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31 maja na strzelnicy OSS WAT, odby³ siê piknik strzelecki dla rektorów sto³ecznych uczelni wy¿szych. Wyniki
rywalizacji niech jednak pozostana tajemnic¹.

Zdzis³awa Król

M³odzi o wspólnej Europie

Micha³ Tryc, Piotr Ko³pak
Zdjêcie: archiwum autorów
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30 maja ruszy³a rejestracja kandydatów do Wojskowej Akademii Technicznej na wszystkie formy
studiów: dzienne i zaoczne. Dokumenty mo¿na sk³adaæ osobicie w punkcie Informacyjno-Rekrutacyjnym przy ul. Kaliskiego 2 (budynek g³ówny), od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00-15.00 (w poniedzia³ki i czwartki do godz. 18.00). Kandydaci spoza Warszawy mog¹ nadsy³aæ dokumenty poczt¹. Ruszy³a tak¿e Internetowa rejestracja kandydatów.
Osoby chc¹ce studiowaæ w systemie dziennym mog¹
sk³adaæ dokumenty do 8 lipca. Ci, którzy s¹ zainteresowani studiami zaocznymi do 29 lipca. (P. Z.)

Zdzis³awa Król

16 maja br. w Wy¿szej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku
odby³a siê konferencja pt: Spo³eczeñstwo polskie wobec ratyfikacji traktatu ustanawiaj¹cego
konstytucjê dla Europy. Wziêli w niej udzia³ studenci z pierwszego roku Zarz¹dzania i Marketingu Wydzia³u Cybernetyki WAT z grup: ZMD04 A i B.
Konferencja obejmowa³a trzy panele dyskusyjne: Problem ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego w aspekcie politologicznym, Polskie partie polityczne wobec postanowieñ i ratyfikacji TKE, Spo³eczeñstwo polskie a problem przyjêcia przez Polskê Konstytucji Europejskiej.
Uczestnicy konferencji, po zapoznaniu siê z ogólnymi informacjami na temat Traktatu
Konstytucyjnego (w tym z: genez¹ i najwa¿niejszymi postanowieniami, procesem uchwalania i procedurami ratyfikacji TKE, a tak¿e wynikami referendum w tej sprawie w pañstwach
cz³onkowskich UE), przyst¹pili do dyskusji na ww. tematy. Zapoznali siê ze stanowiskami
polskich partii politycznych, min:
SLD, Samoobrony, PiS, PO, LPR oraz
wynikami sonda¿u spo³eczeñstwa
polskiego. Rozwa¿ali warianty przyjêcia i odrzucenia Traktatu w przypadku braku jego ratyfikacji w jednym
b¹d kilku pañstwach cz³onkowskich
UE.
Spotkanie zakoñczy³o siê uroczyst¹ kolacj¹ w stylu staropolskim
w drewnianej karczmie i przy ognisku.
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Nowe w³adze Akademii
16 maja odby³y siê w naszej uczelni wybory prorektorów na kadencjê 2005-2008. Nowym prorektorem ds. naukowych zosta³ prof.
dr hab. in¿. Leszek R. Jaroszewicz, dotychczasowy dyrektor Instytutu Fizyki Technicznej WAT. Zast¹pi on na tym stanowisku prof. dr.
hab. in¿. Tadeusza Niezgodê. Prorektorem ds. kszta³cenia wybrano ponownie prof. dr. hab. in¿. Rados³awa Trêbiñskiego.

PROF. DR HAB. IN¯. RADOS£AW TRÊBIÑSKI

PROF. DR HAB. IN¯. LESZEK R. JAROSZEWICZ
Akademia musi istnieæ na rynku
naukowym wiata  to g³ówne has³o
wyborcze profesora. Poni¿ej zasady, którymi kieruje siê on na co dzieñ w swojej
pracy:
§ Jeli podejmujesz siê realizacji jakiego zadania staraj siê wykonaæ je jak
najlepiej lub w ogóle siê go nie podejmuj.
§ Podejmuj trudne wyzwania, nie mów,
¿e czego nie da siê zrobiæ  nie uzale¿niaj realizacji wyzwañ od warunków pocz¹tkowych.
§ Rozwi¹zuj problemy, nie generuj ich.
§ Wymieniaj pogl¹dy, udowadniaj, ¿e masz racjê, ale przyjmuj te¿
racje innych.
§ Rozliczaj ludzi za pracê.
§ Szanuj ka¿dego cz³owieka, niezale¿nie od stanowiska jakie piastuje.
§ Oddzielaj ¿ycie zawodowe od towarzyskiego. Nie wykorzystuj
kontaktów towarzyskich w ¿yciu zawodowym.

Do priorytetów swojej pracy na stanowisku prorektora zalicza:
§ Koordynacjê prac nad reform¹ programow¹ zwi¹zan¹ z wprowadzeniem
studiów dwustopniowych.
§ Kierowanie pracami nad dostosowaniem wewnêtrznych przepisów normuj¹cych proces dydaktyczny do nowego porz¹dku prawnego w szkolnictwie wy¿szym po przyjêciu przez
Sejm Ustawy Prawo o szkolnictwie
wy¿szym.
§ Kontynuacjê dzia³añ maj¹cych na celu uzyskanie odpowiedniego
usytuowania Akademii w systemie szkolnictwa wojskowego.
§ Wynegocjowanie z MENiS korzystnych dla Akademii zasad finansowania kszta³cenia studentów cywilnych (na podstawie zapisów nowej ustawy).
§ Wspó³pracê z Samorz¹dem w dziele stworzenia w Akademii kipi¹cego ¿yciem rodowiska studenckiego.
§ Koordynacjê prac nad wprowadzeniem uczelnianego systemu zapewnienia jakoci kszta³cenia.
§ Kierowanie dzia³aniami w zakresie doskonalenia metod promowania studiów w WAT.
§ Nadzór nad opracowaniem i wdro¿eniem nowego modelu nauczania jêzyków obcych w WAT.
§ Podjêcie dzia³añ w celu poprawy stanu bazy materialnej studium WF.
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Zdzis³awa Król

 Niewykluczone, ¿e w procesie reorganizacji naszego systemu
szkolnictwa wojskowego skorzystamy z polskich wzorców, równie¿
tych wypracowanych w Wojskowej Akademii Technicznej  powiedzia³ Justo Zambrana Pineda, podsekretarz stanu ds. obrony Królestwa Hiszpanii, który 9 czerwca odwiedzi³ nasz¹ uczelniê.
W sk³adzie hiszpañskiej delegacji, która towarzyszy³a ministrowi,
znaleli siê te¿: Santos Castro Fernandez  dyrektor Departamentu
Rekrutacji i Wychowania Wojskowego, kontradmira³ Javier Pery Paredes  szef Gabinetu Technicznego Podsekretarza Stanu, gen. dyw. Jose
Maria Fernandez Bastarreche  reprezentuj¹cy Wojska L¹dowe oraz
p³k Jose Tamame Camarero  attache obrony Królestwa Hiszpanii.
Gospodarz spotkania, rektor, gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski, zapozna³ goci z histori¹, struktur¹ organizacyjn¹ oraz
osi¹gniêciami naukowo-badawczymi Akademii. Prorektor ds. kszta³cenia, prof. dr hab. i¿. Rados³aw Trêbiñski, omówi³ za system kszta³cenia
i obecn¹ ofertê edukacyjn¹ naszej Alma Mater. Wspomnia³ te¿ o miejscu, jakie zajmuje WAT w rankingu polskich uczelni technicznych. W spotkaniu uczestniczyli równie¿: prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Niezgoda, z-ca komendanta, dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk
oraz dyrektor administracyjny, dr in¿. Andrzej Witczak.
Justo Zambrana Pineda ¿ywo interesowa³
siê modelem studiów cywilno-wojskowych, jakie
obecnie realizuje nasza
uczelnia. Spore wra¿enie wywar³ na nim fakt,
i¿ opuszczaj¹cy Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ oficerowie wietnie sobie radz¹ na cywilnym rynku pracy.
W Instytucie Telekomunikacji WEL gocie z HiszNa zakoñczenie wipani obejrzeli m.in. komorê bezechow¹.
zyty, przedstawiciele
Ministerstwa Obrony
Królestwa Hiszpanii zwiedzili unikalne w skali kraju laboratoria i pracownie szkoleniowe WAT. Na Wydziale Mechanicznym obejrzeli wyposa¿enie pracowni komputerowego wspomagania technik wytwarzania oraz pracowni badañ w³aciwoci mechanicznych. W Instytucie
Telekomunikacji Wydzia³u Elektroniki zapoznali siê z prowadzonymi
tam najnowszymi pracami naukowo-badawczymi w zakresie systemów telekomunikacyjnych, przetwarzania i obróbki sygna³ów, systemów SIGINT i COMMIN. Obejrzeli te¿ komorê bezechow¹  jedyne
tego typu urz¹dzenie w Polsce. W Instytucie Optoelektroniki, oprócz
unikatowego sprzêtu, mieli za okazjê zapoznaæ siê z pracami dotycz¹cymi wykrywania szkodliwych dla rodowiska naturalnego substancji chemicznych i biologicznych.
El¿bieta D¹browska

Kolejne medale dla WAT
Osi¹gniêcia naukowo-badawcze naszej Alma Mater znów zosta³y docenione. Wojskowa Akademia Techniczna, obok Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz dziewiêciu
osób fizycznych, zosta³a uhonorowana Odznak¹ Prezesa Rady
Ministrów Za Zas³ugi dla Wynalazczoci. Zastêpca komendanta
WAT, p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk do³¹czy³ za do grona
Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.
Odznaczenia i medale wrêczono 13 czerwca, podczas VI Seminarium  Spotkania Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im.
Tadeusza Sendzimira, powiêconego uczczeniu 110 rocznicy uro-
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dzin Tadeusza Sendzimira  in¿yniera i polskiego wynalazcy, który
w 1933 r., w Zak³adach
Firmy l¹ski Przemys³
Cynkowy S. A. w Kostuchnie, uruchomi³ pierwsz¹ w wiecie liniê technologiczn¹ ci¹g³ego wy¿arzania i cynkowania
blach stalowych na skalê
przemys³ow¹ oraz 80
rocznicy urodzin jego
syna, Micha³a Sendzimira, który kieruje utwo- Przyznan¹ Akademii odznakê Za Zas³ugi dla
Wynalazczoci odebra³ prorektor ds. naukowych
rzonym przez ojca prof. dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda.
w USA zak³adem produkuj¹cym znane na ca³ym wiecie walcarki.
Odznakê Za Zas³ugi dla Wynalazczoci, przyznan¹ naszej uczelni przez premiera RP, z r¹k Marianny Zaremby, dyrektor Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej w Urzêdzie Patentowym RP,
odebra³ prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. in¿. Tadeusz Niezgoda.
Swojego medalu, ze wzglêdu na nieobecnoæ w kraju, nie móg³ niestety,
odebraæ p³k dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk.
Honorowe Medale SPWiR im. Tadeusza Sendzimira przyznawane
s¹ osobom i instytucjom za wybitne osi¹gniêcia wynalazcze i organizatorskie z zakresu HIGH TECHNOLOGY. Od 1999 roku, kiedy je
ustanowiono, nadano je 145 osobom fizycznym (133 z kraju i 12
z zagranicy) i 19 podmiotom innowacyjnym. Z naszej uczelni otrzymali je: prof. dr hab. in¿. Marek Amanowicz (w 1999 r.), dr in¿. Wojciech
Nawrot (w 1999 r.), prof. dr hab. in¿. Jerzy Barzykowski (w 2000 r.),
dr hab. Alfreda Graczyk (w 2000 r.), gen. dyw. prof. dr hab. in¿.
Andrzej Ameljañczyk (w 2001 r.), dr hab. in¿. Jan Pietrasieñski (w 2003
r.), dr hab. in¿. Zygmunt Mierczyk (w 2005 r.). Wojskowa Akademia
Techniczna, jako instytucja, otrzyma³a medal w roku 2001.
Zdzis³awa Król

Skorzystaj¹ z naszych dowiadczeñ

El¿bieta D¹browska

Kurs wyl¹dowa³
W Instytucie Techniki Lotniczej WAT rozdano pierwsze europejskie dyplomy  certyfikaty. Z dwunastu osób, które zaczê³y kurs w marcu, szczêliwie wyl¹dowa³o osiem. Dyrektor Instytutu, dr hab. in¿.
Grzegorz Kowaleczko, jest zadowolony, ale i pe³en obaw o przysz³oæ.
Trzy lata przygotowañ, uroczyste wrêczenie uprawnieñ przez prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilnego i ... renoma jedynego w Europie
rodkowej orodka uprawnionego do kszta³cenia mechaników lotniczych
z uprawnieniami PART-66. I dopiero teraz trzeba siê by³o wykazaæ.
Pierwszy kurs uruchomiono b³yskawicznie.  Mamy na razie pierwsz¹,
12-osobow¹ grupê na przetarcie siê  mówi dyr. Kowaleczko.  Jej
trzon stanowi¹ mechanicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które ma wkrótce otrzymaæ nowoczesne mig³owce Augusta. Jedna osoba
jest z LOT-u, a pozosta³e z Instytutu. Chodzi przede wszystkim o bardzo dobry jêzyk techniczny, oczywicie angielski. Program kursu jest
na wysokim poziomie.
Dodajmy, ¿e kurs podzielony by³ na kilka modu³ów wiedzy: np.
ogólny  matematyka, fizyka, elektrotechnika i elektronika, technika cyfrowa i elektroniczne systemy przyrz¹dów, modu³ materia³y metalowe,
standardy obs³ugowe, podstawy aerodynamiki, prawo i przepisy lotnicze, aerodynamika konstrukcji i systemy statków powietrznych oraz inne
cile specjalistyczne. Kursanci musieli zdaæ ka¿dy z modu³ów.
Anna Stanecka z LOT-u by³a jedn¹ z najlepszych kursantek.
 Taki kurs to wietna okazja do zebrania materia³ów do pracy doktorskiej  stwierdzi³a. Chodzi³o mi g³ównie o metodykê prowadzenia takiego kursu, a zw³aszcza po³¹czenie problematyki teoretycznej z praktyk¹
a wszystko po angielsku. Czêæ techniczna wyk³adana by³a wietnie 
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archiwum WMT

dodaje.  Nasze wejcie do UE
motywuje ludzi do takich kursów bo wymagania w pracy
bêd¹ ros³y i kwalifikacje musz¹ byæ do nich dostosowane.
W LOT prowadzilimy kiedy
takie kursy i natrafia³y one na
te same problemy  prze³o¿enia uzyskanej wiedzy na praktykê. Bez w³o¿enia du¿o wiêkszej ni¿ sam kurs w³asnej pra- Dyrektor ITL dr hab. in¿. Grzegorz Kowaleczko wrêcza certyfikat PART-66 Annie Stacy, to siê z regu³y nie udaje  neckiej z LOT-u.
podsumowuje.
Jej opiniê potwierdza Wojciech Jaksa, mechanik mig³owca LPR
z £odzi.  Do tej pory zupe³nie nie mia³em kontaktu z technicznym
jêzykiem angielskim w wydaniu lotniczym. Angielskiego zamierzam siê
nadal uczyæ prywatnie. Kurs by³ bardzo dobry pod wzglêdem technicznym, poniewa¿ rozwi¹zywalimy problemy nazewnictwa poszczególnych elementów mig³owca, podzespo³ów, mechanizmów. S¹ one ró¿nie opisane w ksi¹¿kach, a tutaj moglimy je zobaczyæ praktycznie. Dla
mechanika ma to kapitalne znaczenie. Sam kurs da³ mi mo¿liwoci
pracy w ca³ej Europie, ale ja wracam do £odzi.
Sk¹d wiêc obawy dyrektora ITL, gdy wszyscy uczestnicy kursu tak
wysoko oceniaj¹ jego poziom? Bior¹ siê z prozaicznego powodu  nastêpnych grup kursantów nie widaæ. ULC deklaruje pomoc w tym wzglêdzie, ale jak na razie na deklaracjach i dobrych chêciach siê koñczy. Sam
Instytut nie ma ¿adnych rodków na rozreklamowanie kursu w odpowiednich jednostkach sk¹d mogliby pochodziæ przyszli kursanci. A przecie¿ czêæ odp³atnoci za kurs mo¿na by przeznaczyæ na te w³anie cele.
Tymczasem kurs zakoñczony, a w perspektywie  czarna dziura.
Ma powody do zmartwieñ i bólu g³owy dyr. Kowaleczko. Okazuje
siê, ¿e nawet gdy wszyscy chc¹, brakuje tej przys³owiowej kropki nad
i. A przecie¿ trzeba ju¿ tak niewiele, by kursy sta³y siê chlub¹ Akademii... Wystarczy pomocna d³oñ. Takie wnioski nasuwaj¹ siê po pierwszym rozdaniu dyplomów.
Jerzy Markowski

Praca daje Mu si³ê

Zdzis³awa Król

Jest najstarszym profesorem na Wydziale Elektroniki i jednym z najstarszych pracuj¹cych obecnie w Wojskowej Akademii
Technicznej. Si³y i energiê do ¿ycia daj¹ mu, jak mówi, praca
i ludzie, z którymi na co dzieñ siê spotyka. Profesor W³adys³aw
Ko³osowski, bo o nim mowa, 27 czerwca koñczy 80 lat. Dostojnemu Jubilatowi ¿yczymy du¿o zdrowia, wytrwa³oci oraz dalszej
satysfakcji z pracy w naszej Alma Mater.

Prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Ko³osowski przy
stanowisku do badania anten na pod³o¿u dielektrycznym.
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Prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Ko³osowski pracuje
w Wojskowej Akademii Technicznej od 1951 roku. Zajmuj¹c stanowiska od asystenta do
profesora zwyczajnego, aktywnie uczestniczy³ w procesie dydaktycznym: prowadzi³
wyk³ady, seminaria i æwiczenia laboratoryjne.
Jest wysokiej klasy specjalist¹ w dziedzinie anten
i propagacji fal elektromagnetycznych oraz kompatybilnoci elektromagnetycznej.
Prowadzone przez Niego zajêcia dydaktyczne s¹ wysoko oceniane przez studentów.

Pe³ni¹c funkcje wyk³adowcy, adiunkta, kierownika Zak³adu Anten
i Propagacji Fal i z-cy szefa Instytutu Systemów £¹cznoci, corocznie
wykonywa³ oko³o 180% normy. Zawsze wyró¿nia³ siê inicjatyw¹
i aktywnoci¹ w doborze treci i metod kszta³cenia z przedmiotów:
Technika mikrofalowa i anteny, Anteny i propagacja fal, Kompatybilnoæ elektromagnetyczna dla wszystkich rodzajów studiów: magisterskich dziennych, in¿ynierskich i podyplomowych.
W czasie swojej kariery zawodowej kierowa³ 51 pracami dyplomowymi, 17 pracami doktorskimi. Recenzowa³ 48 prac doktorskich, 14 prac
habilitacyjnych i 8 wniosków profesorskich. Jest autorem ponad 100
publikacji, w tym 9 skryptów akademickich. Uczestniczy³ w opracowaniu zestawów laboratoryjnych z przedmiotu Techniki mikrofalowe i anteny, za które uzyska³ nagrody rektorskie i dziekañskie.
Jest cz³onkiem rady Naukowej Wydzia³u Elektroniki WAT i z-c¹
przewodnicz¹cego rady Naukowej Przemys³owego Instytutu Telekomunikacji. Wiele czasu powiêca rozwojowi dydaktycznemu m³odej
kadry Instytutu, swoj¹ postaw¹ zawsze inspiruje j¹ do samodzielnej
i twórczej pracy. Pomaga w wyborze miejsc odbywania sta¿y naukowych. Aktywnie uczestniczy w organizacji procesu dydaktycznego opracowuj¹c plany i programy jednolitych studiów magisterskich, studiów
zawodowych oraz studiów po WSO z przedmiotów prowadzonych
w Zak³adzie Podstaw Telekomunikacji. Za dzia³alnoæ dydaktyczn¹ zosta³ wyró¿niony tytu³em Zas³u¿onego Nauczyciela Akademickiego WAT.
Jest te¿ zaanga¿owanym i aktywnym pracownikiem naukowobadawczym. Kierowa³ zespo³em, w którym opracowano System do
odbioru sygna³ów satelitarnych. System ten zosta³ wdro¿ony do produkcji i znajduje siê w wyposa¿eniu Wojska Polskiego. Za dzia³alnoæ
naukowo-badawcz¹ zosta³ trzykrotnie wyró¿niony Nagrod¹ Ministra
Obrony Narodowej, omiokrotnie Nagrod¹ Rektora WAT oraz trzykrotnie Nagrod¹ Dziekana Wydzia³u Elektroniki. Posiada 4 patenty.
W 2003 r. za zas³ugi w dziedzinie naukowej Radiolokacja zosta³
odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wczeniej uhonorowano Go krzy¿ami: Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³otym Medalem
Za Zas³ugi dla Obronnoci Kraju oraz medalami resortowymi MON,
w tym pami¹tkowym Medalem Dyrektora Departamentu Rozwoju
MON za osi¹gniêcia w rozwoju techniki wojskowej.
Do pozanaukowych hobby prof. Ko³osowskiego nale¿¹: teatr, film,
beletrystyka oraz spacery z jamniczk¹ Tuni¹. (ed)
O PROF. KO£OSOWSKIM mówi dr in¿. Wojciech Kocañda,
kierownik Dzia³u Spraw Studenckich WAT:
Profesor Ko³osowski to wspania³a postaæ, historia WAT-u. Jako
student, wprowadza³ nas przysz³ych radarowców, w technikê anten
i problemy propagacji fal radiowych.
W latach 70. XX wieku z wielk¹ serdecznoci¹ konsultowa³ nas,
m³odych asystentów Instytutu Radiolokacji. Lata 80. i póniejsze to
wspólne seminaria i konferencje z udzia³em studentów i m³odych pracowników nauki z WAT, PIT, PW itp. (Rociszów, Jelenia Góra). To
równie¿ coroczne Konferencje Naukowo-Techniczne Radiolokacji skupiaj¹ce przedstawicieli przemys³u, wojska, jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni. Profesor by³ nie tylko ich autorytetem naukowym  by³ wspania³ym starszym koleg¹ i biesiadnikiem. Gdy siê pojawi³ i gdy muzyka zagra³a, ¿adna z uczestniczek nie pró¿nowa³a.
Lata 90. to wspó³praca drzwi w drzwi w budynku Wydzia³u
Elektroniki. Bêd¹c prodziekanem ds. dydaktyczno-naukowych wielokrotnie dowiadcza³em jego przychylnoci, zawsze mog³em liczyæ na
pomoc i dobr¹ radê. Obserwowa³em, jak dziêki Jego osobistemu zaanga¿owaniu ros³a wród m³odej kadry liczba publikacji, pojawi³o siê
wielu doktorów i doktorów habilitowanych. Ta drobna sylwetka Profesora zawsze wyzwala³a dodatkowe si³y wród studentów, jego bli¿szych i dalszych wspó³pracowników.
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ZESPÓ£ BADAWCZY
AERODYNAMIKI I DYNAMIKI RUCHU OBIEKTÓW
prof. dr. hab. in¿. Wies³aw Sobieraj

Zespó³ Badawczy Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów
Instytutu Techniki Lotniczej (ITL) Wydzia³u Mechatroniki
(WMT), kierowany przez prof. dr. hab. in¿. Wies³awa Sobieraja, funkcjonuje w zmiennym sk³adzie osobowym od pocz¹tków
istnienia Wojskowej Akademii Technicznej. Ju¿ we wrzeniu 1952 r.
powsta³ Fakultet Lotniczy z Katedr¹ Aerodynamiki i Konstrukcji
Samolotów.

Zespó³ Badawczy Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów. Z przodu od prawej: dr
hab. in¿. Stanis³aw Wrzesieñ, prof. dr hab. in¿. Wies³aw Sobieraj, dr hab. in¿. prof.
WAT Grzegorz Kowaleczko. Z ty³u od prawej: kpt. mgr in¿. Micha³ Frant, por. mgr in¿.
Cezary Skrodzki, in¿. Wojciech Makowski.

Po wprowadzeniu w WAT struktury wydzia³owej (1959 r.) wiêkszoæ katedr lotniczych, w tym Katedrê Aerodynamiki i Budowy Samolotów (której szefem zosta³ prof. dr in¿. Jaros³aw Naleszkiewicz),
usytuowano na Wydziale Mechanicznym. Dzia³alnoæ naukowo-badawcza Katedry koncentrowa³a siê wokó³ aerodynamiki i dynamiki
statków powietrznych, pojazdów ko³owych i turbin energetycznych,
a kontynuowali j¹ kolejni szefowie (a póniej kierownicy Zak³adu): dr
hab. in¿. Marek Ga³¹ska, prof. dr hab. in¿. Zbigniew D¿ygad³o, dr in¿.
Jan Kaczmarczyk i dr in¿. Bogumi³ Chlebny. Obecnie kontynuatorem
tradycji Katedry jest Zak³ad Aerodynamiki i Termodynamiki kierowany
przez dr. hab.
in¿. Stanis³awa
Wrzenia.
Rozpoczêta w latach
szeædziesi¹tych XX w. aktywna wspó³praca Katedry
z rozwijaj¹cymi siê wówczas
przemys³ami:
lotniczym, motoryzacyjnym
i turbin energe- Izolowana termicznie komora pomiarowa tunelu aerodynatycznych (ZA- micznego ma³ych prêdkoci.
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MECH) umo¿liwi³a rozbudowê bazy badawczej. Zbudowano tunele
aerodynamiczne ma³ych prêdkoci, aerodynamiczny tunel naddwiêkowy (1976 r.), urz¹dzenie symulacyjne lotu mig³owca jednowirnikowego oraz wiele innych unikatowych stanowisk laboratoryjnych w tym
m.in. do: badania aerodynamiki i wentylacji autobusów, optymalizacji
naddwiêkowych stopni turbin energetycznych i optymalizacji mechanizacji skrzyde³ samolotów.
Zagro¿enie bezpieczeñstwa lotów w wyniku wyst¹pienia oblodzenia
na statkach powietrznych (katastrofy samolotu TS-11 Iskra oraz mig³owca Mi-8) doprowadzi³o do silnej integracji aerodynamiki, mechaniki
lotu i termodynamiki, jako dyscyplin wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê, umo¿liwiaj¹c przeprowadzenie wszechstronnych badañ przyczyn obu tych
w y p a d k ó w.
W badaniach
uczestniczyli
równie¿ pracownicy Zespo³u, którzy dziêki wsparciu Komitetu Badañ
Naukowych
dokonali równie¿ gruntownej
modernizacji
tunelu ma³ych
prêdkoci (uzyskuj¹c mo¿liwoæ sch³adza- Badania wp³ywu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne modelu samolotu MiG-29.
nia powietrza
0
do -10 C z jednoczesnym wtryskiem mg³y wodnej) oraz sprê¿arkowni
naddwiêkowego tunelu aerodynamicznego.
Obecnie Zespó³ Badawczy Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu
Obiektów skupia 6 pracowników, w tym: 1 prof., 2 dr. hab. in¿.,
2 mgr. in¿. i 1 in¿. Podstawowym kierunkiem jego dzia³alnoci,
oprócz dydaktyki z przedmiotów: Mechanika p³ynów, Mechanika lotu, Aerodynamika i Teoria migie³ i wirników nonych,
s¹ prace z zakresu aerodynamiki obiektów naziemnych i obiektów
lataj¹cych, dynamiki ruchu obiektów lataj¹cych oraz badania wp³ywu oblodzenia na charakterystyki aerodynamiczne i bezpieczeñstwo lotu statków powietrznych.
Do najwa¿niejszych prac Zespo³u w ostatnich 5 latach, realizowanych na zlecenie Si³ Powietrznych RP, Instytutu Techniki Wojsk
Lotniczych, Komisji Badania Wypadków lotniczych MON oraz
w ramach projektów badawczych i prac w³asnych (w tym we wspó³pracy z innymi zespo³ami badawczymi WAT, np.: Zespo³em Badawczym Komputerowego Wspomagania Konstrukcji i Eksploatacji Statków Powietrznych i Zespo³em Badawczym Termodynamiki),
mo¿na zaliczyæ:
Ø dowiadczalne badania w³aciwoci aerodynamicznych samolotów
i bomb lotniczych;
Ø okrelanie charakterystyk aerodynamicznych statków powietrznych
i ich elementów w warunkach oblodzenia;
Ø dowiadczalne i numeryczne badania w³aciwoci aerodynamicznych
samolotów o niekonwencjonalnych uk³adach aerodynamicznych;
Ø analizê w³aciwoci dynamicznych statków powietrznych w czasie
oblodzenia;
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Ø pomiar rozk³adu temperatur na p³atowcu w czasie lotu;
Ø jakociowe badania eksperymentalne w zakresie przep³ywów nieciliwych i ciliwych;
Ø numeryczne badania przep³ywu ciliwego gazu lepkiego i przewodz¹cego ciep³o;
Ø komputerowe symulacje op³ywu z³o¿onych obiektów metodami
numerycznej dynamiki p³ynów z wykorzystaniem w³asnego oprogramowania i pakietu obliczeniowego Fluent;
Ø numeryczne badania dynamiki ruchu samolotów i mig³owców w ró¿nych stanach lotu.
W realizacji niektórych zadañ badawczych uczestnicz¹ równie¿
naukowcy spoza WAT oraz doktoranci i studenci indywidualni.
Zespó³ dysponuje unikatowym w Europie rodkowo-Wschodniej tunelem aerodynamicznym, umo¿liwiaj¹cym imitacjê oblodzenia (poprzez
sch³adzanie powietrza i jednoczesny wtrysk mg³y wodnej), wyposa¿onego równie¿ w wielokana³owy system automatycznego pomiaru rozk³adu
cinieñ. Obecnie du¿y nacisk po³o¿ono na wdro¿enie nowego kierunku
badañ zwi¹zanego z integracj¹ badañ dowiadczalnych w tunelu aerodynamicznym i numerycznej analizy zagadnieñ przep³ywowych w oparciu
o programy
w³asne i specjalizowany pakiet obliczeniowy
Fluent.
Podjêto równie¿ dzia³ania
maj¹ce na celu
pe³ne zintegrowanie systemu
CAD/CAM
Unigraphics
(wykorzystywanego w Zespole Badaw- Badania wp³ywu obladzania wlotów powietrza do silników
czym Kompute- mig³owca Mi-8 (po wypadku w 2003 r.).
rowego Wspomagania Konstrukcji i Eksploatacji Statków Powietrznych) z systemem
CFD Fluent (na bazie modu³u Parasolid) oraz systemu Nastran z systemem Fluent w zakresie wymiany danych i wyników. Zespó³ wykorzystuje jeden z pierwszych w WAT klastrów obliczeniowych, który
jest konsekwentnie rozbudowywany, aby umo¿liwia³ obliczenia
przep³ywów wokó³ ró¿nego rodzaju z³o¿onych obiektów.
Oprócz prac prowadzonych w ramach dzia³alnoci statutowej
oraz trzech du¿ych inwestycji aparaturowych (dotycz¹cych: wymiany sprê¿arek powietrza w naddwiêkowym tunelu aerodynamicznym; modernizacji tunelu aerodynamicznego ma³ych prêdkoci i wyposa¿eniu go w uk³ad sch³adzania powietrza i wtrysku mg³y
wodnej; zbudowania i doposa¿enia wielokana³owego systemu au-

tomatycznego
pomiaru rozk³adu cinieñ
w badaniach
tunelowych
ma³ych prêdkoci),
pracownicy Zespo³u w ostatnich 5 latach
zrealizowali
cztery gran- Okrelanie rozk³adu cinienia statycznego na samolocie EM-11
ty, a obecnie Orka z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego Fluent.
uczestnicz¹ 
w zakresie badañ tunelowych  w realizacji projektu celowego pt.
Nowa koncepcja ma³ego 2-silnikowego samolotu dyspozycyjno-turystycznego EM-11 ORKA  projekt, budowa prototypów demonstracyjnych, próby dla weryfikacji i grantu (obiema pracami kieruje przez
prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik), usytuowanych w innych zespo³ach badawczych, dzia³aj¹cych w ITL. W 2005 r. Zespó³ rozpocz¹³
prace w dziedzinie Teoretycznych i dowiadczalnych badañ aerodynamiki i dynamiki lotu samolotów o niekonwencjonalnych uk³adach
aerodynamicznych, które umo¿liwi¹ dalsz¹ integracjê tunelowych badañ dowiadczalnych i obliczeñ numerycznych z zakresu aerodynamiki i dynamiki lotu samolotów oraz rozbudowê klastra obliczeniowego.
Cz³onkowie Zespo³u aktywnie uczestnicz¹ w konferencjach naukowych w kraju i za granic¹, prezentuj¹c swój dorobek. W latach
2000-2004 opublikowali ponad 40 artyku³ów i referatów konferencyjnych, skrypt pt.: Mechanika p³ynów (2003 r.) oraz unikatowy,
nie tylko w skali Polski, podrêcznik pod redakcj¹ naukow¹ dr. hab.
in¿. Grzegorza Kowaleczki pt.: Oblodzenie statków powietrznych
(2004 r.), który powsta³ we wspó³pracy z innymi specjalistami
z WAT i Si³ Powietrznych. Ponadto zorganizowali XVI Krajow¹
Konferencjê Mechaniki P³ynów i byli wspó³organizatorami 3. innych konferencji, w tym o tematyce lotniczej. Miêdzy innymi dziêki
zaanga¿owaniu
Zespo³u, ITL
uzyska³ certyfikat Organizacji Szkolenia
Personelu Obs³ugi Technicznej Statków
Powietrznych
i jest obecnie
jedynym w Polsce Certyfikowanym Orodkiem Szkolenia
Lotniczego
Badawcze urz¹dzenie symulacyjne lotu mig³owca jednoEASA (Europe- wirnikowego.
an Aviation Safety Agency) PART 147.
kierownik Zespo³u Badawczego
Aerodynamiki i Dynamiki Ruchu Obiektów
prof. dr hab. in¿. Wies³aw Sobieraj
Zdjêcia: archiwum Zespo³u

Badania w³aciwoci aerodynamicznych samolotów o niekonwencjonalnych uk³adach aerodynamicznych.
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KONFERENCJE, SEMINARIA

Zdzis³awa Król

Integracja Polski z NATO i UE
1 czerwca br. Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia WAT zorganizowa³ V Krajow¹ Konferencjê pt. Problematyka
normalizacji, zapewnienia jakoci i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Uni¹ Europejsk¹. Wspó³organizatorami spotkania
byli: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji, Instytut
Logistyki i Magazynowania  EAN Polska, Katedra Zarz¹dzania Jakoci¹ Szko³y G³ównej Handlowej, Zak³ad Systemów Jakoci i Zarz¹dzania MON, Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Warszawie,
Centrum Zastosowania i Wdro¿eñ  INISO. Honorowy patronat nad
nim objêli: sekretarz stanu, I z-ca ministra obrony narodowej, Janusz
Zemke, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr Janusz Szymañski i rektor WAT, gen. bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski,
który spotkanie otworzy³. W swoim wyst¹pieniu gen. Smólski wskaza³ na znaczenie problematyki normalizacji, jakoci i kodyfikacji wyrobów w procesie osi¹gania interoperacyjnoci Si³ Zbrojnych RP z si³ami NATO oraz integracji Polski z UE.
Konferencja by³a zbie¿na z odbywaj¹cym siê w Instytucie kursem
specjalistycznym Standaryzacja w NATO oraz z Miêdzynarodow¹
Konferencj¹ NATO nt. interoperacyjnoci, której organizatorami byli:
Agencja Standaryzacyjna NATO i Wojskowe Centrum Normalizacji,
Jakoci i Kodyfikacji. Jej tematyka obejmowa³a ocenê stopnia dostoso-
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W dniach 31.05-08.06.2005 r. w Instytucie Logistyki, Systemów
Dowodzenia i Wsparcia, kierowanym przez p³k. dr. hab. in¿. Franciszka Kuczmarskiego, zorganizowano i przeprowadzono kurs specjalistyczny STANDARDIZATION WHITIN NATO.
Kurs jest praktyczn¹ realizacj¹ umowy zawartej pomiêdzy sekretarzem stanu, I wiceministrem obrony narodowej oraz dyrektorem Agencji Standaryzacyjnej NATO w sprawie prowadzenia szkoleñ normalizacyjnych na potrzeby NATO w Wojskowej Akademii Technicznej.
W trzeciej edycji kursu uczestniczy³o 24 specjalistów z zakresu
normalizacji z 17 krajów (min. Kanady, Austrii, Norwegii, W³och, Czech,
£otwy, Litwy, Holandii, Szwecji, Rumunii, Chorwacji).
Zajêcia, w jêz. angielskim, prowadzi³a g³ównie kadra Zak³adu Logistyki, Normalizacji i Kodyfikacji, wspierana przez specjalistów
z Agencji Standaryzacyjnej
NATO, Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji oraz Polskiej Akademii Nauk.
Oprócz nauki, uczestnicy kursu zapoznali siê z Warszaw¹, jej histori¹ i zabytkami oraz uczestniczyli w zorganizowanej wycieczce do
Krakowa, Czêstochowy i Wieliczki. Wielu po powrocie nie kry³o Uczestnicy i organizatorzy kursu.
uznania dla piêkna naszego kraju i
deklarowa³o szybki powrót do Polski. Wa¿nym przedsiêwziêciem by³o
te¿ spotkanie integracyjne zorganizowane na terenie strzelnicy sportowej.
W uroczystoci zakoñczenia kursu wziêli udzia³: zastêpca Szefa
Generalnego Zarz¹du Dowodzenia i £¹cznoci  P6, przewodnicz¹cy
Wojskowego Komitetu Normalizacyjnego gen. bryg. Edmund Smakulski, prorektor ds. kszta³cenia WAT prof. dr hab. in¿. Rados³aw Trêbiñski, dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji mgr in¿. Marian P³awiak, komendant WTW p³k dr hab. in¿. Zbigniew Bielecki, dyrektor ILSDiW p³k dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski oraz kadra dydaktyczna kursu. Po wrêczeniu certyfikatów, w imieniu s³uchaczy, g³os zabra³ Holender, Frank De Boer, który podziêkowa³ wszystkim organizatorom kursu za stworzenie dobrych warunków jego uczestnikom.
Dobra organizacja spotkania oraz w³aciwe przygotowanie merytoryczne kadry Zak³adu, potwierdzone przez kontroluj¹cego ww. szkolenie, zastêpcê dyrektora NSA, W³ocha, p³k. Cesare Ballducciego, zaowocuje nastêpnym kursem w padzierniku 2005 r.
mjr dr in¿. Szymon Mitkow

wania polskiego systemu normalizacyjnego
do wymogów NATO i UE, zintegrowane
systemy zarz¹dzania jakoci¹ oraz automatyczne i elektroniczne ledzenie zasobów
wed³ug standardów NATO i UE.
Celami konferencji by³y: wymiana informacji, pogl¹dów, idei rodowisk krajowych zaanga¿owanych w dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ i praktyczn¹ w obszarze
Dyrektor Agencji Standarynormalizacji, kodyfikacji, jakoci i infra- zacyjnej NATO gen. bryg. dr
struktury; prezentacja i dyskusja potrzeb hab. Julian Maj.
i oczekiwañ w obszarze normalizacji, kodyfikacji, jakoci i infrastruktury, wynikaj¹cych z aktualnego etapu
integracji polski z NATO i UE; prezentacja, dyskusja i ocena aktualnego stanu i perspektyw normalizacji, kodyfikacji, jakoci i infrastruktury w aspekcie wymogów NATO i UE; wypracowanie wniosków odnonie kierunków dalszych prac w ww. obszarach.
Konferencja zawiera³a 4 sesje. Pierwsz¹, Aktualne wyzwania integracji Polski z NATO I UE, prowadzi³ przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego Konferencji, dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski, prof. WAT.
Sesjê drug¹, Aktualny stan i perspektywy normalizacji, kodyfikacji, systemów jakoci i infrastruktury w aspekcie wymogów UE I NATO, poprowadzi³ prof. dr hab. in¿. Jerzy
¯uchowski, dziekan Wydzia³u
Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Sesji trzeciej, Wybrane
elementy systemu jakoci w aspekcie integracji przemys³u obronnego z wymaganiami NATO, przewodniczy³ prof. dr hab. Jacek Koronacki, pracownik PAN oraz ILSDiW WAT. Ostatni¹, czwart¹ sesjê, Problemy teoretyczne i prak- Uczestnicy konferencji w trakcie obrad.
tyka normalizacji, kodyfikacji i systemów jakoci, prowadzi³ prof. dr hab. Stefan Doroszewicz, szef Katedry Zarz¹dzania Jakoci¹ SGH.
Poza tym wyg³oszono 15 referatów. Do najciekawszych nale¿a³y:
Problematyka dzia³alnoci Agencji Standaryzacyjnej NATO, który wyg³osi³ dyrektor Agencji Standaryzacyjnej NATO, gen. bryg. dr hab. Julian Maj; Prognoza d³ugoterminowa rozwoju s³u¿by normalizacyjnej
resortu obrony narodowej w aspekcie wymogów NATO i UE, wyg³oszony przez dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakoci i Kodyfikacji, mgr. in¿. Mariana P³awiaka; Systemy zarz¹dzania jakoci¹
i niezawodnoci¹ w aspekcie wymogów UE i NATO, który wyg³osi³
prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz z PAN i Problemy spe³nienia wymagañ w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoci w wietle najnowszych wymagañ unijnych, wyg³oszony przez prof. dr hab. Alicjê Maleszkê z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
W materia³ach konferencyjnych opublikowano natomiast 33 referaty.
Ogó³em w konferencji wziê³o udzia³ 150 przedstawicieli z ponad 50 instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ szeroko rozumianej normalizacji. Wród
nich byli przedstawiciele: szkolnictwa (SGH, PW, PR, PCz, AE z Poznania, WSFiZ w Warszawie), instytucji naukowo-badawczych (WITPiS,
WITL, PIT), instytucji centralnych MON (Sztabu Generalnego WP, rodzajów si³ zbrojnych) oraz wielu zak³adów przemys³u obronnego.
W koñcowym wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego
konferencji, dr hab. in¿. W³odzimierz Miszalski, prof. WAT stwierdzi³, ¿e
normalizacja procedur obronnych, wiedza i umiejêtnoci z zakresu funkcjonowania systemów zapewnienia jakoci i systemów kodyfikacji wyrobów obronnych stanowi¹ dziedzinê, w której kszta³cenie kadr decyduje
o mo¿liwociach osi¹gniêcia interoperacyjnoci jednostek wojskowych,
sztabów, instytucji i zak³adów produkcyjnych z odpowiednimi strukturami Sojuszu co wskazuje, ¿e podjêta przez WAT inicjatywa cyklicznego
prowadzenia konferencji o powy¿szej tematyce, jest s³uszna.
Zdzis³awa Król

Kurs standaryzacyjny NATO

p³k dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski, prof. WAT
dyrektor ILSDiW,
p³k dr in¿. Henryk Popiel
kierownik Zak³adu Logistyki Normalizacji i Kodyfikacji
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 uroczysta promocja na pierwszy stopieñ oficerski
oraz zakoñczenie roku akademickiego 2004/2005
Na stopieñ podporucznika Wojska Polskiego, nadany przez prezydenta RP, zostanie mianowanych 177 podchor¹¿ych (20 kobiet i 157 mê¿czyzn), którzy pomylnie zaliczyli w Akademii czwarty rok studiów. W Wojskach L¹dowych
117 osób, w Wojskach Lotniczych 60 osób. Aktu mianowania, podobnie jak w roku ubieg³ym, dokona I z-ca szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Mieczys³aw Cieniuch.
Prymusem Promocji`2005 zosta³ sier¿. pchor. Grzegorz
Lenik, student Wydzia³u Mechatroniki.

A tak wygl¹da³y przygotowania do tegorocznej
promocji.

Ppor. Grzegorz
Lenik urodzi³ siê
22.05.1982 r. w Limanowej w województwie ma³opolskim. Niemal od urodzenia
mieszka³ w le¿¹cych
nad Dunajcem Go³kowicach po³o¿onych
12 km od Nowego S¹cza, gdzie te¿ rozpocz¹³
edukacjê w szkole podstawowej (dzi im. Jana
Paw³a II). W tym okresie jego zainteresowania skupia³y siê g³ównie wokó³ chemii i matematyki, z których to
przedmiotów bra³ udzia³
w olimpiadach zarówno
na szczeblu gminnym,
jak i wojewódzkim. Aktywnie dzia³a³ w Samorz¹dzie Szkolnym, pe³ni¹c miêdzy innymi funkcjê przewodnicz¹cego szko³y.
Po ukoñczeniu szko³y podstawowej kontynuowa³ naukê w presti¿owym I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana D³ugosza w Nowym S¹czu
w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Swoj¹ przysz³oæ wi¹za³ w³anie z t¹ dziedzin¹ nauki. Jednak ju¿ po drugiej klasie zdecydowa³, ¿e jego
celem s¹ studia w Wojskowej Akademii Technicznej.
W 2001 roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa
(obecnie Wydzia³ Mechatroniki). Jako specjalnoæ wybra³ uzbrojenie klasyczne Wojsk L¹dowych, a rozpoczête od trzeciego roku studia wed³ug
indywidualnego toku nauczania pod kierunkiem mjr. dr. in¿. Przemys³awa Kupidury ukierunkowane s¹ na konstrukcjê i projektowanie amunicji.
Za wyniki w nauce by³ wielokrotnie wyró¿niany i nagradzany, zarówno przez dziekana Wydzia³u Mechatroniki, jak i rektora Wojskowej
Akademii Technicznej (rednia ocen za cztery lata studiów  4.71, ocena
ze szkolenia wojskowego za cztery lata studiów  4.78, ocena z egzaminu
na oficera  4.88). Jest Senatorem Wojskowej Akademii Technicznej. Czêsto
uczestniczy³ w zawodach sportowych jako reprezentant grupy m.in.
w strzelectwie, pi³ce no¿nej i biegach. Jest tak¿e honorowym dawc¹ krwi.
Po promocji na pierwszy stopieñ oficerski, ppor. Grzegorz Lenik
planuje zaj¹æ siê swoj¹ prac¹ magistersk¹ pt. 23 mm lufa wk³adkowa
przystosowana do montowania w armacie czo³gu Leopard, któr¹ pisze
pod kierunkiem mjr. dr. in¿. Przemys³awa Kupidury. Jej celem jest m. in.
obni¿enie kosztów szkolenia za³ogi oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa
prowadzenia strzelañ przy uzyskaniu porównywalnych i ¿¹danych efektów szkolenia.

Zdzis³awa Król
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NAJLEPSI ABSOLWENCI WAT W

Mury Wojskowej Akademii
Techniczn¹ opuszczaj¹ kolejni absolwenci. Do 14 czerwca br. prace
dyplomowe obroni³o 459 osób,
w wiêkszoci studenci studiów stacjonarnych. Obrony bêd¹ kontynuowane do koñca czerwca, a tak¿e
w lipcu i wrzeniu.
Najlepszymi absolwentami w roku akademickim 2004/2005, którzy ukoñczyli studia z wyró¿nieniem, okazali siê: ppor. mgr in¿.
Rafa³ Kasprzyk z Wydzia³u Cybernetyki, ppor. mgr in¿. Aneta Suchanecka równie¿ z Wydzia³u Cybernetyki, ppor. mgr in¿. Agnieszka
Kozicka z Wydzia³u Mechanicznego, ppor. mgr in¿. Kamil Liponoga
z Wydzia³u Cybernetyki i ppor. mgr
in¿. £ukasz Kukie³czyñski z Wydzia³u Mechatroniki.
Ich prace dyplomowe oraz inne
wyró¿niaj¹ce siê prace magisterskie, a tak¿e wystawê osi¹gniêæ
WAT mo¿na ogl¹daæ w hollu Orodka Sportowego. (ed)
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Ppor. mgr in¿ Rafa³ Kasprzyk

Ppor. mgr in¿. Aneta Suchanecka

Absolwent Wydzia³u Cybernetyki WAT
(kierunek: informatyka, specjalnoæ: systemy
informatyczne, specjalizacja  symulacyjne gry
decyzyjne). Od VI semestru studiowa³ wed³ug
indywidualnego programu nauczania. Bêd¹c aktywnym cz³onkiem ko³a Zainteresowañ Cybernetycznych uczestniczy³ w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych. Za osi¹gniêcia w nauce, pracy i s³u¿bie by³ wielokrotnie wyró¿niany przez dziekana Wydzia³u Cybernetyki oraz komendanta-rektora WAT.
Niezwykle uzdolniony, systematyczny,
zdyscyplinowany, ambitny i wytrwa³y w osi¹ganiu celów stawianych zarówno przez wyk³adowców, jak i samego siebie. Od drugiego roku
studiów bardzo rzetelnie sprawowa³ funkcjê starszego grupy studenckiej.
By³ cz³onkiem Chóru Akademickiego WAT.
Aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym
pododdzia³u. Pe³ni³ obowi¹zki dowódcy dru¿yny, a nastêpnie plutonu. Zawsze odpowiedzialny, opanowany, godny zaufania. W 2004 roku
zosta³ prymusem Promocji, za co otrzyma³ nagrodê rektorsk¹.
Kulturalny i taktowny, lubiany przez kolegów. Bardzo sprawny fizycznie. Uprawia biegi
d³ugodystansowe i sporty si³owe. W wolnym
czasie lubi s³uchaæ muzyki i czytaæ ksi¹¿ki.

Absolwentka Wydzia³u Cybernetyki WAT
(kierunek: informatyka, specjalnoæ: kryptologia). Zdyscyplinowana, solidnie i terminowo
wywi¹zywa³a siê z powierzonych jej zadañ.
Przez wszystkie lata studiów uzyskiwa³a bardzo dobre wyniki w nauce, za co by³a nagradzana przez dziekana Wydzia³u Cybernetyki
oraz komendanta-rektora Wojskowej Akademii
Technicznej.
Pracowita i wytrwa³a w d¹¿eniu do osi¹gniêcia wyznaczonych celów stawianych przez
wyk³adowców i sam¹ siebie. Rzetelna i systematyczna, w pracy zespo³owej wykazuje zdolnoci organizatorskie. Charakteryzuje siê wysokim poziomem kultury osobistej.
By³a cz³onkini¹ Chóru Akademickiego
WAT oraz sekcji lekkoatletycznej UWKS
WAT. Kilkakrotnie reprezentowa³a Akademiê
na zawodach sportowych. W 2003 roku zdoby³a II miejsce w biegu na 100 m w Mistrzostwach Szkolnictwa Wojskowego. By³a cz³onkiem Senatu WAT, przez 2 lata pe³ni³a obowi¹zki starszego grupy.
Aktywnie spêdza czas wolny. Interesuje siê
literatur¹ i teatrem.

(rednia ukoñczenia studiów 4,91)

(rednia ukoñczenia studiów 4,84)
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W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005

Ppor. mgr in¿. Agnieszka Kozicka

Ppor. mgr in¿. Kamil Liponoga

Ppor. mgr in¿. £ukasz Kukie³czyñski

Absolwentka Wydzia³u Mechanicznego
WAT (kierunek: mechanika i budowa maszyn,
specjalnoæ: maszyny in¿ynieryjne). Od V semestru studiowa³a wg indywidualnego programu nauczania, jej opiekunem naukowym by³ p³k
dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski.
Pracowita, zaanga¿owana w sprawy studentów. W semestrze zimowym 2002/2003 pe³ni³a
obowi¹zki starszej grupy szkolnej. Przez dwa
semestry by³a zastêpc¹ starszego grupy szkolnej. W roku akademickim 2003/2004 by³a przewodnicz¹c¹ Samorz¹du Studenckiego na Wydziale Mechanicznym oraz przewodnicz¹c¹ Akademickiego Samorz¹du Studentów WAT.
Za osi¹gniêcia w nauce, pracy i s³u¿bie zosta³a wyró¿niona przez dziekana Wydzia³u
Mechanicznego tytu³em i odznak¹ Wzorowy
Podchor¹¿y. Trzykrotnie (w latach: 2002,
2003 i 2004), z okazji Dnia Podchor¹¿ego
zosta³a wyró¿niona przez komendanta-rektora WAT. Dwukrotnie, w 2003 i 2004 roku, zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Rektorsk¹ III stopnia w konkursie na najlepsz¹ pozaprogramow¹
pracê naukow¹.

Absolwent Wydzia³u Cybernetyki WAT
(kierunek: informatyka, specjalnoæ: systemy
informatyczne). Od VI semestru studiowa³
wed³ug indywidualnego programu nauczania
specjalizuj¹c siê w tworzeniu obiektowych systemów informatycznych, g³ównie obiektowych
baz danych.
Od VII semestru pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Ko³a Zainteresowañ Cybernetycznych i aktywnie uczestniczy³ w jego pracach.
Jako wspó³autor referatu Kierunki rozwoju
baz danych uzyska³ I nagrodê na XIX Sympozjum Ko³a Zainteresowañ Cybernetycznych. W 2003 roku bra³ udzia³ w miêdzynarodowym sympozjum naukowym kó³ studenckich w Liptowskim Mikulaszu. W tym samym roku uzyska³ nagrodê II stopnia w Konkursie o Nagrodê Rektora WAT.
Pracowity, rzetelny, ambitny w d¹¿eniu do
osi¹gania wyznaczonych celów. Postawione zadania potrafi wykonywaæ zarówno samodzielnie, jak i zespo³owo, wykazuj¹c przy tym zdolnoci kierownicze. Charakteryzuje siê wysokim
poziomem kultury osobistej.
Wolne chwile spêdza na pog³êbianiu wiedzy z zakresu obiektowych systemów informatycznych oraz budowaniu systemów z wykorzystaniem technologii i urz¹dzeñ mobilnych.
Swoje zainteresowania rozwija³ m. in. na seminariach Katedry Systemów Informatycznych
Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik
Komputerowych.

Absolwent Wydzia³u Mechatroniki WAT
(kierunek: mechatronika, specjalnoæ: uzbrojenie klasyczne Wojsk L¹dowych). Od siódmego
semestru studiowa³ wed³ug indywidualnego programu nauczania, jego opiekunem naukowym by³
mjr dr in¿. Zbigniew Surma. By³ aktywnym
cz³onkiem Ko³a Naukowego Studentów Mechatroników. Za bardzo dobre wyniki w nauce zosta³ wyró¿niony Nagrod¹ Dziekana WMT.
Podczas studiów, przez szeæ semestrów
by³ zastêpc¹ starszego grupy szkolnej. Pe³ni³
te¿ funkcjê mê¿a zaufania kompanii. By³ cz³onkiem Chóru Akademickiego WAT oraz Uczelnianego Wojskowego Klubu Sportowego: sekcji strzeleckiej (2002-2004) i sekcji judo (20042005). Posiada br¹zow¹ odznakê strzeleck¹.
W 2002 r. zaj¹³ II miejsce w Otwartych Mistrzostwach WAT w Strzelectwie, a w 2003 r. II
miejsce w Miêdzynarodowych Mistrzostwach
WAT w tej dyscyplinie. W 2004 roku we Wroc³awiu zaj¹³ V miejsce w Mistrzostwach Wojska
Polskiego w judo.

(rednia ukoñczenia studiów 4,83)
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(rednia ukoñczenia studiów 4,82)

(rednia ukoñczenia studiów 4,81)
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Fascynacje nauk¹
Teoria Wzglêdnoci Alberta Einsteina
ma ju¿ 100 lat, a rok 2005 zosta³ og³oszony
wiatowym Rokiem Fizyki. Nic wiêc dziwnego, ¿e tegorocznemu, 9. Piknikowi Naukowemu Polskiego Radia BIS, który w sobotê,
4 czerwca odby³ siê na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie, przywieca³o
has³o Fizyka na fali.
Na tym najwiêkszym plenerowym happeningu naukowym w Europie, swoje najciekawsze osi¹gniêcia zaprezentowa³o ponad sto instytucji naukowych, badawczych i edukacyjnych. W ich gronie znalaz³a siê równie¿ Wojskowa Akademia Techniczna.
Bêd¹cy wizytówk¹ naszej uczelni, Instytut Optoelektroniki zaprezentowa³ opracowane w WAT najnowoczeniejsze metody i urz¹dzenia wykorzystywane do ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, zdrowia i naturalnego rodowiska cz³owieka. W namiocie IOE
WAT mo¿na by³o obejrzeæ m. in. pokaz czyszczenia powierzchni obrazów i rzeb za pomoc¹
urz¹dzeñ laserowych, wystêpuj¹cych pod ogóln¹ nazw¹ ReNOVALaser.
Mo¿na te¿ by³o zobaczyæ radiometry s³u¿¹ce do detekcji promieniowania
UV oraz sygnalizacji dawki alarmowej lub niebezpiecznej dla ludzkiej skóry,
a tak¿e urz¹dzenia do pomiaru poziomu zanieczyszczeñ. Chêtnych zag³êbienia siê w tajniki nauki, jak widaæ na za³¹czonych zdjêciach, nie brakowa³o.
(ed)

Zdzis³awa Król
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PSYCHOLOGIA

Zdzis³awa Król

Czy jestemy panami swojego czasu?
Sztuka zarz¹dzania samym sob¹
Ka¿dy ma co do powiedzenia w sprawie
stresu. Ale co to w³aciwie jest stres? Jakie formy przybiera? Jak powstaje? W jaki sposób
wp³ywa na nas i na nasze otoczenie? Co mo¿emy zrobiæ w tej kwestii?
Ka¿dy z czytelników, nawet w tej chwili, gdy myli o s³owie
stres ma inne skojarzenia, zna te¿ inne sposoby radzenia sobie z nim.
Podczas mojej praktyki zawodowej spotka³am ró¿ne spojrzenia i hipotezy oraz pomys³y na jego zmniejszenie lub redukcjê. Jest to zrozumia³e, bo u ka¿dej osoby stres wygl¹da inaczej. Mo¿e siê on przejawiaæ w naszym sposobie mylenia, odczuwania, lub zachowania.
Stres mo¿na traktowaæ na trzy sposoby:
· jako bodziec lub przyczynê
· jako reakcjê lub skutek
· jako wspó³zale¿noæ miêdzy wymaganiami, a stopniem mo¿liwoci ich realizacji.
Wa¿ne jest, aby zidentyfikowaæ te ró¿ne objawy stresu i poczyniæ
odpowiednie kroki zaradacze. Musimy uwiadomiæ sobie, ¿e stres ma
dwa g³ówne aspekty. Pierwszy jest wspólny dla wszystkich. Wszyscy bowiem musimy stawiaæ czo³a obowi¹zkom, jakie nak³adaj¹ na nas
nauka, praca zawodowa i ¿ycie osobiste. A to oznacza, ¿e w mniejszym lub wiêkszym stopniu musimy siê z nich wywi¹zywaæ. Drugi
aspekt stresu jest kwesti¹ bardzo indywidualn¹ i mo¿na rzec co jednemu lekiem, drugiemu trucizn¹.
Jest to bardzo wa¿ne, bowiem ma to wp³yw na nasz poziom aktywnoci i realizacji siebie w ró¿nych rolach (zawodowych, rodzinnych). Oczywiste jest, ¿e wszyscy musimy siê zmierzyæ ze stawianymi zadaniami. To z kolei poci¹ga za sob¹ ich ocenê  co o nich
mylimy, co dla nas znacz¹ i jakie s¹ skutki naszych wysi³ków? Innymi s³owy, jak aktywni siê stajemy i w jaki sposób realizujemy swoje
zadania zwi¹zane z rolami, postawami i naszym myleniem.
Ka¿dy z nas otrzymuje podczas narodzin inny sposób energii
przystosowawczej. Ale tak¿e wychowanie ma decyduj¹cy wp³yw na
to, ile cz³owiek ma takiej energii i jak potrafi j¹ wykorzystaæ. Stawiane,
adekwatnie do wieku i mo¿liwoci, wymagania sprzyjaj¹ rozwojowi
odpornoci na stres. Czasami udaje siê nam odpowiedzieæ na wa¿ne
pytanie: Kiedy jestemy niedostatecznie lub nadmiernie aktywni?.

W jakich sytuacjach mo¿emy osi¹gn¹æ optymalny poziom aktywnoci? Zadajê du¿o pytañ, bo chcia³abym, aby ka¿dy z czytelników sam
zidentyfikowa³ i okreli³ w³asne konkretne sytuacje stresuj¹ce. Mo¿e
uda siê zrobiæ wykaz takich sytuacji i wydarzeñ, a potem pogrupowaæ je wed³ug klucza: na które mam wp³yw, a kóre s¹ poza moim
zasiêgiem? Co za tym idzie  które z nich mog¹ staæ siê przyczyn¹
problemów i maj¹ znacz¹cy wp³yw na moje ¿ycie, a które z nich
mogê wyeliminowaæ?
Jakie to uczucie, kiedy o tym mylisz, drogi czytelniku?
Mo¿e jest to dobry moment, by podj¹æ decyzjê, co chcemy zmieniæ w naszym ¿yciu, lub oceniæ ró¿ne konsekwencje, jakie mo¿e przynieæ zmiana naszego zachowania. To bardzo pomocne i pouczaj¹ce
æwiczenie, które mo¿na by uznaæ za znacz¹ce w kwestii Jakie zmiany, jeli w ogóle chcia³by wprowadziæ w przysz³oci?. Mo¿emy
poznaæ swoje mo¿liwoci i granice i uczyæ siê dziêki temu, jak odnosiæ
nowe sukcesy i jak ustrzec siê niepowodzeñ. Mo¿e warto te¿ podj¹æ
siê czego ca³kiem nowego, czego jeszcze nie znamy, aby dowiedzieæ
siê wiêcej o w³asnym sposobie ¿ycia. Czy jestemy otwarci na nowe,
nieznane i obce rzeczy? Na ile jestemy gotowi na zmianê i ingerencjê
we w³asny styl zarz¹dzania samym sob¹? Mo¿e mia³e ju¿ kiedy taki
sen, wyran¹ wizjê tego, co ma siê zdarzyæ, ale wszystko znów zosta³o po staremu.
Wydaje siê, ¿e jestemy zadowoleni z tego, co jest i jako normê
przyjmujemy to, co zastajemy. Wiêc zadbaj o siebiê i broñ siê przed
negatywnymi wp³ywami codziennoci. Nie mów jestem zmêczony,
jestem wykoñczony, wiêcej nie mogê, bo z czasem rzeczywicie
w to uwierzysz. Zamiast tego powiedz sobie: wszystko siê uda, choæ
z trudem mogê w to uwierzyæ; uda siê, bo jestem zdolny do wielkich
rzeczy. Wczoraj jest ju¿ za nami, jutro jeszcze nie nadesz³o, a dzisiaj
wykorzystam czas, by staæ siê jego w³acicielem, a nie jego niewolnikiem. Wa¿ne jest to, jak¹ decyzjê podejmiesz dzisiaj. Dok¹d siê udasz,
bo decyduj¹ce jest to, dok¹d zmierzasz? A wiêc miej odwagê myleæ
i planowaæ mia³e rzeczy!
Radoæ jest przed Tob¹.
Anna Siberska
konsultant ds. psychoprofilaktyki

WAT NA WESO£O

Wy¿szy kurs meldowania
Genera³ Eugeniusz Leoszenia, komendant (czytaj rektor) WAT w latach 1951-1956 by³ niezwyk³ym orygina³em o czêsto nieprzewidywalnych reakcjach. By³ maj 1954 roku. W zespole kilku kolegów oficerów
urz¹dzalimy laboratorium na parterze budynku naszej katedry. Dzia³alimy przy otwartej kurtynie, tj. przy otwartej szeroko bramie wjazdowej do pomieszczeñ laboratorium.
Przed to otwarte wejcie podjecha³ nagle samochód, z którego
wysiad³o dwóch genera³ów: gen. Leoszenia i jego zastêpca do spraw
technicznych gen. Siemieniuk. Poniewa¿ los obdarzy³ mnie stanowiskiem kierownika tego laboratorium w budowie, to chocia¿ sp³oszony,
postanowi³em zachowaæ siê zgodnie z wojskowym regulaminem.
Krzykn¹³em do swoich kolegów: bacznoæ, podszed³em do genera³a
i zameldowa³em: obywatelu generale ..................... w czasie pracy.
Genera³ Leoszenia spojrza³ spokojnie (o dziwo) na mnie i zwróci³
siê do genera³a Siemieniuka mówi¹c: aj, aj, aj  ty zobacz, jak on to robi.
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Nastêpnie zwróci³ siê do mnie: chod na moje miejsce, a ja ci poka¿ê,
jak nale¿y sk³adaæ meldunek. Odszed³ parê kroków, zwróci³ siê twarz¹ do mnie, dononym g³osem poda³ komendê baaacznoæ, podszed³ do mnie krokiem sprê¿ystym, zasalutowa³ i wyrecytowa³ meldunek. Nastêpnie kaza³ mi powtórzyæ. Niestety, nie wykaza³em siê
dostatecznym uzdolnieniem do sk³adania meldunku, ale wszystko skoñczy³o siê spokojnie i bez ¿adnych nastêpstw. Na szêcie dla mnie.
Stanis³aw Kostrzewa
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LO¯A STUDENTÓW

Na wysokim poziomie

W dniach 23-25.05.2005 r. w Akademii Si³ Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (S³owacja) odby³ siê konkurs o Nagrodê Rektora na
najlepsz¹ pozaprogramow¹ pracê studenck¹ realizowan¹ w ramach
ko³a naukowego. Oceniano 134 prace w 12 ró¿nych dyscyplinach.
Tematyka wyg³aszanych prac by³a bardzo szeroka: taktyka wojskowa, uzbrojenie, logistyka wojskowa, elektronika, informatyka, nauki
przyrodnicze, ekonomiczne i humanistyczne. Oprócz studentówgospodarzy w konkursie brali udzia³ studenci z Wêgier, Czech i Polski.

Reprezentacja WAT z w³adzami Akademii Si³ Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu.

Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹, z dziesiêcioma referatami, reprezentowali: sier¿. pchor. Marcin D¹bkiewicz  Wydzia³ Cybernetyki, ppor. Krzysztof Wodecki, ppor. Maciej Zubilewicz  Wydzia³ Elektroniki, ppor. Krzysztof Pokonieczny, ppor. Magdalena Stypu³a 
Wydzia³ In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, sier¿. pchor. Konrad
Wojtowicz, sier¿. pchor. Pawe³ P³atek  Wydzia³ Mechatroniki oraz
sier¿. pchor. Marek Polañski, sier¿. pchor. Miros³aw Weso³owski, sier¿.
pchor. Bart³omiej Pondel z najliczniej reprezentowanego Wydzia³u Mechanicznego.
We wszystkich
piêciu sekcjach, w
których startowali,
nasi studenci uplasowali siê na pierwszych miejscach,
w niektórych przypadkach  jak
stwierdzili przewodnicz¹cy komisji
 deklasuj¹c rywali. Wród zwyciêzców znaleli siê:
sier¿. pchor. Marcin
Sp³yw po Orawie. Sier¿. pchor. Marcin D¹bkiewicz w roli
flisaka.
D¹bkiewicz, ppor.
Maciej Zubilewicz, ppor. Krzysztof Pokonieczny, sier¿. pchor. Marek
Polañski oraz sier¿. pchor. Miros³aw Weso³owski.
Oprócz doskona³ej organizacji konferencji, nie zabrak³o tak¿e atrakcji dla przyjezdnych studentów. Reprezentacj¹ WAT opiekowali siê
miejscowi studenci, zawsze s³u¿¹c pomoc¹ i zapewniaj¹c rozrywki.
W dniu zakoñczenia konferencji odby³ siê uroczysty bankiet z udzia³em rektora, a nastêpnego dnia, przed wyjazdem, sp³yw po Orawie
po³¹czony ze zwiedzaniem miejscowego zamku. Zachowuj¹c w pamiêci mi³e wspomnienia, z niecierpliwoci¹ oczekujemy na wyjazd
w przysz³ym roku.
sier¿. pchor. Marek Polañski
Zdjêcia: archiwum autora

14

Wybrane problemy mechatroniki to XI Seminarium Ko³a Naukowego Studentów Mechatroników, które 1 czerwca 2005 r. odby³o siê w Instytucie Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki
WAT. Tegoroczna impreza mia³a nieco odmienny przebieg od poprzednich. Tradycyjny wyk³ad inauguracyjny, od jakiego rozpoczyna³y siê dotychczasowe seminaria, zast¹piono prezentacj¹ urz¹dzeñ mechatronicznych o ró¿nym przeznaczeniu, do których maj¹
dostêp studenci dzia³aj¹cy w ramach KNS Mechatroników.
Seminarium otworzy³ dziekan Wydzia³u Mechatroniki p³k rez. prof.
dr hab. in¿. Aleksander Olejnik. Przebiegiem spotkania kierowa³ przewodnicz¹cy KNS Mechatroników sier¿. pchor. Pawe³ P³atek, natomiast przewodnicz¹cym Jury, którego zadaniem by³o wy³onienie autorów najciekawszych prac, by³ prodziekan ds. kszta³cenia WMT p³k
rez. dr hab. in¿. Andrzej Panas.
W pierwszej czêci prezentacji sier¿. pchor. Konrad Wojtowicz
omówi³, a tak¿e dokona³ praktycznego pokazu dzia³ania wypo¿yczonego z Politechniki l¹skiej robota krocz¹cego Hexor. Nastêpnie przedstawi³ mo¿liwoci ró¿nej konfiguracji robotów mobilnych skonstruowanych z zestawu mechatronicznych klocków LEGO, które zawieraj¹ modu³y wyposa¿one w mikrokontroler, czujniki dotykowe, czujniki podczerwieni, ultradwiêkowe itp.
W czêci drugiej mjr rez. mgr in¿. Zdzis³aw Rochala przedstawi³ wyposa¿enie bezza³ogowego statku powietrznego, które opracowano, tak¿e
przy udziale studentów,
w Zak³adzie Awioniki
i Uzbrojenia Lotniczego
Instytutu Techniki Lotniczej. Omówi³ m.in. budowê poszczególnych elementów sk³adowych autopilota, naziemnej stacji
sterowania, systemu przesy³ania obrazu i danych w
czasie rzeczywistym itp.
Zaprezentowane zosta³y
filmy z lotów BSP wypoRobot krocz¹cy Hexor II.
sa¿onego w prezentowane urz¹dzenia i pokazano
praktyczne dzia³anie systemu pod³¹czonego do organów sterowania modelu samolotu. Pokazy wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wród obecnych
w sali studentów, tym bardziej, ¿e mog¹ oni wzi¹æ udzia³ w pracach rozwojowych nad tymi urz¹dzeniami.
Po zakoñczeniu pokazów i krótkiej przerwie do przedstawiania
wyników swoich prac przyst¹pili studenci Wydzia³u Mechatroniki
WAT. Tematyka prezentowanych prac obejmowa³a uzbrojenie klasyczne, bezpilotowe statki powietrzne, zespo³y napêdowe statków
powietrznych oraz awionikê.
Sier¿. pchor. Pawe³ D¹bek omówi³ historiê i perspektywy rozwoju
silników pulsacyjnych, a tak¿e prace zwi¹zane z prób¹ budowy tego
typu silnika o niewielkim ci¹gu. B³a¿ej Kostrzewski przedstawi³, bogato ilustrowany przyk³adami skutecznego u¿ycia, rozwój wojskowej
broni wyborowej na przestrzeni dziejów. Z kolei analizy pó³przewodnikowych czujników przyspieszenia pod k¹tem zastosowañ w mikro BSP
dokona³a Mariola Rak. W dalszej kolejnoci ppor. Adam Rosiakowski
zaprezentowa³ wyznaczanie charakterystyk turbinowych silników odrzutowych z wykorzystaniem obliczeñ numerycznych, a tak¿e pokaza³
model 3D silnika F100-PW-229 do samolotu F-16 wykonany przez
siebie przy u¿yciu pakietu Unigraphics. Student II roku Jaros³aw Szczeniak omówi³ projekt wstêpny hamowni miniaturowego turbinowego
silnika odrzutowego do napêdu bezza³ogowego statku powietrznego
porównuj¹c go z dotychczasowym stanowiskiem do badañ silnika J450
pokazanym w sali, w której odbywa³y siê obrady. Seminarium koñczy³y prace prezentowane podczas majowych konferencji studencStenzel sp. z o.o.

WAT najlepszy
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Znalezione w sieci
Z pamiêtnika ¿o³nierza:
 Poniedzia³ek: Idziemy na æwiczenia. Spotkalimy dziewczynê,
to ja w krzaki! To by³ dobry dzieñ...
 Wtorek: Idziemy na æwiczenia. Spotkalimy ch³opaka, to go
w krzaki! To by³ dobry dzieñ...
 roda: Dosta³em przepustkê, idê na piwo. Spotkali mnie ¿o³nierze id¹cy na æwiczenia! To by³ z³y dzieñ.
***
Kapral do szeregowców:
 Z probami walcie do mnie jak do w³asnego ojca!
Na to kto z szeregu:
 Tato, po¿ycz mi 200 z³ i kluczyki do wozu!
***
Sier¿ant musztruje wojsko. Wydaje komendê:
 Na ramieeee broñ!
 A gdzie ta rama? - pyta rekrut.
***
Syn mleczarza poszed³ do wojska. Po tygodniu ojciec dostaje list:
 Tatusiu! Tu jest rewelacyjnie! Mo¿na siê wylegiwaæ do szóstej
rano!
***
Czym ¿o³nierz myje zêby?
¯o³nierz myje zêby czym prêdzej.
***
Pamiêtajcie ¿o³nierze, bitwa pod Lenino, to by³a najwiêksz¹ bitw¹
w dziejach orê¿a polskiego.
 Obywatelu majorze, ale fama g³osi, ze pod Monte Cassino by³a
wiêksza bitwa.
 Fama? Fama, wyst¹p!
***
Wyk³ad z fizyki na Akademii Wojskowej.
 Wszystkie cia³a rzucone do góry spadaj¹ z powrotem na ziemiê.
To jest w³anie prawo ciê¿koci...
 A jeli spadn¹ do wody?- pyta jeden z kadetów.
 To ju¿ nie wasza sprawa. Tym zajmie siê ju¿ Marynarka Wojenna.

Krew bardzo potrzebna
41osób uczestniczy³o 9 czerwca w
pi¹tej i jednoczenie
ostatniej, w bie¿¹cym roku akademickim akcji poboru
krwi i osocza zorganizowanej przez
Klub Honorowych
Dawców Krwi przy
Wojskowej Akademii Technicznej i
Stacjê KrwiodawW akcje honorowego oddawania krwi coraz chêtniej w³¹stwa przy Central- czaj¹ siê studenci cywilni naszej uczelni.
nym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów w Warszawie. W sumie zebrano 18,9 l krwi i osocza. Akcjê, zaplanowan¹
pierwotnie na koniec miesi¹ca, przeprowadzono kilka tygodni wczeniej, na wyrane ¿yczenie szpitala, poniewa¿, niestety, zaczyna
brakowaæ w nim krwi. (ed)
Zdzis³awa Król

archiwum autora

Graniczna s.c.

kich za granic¹. Ppor. £ukasz Szmit przedstawi³ projekt miniaturowego 5,56 mm modu³owego karabinka w uk³adzie bezkolbowym, który
przyniós³ mu drug¹ nagrodê podczas konferencji CECR 2005 zorganizowanej w rumuñskiej
Wojskowej Akademii
Technicznej w Bukareszcie 20 maja br. Sier¿.
pchor. Konrad Wojtowicz omówi³ za i pokaza³ dzia³anie miniaturowego uk³adu akwizycji
danych z interfejsem
RS 485 przeznaczonego
Robot mobilny zbudowany z mechatronicznych
do integracji z autopilo- klocków LEGO.
tem bezza³ogowego statku powietrznego. W koñcz¹cym wyst¹pienia studenckie referacie sier¿.
pchor. Pawe³ P³atek zaprezentowa³ zastosowanie in¿ynierii odwrotnej
z projektowaniu broni palnej. Dwie ostatnie prace by³y wczeniej przedstawiane podczas konferencji studenckiej w Liptowskim Mikulaszu
w dniach 24-25 maja br.
Ze wzglêdu na wysoki poziom prac, jury mia³o problem z wy³onieniem najlepszej z nich. Ostatecznie I. nagrodê przyznano ppor. £ukaszowi Szmitowi (opiekun naukowy: kpt. mgr in¿. Robert Kamiñski).
Przyznano trzy II. nagrody, które otrzymali:
sier¿. pchor. Pawe³ P³atek (opiekun naukowy:
mjr mgr in¿. Miros³aw
Zahor i pp³k rez. dr in¿.
Jan Bis), ppor. Adam
Rosiakowski (opiekun
naukowy: pp³k dr in¿.
Adam Kozakiewicz) oraz
sier¿. pchor. Konrad
Wojtowicz (opiekun naukowy: mjr rez. mgr in¿.
Zdzis³aw Rochala). Trzecimi nagrodami podzieli
Sposób mocowania miniaturowego turbinowego
siê: Mariola Rak (opie- silnika odrzutowego J450 w projektowanej przez
kun naukowy: mjr rez. Jaros³awa Szczeniaka hamowni.
mgr in¿. Zdzis³aw Rochala) i Jaros³aw Szczeniak (opiekun naukowy: pp³k dr in¿. Ryszard
Chachurski). Jury postanowi³o równie¿ wyró¿niæ prace sier¿. pchor.
Paw³a D¹bka i B³a¿eja Kostrzewskiego. Pierwszy z nich korzysta³
z pomocy pp³k. dr. in¿. Ryszarda Chachurskiego, natomiast drugi pracowa³ samodzielnie.
Dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe wrêczy³ dziekan WMT WAT p³k
rez. prof. dr hab. in¿. Aleksander Olejnik. Zamykaj¹c seminarium dziekan pogratulowa³ wyró¿nionym, opiekunom naukowym studentów
i organizatorom seminarium oraz ¿yczy³ wszystkim sukcesów w dalszej pracy naukowej. Z³o¿y³ tak¿e wyrazy uznania dla mjr. rez. mgr.
in¿. Zdzis³awa Rochali, pod kierunkiem którego studenci od kilku lat
zajmuj¹ czo³owe lokaty w seminariach KNS, konferencjach krajowych
i zagranicznych oraz w konkursie o nagrodê Rektora WAT. Podobne
podziêkowania otrzyma³ tak¿e p³k dr in¿. Ryszard Woniak kieruj¹cy
Zak³adem Konstrukcji Specjalnych i Balistyki za wspieranie studentów w ich dzia³alnoci naukowej w ramach zak³adu. Opiekun wydzia³owy KNS Mechatroników pp³k dr in¿. Ryszard Chachurski podziêkowa³ z kolei za wk³ad w organizacjê seminarium przewodnicz¹cemu
ko³a sier¿. pchor. Paw³owi P³atkowi.
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Z map¹ i kompasem biegiem i na rowerze...
Dobiega pó³metka tegoroczny sezon zawodów na orientacjê.
Dobrze sobie w nich radz¹ zawodnicy UWKS WAT, o czym wiadcz¹ powo³ania do kadry narodowej w BnO na rok 2005 (Dariusz
Sokalski) i RJnO (Dagmara Panas, Anna Kamiñska, Klara Krasuska, Pawe³ Krzemiñski, Micha³ Parzych, Krzysztof Sokalski
i Jacek Wrzesiñski) i ostatnie wyniki.

Ryszard Chachurski

W rozegranym 27 maja Parkowym Biegu na Orientacjê o Puchar
Prezydenta Warszawy zwyciê¿yli Ryszard Chachurski w kategorii
M40 i Tapani Mattus w M45. Z kolei w klasyfikacji koñcowej trzydniowych zawodów w BnO o Grand Prix Mazowsza, które odby³y
siê w okolicach Legionowa w dniach 27-29 maja drugie miejsca zajêli
Ma³gorzata Krochmal (K45) i Ryszard Chachurski (M40), a trzecie
Tapani Mattus (M45).
Podczas rozegranych w dniach 4-5 czerwca Akademickich Mistrzostw Polski reprezentacja Wojskowej
Akademii Technicznej, w skromnym,
trzyosobowym sk³adzie, wywalczy³a III
miejsce, ustêpuj¹c jedynie zespo³om
AWF Wroc³aw i Uniwersytetu £ódzkiego. Tytu³ Akademickiego Mistrza Polski w kategorii pracowników uczelni
zdoby³ pp³k dr in¿. Ryszard Chachurski, a drugie miejsce zaj¹³ w tej kategorii
mjr dr in¿. Jacek Kijewski. Zawodnicy
ci zajmowali takie same miejsca zarówno podczas rozegranego w Chorzowie
biegu na dystansie klasycznym, jak
i w biegu parkowym, który odby³ siê
w Katowicach. Wród studentów 6 miejsce wywalczy³, przygotowuj¹cy siê star- Biegi na orientacjê s¹ mocn¹ stron¹ zawodników UWKS WAT.
tu w Mistrzostwach wiata Juniorów
(11-16 lipca br. w Tenero w Szwajcarii), Micha³ Weber, który jest studiuj¹cym w WAT zawodnikiem WKS l¹sk Wroc³aw.
Równolegle w okolicach Warszawy o miejsce w reprezentacji na Mistrzostwa wiata w Rowerowej Jedzie na Orientacjê (5-11 wrzenia,
Banska Bystrzyca  S³owacja) walczyli inni zawodnicy naszego klubu.
W Mistrzostwach Polski w RJnO (4 czerwca 2005 r.) na dystansie krótkim, z³oty medal zdoby³a Dagmara Panas, a srebrny wywalczy³ Jacek
Wrzesiñski. Ponadto 5. miejsca wywalczyli Anna Kamiñska i Pawe³ Krzemiñski, a 6. zajê³a Magda £¹czak. Nastêpnego dnia rozegrano zawody
zaliczane do klasyfikacji dru¿ynowego Pucharu Polski, w których ponownie zwyciê¿y³a Dagmara Panas, 4. miejsce zajê³a Anna Kamiñska,
a 6. Magda £¹czak. Wród mê¿czyzn najlepszy by³ Krzysztof Sokalski, a 6. Pawe³ Dybek. Po rozegranych do tej pory zawodach bêd¹cych
eliminacj¹ do M w RJnO, zdecydowanie najlepszym polskim zawodnikiem jest inny reprezentant UWKS WAT  Maciej Olesiñski.
W wakacyjnych planach zawodników sekcji BnO UWKS WAT s¹
m. in. starty w wielodniowych zawodach w Polsce, jak np. Puchar
Wawelu (1-3 lipca, Jura Krakowsko-Czêstochowska) czy Grand Prix
Polonia (19-21 sierpnia, Szklarska Porêba), ale równie¿ i za granic¹, jak
np. FIN 5 (10-15 lipca, Etela  Satakunnassa, Finlandia). (8921)

Strzelali najcelniej
21 maja br. w ramach wiêta Sportu WAT 2005 na strzelnicy
szkolnej przy ul. Kocjana odby³y siê Mistrzostwa WAT kadry i studentów wojskowych w strzelaniu kulowym. Rywalizowano, zarówno indywidualnie, jak i zespo³owo, w trzech konkurencjach:
· strzelaniu z PW 20 kadry zawodowej, ¿o³nierzy zawodowych rezerwy oraz pracowników cywilnych (broñ  pistolet wojskowy
wzoru 83; odleg³oæ strzelania  25 m.; cel  tarcza sportowa TS 4;
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liczba naboi i czas  3 próbne w czasie 3 minut, 2x10 ocenianych
w czasie 6 minut; postawa  stoj¹c z wolnej rêki lub obur¹cz),
· strzelaniu z PW 20 studentów wojskowych (warunki strzelania jw.),
· strzelaniu z kbkAK 20 studentów wojskowych (broñ  7,62 mm
kbkAK; odleg³oæ strzelania  100 m.; cel  figura bojowa nr 23 p;
liczba naboi i czas  3 próbne w czasie 3 minut, 2x10 ocenianych
w czasie 6 minut; postawa - le¿¹c z wolnej rêki;).
Klasyfikacja indywidualna
Mistrzem WAT w strzelaniu z PW 20 kadry zawodowej, ¿o³nierzy zawodowych rezerwy i pracowników cywilnych zosta³ Jaros³aw Ba³aziñski (174 pkt.), reprezentant jedn. organiz. podleg³ych dyr.
admini. II miejsce zaj¹³ kpt. Piotr Sprawka (166 pkt.) z WTW. Miejsce
III zaj¹³ dr hab. in¿. Jerzy Walentynowicz (165 pkt.) z WME.
W konkurencji PW 20 studentów wojskowych mistrzem WAT
zosta³ sier¿. pchor. Pawe³ D¹bek (166 pkt.), reprezentant grupy
15 z Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych.
II miejsce przypad³o sier¿. pchor. Hubertowi Stadnikowi (157 pkt.)
z grupy 7 Kursu. Na miejscu III uplasowa³a siê sier¿. pchor. Barbara
Pudlak (133 pkt.), reprezentantka grupy 13 Kursu.
Mistrzem WAT w konkurencji kbkAK 20 studentów wojskowych zosta³ st. szer. pchor. Piotr Siek (162 pkt.), reprezentant grupy
15 Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych. II miejsce wywalczy³ sier¿. pchor. Rados³aw Parzyszek (159 pkt.) z grupy
12 Kursu. Miejsce III przypad³o ppor. Danielowi Drogomireckiemu
(159 pkt.) z grupy 5 Kursu.
Klasyfikacja zespo³owa
PW 20 kadry zawodowej, ¿o³nierzy zawodowych rezerwy i pracowników cywilnych: I miejsce  drugi zespó³ jedn. organiz. podleg³ych dyr. admin. (488 pkt.) w sk³adzie: J. Ba³aziñski, W. Baranowski,
J. Sylwestrzak. II miejsce  zespó³ WEL (487 pkt.), III miejsce 
pierwszy zespó³ WTW (470 pkt.).
PW 20 studentów wojskowych: I miejsce  zespó³ grupy 15 Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych (403 pkt.)
w sk³adzie: sier¿. pchor. P. D¹bek, sier¿. pchor. P. Mierzwa, sier¿.
pchor. G. Paluch. II miejsce  zespó³ grupy nr 4 Kursu (384 pkt.),
III miejsce  zespó³ grupy 7 Kursu (346 pkt.).
kbkAK 20 studentów wojskowych: I miejsce  zespó³ grupy 15
Kursu S³uchaczy i Kandydatów na ¯o³nierzy Zawodowych (417 pkt.)
w sk³adzie: sier¿. pchor. A. Jurkiewicz, st. szer. pchor. P. Siek, sier¿.
pchor. A. woldañski. II m.  zespó³ grupy 5 Kursu (417 pkt.), III m. 
zespó³ grupy 7 Kursu (364 pkt.). (ed)

Chiñskie propozycje. letnia szko³a tai chi
Czeka nas najpiêkniejsze lato. Co zrobiæ z tym
darem, jak wykorzystaæ ten czas s³oñca, ciep³a
i zieleni? Mo¿na æwiczyæ z nami tai chi.
Wykorzystajmy dla siebie ten czas kiedy zewsz¹d otacza nas niezwyk³a energia przyrody i kiedy wiat jakby pragnie ofiarowaæ nam co dobrego. Tai chi to sztuka staro¿ytnych mistrzów, oparta
na najg³êbszej wiedzy o wiecie, jak¹ posiad³ cz³owiek. Jest sposobem uprawy samego siebie. Ka¿dy tu znajdzie co
dobrego i tylko od nas zale¿y, ile z tego ród³a zaczerpniemy
Nikt z nas nie przechodzi przez ¿ycie bez niespodzianek. Gdyby
kto mnie zapyta³, co zrobiæ, ¿eby odmieniæ na lepsze swoje ¿ycie, jaki
znam najskuteczniejszy sposób na pokonanie trudnoci ¿yciowych
powiedzia³abym, ¿e tai chi. Daje spokój, energiê i si³ê do pokonania
przeszkód. Leczy i pozwala z optymizmem spogl¹daæ w przysz³oæ.
Przez lipiec i po³owê sierpnia bêdzie dzia³aæ letnia szko³a tai chi.
Mo¿na æwiczyæ codziennie, rano (godz.10.30) lub po³udniu (godz.15.30).
Bli¿sze informacje tel. 683 95 91 lub 0 507 084 846 www.longmen.republika.pl, www.nanbei.pl (ht)
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To by³ dobry rok
Z dr. Saturninem Przybylskim, kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej i wiceprezesem
Uczelnianego Wojskowego Klubu Sportowego ds. szkoleniowych, rozmawia El¿bieta D¹browska

Zdzis³awa Król

 Dobiega koñca rok akademicki
2004/2005. Dla Studium Wychowania
Fizycznego by³ on pod wieloma wzglêdami prze³omowy.
Rzeczywicie. W SWF wdro¿ylimy
nowy program nauczania oparty na systemie punktowym, promuj¹cym obecnoæ i
aktywnoæ na zajêciach programowych z
wf. Wprowadzilimy te¿ do tych zajêæ nowe
dyscypliny: tenis ziemny i turystykê rowerow¹. Ponadto, umo¿liwilimy studentom wybór 2-3 dyscyplin sportowych, które mog¹ uprawiaæ, by zrealizowaæ trzydziestogodzinny, semestralny program nauczania.
Praktycznie codziennie przedstawiamy im sposoby na znalezienie
swojego miejsca w procesie kultury fizycznej. Proponujemy im aktywne uczestnictwo w uprawianiu tzw. sportu ¿ycia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, uprawianie sportu w sekcjach sportowych, sêdziowanie zawodów sportowych i kibicowanie. Widaæ ju¿
oznaki tych dzia³añ. Z przyjemnoci¹ patrzymy jak studenci potrafi¹
siê zorganizowaæ i przeprowadziæ imprezy sportowo-rekreacyjne, z jak¹ aktywnoci¹ wspó³uczestnicz¹ w imprezach organizowanych przez
SWF i UWKS WAT. W naszych meczach uczestnicz¹ kibice! Rytm
wybijany przez bêben i chóralne piewy na trybunach to atmosfera
jakiej od lat nie by³o na naszych obiektach sportowych.
I najwiêkszym sukcesem jest w³anie zaktywizowanie rodowiska
akademickiego (mam tu na myli studentów i ich nauczycieli) do aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania fizycznego w naszej uczelni.
Dziêki pomocy Akademickiego Samorz¹du Studentów, uda³o siê nam
stworzyæ wród naszych ¿aków grupê animatorów kultury fizycznej 
ludzi, którzy aktywnoæ sportow¹ traktuj¹ jako formê samorealizacji
i przyjemnego spêdzania czasu wolnego. W tym miejscu niech mi bêdzie
wolno wymieniæ ich nazwiska: Pawe³ Strzeszewski, Pawe³ Pizoñ, Natalia Czajko, Agnieszka Kozicka, to ci, którzy potrafili poci¹gn¹æ za
sob¹ kole¿anki i kolegów do wspólnej sportowej zabawy. To w du¿ej
mierze dziêki ich zaanga¿owaniu, uda³o siê tegoroczne wiêto Sportu 
do rywalizacji sportowej w 15 konkurencjach przyst¹pi³o 550 osób.
Bardzo dobrze funkcjonuje Studenckie Ko³o ¯eglarskie, rozwija
siê dzia³alnoæ Studenckiego Klubu Turystyki Rowerowej Voyager
(Rajd po Wyspie Wolin i Uznam, Rajd po Roztoczu). O powo³aniu
swojego ko³a myl¹ narciarze  marz¹ o jedzie na lodowcu, bo Wierchomla jest ju¿ za ma³a.
Dobrze zapowiadaj¹ siê te¿ sportowe wakacje studentów WAT. Na
sp³yw Czarn¹ Hañcz¹ ju¿ nie ma wolnych miejsc. Oprócz niego odbêd¹
siê: obóz rowerowy w Szklarskiej Porêbie, obozy siatkarskie i tenisowe
w Orodku AZS w Wilkasach, wêdrówki ¿eglarskie (startujemy z Gi¿ycka) oraz obozy ¿eglarskie w naszym Orodku w Zegrzu, na których
spotkaj¹ siê studenci 0 i studenci starszych lat studiów. Liczymy na
pomoc SK¯.
 To ewidentne sukcesy. Co z pora¿kami?
Pora¿ka jest nieod³¹cznym elementem dzia³alnoci sportowej, ale
pora¿ka w procesie dydaktycznym  a za tak¹ uwa¿am wystawienie
oceny niedostatecznej b¹d przedstawienie przez studenta kolejnego
zawiadczenia lekarskiego zwalniaj¹cego go z zajêæ wf  jest bardzo
bolesna. Wród kadry SWF s¹ nauczyciele, którzy maj¹ uprawnienia
do prowadzenia zajêæ z zakresu rehabilitacji ruchowej. Jednak ¿aden ze
zwolnionych z wf-u studentów nie wyrazi³ ochoty uczestniczenia w nich.
Oczywicie, winien jest system  ale przecie¿ to my go tworzymy. Uczestnikami procesu dydaktycznego s¹ nauczyciele, uczniowie
i rodowisko spo³eczne. Zastanówmy siê, mo¿e le rozpoznalimy
predyspozycje psychofizyczne studentów, zastosowalimy niew³a-
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ciwe metody dydaktyczne, mo¿e w popiechu zabrak³o nam czasu na
rozmowê. Mo¿e czêciej nale¿a³oby rozmawiaæ ze studentami na
luzie, przy grillu i wspólnej zabawie, tak jak to mia³o miejsce podczas
pikników zorganizowanych przez Wydzia³y In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej oraz Mechatroniki.
 Mijaj¹cy rok to równie¿ zmiany w Uczelnianym Wojskowym Klubie Sportowym?
W listopadzie ub.r. UWKS uzyska³ cz³onkostwo w Akademickim
Zwi¹zku Sportowym. Aktualnie mamy 250 zarejestrowanych cz³onków. Pracujemy nad nowym statutem, odbylimy kilka spotkañ z kolegami z Zarz¹du G³ównego AZS oraz prezesami AZS rodowisko.
Jestemy na dobrej drodze do uregulowania wszystkich spraw formalno-prawnych, ale to musi jeszcze trochê potrwaæ. Wysi³ki organizacyjne i szkoleniowe skupilimy nad przygotowaniem i udzia³em naszych
reprezentacji w zawodach AZS rodowisko Warszawa i XXIII Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych 2004/2006 (jestemy w grupie
Akademii Ekonomiczno-Technicznych wraz z 20 innymi uczelniami).
Z przyjemnoci¹ informujê, ¿e w rywalizacji szkó³ wy¿szych Warszawy odebralimy puchary za II miejsce w badmintonie, III w biegach
prze³ajowych, LA, ¿eglarstwie, pi³ce no¿nej, judo i dwuboju si³owym,
IV miejsce zajê³a dru¿yna tenisa sto³owego. Dobrze wypad³y gry zespo³owe w sezonie 2004/2005, po raz pierwszy w zawodach wystartowa³a
dru¿yna pi³ki siatkowej kobiet. Z satysfakcj¹ obserwujê starty naszych
zawodników w Mistrzostwach Polski Szkó³ Wy¿szych. Wystartowalimy w badmintonie, pi³ce no¿nej, tenisie sto³owym i BnO (bli¿sze informacje na stronie internetowej SWF).
Bardzo dobrze uk³ada nam siê wspó³praca z Biurem Sportu Turystyki i Wypoczynku m. st. Warszawy  nasze zawody wchodz¹ do kalendarza imprez sportowych, widaæ nasz¹ pracê z m³odzie¿¹ w sekcjach badmintona i judo, dostrzegana jest te¿ nasza dzia³alnoæ w zakresie sportu
masowego studentów.
 Co z modernizacj¹ bazy szkoleniowej w OSS WAT oraz
zakupami sprzêtu sportowego niezbêdnego do prowadzenia zajêæ
dydaktycznych z wf?
Obiekty Orodka s¹ wykorzystywane przez 1012 godzin dziennie. Stopieñ ich zu¿ycia jest du¿y. Niestety, od kilku lat poza doranymi remontami i bie¿¹c¹ konserwacj¹ nie uda³o siê nam przeprowadziæ
remontu i modernizacji Orodka. Powód  brak rodków.
Pocz¹tek tego roku by³ jednak pomylny. Przydzielono fundusze na
remont du¿ej hali sportowej, przeprowadzono przetarg i w lipcu rozpoczn¹ siê tam prace remontowe. W czerwcu, wraz z dyrektorem administracyjnym, dr. in¿. Andrzejem Witczakiem, przeprowadzilimy lustracjê OSS WAT. W jej wyniku podjêto natychmiastowe dzia³ania naprawczo-konserwacyjne kominów wentylacyjnych, planowane s¹ remonty szatni na p³ywalni, wymiana drzwi do sal sportowych itp. Marz¹ siê nam te¿ remonty wszystkich sal sportowych, p³ywalni i stadionu  ale to dalsza przysz³oæ. Wa¿ne, ¿e zosta³ opracowany plan podniesienia standardu wszystkich obiektów Orodka. W czerwcu zapad³a
decyzja o budowie dwóch boisk pla¿owych z przeznaczeniem do prowadzenia zajêæ programowych ze studentami.
Sprzêt sportowy do prowadzenia zajêæ mamy dobrej klasy. Dziêki
przydzielonym rodkom zakupilimy ju¿ sprzêt na semestr zimowy 2005/
2006: pi³ki do no¿nej, siatkówki, koszykówki, rakietki do tenisa sto³owego, rakiety do badmintona, tenisa ziemnego, lotki, rêkawice bokserskie,
kaski. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mamy potrzeb. Judocy chcieliby mieæ
now¹ matê. Ta, na której æwiczymy ma ponad 10 lat i ju¿ siê sypie
(UWKS WAT wyst¹pi³ o rodki na zakup maty do Biura Sportu Turystyki i Wypoczynku m. st. Warszawy  koszt oko³o 40 000 z³). Ca³y czas
mylimy o przykryciu kortów tenisowych, o 2-3 Omegach do Orodka
w Zegrzu i o nowej tablicy wietlnej na du¿¹ halê.
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Proquest Direct  Military Module
nie tylko wojskowy
Kolejna prezentowana przez nas baza na pierwszy rzut oka (na
tytu³) nie zachêca studentów cywilnych do korzystania z niej. Jest to
jednak mylne podejcie.
Wiele rozwi¹zañ opisywanych w czasopismach wojskowych ma zastosowanie
w technologiach cywlinych.
Poza tym, w bazie znajduj¹
siê równie¿ czasopisma
typu American History,
Arab Studies Quaterly,
czy Global Economic Justice Report.
Baza jest o tyle nietypowa, ¿e udostêpnia polskojêzyczny interfejs, jednak treci s¹ w jêzyku angielskim. Istnieje co prawda automatyczny t³umacz,
jednak jego jakoæ jest podobna do innych tego typu
narzêdzi. Jeli kto ma w¹tpliwoci, poni¿szy przyk³ad go prawdopodobnie
przekona (jest to pierwszy
akapit losowo wybranego artyku³u):
One of the favorite buzz words for the last several years has been
the idea of transformation. The term has found its way into every major
Department of Defense (DoD) planning document and continues to
receive more than its share of air time in virtually every periodical that
is even remotely associated with the military.
W t³umaczeniu brzmi on nastêpuj¹co:
Faworyta brzêcz¹ s³ówko dla ostatnich kilku lat by³o ide¹ przeróbki.
Termin przeciek³ do ka¿dego wiêkszego Dzia³u Odparcia (Dod) planistyczny dokument i kontynuuje otrzymaæ bardziej ni¿
jego czêæ lotniczego czasu
w faktyczno ka¿dym czasopimie i¿ nawet odlegle ³¹czonym z wojskowym.
Wróæmy jednak do
przedmiotu tego artyku³u 
modu³u wojskowego bazy
Proquest Direct. Nie
wszystkie tytu³y (a jest ich
ponad piêæset) s¹ dostêpne
w ca³oci. W wypadku niektórych zobaczymy komunikat podony do
nastêpuj¹cego: W pe³nym zakresie tekstu: 1997 (Volume 69, Issue 3)
G £ O S A K A D E M I C K I WAT
Pismo Pracowników i Studentów
Wydawca:
Wo j s k o w a A k a d e m i a Te c h n i c z n a
Adres redakcji:
ul. Kaliskiego 19, pok. 207 (Biblioteka G³ówna WAT)
00-908 Warszawa 49
tel. (022) 683 92 67
Redakcja:
Redaktor naczelny: El¿bieta D¹browska, edabrowska@wat.edu.pl
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 bie¿¹cy, delayed 1 rok
(lat). Oznacza on, ¿e pe³ne
teksty s¹ od roku 1997 do
dzi, ale ostatni rok nie jest
prezentowany (mo¿na przejrzeæ spis treci i abstrakty) 
jest to zabezbieczenie interesów wydawcy, który chce
sprzedaæ wesjê drukowan¹.
Jeli nie ma informacji delayed, powinnimy mieæ
dostêp do pe³nej treci
wszystkich artyku³ów.
Obs³ugi bazy nie ma
chyba sensu opisywaæ  jest
podobna do innych tego
typu produktów, a podczas
korzystania z niej bêdzie
mo¿na poprosiæ bibliotekarza o pomoc. Dostêp do
bazy zakupi³ CONIW
(Centralny Orodek Naukowej Informacji Wojskowej), wiêc dostêpem musimy siê dzieliæ z innymi
instytucjami. Do zalogowania siê do bazy wymagane jest podanie has³a, którego nie mamy prawa upowszechniaæ. Dlatego te¿ z
bazy mo¿na korzystaæ w okrelonych godzinach, tylko na jednym
stanowisku w Czytelni Multimedialnej Biblioteki G³ównej WAT po
uprzednim uzgodnieniu (tel. 683 93 96).
Jak zawsze, wszelkie uwagi, spostrze¿enia (szczególnie dotycz¹ce róde³ informacji w wersji elektronicznej) sugestie i wnioski s¹ dla
nas bardzo cene. Mo¿na je zg³aszaæ pracownikom Oddzia³u Informacji
Naukowej BG WAT w dogodny dla Pañstwa sposób:
poczt¹ elektroniczn¹: oin@wat.edu.pl
telefonicznie: 683 93 96
osobicie: codziennie w godzinach 9.00-20.00
sobota 9.00-16.00 (I piêtro, pokój 213)
Szymon Matuszewski
Oddzia³ Informacji Naukowej
Biblioteki G³ównej WAT

OK£ADKI: Przygotowania do Promocji 2005. Zdjêcia: Zdzis³awa Król.

Wspó³pracownicy: Szymon Matuszewski, 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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Po partnersku
Zgodnie z czerwcow¹ tradycj¹, 10 bm. na Wydziale In¿ynierii, Chemii
i Fizyki Technicznej odby³ siê piknik studencki zorganizowany przez samorz¹d studentów i dziekanat wydzia³u. Du¿o pracy w organizacjê i przebieg
pikniku w³o¿y³a studentka III roku studiów, kierunku geodezja i kartografia,
Marta Szynkowska, która nie tylko sama pracowa³a, ale tak¿e mobilizowa³a
do pracy swoich kolegów. Pracy fizycznej nie ba³ siê tak¿e student III roku
budownictwa, Patryk Jarzêbski. Smakowite kie³baski na ro¿nie opieka³y za
studentki kierunku geodezja i kartografia: Ewelina Zadro¿na  z II roku i Anna
¯o³nierzak z III roku. Organizacj¹ przepiêknej muzyki, przeplatanej konkursami dla studentów i kadry, zajê³a siê Magdalena Jezierska, studentka II roku
geodezji i kartografii.
Podejrzewamy, ¿e piknik by³ atrakcyjnie zapowiedziany i prowadzony
równie¿ ze wzglêdu na obecnoæ na nim dostojnych goci z JM rektorem, gen.
bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³awem Smólskim na czele. Nie zabrak³o prorektora ds. kszta³cenia prof. dr. hab. in¿. Rados³awa Trêbiñskiego, który podczas
zabawy potwierdzi³ swoj¹ ogromn¹ wytrzyma³oæ fizyczn¹ oraz profesjonalne przygotowanie do latynoskich tañców. W doskona³ej formie fizycznej
by³ te¿ dyrektor administracyjny, dr in¿. Andrzej Witczak, który zdecydowanie wygra³ konkurs  jego tygrysi skok by³ na miarê komandosa z Gromu.
W zabawie wzi¹³ te¿ udzia³ prorektor ds. naukowych prof. dr hab. in¿. Tadeusz
Niezgoda oraz prorektor-elekt ds. naukowych, prof. dr hab. in¿. Leszek R.
Jaroszewicz, któremu co prawda nie za bardzo smakowa³y kie³baski, ale
któremu do gustu przypad³o serwowane na pikniku piwo. Ca³oci¹ zabawy
kierowa³  kiedy by³ dopuszczony do g³osu  niezmordowany dziekan WIC,
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Czupryñski, który pokaza³, ¿e oprócz bardzo
zawi³ych problemów z dziedziny ciek³ych kryszta³ów, potrafi profesjonalnie
tañczyæ. Ale te¿ i tancerki by³y odpowiednie!
Na skwer pomiêdzy blokami Nr 57 i 58, gdzie odbywa³a siê zabawa, przyszli
tak¿e starsi i m³odsi nauczyciele akademiccy pracuj¹cy na co dzieñ na Wydziale
In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Rozmawiali ze studentami nie tylko na
temat zaliczeñ i egzaminów. Omawiali z nimi wiele innych spraw, zwi¹zanych
m. in. z kszta³ceniem i przysz³¹ prac¹ zawodow¹.

Studenci, którzy w ramach pikniku przyst¹pili do ró¿nego rodzaju konkursów pokazali, ¿e potrafi¹ piewaæ, tañczyæ, recytowaæ wiersze  jakby
studiowali balet lub aktorstwo, a nie kierunki techniczne.
Samorz¹d Wydzia³owy ju¿ zapowiedzia³, ¿e w przysz³ym roku przed rozpoczêciem letniej sesji egzaminacyjnej studenci znów spotkaj¹ siê ze swymi
nauczycielami. To bardzo zbli¿a, pozwala studentom czuæ siê podmiotowo
i partnersko.

A wiêc do zobaczenia za rok!
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Jan Skoczyñski
Zdjêcia: Archiwum WIC
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