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Fascynacje nauk¹

fot. Grzegorz Rosiñski

Jak wykorzystaæ promieniowanie laserowe do konserwacji dzie³ sztuki? Przed jakimi zagro¿eniami maj¹ nas chroniæ
budowle obronne i czy dzi s¹ one potrzebne? Czym jest teoria wzglêdnoci? Na czym polega dzia³anie materia³ów wybuchowych? Jak za³adowaæ dzia³o? Dlaczego metale mo¿na odkszta³caæ? Jak od rodka wygl¹da czo³g?  to tylko niektóre z pytañ, na które odpowiadali naukowcy Wojskowej
Akademii Technicznej. Okazj¹ by³ trwaj¹cy w stolicy w dniach
16-25 wrzenia IX Festiwal Nauki.
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UWAGA KONKURS!
Og³aszamy konkurs dla pracowników i studentów
na logo jubileuszu 55-lecia uczelni.

Projekty logotypu  na nonikach elektronicznych wraz z za³¹czonym kolorowym wydrukiem nale¿y dostarczaæ w zamkniêtej kopercie na adres organizatora konkursu:
Wojskowa Akademia Techniczna, Sekretariat Rektora, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa z dopiskiem konkurs. Termin sk³adania prac mija 28.10.2005 r. Wszelkie pytania
nale¿y kierowaæ na adres: agnieszka.sychowicz-burska@wat.edu.pl
Na zwyciêzcê konkursu czeka nagroda.
Serdecznie zapraszamy!
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Senat WAT postanowi³

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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Uroczystoæ wrêczenia tytu³ów doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej odby³a siê 16 czerwca br. w gmachu g³ównym Wydzia³u Mechanicznego PL. Razem z prof. dr. hab. in¿. Stanis³awem Kocañd¹ tytu³ honorowego
doktora odebra³ prof. dr hab. in¿. Henryk Hawrylak z Politechniki
Wroc³awskiej.
Zgodnie ze star¹ akademick¹ tradycj¹, wyst¹pienie z laudacj¹ stanowi¹c¹ mowê pochwaln¹ s³awi¹c¹ uczonego, jego dzie³a
i zas³ugi wyg³osi³ promotor
prof. Kazimierz
Szabelski, kierownik Katedry
Mechaniki Stosowanej PL.
Olbrzymi dorobek naukowy
prof. Kocañdy
obejmuje 350
publikacji zamieszczonych
w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym 91 napisanych w siedmiu jêzykach, 110 referatów opublikowanych w kraju oraz 76 referatów za granic¹. Jest on autorem lub wspó³autorem 26 monografii ksi¹¿kowych, ksi¹¿ek i podrêczników akademickich, ze wznowieniami 37 pozycji. Jego monografia ksi¹¿kowa Zmêczeniowe pêkanie metali zosta³a przet³umaczona na
jêzyk angielski, rosyjski, japoñski i chiñski.
Prof. S. Kocañda by³ promotorem 15 prac doktorskich i opiekunem 6 habilitacji. Opracowa³ opinie 72 wniosków profesorskich i docenckich, 58 opinii prac habilitacyjnych i 52 opinie
prac doktorskich.
W Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi³ nieprzerwanie wszystkie rodzaje zajêæ z podstaw konstrukcji maszyn, z podstaw obliczeñ zmêczeniowych i mechaniki pêkania od chwili powstania Akademii w 1951 r. przez ponad 50 lat. Profesor Kocañda
jest równie¿ zas³u¿onym oficerem Wojska Polskiego, stopieñ
pu³kownika otrzyma³ w 1964 roku.
Archiwum

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 WIC 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 WIC 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 WME na stanowisko profesora
zwyczajnego
· wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w sprawie mianowania dr. hab.
Marka Adamkiewicza z WCY 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.

Jeden z najbardziej znanych i uznanych naukowców WAT,
cz³onek rzeczywisty PAN  prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Kocañda, po raz trzeci zosta³
uhonorowany zaszczytnym tytu³em doktora honoris causa, tym razem
Politechniki Lubelskiej.
Wczeniej tytu³y te przyzna³y Mu Jego macierzysta uczelnia  Wojskowa Akademia Techniczna
oraz Politechnika Czêstochowska.
Archiwum

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 WAT
w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
· okreli³ zasady i tryb przyjmowania na I rok studiów wy¿szych w WAT w roku akademickim 2006/2007
· ustali³ liczbê prorektorów i prodziekanów oraz okreli³ obszary ich odpowiedzialnoci na kadencjê 20052008
· zmieni³ uchwa³ê Senatu Nr 135/I/2005 z dnia 27.01.2005 r.
w sprawie organizacji i terminarza wyborów do organów i cia³
kolegialnych
· zaakceptowa³ przyst¹pienie WAT do Porozumienia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie systemu mobilnoci studentów MOSTECH.

Trzeci doktorat honoris causa dla
Profesora Stanis³awa Kocañdy
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16 czerwca br., prof. dr hab. in¿. Adam Stolarski, obecnie prodziekan ds. kszta³cenia Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT, zosta³ wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa.
PZITB jest ogólnopolsk¹ organizacj¹ naukowo-techniczn¹
grupuj¹c¹ w swoich szeregach cz³onków instytucji naukowych
i wykonawczych, zrzeszaj¹c¹ absolwentów wy¿szych uczelni
technicznych kszta³c¹cych na kierunku budownictwo. Prowadzi
dzia³alnoæ edukacyjn¹ w obszarze budownictwa, propaguje
w nim nowoczesne rozwi¹zania technologiczne i konstrukcyjne.
Jan Skoczyñski

wiêto Wojska Polskiego w WAT

fot. Grzegorz Rosiñski

12 sierpnia uroczycie obchodzono w WAT wiêto Wojska
Polskiego. Na dziedziñcu gmachu g³ównego, w obecnoci Sztandaru WAT, zebra³a siê liczna grupa oficerów i pracowników Akademii. Wród nich byli mianowani na wy¿sze stopnie oficerskie
oraz wyró¿nieni odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi.
Uroczystoæ odby³a siê zgodnie z ceremonia³em wojskowym.
Meldunek odebra³ komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. Bogus³aw Smólski, który po odczytaniu postanowieñ prezydenta
RP i decyzji ministra obrony narodowej wrêczy³ nadane odznaczenia i akty mianowania.
Na stopieñ pu³kownika zosta³ mianowany pp³k Leszek Baranowski. Stopnie
podpu³kownika
otrzymali:
mjr
Krzysztof Firmanty, mjr Andrzej
Gietka, mjr Jacek Janiszewski, mjr Roman Ja¿d¿ewski,
mjr Piotr Kaniewski, mjr Mariusz
Kastek, mjr AnAwansowani na wy¿sze stopnie wojskowe
drzej Kisiel, mjr
Piotr £ubkowski, mjr Tomasz Miszczak, mjr Dariusz Podbielski,
mjr Pawe³ laski i mjr Tomasz Waniewski. Na stopieñ majora
awansowano: kpt. Tomasza Durejkê, kpt. Wojciecha Furmanka,
kpt. Roberta Kamiñskiego, kpt. Micha³a Kêdzierskiego, kpt. Piotra Knysaka, kpt. Jaros³awa Krygiera, kpt. Dariusza Laskowskiego, kpt. Marka Nowaka, kpt. Roberta Owczarka, kpt. Zbigniewa
Piotrowskiego, kpt. Marka Piszczka, kpt. Tadeusza Sondeja, kpt.
Andrzeja Szymañskiego, kpt. Jaros³awa Zió³kowskiego i kpt.
Marka ¯yczkowskiego. Stopnie kapitana otrzymali: por. Jan
Kelner, por. Tomasz Mika, por. Krzysztof Namys³ i por. Rados³aw
Ryniec. Na stopieñ porucznika zosta³ mianowany ppor. Ireneusz Krysowaty.
Za wybitne zas³ugi w umacnianiu suwerennoci i obronnoci kraju Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: Józef Gacek i Grzegorz Wawrzyniec Ró¿añski,
za Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Zdzis³aw Bogacz i Jerzy Pietrasiñski.
Jerzy Markowski
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Nie tylko o finansach
Dowiadczone narody chêtnie korzystaj¹ z dowiadczeñ
poprzednich pokoleñ i prawd, jakie przez nie zosta³y wyra¿one.
Jedn¹ z nich jest has³o: w jednoci si³a. Kieruj¹c siê tak¹
zasad¹, osoby odpowiedzialne za ekonomiczne i organizacyjne
funkcjonowanie warszawskich uczelni publicznych, ju¿ od prawie dwóch lat, dokonuj¹ wymiany dowiadczeñ i wspólnie poszukuj¹ skutecznych rozwi¹zañ w sprawnym wykonywaniu
swoich obowi¹zków. 16 wrzenia miejscem takiego spotkania
sta³a siê nasza Akademia. Szczêliwym trafem zbieg³o siê ono
z wdro¿eniem nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz
zmian¹ nazw niektórych stanowisk. W efekcie by³o pierwszym
w historii spotkaniem kanclerzy i kwestorów sto³ecznych uczelni publicznych.
W spotkaniu, którego dominuj¹cym tematem by³o wdro¿enie zapisów nowej ustawy, uczestniczyli przedstawiciele UW,
PW, SGGW, SGH, UKSW, SGSP, Akademii: Medycznej, Muzycznej, Sztuk Piêknych, Pedagogiki Specjalnej i WAT.
Zasadniczy nurt dyskusji zosta³ poprzedzony dwoma prezentacjami powiêconymi naszej Alma Mater. Wykorzystalimy
te¿ okazjê, aby kole¿ankom i kolegom z bratnich uczelni pokazaæ
Akademiê oraz pochwaliæ siê naszymi dokonaniami w modernizacji jej dzia³ania. Kampus naszej uczelni jest bezspornie naj³adniejszym tego typu obiektem w Warszawie, chocia¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e czêæ infrastruktury wymaga jeszcze nak³adów
finansowych. Naszych goci przyj¹³ równie¿ JM Rektor naszej
uczelni, gen bryg. prof. dr hab. in¿. Bogus³aw Smólski.
Spotkanie odby³o siê w dwóch roboczych grupach prowadzonych przez kanclerza WAT oraz kwestora. W ramach prezentacji Akademii, odwiedzilimy m.in. nowo oddane do u¿ytku obiekty, takie jak: aulê F Wydzia³u In¿ynierii Chemii i Fizyki Technicznej, budynek 46 Instytutu Optoelektroniki, budynek 75 z komor¹
bezechow¹ Wydzia³u Elektroniki oraz hangar 28, gdzie obecnie
zgromadzone s¹ najwiêksze egzemplarze sprzêtu wojskowego.
Pokazane obiekty, ich wyposa¿enie oraz balet w wykonaniu
czo³gu Twardy, zrobi³y na
naszych gociach du¿e
wra¿enie.
Powszechne
i spontaniczne s³owa uznania dla dokonañ naszej
spo³ecznoci
Uczestnicy I Spotkania Kanclerzy i Kwestorów sto³ecznych
by³y bardzo uczelni publicznych
mi³ym elementem podsumowuj¹cym wizytê na Bemowie.
Koñcowym punktem spotkania by³a wizyta na strzelnicy WAT,
gdzie osoby odpowiedzialne za finanse warszawskich uczelni mia³y
okazjê sprawdziæ swoje umiejêtnoci w zakresie zdolnoci do
ochrony i obrony maj¹tku z wykorzystaniem najnowszej broni.
Kanclerze, wród których nie brakowa³o oficerów rezerwy, byli
zaskoczeni celnoci¹ nowych rodzajów uzbrojenia. Wyniki by³y
satysfakcjonuj¹ce, a koñcowe wra¿enia omówiono przy obiedzie.
fot. Grzegorz Rosiñski

Nasz cz³owiek w PZITB

dr in¿. Andrzej Witczak
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Wielka promocja przemys³u obronnego

Szczêliwa trzynastka

Ponad 300 wystawców z 18 krajów uczestniczy³o w XIII Miêdzynarodowym Salonie Przemys³u Obronnego, który w dniach
29 sierpnia  1 wrzenia br. odby³ siê na terenie Targów Kielce.
Atrakcj¹ tegorocznej imprezy by³a Wystawa Narodowa Potencja³u Przemys³u Obronnego Francji. Swoje najnowsze osi¹gniêcia, g³ównie w zakresie optoelektroniki, zaprezentowa³a równie¿ Wojskowa Akademia Techniczna.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 30 pañstwowych (w tym równie¿ z WAT) i prywatnych uczelni z ca³ego
kraju, wchodz¹cy w sk³ad redakcji wydawanych w nich pism
akademickich. Nie zabrak³o te¿ reprezentacji zespo³u redakcyjnego ogólnopolskiego miesiêcznika Forum Akademickie oraz
przedstawicieli Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
XIII Ogólnopolskie Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich, tak jak i poprzednie imprezy z tego cyklu, by³o okazj¹
do wymiany dowiadczeñ i o¿ywionych dyskusji na tematy zawodowe. W programie imprezy znalaz³y siê dwa interesuj¹ce
wyk³ady: dr Ma³gorzaty Turczyn (z Zak³adu Literatury Staropolskiej i Owiecenia Instytutu Filologii Polskiej PAP) dotycz¹cy
wizerunku nauki polskiej w czasopimiennictwie akademickim
i dr Zenobii Jaroszak (z Zak³adu Jêzykoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej PAP) obrazuj¹cy jêzyk czasopism akademickich.
Z du¿ym uznaniem uczestnicy XIII Spotkañ wyra¿ali siê o warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez red. Jolantê Nitkowsk¹-Wêglarz z Dialogu Akademickiego Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej.
Bli¿szemu poznaniu sprzyja³y zajêcia z komunikacji interpersonalnej przeprowadzone przez Katarzynê Domañsk¹, trenera
NLP z Orodka Terapii i Rozwoju Osobowoci w Sopocie. Integracji rodowiska pos³u¿y³y te¿ uroczyste kolacje oraz wycieczka
do S³upska i S³owiñskiego Parku Narodowego. Wspania³ej atmosfery nie popsu³y nawet deszcz i silny wiatr, towarzysz¹ce
redaktorom gazet akademickich podczas wyprawy na wydmy
nadmorskie Parku.
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fot. Szczepan Kolada

fot. Ireneusz Kaszczuk

Tradycyjnie do Kielc przyjechali przedstawiciele firm nale¿¹cych do czo³ówki koncernów zbrojeniowych z ca³ego wiata. Na
ponad 30 000 m2 wystawowej powierzchni mo¿na wiêc by³o zobaczyæ najnowoczeniejsze produkty
techniki wojskowej,
m. in.: ciê¿ki sprzêt
pancerny,
wozy
bojowe, uzbrojenie,
broñ maszynow¹
i osobist¹, umundurowanie, sprzêt
lotniczy i obrony
powietrznej, wojskow¹ elektronikê, Stoisko naszej Alma Mater by³o chêtnie odwiedzane
nowoczesne syste- zarówno przez goci z kraju, jak i z zagranicy
my ³¹cznoci, specjalistyczny sprzêt dla Marynarki Wojennej,
Policji oraz Stra¿y Granicznej, urz¹dzenia metrologiczne, sprzêt ratowniczy, ganiczy i kwatermistrzowski.
Patronuj¹cy Targom premier, Marek Belka, zwróci³ uwagê, ¿e
w istotny sposób promuj¹ one krajowy przemys³ obronny, odgrywaj¹ niebagateln¹ rolê w dynamicznej modernizacji technicznej Si³
Zbrojnych RP i umacniaj¹ wizerunek Polski jako kraju, dla którego
d¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa jest spraw¹ kluczow¹.
Miêdzynarodowy Salon Przemys³u Obronnego by³ te¿ okazj¹
do wrêczenia kolejnych nagród DEFENDER (przyznawanych
wystawcom najlepszego sprzêtu dla wojska i s³u¿b policyjnych
za wyroby wyró¿niaj¹ce siê oryginalnoci¹ i nowatorstwem myli
technicznej) oraz nagrody GRAND PRIX.
DEFENDERY MSPO `2005 otrzymali: DGT Sp. z o.o. za Taktyczny komutator atm-dgt takom; Przemys³owy Instytut Telekomunikacji za Trójwspó³rzêdny radar dalekiego zasiêgu w pamie l trd-1235; WB Electronics Sp. z o.o. za Trop-system zarz¹dzania polem walki; CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE
LA MEDITERRANEE  CNIM za Motorized Pontoon Bridge
(Mobilny Most Pontonowy); Wojskowe Zak³ady Uzbrojenia Nr
2 za Modernizacjê przeciwlotniczego rakietowego wozu bojowego PRWB 9A33BM2 i M3 OSA-P; Zak³ady Metalowe MESKO S.A. za Amunicjê 30 mm MP-T/SD, APFSDS-T, TP-T; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o. za System szkoleniowo-treningowy do broni strzeleckiej NIE¯NIK B79; Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczêniak za Ciê¿ki samochód ratowniczo-ganiczy na podwoziu
mercedes-benz atego 1528 AF 4X4 PN-EN 1846-1 S-2-3-50008/3200-0; Przemys³owe Centrum Optyki S.A. za Lotnicze gogle
noktowizyjne PNL-3; Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A., Grupa Bumar, Zak³ad Urz¹dzeñ Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. za Prêdkociomierz
kontrolny VIDEORAPID 1. Nagroda GRAND PRIX trafi³a
za do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, AUTOCOMP ELECTRONIC Sp. z o.o.
El¿bieta D¹browska

W dniach 811 wrzenia br. w orodku wypoczynkowym
Jantar w Ustce odby³o siê XIII Ogólnopolskie Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich. Organizatorem imprezy by³a
Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku.

W programie XIII Spotkañ znalaz³o siê zwiedzanie Muzeum Pomorza rodkowego
w S³upsku

Nastêpne tego typu spotkanie odbêdzie siê we wrzeniu
2006 r. Jego organizatorem bêdzie Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. XV Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich w roku 2007 odbêd¹ siê natomiast w Bia³ymstoku. Chêæ ich
zorganizowania wyrazili przedstawiciele tamtejszej Akademii
Medycznej.
El¿bieta D¹browska
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Z Akademii do muzeum

Wakacyjne remonty
Wakacje nie dla wszystkich by³y czasem wolnym. Przerwa
w zajêciach dydaktycznych, kiedy studenci i nauczyciele akademiccy korzystali z uroków lata by³a, jak zwykle, okresem
wytê¿onej pracy dla s³u¿b technicznych Akademii.

Meble i sprzêt poligraficzny, m. im. maszyna dociskowa Grafopress GPE, powielacz offsetowy Romayor 313, maszyna drukarska dociskowa talerzowa, krajarka do ciêcia papieru WARTA, maszyna do falcowania, maszyna do szycia drutem, prasa
korektorska, krajarka wierszy linotypowych i rêczna zecernia,
zosta³y nieodp³atnie przekazane Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Wiêkszoæ pozosta³a w nim i ju¿ jest (jak np. korektorka) lub w przysz³oci bêdzie eksponowana, czêæ trafi³a za do
jednej z sal Muzeum Powstania Warszawskiego  drukarni, któr¹ urz¹dzono na wzór zak³adu poligraficznego z czasów okupacji
hitlerowskiej.
El¿bieta D¹browska

Dobieg³y koñca prace w dwóch budynkach laboratoryjnych
Instytutu Optoelektroniki, gdzie z dawnych warsztatów i ³ani
wojskowej powsta³y jedne z najnowoczeniejszych laboratoriów
badawczych i dydaktycznych. Instytut uzyska³ równie¿ pomieszczenia nowego laboratorium w budynku g³ównym Akademii, zrealizowane dziêki wsparciu finansowemu w postaci dotacji inwestycyjnej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Ukoñczono równie¿ pierwsz¹ i zasadnicz¹ czêæ remontu
budynku Klubu WAT, który od nowego roku akademickiego
zmieni czêciowo swoje funkcje  zadania klubowe bêdzie dzieli³
z dydaktycznymi i konferencyjnymi. Swoj¹ siedzibê, po latach
rozproszenia, znajdzie równie¿ w nim uczelniane Studium Jêzyków Obcych, które poszerza swoj¹ ofertê dydaktyczn¹ dla chêtnych spoza naszej Alma Mater. Sale dydaktyczne, w tym i nowa
aula, bêd¹ dostêpne dla studentów wszystkich kierunków studiów.
W pomieszczeniach klubowych bêdzie mo¿na spêdziæ czas
w przerwie miêdzy zajêciami, ³¹cz¹c lekturê z fili¿ank¹ kawy lub
drobn¹ przek¹sk¹. Siedzibê swoj¹ znajdzie tutaj równie¿ Akademicki Samorz¹d Studentów, który z pewnoci¹ skutecznie w³¹czy siê w budowê oferty programowej w czasie wolnym od zajêæ.
Budynek ten, jako pierwszy w naszej uczelni, jest dostosowany
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. W kolejnym etapie prace
remontowe obejm¹ zewnêtrzn¹ czêæ budynku. Zakoñczenie
wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest na wiosnê
2006 roku.
Prace remontowe trwa³y tak¿e w wielu innych budynkach
dydaktycznych Akademii. Finansowano je nie tylko ze rodków
uczelnianych. I tak np. Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki
Technicznej Wydzia³u Mechanicznego WAT, w ramach uzyskanej od Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej subwencji w ramach
programu MILAB na dofinansowanie projektu inwestycyjnego, wyremontowa³ pomieszczenia (wymiana okien, remont instalacji elektrycznej) w budynku 34.
Du¿y front robót prowadzono równie¿ w domach studenckich. Za zas³on¹ nowych okien z pewnoci¹ bêdzie znacznie ciszej, cieplej i wygodniej  m. in. dziêki nowym meblom. Zmodernizowano te¿ instalacje sanitarne i internetowe.
Przebudowano równie¿ ciesz¹c¹ siê w ci¹gu roku du¿¹ popularnoci¹ halê Studium Wychowania Fizycznego. Nowoczesny wygl¹d hali i powstaj¹ce w pobli¿u boiska do pi³ki pla¿owej
z pewnoci¹ bêd¹ zachêca³y do odwiedzin nie tylko w trakcie
roku akademickiego. Odnowione szatnie i drobne modernizacje
p³ywalni niew¹tpliwie poprawi¹ komfort wykorzystania kolejnego obiektu.
Wkrótce zostan¹ zmodernizowane drogi, chodniki oraz czêciowo parkingi zewnêtrzne, zarówno na terenie osiedla studenckiego, jak i na terenach dydaktycznych.

fot. Zdzis³awa Król

By³y eksploatowane przez ponad 30 lat i dzi maj¹ ju¿ jedynie wartoæ historyczn¹. Maszyny i urz¹dzenia z likwidowanej
Drukarni WAT, zamiast na z³om, trafi³y do Muzeów: Drukarstwa Warszawskiego i Powstania Warszawskiego.

WAT-owska korektorka trafi³a na dziedziniec Muzeum Drukarstwa Warszawskiego

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego powsta³o w roku 1980. Jest
oddzia³em Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Mieci siê w klasycystycznej, wybudowanej ok. 1830 roku, kamieniczce usytuowanej
u zbiegu ulic £uckiej i ¯elaznej. Placówka gromadzi i opracowuje muzealia z zakresu historii druku i ksi¹¿ki, ze szczególnym uwzglêdnieniem
rodowiska warszawskiego.
W zbiorach Muzeum znajduj¹ siê m.in.: zabytki techniki drukarskiej
i introligatorskiej, artystycznych technik graficznych oraz archiwalia ukazuj¹ce dzieje firm wydawniczych, drukarskich, litograficznych i introligatorskich oraz losy osób i stowarzyszeñ; przyk³ady cennych publikacji
ksi¹¿kowych, prasowych, ulotnych; kartografii, grafiki i plakatów.
Swoje zbiory Muzeum udostêpnia na wystawach sta³ych i czasowych, w bibliotece specjalistycznej oraz poprzez prowadzenie zajêæ
edukacyjnych z aktywnym udzia³em uczestników (po wczeniejszym
uzgodnieniu tematu i terminu).
Dla osób indywidualnych Muzeum jest czynne: wtorek  pi¹tek
w godz. 10.0015.00, w czwartki w godz. 11.0019.00. W czwartki
zwiedzaj¹cy przyjmowani s¹ bezp³atnie. Bilety w cenie: normalny 
3,50 z³, ulgowy  2,50 z³ (w tym 7% VAT).
Zorganizowane grupy s¹ przyjmowane: wtorekczwartek o godz.
10.00 i 12.00, po wczeniejszym uzgodnieniu. Cena biletów dla grup
wynosi 4,00 z³ (w tym 7% VAT) od osoby.
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W£ADZE WYDZIA£OWE WAT NA KADENCJÊ 2005-2008
Podobnie jak we wszystkich uczelniach wy¿szych w Polsce, tak i w Wojskowej Akademii Technicznej, od kwietnia do czerwca
¿ylimy wyborami do w³adz i cia³ kolegialnych naszej Alma Mater. Wybieralimy przedstawicieli do Senatu, rad wydzia³owych,
rad naukowych instytutów techniki wojskowej, dziekanów i prodziekanów wszystkich wydzia³ów akademickich oraz prorektorów. Sylwetki prorektorów prezentowalimy w poprzednim numerze G³osu Akademickiego. Dzi przedstawiamy sylwetki oraz
g³ówne za³o¿enia programów wyborczych dziekanów i prodziekanów.

WYDZIA£ CYBERNETYKI
DZIEKAN

dr hab. in¿.
Andrzej
NAJGEBAUER
prof. WAT

PRODZIEKANI
· Utrzymanie uprawnieñ habilitacyjnych w dyscyplinie
informatyka  zwiêkszenie bezpieczeñstwa poprzez odpowiedni ruch kadrowy oraz podniesienie kwalifikacji
m³odych pracowników naukowych
· Podniesienie kategorii KBN
· Akredytacja kierunków studiów
· Uzyskanie rezerw finansowych, pozwalaj¹cych na realizacjê planu awansów finansowych pracowników
WCY oraz na inwestycje zwi¹zane z rozwojem kadry
naukowej (urlopy naukowe, sta¿e), jak te¿ na rozwój
bazy materialnej WCY
· Nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy naukowej z uczelniami
zagranicznymi

ds. studenckich
dr in¿.
Kazimierz
WORWA

ds. naukowych
dr hab. in¿.
Ryszard
ANTKIEWICZ
prof. WAT

WYDZIA£ ELEKTRONIKI
DZIEKAN:
· Sformu³owanie za³o¿eñ do modelu studiów trójstopniowych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja zgodnie z dokumentami procesu boloñskiego oraz opracowanie planów i programów studiów z uwzglêdnieniem
nowych standardów kszta³cenia
· Intensyfikacja integracji organizacyjnej i merytorycznej zespo³ów dydaktycznych i naukowych w instytutach wydzia³u zapewniaj¹ca podejmowanie i realizacjê
zadañ naukowych, eksperckich oraz badawczo-rozwojowych o zasiêgu krajowych i miêdzynarodowym
· Przygotowanie wydzia³u do przeprowadzenia procedudr hab. in¿.
ry akredytacji na kierunku studiów Elektronika i TeleGrzegorz RÓ¯AÑSKI
komunikacja
prof. WAT
· Kontynuacja prac w zakresie wdra¿ania systemu punktów kredytowych ECTS dla nowych planów i programów studiów
· Kontynuowanie wdra¿ania systemu informacyjnego
WEL niezbêdnego do poprawy efektywnoci zarz¹dzania i obiegu dokumentów oraz obs³ugi procesu dydaktycznego, naukowo-badawczego i logistycznego
na wydziale
· Przeprowadzenie procedury akredytacyjnej w Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej WEL
· Utworzenie biblioteki oraz czytelni internetowej na wydziale
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PRODZIEKANI:

ds. studenckich
dr in¿.
Stanis³aw
KONATOWSKI

ds. naukowych
dr hab. in¿.
Marian WNUK
prof. WAT

G³os Akademicki nr 07/2005

AKTUALNOCI

WYDZIA£ MECHANICZNY
DZIEKAN:

PRODZIEKANI:
Aktywnie strzec dobrego imienia wydzia³u, poziomu
procesu dydaktycznego, poziomu realizowanych prac badawczych oraz racjonalnego gospodarowania funduszami Wydzia³u. Jedynie dobro wydzia³u i Akademii, studentów, kadry naukowo-technicznej i personelu administracyjno-technicznego, bez uwzglêdniania jakichkolwiek partykularnych interesów.
ds. studenckich
dr in¿.
Stanis³aw
KOWALCZYK

dr hab. in¿.
Tadeusz KA£DOÑSKI,
prof. WAT

ds. naukowych
dr hab. in¿.
Zdzis³aw
BOGDANOWICZ
prof. WAT

WYDZIA£ MECHATRONIKI
DZIEKAN:

PRODZIEKANI:

· Zwiêkszenie aktywnoci wydzia³u w poszukiwaniu nowych obszarów dzia³alnoci dydaktycznej na wszystkich poziomach kszta³cenia i szkolenia. Koniecznoci¹
chwili jest analiza d³ugofalowych zapotrzebowañ badawczych i kierunków kszta³cenia oraz identyfikacja
wród nich tych, do realizacji których jestemy najlepiej przygotowani, b¹d mo¿emy przygotowaæ siê w mo¿liwie krótkim czasie
· Osi¹gniêcie w ci¹gu trzech lat liczby oko³o 1 500 studs. studenckich
dentów studiuj¹cych w wydziale
· Poprawienie warunków studiowania na wydziale poprzez dr in¿.
Andrzej SKOMRA
prof. dr hab. in¿.
oddanie nowych laboratoriów i sal dydaktycznych
Aleksander OLEJNIK · Utrzymanie potencja³u wojskowego w wydziale, umo¿liwiaj¹cego kszta³cenie kandydatów na ¿o³nierzy i stypendystów MON

ds. naukowych
dr hab. in¿.
Bogdan ZYGMUNT
prof. WAT

WYDZIA£ IN¯YNIERII, CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ
DZIEKAN:

PRODZIEKANI:

Kszta³cenie misj¹ Wydzia³u

dr hab. in¿.
Ireneusz
WINNICKI
prof. WAT
G³os Akademicki nr 07/2005

ds. kszta³cenia
prof. dr hab in¿.
Adam
STOLARSKI

ds. naukowych
dr hab. in¿.
Stanis³aw J.
K£OSOWICZ
prof. WAT
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Byæ przyjaznym

Archiwum

Rozmowa z prof. dr. hab. in¿. Tadeuszem Niezgod¹, prorektorem WAT ds. naukowych w latach 2003-2005
Co uwa¿a pan za swoje g³ówne dokonania  sukcesy?
Dwa lata to zbyt krótko, by mo¿na by³o
zrobiæ wszystko, co zamierza³em. Naczeln¹
zasad¹, jak¹ kierowa³em siê w pracy na stanowisku prorektora ds. naukowych, by³o:
byæ przyjaznym dla otoczenia i pracowaæ
na rzecz zespo³ów naukowo-badawczych
naszej uczelni. Ani ja, ani zespó³, którym
kierowa³em, nigdy nie tworzylimy barier w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych spraw. Z opinii, jakie do mnie dociera³y wynika³o, ¿e np.
Dzia³ Nauki i Wspó³pracy (DNiW) by³ postrzegany jako otwarty
na interesanta, a pracownicy, którzy tam pracowali, wykazywali
du¿o osobistej inicjatywy w rozwi¹zywaniu problemów ca³ej spo³ecznoci akademickiej. Przyk³adem mo¿e byæ sposób obs³ugi
wniosków o projekty badawcze tzw. granty. Restrukturyzacja
ca³ego pionu naukowego (w jego sk³ad dodatkowo wchodzi³y:
Biblioteka G³ówna i Redakcja Wydawnictw), mia³a na celu podniesienie efektywnoci pracy, s³u¿enie spo³ecznoci akademickiej w najlepszym tego s³owa znaczeniu. Przy du¿ej p³ynnoci
kadr w DNiW nie mielimy ¿adnej wpadki w sensie straty wynikaj¹cej z niepodjêcia dzia³ania, z³ego dzia³ania lub zaniechania
dzia³ania. Wrêcz przeciwnie. Tam gdzie to tylko by³o mo¿liwe,
by³y to dzia³ania z inicjatyw¹.
Czy mo¿e pan podaæ konkretne przyk³ady?
Program Socrates. Choæ jeszcze stosunkowo niewielu studentów WAT z niego korzysta, wiedza o nim jest znacznie wiêksza ni¿ dwa lata temu. Przyczyni³y siê do tego m. in. opracowane
przez pracowników DNiW algorytmy postêpowania i materia³y
reklamowe.
Równie¿ wyst¹pienia o programy unijne dowodz¹ zaanga¿owania pracowników pionu. Przy skromnych mo¿liwociach kadrowych (programy przygotowuje jedna osoba) zg³osilimy
10 projektów. Tam gdzie mo¿na uzyskaæ fundusze, powinnimy
podejmowaæ wszelkie mo¿liwe dzia³ania, aby t¹ drog¹ móc unowoczeniæ zarówno bazê dydaktyczn¹, jak i naukow¹ Akademii,
a tak¿e wypracowaæ now¹ ofertê dydaktyczn¹ np. kszta³cenia na
odleg³oæ. Baza badawcza przek³ada siê bowiem na dzia³alnoæ
dydaktyczn¹. Studenci maj¹c kontakt z supernowoczesnym
sprzêtem, wykorzystuj¹ zdobyt¹ na uczelni wiedzê w swojej
przysz³ej praktyce zawodowej.
Zauwa¿ona i chwalona przez spo³ecznoæ jest modernizacja
obs³ugi informatycznej Biblioteki G³ównej WAT, tj. uruchomienie zamówieñ przez Internet oraz dostêp do aktualnych baz danych publikacji naukowych np. Elseviera. Dostêp ten jest bardzo
wa¿ny w dzia³alnoci naukowej i badawczej gdy¿ dostarcza wielu
niezbêdnych i aktualnych informacji oraz pozwala na bie¿¹ce monitorowanie stanu danego zagadnienia w aktualnej literaturze.
Bibliotekê czeka jeszcze wiele wyzwañ, nie tylko wynikaj¹cych
z postêpów elektroniki, ale równie¿ tych zwi¹zanych z koniecznym remontem elewacji, na który potrzeba sporo pieniêdzy.
Restrukturyzacjê przesz³a Redakcja Wydawnictw. Obecnie kierowana jest ona przez pani¹ Joannê Biedrzyck¹ , która aktualn¹
problematykê wydawnicz¹ zna ze swojej wczeniejszej dzia³alnoci.
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Czy restrukturyzacja Redakcji Wydawnictw WAT jest sukcesem czy pora¿k¹?
Restrukturyzacjê wymusi³o samo ¿ycie. Du¿a czêæ publikacji pracowników naukowych WAT (m. in. habilitacje, monografie) zaczê³a ukazywaæ siê w innych, zewnêtrznych wydawnictwach, czêsto z logo WAT. Zdarza³y siê te¿ sytuacje, ¿e nasi
nauczyciele akademiccy wydawali swoje ksi¹¿ki w tych wydawnictwach bez jakiegokolwiek ladu, ¿e s¹ zwi¹zani z Akademi¹.
Na w³asn¹ rêkê, poprzez Zak³ad Wydzielonej Dzia³alnoci Gospodarczej, zaczê³y te¿ drukowaæ i sprzedawaæ skrypty niektóre
wydzia³y akademickie. Sytuacji takiej nale¿a³o wiêc powiedzieæ
stop. Wypracowana na bazie uchwa³y Senatu dotycz¹cej polityki wydawniczej WAT, obecna koncepcja funkcjonowania Redakcji Wydawnictw zak³ada dzia³alnoæ na nowych, komercyjnych zasadach. Np. przygotowuj¹c skrypt do druku autor musi
mieæ na uwadze jego sprzeda¿, a co siê z tym wi¹¿e zakres jego
zawartoci. Jeli taka publikacja bêdzie zawiera³a materia³ niezbêdny i wymagany do opanowania przy zaliczeniach i egzaminach, a jej cena nie przekroczy kilkunastu z³otych, student kupi
j¹ i nie bêdzie myla³ o kserowaniu jakichkolwiek jej fragmentów.
Zyski ze sprzeda¿y trafi¹ zarówno do autorów, jak i na ich wydzia³y, a tak¿e do samej Redakcji Wydawnictw. Zyskaj¹ wiêc
wszyscy, przy czym zysk bêdzie tym wiêkszy, im wiêcej egzemplarzy bêdzie sprzedanych.
Czy w Akademii powstanie Technopolis?
Ostatnie decyzje prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy
lokuj¹ce Park Technologiczny na tzw. £uku Siekierkowskim s¹,
niestety, nasz¹ pora¿k¹. Liczylimy na wsparcie w³adz miasta
w utworzeniu Technopolis na Bemowie. Nasze wczeniejsze spotkania i przedstawiane przez nas argumenty wskazywa³y na zrozumienie problemu (ale obietnic nie by³o), tym bardziej, ¿e inicjatywa nazywana roboczo Technopolis Warszawa  Campus Bemowo, by³a otwart¹ dla wszystkich uczelni i jednostek naukowo-badawczych. Nie przemawia wiêc do mnie argument pe³nomocnika prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy ds. Warszawskiego Parku Technologicznego, dyrektora Maksymiliana Bylickiego, ¿e nie mo¿na inwestowaæ w jedn¹ uczelniê. Poza tym lokalizacja Parku na Siekierkach nara¿a obiekty tam zlokalizowane na
zalanie w przypadku fali powodziowej (teren ten i tak jest podmok³y). W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ s¹dzê, ¿e WAT powinien
realizowaæ swój pomys³, aczkolwiek si³¹ rzeczy w ograniczonym
zakresie. Takie dzia³ania podjêto w czerwcu i s¹dzê, ¿e bêd¹ one
kontynuowane.
Czy prawid³owa jest rywalizacja zespo³ów naukowych WAT?
Czy dla dobra uczelni nie powinny zjednoczyæ wysi³ków i wspólnie realizowaæ projektów?
W naszej Alma Mater dzia³a ok. 80 zespo³ów naukowo-badawczych, z tego bardzo aktywnych, zarówno w dzia³alnoci
publikacyjnej, jak i w pozyskiwaniu prac badawczych, jest ponad po³owa. Zespo³y te roboczo nazywalimy milionerami gdy¿
w ci¹gu ostatnich 3 lat pozyska³y na dzia³alnoæ badawcz¹ rodki za minimum milion z³otych. Jest jednak nieliczna grupa zespoG³os Akademicki nr 07/2005
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³ów o niskiej aktywnoci, które, jak s¹dzê, powinny byæ przedmiotem troski wydzia³ów.
Z ubolewaniem stwierdzam, ¿e nie uda³o mi siê opracowaæ
projektu zarz¹dzenia komendanta WAT w sprawie dzia³alnoci
naukowo-badawczej, w którym  poza uporz¹dkowaniem wielu
spraw  zamierza³em zawrzeæ ma³e przywileje motywuj¹ce kierowników zespo³ów badawczych.
Co stanê³o na przeszkodzie?
Brak uregulowañ zewnêtrznych, tj. wejcia w ¿ycie ustawy
o finansowaniu nauki i zarz¹dzeñ zwi¹zanych z t¹ ustaw¹.
Od 9 wrzenia br. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pracuje
ju¿ zgodnie z now¹ ustaw¹, wiêc nie ma przeszkód, aby takie
zarz¹dzenie zosta³o opracowane.
Wracaj¹c do poprzedniego pytania s¹dzê, ¿e zespo³y mo¿e
nie rywalizuj¹, ale s¹ czasami niechêtne do wspó³pracy. Uwa¿am, ¿e przy du¿ych projektach pracy jest dosyæ dla wszystkich.
Niechêci do wspó³pracy nie da siê wyeliminowaæ odgórnym rozkazem i dlatego proces likwidacji wzajemnych uprzedzeñ zapewne jeszcze potrwa. Nie dramatyzowa³bym jednak. Kompetencje
poszczególnych zespo³ów pokrywaj¹ siê bowiem w incydentalnych przypadkach. Pracy jest tak du¿o, ¿e wystarczy dla wszystkich, tak¿e tych, którzy chc¹ iæ w³asn¹ cie¿k¹, o ile daje ona
mo¿liwoci rozwojowe zespo³owi. S¹dzê, ¿e zespo³y, które wykazuj¹ du¿¹ aktywnoæ trzeba doceniaæ i promowaæ, za te, które nie
s¹ aktywne nale¿y mobilizowaæ do dzia³ania. W przyjacielski sposób, podczas bezporednich rozmów, nale¿y poszukiwaæ przyczyn trudnoci i sposobów ich rozwi¹zywania. Dobrym dzia³aniem jest organizowanie makrozespo³ów do realizacji du¿ych przedsiêwziêæ: takie dzia³ania zosta³y podjête i s¹ w trakcie realizacji.
Niepokoi mnie jednak co zupe³nie innego. Z sonda¿y przeprowadzonych w zespo³ach badawczych WAT wynika, ¿e decydenci s¹ niechêtni mo¿liwoci zamawiania prac naukowo-badawczych, natomiast chêtnie sk³adaj¹ deklaracje dotycz¹ce zakupu
danego produktu za granic¹. Podejcie takie ogranicza nam pole
dzia³ania i jest niekorzystne dla ca³ej gospodarki narodowej.

ta-rektora WAT rodki finansowe by³y do wykorzystania przez
kierowników tych projektów badawczych. Si³¹ rzeczy pieniêdzy
na realizacjê tego typu projektów zawsze by³o za ma³o (rodki
finansowe na realizacjê projektów by³y przyznawane przez MNiI),
dlatego te¿ nie wszystkie projekty mog³y byæ objête finansowaniem. S¹dzê, ¿e granty rektorskie powinny byæ przyznawane na
realizacjê zadañ ogólnoakademickich, natomiast te badawcze powinny byæ kierowane g³ównie do MNiI. Proces taki zosta³ zainicjowany, gdy¿ w ostatniej edycji uzyska³ finansowanie projekt,
w realizacjê którego zaanga¿owane s¹ wszystkie wydzia³y, a którym kieruje komendant WTW p³k Bielecki.

Co z planami realizacji informatycznego systemu obs³ugi
dzia³alnoci badawczej WAT?
Po wprowadzeniu tego typu systemu obs³uguj¹cego dzia³alnoæ administracyjn¹ i dydaktyczn¹ s¹dzê, ¿e przyjdzie czas na
wprowadzenie odpowiedniego modu³u zarz¹dzania dzia³em naukowo-badawczym. Oczywicie, dzia³alnoæ naukowo-badawcza uczelni zasadniczo nie zale¿y od jej obs³ugi przez aparat administracyjny, ale sprawnoæ tego aparatu pozwala np. na u³atwienie rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z t¹ dzia³alnoci¹
Pozwala operowaæ informacj¹ o kompetencjach zespo³ów badawczych oraz promowaæ osi¹gniêcia zespo³ów. Poniewa¿ dokonalimy identyfikacji zespo³ów badawczych naszej uczelni,
gotowe s¹ materia³y do umieszczenia ich na stronie www. Poza
tym na stronie internetowej WAT w dziale nauka jest sporo u¿ytecznego materia³u np. przepisy, wzory druków itd.

Chyba najwiêkszym sukcesem WAT by³a wspó³praca ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów?
Tak, na czele tego stowarzyszenia stoi prezes Kó³eczko, bardzo
wysoko oceniaj¹cy osi¹gniêcia i kompetencje zespo³ów naszej Alma
Mater. W G³osie Akademickim szczegó³owo relacjonowano uroczystoci, na których przyznawano medale i nagrody naszym zespo³om i uczelni. Niew¹tpliwie najwiêkszym osi¹gniêciem jest przyznanie, na wniosek tego Stowarzyszenia, przez prezesa Rady Ministrów medalu Za Zas³ugi dla Wynalazczoci. Premier przyzna³ tylko dwa takie wyró¿nienia, przy czym to drugie otrzyma³o wymienione Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Wczeniej Akademia i jej zespo³y by³y wyró¿niane za swoj¹ dzia³alnoæ
w dziedzinie wynalazczoci przez ministra nauki i informatyzacji. Innym bardzo wysokim wyró¿nieniem jest przyznanie profesorowi
Zygmuntowi Mierczykowi medalu Sendzimira, który wkrótce bêdzie mu wrêczony. Uwa¿am, ¿e wspó³praca ze Stowarzyszeniem jest
dla nas bardzo cenna i powinna byæ rozwijana, gdy¿ wydzia³y nie
pokaza³y wszystkich mo¿liwoci w tym obszarze.

Jak jest realizowane przyznawanie grantów rektorskich.
Przyznawanie odbywa siê na podstawie odpowiedniego zarz¹dzenia, w sposób demokratyczny i na podstawie jasno okrelonych zasad, przy tzw. otwartych drzwiach. Na mocy rozporz¹dzenia powo³ywano komisjê, na posiedzeniach której omawiano
szczegó³owo granty i po g³osowaniu tworzono ranking wniosków, który by³ podstaw¹ do decyzji o przydzieleniu rodków na
ich realizacje. Po zatwierdzeniu decyzji komisji przez komendanG³os Akademicki nr 07/2005

Jako prorektor ds. naukowych dba³ pan o korzystn¹ aurê
wokó³ Akademii. Nie jest chyba tajemnic¹, ¿e s³u¿y³y temu równie¿ pana osobiste kontakty, m. in. z ministrem nauki i informatyzacji prof. Micha³em Kleiberem?
Z ministrem Kleiberem znamy siê od wielu lat. By³ recenzentem mojej rozprawy doktorskiej i konsultantem przy wykonywaniu pracy habilitacyjnej. Jego zas³ugi dla rozwoju metod numerycznych analizy konstrukcji, w której specjalizujê siê, s¹ uznane
w skali wiatowej. Nic wiêc dziwnego, ¿e darzê go ogromnym szacunkiem i wdziêcznoci¹. Jego ¿yczliwoæ w stosunku do naszej
uczelni nie jest jednak wy³¹cznie moj¹ zas³ug¹. Wczeniej skojarzy³a go z Akademi¹ osoba mojego pierwszego szefa, prof. Szmeltera,
który by³ jednym ze wspó³twórców metody elementów skoñczonych. Dodam, ¿e metoda ta jest obecnie stosowana do obliczeñ
zdecydowanej wiêkszoci z³o¿onych konstrukcji in¿ynierskich np.
takich jak samoloty, samochody, statki i okrêty itd. Profesor Kleiber
by³ czêstym gociem prof. Szmeltera, który w tym czasie kierowa³
Katedr¹ Mechaniki Teoretycznej i Wytrzyma³oci Materia³ów. Kiedy by³em prorektorem ds. naukowych, prof. Kleiber dwukrotnie
wizytowa³ Akademiê. Zapozna³ siê z baz¹ dydaktyczno-naukow¹
i naszymi osi¹gniêciami, uczestniczy³ te¿ w inauguracjach roku akademickiego. Oprócz niego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
jest jeszcze wiele innych osób przychylnych WAT.

Co pan czuje odchodz¹c ze stanowiska?
Od samego pocz¹tku mówi³em, ¿e nie jestem przyklejony
do fotela i bêdê pracowa³ tyle, na ile mi si³y pozwol¹. Uwa¿a³em
i uwa¿am, ¿e mój czasowy pobyt za g³ówne zadanie mia³ przyczyniæ siê do stworzenia lepszych warunków do dzia³ania zes11
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po³om naukowo-badawczym i ich liderom. Czy to siê uda³o? Trochê tak, trochê nie. Np. modernizacja Biblioteki G³ównej i przekszta³cenie Redakcji Wydawnictw jest pozytywnym elementem
tego programu, natomiast realizacja zakupów w ramach dzia³alnoci badawczej i realizacja przyznanych przez Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji inwestycji aparaturowych i budowlanych,
pomimo moich wysi³ków, nie funkcjonuj¹ najlepiej. Poniewa¿
kierujê zespo³em badawczym, który zwykle realizuje kilkanacie
prac badawczych w roku oraz ostatnio, po wieloletnich staraniach,
uzyska³ inwestycjê aparaturow¹ i budowlan¹ w MNiI, osobicie
dowiadczam tych wszystkich trudnoci, o których tak emocjonalnie mówi³ prof. D¹browski na jednym z posiedzeñ Senatu.
Mam tê niebywa³¹ satysfakcjê, ¿e by³em jednym z dwóch
prorektorów, którzy po raz pierwszy zostali wybrani w WAT.
Moje dwuletnie dzia³anie na tym stanowisku przekona³o mnie,
¿e nie ma mo¿liwoci, w nastêpnej 4-letniej kadencji, jednoczenie kierowaæ tak obci¹¿onym zespo³em i wykonywaæ obowi¹zki
prorektora. Chcê dodaæ, ¿e JM Rektor prof. Bogus³aw Smólski
jest bardzo wymagaj¹cym prze³o¿onym i momentami mo¿na by
siê trochê buntowaæ gdyby nie to, ¿e jest tak samo, a mo¿e nawet bardziej wymagaj¹cy w stosunku do siebie. Do tego wszystkiego trzeba energii, a mnie zaczyna jej momentami brakowaæ.
Jeli dodam, ¿e w zespole s¹ na ró¿nych etapach realizowane
cztery prace habilitacyjne oraz liczne grono doktorantów to widaæ, ¿e musia³em dokonaæ wyboru. Mój nastêpca, prof.
Leszek Jaroszewicz, jest bardzo zdolnym organizatorem o du¿ym
dowiadczeniu na stanowisku dyrektora Instytutu. Nale¿y do
najm³odszych profesorów WAT, posiada niespo¿yt¹ energiê. S¹dzê, ¿e ma on cechy, które s¹ bardzo przydatne w sprawowaniu
funkcji prorektora. ¯yczê mu, by zrealizowa³ to co zamierza dla
dobra ca³ej spo³ecznoci akademickiej.

Gor¹co zachêcamy pracowników i studentów
Wojskowej Akademii Technicznej do wspó³pracy
z naszym pismem. Materia³y prosimy dostarczaæ za
porednictwem poczty elektronicznej:
edabrowska@wat.edu.pl
lub osobicie do redakcji: Biblioteka G³ówna, p. 207.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z OFERTY REKLAMOWEJ
G£OSU AKADEMICKIEGO
Cennik og³oszeñ i reklam

Czy w ci¹gu ostatnich dwóch lat mia³ pan jakie znacz¹ce
sukcesy osobiste?
S¹dzê, ¿e tak. W tym roku odebra³em z r¹k prezydenta RP tytu³
profesora, a w lipcu (po 19 latach dojazdów do WAT z Ursynowa)
przeprowadzi³em siê na Bemowo. Ostatnie dni przynios³y mi dwie
bardzo wa¿ne informacje: WNT wyda³o w³anie moj¹ ksi¹¿kê, a UE
podpisa³a kontrakt z konsorcjum Alcas na realizacjê projektu zwi¹zanego z budow¹ nowego samolotu Airbus, w ramach którego bierze udzia³, jako jedyny z Polski, zespó³ kierowany przeze mnie.
Co na koniec...
Chcia³bym zaapelowaæ do wszystkich osób wspó³tworz¹cych
G³os Akademicki, by wykaza³y wiêcej inicjatywy w relacjonowaniu spraw bie¿¹cych, które dziej¹ siê nie tylko w Akademii, ale równie¿ na wydzia³ach. Namawiam do kontaktów z seniorami, którzy
wspó³tworzyli historiê WAT, i których wiedza obejmuje wiele czêsto zaskakuj¹cych wydarzeñ z przesz³oci naszej Alma Mater.
Korzystaj¹c z okazji, na zakoñczenie, chcê serdecznie podziêkowaæ: rektorowi prof. Smólskiemu, kolegom prorektorom i kanclerzowi uczelni oraz dziekanom i prodziekanom za wspó³pracê i ¿yczliw¹ atmosferê w stosunku do mojej osoby, a tak¿e pracownikom
DNiW za ich fachowoæ i rzetelnoæ w wykonywaniu obowi¹zków oraz tym wszystkim, którzy ze mn¹ wspó³pracowali przy realizacji konkretnych przedsiêwziêæ takich jak np. opracowanie strategii rozwoju WAT czy identyfikacji zespo³ów badawczych.
Dziekujê za rozmowê.
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WSPOMNIENIE

MÓJ PROFESOR
26 wrzenia minê³a 80. rocznica urodzin i 26. rocznica tragicznej mierci by³ego komendanta Wojskowej Akademii
Technicznej gen. dyw. prof. dr. hab. in¿. Sylwestra Kaliskiego

Archiwum

Osi¹gniêcia naukowe prof. Sylwestra Kaliskiego, komendanta
WAT w latach 19671974, s¹ powszechnie znane i doceniane.
Dowodem tego jest nazwanie Jego imieniem odcinka ulicy, przy
której znajduje siê Wojskowa Akademia Techniczna i monta¿
odpowiedniej tablicy
pami¹tkowej. Natomiast mniej
znane s¹ inne informacje. Dlatego
te¿, aby uzupe³niæ
nieco tê lukê, pragnê
podzieliæ
siê swoimi
wspomnieniami o Pro- Gen. dyw. prof. dr hab. in¿. Sylwester Kaliski
fesorze.
Powsta³y one podczas stosunkowo rzadkich, ale pe³nych ¿yczliwoci spotkañ, jakie odbywa³y siê w czasie wykonywania mojej
pracy doktorskiej, której prof. Kaliski by³ promotorem. Uwa¿ano
Go za bardzo surowego i niedostêpnego, gdy¿ by³ bardzo wymagaj¹cym prze³o¿onym. Ja jednak odnios³em inne wra¿enie.
Uwa¿am, ¿e by³ ¿yczliwym i wra¿liwym cz³owiekiem. Przytoczê
kilka przypadków potwierdzaj¹cych moje odczucia.
¯yczliwoæ profesora mia³em okazjê poznaæ po raz pierwszy w 1965 r., gdy poszukiwa³em promotora mojej pracy doktorskiej. Mia³em z tym du¿e trudnoci, bowiem tematyka rozprawy wi¹za³a siê z wieloma dziedzinami techniki. Wymuszona
by³a wymaganiami kierownictwa katedry, w której pracowa³em.
Dlatego dysponuj¹c wstêpnymi wynikami badañ, zwróci³em
siê do prof. Sylwestra Kaliskiego, za porednictwem jego pracownika, Edwarda W³odarczyka, mojego i mojej ¿ony kolegi,
z prob¹, aby zgodzi³ siê zostaæ promotorem mojej pracy doktorskiej. Po zreferowaniu Mu moich zamiarów i zapoznaniu z wykonan¹ ju¿ prac¹, uzyska³em zgodê. Dok³adnie nie mogê okreliæ kiedy to nast¹pi³o, ale pamiêtaj¹c pewne z nim spotkanie, o
którym bêdê dalej wspomina³, mogê wnioskowaæ, ¿e by³o to
ju¿ w 1965 r. Potraktowa³em tê Jego zgodê, wielkiego i znanego
naukowca, jako nadzwyczajn¹ ¿yczliwoæ w stosunku do m³odych adeptów nauki.
Spotkanie o którym wspomnia³em, mia³o miejsce na przystanku autobusowym przed dawnym budynkiem Sztabu WAT.
By³em wtedy bardzo zdesperowany, poniewa¿ mia³em poddaæ
siê bardzo powa¿nej operacji chirurgicznej. Gdy profesor mnie
zobaczy³, podszed³ do mnie i zacz¹³ rozmawiaæ. Widocznie wygl¹da³em na bardzo zmartwionego. Zwierzy³em mu siê z moich
k³opotów. Wys³ucha³ mnie i w serdecznych s³owach pociesza³,
wspominaj¹c, ¿e sam znajdowa³ siê w podobnej, bardzo gronej
sytuacji. Zapewnia³, ¿e wszystko bêdzie dobrze. Tak te¿ siê sta³o. Podtrzyma³ mnie wtedy bardzo na duchu.
G³os Akademicki nr 07/2005

Kolejny fakt wiadcz¹cy o Jego obiektywizmie mia³ miejsce
podczas mojego egzaminu doktorskiego. Tematyka egzaminu,
przez Niego okrelona, by³a bardzo obszerna, interdyscyplinarna.
Mia³em obawy czy sprostam oczekiwaniom Profesora, tym bardziej, ¿e w przeddzieñ egzaminu musia³em pe³niæ ca³onocny dy¿ur
na budowie w Spó³dzielni buduj¹cej nasze domki przy ulicy Ebro.
Na dy¿ur ten wybra³em siê swoim samochodem  Syrenk¹, gdy¿
nie by³o tam jeszcze ¿adnego pomieszczenia. Ca³e szczêcie, ¿e tak
post¹pi³em, poniewa¿ ca³¹ noc trwa³a ulewa. Siedz¹c w samochodzie, przy s³abym owietleniu powtarza³em materia³ egzaminacyjny. Po nieprzespanej nocy przyst¹pi³em do egzaminu i ... zda³em
go pomylnie, mimo przykrej przygody jaka spotka³a profesora,
i która mog³a siê na mnie niekorzystnie odbiæ. Podczas egzaminu
egzaminuj¹cy zostali poczêstowani ciasteczkami, kaw¹ i herbat¹.
Profesor za¿yczy³ sobie herbatê i podczas dyskusji ze mn¹ wyla³ j¹
sobie na mundur. Nie okaza³ jednak zniecierpliwienia i po zdjêciu
górnej czêci munduru, którym zajê³y siê mi³e panie, pracownice
katedry, kontynuowa³ egzamin.
Ostatnie wspomnienie ma zwi¹zek z uroczystociami wrêczania
nagród i awansów. Wszyscy uhonorowani, po wrêczeniu nagród
i odznaczeñ, m.in. i ja, zostali zaproszeni na przyjêcie z ciastkami
i napojami, przy stolikach rozstawionych w holu na drugim piêtrze
Budynku G³ównego WAT. Profesor otrzyma³ równie¿ bardzo wysokie odznaczenie, wrêczane w Belwederze. Dlatego te¿ nie by³ obecny na uroczystoci jako komendant WAT. Jednak pod koniec przyjêcia zjawi³ siê i z odznaczeniem na szyi, podchodzi³ do ka¿dego
stolika witaj¹c siê i zamieniaj¹c kilka s³ów
z uhonorowanymi.
By³o to nadzwyczaj
przyjemne.
Profesor nie by³
formalist¹ i za³atwia³
sprawy bardzo szybko i zdecydowanie.
wiadczy o tym jedyna, bêd¹ca w moim
posiadaniu pami¹tka.
Jest to Jego odrêczna notatka (patrz
zdjêcie obok), w której pozytywnie ocenia³ moj¹ pracê, wyra¿a³ zgodê na jej
obronê, wyznacza³ jej
recenzenta z WAT
i proponowa³ recenzenta zewnêtrznego.
Z³y los sprawi³, ¿e w wypadku samochodowym dozna³ bardzo powa¿nych obra¿eñ i mimo nadzwyczajnych starañ lekarzy,
nie odzyskawszy przez kilka tygodni przytomnoci, zmar³ 26
wrzenia 1979 roku, maj¹c jedynie 54 lata.
Ireneusz Dobiech
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ZESPÓ£ BADAWCZY
NIETELEKOMINKACYJNYCH ZASTOSWAÑ
WIAT£OWODÓW
prof. dr hab. in¿. Leszek Jaroszewicz

Zespo³em Badawczym Nietelekomunikacyjnych Zastosowañ wiat³owodów Instytutu Fizyki Technicznej Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej kieruje prof. dr hab. in¿.
Leszek R. Jaroszewicz. Oprócz niego w sk³ad Zespo³u wchodz¹ wybitni profesorowie: prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Demianiuk, prof. dr hab. in¿. Leszek Solarz i dr hab. in¿. Andrzej Walczak, prof. WAT, pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr in¿. Wies³aw Borys, dr in¿. Idzi Merta, dr Tomasz Kostrzyñski, dr in¿.
Pawe³ Maræ, mgr in¿. Zbigniew Krajewski, mgr in¿. Pawe³ Marciniak, mgr in¿. Konrad Zubko oraz pracownicy in¿ynieryjno-techniczni: Jan Michalak, Jadwiga Wirkus, Andrzej Woliñski. Zespó³
pracuje we wspomnianym ju¿ Instytucie Fizyki Technicznej na
bazie Zak³adu Technicznych Zastosowañ Fizyki.

Pracownicy Zespo³u: w pierwszym rzêdzie od lewej  technik Jan Michalak, dr in¿.
Pawe³ Maræ, por. mgr in¿. Pawe³ Marciniak, prof. dr hab. in¿. Leszek Solarz,
w drugim rzêdzie od lewej  dr hab. in¿. Andrzej Walczak, dr in¿. Idzi Merta, dr in¿.
Wies³aw Borys, por. mgr in¿. Zbigniew Krajewski, technik Jadwiga Wirkus, prof. dr
hab. in¿. Leszek Jaroszewicz, mgr in¿. Konrad Zubko, w trzecim rzêdzie od lewej 
technik Jan Suligowski, dr Tomasz Kostrzyñski, prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw
Demianiuk, technik Andrzej Woliñski

Analizuj¹c dokonania Zespo³u Badawczego Nietelekomunikacyjnych Zastosowañ wiat³owodów s³ów kilka nale¿y powiêciæ jego kierownikowi, m³odemu naukowcowi, który w bardzo krótkim czasie zaj¹³ stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki
Technicznej w Wydziale In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej
WAT. Prof. dr hab. in¿. Leszek R. Jaroszewicz to wybitny europejski specjalista, który mimo m³odego wieku potrafi kierowaæ
i we w³aciwy sposób wykorzystywaæ swoj¹ oraz innych profesorów i pracowników naukowo-dydaktycznych wiedzê. W 1978 r.
otrzyma³ wiadectwo dojrza³oci w II LO im. Jana Zamojskiego
w Lublinie. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na kierunku
chemia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Po pierwszym semestrze studiów i zdaniu eksternistycznie egzaminów
z matematyki i fizyki III semestru kierunku fizyki technicznej, przeszed³ na ten kierunek studiów realizuj¹c jego szecioletni program w okresie piêciu lat w ramach indywidualnego toku naucza14

nia pod kierunkiem kmdr. prof. dr. hab. in¿. Mieczys³awa Szustakowskiego. Podczas studiów dwukrotnie (w 1981 i 1982 r.) otrzyma³
Nagrodê Specjaln¹ Sekretarza Naukowego PAN
im. M. Smoluchowskiego w zakresie fizyki. Studia te ukoñczy³
z wyró¿nieniem
w lipcu 1983 roku,
otrzymuj¹c tytu³
magistra in¿yniera w zakresie fizyki i techniki wia- Stanowisko badawcze elementów wiat³owodowych
t³owodowej. Za
pracê magistersk¹ otrzyma³ w 1983 r. Nagrodê I stopnia Komendanta WAT. Po odbyciu rocznej praktyki dowódczej jako podporucznik WP na stanowisku dowódcy plutonu w Jednostce
Wojskowej Nr 3423, powróci³ do WAT i od 1 wrzenia 1984 r.
rozpocz¹³ pracê na stanowisku asystenta, a nastêpnie starszego
asystenta Instytutu Fizyki Technicznej WAT, prowadz¹c æwiczenia rachunkowe i laboratoryjne z Fizyki Ogólnej. Dzia³alnoæ
naukow¹ rozpocz¹³ ju¿ z chwil¹ podjêcia pracy w Zak³adzie Technicznych Zastosowañ Fizyki Instytutu Fizyki Technicznej WAT
kierowanym przez kmdr. prof. dr. hab. in¿. M. Szustakowskiego.
Zajmowa³ siê zagadnieniami zwi¹zanymi z budow¹ i dzia³aniem
¿yroskopu wiat³owodowego. W 1989 r. z wyró¿nieniem obroni³
pracê doktorsk¹ w zakresie elektroniki (Analiza przenoszenia
polaryzacji w uk³adzie giroskopu wiat³owodowego, promotorem by³ kmdr prof. dr hab. in¿. Mieczys³aw Szustakowski). Za prace prowadzone nad tym zagadnieniem, zakoñczone opracowaniem modelu giroskopu wiat³owodowego na d³ugoæ fali 1300
nm, zosta³ wyró¿niony w 1988 r. Nagrod¹ Zespo³ow¹ Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracuj¹c naukowo i kieruj¹c Zespo³em prof. Jaroszewicz nie
rezygnuje z realizacji swych sportowych pasji. Ju¿ w latach 80.
jako reprezentant WIC w kadrze p³ywackiej zajmowa³ czo³owe
miejsca w zawodach o Puchar Komendanta WAT w stylu grzbietowym, dowolnym i klasycznym. Reprezentowa³ te¿ Akademiê
w Mistrzostwach Garnizonu Warszawa w p³ywaniu, na których
zdoby³ tytu³ mistrzowski w stylu dowolnym na dystansie 50 m.
Aktualnie jest wzorem do naladowania nie tylko dla swoich
podw³adnych. Zdobyte przez niego liczne puchary, dyplomy i nagrody s¹ dowodem na to, ¿e pracê naukowo-dydaktyczn¹ mo¿na pogodziæ z zainteresowaniami.
Dokonania naukowe prof. Jaroszewicza pozwoli³y mu stan¹æ
na czele Zespo³u naukowego, który rozpocz¹³ badania dotycz¹ce opracowania modelu u¿ytkowego dwukana³owego giroskopu wiat³owodowego dla potrzeb nawigacji naziemnej, realizoG³os Akademicki nr 07/2005
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wanego na zlecenie szefostwa Badañ i Rozwoju
Techniki Wojskowej. Praca ta by³a
wyró¿niona
w 1991 roku Nagrod¹ Zespo³ow¹
Szefa SBiRTW.
W latach 1992
1993 Zespó³ reSejsmograf rotacyjny zbudowany przez Zespó³ Badawalizowa³ grant
czy Nietelekomunikacyjnych Zastosowañ wiat³owodów
Komitetu Badañ
Naukowych dotycz¹cy transmisji polaryzacji przez elementy
wiat³owodowe. W latach 19951997 podjêto z powodzeniem
próbê realizacji kolejnego grantu KBN dotycz¹cego polarymetrii
wiat³owodowej. Kolejny grant Komitetu Badañ Naukowych,
realizowany w latach 19921994, dotyczy³ podstaw interferometrii wiat³owodowej. Wykonane w ramach tych prac uk³ady techniczne (¿yroskop wiat³owodowy, system wiat³owodowy
do ochrony obiektów ze sprzêgaczem 2x2) zosta³y wyró¿nione
na Miêdzynarodowej Wystawie Wynalazczoci dwoma medalami (z³otym i br¹zowym  IENA94), a tak¿e dwoma dyplomami
Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych za 1994 rok.
W latach 19971998 Zespó³ by³ wykonawc¹ realizacji kolejnego
grantu Komitetu Badañ Naukowych dotycz¹cego opracowania
metody rozpoznania informacji z obrazów mocno zaszumionych.
Na prze³omie lat 1998/99 Zespó³ pracowa³ nad realizacj¹ grantu
Komitetu Badañ Naukowych dotycz¹cego opracowania uk³adu
i metody badania ruchu wolnoobrotowego o prêdkoci k¹towej
rzêdu obrotu Ziemi, za na prze³omie lat 1999/2000 wykonywa³
grant promotorski na temat analizy przyczyn zaburzeñ prêdkoci
k¹towej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych.
W latach 20002002 Zespó³ otrzyma³ nastêpne zadanie  grant
Komitetu Badañ Naukowych dotycz¹cy budowy i badania elipsometru wiat³owodowego oraz zadanie badawcze zwi¹zane z automatycznym rozpoznaniem obiektów militarnych na podstawie
ekstrakcji cech charakterystycznych zwi¹zanych z automatycznym rozpoznaniem obiektów militarnych na podstawie ekstrakcji cech charakterystycznych. Kolejny grant naukowy dotyczy³
rozwi¹zania naukowego zwi¹zanego z metod¹
i aparatur¹ pomiarow¹ do laserowej diagnostyki orodków biol o g i c z n y c h . Dyplomy uznania i puchary zdobyte przez Zespó³ prof.
W kolejnych za- Jaroszewicza
daniach naukowych Zespó³ Badawczy Nietelekomunikacyjnych
Zastosowañ wiat³owodów zajmowa³ siê problemami zwi¹zanymi z pasmowym modelem ognisk wstrz¹sów sejsmicznych oraz
powstawaniem i rozchodzeniem siê fal rotacyjnych.
Obecnie Zespó³ pracuje w ramach grantu Komitetu Badañ
Naukowych 4-T10C-013-24 dotycz¹cego budowy i badania
FORS-II  wiat³owodowego sejsmografu rotacyjnego (lata
20032006), grantu promotorskiego 4-T10C-038-25 dotycz¹ceG³os Akademicki nr 07/2005

go analizy polaryzacji w wiat³owodach
(lata
20032004) oraz
grantu zamawianego PBZ-MIN009/T11/2003 
Elementy i modu³y optoelektroniczne do zastosowañ w medycynie, przemyle, Dyplomy patentów uzyskanych przez Zespó³
prof. Jaroszewicza
ochronie rodowiska i technice wojskowej (lata 20042006). Ponadto od roku
1996 koordynuje ze strony polskiej prace zwi¹zane z budow¹
nowej generacji elementów techniki wiat³owodowej dla potrzeb
czujników i telekomunikacji realizowanych w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej z zespo³em prof. B. Culshawa z Uniwersytetu Strathclyde (Glasgow) oraz uczestniczy w trójstronnym porozumieniu o wspó³pracy naukowej (Instytut Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk, Instytut Struktur Ska³ CzAN, ) odnonie badañ
nad rotacyjnymi falami sejsmicznymi. Przez ca³y okres swej dzia³alnoci Zespó³ prof. Jaroszewicza prowadzi zajêcia dydaktyczne ze studentami studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych
na wszystkich wydzia³ach WAT.

Stanowisko badawcze analizatorów polaryzacji

Dorobek naukowy Zespo³u Badawczego Nietelekomunikacyjnych Zastosowañ wiat³owodów obejmuje kilkaset prac i rozwi¹zañ naukowych opublikowanych oraz ponad kilkanacie patentów. Swoje opracowania naukowe Zespó³ publikuje w czasopismach, które zaliczane s¹ do listy filadelfijskiej w jêzyku angielskim recenzowane tak¿e w tym jêzyku. Wydaje publikacje
w postaci materia³ów konferencyjnych w je¿yku polskim i angielskim. Cz³onkowie tego zespo³u wyg³aszaj¹ referaty zaproszone przez inne orodki naukowe w Polsce i za granic¹. Pracownicy naukowi Zespo³u Badawczego Nietelekomunikacyjnych
Zastosowañ wiat³owodów s¹ cz³onkami Polskiej Sekcji SPIE
Fellow Member of SPIE oraz cz³onkami SPIE Scholarship.
Opracowane przez nich referaty publikowane s¹ tak¿e w czasopimie naukowym Opto-Elektronics Review.
Jan Skoczyñski
Zdjêcia: archiwum Zespo³u
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ZESPÓ£ BADAWCZY EFEKTYWNOCI EKSPLOATACJI
TECHNIKI LOTNICZEJ I OCENY TRWA£OCI
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI LOTNICZYCH
prof. dr hab. in¿. Henryk Tomaszek

Zespó³ Efektywnoci Eksploatacji Techniki Lotniczej
i Oceny Trwa³oci Elementów Konstrukcji Lotniczych kierowany przez prof. dr. hab. in¿. Henryka Tomaszka funkcjonuje
w Instytucie Techniki Lotniczej Wydzia³u Mechatroniki WAT
od 2001 r. Zosta³ utworzony na bazie Zak³adu Uzbrojenia Lotniczego i Bezpieczeñstwa Systemów kierowanego przez dr. in¿.
Stanis³awa Szajnara. Obecnie cz³onkami Zespo³u s¹ g³ównie pracownicy Zak³adu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego (kierowanego przez dr. in¿. Andrzeja Skomrê), specjalizuj¹cy siê w takich
dziedzinach jak: mechanika, niezawodnoæ, eksploatacja, automatyka i systemy sterowania. Zespó³ liczy 11 pracowników,
(1 prof. zwycz., 9 dr. in¿. i 1 mgr in¿.).

Zespó³ Badawczy Efektywnoci Eksploatacji Techniki Lotniczej i Oceny Trwa³oci
Elementów Konstrukcji Lotniczych (siedz¹ od lewej): pp³k dr in¿. Andrzej Homziuk,
dr in¿. Andrzej Skomra, prof. dr hab. in¿. Henryk Tomaszek, dr in¿. Stanis³aw
Szajnar, pp³k dr in¿. Miros³aw Wróblewski; (stoj¹ od lewej): pp³k dr in¿. Zdzis³aw
Idziaszek, mgr in¿. Zdzis³aw Rochala, kpt. dr in¿. Mariusz Wa¿ny, kpt. dr in¿.
Maciej Henzel, mjr dr in¿. S³awomir Stêpieñ, kpt. dr in¿. Micha³ Jasztal

Dzia³alnoæ naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Zespo³u
s¹ zwi¹zane g³ównie z technik¹ lotnicz¹ (w zakresie szeroko rozumianego wyposa¿enia pok³adowego statków powietrznych)
i ukierunkowane na: badanie jej uwarunkowañ eksploatacyjnych
(w zakresie obs³ug, zarz¹dzania i prognozowania niezawodnego
wykorzystania), poszukiwanie efektywniejszych sposobów wykorzystania jej potencjalnego zasobu pracy, badania zwi¹zane
z projektowaniem nowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych elementów i systemów awionicznych oraz wyposa¿enia specjalnego.
Dotychczasowym wynikiem pracy Zespo³u s¹ m.in.: probabilistyczne modele oceny trwa³oci zmêczeniowej elementów
konstrukcji, modele oceny efektów dzia³ania systemów uzbrojenia statków powietrznych, mikrokomputerowy uk³ad wspomagania procesu eksploatacji urz¹dzeñ uzbrojenia lotniczego, model laboratoryjny systemu awionicznego, pracuj¹cego w sieci
z wykorzystaniem interfejsu RS-485, o strukturze modu³owej,
16

do bezpilotowych statków lataj¹cych, model laboratoryjny systemu awionicznego, wykonanego na bazie sterownika jednop³ytkowego standardu PC-104, do bezpilotowych statków lataj¹cych. Ponadto w ostatnich 5 latach Zespó³ zrealizowa³ prace
badawcze i badawczo-rozwojowe pt.: Metody oceny efektywnoci eksploatacji systemów uzbrojenia statków powietrznych,
Badanie eksploatacyjnych przyczyn rozrzutu wybranych rodków bojowych i ich wp³ywu na skutecznoæ systemów uzbrojenia
lotniczego, Metody oceny trwa³oci oraz trwa³oci resztkowej
systemów sterowania i dok³adnoci naprowadzania na cel wybranych typów rakiet lotniczych, Analiza niezawodnoci i trwa³oci szybkostrzelnych armat automatycznych, Metody wyznaczania trwa³oci resztkowej wybranych elementów konstrukcyjnych statku powietrznego poddanych oddzia³ywaniu niektórych
rodków bojowych oraz Modelowanie i ocena warunków bezpieczeñstwa w systemach awaryjnego opuszczania samolotu.
W 2004 r. cz³onkowie Zespo³u: pp³k dr in¿. Andrzej Homziuk,
kpt. dr in¿. Maciej Henzel i mgr in¿. Zdzis³aw Rochala przeprowadzili integracjê systemu awionicznego z wykorzystaniem autopilota MP 2000 na platformie EXTRA EASY, wykonali jego badania w locie oraz sformu³owali szczegó³owe wymagania dla tej
klasy systemów awionicznych. Wyniki tych prac by³y podstaw¹ do zaprojektowania i wykonania dwóch modeli laboratoryjnych systemu automatycznego sterowania lotem bezza³ogowego statku lataj¹cego, z których jeden wykonano na bazie sterownika jednop³ytkowego standardu PC-104, drugi za  charakteryzuj¹cy siê struktur¹ modu³ow¹  pracuje w sieci z wykorzystaniem interfejsu RS-485.
W 1997 r., przy aktywnym udziale aktualnych cz³onków Zespo³u, wdro¿ono do eksploatacji w Si³ach Powietrznych RP Mikrokomputerowy uk³ad wspomagania procesu eksploatacji
urz¹dzeñ uzbrojenia lotniczego. Pozwala on na zwiêkszenie
efektywnoci eksploatacji ww. urz¹dzeñ poprzez udoskonalenie
sposobu ich eksploatacji i usprawnienie procesu zarz¹dzania
eksploatacj¹. W tym obszarze zagadnieñ naukowych Zespó³ corocznie (w latach 19982004) realizowa³ prace badawcze na rzecz
obronnoci kraju (zlecane przez ITWL).
Równie¿ dla Si³ Powietrznych RP w ramach tematu Modernizacja uzbrojenia
statków powietrznych w 2004 r. zrealizowano pierwszy
etap pracy badawczorozwojowej pt. Opracowanie teoretycznych podstaw
zmodernizowanego
systemu eksploatacji
dzia³ek lotniczych
typu NR-30, NR-23, Badanie dynamiki i algorytmów sterowania hydrauNS-23, GSz-23(£), licznego uk³adu wykonawczego
G³os Akademicki nr 07/2005
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GSz-301 eksploatowanych w lotnictwie, a w 2005 r. planuje siê podjêcie drugiego jej etapu. Harmonogram realizacji
wspomnianej pracy
zak³ada, ¿e zakoñczy
siê ona wdro¿eniem
w latach 20062007.
Obecnie Zespó³
realizuje projekt ba- Cyfrowy system sterowania lotem bezpilotowego
dawczy typu GRANT statku powietrznego
pt. Ocena wp³ywu procesów destrukcyjnych wystêpuj¹cych podczas eksploatacji systemów nawigacyjno-celowniczych na skutecznoæ ich zastosowania oraz kontynuuje  w ramach dzia³alnoci
statutowej i w³asnej  prace z zakresu badañ podstawowych charakterystyk elementów uzbrojenia lotniczego i projektowanego systemu awionicznego do bezpilotowego statku lataj¹cego.
Zrealizowane w ostatnich 5 latach prace badawczo-wdro¿eniowe umo¿liwi³y Zespo³owi pozyskanie rodków (spoza rodków statutowych uczelni) na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ i badania na kwotê ponad
1,5 mln z³.
W latach 19992004 Zespó³ opublikowa³ 7 niejawnych opracowañ wewnêtrznych, 2 monografie pt. Problemy bezpieczeñstwa za³ogi statku powietrznego w sytuacjach awaryjnych, Podstawy oceny efektywnoci eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego, ponad 50 artyku³ów w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych oraz materia³ach konferencyjnych.
Obecne g³ówne kierunki dzia³ania Zespo³u obejmuj¹ m.in.:
badania procesów eksploatacji systemów awionicznych i wyposa¿enia specjalnego w aspekcie ich niezawodnoci, efektywnoci i bezpieczeñstwa, modelowanie i badania eksperymentalne elementów i uk³adów awionicznych oraz wyposa¿enia specjalnego w procesie ich projektowania i konstruowania, wytrzyma³oæ zmêczeniow¹ elementów konstrukcji lotniczych, prognozowanie ich trwa³oci.
Zagadnienia obejmuj¹ce powy¿szy obszar dzia³ania nale¿¹
do interdyscyplinarnych i dotycz¹: modelowania systemów lotniczych dla potrzeb oceny skutecznoci i efektywnoci dzia³ania wojskowych statków powietrznych, ogólnej i szczegó³owej
koncepcji systemów awionicznych i uzbrojenia statków powietrznych, modelowania bezpieczeñstwa w systemach lotniczych.
Zespó³ dysponuje nowoczesnymi stanowiskami laboratoryjnymi usytuowanymi w nieetatowych pracowniach: Lotniczych systemów pomiarowych, Systemów nawigacyjno-celowniczych,
Systemów sterowania statkami powietrznymi, Lotniczych pocisków rakietowych i lotniczej broni lufowej oraz Komputerowego wspomagania prac in¿ynierskich. Stanowiska te, czêsto
bêd¹ce wynikiem prac naukowo-badawczych, zawieraj¹ rzeczywiste
elementy sprzêtu lotniczego i odpowiednie oprzyrz¹dowanie,
specjalistyczn¹ aparaturê naukowo-badawcz¹, oprogramowanie
do komputerowego wspomagania projektowania oraz obliczeñ in¿ynierskich (Matlab, CFD-Fastran, visualNastran, Solid Edge). Baza
laboratoryjno-sprzêtowa Zespo³u jest wykorzystywana zarówno
w procesie dydaktycznym, jak i badawczym, umo¿liwiaj¹c m.in.: prowadzenie badañ symulacyjnych nakierowanych na pozyskiwanie wiedzy wspomagaj¹cej opracowanie modeli funkcjonalnych
i niezawodnociowych mechanizmów konkretnego typu dzia³ka
lotniczego, wyznaczanie statystycznej niezawodnoci przedziaG³os Akademicki nr 07/2005

³ów kierowania rakiet lotniczych w oparciu o obiektywne wyniki
kontroli ich stanu technicznego i obliczenie prognozowanego
czasu utraty zdatnoci danego typu rakiet, analizê dok³adnoci
pracy przeliczników urz¹dzeñ celowniczych i uk³adów zobrazowania informacji celowniczej, modelowanie i badania algorytmów sterowania (zarz¹dzania) wyposa¿eniem specjalnym statków powietrznych z wykorzystaniem sterowników programowalnych, badania symulacyjne procesu samonaprowadzania rakiety lotniczej klasy p-p z wykorzystaniem rzeczywistych elementów aparatury naprowadzania (np. autopilota), modelowanie procesu oddzielania siê fotela wyrzucanego od statku powietrznego i wyznaczenie jego trajektorii lotu dla ró¿nych warunków pocz¹tkowych, komputerowe wspomaganie projektowania i obliczeñ in¿ynierskich wybranych elementów techniki
lotniczej (np. broni, rodków ra¿enia, uk³adów regulacji automatycznej), badanie zjawisk fizycznych towarzysz¹cych oddzielaniu siê lotniczych rodków ra¿enia od statku powietrznego, szybkie prototypowanie systemów mechatronicznych w rodowisku
MATLAB z wykorzystaniem sprzêtu i oprogramowania firmy
dSpace, eksperymentalne badanie dynamiki i algorytmów sterowania uk³adów wykonawczych, badania w locie systemu automatycznego sterowania lotem bezza³ogowego statku lataj¹cego, badania magistrali
komunikacyjnej MILSTD-1553, poznawanie i doskonalenie
czynnoci manualnych pilota (operatora) zwi¹zanych z celowaniem i u¿yciem lotniczej broni pok³adowej poprzez wykorzyModel symulacyjny rakiety samonaprowadzaj¹cej
stanie symulatora siê z w³¹czonym fizycznym elementem aparatury
samolotu bojowego. naprowadzania (autopilotem)
Podczas realizacji
prac naukowo-badawczych Zespó³ wspó³pracuje z innymi zespo³ami badawczymi Wydzia³u Mechatroniki, a tak¿e specjalistami z: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Wojskowego
Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz Wojskowych Zak³adów Lotniczych (Bydgoszcz). Ponadto kontynuuje wieloletni¹ wspó³pracê z Wydzia³em Mechanicznym WAT (zw³aszcza z prof. dr. hab. in¿. Stanis³awem Kocañd¹) w zakresie trwa³oci zmêczeniowej elementów
konstrukcji.
Pracownicy Zespo³u stanowi¹ trzon dydaktyczny w procesie kszta³cenia specjalistów Uzbrojenia lotniczego dla Si³ Powietrznych RP oraz kszta³cenia studentów (cywilnych i wojskowych) w specjalnoci Awionika. Bior¹ tak¿e udzia³ w kszta³ceniu innych specjalnoci, za które odpowiedzialny jest Instytut
Techniki Lotniczej. £¹cznie w latach 19992004 przeprowadzili
ponad 10 000 godzin zajêæ dydaktycznych oraz zrealizowali 50 prac
dyplomowych. Obecnie uruchamiaj¹ studia podyplomowe na
kierunku Mechatronika o specjalnoci Bezpieczeñstwo i ratownictwo w lotnictwie.
prof. dr hab. in¿. Henryk Tomaszek
dr in¿. Andrzej Skomra
Zdjêcia: archiwum Zespo³u
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SZCZÊLIWY POWRÓT Z IRACKIEJ MISJI
Na pocz¹tku sierpnia, z trwaj¹cej pó³ roku misji szkoleniowej w Republice Iraku (NATO Training Mission Iraq  NTM-I),
powróci³o do kraju dwóch oficerów WAT: mjr Przemys³aw Kupidura i mjr Ryszard Sala. Mimo ¿e obaj weterani byli bardzo
zaabsorbowani komisj¹ lekarsk¹, wieloma formalnociami oraz oczekiwaniem na mo¿liwoæ skorzystania z zaleg³ego urlopu,
Redakcji G³osu Akademickiego uda³o siê przeprowadziæ krótk¹ rozmowê z majorem Kupidur¹*.
Panie majorze, czy te¿ mo¿e panie pu³kowniku, bo na zdjêciach widzimy pana w stopniu podpu³kownika...
Wojsko Polskie w dalszym ci¹gu jest na etapie wprowadzania to¿samoci stopnia ze stanowiskiem, a proces ten ma siê
zakoñczyæ z koñcem przysz³ego roku. Tak wiêc wci¹¿ mo¿liwe
jest, tak jak w moim przypadku, pe³nienie obowi¹zków podpu³kownika w stopniu majora. Sytuacjê tak¹ bardzo trudno by³o
wyt³umaczyæ ¿o³nierzom innych armii, zw³aszcza amerykañskiej,
w której wzglêdy praktyczne s¹ chyba na pierwszym miejscu.
Poniewa¿ w ramach misji NATO otrzyma³em stanowisko etatowe podpu³kownika, automatycznie taki nosi³em stopieñ.

Mjr Kupidura wraz z irackimi oficerami Selection Board, podczas testu z wychowania fizycznego

Wojskowa Akademia Techniczna nie jest typow¹ jednostk¹
wojskow¹, w jaki wiêc sposób znalaz³ siê pan w Iraku, strefie
uznanej przez polski MSZ za rejon dzia³añ wojennych?
Rzeczywicie, zgodnie z procedur¹, ¿o³nierz wyra¿aj¹cy chêæ
pe³nienia s³u¿by poza granicami kraju, powinien napisaæ drog¹
s³u¿bow¹ stosowny wniosek do ministerstwa obrony narodowej. Droga s³u¿bowa oznacza, ¿e zgodê musz¹ wyraziæ prze³o¿eni, którzy z regu³y nie maj¹ ¿adnego interesu, aby pozbywaæ siê
¿o³nierza na pó³ roku albo i d³u¿ej, nie otrzymuj¹c praktycznie nic
w zamian. Ta misja, jako nowa inicjatywa NATO, by³a organizowana w du¿ym popiechu: do WAT-u przysz³o pismo, na kopii
którego  po konsultacjach z prze³o¿onymi  odrêcznie wpisa³em swoje nazwisko. Dalej sprawy potoczy³y siê b³yskawicznie
i za kilka tygodni by³em ju¿ w Bagdadzie. Niebagatelne znaczenie mia³a te¿ postawa mojej ¿ony oraz prze³o¿onych i kolegów
z Zak³adu, którym chcia³bym w tym miejscu gor¹co podziêkowaæ. Jak wiadomo, praca w WAT jest niezwykle wymagaj¹ca,
gdy¿ oprócz przeprowadzenia wymaganej liczby godzin dydaktycznych jestemy zaanga¿owani w wiele prac naukowych, badawczych, eksperckich, publikacyjnych itp., których kto mu18

sia³ pilnowaæ podczas mojej nieobecnoci. Dziêki ich ¿yczliwoci i powiêceniu, mia³o mogê powiedzieæ, ¿e moja absencja
w Akademii nie odbi³a siê niekorzystnie zarówno na pracy zespo³u, jak i mojej osobistej karierze.
Jakie zadania sta³y przed panem w Iraku?
Misja rozpoczê³a siê tygodniowym kursem w Neapolu, na
który z Polski przyby³o 8 osób. Mielimy obj¹æ stanowiska szkoleniowe w organizowanych przez NATO w Bagdadzie Junior Staff
College i Senior Staff College, jednak¿e ja, jako jedyny z grupy,
zosta³em zabrany wprost z l¹dowiska do AlRustamiyah. Mieci
siê tam organizowana przez si³y koalicyjne Iracka Akademia Wojskowa (IMAR  Iraqi Military Academy AlRustamiyah), dla której pracowa³ niewielki zespó³ NATO-wski. Oprócz Brytyjczyków
i Amerykanów byli tam równie¿ Wêgrzy, Duñczycy, Litwini i Holender. Mnie przypad³o stanowisko w biurze selekcji  komórce
rekrutuj¹cej kandydatów dla IMAR. Personel biura by³ prawie
w ca³oci iracki, a z si³ koalicyjnych by³o tylko dwóch doradców:
ja i brytyjski kapitan. System selekcji i szkolenia bazuje na wzorcach brytyjskich, tzn. jednorocznych kursach do szczebla dowódcy plutonu, przy czym kandydaci powinni siê legitymowaæ
wykszta³ceniem wy¿szym z cywila. Tak wiêc jest to model, który obecnie próbuje siê wprowadzaæ w Polsce, przy czym, jak na
razie, daleko nam do pierwowzoru. Poza tym ka¿dy z nas pe³ni³
wiele dodatkowych obowi¹zków; np. zajmowa³em siê magazynem amunicji pozosta³ej po dawnej armii irackiej oraz kilkukrotnie pomaga³em w przygotowaniu i prowadzeniu æwiczeñ dla kadetów irackich. Ponadto niejednokrotnie ca³y personel koalicyjny (od kaprala do pu³kownika) uczestniczy³ w konwojach, nocnym roz³adunku mig³owców i konwojów z zaopatrzeniem. Ze
wzglêdu na to, ¿e znajdowalimy siê w czerwonej strefie, jeden
dzieñ w tygodniu (w pi¹tek) bralimy udzia³ w licznych szkoleniach: strzeleckich, taktycznych (organizacja i ochrona konwo-

Na pok³adzie amerykañskiego C-17 podczas podchodzenia do l¹dowania
w Bagdadzie
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Ostatnia promocja oficerska
24 czerwca 2005 roku okaza³ siê byæ szczególn¹ dat¹ w ponad
piêædziesiêcioletniej historii naszej uczelni. Tego dnia oficerskie
szlify otrzyma³ ostatni rocznik podchor¹¿ych WAT. Od 2002 r.
uczelnia prowadzi rekrutacjê jedynie na studia cywilne.
 Jeszcze dwa miesi¹ce temu wydawa³o siê, ¿e promocji nie
bêdzie. Ale wszystko skoñczy³o siê dobrze. Minister obrony narodowej Pan Jerzy Szmajdziñski podj¹³ decyzjê o utrzymaniu tradycji promowania na pierwszy stopieñ oficerski studentów czwartego roku studiów Wojskowej Akademii Technicznej  mówi³ w swoim wyst¹pieniu komendant-rektor WAT, gen. bryg. prof. dr hab. in¿.
Bogus³aw Smólski.

Promocja podchor¹¿ych Wojsk Lotniczych

Na trybunie honorowej. W pierwszym rzêdzie od lewej: podsekretarz stanu w MSWiA Jan
Schõn, sekretarz stanu w MENiS Tadeusz Szulc, szef WSI gen. bryg. Marek Dukaczewski,
szefowa Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz, wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke, I z-ca szefa Sztabu Genralnego WP gen. broni Mieczys³aw
Cieniuch, komendant-rektor WAT gen. bryg. prof. dr. hab. in¿. Bogus³aw Smólski,
komendant-rektor AMW kontradm. prof. dr hab. in¿ Zygmunt Kitowski

Na pierwszy stopieñ oficerski  podporucznika Wojska Polskiego
zosta³o mianowanych 177 podchor¹¿ych WAT, w tym 20 kobiet. Prymusem tegorocznej promocji zosta³ ppor. Grzegorz Lenik, student
Wydzia³u Mechatroniki. Aktu mianowania, podobnie jak w roku ubieg³ym, dokona³ I zastêpca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
gen. broni Mieczys³aw Cieniuch. Wyrazi³ on przekonanie, ¿e wiedza
wyniesiona z uczelni i umiejêtnoci w niej zdobyte zostan¹ przez nowo
promowanych wykorzystane w przysz³ej s³u¿bie.

Odkrywanie pagonów to nieodzowny rytua³ promocji na pierwszy stopieñ oficerski

wie¿o upieczeni oficerowie w gronie najbli¿szych

Gen. broni Mieczys³aw Cieniuch jako pierwszego mianowa³ na stopieñ podporucznika
WP prymusa Promocji `2005 Grzegorza Lenika z WMT
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Wrêczanie dyplomów tegorocznym absolwentom

Tradycyjnie, uroczystoæ promowania po³¹czono z zakoñczeniem
roku akademickiego. Zwracaj¹c siê do tegorocznych absolwentów
rektor WAT powiedzia³ m.in.:  Ukoñczylicie Pañstwo z powodzeniem studia w jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych.
Opuszczacie mury uczelni wysoko ocenianej przez krajowe i zagraniczne rodowiska naukowe, a w opinii spo³ecznej uwa¿anej za elitarn¹. Przed Wami praktyczny sprawdzian z tego, czego nauczylicie siê podczas studiów. Wasz dyplom jest czym wiêcej ni¿ tylko
wiadectwem ukoñczenia studiów technicznych. To równie¿ dowód
na to, ¿e podo³alicie trudom ³¹czenia nauki z wymaganiami szkolenia wojskowego. Solidne podstawy, które otrzymalicie w Akademii sprawiaj¹, ¿e mo¿ecie z optymizmem patrzeæ w przysz³oæ.
O wielkim presti¿u Akademii, jej niezwyk³ych zas³ugach w umacnianiu bezpieczeñstwa naszego kraju i unowoczenianiu polskiego wojska napisa³ w swoim licie prezydent RP Aleksander Kwaniewski (tekst
obok).
Wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke wspomnia³ za
o zmieniaj¹cym siê charakterze polskich si³ zbrojnych. Zwracaj¹c siê
do absolwentów i nowo promowanych oficerów WAT powiedzia³,
¿e trafi¹ oni do wojska, w którym kadra zawodowa stanowi dzi 60%
i coraz czêciej s³u¿y poza terytorium Polski.  Traficie do wojska,
w którym jest coraz wiêcej nowoczesnego uzbrojenia i nowoczesnego sprzêtu. Traficie w momencie, kiedy w polskim wojsku bêd¹
ju¿ nowoczesne samoloty wielozadaniowe i transportowe, nowe
generacje ko³owych transporterów opancerzonych i przeciwpancernych pocisków kierowanych  wylicza³ wiceminister.
Mury Akademii opuci³o w tym roku ponad 1 000 absolwentów,
w tym 386 w mundurach. Najlepszymi absolwentami w roku akad.
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.
Autorami najlepszych prac dyplomowych nagrodzonych w konkursie na najlepsz¹ pracê magistersk¹ i in¿yniersk¹/licencjack¹ roku
akad. 2004/2005 zostali: ppor. mgr in¿. Micha³ O³owski z Wydzia³u
Cybernetyki ( nagroda I stopnia); ppor. mgr in¿. Mariusz Mi³kowski
z Wydzia³u Elektroniki (nagroda II stopnia); ppor. mgr in¿. Sylwester
Jacko z Wydzia³u Mechatroniki (nagroda III stopnia), ppor. mgr in¿.
Magdalena Stypu³a z Wydzia³u In¿ynierii, Chemii i Fizyki Technicznej i ppor. mgr in¿. Tomasz lêzak z Wydzia³u Mechanicznego (wyró¿nienia).
El¿bieta D¹browska
Zdjêcia: Zdzis³awa Król, Grzegorz Rosiñski
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¯yczenia i gratulacje absolwentom, nowo promowanym oficerom, kadrze naukowo-dydaktycznej oraz ca³ej spo³ecznoci WAT
nades³ali na rêce rektora m.in.: marsza³ek Sejmu RP W³odzimierz
Cimoszewicz, minister nauki i informatyzacji prof. Micha³ Kleiber,
generalny inspektor ochrony danych osobowych Ewa Kulesza,
nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, dowódca 2.
Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie gen. broni Mieczys³aw
Bieniek, komendant-rektor Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu gen. bryg. dr Andrzej Muth, rektor Szko³y
G³ównej Handlowej prof. dr hab. Marek Rocki, pose³ na Sejm RP
Marek Muszyñski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
Jerzy Misiak, prezes Zarz¹du Unitronex Poland Sp. z o. o. Marek
Jachna.
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Powiedzieli po promocji
dr hab. in¿. Andrzej Najgebauer,
promotor pracy dyplomowej Rafa³a Kasprzyka:
Jestem dumny z Rafa³a. To trzeci
mój magistrant, który koñczy WAT
z pierwsz¹ lokat¹. Cieszê siê, ¿e zostaje w uczelni. Jest bardzo zdolny
i pracowity. Na pewno bêdzie dum¹
Wydzia³u Cybernetyki. Ciesz¹ mnie
równie¿ wyniki ppor. mgr in¿. Anety
Suchaneckiej (II lokata) i ppor. mgr.
in¿. Kamila Liponogi (IV lokata).
Mam nadziejê, ¿e wiedza pani Anety z zakresu kryptografii zostanie odpowiednio wykorzystana. To by³
wyj¹tkowo dobry rocznik. Wszyscy
siê starali, bo mieli wiadomoæ, ¿e
osi¹gniête wyniki bardziej ni¿ kiedykolwiek bêd¹ rzutowa³y na przydzia³y, tj. na przysz³w miejsce pracy.
ppor. mgr in¿. Rafa³ Kasprzyk:
Ogromnie siê cieszê. Jestem
dumny, choæ jeszcze nieco zestresowany. Wczoraj (23 czerwca 
przyp. red.) dosta³em przydzia³  dowiedzia³em siê, ¿e zostajê na uczelni. Na Wydziale Cybernetyki zajmê
siê prac¹ dydaktyczno-naukow¹.
Bêdê uczy³ innych i sam siê rozwija³. Decyzja o wyborze studiów
w WAT by³a trafiona. Gdybym jeszcze raz musia³ dokonywaæ wyboru,
na pewno wybra³bym tê w³anie
uczelniê. Na pierwszych dwóch latach by³o bardzo ciê¿ko. Mimo wysi³ków, nie wszystko mi wychodzi³o. Potem by³o ju¿ znacznie lepiej i efekt koñcowy ...  sama pani
widzi. Dzi zamkn¹³ siê w moim ¿yciu pewien etap. Etap, kiedy by³em
dzieckiem. Teraz czujê, ¿e jestem doros³y. O wszystkim bêdê musia³
myleæ i decydowaæ sam.
dr Janusz Szmidt,
promotor pracy dyplomowej Anety Suchaneckiej:
Pani Aneta jako swoj¹ specjalnoæ
na Wydziale Cybernetyki WAT wybra³a kryptologiê  interdyscyplinarn¹ dziedzinê wiedzy (stosowane s¹ metody
z matematyki, informatyki i elektroniki),
któa jest nauk¹ trudn¹. Tak siê z³o¿y³o,
¿e temat pracy ppor. Suchaneckiej (kryptoanaliza jednokierunkowych funkcji
skrótu) jest aktualnie jednym z wiod¹cych zagadnieñ w tej dziedzinie. Aneta
Suchanecka w pe³ni zrealizowa³a zadania pracy dyplomowej, co przyczyni³o siê równie¿ do jej sukcesu w
uzyskaniu tak dobrych wyników ukoñczenia studiów. Mam nadziejê, ¿e bêdzie pracowa³a jako kryptolog w Wojsku Polskim.
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ppor. mgr in¿. Aneta Suchanecka:
Nawet w najmielszych marzeniach nie spodziewa³am siê, ¿e skoñczê studia z tak wysok¹ lokat¹. Zawsze mia³am niez³e wyniki, ale siê z nimi nie afiszowa³am. Ponadto w tzw.
miêdzyczasie nie by³o ¿adnych notowañ. Tym wiêkszy jest to sukces.
Umocni³ mnie w przekonaniu, ¿e warto pilnie i systematycznie pracowaæ.
Dosta³am co prawda przydzia³
do Braniewa, ale rozpoczê³am ju¿
starania o inn¹, bardziej adekwatn¹
do moich kwalifikacji, pracê. Nic wiêcej nie powiem, ¿eby nie zapeszyæ.
Z ¿alem opuszczam Akademiê. Z chêci¹ postudiowa³abym w niej
d³u¿ej. Mam nadziejê ¿e uda mi siê rozpocz¹æ studia doktoranckie
i bardziej bêdê rozwijaæ siê w kierunku naukowym, ani¿eli dowódczym.
p³k dr hab. in¿. Franciszek Kuczmarski,
promotor pracy dyplomowej Agnieszki Kozickiej:
Agnieszka to wzór studentki.
Zdolna, pracowita, dobrze przygotowana jêzykowo i w dodatku wietny sportowiec. Ci¹gle siê rozwija.
Zostaje w uczelni, bêdzie robi³a doktorat, byæ mo¿e pod moim kierownictwem. Cieszy³bym siê, gdyby tak
siê sta³o.

ppor. mgr in¿. Agnieszka Kozicka:
Jestem tak szczêliwa, ¿e a¿ trudno to wyraziæ s³owami. Niesamowicie szybko minê³o te 5 lat. Rozpoczynaj¹c studia w Akademii nie liczy³am, ¿e skoñczê je tak efektywnie, tj. z tak wysok¹, trzeci¹ lokat¹.
Nie s¹dzi³am te¿, ¿e moja praca dyplomowa znajdzie uznanie w szerszych krêgach, i ¿e uda mi siê pozostaæ w uczelni. Nie mia³abym nic przeciwko temu, ¿ebym zosta³a wys³ana
do jakiej jednostki wojskowej. Id¹c
na WAT wiedzia³am przecie¿, ¿e moja
przysz³oæ to s³u¿ba. Przydzia³ do
Akademii przyjê³am jak ka¿dy inny, mo¿e tylko z wiêkszym umiechem na ustach.
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T³umy chêtnych
Konkurencja by³a du¿a. A¿ 5 098 kandydatów (prawie dwa
razy wiêcej ni¿ w 2004 r.) ubiega³o siê w tym roku o przyjêcie na
studia dzienne do WAT. Uda³o siê to ostatecznie 1 100 osobom.

Topografia kandydatów na studia dzienne do WAT w roku 2005

rednia liczba kandydatów na jedno miejsce w uczelni wynosi³a
4,63 osoby, a na kierunki deficytowe, na które Akademia oferowa³a
niewielk¹ liczbê miejsc, takie jak: zarz¹dzanie i marketing oraz chemia
przekroczy³a odpowiednio: 10 i 8.

 powy¿ej 100 kandydatów
 50-100 kandytatów
 do 50 kandydatów

fot. Zdzis³awa Król

Minimalna liczba punktów rankingowych, która umo¿liwia³a dostanie siê na poszczególne kierunki studiów dziennych wygl¹da³a
nastêpuj¹co: Mechanika i budowa maszyn  63; Informatyka  83;
Zarz¹dzanie i marketing  90; Elektronika i telekomunikacja  74;
Mechatronika  68; Chemia  78; Budownictwo  70; Geodezja i kartografia  71; In¿ynieria materia³owa  58.

Rekordowa by³a równie¿ tegoroczna rekrutacja na studia zaoczne  o 890 miejsc ubiega³o siê 1 159 kandydatów. Na kierunkach:
geodezja i kartografia, budownictwo oraz zarz¹dzanie i marketing,
liczba kandydatów na jedno miejsce wynosi³a odpowiednio: 2,47;
1,98; 1,60 dlatego rekrutacja na nie zosta³a zamkniêta ju¿ 3 sierpnia.
Natomiast na kierunkach: chemia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn i mechatronika rekrutacjê
uzupe³niaj¹c¹ na studia zaoczne prowadzono j¹ do koñca sierpnia.
dr in¿. Piotr Zalewski

Ruszy³a akcja promocyjna
uczelni wy¿szych
Udzia³em w I Mazowieckich Targach Edukacyjnych dla maturzystów, które w dniach 1617 wrzenia br. odby³y siê w Warszawie, Dzia³ Organizacji Kszta³cenia Wojskowej Akademii Technicznej rozpocz¹³ akcjê promuj¹c¹ studia w naszej uczelni.
Imprezê rozpoczê³a konferencja z udzia³em prorektorów dotycz¹ca rekrutacji na rok akademicki 2006/2007. Nasz¹ Alma Mater
reprezentowa³ prorektor ds. kszta³cenia, prof. dr hab. in¿. Rados³aw
Trêbiñski.
Swoj¹ ofertê edukacyjn¹ zaprezentowa³o 10 wy¿szych uczelni
z regionu województwa mazowieckiego, zarówno pañstwowych, jak
i prywatnych.
Zainteresowanie studiami w Akademii by³o du¿e. Pierwszego
dnia stoisko WAT by³o
oblegane przez maturzystów, którym towarzyszyli wychowawcy.
W drugim dniu wiêkszoæ zainteresowanych
wizytê na targach po³¹czy³a ze spacerem po
centrum Warszawy, nie
dziwi³a wiêc obecnoæ
rodziców i przyjació³
przysz³ych studentów.
Oferta edukacyjna naszej uczelni okaza³a siê atrakcyjna. Foldery
i informatory rozchodzi³y siê jak wie¿e bu³eczki, a sala, w której
pracownik DOK S³awomir Szczepañski prowadzi³ prezentacjê, pêka³a w szwach.
Podobnie by³o na Targach w Skierniewicach. Z ust tamtejszej
m³odzie¿y mo¿na by³o us³yszeæ, ¿e kierunki kszta³cenia w WAT
odpowiadaj¹ potrzebom obecnego rynku pracy.
fot. S³awomir Szczepañski

fot. Zdzis³awa Król

ród³o: Dzia³ Organizacji Kszta³cenia WAT

Jan Skoczyñski
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WYWIAD
jów), medycznych, fizycznych itd. Pozosta³e dni by³y dla nas
dniami roboczymi.
Dlaczego zdecydowa³ siê pan na wyjazd do Iraku?
Mylê, ¿e by³y trzy czynniki, które wp³ynê³y na moj¹ decyzjê: chêæ prze¿ycia przygody, doskonalenie warsztatu uzbrojeniowego i jêzyka angielskiego oraz oczywicie aspekt finansowy. Podczas szkolenia w Neapolu bardzo czêsto powtarzano nam,
¿e bêdziemy tworzyæ now¹ historiê Iraku, co pocz¹tkowo wydawa³o mi siê jedynie górnolotnymi sloganami. Teraz, z perspektywy czasu, mogê powiedzieæ, ¿e chyba rzeczywicie robilimy
co wa¿nego  pomagalimy tworzyæ now¹ armiê dla demokratycznego pañstwa irackiego. Wa¿n¹ korzyci¹ z misji jak¹ teraz
dostrzegam jest fakt, ¿e pracowa³em z najlepszymi  mam tu na
myli przede wszystkim ¿o³nierzy armii brytyjskiej. Ich profesjonalizm budzi moje uznanie, nawet na tle innych armii zachodnich. Mam te¿ nadziejê, ¿e korzyci z mojej wspó³pracy z akademi¹ irack¹ odniesie tak¿e WAT, gdy¿ wci¹¿ czynione s¹ próby
uruchomienia kursów i szkoleñ dla oficerów irackich. W tym
przypadku, maj¹c na uwadze odrêbnoæ kulturow¹ i mentaln¹
Irakijczyków, moje dowiadczenia mog¹ byæ nieocenione.
Czy w Iraku by³o niebezpiecznie?
Sytuacja w Iraku jest wci¹¿ napiêta i nic nie wskazuje na to,
aby w ci¹gu najbli¿szych 10 lat zapanowa³ tam spokój, jednak¿e
wiêkszoæ ataków skierowana jest przeciwko nowej armii irackiej
oraz ludnoci cywilnej. W rejonie Bagdadu codziennie ma miejsce kilka zamachów bombowych i niezliczona iloæ mniejszych
strzelanin. Oczywicie czêæ z nich jest te¿ skierowana przeciwko si³om miêdzynarodowym, w tym NATO. Podczas pó³rocznego pobytu na teren naszej bazy spad³y cztery niekierowane pociski rakietowe i kilka modzierzowych, kolejnych kilka za wybuch³o tu¿ za murem ochronnym. Maj¹c podstawow¹ wiedzê
o strzelaninach artyleryjskich muszê stwierdziæ, ¿e niebezpieczeñstwo nie by³o wiêksze ni¿ na ulicach Warszawy. Jeden raz zaatakowano tak¿e nasz konwój i mimo, ¿e pojazd HUMVEE zosta³
ca³kowicie zniszczony, to bêd¹cy w nim koledzy wyszli praktycznie bez szwanku. Paradoksalnie mylê, ¿e najniebezpieczniejsza
dla mnie sytuacja by³a wówczas, gdy podczas joggingu o ma³y
w³os nie nadepn¹³em na wyj¹tkowo jadowit¹ czarn¹ kobrê!
Czêsto mówi siê o negatywnych opiniach u¿ytkowników
polskiej broni strzeleckiej w Iraku, co pan mia³by do powiedzenia na ten temat?
Jeli chodzi o broñ d³ug¹, to do naszego karabinka Beryl nie
mam ¿adnych uwag. Ma³o tego, dziêki doæ nowoczesnemu wygl¹dowi, broñ ta wzbudza³a du¿e zainteresowanie i czêsto udziela³em dok³adnych wyjanieñ na jej temat ¿o³nierzom z innych
pañstw. Szybko rozk³adana kolba by³a szczególnie wygodna
podczas konwojów. Oczywicie nijak nie mog³em dorównaæ na
strzelnicy Brytyjczykom z ich karabinkiem L85 (wiêkszoæ by³a
z celownikami optycznymi), ale zostawia³em w pobitym polu
Amerykanów, których zreszt¹ wiêkszoæ zamienia³a w³asne karabinki M16 na post irackie Ka³asznikowy! Du¿o gorzej by³o
z broni¹ krótk¹. Zosta³em bowiem wyposa¿ony w pistolet P-83,
sk¹din¹d chwalony przez wielu polskich ¿o³nierzy za niezawodnoæ, jednak¿e najbli¿sza polska jednostka zdolna zapewniæ mi
amunicjê 9x18 mm Makarowa, znajdowa³a siê oko³o 100 km od
miejsca mojej s³u¿by; przebycie takiej odleg³oci w Iraku, aby
zapewniæ potrzeby jednego ¿o³nierza, by³o nie lada problemem.
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Tym niemniej, jako uczestnik misji irackiej, ¿o³nierz i jednoczenie konstruktor broni i amunicji, z ca³¹ stanowczoci¹ mogê
stwierdziæ, ¿e jestem zwolennikiem polskiej broni dla polskiego
¿o³nierza, przynajmniej w zakresie uzbrojenia strzeleckiego.

Ta dziura w murze to efekt dzia³ania 107 mm niekierowanego pocisku rakietowego

Co mo¿e pan powiedzieæ swoim ewentualnym nastêpcom?
Oczywicie zachêcam do brania udzia³u w podobnych przedsiêwziêciach, zw³aszcza organizowanych w gronie miêdzynarodowym, np. przez NATO. Nigdzie w kraju nie zdobêdzie siê takiego dowiadczenia. Ryzyko oczywicie jest, ale ostatecznie jest
to nasze ryzyko zawodowe, o którym przez kilkadziesi¹t spokojnych lat ju¿ zapomnielimy. Udzia³ w takich misjach dla innych
nowoczesnych armii jest norm¹; np. brytyjski kapitan, z którym
pracowa³em, maj¹c 29 lat uczestniczy³ w 9. (co najmniej pó³rocznych) operacjach na ca³ym wiecie. To kawa³ ¿o³nierskiej przygody, nowe kontakty i przyjanie na ca³ym niemal wiecie oraz
wspomnienia do koñca ¿ycia.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a El¿bieta D¹browska
Zdjêcia: archiwum mjr. Przemys³awa Kupidury
*Mjr dr in¿. Przemys³aw Kupidura jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Zak³adzie Konstrukcji Specjalnych i Balistyki Instytutu Elektromechaniki Wydzia³u Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

23

KONFERENCJE, SEMINARIA

Wspólne zainteresowania

Szukaj¹c producenta

Ró¿ne barwy i odcienie ma polska optoelektronika. Ostatnim jej has³em wywo³awczym by³ kolor niebieski. Niebieskie
i monochromatyczne wiat³o, którego ród³em s¹ oparte na
strukturach GaN diody luminescencyjne i lasery pó³przewodnikowe, mo¿na znacznie lepiej zogniskowaæ, a tym samym uzyskaæ gêstsze upakowanie informacji na CD. Tanie wiat³o niebieskie to tak¿e brakuj¹ca barwa umo¿liwiaj¹ca budowê nowoczesnych ekranów oraz róde³ wiat³a bia³ego i pozwalaj¹ca
w przysz³oci zast¹piæ wynalazek Thomasa Edisona z 1879
roku, z którego korzystamy do dzi rozwietlaj¹c nasze pomieszczenia.

Archiwum

6 czerwca w Wydziale Elektroniki WAT odby³o siê seminarium pt. Passive Surveillance Systems for ELINT/ESM applications zorganizowane przez Instytut
Radioelektroniki
WEL. Wyk³ad wyg³osili przedstawiciele firmy ERA 
Radar Technology
z Czech: Libor Slezak i Michal Kvasnicka. Zakres merytoryczny ich wyst¹pienia obejmowa³
otworzy³ dr hab. in¿. Adam Kawalec, dyzagadnienia zwi¹za- Seminarium
rektor Instytutu Radioelektroniki WEL WAT
ne z pasywnym systemem rozpoznania elektronicznego i lokalizacji VERA. Na seminarium przybyli te¿ przedstawiciele Zarz¹du Rozpoznania i Walki Elektronicznej Si³ Powietrznych WP, Przemys³owego Instytutu Telekomunikacji, Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej RADWAR SA, Politechniki Warszawskiej,
Wydzia³u Techniki Wojskowej i innych jednostek organizacyjnych WAT.
System VERA-E jest pasywnym systemem rozpoznania radioelektronicznego i lokalizacji obiektów produkowanym w Republice Czeskiej. Sk³ada siê ze stacji odbiorczych wspó³pracuj¹cych z kontenerem, w którym znajduj¹ siê stanowiska operatorów wyposa¿one w systemy przetwarzania informacji i monitory
zobrazowuj¹ce odbierane sygna³y, ich parametry, strukturê, a tak¿e sytuacjê powietrzn¹. Na potrzeby lokalizacji system wykorzystuje metodê ró¿nicowo-odleg³ociow¹, pozwalaj¹c¹ na osi¹gniêcie du¿ych dok³adnoci lokalizacji nosicieli róde³ fal elektromagnetycznych.
Zainteresowanie mo¿liwociami systemu VERA-E wynika
z faktu uczestnictwa Instytutu Radioelektroniki WEL WAT w projekcie budowy pierwszej w Polsce stacji rozpoznania, mog¹cej
dokonywaæ tak¿e lokalizacji metod¹ ró¿nicowo-odleg³ociow¹.
Seminarium umo¿liwi³o wiêc konfrontacjê prowadzonych w Instytucie badañ uwarunkowañ lokalizacji wymienion¹ metod¹ oraz
dok³adnoci, uzyskiwanych w badaniach symulacyjnych z wynikami prezentowanymi przez stronê Czesk¹. Zaprezentowane
zagadnienia pokrywaj¹ siê z zainteresowaniami Instytutu równie¿ w zakresie odbioru, analizy i przetwarzania sygna³ów w stacjach rozpoznania radioelektronicznego.
Instytut Radioelektroniki od wielu ju¿ lat ma ugruntowan¹
pozycjê wiod¹cej placówki naukowo-badawczej w zakresie systemów rozpoznania, walki elektronicznej i technologii radarowych. W jego laboratoriach trwaj¹ prace badawcze na rzecz
obronnoci kraju i przemys³u obronnego. Dorobek naukowy,
dydaktyczny i materialny Instytutu jest wynikiem ponad 30-letniej dzia³alnoci jego pracowników. Jest to tak¿e wynik wspó³pracy z wieloma orodkami naukowymi i przemys³owymi oraz
bezporednich kontaktów pracowników naukowych Instytutu
ze rodowiskami naukowymi w kraju i za granic¹.

OPTOELEKTRONIKA 2005

p³k dr in¿. Zdzis³aw Chudy
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Tematyka ta przewija³a siê podczas IV Konferencji OPTOELEKTRONIKA 2005 odbywaj¹cej siê ju¿ kolejny raz podczas
targów InnowacjeTechnologieMaszyny (ITM) w ramach Salonu Nauka dla Gospodarki. Czas i miejsce (Poznañ, 2021 czerwca
2005 r.) nie by³y wiêc przypadkowe, poniewa¿ podstawowym
celem tej cyklicznej konferencji jest dotarcie do przemys³u z polskimi ofertami wdro¿eniowymi z zakresu optoelektroniki. Z tego
te¿ powodu podczas konferencji prezentowano g³ównie urz¹dzenia oczekuj¹ce na wdro¿enie do produkcji, prace koñcz¹ce
siê aplikacjami lub maj¹ce taki charakter. Prezentowane wyniki
badañ przeznaczone by³y dla potrzeb medycyny, metrologii, systemów bezpieczeñstwa oraz sterowania i kontroli produkcji. Uzupe³nieniem tematyki konferencji by³a towarzysz¹ca jej wystawa
polskich firm optoelektronicznych.

Na stoisku IOE WAT

W konferencji wziê³o udzia³ 78 uczestników prezentuj¹c 61
prac z czego 19 wykonanych w IOE WAT. Organizatorem imprezy by³o Konsorcjum Polska Optoelektronika, a jej realizatorem
Instytut Optoelektroniki WAT wraz z Instytutem Technologii
Materia³ów Elektronicznych, wspó³organizatorami: Uniwersytet
im. A. Mickiewicza, NOT oraz Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Konferencjê wspiera³a Polska Sieæ Technologii Laserowych
POLLASNET.
Zbigniew Patron
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Konstruowaæ nowoczenie
i bezpiecznie
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Archiwum

W dniach 2224 czerwca 2005 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Ryni oraz w Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie odby³o siê IX Miêdzynarodowe Sympozjum Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu pt. Doskonalenie
konstrukcji oraz metod eksploatacji pojazdów mechanicznych
POJAZDY`2005, zorganizowane wspólnie przez Wydzia³ Mechaniczny WAT oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Ekologii i Zarz¹dzania w Warszawie.
Sympozjum by³o czêci¹ obchodów 45-lecia Wydzia³u Mechanicznego WAT oraz 10-lecia Wy¿szej Szko³y Ekologii i Zarz¹dzania. Aktywny udzia³ w organizacji sympozjum wzi¹³ Wydzia³
Samochodów i Ci¹gników Wo³gogradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego, który w tym roku odchodzi 75-lecie
dzia³alnoci, a z którym Wydzia³ Mechaniczny WAT od wielu lat
wspó³pracuje w wielu dziedzinach nauki.
Decyzja o powstaniu Wydzia³u Mechanicznego WAT zapad³a w roku 1959. Z po³¹czenia Fakultetu Wojsk Pancernych i Samochodowych, Fakultetu Wojsk Lotniczych oraz Katedry Maszyn In¿ynieryjnych utworzono Wydzia³ Mechaniczny. Pocz¹tkowo Wydzia³ by³ podzielony na piêtnacie katedr, z których
w latach nastêpnych utworzono instytuty. Obecnie na Wydziale Mechanicznym dzia³aj¹ trzy Instytuty: Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Instytut Budowy Maszyn oraz Instytut Materia³oznawstwa i Mechaniki Technicznej podzielone na
9 zak³adów, zatrudniaj¹ce oko³o 80 nauczycieli akademickich
i kszta³c¹ce studentów w 10 specjalnociach.
Wy¿sza Szko³a Ekologii i Zarz¹dzania zosta³a powo³ana decyzj¹ ministra edukacji narodowej w 1995 roku. W tym samym
roku ponad 700 studentów rozpoczê³o kszta³cenie na studiach
dziennych, wieczorowych i zaocznych na kierunkach: Ochrona
rodowiska oraz Zarz¹dzanie i Marketing. W kolejnych latach
nastêpowa³ dynamiczny rozwój uczelni. W dziesi¹tym roku swojej dzia³alnoci uczelnia kszta³ci studentów na omiu kierunkach, zatrudnia ponad 200 nauczycieli akademickich, a jej mury
opuci³o dot¹d blisko 7 000 absolwentów wszechstronnie
wykszta³conych .
IX Miêdzynarodowe Sympozjum POJAZDY `2005 by³o podzielone na dwie czêci. 22 i 23 czerwca 2005 r. w WDW Rynia
przeprowadzono sesje plenarne i specjalistyczne, natomiast
24 czerwca odby³a siê sesja plakatowa podczas uroczystego zakoñczenia roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym WAT.
Licznie przybyli zaproszeni gocie oraz byli i obecni pracownicy.
Dobra zabawa na poligonie Akademii trwa³a do wieczora.
Na sympozjum zg³oszono 99 referatów z politechnik i instytutów naukowo-badawczych, z czego po recenzjach do wyg³oszenia zakwalifikowano rekordow¹ liczbê 97. Najliczniej by³y reprezentowane instytuty Wydzia³u Mechanicznego WAT, aczkolwiek sporo referatów zg³osili: Uniwersytet Techniczny w Wo³gogradzie oraz Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka. Bardzo interesuj¹ce by³y referaty z Akademii Si³ Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu.
Wiele referatów dotyczy³o nowoczesnej techniki wojskowej.
Do nich mo¿na zaliczyæ m.in. wyst¹pienia H. Ka³wy i K. Papliñskiego Ko³owy transporter opancerzony AMV 8x8 Rosomak,
P. Simiñskiego Wspó³czesne ko³owe transportery opancerzone, M. £opatki Nowe wymagania stawiane maszynom in¿y-

nieryjnym - tendencje rozwojowe. Doc. dr in¿. L. Or³owski przedstawi³ referat pt. Opancerzony samochód patrolowo-interwencyjny, przeznaczony do zwalczania terroryzmu, któremu towarzyszy³ pokaz tego samochodu na terenie orodka w Ryni.

Na sali obrad

Wiêkszoæ referatów wyg³oszono podczas sesji tematycznych obejmuj¹cych problemy konstrukcyjne, technologiczne
oraz eksploatacyjne pojazdów. Oddzieln¹ sesjê powiêcono sprawom bezpieczeñstwa ruchu. Referat L. Sokalskiego i J. Waciszewskiego Koncepcja aktywnego zag³ówka przedstawiony
na sesji plenarnej wzbudzi³ ogólne zainteresowanie i dyskusjê.
Istotnym uzupe³nieniem sympozjum by³y wieczorne dyskusje oraz rozmowy towarzyskie prowadzone do pónych godzin
nad brzegiem Zalewu Zegrzyñskiego.
Jerzy Walentynowicz

Hash Function Workshop
Pracownicy naukowi Centrum Doskona³oci Kryptologii Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydzia³u Cybernetyki WAT oraz pracownicy naukowi Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk bior¹ udzia³ w czteroletnim
projekcie badawczym Unii Europejskiej European Network
of Excellence in Cryptology ECRYPT nr IST-2002-507932
z dziedziny kryptologii. W jego ramach, w dniach 23-24
czerwca br., w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, zorganizowali miêdzynarodow¹
konferencjê naukow¹ Hash Function Workshop powiêcon¹ funkcjom skrótu.
Pierwotnie w ramach ECRYPT-u nie planowano zajmowania
siê t¹ tematyk¹. Du¿y prze³om w tej dziedzinie  niedawne wyniki
kryptoanalizy, m.in. standardowej funkcji skrótu SHA sprawi³
jednak, ¿e powsta³a koniecznoæ podjêcia tego zagadnienia.
Przedmiotem konferencji by³y 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.
W konferencji udzia³ wziê³o ponad 50 osób. Wyg³oszono
4 godzinne proszone wyk³ady oraz 8 pó³godzinnych referatów
wybranych ze zg³oszonych artyku³ów. Omawia³y one zarówno
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aktualny stan bezpieczeñstwa znanych funkcji skrótu jak i propozycje nowych algorytmów.
Pierwszym wyk³adowc¹ by³ prof. Bart Preneel, który w wyk³adzie pt. Hash functions  present state of art przedstawi³
podstawowe informacje i definicje dotycz¹ce funkcji skrótu wraz
z najnowszymi wynikami w tej dziedzinie.

Podczas wyk³adu

Drugi wyk³ad pt. What is the potential danger behind the
collisions of hash functions? w zastêpstwie Xiaoyun Wang
z Chin wyg³osi³ prof. Eli Biham. Rozprawa obejmowa³a wci¹¿
bardzo wie¿y, prze³omowy atak na funkcje skrótu z rodziny
MD i SHA.
Opinie z punktu widzenia amerykañskiej instytucji standaryzuj¹cej NIST na temat zagro¿eñ bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cych
standardów skrótu przedstawi³ Rich Schroeppel w wyk³adzie pt.
Hash functions  perspective from the United States.
Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ prof. Eli Biham wyk³adem pt.
Recent advances in hash functions and the way to go, w którym przedstawi³ swój nowy atak ró¿nicowy na funkcje skrótu wraz
z jego konsekwencjami i propozycj¹ nowych konstrukcji.
Odby³ siê tak¿e dwugodzinny panel dyskusyjny, w którym
na pytania uczestników konferencji odpowiadali Ron Rivest
(twórca algorytmu RSA), Bart Preneel (g³ówny koordynator
projektu ECRYPT), Nicolas T. Courtois (odkrywca ataków algebraicznych), Eli Biham (twórca m.in. kryptoanalizy ró¿nicowej i autor najnowszych ataków na funkcje skrótu), Rich Schroeppel (przedstawiciel NIST). W trakcie tego panelu podjêto
wiele interesuj¹cych kwestii dotycz¹cych m.in. aktualnego stanu bezpieczeñstwa obecnych standardów skrótu (SHA), planów na przysz³oæ w tej dziedzinie oraz dalszej wspó³pracy
w ramach projektu ECRYPT.
Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹ reprezentowali na konferencji: prof. dr hab. n. mat. dr hab. Jerzy Gawinecki, dr in¿. Piotr
Bora, dr Janusz Szmidt, kpt. mgr in¿. Jaros³aw £azuka, kpt. mgr
in¿. Tomasz Kijko, kpt. mgr in¿. Krzysztof Mañk, kpt. mgr in¿.
Micha³ Misztal.
kpt. mgr in¿. Micha³ Misztal

SPIE International Congress
on Optics and Optoelectronics
Od 28 sierpnia do 2 wrzenia 2005 r. Politechnika Warszawska by³a
miejscem spotkania ponad siedmiuset specjalistów z zakresu fotoniki, reprezentuj¹cych cztery kontynenty. Wród tej rzeszy naukowców znalaz³o siê kilkudziesiêciu pracowników naszej Alma
Mater, g³ównie z Instytutu Optoelektroniki i Instytutu Fizyki.
Okazj¹ by³ Kongres Optyki i Optoelektroniki, w ramach którego odby³o siê trzynacie konferencji tematycznych. Zaprezentowano na nich kilkaset prac. Organizatorem Kongresu,
któremu towarzyszy³a miêdzynarodowa wystawa sprzêtu optoelektronicznego, by³ polski odzia³ SPIE oraz Politechnika Warszawska przy wspó³udziale WAT.
SPIE (The International Society for Optical Engineering) jest
znan¹ organizacj¹ maj¹c¹ swoj¹ siedzibê w USA i wiêtuj¹c¹
w tym roku 50-lecie dzia³alnoci. SPIE to nie tylko wydawnictwo, ale tak¿e organizator znanych w wiecie seminariów, konferencji i kongresów, takich jak:
Photonics West w San Jose,
Optics East w Bostonie, Photonics North w Toronto czy Photonics Europe w Strasbourgu.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e obecnym prezydentem tej zas³u¿onej i szacownej instytucji jest
pani Profesor Ma³gorzata Kujawiñska z Politechniki Warszawskiej. G³ówny ciê¿ar organizacyjny spoczywa³ na przewodnicz¹cym SPIE Poland Chapter prof.
Tomaszu Woliñskim z PW i jego
wiceprzewodnicz¹cym prof. Leszku R. Jaroszewiczu z WAT, a tak¿e naszych dwóch uczelniach.
Zorganizowanie spotkania w Warszawie w jubileuszowym roku
SPIE ma znaczenie presti¿owe i jest
form¹ uznania dla polskiego rodowiska optoelektronicznego.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce tematyki poszczególnych
konferencji mo¿na znaleæ na stronie internetowej:
www.eurocongress.home.pl/Spie2005

W najbli¿szym czasie zostan¹ wydane pe³ne materia³y Kongresu w formie tomów SPIE.
Zbigniew Patron
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W dniach 5-7 wrzenia 2005 r. odby³a siê w Zakopanem
kolejna, XIX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.:
Ekologiczne i energooszczêdne budownictwo  EKOMILITARIS 2005. Organizatorem spotkania by³ Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, wspó³organizatorami: Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Bia³ostocka,
Logistyka Wojsk L¹dowych oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Honorowy patronat nad imprez¹ sprawowa³ sekretarz
stanu, I zastêpca ministra obrony narodowej, Janusz Zemke.

fot. Jacek Pa

Celem konferencji, któr¹ zorganizowano bez ¿adnych dotacji,
zarówno zewnêtrznych, jak i z WAT, by³o stworzenie p³aszczyzny
wspó³pracy umo¿liwiaj¹cej szerokie wykorzystywanie opracowañ
naukowo-badawczych i dowiadczeñ praktyków w: projektowaniu
i eksploatacji ekologicznych oraz energooszczêdnych sk³adników
infrastruktury budownictwa; utrzymaniu i konserwacji budowli zabytkowych w zakresie architektoniczno-budowlanym; projektowaniu i eksploatacji budowli schronowych (obronnych i ochronnych).
W spotkaniu wziê³o udzia³ 130 osób, dla których a¿ 47 referatów przygotowali autorzy z kilkunastu orodków naukowych,
w tym z 13 wy¿szych uczelni.
Czêæ uczestników konferencji, za dotychczasowe dokonania w dziedzinie nauki i techniki oraz organizacji, zosta³a wyró¿niona honorowymi odznakami przyznanymi przez ministra infrastruktury. Otrzymali je: Za Zas³ugi dla Transportu RP  prof.
Janusz Kawecki z Politechniki Krakowskiej oraz prof. Józef Flizikowski z Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; Za
Zas³ugi dla Budownictwa (z³ota odznaka): prof. Andrzej Koss z ASP
Warszawa, p³k rez. dr in¿. Jan Marczak z WTW WAT, p³k rez. dr in¿.
Jaros³aw Wasilczuk z WTW WAT, mjr mgr in¿. Grzegorz Urbanowicz z GUNB Warszawa oraz pp³k rez. dr in¿. Marian Sobiech.

Czêæ uczestników konferencji postanowi³a sobie zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie na tle
Giewontu.

Kapitu³a Wyró¿nieñ EKOMILITARIS 2005 przyzna³a te¿ pami¹tkowe dyplomy uznania oraz buzdygany. Trafi³y one do: prof.
Lucyny Puszkar z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Marka Bieliñskiego z AT-R w Bydgoszczy; p³k. rez. dr. in¿. Jerzego
Bary³ki z GUNB Warszawa, dr. in¿. Wies³awa Sarosieka z Politechniki Bia³ostockiej, p³k rez. mgr. in¿. W³adys³awa Lenarta z WZW
Zakopane i mgr. in¿. Jacka Kubiaka, prezesa MC Posnania.
Podczas konferencji i po jej zakoñczeniu, tj. w dniach 5-9 czerwca 2005 r., przeprowadzono kurs w zakresie Ochrony rodowiska w
eksploatacji budowlanych kompleksów koszarowych i mieszkaniowych. Jego program, opracowany przez p³k. rez. dr. in¿. Jaros³awa Wasilczuka, przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego
G³os Akademicki nr 07/2005
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Budowaæ z korzyci¹ dla rodowiska

W czasie konferencji by³y tak¿e inne chwile, nie tylko wyst¹pienia i dyskusje.
Moment strojenia instrumentów przez góralsk¹ kapelê niektórzy uczestnicy wykorzystuj¹ do zg³êbienia tajników kuchni w rozmowie z szefow¹ od ¿ywienia WZW
Zakopane.

Konferencji i jednoczenie kierownika kursu, by³ zatwierdzony
przez komendanta WTW WAT p³k. dr. hab. in¿. Zbigniewa Bieleckiego.
Wyk³ady dla 54 uczestników, g³ównie z Wojskowych Administracji Koszar i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, prowadzili
przedstawiciele ró¿nych uczelni bior¹cych udzia³ w spotkaniu,
w tym z naszej Alma Mater: prof. Edward Ko³odziñski, dr in¿.
Wies³aw Ciurapiñski, dr in¿. Jan Marczak, dr. in¿. Joanna Æwirko,
mgr in¿. Jacek Pa, dr in¿. Jaros³aw Wasilczuk.
Uczestnicy kursu, na czele ze starszym grupy pp³k. mgr. in¿.
Krzysztofem Stankiewiczem, którzy uczestniczyli w zajêciach i pozytywnie zaliczyli koñcowy komisyjny sprawdzian, otrzymaj¹
zawiadczenia wydane przez Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹.
Z prezentowanych na EKOMILITARIS 2005 referatów najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y wyg³oszone przez: prof. J.G.
Beslera (PWr)  Ekologia i ekonomia produkcji energii; prof.
M. Rosiñskiego (PW)  Analiza kosztów w budynkach wyposa¿onych w nowoczesne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
w aspekcie odzyskiwania ciep³a; p³k. dr. hab. in¿. Z. Mierczyka
(z-cy komendanta-rektora WAT i jednoczenie przewodnicz¹cego Komitetu Naukowego konferencji)  Optoelektroniczne systemy owietleniowe; mjr. J. Gaja (DSO MON)  Wspó³czesne
problemy w eksploatacji obiektów schronowych w Polsce; p³k.
dr. in¿. K. Kopczyñskiego (WAT)  Optoelektroniczne systemy
wykrywania zagro¿eñ biologicznych; prof. J. Kaweckiego (PK) 
Rola badañ dowiadczalnych w diagnozie dynamicznej budynków mieszkalnych; prof. E. Ko³odziñskiego (WAT)  Komputerowe wspomaganie zarz¹dzania eksploatacj¹ obiektów wojskowych; dr. in¿. W.Brejwo (WAT)  Pola ma³ej czêstotliwoci przy
wybranym sprzêcie elektrycznym powszechnego u¿ytku; dr. in¿.
W.Sarosieka (Politechnika Bia³ostocka)  Termomodernizacja budynków wielkop³ytowych; mjr. G. Urbanowicza (GUNB)  Zadania organów nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotycz¹cych bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest.
W czasie trwania konferencji pracowa³a Komisja Wnioskowa pod kierunkiem p³k. rez. dr. in¿. Jana Marczaka. Wród przyjêtych przez ni¹ wniosków znajduje siê m.in. dotycz¹cy organizacji nastêpnej, jubileuszowej, XX Konferencji o szerszym zakresie krajowym i miêdzynarodowym. Przewidywany termin tego
spotkania: 48 wrzenia 2006 r.
mgr in¿. Jacek Pa
Komitet Organizacyjny EKOMILITARIS 2005
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NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH  TAK!
I couldnt agree more, czyli trudno mi siê bardziej zgodziæ. Taki w³anie idiom angielski przyszed³ mi na myl po
zapoznaniu siê z wynikami badañ edukacyjnych przeprowadzonych przez Ipsos. Wynika z nich, ¿e prawie po³owa Polaków (44%)
chce siê dokszta³caæ. Zdecydowanie najwiêkszym powodzeniem cieszy siê nauka jêzyków obcych. Chce siê ich uczyæ a¿ 60%
ankietowanych. Aby zrozumieæ, na co najbardziej licz¹ Polacy i czego oczekuj¹ od kursów jêzykowych, przeprowadzi³am w³asny
sonda¿. Wynika z niego, ¿e najbardziej chcielibymy po³¹czyæ ze sob¹ maksimum zysku z minimum nak³adu, czyli przyjemnoæ
i efektywn¹ naukê w jednym.
Z przeprowadzonej na 30 losowo wybranych osobach ankiety wynika, ¿e najwa¿niejszym celem nauki jêzyków obcych
jest sprawne porozumiewanie siê w obcojêzycznym rodowisku. Stwierdzi³o tak 70% ankietowanych. Osoby te korzystaj¹
wiêc z metod komunikatywnych (kursy wyjazdowe, Callan, SITA).
Ponad 20% deklaruje, ¿e najbardziej istotne jest dla nich sprawne pisanie, a jedynie 7% uwa¿a, ¿e czytanie.
Te dwie grupy ankietowanych uczêszczaj¹ wiêc na kursy
tradycyjne. M³ode osoby najwiêkszy nacisk k³ad¹ na komunikacjê. Podkrelaj¹, ¿e o ile umiejêtnoæ sprawnego pisania i czytania jest bardzo potrzebna, najwiêcej czasu w ci¹gu dnia powiêcamy jednak na mówienie: niezale¿nie od tego, czy spêdzamy
czas za granic¹ czy gocimy obcokrajowca u nas.

Wród osób deklaruj¹cych chêæ nauki jêzyków obcych,
wa¿ne staje siê po³¹czenie efektywnego sposobu zdobywania
wiedzy z relaksem. Deklaruj¹ oni, ¿e ewentualne kursy, szkolenia
jêzykowe powinny byæ odpoczynkiem po pracy, a nie dodatkowym obci¹¿eniem. Jak mówi Marek Grzegrzu³ka  student IV
roku Wy¿szej Szko³y Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie  nauka oferuje dzi najmielsze rozwi¹zania naszych
czasów. Jest dzie³em stworzonym wy³¹cznie przez i dla cz³owieka. Ten ostatni nauczy³ siê definiowaæ j¹ poprzez relaks i przyjemnoæ.
Co w tym jest, bo szko³y jêzykowe coraz czêciej staraj¹ siê
zadbaæ nie tylko o wysoki standard nauczania, ale tak¿e przyjazn¹ kursantowi atmosferê. £¹czenie nauki z relaksem doskonale sprawdzi³o siê w przypadku programów szybkiej nauki jêzyków obcych metodami superlearningu. Ich sukces opiera siê na
umiejêtnym pobudzeniu do pracy obu pó³kul mózgowych.
W efekcie du¿o szybciej i sprawniej przyswajamy wiedzê. Z ba28

dañ wynika, ¿e nauka jedn¹ z tych metod pozwala po tygodniu
przyswoiæ sobie ponad 1138 nowych s³ów i zwrotów.
Ankietowani deklaruj¹, ¿e coraz wa¿niejszy staje siê dla nich
kompetentny, szybko przyswajalny i szczegó³owo opracowany
dobór s³ownictwa podczas lekcji, a szczególnie podczas pierwszych etapów nauki jêzyka. Ponad 70% osób bior¹cych udzia³
w sonda¿u deklaruje, ¿e najchêtniej uczy³oby siê najczêciej u¿ywanych s³ów i zwrotów. Jak mówi Agnieszka Wójcik  studentka IV roku Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie  zbytnio
nagromadzone s³ownictwo podczas zajêæ kursowych przynosi
odwrotne rezultaty. Cz³owiek gubi siê w g¹szczu s³ów zamiast
skoncentrowaæ siê na tym, co najwa¿niejsze. I faktycznie, chocia¿ szko³y jêzykowe staraj¹ siê na wiele sposobów przyci¹gn¹æ
potencjalnych kursantów, rzadko kiedy k³ad¹ nacisk na promocjê samego sposobu nauczania. Czym innym jest bowiem organizacja lekcji, a czym innym sta³a wspó³praca z metodykiem czy
pedagogiem.
Aby osi¹gn¹æ optymalne rezultaty w nauce jêzyka obcego,
najlepszy jest intensywny, dobrze opracowany i ³atwy w obs³udze zestaw poszczególnych lekcji wraz z opracowan¹ procedur¹
uczenia siê. Dziêki kursom przygotowanym do samodzielnej nauki mo¿emy uczyæ siê wiêc zarówno w domu, jak i w ka¿dym
dowolnym miejscu, kiedy przyjdzie nam na to ochota. Warto
podkreliæ, ¿e autorami kursów s¹ wybitni specjalici nauczania
jêzyków obcych.
Inaczej rzecz siê ma z tradycyjnymi kursami oferowanymi przez
ró¿ne szko³y jêzykowe. Czêsto zwi¹zane jest z nimi lêczenie d³ugimi godzinami nad ksi¹¿k¹, ciasna sala zajêæ i lektor spe³niaj¹cy
rolê wyk³adowcy i metodyka w jednym. Chocia¿ to wci¹¿ polska
rzeczywistoæ, to jednak powoli odchodz¹ca w zapomnienie. Jak
wynika z ankiety, coraz mniej osób decyduje siê na naukê w tego
typu warunkach. Polacy siêgaj¹ po szybsze i mielsze rozwi¹zania. Wiêcej siê ucz¹, ale i wiêcej wymagaj¹.
Wybitny naukowiec, Talmud Berachoth, utrzymywa³, ¿e ka¿dy cz³owiek powinien siê dokszta³caæ, gdy¿ jakiekolwiek przyczyny kieruj¹ nim na samym pocz¹tku, wkrótce pokocha naukê
dla niej samej. Podobnie myl¹ Polacy. A¿ 80% ankietowanych
deklaruje, ¿e poszukuje takiej metody nauki, która zachêci ich do
nauki, a tak¿e spe³ni oczekiwania.
Dzisiejszy Polak d¹¿y do po³¹czenia ze sob¹ nauki, przyjemnoci, relaksu, efektywnoci i szybkiego przyswajania wiedzy.
Jedynie 42% ankietowanych znalaz³o ju¿ odpowiedni dla siebie
kurs. Pozostali szukaj¹. Co ciekwe, prawie wszyscy ankietowani
deklaruj¹, ¿e nowe technologie lingwistyczne nie s¹ tylko instrumentami porozumiewania siê, ale zaczynaj¹ dotykaæ sfery
kultury i codziennego ¿ycia. Warto siê nad tym zastanowiæ...
Anna Sztandera

G³os Akademicki nr 07/2005
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SOCRATES to nie tylko mêdrzec
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G³os Akademicki nr 07/2005

Zwiêkszaj¹ siê te¿ przyjazdy z uczelni partnerskich, z którymi
Wojskowa Akademia Techniczna ma podpisane umowy. W lipcu br. na Wydziale Elektroniki, w
Instytucie Telekomunikacji, przebywa³o dwoje
studentów
z Francji. Byli to
kadeci z Ecole
Nationale Superieure des Ingenieurs des Etudes
et Techniques
i w Ecole Nationale Superieure des Ingenieurs des
d  A r r m e m e n t Etudes et Techniques d`Armement w Brecie (Francja).
w Brecie. Zarówno Elodie Ropert, jak i Vincent Feral byli zadowoleni, gdy¿ na ka¿de pytanie o ich problemy i potrzeby odpowiadali OK.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ma podpisane umowy o wspó³pracy z Technische Fachhochschule w Berlinie (Niemcy), Ecole Nationale Superiure des Ingenieurs des Etudes et Techniques dArmement w Brecie (Francja), University
of Oulu (Finlandia), Universidad Politecnica de Valencia (Hiszpania). W trakcie podpisywania s¹ umowy z Czechami, Litw¹,
Dani¹ i Norwegi¹. Trwaj¹ rozmowy z uczelni¹ partnersk¹ w Szwecji. Uczelnie, z którymi WAT ma podpisane umowy, s¹ bardzo
dobrymi uczelniami, o wysokim poziomie nauczania. I dlatego
mo¿liwoæ poznania ich dorobku naukowego i zapoznanie siê
z ich programem nauczania, daj¹ studentowi WAT mo¿liwoæ
rozwoju i zyskania nowych dowiadczeñ. Program Socrates/Erasmus pozwala na wyjazd ju¿ na II roku studiów. Wyjazd do uczelni
partnerskiej nie powoduje zawieszenia okresu studiów na WAT.
Dofinansowanie jakie student mo¿e otrzymaæ w formie grantu z programu Socrates nie pokrywa w ca³oci kosztów utrzymania za granic¹. Dlatego mo¿na, a nawet trzeba, poszukiwaæ innych róde³ dofinansowania wyjazdu. I w³anie temu celowi mia³a
s³u¿yæ uchwa³a Senatu uczelni nr 150/I/2005 w sprawie kierowania za granicê studentów WAT w sprawach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Kolejnym dokumentem jest zarz¹dzenie Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 11 maja
2005 roku w sprawie szczegó³owych zasad organizowania i dokumentowania wyjazdów za granicê studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Zarz¹dzenie to pozwala studentom wyje¿d¿aj¹cym na studia za granicê ubiegaæ siê o dofinansowanie ze rodków uczelni.
Co nale¿y zrobiæ aby zwiêkszyæ przep³yw studentów i wyk³adowców uczelni w ramach programu Socrates?
Nale¿y zwiêkszyæ dostêpnoæ informacji na ten temat,wzbogaciæ ofertê wyjazdow¹ oraz w³¹czyæ do wspó³pracy zarówno
wyk³adowców, jak i studentów mog¹cych pomóc w nawi¹zywaniu nowych kontaktów.
Informacje na temat programu Socrates mo¿na znaleæ na
stronach internetowych: Wojskowej Akademii Technicznej:
www.wat.edu.pl i Agencji Narodowej Programu Socrates
www.socrates.org.pl
Archiwum

SOCRATES  to nazwa programu Unii Europejskiej maj¹cego na celu promowanie wspó³pracy miêdzynarodowej, poprawê
jakoci kszta³cenia na wszystkich poziomach (od przedszkola po
szkolnictwo wy¿sze, nawet przez ca³e ¿ycie) oraz wprowadzenie
tzw. europejskiego wymiaru kszta³cenia. Program ten ma promowaæ kreowanie europejskiej to¿samoci i poczucie jednoci wród
mieszkañców zjednoczonej Europy, zmierza on do utworzenia
Europy bez granic i barier oraz Europy wiedzy w dziedzinie
edukacji.
Cele te realizowane s¹ poprzez:
§ promowanie europejskiego wymiaru edukacji
§ poprawê jakoci kszta³cenia
§ wspieranie wymiany (mobilnoci) nauczycieli i studentów
§ promowanie nauki jêzyków obcych
§ promowanie wspó³pracy pomiêdzy instytucjami edukacyjnymi
§ wymianê informacji i dowiadczeñ
§ wspieranie systemu wzajemnego uznawania dyplomów
§ zachêcanie do korzystania z mo¿liwoci kszta³cenia otwartego i na odleg³oæ.
Dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej najwa¿niejszy jest podprogram Erasmus, bo w ramach niego mo¿na uczestniczyæ w wymianie zagranicznej i wyjechaæ na studia do uczelni
partnerskiej w jednym z krajów Unii Europejskiej. Ten podprogram Socratesa obejmuje szkolnictwo wy¿sze. G³ównym jego
celem jest wspieranie wspó³pracy orodków akademickich z krajów europejskich, szczególnie cz³onków Unii Europejskiej.
Wspó³praca ta polega na wymianie studentów i nauczycieli akademickich, na wspólnym opracowywaniu programów nauczania, realizacji projektów dydaktycznych oraz uczestnictwie w sieciach tematycznych.
Wojskowa Akademia Techniczna przyst¹pi³a do miêdzynarodowego programu wymiany studentów i nauczycieli akademickich Socrates w roku akademickim 2002/2003  (PL WARSZAW33). Zainteresowanie mo¿liwoci¹ wyjazdu w ramach programu Socrates/Erasmus ronie z roku na rok, ale mimo to nie
jest ono wystarczaj¹co du¿e.
W rozpoczynaj¹cym siê w³anie nowym roku akademickim
2005/2006 z naszej uczelni ma wyjechaæ oko³o 10 osób z braci
studenckiej. Jest to liczba znacznie wiêksza w stosunku do roku
ubieg³ego, jednak jeszcze bardzo niska, w porównaniu z uczelniami podobnej
wielkoci w kraju.
W tym roku du¿ym zainteresowaniem wród wyje¿d¿aj¹cych studentów cieszy³a
siê Finlandia, do
której pojecha³o
szeæ osób, jedna
osoba wyje¿d¿a
do Niemiec, dwie
ramach programu Socrates/Erasmus studenci WAT
do Czech i jedna W
odbywaj¹ kilkumiesiêczne sta¿e m.in. University of Oulu
do Norwegii. Ko- w Finlandi
lejn¹ ciekawostk¹
dotycz¹c¹ wyjazdów w ramach programu Socrates jest to, ¿e nie
wyje¿d¿a ¿adna studentka. Nasza uczelnia bêdzie wiêc reprezentowana jedynie przez p³eæ mêsk¹.

Marzena Wójcik
uczelniany koordynator programu Socrates/Erasmus
29

LO¯A STUDENTÓW

Przed drzwiami wiata

Bardzo szybko zaprzyjanilimy siê ze sob¹. Pomog³y nam
w tym kurs jêzyka niemieckiego i pierwsze dni w Berlinie, które
spêdzalimy wspólnie na miecie. Spotkania kulturalne w Berlinie i okolicach raz organizowane przez uczelnie minimum raz w tygodniu, spotkania prywatne. Na pocz¹tku by³o bardzo zabawnie, gdy¿ nie wszyscy rozumieli jêzyk niemiecki. Dominowa³ zatem angielski. Niesamowitym prze¿yciem by³o poznawanie ludzi
o odmiennej kulturze, obyczajach, poznawanie ich jêzyka oraz
stylu ¿ycia. Poniewa¿ Niemcy oferuj¹ tanie bilety grupowe, zaczêlimy wspólnie podró¿owaæ. Bylimy m. in. w Monachium na
Oktoberfest, w Pradze, Drenie, Kolonii, Hamburgu.
Dziwnym trafem bardzo szybko zaprzyjani³am siê ze studentami z Hiszpanii, Brazylii i Chile. Szczególnie sympatyczni i ciepli
s¹ Brazylijczycy. Zaczê³am tak czêsto przebywaæ w ich towarzystwie  jako jedyna niebieskooka przedstawicielka Europy  ¿e
z czasem zaczê³am rozumieæ jêzyk portugalski, którym miêdzy
sob¹ siê pos³ugiwali. Bardzo czêsto organizowalimy brazylijskie party. Nauczy³am siê tañczyæ po brazylijsku, polubi³am muzykê i kulturê tego kraju. Z czasem studenci innych narodowoci byli wiêcie przekonani, ¿e jestem Brazylijk¹! Jedyne, co mog³o mnie zdradziæ  to kolor moich oczu. Otrzyma³am te¿ ksywkê
Loca, czyli szalona. Widz¹c moje zainteresowanie Brazyli¹, moi
koledzy z tego kraju zaczêli zadawaæ mi pytania na temat Polski.
Zaczêli dzielnie uczyæ siê naszego jêzyka. I co ciekawe, znalelimy sporo s³ów wspólnych obu jêzykom, np.: cebula czy oferta.
Gdy obchodzi³am swoje urodziny, byli na nich obecni Othon
i Luis Paulo, studenci z Rio de Janeiro, z którymi od pocz¹tku siê
zaprzyjani³am. Czêsto dogadywalimy siê bez s³ów i nie raz ³zy
lecia³y mi z radoci, gdy np. razem spacerowalimy po miecie.
Zarówno jeden, jak i drugi, bardzo przypominali mi mojego brata
blizniaka, z którym mam wspania³y kontakt. St¹d te¿ na moich
urodzinach nazwa³am ich po prostu moimi bracmi. Odt¹d tworzylimy jedn¹ paczkê  jako rodzeñstwo. Ka¿dy e-mail zaczyna³
siê s³owami: Moja najukochañsza na wiecie siostrzyczko...,
jednak najczêciej do miechu doprowadza³y mnie s³owa: Uwa¿aj, bo wszystko opowiemy naszej mamie!
Na wiosnê zaproponowa³am studentom uczestnicz¹cym
w wymianie oraz studentom z Niemiec podró¿ po Polsce, kraju
znajduj¹cym siê najbli¿ej Berlina. Ze wzglêdu na zbli¿aj¹ce siê
egzaminy oraz brak mo¿liwoci wyjazdu w innym terminie, na
podró¿ tê zdecydowa³o siê ostatecznie troje studentów: Othon
i Luis Paulo z Brazylii oraz Pilar z Chile. Pilar niestety zachorowa³a, wiêc do Polski przyjecha³am jedynie w towarzystwie moich
brazylijskich braci. Du¿o wczeniej wykupilimy loty do Krakowa i tak siê zaczê³o...
19 czerwca wystartowalimy z lotniska Berlin Schönefeld do
Krakowa. Jeszcze w niedzielê zwiedzilimy krakowsk¹ starówkê.
Othon i Luis Paulo byli pod wra¿eniem miasta, z którym tak zwi¹zany by³, bliski ich sercu, papie¿ Jan Pawe³ II. Dziêkowali mi za
chwile spêdzone w Krakowie. Obaj ch³opcy z ciekawoci¹ przygl¹dali siê Polsce. Fotografowali nie tylko zabytki, ale równie¿
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Nieczêsto zdarza siê spotkaæ w jednym miejscu ludzi z ca³ego wiata, których ³¹czy jeden cel. W trzydziestoosobowej
grupie studentów, która w ramach programu Socrates/Erasmus
znalaz³a siê w berliñskiej Technische Fachhochschule (TFH),
by³am jedyn¹ Polk¹.

samochody, polskie dziewczyny oraz ró¿ne dziwne, napotykane
po drodze rzeczy, np. sklep z napisem: ¯ubrówka  s³owo dobrze im znane. Nauczy³am ich wielu s³ów i zwrotów polskich,
dziêki czemu z czasem, ju¿ bez mojej pomocy, pos³ugiwali siê
naszym jêzykiem. W sklepach z regu³y u¿ywali jêzyka angielskiego, co nieco mnie przera¿a³o. Poniewa¿ Polacy czêsto nie
znaj¹ jêzyków obcych, powstawa³o mnóstwo miesznych sytuacji. Pos³uguj¹c siê jêzykiem niemieckim we w³asnym kraju (wybralimy go jako wspólny), te¿ czu³am siê dziwnie.
Kraków opucilimy we wtorek rano. Udalimy siê Owiêcimia. Poruszany w Berlinie, na naszych cotygodniowych spotkaniach kulturalnych, problem II wojny wiatowej  w Niemczech
wci¹¿ aktualny, choæ nieprzyjemny  wrêcz zmusi³ nas do zwiedzenia obozu. Tym bardziej, ¿e dok³adnie dzieñ przed przylotem
do Krakowa zwiedzilimy obóz Sachsenhausen niedaleko Berlina. Zwiedzanie tak nas zaabsorbowa³o, ¿e przegapilimy poci¹g
do Warszawy i bylimy zmuszeni nocowaæ
w Owiêcimiu.
W rodê oko³o
po³udnia bylimy ju¿
w Warszawie. Po prawie rocznej nieobecnoci znalaz³am siê
w miecie, które znam,
i które na swój sposób
kocham. To niesamowite uczucie móc znowu zobaczyæ miejsca
i ludzi  uczelniê, akaPami¹tkowe zdjêcie przed budynkiem g³ównym
demik, wydzia³ i koleWAT
gów. Miêdzy nami stanê³a spora przestrzeñ czasowa, bogata w niecodzienne prze¿ycia. Jednak mia³am wra¿enie, jakbym by³a tam wczoraj... Moja
grupa z WAT pozna³a moich kolegów z Rio de Janeiro. Czas spêdzony w Akademii up³yn¹³ im bardzo mi³o. Byli obecni na promocji oficerskiej, zwiedzili najpiêkniejsze miejsca w stolicy.
Z Warszawy udalimy siê do Gdañska, a stamt¹d do mojego
rodzinnego domu na Kaszubach, w którym moi brazylijscy bracia mogli opowiedzieæ wszystko naszej mamie. Przez Ustkê
i Szczecin wrócilimy do Berlina. Othon i Luis Paulo kupili w naszym kraju mnóstwo pami¹tek, g³ównie koszulki, które obiecywali dumnie nosiæ w Brazylii. Wielokrotnie dziêkowali mi za te 8
dni spêdzonych w naszym kraju. Po niemiecku mówili: Wir lieben Polen.
Dzieñ, w którym widzielimy siê po raz ostatni, kiedy ka¿dy
z nas musia³ odejæ w swoj¹ stronê, nie by³ ³atwy. Wzruszaj¹ce
s³owa: Ewa, by³o mi naprawdê mi³o ciê poznaæ, du¿o siê od
ciebie nauczy³em. B¹d zawsze szczêliwa i pozostañ zawsze
taka, jaka jeste., na zawsze pozostan¹ w mojej pamiêci.
Cieszê siê, ¿e mam mnóstwo wspania³ych przyjació³ w ró¿nych zak¹tkach wiata. I wiem na pewno, ¿e za jaki czas bêdê
gociem w kraju, który ju¿ nie jest mi obcy. Poczujê siê w nim jak
Brazylijka z Polski .
Nastêpnym razem opowiem o programie Sokrates/Erasmus
oraz o przebiegu studiów na Technische Fachhochschule Berlin.
Na nastêpnej stronie plakat, jaki zrobi³am moim kochanym
braciszkom z Rio de Janeiro.
Ewa Bukowska
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Gór¹ nasi
W dniach 6-10 czerwca br. w 9. Pu³ku Dowodzenia w Bia³obrzegach odby³y siê Mistrzostwa Wojska Polskiego w Strzelaniu z Broni Etatowej, Biegu Patrolowym i Pokonywaniu Orodka Sprawnoci Fizycznej. Ewidentny sukces odnios³a na nich
dru¿yna WAT.
Do sportowej rywalizacji przyst¹pi³o ponad 500 zawodników
z wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, zwi¹zków operacyjnych,
korpusów obrony powietrznej, IC MON oraz szkolnictwa wojskowego. Nasz¹ uczelniê reprezentowali: sier¿. pchor. Andrzej
Bakunowicz (OSF, BP) WIC, sier¿. pchor. Adam Kopertowski
(OSF, BP) WEL, sier¿. pchor. Pawe³ Pizoñ (OSF, BP) WEL, sier¿.
pchor. Dariusz Weso³ek (OSF) WEL, plut. pchor. Pawe³ Winsko
(OSF, BP) WEL.
Zawody rozpoczê³y siê uroczystym apelem po³¹czonym
z przegl¹dem reprezentacji oraz uroczystym wci¹gniêciem na
maszt flagi wojsk l¹dowych. Nastêpnie rozpoczê³a siê pierwsza
konkurencja  OSF.

Reprezentacja WAT: mgr Dawidziuk, pchor. Weso³ek, mjr Kisiel, pchor. Kopertowski, pchor. Pizoñ, pp³k Strzêpka, pchor. Bakunowicz, pchor. Winsko

OSF jest typowo wojskow¹ konkurencj¹, wymagaj¹c¹ od zawodników ponadprzeciêtnej sprawnoci fizycznej, si³y, szybkoci
oraz wytrzyma³oci. Tor liczy 200 m i sk³ada siê z 13 przeszkód.
Pocz¹wszy od wyjcia ze stanowiska startowego tzw. bunkra,
pokonania betonowych krêgów, rowu, pochylni skoku na linê
i k³adkê bujan¹, pokonania ciany, ginekologa, kreta, porêczy
(najtrudniejszej
technicznie przeszkody), dentysty, pokonania
fasady, ruchomej pochylni.
Po dwóch zaciêtych biegach
bij¹c rekordy ¿yciowe pchor. Dariusz Weso³ek
(57,66 sek.) zaj¹³
1 miejsce, za OSF jest typowo wojskow¹ konkurencj¹
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pchor. Adam Kopertowski (58,85 sek.)
zaj¹³ miejsce 2 w klasyfikacji Szkolnictwa
Wojskowego. Sukces ten cieszy tym
bardziej, i¿ pokonani
zostali wszyscy zawodnicy WSOWL
z Wroc³awia.
Drugi dzieñ przywita³ nas deszczem
wymagaj¹c¹ od zawodników ponadprzeciêtnej
i wielokrotnym prze- sprawnoci fizycznej.
k³adaniem startu w najciê¿szej dyscyplinie sportu wojskowego
 Biegu Patrolowym. Start pierwszych zawodników planowany
na 8:30 rozpocz¹³ siê dopiero o 16:30, mimo mokrego i liskiego
OSF, o czym przekona³ siê pchor. Pawe³ Pizoñ na dentycie.
Bieg Patrolowy jest po³¹czeniem trzech dyscyplin: biegu na
3 000 m w mundurze polowym, OSF i strzelania z broni etatowej.
Bieg jest prowadzony w parach po dwóch zawodników z przeciwnych zespo³ów. Po starcie i pokonaniu oko³o 1 000 m pokonuje siê
OSF, po czym biegnie siê ok. 1 800 m na strzelnicê i oddaje 5 strza³ów z 9 mm pistoletu wojskowego P-83 do tarczy 23P na dystansie
25 m. Zasady BP s¹ doæ skomplikowane.
Czas biegu zamienia siê na punkty (1 sek. to 1 pkt), nastêpnie
odejmuje siê liczbê punktów uzyskanych ze strzelania mno¿¹c j¹
przez 2 oraz ró¿nicê w czasie pokonania OSF, a 1 min. 30 sek.
(ocena bdb) równie¿ mno¿¹c przez 2. Stopery zatrzymuje siê po
zakoñczeniu strzelania.
W rezultacie rozegranych zawodów pchor. Pawe³ Pizoñ, pomimo bolesnego upadku na dentycie, zaj¹³ 1 miejsce w klasyfikacji Szkolnictwa Wojskowego, pchor. Adam Kopertowski najgorsze dla sportowca miejsce 4, za pchor. Andrzej Bakunowicz
miejsce 6. Po starcie pozosta³ nam dzieñ wolny na wyleczenie
kontuzji, opatrzenie ran i relaks przed pi¹tkowym startem. Wykorzystalimy go na zwiedzenie Bia³obrzegów i najbli¿szych okolic
oraz czwartkowe spotkanie rekreacyjno-integracyjne zawodników w klubie oficerskim.
Ostatniego dnia czeka³a nas najwa¿niejsza konkurencja  Zespo³owy Bieg Patrolowy. Konkurencja, w której startuj¹ jednoczenie dwa trzyosobowe zespo³y. Pokonuj¹ one OSF jeden za drugim,
przy czym do punktacji licz¹ siê przedzia³ czasu pomiêdzy wbiegniêciem pierwszego zawodnika na tor, a ukoñczeniem go przez ostatniego oraz ³¹czna liczba punktów uzyskanych ze strzelania.
Po zaciêtej walce do ostatnich metrów i nabojów, szaleñczym
pokonaniu OSF zespó³ WAT w sk³adzie pchor. Andrzej Bakunowicz (nadaj¹cy tempo), pchor. Adam Kopertowski, pchor. Pawe³
Pizoñ zaj¹³ 1 miejsce w klasyfikacji Szkolnictwa Wojskowego,
pokonuj¹c zespó³ WSOWL z Wroc³awia i CSSP Koszalin.
Podsumowuj¹c tegoroczne mistrzostwa, wystêp Wojskowej
Akademii Technicznej nale¿a³ do wyj¹tkowo udanych, trzy pierwsze miejsca (OSF indywidualnie, Bieg Patrolowy indywidualnie
i zespo³owo) oraz jedno miejsce drugie (OSF indywidualne).
W naszej pamiêci pozostan¹: niezapomniana atmosfera zawodów, wysi³ek, zmêczenie i szczêcie z odniesionych zwyciêstw
oraz towarzysz¹cy nam utwór: Foggy  Come Into My Dream.
sier¿. pchor. Adam Kopertowski
Zdjêcia: archiwum autora
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Znalezione w sieci

K¹cik poetycki
Na rodku wiata
Pewnego dnia na rodku wiata
siedzia³ sobie cz³owiek i pies
a niebo by³o pogodne
I by³o im dobrze
Bo Bóg im nie posk¹pi³ ni s³oñca, ni wiat³a
ni lenej gêstwiny
ni siebie
(byæ mo¿e s¹ tam jeszcze dzi)
H.T.

Nie malowalicie jeszcze? Spróbujcie!
Zapraszamy na spotkania ze sztuk¹
Od padziernika Klub WAT wznawia warsztaty plastyczne
dla studentów i pracowników Akademii. Zajêcia bêd¹ prowadziæ
cz³onkowie Towarzystwa Artystów Plastyków Bemowa.
Nie musisz mieæ pêdzla Vincenta van Gogha, kreski Stanis³awa Wyspiañskiego czy pasji Pabla Picassa, ale spróbuj swoich
si³. Caravaggio, Micha³ Anio³ byli tak m³odzi jak wy, kiedy tworzyli najwspanialsze dzie³a.
Pracownia plastyczna w Klubie WAT dysponuje wszystkimi materia³ami potrzebnymi do malowania. S¹ sztalugi, kartony,
papier, pastele, farby, wêgiel rysunkowy, pêdzle, albumy malarstwa, itp.
Zajêcia s¹ bezp³atne, odbywaj¹ siê we wtorki i czwartki w godz.
15:0019:00 pod kierunkiem artystów malarzy (tel.: 683 91 24).
Zapraszamy

Archiwum

Krystyna Styburska

***
Telefon do dowódcy jednostki wojskowej:
 Podczas manewrów czo³gi zniszczy³y moj¹ uprawê chmielu.
¯¹dam odszkodowania!
 Proszê pana, manewry zaczynaj¹ siê dopiero jutro.
 Nie szkodzi. Pojutrze zatelefonujê jeszcze raz.
***
Ch³opak z kompanii ³¹cznoci na randce z dziewczyn¹
poszed³ do parku. Usiedli na ³awce i nic do siebie nie mówi¹.
W pewnym momencie on mówi:
 Kochanie.
 Tak, s³ucham.
 Nic, sprawdzenie s³yszalnoci.
***
Genera³ pyta Kowalskiego: Kowalski, wiecie co to jest ojczyzna?
 yyyyy.... nie.
 Malinowski, a wy wiecie?
 Tak obywatelu Generale, ojczyzna to moja matka.
- No Kowalski, teraz wiecie, co to jest ojczyzna?
 Tak, ojczyzna to matka Malinowskiego.
***
¯o³nierz idzie na przepustkê. Kapral siê go pyta do jakiej miejscowoci ma mu j¹ wypisaæ.
 A tu niedaleko przez ulicê  odpowiada ¿o³nierz. Kapral napisa³: «Przysulice«.
***
Sk¹d wyje¿d¿a czo³g?
Czo³g wyje¿d¿a znienacka.
***
Dwóch m³odych ludzi rozmawia w okopach.
 Jak siê tutaj znalaz³e?
 Jestem kawalerem, lubiê wojnê, wiêc poszed³em na ochotnika.
A ty?
 Jestem ¿onaty, lubiê spokój, wiêc poszed³em na ochotnika.
***
 Szeregowy Kowalski, wziêlicie prysznic ?
 Nie, panie kapralu. A co, zgin¹³?
***
Genera³owi urodzi³ siê wnuk, wiêc pos³a³ adiutanta do szpitala,
aby siê dowiedzia³ czego wiêcej. Po powrocie genera³ pyta:
 I jak wygl¹da? Adiutant:  Jest bardzo ³adny... Zreszt¹ podobny do pana genera³a.
 To znaczy?  dopytuje siê genera³.
 Jest ma³y, ³ysy i bez przerwy siê drze.
***
Spotyka siê dwóch kolegów:
 Gdzie pracujesz?
 W odlewni.
 Co tam robisz?
 Tajemnica wojskowa.
 A ile ci p³ac¹?
 Dziesiêæ z³otych od bomby, dwa od granatu.

W pracowni plastycznej Klubu WAT
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Rzecz dzia³a siê w latach 50. w laboratorium maszyn elektrycznych w trakcie odbywania w nim æwiczeñ przez grupê s³uchaczypodchor¹¿ych. Jedna z podgrup
studentów prowadzi³a badania trójfazowej pr¹dnicy synchronicznej.
Jednym z wa¿nych elementów
æwiczenia by³o zdejmowanie charakterystyki obci¹¿enia pr¹dnicy.
Obci¹¿eniem, czyli uk³adem pobieraj¹cym moc z pr¹dnicy, by³ opornik wodny regulowany. Taki opornik to trzy izolowane od siebie blachy w kszta³cie równobocznych
trójk¹tów (bardzo wyd³u¿onych),
które mo¿na stopniowo zanurzaæ
w wodzie wype³niaj¹cej du¿y walcowy pojemnik.
Jeden ze studentów, ju¿ po wykonaniu pomiarów charakterystyki obci¹¿enia, podchodzi do prowadz¹cego æwiczenia, a by³
nim adiunkt mgr in¿. Jerzy Walkiewicz, i pyta:  Panie magistrze,
ja rozumiem wszystko, ale jak to jest, ¿e po tych trzech blaszanych elektrodach zanurzonych w wodzie sp³ywa pr¹d elektryczny i co siê z nim dzieje?
Na to Jurek Walkiewicz, cz³owiek o bardzo du¿ej wiedzy
i ogromnym poczuciu humoru, zachowuj¹c niezmiernie powa¿n¹ minê wyjania: wie Pan, ten pr¹d sp³ywa po elektrodach do
wody i stopniowo osiada na dnie, a my raz na tydzieñ wylewamy
wodê ze zbiornika, czycimy dno z osiad³ego pr¹du i nalewamy
czyst¹ wodê.
 Rozumiem, bardzo Panu dziêkujê  mówi student.
Ale Jurek Walkiewicz jeszcze nie pozwala wróciæ studentowi
do stanowiska pomiarowego i dodaje: zapraszam Pana koniecznie dzisiaj po po³udniu na konsultacjê do siebie i tê sprawê
wyjanimy, ale ju¿ powa¿nie.
Jerzy Barzykowski

£ysina  skuteczny rodek ochronny
W pocz¹tku lat 50. kadra polskich
wojskowych w zdecydowanie przewa¿aj¹cej czêci sk³ada³a siê z m³odzie¿y,
wie¿o upieczonych absolwentów krajowych politechnik. W absolutnej
mniejszoci byli nieco starsi, to jest
trzydziesto-, a najwy¿ej czterdziestolatkowie  in¿ynierowie, w randze kapitanów lub majorów (pu³kowników Polaków by³o nie wiêcej ni¿ piêciu). Wród
tej mniejszoci by³ wówczas major, póniejszy pu³kownik, in¿. Bobrowski, któremu mimo m³odego wieku Bozia w³osków posk¹pi³a  mówi¹c krótko, ³ysy
by³ jak kolano, a ponadto nie mia³ imponuj¹cego wzrostu, co
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wcale nie kolidowa³o z faktem, ze by³ to cz³owiek niezmiernie
sympatyczny.
Jest rok 1952. P³k Bobrowski bardzo zamylony, patrz¹c pod
nogi, wkracza do budynku Sztabu WAT. Na swoje, jak by siê
mog³o wydawaæ nieszczêcie, nie dostrzega i nieomal wpada
i potr¹ca komendanta WAT, gen. Eugeniusza Leoszeniê i oczywicie, nie oddaje mu honorów wojskowych.
Leoszenia  choleryk z natury  nie krzyczy, a ryczy do oficera dy¿urnego: p³k K¹cki, natychmiast do mnie. Pu³kownik K¹cki,
szef Oddzia³u Liniowego WAT, jedyny Polak zajmuj¹cy tak wysokie stanowisko, zjawia siê po krótkiej chwili  jego gabinet
mieci³ siê tu¿ obok stanowiska oficera dy¿urnego. Leoszenia,
wskazuj¹c palcem na p³k. Bobrowskiego, krzyczy: p³k K¹cki ukaraæ go. Za co, obywatelu generale?  pyta K¹cki. Leoszenia bez
namys³u  za d³ugie w³osy! P³k Bobrowski zdejmuje czapkê i pokazuje wiec¹c¹, wypolerowan¹ czaszkê. Leoszenia patrzy, i jak
to u choleryków bywa, zaczyna siê miaæ, macha rêk¹ i pospiesznie wychodzi z budynku.
Tak to ³ysina uchroni³a p³k. Bobrowskiego przed niechybnym aresztem domowym za gapiostwo.
Franciszek Bieda

Aerodynamika na plecach
Studiowaæ na Fakultecie Lotniczym i nie mieæ w planie studiów przedmiotu aerodynamika to praktycznie to samo, co byæ
w Rzymie i nie
widzieæ papie¿a.
Dlatego te¿ na
Fakultecie Lotniczym WAT, ju¿
w pierwszych latach istnienia
naszej uczelni,
aerodynamika
cieszy³a siê zas³u¿onym powa¿aniem. Wiele
æwiczeñ laboratoryjnych z tego przedmiotu wymaga³o ró¿norodnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych  w zasadzie w tunelikach,
czyli ma³ych modelach takich doros³ych tuneli.
W trakcie jednego z æwiczeñ zetknêlimy siê z modelem t³okowego samolotu myliwskiego podwieszonego na drutach w tunelu. Samolot zawieszony by³ w dziwnej pozycji na plecach. Zapytany o to dziwne po³o¿enie, prowadz¹cy po raz pierwszy
to æwiczenie oficer  in¿ynier laboratorium, odpowiedzia³ autentycznie speszony, ¿e to pomy³ka laboranta i zaraz zawieszenie
bêdzie poprawione.
miechu by³o w ca³ej grupie co nie miara, gdy okaza³o siê, ¿e to
in¿ynier laboratorium nie zna³ æwiczenia. Zawieszenie by³o w³aciwe, poniewa¿ uk³ad ciê¿arkowy wagi aerodynamicznej wymaga³
takiego odwróconego zawieszenia modelu. Wpadka prowadz¹cego æwiczenia, zapewne nie jedyna w WAT w tym czasie, to niew¹tpliwie efekt bardzo pospiesznego organizowania uczelni i kompletowania kadry, od razu rzucanej na g³êbok¹ wodê.
Archiwum

Wymiatanie elektronów

Miros³aw Glapski
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14 maja br., z okazji 60. rocznicy zakoñczenia II wojny wiatowej,
na obiektach WAT odby³ siê doroczny piknik sportowo-rekreacyjny. Jego organizatorami by³y organizacje dzia³aj¹ce przy Akademii:
ko³o Nr 14 ZB¯Z i ORWP, ko³o Nr 2 Z¯ LWP i ko³o Nr 6 ZKiBWP.
W imprezie uczestniczyli nie tylko kombatanci i starsi mieszkañcy Bemowa. Spor¹ grupê stanowi³a m³odzie¿ z miejscowego
liceum. G³ównym punktem programu  oprócz wrêczenia pami¹tkowych dyplomów kombatantom, uczestnikom
II wojny wiatowej  by³y zawody w strzelaniu
z broni pneumatycznej. Do rywalizacji w trzech kategoriach (m³odzie¿y do lat 18,
kobiet i mê¿czyzn) Oprócz kombatantów, w pikniku uczestniczy³a te¿ m³ostanê³y w sumie dzie¿ z Bemowa.
53 osoby. Najlepszymi strzelcami okazali siê: Henryk Anders, Magdalena
Mazrylik i Jaromir Panas.
Jak na ¿o³nierski piknik przysta³o, by³a wojskowa grochówka, kie³baski z ro¿na i napoje. Dla m³odzie¿y, dodatkowo, tabliczka czekolady. No i, oczywicie, piosenki i melodie ¿o³nierskie.
Zygmunt Owczarski

Nabór 1970 w Wydziale Elektroniki
 to byl rocznik!
Kolejny zjazd kole¿eñski absolwentów Wydzia³u Elektroniki
lat 1974/75 ju¿ swym bogatym scenariuszem zapowiada³ wyj¹tkowe powroty pamiêci¹ do tych paru ³adnych wiosen, spêdzonych trzydzieci lat temu w dostojnych murach Akademii. A przecie¿ nie by³a to tylko wspólna dola-niedola studencka, ale i niema³y kawa³ek wspólnego losu s³u¿by wojskowej. Choæ nie takiej
z pe³nym drylem koszarowym, za koszarowym p³otem (bylimy
pierwszym rocznikiem, który po egzaminach wstêpnych nie zosta³ skierowany na rok do jednostek wojskowych, co przecie¿ nie
by³o konieczne wobec m³odych kandydatów na przysz³ych elitarnych przedstawicieli korpusu oficerskiego pionu technicznego, lecz wcielony do WAT na szkolenie unitarne, zakoñczone
przysiêg¹ wojskow¹). Zaproszenie na zjazd potwierdzili wychowawcy i dowódcy po linii wojskowej, na czele z ¿yw¹, i niezmiennie ¿waw¹, legend¹ elektroników, p³k. Tadeuszem Kucharzem.
Zgodnie z planem, ju¿ od wczesnego po³udnia zaczê³a siê
powoli zape³niaæ sala recepcyjna w Hiltonie. Tego nie sposób
opisaæ, w³anie tych pierwszych momentów ponownego spotkania siê po latach. I nieraz okazywa³o siê, ¿e szykowne identyfikatory zawieszane na szyjach mog¹ byæ pomocne niepewnej
pamiêci, szczególnie gdy pojawiali siê koledzy, z którymi kontakt
osobisty urwa³ siê 30 lat temu.
Pierwszym punktem zjazdu by³ apel przed Bibliotek¹, ze zbiórk¹ i przegl¹dem. Potem wspólne zdjêcie i grupowy przemarsz
G³os Akademicki nr 07/2005

w spacerowym szyku do Pentagonu. Dostojny ch³ód i cisza
korytarzy.
I oto aula E. Znów zasiadamy w jej ³awkach, gdzie tyle razy
ch³onêlimy materia³ wielu przedmiotów dydaktycznych, gdzie
rozliczalimy siê z przyswojonej wiedzy. Ale tym razem rozsiedlimy siê, by wys³uchaæ wyst¹pienia prodziekana ds. kszta³cenia, dr hab. in¿. Tadeusza D¹browskiego, prof. WAT, na temat
ewolucji organizacyjnej Akademii, jej dnia dzisiejszego, problemów i perspektyw. Wyst¹pienia poprzedzonego filmem o historii WAT. Filmem czarno-bia³ym, w niektórych sekwencjach z naszych czasów, ale dla nas przecie¿ ci¹gle kolorowych. £apalimy siê nawet na tym, ¿e przytaczane w trakcie tego wyst¹pienia
dane liczbowe nie nu¿¹. A na koniec...rozdanie naszych indeksów  autentycznych wiadków naszych wzlotów i czasami rozpaczliwych, akrobatycznych ewolucji tu¿ nad ziemi¹, by uratowaæ siê od nieszczêcia koniecznoci korzystania z sesji poprawkowych. Dzieciom mo¿na ju¿ go pokazywaæ, a wnukom 
jak skoñcz¹ szko³y, byæ mo¿e te¿.
Potem chwila spotkañ z kolejnymi starymi, a tak innymi k¹tami. Laboratoria Obwodów i Sygna³ów oraz Metrologii, gdzie kolejne pokolenia s³uchaczy za¿ywaj¹ empiry klasyki podstaw wiata elektryki. Ohm, Kirchhoff, itd... To trzeba by³o przyswoiæ jak
oddychanie, by myleæ o byciu w wiecie elektromechaniki, elektroniki... W spacerowym tempie, o¿ywiona wra¿eniami, ponad
60-osobowa grupa zapoznaje siê kolejno z zapleczem dydaktycznym Instytutu Radioelektroniki. Trochê informacji o wspó³czesnym sprzêcie radiolokacyjnym, a na koniec wizyta w Instytucie
£¹cznoci.
Z apetytami zaostrzonymi sympatyczn¹, spacerow¹ wêdrówk¹ po laboratoriach, zasiedlimy wieczorem za uroczystym wspólnym sto³em na sto³ówce Nr 2, udekorowanej okaza³ym okolicznociowym transparentem. Wspania³e nastroje, wzorowa obs³uga, perfekcyjna kuchnia. Czego wiêcej trzeba, by sprowokowaæ lawinê wspomnieñ, przekomarzañ? I kilka toastów (ucztowanie bez toastów jest ponoæ zwyczajnym pijañstwem). I zapewne wielu tego wieczora (w porze dobranocki telewizyjnej)
zastanawia³o siê, dla kogo takie gromkie, wprawiaj¹ce w wibracje okna i szyby Sto lat roznosi³o siê na Bemowie. To byli
podchor¹¿owie 4 kompanii naboru 1970.
pp³k rez. mgr in¿. Wies³aw Plachy

fot. Zdzis³awa Król

Wojsko ³¹czy pokolenia

Pami¹tkowa fotografia na wydeptanych i przez nas schodach Biblioteki G³ównej WAT
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Jesieni¹ chcemy zwyciê¿yæ
W ramach porozumienia miêdzy WAT i UWKS za³oga jachtu
EOL w sk³adzie: sternik  Mieczys³aw Pakultinis, za³oga 
Dorota Michalak, po raz kolejny bêdzie uczestniczyæ w regatach organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Regatowe (WTR).
Dziêki finansowemu wsparciu Klubu wyremontowalimy
jacht i na nim wystartowalimy. Po cyklu wiosennym (Toyota
¯erañ Cup Regaty Otwarcia Sezonu, Puchar K.S. Spójnia, Regaty Toyoty, Puchar MPRD S.A, Regaty wiêtojañskie Puchar
Standard), w którym zdobylimy a¿ 5 pucharów (3 z³ote i 2 srebrne), z sum¹ 41 pkt., w ¯eglarskim Grand Prix Warszawy 2005
zajmujemy drugie miejsce. Ponadto nasz jacht EOL zosta³ uznany za Najszybszy Polski Orion.

Reprezentacja UWKS WAT w sezonie wiosennym trzykrotnie stawa³a na najwy¿szym stopniu podium

W³anie rozpoczyna siê druga edycja regat  cykl jesienny.
Przez kolejnych piêæ weekendów bêdziemy walczyæ o: Puchar
Marsza³ka Województwa Mazowieckiego i Puchar Prezesa WTW,
B³êkitn¹ Wstêgê YKP, Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Puchar Otwartych Mistrzostw Warszawy Jachtów Kabinowych i Omega oraz o Puchar Babiego Lata. Jestemy
pe³ni optymizmu. Mamy nadziejê, ¿e nadal bêdziemy odnosiæ
sukcesy w barwach UWKS WAT.
Dorota Michalak
Zdjêcia: archiwum autorki

Tai chi chuan  ród³o zdrowia i energii
Tai chi chuan to stara chiñska sztuka ruchu. Wywodzi siê ze
sztuk walki kung fu i opiera na tradycyjnej chiñskiej wiedzy o sposobach wzmacniania witalnoci i sprawnoci cia³a. Z tego wzglêdu nazywane bywa stylem wewnêtrznym kung fu.
Tai chi pielêgnuje ród³a naszego ¿ycia  zasoby ¿yciowej
energii.
Chi, energia ¿yciowa, wype³nia przestrzeñ wokó³ nas i podtrzymuje wszelkie formy ¿ycia. Wszelkie ¿ycie jest zatem bezwarunkowo uzale¿nione od chi. Energia chi, któr¹ mo¿na nazwaæ
bioenergi¹, gromadzi siê w naszym ciele w odpowiednich zbiornikach i kr¹¿y po kana³ach, zwanych meridianami, zaopatruj¹c
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w energiê narz¹dy wewnêtrzne. Dopóki przep³yw energii jest
niezak³ócony, dopóty cz³owiek jest zdrowy. Gdy zostaje zablokowany, upoledzone s¹ czynnoci fizyczne: przep³yw krwi,
limfy i inne funkcje organizmu. Aby przywróciæ zdrowie, trzeba
przywróciæ przep³yw energii. Jej wzbudzeniu, gromadzeniu,
zharmonizowaniu i wykorzystaniu, s³u¿¹ powolne, miêkkie, p³ynne ruchy, które wykonuje siê w trakcie æwiczeñ tai chi. Dlatego
uprawianie tai chi zapewnia przyp³yw si³ i poprawê wszystkich
funkcji organizmu.
Energiê chi obserwujemy przez skutki jej dzia³ania, choæbymy nawet w¹tpili w jej istnienie.
Kilka tysiêcy lat nieprzerwanej praktyki, gromadzenia i weryfikowania dowiadczeñ przez kolejne pokolenia chiñskich
mistrzów da³y w efekcie akupunkturê, akupresurê, zio³olecznictwo, a tak¿e prosty system æwiczeñ, który reguluje i przywraca prawid³owy przep³yw energii w organizmie.
Obecnie, ze wzglêdu na niezwykle korzystny wp³yw na zdrowie, tai chi chuan pe³ni rolê systemu æwiczeñ profilaktycznych.
Nie wymaga du¿ej sprawnoci fizycznej, raczej umiejêtnoci
koncentracji i systematycznoci. Ze wzglêdu na specyficznie
wschodnie podejcie nazywane bywa medytacj¹ w ruchu. Sekwencje tai chi przypominaj¹ taniec. Wykonywane s¹ powoli, z du¿¹ dok³adnoci¹, w niskich pozycjach, przy czym krêgos³up jest
prosty, a ruchy miêkkie i dynamiczne. Bywa nazywane walk¹
z cieniem.
Æwiczenia s¹ tak u³o¿one, ze ka¿da czêæ cia³a zostaje wprawiona w ruch od najmniejszego stawu naszych palców po najwiêkszy miêsieñ. Unika siê w ten sposób przetrenowania jednej
i tej samej czêci cia³a. Wszystkie ruchy oparte s¹ na linii ko³a,
przez co ³atwiej je kontrolowaæ. Ich wykonanie daje poczucie
³adu, a ostatecznie poczucie bezpieczeñstwa.
Wzbudzony przez æwiczenia strumieñ chi poprawia dop³yw
energii i krwi do narz¹dów wewnêtrznych, usuwa blokady, ³agodzi, niekiedy wrêcz usuwa.
wiele dolegliwoci fizycznych. Tai chi jest niezwykle skuteczne w schorzeniach krêgos³upa, uk³adu kr¹¿enia, reumatyzmie,
osteoporozie, wszelkich
dolegliwociach psychofizycznych. U³atwia te¿
koncentracjê, harmonizuje emocje, uodparnia na Ko³o tai chi ukazuje harmoniê przeciwstawnych
stresy, pozwala dojæ do energii yin i yang
g³osu g³êbszej i bardziej
uduchowionej stronie naszej natury. W tym sensie jest te¿
drog¹ harmonijnego rozwoju osobowoci.
Tai chi æwiczyæ mo¿e ka¿dy, niezale¿nie od wieku i poziomu
sprawnoci fizycznej. Mo¿na æwiczyæ po prostu dla zdrowia,
mo¿e te¿ staæ siê ono drog¹ duchowego rozwoju. Pozwala tak¿e
wejæ w g³êbokie warstwy ciekawej chiñskiej kultury.
Co mo¿e daæ filozofia Wschodu Europejczykowi, który ju¿
wszystko wie? Mo¿e daæ g³êbok¹ wiedzê na temat cz³owieka
i natury jego zwi¹zków z ca³ym kosmosem. Daæ mo¿e harmonijn¹
i pogodn¹ wizjê wiata.
Zajêcia tai chi odbywaj¹ siê w Orodku Sportowym WAT.
Wszyscy uczestnicy s¹ mile widziani.
Informacje i zapisy 683 95 91, 0/507 084
Hanna Tarnogrodzka
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Fischer jest cz³owiekiem niezrównowa¿onym  bohaterem
licznych skandali, a jednoczenie niezwykle utalentowanym szachist¹. By³ wychowankiem klubu szachowego w Brooklynie. W 1956 r., jako 13letni ch³opiec zdoby³ mistrzostwo USA juniorów. Maj¹c 14 lat zaj¹³ I miejsce w mistrzostwach USA seniorów, wyprzedzaj¹c
Reshevskyego, co da³o mu prawo uczestnictwa w turnieju miêdzystrefowym w Portoro¿, w którym zaj¹³ dzielone V-VI miejsce, kwalifikuj¹c siê do turnieju pretendentów do tytu³u mistrza wiata. Maj¹c 15 lat
Robert Fischer
zdoby³ tytu³ arcymistrza. W latach 19581966 siedmiokrotnie zdoby³ tytu³ mistrza USA, przy czym w latach 1963-64 uzyska³ rezultat 100% wygranych partii (+110=0).
Uczestniczy³ w wielu turniejach miêdzynarodowych, zajmuj¹c
przewa¿nie I lub (rzadziej) II miejsce.
W 1961 r. zanotowano jego nietypowe zachowanie. W meczu z Reshevskym o nieoficjalny tytu³ najlepszego szachisty
USA, przy stanie (+22=7) przerwa³ mecz, nie godz¹c siê na zmianê godzin gry z wieczornych na ranne. W 1962 r. wygra³ turniej
miêdzystrefowy w Sztokholmie lecz w turnieju pretendentów
w Curacao zaj¹³ zaledwie IV miejsce. Przerwa³ swoj¹ aktywnoæ
szachow¹ na 3 lata i nie wystêpowa³ w turnieju miêdzystrefowym w Amsterdamie w 1964 r., co wywo³a³o du¿e zdziwienie.
W 1967 r. zaj¹³ I miejsce w wielu turniejach miêdzynarodowych.
Graj¹c na I szachownicy reprezentacji USA na olimpiadzie szachowej w Siegen, uzyska³ znakomity wynik (+81=4). Przegra³
tylko z aktualnym mistrzem wiata Spasskim.
Rok 1970 otworzy³ mu szeroko wrota do tytu³u mistrza wiata. Zaj¹³ I miejsce w turnieju miêdzystrefowym w Palma de Mallorka. W 1971 r. rozegra³ 3 mecze pretendentów, wszystkie z rewelacyjnym wynikiem: z Tajmanowem (+60=0); pó³fina³owy
mecz z Larsenem (+600) i fina³owy z Petrosjanem (+51=3).
Mecz z dotychczasowym mistrzem wiata Spasskim, rozegrany
w Reykjaviku w 1972 r., przyniós³ Fischerowi zwyciêstwo i tytu³
mistrza wiata, który dzier¿y³ do 1975 r.
Mecz w Reykjaviku odby³ siê w atmosferze skandalu. Z powodu wygórowanych ¿¹dañ finansowych Fischera obawiano
siê, ¿e nie dojdzie on do skutku. Jednak angielski bankier J. Slater doda³ do funduszu nagrodowego 50 tysiêcy funtów sterlingów i mecz rozpocz¹³ siê. Pierwsz¹ partiê Fischer przegra³, a do
drugiej nie stawi³ siê, t³umacz¹c to obecnoci¹ na sali kamer
filmowych, co utrudnia³o mu koncentracjê. Po usuniêciu kamer
mecz zosta³ wznowiony i Fischer wygra³ (+73=11).
Po zdobyciu tytu³u mistrza wiata wycofa³ siê ca³kowicie z gry
turniejowej i wysun¹³ pod adresem FIDE ¿¹dania zmiany regulaminu meczu o mistrzostwo wiata, który mia³ siê odbyæ w 1975 r.
Regulamin zosta³ powa¿nie zmieniony, lecz to nie zadowoli³o Fischera, który uchyli³ siê od gry ze zwyciêzc¹ meczów pretendentów Anatolijem Karpowem, w wyniku czego ten ostatni decyzj¹
prezydenta FIDE M. Euwego, zosta³ og³oszony mistrzem wiata.
Pomimo tak przejrzystej sytuacji Fischer przez lata g³osi³, ¿e jest
niepokonanym mistrzem wiata, lecz od szachów odsun¹³ siê.
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Dopiero w 1992 r. rozegra³ mecz towarzyski z nie bêd¹cym ju¿
mistrzem wiata Spasskim. G³osi³ przy tym wbrew elementarnej
logice, ¿e jest to mecz o mistrzostwo wiata. Sponsorzy przeznaczyli dla zwyciêzcy nagrodê w wysokoci 3 mln dolarów. I znów
skandal i to na znacznie wiêksz¹ skalê. Mecz odby³ siê na wyspie
w. Stefana, nale¿¹cej do ówczesnej Jugos³awii,
pomimo ¿e Departament Stanu
USA, który og³osi³ embargo na
kontakty z Jugos³awi¹, ostrzeg³ go
specjalnym pisw. Stefana na Adriatyku, na której zadecydomem o nielegal- Wyspa
wa³ siê los Roberta Fischera
noci tego przedsiêwziêcia. Fischer mecz wygra³, lecz do kraju nie móg³ powróciæ
poniewa¿ grozi³y mu grzywna i 10 lat wiêzienia. Rozes³ano za nim
listy goñcze, uniewa¿niono mu paszport. W lipcu 2004 r. zatrzymano go na lotnisku Narita w Tokio i osadzono w areszcie. Grozi³a mu ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Uda³o mu siê jednak wydostaæ i uzyskaæ azyl w Islandii, gdzie pamiêtano jak zdobywa³ tytu³ mistrza wiata w Reykjaviku. Islandia ma jednak umowê z USA o ekstradycji i trwaj¹ naciski, by oddaæ go w rêce Amerykanów. Na sumieniu ma dodatkowo nie zap³acony podatek od
zarobionych w 1992 r. 3 milionów dolarów (plus odsetki).
Oprócz podrêcznika dla pocz¹tkuj¹cych i ksi¹¿ki zawieraj¹cej zbiór jego partii oraz jednej kontynuacji w obronie sycylijskiej i jednej w partii hiszpañskiej nie ma na swoim koncie znacz¹cego dorobku.
Poni¿ej efektowne zakoñczenie partii Fischera z mongolskim
szachist¹ Miagmarsurem, rozegranej w miêdzystrefowym turnieju w Sousse w 1967 r.
Bia³e: R. Fischer Czarne: L. Miagmarsur

Diagram 14

Czarne maj¹ co prawda 3 piony mniej, lecz ich skrzyd³o królewskie jest os³abione. Wykorzysta³ to Fischer: 1. Hh6 Hf8 2.
Hxh7! i Czarne podda³y siê. Po przyjêciu ofiary Hetmana 2. ...
Kxh7 nast¹pi³by mat w dwu posuniêciach : 3. hxg6++ Kxg6 4.
Ge4 i mat.
Zdjêcia: archiwum autora
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Wszystkiego najlepszego w nowym roku...
akademickim
Witamy wszystkich czytelników po wakacjach. Dla niektórych by³y one d³u¿sze, dla innych nieco krótsze, jednak mam
nadziejê, ¿e wszyscy zd¹¿yli wypocz¹æ. Dla pracowników Biblioteki G³ównej czas wakacji nie by³ okresem bezczynnoci.
O pracach zapleczowych opowiada³ nie bêdê, napiszê tylko
o niektórych ich wynikach.
W drugiej po³owie padziernika planujemy reaktywowanie
Czytelni Czasopism w dawnym miejscu, w odremontowanym pomieszczeniu. Czytelnia Naukowa (Komputerowa) zyska równoczenie nowe meble. Na jesieni równie¿ planowana jest wymiana
okien (obecne maj¹ pó³ wieku!), co spowoduje przejciowe utrudnienia, ale znacznie podniesie komfort korzystania z czytelni zim¹.
Czêciowo unowoczeniona zosta³a baza sprzêtowa, co powinno prze³o¿yæ siê na szybkoæ i niezawodnoæ dzia³ania katalogu komputerowego. Dalsze prace bêdziemy kontynuowaæ
w ci¹gu roku akademickiego.
Poszerzy³ siê zakres prenumerowanych baz danych i lista
czasopism dostêpnych on-line. W zwi¹zku z tym rezygnujemy
z czêci prenumeraty drukowanej. Po dok³adniejsze informacje
zapraszamy na nasze strony internetowe
(http://www.bg.wat.edu.pl/) i intranetowe (http://w3.bg.wat.edu.pl/).

Uruchomilimy now¹ us³ugê  kana³y RSS. Jest to co w rodzaju newslettera  klikalny spis treci. W tej chwili dostêpne s¹
aktualnoci, w najbli¿szym czasie uruchomimy informacje o wybranych nowociach w katalogu. Do korzystania polecamy przegl¹darkê www Mozilla Forefox (jedna z bezpieczniejszych) z roz-

szerzeniem Sage. Jest to wygodny duet, (ilustracja) szczególnie
dla osób korzystaj¹cych z poczty elektronicznej przez www  specjalnie dla nich umiecilimy na naszych stronach sposób na dzia³anie linków do poczty elektronicznej  klikniêcie na taki link powoduje w Firefoksie przejcie do odpowiedniej strony webmaila
i przepisanie odpowiednich pól nag³ówka listu. Polecamy.
Na koniec kilka wskazówek dla korzystaj¹cych z katalogu
przez www:
· formularz wyszukiwawczy otwiera siê w nowym oknie po klikniêciu Katalog
· numer karty bibliotecznej podajemy bez ukonika
· wielkoæ liter nie ma znaczenia
· podajemy pocz¹tek terminu wyszukiwawczego (bez *)
· dodatkowe pola do wyszukiwania odkrywaj¹ siê po wype³nieniu ostatniego pola
· REZERWACJA  egzemplarz jest dla czytelnika wyszukany
i bêdzie czeka³ w Wypo¿yczalni. ZAMÓWIENIE  nie ma ¿adnego dostêpnego egzemplarza, czytelnik ustawia siê w kolejce czekaj¹cych na zwrot.
Szymon Matuszewski
Odzia³ Informacji Naukowej BG WAT

TELEFONY, GODZINY OTWARCIA
Wypo¿yczalnia Zbiorów Akademickich:
pn, r, 12001900, wt, czw 11001600, pt, so, 10001600
tel.: (0-22) 683 74 56
Wypo¿yczalnia Zbiorów Beletrystycznych:
pn, r, 12001800, wt, czw, pt 10001500; sobota  nieczynna
tel.: (0-22) 683 97 00
Wypo¿yczalnia miêdzybiblioteczna
pnpt, 10001500
tel.: (0-22) 683 92 09
Czytelnia G³ówna:
pnpt 9002000, w soboty 9001600
tel.: (0-22) 683 78 24
Czytelnia Naukowa i Orodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej:
pnpt 9002000, w soboty 9001600
tel.: (0-22) 683 93 96
Czytelnia czasopism
pnpt, 9002000, sob. 9001600
tel.: (0-22) 683 91 38
Czytelnia Internetowa:
pnpt 9002000, w soboty 9001600
tel.: (0-22) 683 98 47
W soboty wolne od zajêæ dydaktycznych w WAT i dni wi¹teczne biblioteka jest nieczynna.
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WILKASY 2005

OBÓZ, ¯E MUCHA NIE SIADA
W sierpniu br., po raz pierwszy w historii Akademii, odby³ siê obóz sportowy, w którym udzia³ wziêli watowscy tenisici, siatkarki i dwuboici
si³owi. Zasady wyjazdu by³y bardzo proste: wystarczy³o chcieæ graæ w tenisa, pi³kê siatkow¹, tudzie¿ rozbudowaæ masê miêniow¹.

Archiwum

Siatkarki:
Bardzo zale¿a³o nam na tym wyjedzie. Chcemy nasz drugi sezon
w uczelnianej lidze zacz¹æ jak najlepiej, cieszyæ siê gr¹ i zwyciêstwami. Ale
do tego potrzeba treningu i zgranego zespo³u. Przez tydzieñ razem mieszka³ymy, gra³ymy i bawi³ymy siê, dziêki czemu pozna³ymy siê lepiej.
Treningi by³y ciê¿kie, a nad nasz¹ form¹ czuwa³ trener, który nie odpuszcza³ nikomu. Czasami treningi zaczyna³y siê ju¿ o 7.00 rano. Po niadaniu bieg³ymy na boiska do pla¿óweczki. Najpierw ma³a rozgrzewka... (pó³toragodzinna), trochê taktyki, trening sprawnociowy, a na koniec nasza ulubiona gra. Odpoczynek mia³ymy dopiero na
obiedzie. Przed
popo³udniowym
treningiem próbowa³ymy
swoich si³ w tenisie. Po kolacji
ma³y trening te¿
nie zaszkodzi.
Ka¿dy kolejny dzieñ rozpoczyna³ siê zmêczeniem oraz bólem zakwaszonych miêni, który na szczêcie
przechodzi³ wraz z porannymi æwiczeniami. Mia³ymy wielkie chêci, nasz
trener nie musia³ nas do niczego zmuszaæ, bo kiedy trzeciego dnia  dnia
kryzysu si³owego, poszlimy na pla¿ê do Gi¿ycka, nie wytrzyma³ymy
le¿¹c na piasku, gdy boisko do pla¿ówki by³o puste.
Oczywicie, nie ca³y wyjazd opiera³ siê tylko na siatkówce. Trenerzy
zorganizowali nam mecz koszykarski oraz wspólne wypady: kajakowy
oraz rowerowy.
Dwuboici:
Uuu Bravo, Bravo !
Tenisici:
Z niecierpliwoci¹ czekalimy na przyjazd trenerów: D. Dawidziuka
oraz J. Kowala. W oczach ka¿dego widaæ by³o ciekawoæ... Jak tu bêdzie?
Czy sprostamy ich wymaganiom? Jak tu bêdzie? Czy nasze domki bêd¹ na
szczycie górki?
Jak siê potem okaza³o, nasze domki by³y po³o¿one najwy¿ej  widaæ
z nich by³o ca³¹ piêkn¹ okolicê. Mo¿e ich standard nie by³ najwy¿szy, ale
i tak nikt nie zwraca³ na to uwagi. Ca³y czas spêdzalimy bowiem aktywnie na korcie, ciê¿ko pracuj¹c z trenerem.
Ca³y dzieñ nie schodzilimy z kortów. Trener stawa³ na g³owie wymylaj¹c nowe æwiczenia, czuwaj¹c nad dok³adnoci¹ ka¿dego kroku. Czasem
zmêczenie dawa³o nam siê bardzo we znaki, ale có¿, trzeba trenowaæ ¿eby
byæ dobrym. W koñcu nie przyjechalimy na obóz sportowy, aby odpoczywaæ.
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¯ylimy g³ównie tenisem. Kochamy go. Jednak trenerzy umilali nam pobyt, jak tylko mogli.
Zorganizowali
sp³yw kajakowy,
wycieczkê rowerow¹, integracyjny
mecz w koszykówkê. Wieczorami bawilimy siê na parkiecie tawerny Wabêd.
Chcielimy wykorzystaæ ten krótki
czas na maxa. Nie
czulimy zmêczenia.
Rosjanie mogliby
nam pozazdrociæ
zabiegów energetyzuj¹cych: sauna na przemian z k¹piel¹ w jeziorze stawia³a nas na
nogi. Nie zapominalimy te¿ o posi³kach regeneracyjnych, wydawanych na specjalne zielone kartki
w sto³ówce AZS.
Pani Pogodynka posz³a nam na
rêkê, by³o ciep³o i s³onecznie. Jednym s³owem, aura sprzyja³a. Problemem móg³by siê wydawaæ jeden
deszczowy dzieñ, kiedy to nie moglimy korzystaæ z odkrytych kortów. Orodek by³ jednak na tak¹
ewentualnoæ przygotowany, mia³
kort kryty.
Archiwum

Obóz odby³ siê w Wilkasach, w po³o¿onym nad jeziorem Niegocin
orodku AZS. Zaplecze sportowe by³o bardzo du¿e. Moglimy korzystaæ
z boisk do siatkówki i koszykówki, kortów tenisowych, sauny, si³owni,
kajaków oraz rowerów górskich... Czy mo¿na chcieæ wiêcej? Tak, tak...
Nie zapomnijmy o wieczornych rozrywkach, których dostarcza³a nam
tawerna Wabêd. Moglimy potañczyæ, pobawiæ siê a¿ do bia³ego rana.

Wszyscy:
Dla wszystkich uczestników,
obóz zakoñczy³ siê ogniskiem. Zaprosilimy na nie równie¿ cz³onków
obozu ¿eglarskiego WAT. Oprócz
pieczenia kie³basek, zorganizowalimy kilka konkursów. Nie mielimy litoci dla kadry kierowniczej
SWF: dr. Saturnina Przybylskiego
i mgr. Zdzis³awa Czajki. Pokonalimy ich we wszystkich mo¿liwych
konkurencjach. Wszyscy zgodnie
przyznalimy, ¿e ¿al by³o tej wspania³ej zabawy i wyczerpuj¹cych treningów.
Sport to dla nas spora czêæ codziennoci. Przekonalimy wiêc trenerów, aby za rok koniecznie zorganizowali nam podobny wyjazd.
Tylko mo¿e nieco d³u¿szy ni¿ siedmiodniowy.

Trenerowi Jackowi Kowalowi
Na du¿ej uczelni
gdzie zieleñ jest w pe³ni
Znalaz³ siê mê¿czyzna wartki
co z kobiet chcia³ zrobiæ siatkarki
I po d³ugim, mêcz¹cym sezonie
przyszed³ czas na obóz na natury ³onie
7.30 budzik siê rozlega
bo nasz trener Jacek w ³ó¿ku nie zalega
Po tym sygnale ka¿da siê zrywa
i z bólem miêni na niadanie miga
Posi³ek siê koñczy i pi³ki bierzemy
bo idziemy na trening z siatkarskiej potrzeby
Obrona, serw, odbiór cina
¿adna z nas pochwa³y nigdy nie otrzyma
Aka, nie kulej, przestañ udawaæ
ju¿ nie mam si³y do ciebie gadaæ
Ania, wy¿ej rêce do tego bloku
nie ciemniaj dlatego, ¿e stojê z boku
Mika spokojnie kiedy siê uda
nawet w Wilkasach zdarzaj¹ siê cuda
Natalia, boli ciê noga? jeszcze sekundkê
bierz Magdê na plecy i rób jedn¹ rundkê
Dziewczyny, macie byæ jak dynamit
po takim ataku nikt nie wygra z nami
I tak mniej wiêcej mija dzieñ ca³y
a my na balety i tak si³y mamy
20.30 zaczynamy siê lansowaæ
¿eby w tawernie trochê pobansowaæ
W barze w miêdzyczasie trochê czasu mamy
i trenerów w pi³karzyki ostro ogrywamy
Ale co bêdziemy tutaj dalej czarowaæ
chcemy trenerowi po prostu podziêkowaæ!

Obozowicze
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Na Mazury...

Wakacyjne obozy z turystyki kwalifikowanej
jechalimy do przejcia
w Jakuszycach, podziW tegoroczne wakacje Studium
wiaj¹c przy okazji czesk¹
Wychowania Fizycznego WAT przystronê Karkonoskiego
gotowa³o studentom naszej uczelni kilParku Narodowego.
ka propozycji aktywnego spêdzenia
W Szklarskiej Porêbie
wolnego czasu.
kwaterowalimy w DoW pierwszej po³owie lipca na sp³yw
mu Wypoczynkowym
kajakowy Czarn¹ Hañcz¹ wyjecha³o
Marysieñka. Zastali27 osób. Pod koniec sierpnia w Wilkamy tam bardzo dobre wasach odby³ siê obóz sportowy, w którunki do wypoczynku i
rym uczestniczy³o 12 siatkarek, 9 teniwspania³¹ domow¹ kuchsistek i 4 dwuboistów si³owych.
niê. Uroku obozom doda³a
Studenci, którzy zaliczyli w Akas³oneczna pogoda. Zabrademii pierwszy rok studiów, skorzyslimy j¹ ze sob¹ wracaj¹c
tali z obozu wêdrowno-rowerowego
do domów.
w Szklarskiej Porêbie  22 osoby i wêPoprzez
aktywny
drówek ¿eglarskich  21 osób.
udzia³ w sp³ywie lub oOdby³y siê te¿ tzw. obozy adaptabozie w górach studenci,
cyjne dla m³odzie¿y, która w padzierktórzy ukoñczyli I rok
niku rozpocznie naukê w naszej Alma
studiów, mogli zaliczyæ
Mater. W obozie rowerowym w SzklarIII semestr z wychowaskiej Porêbie uczestniczy³o 18 osób,
nia fizycznego. Zdobycie
w obozie ¿eglarskim w Zegrzu  35 osób.
odznaki turystyki kwaliNa wszystkich imprezach panowafikowanej stanowi³o je³a wspania³a, kole¿eñska atmosfera.
den z warunków zaliczeA i pogoda dopisa³a. W przysz³ym roku
nia obozu. Studenci, po
akcje zostan¹ powtórzone.
spe³nieniu przewidzianych regulaminem wymogów, mogli uzyskaæ: kajakarze  Turystyczn¹
Odznakê Kajakow¹, piechurzy  Górsk¹ Odznakê Turystyczn¹, rowerzyci  Kolarsk¹ Odznakê
Turystyczn¹.
W obozie w górach w pierwszym turnusie uczestniczy³a bardzo
dzielna grupa studentów 0 roku. Radzili sobie doskonale i szybko
zaaklimatyzowali siê w nowym rodowisku. Udowodnili swoj¹ postaw¹
na szlakach, ¿e s¹ w stanie podj¹æ trudne wyzwania i ³atwo nie rezygnuj¹
z raz obranej drogi. Na pewno przyda im siê to podczas studiów w naszej uczelni.
Nasze plany na przysz³e wakacje: sp³yw kajakowy szlakiem Krutyni
(Mazury), obóz w górach na pocz¹tku wrzenia, pieszo-rowerowy
w Szklarskiej Porêbie. Zapraszamy do wziêcia w nich udzia³u.

... i w góry
Pod koniec sierpnia i na pocz¹tku wrzenia, w Szklarskiej Porêby, SWF WAT zorganizowa³o mi³onikom gór dwa, odbywaj¹ce siê bezporednio po sobie, obozy. Przez obydwa turnusy zajêcia odbywa³y siê w dwóch niezale¿nych grupach: pieszej i rowerowej. Ka¿dego dnia, przez piêæ do szeciu godzin, studenci
przemierzali wyznaczone szlaki.
Najtrudniejsz¹ i chyba najpiêkniejsz¹ wycieczk¹ piesz¹ by³o pokonanie trasy wokó³ nie¿nych Kot³ów. Studenci zobaczyli najpierw z do³u,
póniej z góry, pionowe, wysokie prawie na 180 m, ciany polodowcowych kot³ów. Natomiast z grzbietu Karkonoszy widzieli pasma gór po
czeskiej stronie.
Szklarska Porêba jest podobno stolic¹ kolarstwa górskiego. Rzeczywicie, s¹ tam wspania³e warunki do jazdy na rowerze. Istnieje sieæ dobrze
oznaczonych szlaków rowerowych. Mo¿na po nich jedziæ bez koñca,
a strome zjazdy i podjazdy tylko uatrakcyjniaj¹ wycieczki.
Bardzo przyjemne do jazdy by³y otwarte przestrzenie Gór Izerskich
ze stromym zjazdem do wieradowa. Najtrudniejszym z pokonanych
podjazdów by³ szlak rowerowy nr 2, na odcinku od Szklarskiej Porêby do
kopalni kwarcu Stanis³aw, nieca³e 400 m ró¿nicy wysokoci na odcinku
kilku kilometrów po kamienistej drodze.
Ciekaw¹ wycieczk¹ by³ wyjazd w czeskie Karkonosze. W Harrachovie ogl¹dalimy skoczniê narciarsk¹, na której startowa³ Adam Ma³ysz.
Nastêpnie przepiêkn¹, trawersow¹ drog¹, na wysokoci ok. 1 000 m,
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Na pocz¹tku lipca, ambitna grupa dwudziestu siedmiu studentów Wojskowej Akademii Technicznej podjê³a próbê pokonania kajakami szlaku wodnego Czarnej Hañczy i Kana³u Augustowskiego. Nie przerazi³a ich ani perspektywa nocowania w namiotach, ani zdobywania po¿ywienia we w³asnym zakresie. Niewtajemniczonych uspokajam: nie jedlimy
korzonków rolin, surowych ryb, czy ¿ab.
Namioty te¿ nie by³y
dziurawe, ale codziennie nale¿a³o je roz³o¿yæ i z³o¿yæ, i tak
przez szeæ dni.
W ci¹gu dnia,
podczas pokonywania dziennych etapów, pot zalewa³ czo³a z wysi³ku i upa³u,
za to póne popo³udnia i wieczory by³y cudowne. Po pierwsze  wreszcie bez wios³owania, po
drugie  nogi mo¿na rozprostowaæ, a po trzecie  ta cisza, spokój, piew
ptaków i zapach ciep³ych posi³ków z kuchni stanic wodnych.
Po zapadniêciu zmroku skupialimy siê przy ognisku. Rzeka nie rozpieszcza³a nas i przygotowa³a kilka niespodzianek.
Zwalone i zanurzone pnie drzew
uniemo¿liwia³y swobodne przep³yniêcie. Tylko wspó³praca
zespo³u stwarza³a szansê ich pokonania. Kana³ dostarczy³ atrakcji siedmiokrotnego luzowania
siê, w tym raz w luzie dwukomorowej. Po szeciu dniach
zmagañ zakoñczylimy sp³yw
dop³ywaj¹c do przystani koñcowej w Augustowie.
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