, profesor na Wydziale Elektroniki
(3) Jerzy Dobosz  emerytowany pu³kownik, wyk³adowca na Wydziale Elektroniki
(4) Kazimierz Dziêcio³owski  nie¿yj¹cy ju¿ pu³kownik, profesor, komendant Wydzia³u Elektroniki
(5) Zdzis³aw Jankiewicz - emerytowany pu³kownik, profesor (Instytut Optoelektroniki), wyk³adowca podstaw
optoelektroniki.
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

Kryzys emocjonalny  czy to nowe zjawisko?
Kryzys jest pojêciem popularnym i czêsto
u¿ywanym w jêzyku potocznym. Mówi siê
o kryzysie ekonomicznym, spo³ecznym, kryzysie rodziny, ma³¿eñstwa, wartoci, itp. W medycynie kryzysem nazywamy nag³e pogorszenie siê stanu chorobowego pacjenta. Wiedza psychologiczna na temat kryzysu jest budowana od
oko³o 50 lat. Nie ma jednolitej teorii kryzysu, podobnie jak teorii stresu. Sk³adaj¹ siê na ni¹ wielorakie w¹tki, zarówno teoretyczne, jak
i wynikaj¹ce z praktyki klinicznej.
Wg aktualnych koncepcji psychologicznych kryzys oznacza przejciowy stan nierównowagi wewnêtrznej, wywo³any przez krytyczne
wydarzenie b¹d wydarzenia ¿yciowe, wymagaj¹cy istotnych zmian
i rozstrzygniêæ (Wanda Bandura-Madej 1999). Rozpoczyna siê, gdy
cz³owiek nie mo¿e rozwi¹zaæ jakiego trudnego problemu, gdy sytuacja trudna przekracza jego mo¿liwoci adaptacyjne. Wg s³ownikowych definicji, kryzys to znacz¹ce emocjonalne zdarzenie lub radykalna zmiana statusu w ¿yciu cz³owieka; chwila, gdy decyduje siê czy
dana sprawa lub dzia³anie bêdzie dalej postêpowaæ, czy ulegnie modyfikacji lub te¿ zostanie zakoñczone; stan cierpienia z towarzysz¹cymi
uczuciami zagro¿enia i lêku, prze¿ywanymi w zwi¹zku z wy¿ej wymienionymi zdarzeniami; punkt zwrotny na lepsze lub gorsze.
Optymistyczna teoria kryzysu mówi o odradzaniu siê. Wg niej
kryzys daje szansê na rozwój osobowoci i w konsekwencji mo¿e
doprowadziæ do zmiany na lepsze. Jest to mo¿liwe, jeli podejmiemy
skuteczn¹ interwencjê kryzysow¹, która koncentrowaæ siê powinna
na mocnych stronach osoby, która znalaz³a siê w traumatycznej sytuacji. Pocz¹tkowo zawsze zajmujemy siê samym cz³owiekiem, który
posiada okrelon¹ osobowoæ, w³asn¹ historiê ¿ycia, nastêpnie sytuacj¹ w której siê znalaz³, i z powodu której cierpi. Czêsto zdarzenia te
wykraczaj¹ poza zwyk³e dowiadczenia i przesz³y mo¿liwoci radzenia sobie z nimi.
Kryzysy emocjonalne s¹ naturaln¹ sk³adow¹ ludzkiego losu. Mimo
to zawsze wywo³uj¹ napiêcie, niepokój i lêk, a¿ dochodzi do momentu
przesilenia, a w konsekwencji rozwoju kryzysu. Mo¿e to oznaczaæ
zarówno podwy¿szone ryzyko wyst¹pienia zaburzeñ psychicznych,
jak i mo¿liwoæ adaptacyjnych przemian i szansê indywidualnego rozwoju. Warunkiem pe³nego wykorzystania tej szansy staje siê aktywnoæ w³asna i zdolnoæ otwarcia na przyjêcie pomocy interwencyjnej.
Oddzia³ywania takie s¹ kierowane nie tylko bezporednio do osoby
dotkniêtej lub zagro¿onej kryzysem, lecz tak¿e do jej najbli¿szego
otoczenia.
Gdy w rodzinie rodzi siê dziecko niepe³nosprawne, rodzice zawsze prze¿ywaj¹ szok, gdy¿ wi¹¿¹c z dzieckiem pewne ambicje
i plany na przysz³oæ, nie s¹ przygotowani na przyjêcie twardej
rzeczywistoci. Towarzysz¹ im: intensywny lêk o zdrowie i ¿ycie
dziecka, wstyd, za¿enowanie, poczucie zagubienia, w³asnej winy, chaos emocjonalny, lêk przed brakiem spo³ecznej akceptacji i utrat¹ w³asnej to¿samoci. W pierwszym etapie szoku rodzice prze¿ywaj¹ parali¿ zdolnoci do dzia³ania, który trwa kilka dni, ale s¹ te¿ przypadki
znacznego przed³u¿enia emocjonalnego.
Przyczyn¹ kryzysu mo¿e te¿ byæ ciê¿ka choroba i hospitalizacja.
Cz³owiek staje wówczas wobec wa¿nego problemu ¿yciowego. Nie
mo¿e od niego uciec, ani go rozwi¹zaæ w krótkim czasie. Lêk budzi
sama choroba: somatyczna lub psychiczna, a tak¿e jej nastêpstwa w
postaci inwalidztwa, mierci w³asnej czy te¿ najbli¿szej osoby. Wystêpuj¹ wówczas silne reakcje niepokoju i obaw, przygnêbienie, lêk
i strach, a niejednokrotnie, ju¿ w pocz¹tkowej fazie choroby, pojawiaj¹
siê gniew i agresja. Mog¹ siê pojawiæ tu dwojakiego rodzaju zachowania cz³owieka: zachowania adaptacyjne (sprzyjaj¹ rozwi¹zaniu problemu choæby czêciowo) i nieadaptacyjne (nie prowadz¹ do rozwi¹-
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zania problemu). G³ównym celem interwencji jest przywrócenie cz³owiekowi zdolnoci do samodzielnego i skutecznego zmagania siê
z problemami choroby i kryzysami w przysz³oci, czyli nauczenie go
nowych sposobów zachowania siê w sytuacjach trudnych.
Czêci¹ naszego ¿ycia s¹ utraty. mieræ bliskich osób jest sytuacj¹
kryzysow¹, nawet jeli by³a przewidywalna. Wywo³uje nie tylko silne
emocje zwi¹zane z utrat¹. Narusza te¿ poczucie w³asnej to¿samoci,
relacje z innymi i przekonanie o stabilnoci wiata. Kryzys jest tym
wyraniejszy, im bardziej utrata jest niespodziewana i w subiektywnym prze¿yciu niesprawiedliwa (jak np. mieræ dziecka).
Odpowiedzi¹ na utratê jest ¿a³oba, czyli proces psychologiczny,
somatyczny i spo³eczny, który spe³nia prawie wszystkie kryteria choroby. Osoby osierocone czuj¹ siê le, ich zdrowie i funkcjonowanie
spo³eczne pogarszaj¹ siê, pojawiaj¹ siê skargi na bezsennoæ, brak apetytu, spadek wagi cia³a, itp. Mimo tych cech, ¿a³oba nie jest chorob¹,
ale naturaln¹ reakcj¹ na krytyczne wydarzenie, jakim jest mieræ.
Z utratami wi¹¿¹ siê równie¿ rozwody i mog¹ mieæ podobny przebieg jak one. Podobn¹ sytuacj¹ kryzysow¹ jest utrata pracy. Niezale¿nie od antycypacji tego zdarzenia, jest dowiadczana jako szok. Czêste przekonania i uczucia towarzysz¹ce tej reakcji to poczucie klêski
i pora¿ki ¿yciowej, wstyd, poczucie zagro¿enia i bezsilnoci. Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ, ¿e ocena sytuacji po utracie pracy zale¿y od
wartoci jak¹ mia³a ona dla cz³owieka (stanowisko, przywileje, presti¿, satysfakcja, czerpane zadowolenie, wysokoæ zarobków).
Wydarzeñ, które mog¹ poprzedziæ kryzys lub go wywo³aæ jest
nieskoñczenie du¿o, np. wypadek komunikacyjny z obra¿eniami lub
bez, powód, po¿ar, mieræ bliskiej osoby, rozwód, separacja, aborcja,
choroba fizyczna, emerytura, problemy natury seksualnej, aresztowanie czy rozprawa s¹dowa, a nawet znacz¹ce zmiany warunków ¿ycia,
itp. Lista oczywicie jest niekompletna, ale musimy byæ przygotowani, ¿e takie sytuacje bêd¹ obecne w naszym ¿yciu i w sposób bolesny
zmusz¹ nas do zmian. Czy mo¿na siê do nich przygotowaæ? Odpowied nie mo¿e byæ jednoznaczna, bo kryzys odnosi siê nie tylko
do obiektywnych cech samego rodzaju kryzysu, ile do subiektywnych odczuæ osoby go prze¿ywaj¹cej. Zawsze jednak wywo³uj¹ one
stan bezradnoci, godz¹ w poczucie bezpieczeñstwa i stanowi¹ powa¿ne obci¹¿enie powoduj¹c obni¿enie odpornoci psychicznej na
skutek wyczerpania siê, zablokowania lub nieskutecznoci dotychczasowych strategii radzenia sobie z trudnociami.
Rozwa¿aj¹c mo¿liwoæ pozytywnych zmian zaistnia³ych w efekcie dowiadczenia kryzysu, nale¿y postrzegaæ kryzysy jako okresy przejciowe. Niestety, nie mo¿na uznaæ ich tylko za szansê na
rozwój. Nale¿y liczyæ siê z podwy¿szon¹ podatnoci¹ i gotowoci¹
na zaburzenia psychiczne i ryzyko utraty somatycznego zdrowia,
a nawet mierci¹.
To, jak¹ postaæ przybierze kryzys zale¿y od cech samych wydarzeñ, w³aciwoci kontekstu, predyspozycji osobowociowych,
a przede wszystkim od sposobu interpretacji przez osobê jej zmieniaj¹cej siê sytuacji ¿yciowej, poniewa¿ osoba reaguje na zmiany stosownie do tego, jak je spostrzega i jakie nadaje im znaczenie.
Kryzys mo¿na traktowaæ jako gorzk¹ i mêcz¹c¹ lekcjê ¿ycia,
która pozwala na wyszukanie nowych sposobów zmagania siê z trudnymi problemami. Mo¿e on spowodowaæ zmiany i rozwój, gdy zostanie przezwyciê¿ony w pozytywny sposób. Wa¿ny jest zatem styl
¿ycia bêd¹cy ca³oci¹, systemem postaw wobec siebie i wiata.
Sam cz³owiek podejmuje decyzje w kreowaniu siebie i w³asnego ¿ycia i jak feniks z popio³ów mo¿e odrodziæ siê z g³êbi
kryzysu i rozpocz¹æ dalsze ¿ycie z nowymi si³ami i mo¿liwociami.
Anna Siberska
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WAT NA WESO£O

Generalska herbatka

To Chyba by³a prawda

Ju¿ na wstêpie nale¿y bezwzglêdnie wyjaniæ, ¿e rzecz nie
bêdzie o popularnej w Polsce herbatce góralskiej.
Genera³ Eugeniusz Leoszenia, mi³ociwie nam panuj¹cy, w latach 1951-1956 komendant-rektor WAT, by³ wielkim amatorem
herbaty i popija³ j¹ nieustannie w ilociach oglêdnie mówi¹c
znacznych.
Pewnego dnia, gdy adiutant przynosi zamówion¹ herbatkê,
genera³ spogl¹da na szklankê, bardzo krytycznym wzrokiem, krzywi siê, bierze szklankê, podchodzi do okna,
otwiera je i wylewa zawartoæ szklanki za
okno, a nastêpnie wo³a do adiutanta: kapitanie, czaj! Adiutant przynosi drug¹
szklankê, któr¹ spotyka ten sam los co
pierwsz¹. Sytuacja powtarza siê jeszcze kilkakrotnie, a¿ w koñcu adiutant melduje:
obywatelu generale, limona u¿e niet (cytryny ju¿ nie ma).
Okaza³o siê, ¿e kwatermistrzostwo zdoby³o cytryny (takie to by³y czasy, ¿e wielu
produktów nie by³o w sprzeda¿y i nale¿a³o
je zdobywaæ i wszystkie zdobyczne cytryny adiutant wycisn¹³ do tych wylewanych herbatek. Genera³ poj¹³, ¿e to nie by³y denerwuj¹co s³abe
herbatki i zwróci³ siê z ¿alem do adiutanta: dlaczego ty mi nic nie
mówi³, ¿e to by³ czaj z limonem?
Tak to genera³a, na jego w³asne ¿yczenie, ominê³a, nieczêsta
w tych czasach, okazja napicia siê herbaty z cytryn¹.

W pierwszych latach raczkuj¹cej Wojskowej Akademii Technicznej, wród polskiej kadry wojskowej, w wiêkszoci bardzo
m³odej, by³a nieliczna grupa nieco starszych oficerów, na ogó³
majorów lub nieco wy¿ej, in¿ynierów po krajowych uczelniach.
Wród nich znan¹ póniej postaci¹ by³ wówczas major, póniej
pe³en pu³kownik, mgr in¿. Teofil Chyba, specjalista broni strzeleckiej, przedwojenny absolwent (zapewne z roku 1937 lub 1938)
Politechniki Warszawskiej. By³ przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ na
Politechnice taki wydzia³, zwany wojskowym, na którym oficerowie zdobywali wykszta³cenie in¿ynierskie.
Którego piêknego dnia, w pierwszych latach istnienia WAT,
ju¿ podpu³kownik Chyba pe³ni³ s³u¿bê oficera dy¿urnego. Dzwoni telefon  po drugiej stronie wysoki rang¹ i stanowiskiem oficer Sztabu Generalnego MON. Nasz bohater przedstawia siê regulaminowo: oficer dy¿urny Wojskowej Akademii Technicznej, podpu³kownik Chyba Teofil. Rozmówca s³yszy wyranie
chyba Teofil i krzyczy: co wy, nie wiecie czy Teofil czy nie
Teofil, co wy, ¿arty sobie stroicie  zameldowaæ siê regulaminowo! Ponowny meldunek jest identyczny, co rozmówcê doprowadza do bia³ej gor¹czki.
Po wyjanieniu nieporozumienia d³uga cisza i ... chyba
konsternacja. W uczelni d³ugo miano siê z tego zdarzenia.
Miros³aw Glapski

Franciszek Bieda

K¥CIK POETYCKI
jad¹c

kawiarniany królik
siedzia³ zas³uchany w szept muzyki
fili¿anka kawy dodawa³a uroku
jego klapniêtym uszom
dopalaj¹c resztki wieczoru
przykrótkim cygarem
zaczepia³ moj¹ apaszkê czerwonym okiem
nasz³a mnie ochota
by zanurkowaæ miêdzy uda
z³amaæ przestrzeñ naszych p³ci
myl pachn¹ca po¿¹daniem
lizga³a siê miêdzy stolikami
po¿a³owa³am ¿e nie znam francuskiego
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dlaczego mnie uwodzisz? s³ów
piêknych kaskad¹
dlaczego mnie zwodzisz? zmys³om
ka¿esz szaleæ?
dlaczego spojrzeniem ? co
zatapia mnie ca³¹
rysujesz tatua¿ przywi¹zania
na skórze?
pytañ tysi¹ce w szaroci
ty cz³owiek
co spija z mych ust ciche szepty
by w ciszy wieczoru
ko³ysaæ w ramionach
uciekam?

kamienico
szuka³am ciebie dzieñ ca³y
wieczór i nocy kawa³ek
ujrzeæ chcia³am
te z kamienia oczy
obskurne przytuliæ wspomnienie
w ruinie zaskrzypieæ
tajemnicê wydrzeæ z korytarzy
z brudn¹ rozpacz¹
zajrzeæ w napisy marzeñ
nawet spray nios³am w kieszeni
by ³zê czarn¹ uroniæ na cianie
gdzie jeste?
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 Czemu ten pluton tak krzywo stoi?!? - pieni siê kapral.
 Bo ziemia jest okr¹g³a. - Kpi jeden z ¿o³nierzy.
 Kto to powiedzia³?!?
 Kopernik.
 Kopernik wyst¹p!
 Przecie¿ umar³.
 Czemu nikt mi o tym nie zameldowa³?
***
Po egzaminie pisemnym z badañ operacyjnych i ekonometrii
egzaminator zebra³ kartki. jedna by³a pusta, tylko pod spodem
widnia³ napis: nikogo za to nie winiê.
***
By³o sobie 4 studentów chemii. Studenci na 2 dni przed egzaminem postanowili pojechaæ sobie do kolegów w s¹siednim
miecie. Zabalowali i wrócili za póno na egzamin. Id¹ do profesora i b³agaj¹ go, ¿eby ich przeegzaminowa³ na nastêpny dzien.
Jako wymówkê powiedzieli, ¿e pojechali do kolegów do s¹siedniego miasta, bo oni mieli jakie lepsze notatki z chemii, ale jak
wracali to im ko³o odpad³o i nie zd¹¿yli. Profesor siê zgodzi³ i kaza³ im przyjæ na drugi dzien. Zamkn¹³ ka¿dego w innym pokoju,
da³ im test. Pierwsze pytanie by³o za 5 punktów (jakie skomplikowane zadanie) i by³o jeszcze pytanie za 95 punktów: KTÓRE
KO£O?
***
Spotkali siê inteligent z AWF-u i fizyczny z politechniki. Mieli w ramach wspó³zawodnictwa przejæ przez mur (na wprost).
Fizyczny z politechniki sierpowym przy³o¿y³ w mur i nic, mur
stoi. Inteligent z AWF-u podszed³ i uderzeniem z g³ówki rozwali³
mur i mówi do drugiego: Trzeba mieæ tu! (pokazuj¹c na g³owê),
a nie tu! (uderzaj¹c siê w biceps).
***
Kapral mówi do szeregowca:
 Masz ¿etony telefoniczne?
 Jasne, stary!
 Masz mówiæ: Tak jest panie kapralu! A wiêc masz ¿etony
telefoniczne?
 Nie panie kapralu!
***
Na którym wyk³adzie na rodku sali, w sposób tajemniczy
i niewyjaniony, znalaz³ siê pet. Do sali wchodzi pan major, zauwa¿a pet i pyta:
 Czyj to pet?
Odpowiada mu grobowa cisza, wiêc pyta znowu:
 Czyj to pet?
Znowu odpowiada mu grobowa cisza, pan major nie daje za
wygran¹ i pyta po raz trzeci :
 Po raz ostatni pytam, czyj to pet?
Tym razem otrzymuje odpowied:
 Niczyj, mo¿na wzi¹æ!
***
Sier¿ant pyta szeregowego:
 Nowak, kim jeste w cywilu?
 W cywilu, panie sier¿ancie, to ja jestem Pan Nowak.
***
 Jak brzmi definicja wojskowa ka³u¿y?
 Jest to niewielki zbiornik wodny o ma³ym znaczeniu strategicznym...
G³os Akademicki nr 05/2005

Sposób na sesjê
Letnia sesja egzaminacyjna tu¿ tu¿. Dla wielu studentów to byæ albo nie byæ
na uczelni. Jak przetrwaæ
ten stan wyj¹tkowy?
Oto kilka porad:
a myl pozytywnie
a przed zaliczeniami i egzaminami
nie odmawiaj
sobie drobnych przyjemnoci: s³odyczy, zakupów
a ogranicz iloæ spo¿ywanego alkoholu
a z u¿ywek pij tylko kawê i herbatê JJJ
a dobrze siê wypij
a dobrze przygotuj siê do egzaminów  sprzyja temu systematyczna nauka w ci¹gu ca³ego semestru JJJ
Jeli to nie zadzia³a, nie martw siê. Masz jeszcze szanse podczas kampanii wrzeniowej.

Kierunek  mistrzostwa wiata
Jestemy silni, nawet bardzo, w biegach na orientacjê.
wiadczy o tym niew¹tpliwie powo³anie do kadry narodowej
czwórki zawodników z UWKS WAT. Na starty kontrolne przed
Mistrzostwami wiata w Rowerowej Jedzie na Orientacjê,
które odbêd¹ siê we wrzeniu br. na S³owacji, z naszej uczelni
zostali powo³ani: Dagmara Panas, Micha³ Parzych, Pawe³ Krzemiñski i Krzysztof Sokalski.
Siódemka zawodników wyruszy³a na starty kontrolne do Czech ju¿ 20
maja. Kierownikiem
ekipy zosta³ Jan Cegie³ka tak¿e z UWKS
WAT. Polskê na mistrzostwach reprezentowaæ bêdzie
czwórka zawodników, którzy w kon- Z map¹ i kompasem na rowerze.
trolnych wycigach uzyskaj¹ najlepsze wyniki. Miejmy nadziejê, ¿e bêdzie to w³anie
watowska czwórka. ¯yczymy im
tego serdecznie.
www.orienteering.qs.pl

Znalezione w sieci

Jerzy Markowski
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W dwudniowych zawodach obejmuj¹cych 15 dyscyplin sportowych i konkurencji rekreacyjnych wyst¹pi³o ³¹cznie ponad
550 uczestników  g³ównie studentów i studentek Wojskowej
Akademii Technicznej.
TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
W zawodach rozgrywanych systemem mieszanym na dwóch
boiskach wziê³o udzia³ 28 dru¿yn reprezentuj¹cych studentów
WAT. 1. BOMBOWI w sk³adzie: Grzegorz Domoga³a, Damian
G³owiñski, Tomasz Kania, Tomasz Kwiatkowski, Tomasz Waszkiewicz, Marek Bi³ek, £ukasz £¹cki, Dariusz Weso³ek, 2. ANTYWIRUSY w sk³adzie: Arkadiusz Go³êbiowski, Bogdan Kowalewski,
£ukasz Napiórkowski, Artur Kurnyta, Karol Lesiñski, Przemys³aw
Ziemiñski, Norbert Wielgus, Pawe³ Urbaniak, Piotr Zdziech, 3.
UWKS WAT w sk³adzie: Wojciech Wieczorek, Marcin Zabielski, Grzegorz Zabielski, £ukasz Sybilski, Wojciech Polkowski, Pawe³ Kwasowiec, Tomasz Koprowski, Micha³ Kaska.
TURNIEJ PAR W PI£CE SIATKOWEJ
W turnieju, rozegranym w dwóch etapach: I-grupowy /systemem ka¿dy z ka¿dym/, II-pucharowy /przegrywaj¹cy odpada/, udzia³ wziê³o 11 par, w tym 4 ¿eñskie. Mê¿czyni: 1. Adam
Koperkiewicz i Piotr Koperkiewicz, 2. Micha³ Kulita (A13) i Piotr
Betañski (WSTiR), 3. Maciej Marchewka i Sylwester Pyszak
(obaj E46A). Kobiety: 1. Ewa Jarzyna i Krystyna Cielniak (obie
IC21), 2. El¿bieta G¹s³awska i Sylwia Wi¹zowska (obie IC21), 3.
Barbara Korczyk i Milena Kowalik (obie IC21).
TURNIEJ STREET BALL /MINI KOSZYKÓWKA/
W zawodach uczestniczy³y 3 zespo³y (10 zawodników). Turniej rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym. 1. Obojêtni w sk³adzie: Dariusz Ry (A-59), Krzysztof Gocman (M-46), Marcin Sitarski (A-42), Pawe³ Muzyczuk (A-45), 2. Cybernetyka w sk³adzie: Jaros³aw Klaja (C01B), Adrian Marcinków (C01B), Tomasz
Wa³êcki (C00C), 3. Dzikusy w sk³adzie: Artur Widlarz (A-17),
Wit Stryczniewicz (A-16), Jaros³aw Jasieczek (Mechanika).
TENIS ZIEMNY
W turnieju wystartowa³o 9 zawodników i 5 zawodniczek. Mê¿czyni gry eliminacyjne rozegrali w trzech grupach. Od szczebla
æwieræfina³ów  system pucharowym. Kobiety rozegra³y turniej
systemem ka¿dy z ka¿dym. Mê¿czyni:1. Cezary Godlewski
(AWF), 2. Przemys³aw P³onecki (PW), 3. B³a¿ej Sieradzan (WAT
C02d), 3. Piotr Nowicki (WAT C00d). Kobiety: 1. Anna Szczepaniak (WAT IG24d), 2. Anna Baæmaga (WAT I34a), 3. Ma³gorzata
Janarowicz (WAT I34a).
ZAWODY P£YWACKIE
Zawodniczki i zawodnicy startowali w nastêpuj¹cych konkurencjach: 50m stylem dowolnym, 50m stylem grzbietowym,
50m stylem klasycznym, sztafeta 4x50m. stylem dowolnym. W zawodach wziêli udzia³ reprezentanci wydzia³ów WAT, Szkó³ki P³ywackiej AZS WAT oraz 1 reprezentantka AWF Warszawa. £¹cznie startowa³o 7 kobiet i 37 mê¿czyzn.
50m stylem dowolnym kobiet: 1. Monika Nartowicz (WCY) /
32,15/, 2. Agnieszka Soporowska (WCY) /32,99/, 3. Maria Bia³ota (WCY) /41,46/.
50m stylem dowolnym mê¿czyzn: 1. Marcin Obukowicz
(WCY) /27,76/, 2. Tomasz Nosal (WME) /28,74/, 3. Rafa³ Goszczyñski (WME) /30,40/.
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50m stylem grzbietowym kobiet: 1. Monika Nartowicz (WCY)
/38,83/ 2. Magdalena K¹czkowska (WIC) /45,64/, 3.Maria Bia³ota
(WCY) /51,15/.
50m stylem grzbietowym mê¿czyzn: 1. Adam Kopertowski
(WEL) /35,07/, 2. Tomasz Nosal (WME) /37,75/.
50m stylem klasycznym kobiet: 1. Magdalena K¹czkowska
(WIC) /46,36/, 2. Krystyna Cielniak (WIC) /48,18/, 3. Aleksandra
Wawrzyniak (WCY) /49,07/.
50m stylem klasycznym mê¿czyzn: 1.Marcin Obukowicz
(WCY) /34,21/, 2. Adam Kopertowski (WEL) /37,66/, 3. Janusz
Kulmaczewski (WCY) /38,82/.
4 x 50m sztafeta stylem dowolnym: 1. WAT I  Monika Nartowicz, Marcin Obukowicz, Tomasz Nosal, Rafa³ Goszczyñski, /
2:00,87 min./, 2. WAT II  Agnieszka Soporowska, Jaros³aw Florczak, Adam Kopertowski, Janusz Kucmaczewski /2:11,93 min./,
3. Szkó³ka P³ywacka AZS WAT  Ewa Sergot, Piotr Sulewski,
Albert Sulewski, Marcin Sulewski /2:12,32 min./.
MECZE W PI£CE SIATKOWEJ
W turnieju pi³ki siatkowej rozegranym systemem 1 set do
30pkt. wyst¹pi³y: 1 zespó³ ¿eñski i 3 mêskie.
Reprezentacja studentek kontra zespó³ mieszany mêski 
30:19: 1.Reprezentacja studentek WAT, 2. Dru¿yna M tenisa
ziemnego i dwuboju si³owego.
Reprezentacja nauczycieli WAT kontra-reprezentacja studentów WAT  31:29: 1. Reprezentacja nauczycieli WAT, 2. Reprezentacja studentów WAT.
TRÓJBÓJ DZIEKAÑSKI O PUCHAR STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WAT
W zawodach wziê³y udzia³ trzyosobowe reprezentacje wydzia³ów w sk³adzie: dziekan, studentka, student. Trójbój obejmowa³ konkurencje: rzuty pi³k¹ tenisow¹ do kosza (Dziekan rzuca zza linii 9 m pi³kami tenisowymi do kosza /plastikowe wiadro/
, który trzyma student. Pi³ki, które nie wpadn¹ donosi dziekanowi studentka. Do dyspozycji jest 10 pi³ek. Czas wykonania konkurencji  30 sek.), ustawianie piramidy z pi³ek lekarskich (Dziekan ustawia w ci¹gu 1 min. piramidê z 10 pi³ek lekarskich, które
donosi pojedynczo zza
linii 9 m student. Liczy
siê wysokoæ piramidy.), strza³y na bramkê (Dziekan w ci¹gu 30
sek. wykonuje trzema
pi³kami strza³y na bramkê /p³otek lekkoatletyczny/ z odleg³oci
9 m. Pi³ki donosz¹ studentka i student. Liczy
siê
iloæ
trafieñ
w wiat³o bramki.).
Startowali: WEL: dr
hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski, Katarzyna Kukie³a, Micha³ Biela;
WCY: prof. dr hab. in¿.
W klasyfikacj koñcowej reprezentacja Wydzia³u
Marian Chudy, Anna Cybernetyki zaje³a drugie miejsce.
Bryzek, Mateusz Czudec; WIC: dr. hab. in¿. Stanis³aw K³osowicz, Karolina W³odarkiewicz, Micha³ Ozimek. Konkurencjê pierwsz¹ wygra³ WIC,
drug¹ WCY, trzeci¹ WIC. Klasyfikacja koñcowa: 1. WIC,
2. WCY, 3. WEL.
Zdzis³awa Król

wiêto Sportu WAT 2005
- wyniki rywalizacji
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DWUBÓJ SI£OWY
W zawodach dwuboju si³owego wziê³o udzia³ 16 zawodników. Zawody by³y rozgrywane w kategorii open wed³ug formu³y
Wilksa/ stosunek ciê¿aru do masy cia³a/. 1. £ukasz Laszko (C02D
) /215,97/, 2. Adam Jastrz¹b (E43) /212,83/, 3. Jakub Lisiecki
(M11A) /206,18/.
TENIS STO£OWY
Rozegrano turniej fina³owy o indywidualne mistrzostwo WAT
na rok 2005, w którym wyst¹pi³o 9 najlepszych zawodników
wy³onionych z eliminacji w ramach ligi akademickiej WAT. Grano systemem ka¿dy z ka¿dym do trzech wygranych setów.
1.Pawe³ Kowalski (WEL E03D10), 2.Tomasz Gzik (WCY C02C), 3.
Waldemar Leniewski (WEL E51).
TURNIEJ W PI£CE KOSZYKOWEJ
W turnieju pi³ki koszykowej wyst¹pi³y 3 zespo³y (30 zawodników). 1. AZS UWKS WAT, 2. Collegium Civitas, 3. XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Zamoyskiego.
TURNIEJE BADMINTONA
W turnieju rozegranym systemem ka¿dy z ka¿dym w ramach wiêta Sportu WAT 2005 dla dzieci Dzielnicy Warszawa
Bemowo wystartowa³o 17 zawodników. Wszystkie dzieci s¹ cz³onkami sekcji badmintona UWKS WAT.
Kategoria juniorów m³odszych  elita: 1.Konrad Rudnicki,
2.Miko³aj Watral, 3.Jakub Lang.
Kategoria zaawansowanych: 1.Jan Olearczuk, 2.Bar³omiej
Kochman, 3.Pawe³ Gruszka.
Kategoria m³odzików (zaawansowani) rocznik 92  95: 1.Kamil Jêdrys, 2.Jakub Królak, 3.Katarzyna Sawicka.
Kategoria m³odzików (pocz¹tkuj¹cych ) rocznik 95  97:
1.Kacper Burdosz, 2.Szymon Olearczuk, 3. Krzysztof Skwarczy³o.

Turniej badmintona dla studentów, cz³onków sekcji i pracowników WAT: W zawodach startowa³y 4 kobiety i 14 mê¿czyzn. Kobiety: 1. Matylda Marczak (AZS UWKS WAT), 2. Monika Nartowicz (C04c), 3. Patrycja Mazur (C04c). Mê¿czyni: 1. Jacek Jakubowski (AZS UWKS WAT), 2. Maciej Plata (AZS UWKS
WAT), 3.Grzegorz Mucha (A22).
STRZELANIEZTRENA¯ERALASEROWEGOBEAMHIT
W konkurencji wystartowa³o 21 uczestników. 1.Emil Cwalina
(A-20), 2.Przemys³aw Zdanowski, 3.Franciszek Chwalczyk.
STUDENCKI RAJD ROWEROWY PO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ
W rajdzie uczestniczy³o 17 studentów WAT. Ze stadionu
udali siê do m. Roztoka w Puszczy Kampinoskiej. Pogoda sprzyja³a rowerzystom i tempo jazdy by³o szybkie. £¹cznie rowerzyci
przejechali 62 km, z czego 34 po trudnym terenie.
PRZECI¥GANIE LINY
W ramach festynu sportowego odby³ siê turniej w przeci¹ganiu liny o nagrodê prezesa UWKS WAT, w którym wystartowa³y piêcioosobowe zespo³y mêskie i ¿eñskie. W sonda¿owym
turnieju pañ wziê³y udzia³ studentki sporód siatkarek WAT pod
nazwami WAT 1 oraz WAT 2. W rozegranym meczu wygra³ zespó³ WAT 1. Do turnieju mêskiego zg³osi³y siê 8 dru¿yn: 1. WYSOCKI, 2. USS, 3. SK¯ 1, 4. LECH, 5. SK¯ 2, 6. BOMBOWI,
7. JASIK, 8. BOROWSKI. Turniej rozegrano systemem pucharowym  przegrywaj¹cy odpada. W fina³owej rozgrywce studenci zespo³u BOMBOWI pokonali dru¿ynê SK¯ 1.
oprac. mgr Marian Bobiñski
starszy wyk³adowca Studium WF

Z ¯YCIA ABSOLWENTÓW

Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej
 poszukiwanie atrakcyjnych kierunków i metod dzia³ania
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uczestniczyli ich nauczyciele, gdzie w ogniu sportowego wspó³dzia³ania oraz opartej o zasady fair play rywalizacji najlepiej widaæ by³o sztafetê pokoleñ, zgodnie z któr¹ dzisiejszy student
ju¿ za chwilê, jako absolwent, bêdzie móg³
zostaæ cz³onkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia. Tak wiêc
z celami SAWAT zapoznawali siê uczestnicy Marszu na
orientacjê, z aplaudo studentów i zachêcenie ich do wspó³prazem przyjêto pod- Dotarcie
cy jest jednym z priorytetów dzia³alnoci SAWAT-u.
czas dekoracji zwyciêzców piêkne puchary, ufundowane przez Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia za zajêcie pierwszego miejsca w Trójboju Dziekañskim oraz w meczu siatkówki Nauczyciele  Studenci.
Najwa¿niejsze z podjêtych w tym dniu przez SAWAT przedsiêwziêæ mia³o natomiast miejsce w gocinnej kawiarence Orodka
Zdzis³awa Król

Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e znaczenie ró¿nych organizacji oraz
rola, jak¹ odgrywaj¹ w ¿yciu spo³ecznoci, dla których zosta³y
powo³ane zale¿¹ od tego, jak potrafi¹ one spe³niæ oczekiwania
rodowiska, realizowaæ swoje statutowe zadania wychodz¹c naprzeciw potrzebom swoich cz³onków oraz wywo³uj¹c satysfakcjê ogó³u. Nic wiêc dziwnego, ¿e organizuj¹ ró¿nego typu sonda¿e czy badania opinii oraz wykorzystuj¹ stosowne okazje do
zaprezentowania siê na szerszym forum, aby zapewniæ sobie aprobatê i sympatiê otoczenia.
W czasie minionego weekendu, podczas którego nasza Alma
Mater w ramach Juwenaliów zosta³a opanowana przez studentów
 zarówno tych, którzy wolny od wkuwania czas powiêcaj¹ na
budowanie swej kondycji poprzez racjonalny trening fizyczny, jak
i tych, którzy odprê¿aj¹ siê najlepiej w towarzystwie megawatów
akustycznych  na obiektach sportowych naszego kampusu nie
mo¿na by³o nie zauwa¿yæ przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej  SAWAT. Postanowili oni pokazaæ braci studenckiej, ¿e istniej¹ i dzia³aj¹ oraz ¿e s¹
gotowi na przyjêcie nowych zastêpów cz³onków, rekrutuj¹cych
siê równie¿ sporód tegorocznych absolwentów. Dlatego skupili
sw¹ uwagê na tych konkurencjach, w których wraz ze studentami

19

Z ¯YCIA ABSOLWENTÓW

XIII Zjazd Kole¿eñski Absolwentów
b. Fakultetu £¹cznoci WAT
WAT, 30 kwietnia 1955 r. Trzecia promocja licznego zastêpu
in¿ynierów wojskowych ró¿nych specjalnoci, którzy po odbyciu pe³nego, czteroletniego cyklu kszta³cenia zostali skierowani
do pracy w s³u¿bach technicznych Wojska Polskiego. Wród
nich elektronicy w mundurach  absolwenci b. Fakultetu £¹cznoci WAT.
Rocznik studiów, do którego mia³em przyjemnoæ nale¿eæ,
liczy³ 51 osób podzielonych na trzy grupy: ³¹cznoci przewodowej (15), ³¹cznoci radiowej (21) i radiolokacji (15). Wszyscy ci
m³odzi ludzie pokonali przeciwnoci losu, wytrwali do koñca,
pomylnie zdali wymagane przepisami egzaminy i otrzymali wymarzone in¿ynierskie ostrogi.
Wród odbieraj¹cych z r¹k ówczesnego komendanta WAT
dyplomy ukoñczenia studiów pierwszego stopnia by³o trzech
prymusów: kpt. in¿. Bernard Buko, kpt. in¿. Zbigniew Denys
i kpt. in¿. Ryszard Ostrowski. Czterech absolwentów: Wies³awa
Gregorkiewicza, Zdzis³awa
Jankiewicza,
Józefa Waldemara Matusiaka i Mariana
Zarembê wyró¿niono awansem na stopieñ
kapitana
z przeskokiem, za wzorow¹ s³u¿bê, Pami¹tkowe zdjêcie z w³adzami uczelni.
zdyscyplinowanie, aktywnoæ spo³eczn¹ i przede wszystkim osi¹gane bardzo dobre i dobre wyniki w nauce osi¹gane w czasie ca³ego toku
studiów oraz zdanie z wynikiem bardzo dobrym wszystkich koñcowych egzaminów. Dziesiêciu absolwentów z naszego rocznika, w drodze wyró¿nienia, zosta³o skierowanych do pracy na
stanowiska asystenckie w macierzystej Uczelni.
Wzorowo wykonuj¹c obowi¹zki na zajmowanych stanowiskach nie zaniedbywalimy ani przez moment ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Miar¹ naszych dokonañ w tym
wzglêdzie s¹ zdobyte przez naszych kolegów stopnie i tytu³y
naukowe. Mamy w naszym gronie jednego profesora, jednego
docenta, dwu doktorów nauk humanistycznych, szeciu doktorów nauk technicznych, trzynastu magistrów in¿ynierów i 28
in¿ynierów.
To w³anie ta, wspomniana przez mnie na pocz¹tku niezwyk³a okolicznoæ, owe 50 wiosen i jesieni, jakie up³ynê³y od dnia
otrzymania przez nas dyplomów in¿ynierskich, sk³oni³a Samozwañcz¹ Grupê Inicjatywn¹  pu³kowników w st. spoczynku:
Norberta Andrzejewskiego, Zdzis³awa Jankiewicza i Ryszarda
Ostrowskiego  do zorganizowania w murach Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 15-16 kwietnia br. uroczystego, jubileuszowego spotkania kole¿eñskiego.
Archiwum autora

Sportowego. Odby³o siê tam zorganizowane przez Zarz¹d G³ówny SAWAT-u spotkanie z cz³onkami i sympatykami organizacji,
powiêcone dyskusji nad obecnymi i przysz³ymi kierunkami i metodami dzia³ania tego gremium. Ku mi³emu zaskoczeniu organizatorów, zaproszenie na to spotkanie, rozpowszechnione przy
pomocy kilkunastu plakatów, zosta³o przyjête nie tylko przez
cz³onków Zarz¹du. Skromnym poczêstunkiem podjêci zostali
zarówno pracownicy WAT, jak i osoby spoza Akademii, pragn¹ce wst¹piæ w szeregi Stowarzyszenia, byæ mo¿e dzia³acze przysz³ych oddzia³ów terenowych organizacji. Szczególnie mi³e by³o
to, ¿e pomimo wype³nionego obowi¹zkami dnia znaleli czas 
by choæ na chwilê pokazaæ siê w kawiarence  ci cz³onkowie,
których g³os co do kierunków i metod dzia³ania Stowarzyszenia
jest przyjmowany z wielk¹ uwag¹: z-ca komendanta WAT, p³k dr
hab. in¿. Zygmunt Mierczyk, prorektor ds. kszta³cenia, prof. dr
hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, dziekan Wydzia³u Elektroniki, dr
hab. in¿. Grzegorz Ró¿añski oraz komendant Wydzia³u Techniki
Wojskowej, dr hab. in¿. Zbigniew Bielecki. Oprócz nich przez
kawiarenkê przewinê³o siê sporo osób, zarówno cz³onków, jak
i zainteresowanych wst¹pieniem w ich szeregi. Wype³niono kilka deklaracji cz³onkowskich, rozprowadzano nowe, ciesz¹ce siê
opini¹ udanych, odznaki Stowarzyszenia, w których wykorzystano motyw podchor¹¿ackiej WAT-ki. W rozmowach i dyskusjach poruszano problemy istotne dla dalszego rozwoju Stowarzyszenia, jak tworzenie terenowych struktur organizacyjnych
na wydzia³ach akademickich, a tak¿e poza siedzib¹ Akademii,
szczególnie w instytucjach i jednostkach wojskowych, zatrudniaj¹cych du¿¹ liczbê absolwentów WAT. Rozmawiano o umo¿liwieniu wykazania siê aktywnoci¹ wiêkszemu gronu osób poprzez powo³anie specjalistycznych komisji i zespo³ów, których
zadaniem bêdzie zdynamizowanie dzia³añ na newralgicznych kierunkach. Za takie uznano w chwili obecnej propagowanie celów
Stowarzyszenia i podejmowanych przez nie dzia³añ wród szerokiej rzeszy absolwentów Akademii, rozrzuconych po ca³ym kraju, a przez to znacz¹cy wzrost stanu liczebnego organizacji. W tym
zakresie za bardzo wa¿ne uznano pozyskanie nowych cz³onków
sporód tegorocznych absolwentów, którzy mog¹ rozpowszechniæ informacje o Stowarzyszeniu w instytucjach i jednostkach
wojskowych, w których zostan¹ zatrudnieni. Niestety, wród
osób, które przyby³y do kawiarenki nie by³o studentów, dlatego
dotarcie do nich i zachêcenie do podjêcia dzia³añ organizacyjnych bêdzie wa¿nym zadaniem Zarz¹du oraz dzia³aj¹cego na
Wydzia³ach aktywu.
Inn¹ grup¹ zagadnieñ, do jakich odniesiono siê w dyskusji,
by³o poszukiwanie sposobu na atrakcyjn¹ popularyzacjê osi¹gniêæ naszej uczelni, jej pracowników i studentów, na bie¿¹ce
wyposa¿anie cz³onków Stowarzyszenia, zw³aszcza zamiejscowych, w wiedzê o dniu dzisiejszym Akademii, o zachodz¹cych
w niej przemianach oraz o jej rozwoju, a tak¿e o pozycji, jak¹
zajmuje wród innych uczelni technicznych.
To krótkie, zaledwie godzinne spotkanie da³o cz³onkom Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia wiele materia³u do przemyleñ i decyzji. Wbrew pogl¹dom pesymistów by³o ciekawe i mobilizuj¹ce
do dalszych dzia³añ. Nale¿y teraz ¿yczyæ prezesowi Zarz¹du, prof.
dr. hab. in¿. Wies³awowi Sobierajowi oraz ca³emu aktywowi Stowarzyszenia, aby do najbli¿szego Walnego Zjazdu, który planowany jest na listopad br., uda³o siê zrealizowaæ jak najwiêcej wniosków i postulatów, wynikaj¹cych z tej dyskusji.

p³k w st. spocz. dr n. h. in¿. Józef Waldemar Matusiak

mgr in¿. Grzegorz Sundman
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Knovel  interaktywne ksi¹¿ki
Dzieñ oddawania tego artyku³u do druku (23 maja) jest pierwszym dniem dostêpu testowego do interesuj¹cego serwisu Knovel (http://www.knovel.com/) ponad 700 interaktywnych ksi¹¿ek z ró¿nych dziedzin wiedzy. Testy bêd¹ trwaæ do 22 czerwca.
Aby Pañstwa zachêciæ do testowania, zamieszczam poni¿ej krótki opis wybranych mo¿liwoci tego narzêdzia[*].
Interactiwe tables
Tabele interaktywne pozwalaj¹ na znalezienie danych i dostosowanie ich w taki sam sposób, w jaki mo¿na to zrobiæ za
pomoc¹ arkuszy kalkulacyjnych. Tabele interaktywne znajduj¹
siê w ksi¹¿kach i bazach danych wraz z narzêdziami zwiêkszaj¹cymi wydajnoæ. Zalety tabel to mo¿liwoæ zaznaczania rzêdów,
sortowania, znajdowania i filtrowania danych, ukrywania kolumn,
zmiany kolejnoci kolumn, drukowania i eksportu danych w ró¿nych formatach.
Tables with Equation Plotter
Niektóre tabele interaktywne zawieraj¹ opcjê
przedstawiania równañ w
formie graficznej za pomoc¹ interaktywnej krelarki.
Takie tabele oznaczone s¹
symbolem å. Aby otworzyæ krelarkê równañ najpierw otwórz tabelê, a nastêpnie kliknij na ikonê w
kolumnie krelarki i mo¿esz
rozpocz¹æ zaznaczanie punktów na krzywej wykresu. Odpowiednie wspó³rzêdne automatycznie pojawi¹ siê w tabeli X-Y krelarki.
Graph Digitizer
Digitalizator wykresów Knovel pozwala na przekszta³canie
na postaæ cyfrow¹ statycznego obrazu krzywych i wykresów
wyskalowanych za pomoc¹ oprogramowania Knovel. Wspó³rzêdne dla ka¿dego punktu krzywej mog¹ zastaæ wywietlone i
zachowane, tak by mo¿na by³o je póniej wyeksportowaæ w jednym z wielu dostêpnych formatów.
Tables with Graph Plotter
Krelarka
wykresów
Knovel mo¿e jednoczenie
wywietliæ do 12 ró¿nych
krzywych na tym samym wykresie. Na przyk³ad mo¿na porównaæ wytrzyma³oæ na rozci¹ganie w zale¿noci od czasu ekspozycji dla dwóch lub
wiêcej temperatur.
Aby skorzystaæ z krelarki najpierw otwórz tabelê, nastêpnie zaznacz rzêdy z odpowiednimi danymi i kliknij opcjê poka¿ wykres na pasku zadañ tabeli.
Odpowiednie wspó³rzêdne
automatycznie pojawi¹ siê
w tabeli X-Y krelarki.
Chemical Structure
Search
Wyszukiwarka struktur
chemicznych Knovel poG³os Akademicki nr 05/2005

zwala na wyrysowanie danego zwi¹zku organicznego lub nieorganicznego, a nastêpnie na przeszukanie setek tysiêcy chemikaliów i powi¹zanych z nimi danych znajduj¹cych siê w bazach Knovel. Za pomoc¹ tego narzêdzia mo¿na wyszukiwaæ
struktury lub podstruktury dok³adnie zdefiniowane lub struktury Markusza.
Spectra Viewer
Przegl¹darka widm Knovel to interaktywne narzêdzie s³u¿¹ce do wywietlania danych dla widm NMR,
MS i FTIR razem ze struktur¹ chemiczn¹ danego pierwiastka lub zwi¹zku.
Phase Diagram Viewer
Przegl¹darka wykresów
fazowych Knovel pozwala
na okrelenie procentowego
(atomowego lub wagowego) sk³adu fazowego na granicach fazy
dla systemów binarnych np. stopów.
Excel Spreadsheets
Arkusze kalkulacyjne Excel pozwalaj¹ na obliczenia rozmaitych parametrów procesów chemicznych jako funkcji parametrów innych procesów. Nale¿y mieæ zainstalowany Microsoft
Excel na swoim komputerze, aby przegl¹daæ arkusze.
Wszystkie opcje Excela
bêd¹ dostêpne, za Knovel
zapewnia dane i równania.
Periodic Table of Elements
Uk³ad okresowy pierwiastków to nieocenione
ród³o danych dla wszystkich znanych pierwiastków chemicznych, pocz¹wszy od liczb i
mas atomowych, konfiguracji elektronów, wartociowoci, poprzez historiê ka¿dego pierwiastka, jego izotopy i podstawowe
w³aciwoci.
Unit Converter
Przelicznik jednostek Knovel pozwala na przeliczanie wartoci w jednej jednostce miary na inn¹. Jest dostêpny we wszystkich tabelach Knovel z wartociami numerycznymi i zawiera oko³o
800 ró¿nych jednostek.
Mo¿liwoci serwisu mo¿na równie¿ poznawaæ, po okresie
testowym lub spoza sieci akademickiej, na przyk³adzie ksi¹¿ki
testowej (Knovel Sample Book) dostêpnej poprzez link Try Knovel Now ze strony g³ównej serwisu.
Bardzo prosimy o uwagi (oin@wat.edu.pl, tel. 839396), od
nich zale¿y ocena przydatnoci i decyzja o ewentualnym zakupie. Jeli nie bêdzie pozytywnych opinii, uznamy, ¿e serwis Knovel nie jest dla Pañstwa interesuj¹cy.
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT
[*] Opisy zaczerpniête z materia³ów firmy Akme Archive,
polskiego dystrybutora bazy Knovel. Wiêcej informacji na stronach http://www.knovel.com/knovel2/Try.jsp oraz http://www.akmearchive.pl/02_produkty_knovel_narzedzia.html
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HOBBY

Bêd¹c wychowankiem Leningradzkiego Pa³acu M³odzie¿y,
ju¿ jako 10 letni ch³opiec zdoby³ I kategoriê szachow¹. W 1952 r.,
gdy mia³ 15 lat, ju¿ uczestniczy³ w æwieræfinale mistrzostw ZSRR w Rydze, zdobywaj¹c 50 % punktów. Wkrótce, w finale
mistrzostw Leningradu zaj¹³ II miejsce.
W 1953 r. wzi¹³ udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w Bukareszcie, zajmuj¹c
dzielone IV  VI miejsce i tytu³ mistrza
miêdzynarodowego nadany mu przez
FIDE. W 1955 r. podzieli³ III  VJ miejsce
w turnieju o mistrzostwo ZSRR. Na turBorys Spasski
nieju w Antwerpii zdoby³ natomiast tytu³
mistrza wiata juniorów. Za oba te wyniki zosta³ zakwalifikowany do turnieju miêdzystrefowego w Göteborgu, w którym podzieli³ VII  IX miejsce, co da³o mu awans do turnieju pretendentów w Amsterdamie w 1956 r., w którym podzieli³ III  VII miejsce.
Druga próba dotarcia Spasskiego do tronu mistrza wiata
mia³a miejsce w 1964 r., kiedy to w turnieju strefowym zaj¹³ dzielone I  IV miejsce i awansowa³ do turnieju miêdzystrefowego
w Amsterdamie, w którym zaj¹³ IV miejsce i znalaz³ siê w ósemce
turnieju pretendentów, który to turniej ten wygra³. W Moskwie
stoczy³ walkê, zakoñczon¹ pora¿k¹ (+3  4 =17), z obroñc¹ tytu³u
Petrosjanem.
W 1969 r. po raz drugi dotar³ do meczu o mistrzostwo wiata
z Petrosjanem. Tym razem wygra³ z wynikiem (+6  4 =13). Pasmo
jego zwyciêstw w licznych turniejach krajowych i miêdzynarodowych, przed zdobyciem tytu³u mistrza wiata i po tym wydarzeniu, jest ogromne. Naliczy³em 19 takich I miejsc, samodzielnych lub dzielonych.
Tytu³ mistrza wiata odebra³ mu w 1972 r., uwa¿any za geniusza szachowego, Amerykanin Robert Fiszer, który pokona³ go
w Reykiawiku z wynikiem (+3  7 +11). Próby odzyskania tytu³u
Spasskiemu nie powiod³y siê, choæ jeszcze wielokrotnie grywa³
w turniejach pretendentów.
W 1976 r. zamieszka³ na sta³e w Pary¿u. Znam dwie wersje
motywów, jakie nim kierowa³y. Jedna mówi, ¿e po oddaniu tytu³u
mistrza wiata z r¹k szachistów radzieckich  Amerykaninowi,
mia³ niedobr¹ atmosferê w swoim rodowisku. Druga, bardziej
prawdopodobna, jest taka, ¿e pozna³ urocz¹ pary¿ankê, z któr¹
siê o¿eni³.
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Poza wprowadzeniem kontynuacji Spasskiego w obronie Caro
Cann, nie s¹ mi znane jakie jego osi¹gniêcia teoretyczne. Przeledmy jego zwyciêsk¹ partiê z G. Kasparowem.
Obrona Królewsko  Indyjska
Bia³e: G. Kasparow

Czarne: B. Spasski
1. d4 Sf6 2. g4 f6 3.Sc3 Gg7 4. e4 d6 5. f3 Sc6 6. Ge3 a6 7. Sge2
Wb8 8. Hd2 0-0 9. h4 b5 10. h5 bxc4 11. g4 Gxg4 12. fxg4 Sxg4 13.
0-0-0 Sxe3 14. Hxe3 e6 15. hxg6 hxg6 16. Wd2 We8 17. Sg1 d5 18.
Sf3 a5 19. e5 Se7 20. Gh3 c5 21. dxc5 Hc7 22. Hf4 Sc6 23. Wd1 d4
24. Wxd4 Sxd4 25. Sxd4 Hxc5 26. Sf3 Wed8 27. Sg5 He7 28. Hh4
Wd3 29. Hh7+ Kf8 30. Sxe6+ fxe6 31. Wf1+ Ke8 32. Hg8+ Gf8 33.
Hxg6+ Kd8 i w pozycji pokazanej na diagramie 13 Bia³e przekroczy³y czas.

SPROSTOWANIE
W numerze 3/2005 G³osu Akademickiego w kolumnie hobby pod artyku³em prof. Tadeusza Wróbla zosta³ zamieszczony
cytat dotycz¹cy faz gry w szachy. Cytat ten nie pochodzi od
Profesora i nie by³ przez Niego autoryzowany.
Redakcja
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Druk:
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Nak³ad: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów
oraz zmiany tytu³ów.
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