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Na ściaNce i zjeżdżalNi

Pogoda na plenerową impre-
zę dopisała, na brak atrakcji też 
nie można było narzekać. Latają-
ce modele samolotów, pokaz tresu-
ry psów policyjnych, mini golf, gry 
zręcznościowe, a przede wszystkim 
ścianka wspinaczkowa cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem ma-
luchów i starszych dzieci. Najmłod-
si, ale także starsi, okupowali kilka 

ogromnych, dmuchanych zjeżdżal-
ni. Przed stoiskiem z watą cukrową 
ustawiały się długie kolejki. Przez 
cały czas trwania imprezy dzie-
ci mogły brać udział w specjalnie 
przygotowanych z okazji ich święta 
konkursach i turniejach, np. 8-letnia 
Zuzia wygrała konkurs ze znajomoś-
ci przepisów ruchu drogowego.

Na scenie głównej niemal bez 
przerwy rozbrzmiewały dźwięki za-
równo salsy, jak i poloneza, kubań-
skiej rumby, czy oberka. Szkolne zes-

poły z nieukrywaną dumą prezento-
wały wspaniale wykonywane tańce. 
Humory dopisywały dzieciom i do-
rosłym, więc imprezę z pewnością 
należy zaliczyć do udanych, co wi-
dać na załączonych zdjęciach.

Jerzy Markowski

1 czerwca br. stadion sportowy Akademii wzięły we władanie be
mowskie dzieci. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Dziecka i współpracy uczelni z dzielnicą, przybyły licznie z rodzica
mi, nauczycielami i rodzinami na okolicznościowe obchody. Oficjal
nego otwarcia imprezy dokonał rektor WAT gen. bryg. dr inż. Adam 
Sowa i burmistrz Dzielnicy Bemowo Jarosław Dąbrowski w obecnoś
ci przewodniczącego Rady Gminy, przedstawicieli dzielnicowej poli
cji, straży miejskiej i innych współorganizatorów pikniku.
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Przed nami długo oczekiwane wakacje. 
Dla większości z nas będą one okresem 
zasłużonego wypoczynku. Będziemy od-
poczywać od nauki, pracy i dodatkowych 
zajęć. Będziemy powracać do miejsc do-
brze nam znanych lub odkrywać nowe, 
nieznane zakątki w kraju i za granicą.

Czym kierujemy się przy wyborze miej-
sca odpoczynku? Czy naszymi decyzjami 
i wyborami wakacyjnymi kierują uprze-
dzenia? Odpowiedzi na te pytania do-
starczy lektura artykułu Joanny Pałys za-
mieszczonego w dziale Psychologia.

A jeśli już o odpoczynku mowa, to za-
chęcam do wzięcia udziału w konkur-
sie na Najciekawszy tekst i Najciekawsze 
zdjęcie z wakacji. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody niespodzianki. Szcze-
góły na str. 25.

Następny numer „Głosu” ukaże się we 
wrześniu, dlatego korzystając z okazji, 
w imieniu swoim, Kolegium Redakcyjnego 
„Głosu Akademickiego” oraz całej Redak-
cji Wydawnictw WAT życzę Wszystkim 
Czytelnikom wakacji ciepłych, słonecz-
nych i pełnych niesamowitych wrażeń.

Elżbieta Dąbrowska
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SENATOR ADAMCZYK W AKADEMII

Zapoznanie się z kształceniem kandy-
datów na żołnierzy zawodowych i kadr 
cywilnych dla systemu bezpieczeństwa 
państwa, potencjałem naukowym, osiąg-
nięciami naukowo-badawczymi, funkcjo-
nowaniem WAT na polskim i europejskim 
rynku edukacyjnym – takie cele przyświe-
cały przedstawicielom Akademii Obro-
ny Finlandii z Helsinek, pod przewodnic-
twem szefa Wydziału Technologicznego 
płk. Marko Karppinena, którzy 6 czerwca 
złożyli wizytę w naszej uczelni.

Wydział Technologiczny Akademii Obro-
ny jest jedyną uczelnią wojskową w Finlandii, 
która kształci ofi cerów służb technicznych 
dla 35-tysięcznej armii fi ńskiej oraz organów 
bezpieczeństwa państwa. Dlatego profi l uczel-
ni wojskowo-cywilnej, jaki ma nasza uczel-
nia, oraz programy i metody równoczesnego 
kształcenia inżynierów wojskowych i cywil-
nych znalazły się w centrum zainteresowania 
dziesięcioosobowej delegacji fi ńskiej.

Tym razem wizyta rozpoczęła się od za-
poznania z Wydziałem Cybernetyki, a pre-
zentacji dokonał dziekan wydziału, dr hab. 
inż. Andrzej Najgebauer. Szczegółowo przed-
stawił on strukturę wydziału, jego możli-
wości dydaktyczne i naukowe, specjalności 
wojskowe i cywilne, w jakich kształcą się tu-
taj studenci. Przybliżył też gościowi obszary 
badań naukowych prowadzonych na WCY, 
omówił realizowane projekty badawcze za-
równo krajowe, jak i dla NATO, np. wczes-
nego wykrywania działań terrorystycznych. 
Mówiąc o pracach na rzecz wojska, podkreś-
lił znaczenie prac nad zautomatyzowanymi 
narzędziami wspomagania decyzji, a jed-
nym z nich jest wdrożony już system sy-
mulowania operacji wojskowych „Złocień”. 
Dużo uwagi poświęcił pracom nad projek-
tem informatycznego systemu zarządzania 
kryzysowego dla m.st. Warszawy, którego 
WAT jest koordynatorem, a którego pracami 

osobiście kieruje. Pro-
jekt ten jest szczegól-
nie ważny w kontek-
ście tak dużej imprezy 
jak mistrzostwa w pił-
ce nożnej Euro 2012, 
które odbędą się rów-
nież w Warszawie.

Senator Adamczyk przebywał następ-
nie na Wydziale Techniki Wojskowej, gdzie 
zastępca komendanta wydziału płk dr inż. 
Krzystof Kopczyński zapoznał go z bazą 
naukowo-dydaktyczną i szkoleniową pojaz-
dów wojskowych zgromadzonych w Parku 
Techniki Wojskowej, a służących szkoleniu 
podchorążych wszystkich specjalności.

Senator Adamczyk, zadając wiele pytań, 
interesował się szczególnie aktualną sytuac-
ją Akademii, procesami kształcenia i prowa-
dzenia prac naukowo-badawczych.

Jerzy Markowski

Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony 
Narodowej, senator RP Franciszek Adam-
czyk odwiedził 29 maja br. naszą uczelnię. 
Gościa przywitali w murach Akademii ko-
mendant-rektor WAT gen. bryg. dr inż. 
Adam Sowa i kanclerz WAT Jan Klejszmit. 
Była to już druga wizyta senatora w naszej 
uczelni w ciągu ostatniego roku.

Wizyta fi ńskich gości rozpoczęła się 
od spotkania z prorektorami WAT ds. kształ-
cenia i ds. naukowych oraz dziekanami lub 
prodziekanami wszystkich wydziałów aka-
demickich. Prezentację uczelni rozpoczął 
prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. 
Radosław Trąbiński, przedstawiając historię 
i dzień dzisiejszy Akademii. W swoim wys-
tąpieniu omówił problematykę kształcenia 
i badań naukowych prowadzonych na posz-
czególnych wydziałach. Szczególną uwagę 
zwrócił na nowatorski system kształcenia 
kandydatów na żołnierzy zawodowych, czyli 
podchorążych: łączy on w sobie zdobywanie 
akademickiego wykształcenia na najwyż-
szym poziomie ze zdobywaniem praktycz-
nych umiejętności dowódczych w centrach 
szkolenia rodzajów wojsk.

Fińskich gości interesowały nasze doś-
wiadczenia w równoległym kształceniu stu-
dentów cywilnych i wojskowych, ponieważ, 
jak mówili, problem niedostatecznego na-
boru kandydatów na ofi cerów spośród ab-
solwentów uczelni cywilnych jest dotkliwy 
także w Finlandii.

Nowo uruchomiony w naszej uczel-
ni kierunek studiów, jakim jest logistyka 
przedstawił mjr dr inż. Szymon Mitkow. 
Nakreślił on zakres kształcenia w tej dys-
cyplinie oraz przedstawił wspólne kursy 
w tym zakresie prowadzone z NPS Monte-
rey w USA, Polsce i na Ukrainie, w ramach 
szkoleń NATO i PfP.

Następnie goście udali się na Wydział 
Elektroniki, gdzie dr inż. Leszek Nowo-
sielski zapoznał ich z zakresem prac ba-
dawczych dla wojska, jakie prowadzone 
są w akredytowanej komorze bezodbiciowej 
do pomiarów kompatybilności elektromag-
netycznej. Mjr dr inż. Zbigniew Piotrowski 
z Zakładu Radiokomunikacji zademonstro-
wał opracowania z dziedziny technik anali-
zowania sygnałów i ukrywania informacji, 
zaś dr inż. Andrzej Pieniężny z Zakładu Sy-
stemów Radioelektronicznych przedstawił 
opracowany w zakładzie odbiornik mikrofa-
lowy do wykrywania sygnałów radarowych. 
Odbiornik ten może być wykorzystywany 
w systemie namierzania i lokalizacji źró-
deł emisji promieniowania elektromagne-
tycznego.

W Instytucie Optoelektroniki fi ńscy goś-
cie zobaczyli lidar do wykrywania broni 
chemicznej i biologicznej, laserowe labo-
ratorium akredytowane do pomiarów pro-
mieniowania laserowego oraz laboratoria 
teledetekcji i spektroskopii.

– To była bardzo interesująca wizyta. 
Jestem pod wrażeniem i uważam, że nasze 
uczelnie powinny nawiązać bliższą współ-
pracę – stwierdził na zakończenie wizy-
ty dr Jorma Jormakka. – Mamy podobne 
problemy, a doświadczenia WAT w ich roz-
wiązywaniu są budujące i niezwykle dla nas 
cenne – dodał.

Jerzy Markowski

Z HELSINEK DO WARSZAWY
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komendanta WAT płk dr hab. inż. 
Zygmunt Mierczyk. Szczegółowo 
scharakteryzował też udział Akade-
mii w priorytetowych programach 
badawczych, w programach techno-
logicznych NATO, EDA i Unii Euro-
pejskiej, a także rolę, jaką odgrywa 
nasza uczelnia w platformach tech-
nologicznych, konsorcjach nauko-
wo-przemysłowych i pracach eks-
perckich. W prezentacji WAT zaak-
centował zwłaszcza te obszary badań 
prowadzonych na poszczególnych 
wydziałach, które liczą się w Polsce 
i na świecie.

Z niektórymi z nich goście mogli zapoz-
nać się osobiście, odwiedzając niektóre 
wydziały. Dziekan Wydziału Cybernetyki
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer przedstawił 
opracowany przez jego zespół i wdrożony 
w AON system wspomagania dowodze-
nia „Złocień” pozwalający przećwiczyć do-
wolną operację wojsk lądowych w pełnym 
wymiarze w czasie rzeczywistym i przetes-
tować wszystkie związane z nią problemy 
taktyczne, dowódcze, logistyczne, materia-
łowe, a nawet ekonomiczne. Na WCY pro-
wadzone są także intensywne prace w dzie-
dzinie skonstruowania efektywnych plat-
form – robotów znajdujących zastosowanie 
na polu walki.

W Zakładzie Konstrukcji Specjalnych 
i Balistyki na Wydziale Mechatroniki dy-
rektor zakładu płk dr inż. Ryszard Woźniak 
przedstawił z kolei opracowane w instytucie 
systemy uzbrojenia indywidualnego żoł-
nierza, w tym m.in. karabinek bezkolbowy
wz. 2005 Jantar-M, będący propozycją Aka-
demii do wprowadzenia na uzbrojenie SZ 
RP oraz UKM-2000, najnowocześniejszy 
karabin maszynowy w swojej klasie. Uwagę 
ministra Poncyljusza zwrócił bezkolbowy, 
modułowy karabinek Beryl, a także inne 

pionierskie 
rozwiąza-
nia w dzie-
dzinie spe-
cjalizowa-
nej broni 
ręcznej. 
Przy oka-
zji wymie-
niono opi-
nie na te-
mat stanu 
dotych-
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WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ WAT
– Z pewnością skorzystamy z potencjału  
WAT-u przy konstruowaniu nowej strate-
gii dla przemysłu obronnego – powiedział 
Paweł Poncyljusz, sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, który 11 czerwca 
br. odwiedził naszą uczelnię.

To pierwsza od kilku lat wizyta z Mi-
nisterstwa Gospodarki na tak wysokim 
szczeblu, tym bardziej że wiceministrowi 
Poncyljuszowi, bezpośrednio nadzorują-
cemu polski przemysł obronny, towarzy-
szyli: dyrektor Departamentu Programów 
Off setowych Hubert Królikowski oraz dy-
rektor Departamentu Spraw Obronnych 
Tadeusz Pyrcak. Departament Programów 
Off setowych prowadzi w skali kraju sprawy 
związane z przygotowaniem umów off se-
towych zawieranych z zagranicznymi dos-
tawcami uzbrojenia lub sprzętu wojskowe-
go na potrzeby obronności i bezpieczeń-
stwa państwa, prowadzeniem negocjacji 
w tych sprawach oraz monitorowaniem 
stanu realizacji zobowiązań wynikających 
z zawartych umów. Z kolei Departament 
Spraw Obronnych zajmuje się przygoto-
waniami obronnymi w działach adminis-
tracji rządowej, gospodarki i turystyki, 
problematyką rezerw państwowych, or-
ganizowaniem i realizacją zadań związa-
nych z kształtowaniem i realizacją polityki 
gospodarczo-obronnej.

Gospodarz spotkania komendant-rek-
tor WAT gen. bryg. dr inż. Adam Sowa, 
witając gości z Ministerstwa Gospodarki, 
podkreślił, że największym potencjałem 
zgromadzonym w uczelni są ludzie, wybitni 
naukowcy i specjaliści w wielu dziedzinach 
nauk podstawowych i stosowanych, któ-
rych wiedza jest niezbędna do modernizacji 
i rozwoju polskich sił zbrojnych.

Dziedziny, w jakich nasze zespoły na-
ukowo-badawcze osiągnęły sukcesy na świa-
towym poziomie zaprezentował zastępca 

dami przemysłu obronnego, takimi jak 
Mesko czy Zakłady Mechaniczne w Tar-
nowie.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka, 
dyrektor Zakładu Maszyn Inżynieryjnych 
Wydziału Mechanicznego, zapoznał gości 
z pracami prowadzonymi wspólnie z prze-
mysłem. Przykładem tej współpracy był 
demonstrowany zdalnie sterowany bezza-
łogowy pojazd wielozadaniowy „Lewiatan”. 
Minister został też poinformowany o ba-
daniach i testach, jakie prowadził Wydział 
nad najnowszym „dzieckiem” naszych sił 
zbrojnych, czyli kołowym transporterem 
opancerzonym „Rosomak”.

Następnie delegacja udała się do Insty-
tutu Optoelektroniki na Wydziale Techni-
ki Wojskowej. Tam zastępca komendanta 
WTW płk dr inż. Krzysztof Kopczyński 
zaprezentował laboratoria teledetekcji la-
serowej, spektroskopii oraz akredytowane 
laboratorium optoelektroniki. W laborato-
rium teledetekcji laserowej szczególną uwa-
gę gościa zwróciły modernizowane zesta-
wy przeciwlotnicze GROM oraz laserowe 
symulatory strzelań. Dłużej minister zat-
rzymał się przy lidarze do zdalnego wyk-
rywania obecności aerozoli chemicznych 
i biologicznych.

Ostatnim punktem wizyty było obej-
rzenie sprzętu do szkolenia podchorążych 
i studentów cywilnych, zgromadzonego 
w Parku Techniki Wojskowej, po którym 
oprowadzał jego kierownik ppłk mgr inż. 
Adam Świder.

Na zakończenie wizyty minister Paweł 
Poncyljusz napisał w księdze pamiątkowej 
uczelni: Serdecznie dziękuję za prezenta-
cję możliwości Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Liczę na coraz ściślejszą współpracę 
i oczekuję na więcej sprzętu w polskiej armii, 
który został opracowany w WAT. Życzę sa-
mych sukcesów Waszej Uczelni.

Jerzy MarkowskiFo
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BUMAR CHCE ROZSZERZYĆ WSPÓŁPRACĘ

naukowych prowadzonych obecnie w naszej 
uczelni przedstawił zastępca komendanta 
WAT płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. 
Nakreślił też udział Akademii w prioryteto-
wych krajowych programach badawczych, 
w programach technologicznych NATO, 
EDA i UE, a także rolę, jaką odgrywa ona 
w platformach technologicznych, konsor-
cjach naukowo-przemysłowych i pracach 
eksperckich.

– Jestem pod dużym wrażeniem zakre-
su prac badawczych prowadzonych w WAT. 
O wielu z nich nie wiedziałem. Liczę na to, 
że uda nam się zorganizować współpracę 
wielopłaszczyznową – stwierdził po pre-
zentacji prezes Bumaru.

Najlepszą ilustracją prowadzonych prac 
były wizyty na wydziałach akademickich 
i w Instytucie Optoelektroniki. Goście mieli 
okazję zapoznać się z najnowszymi opraco-
waniami zespołów naukowo-badawczych 
w poszczególnych zakładach na Wydzia-
łach: Cybernetyki, Mechatroniki, Elektro-
niki, Mechanicznym i w IOE. Nie zabrakło 
też konkretnych decyzji podejmowanych 
jakby „z marszu”. Wiceprezes A. Trzecia-
kowski już przygotował miejsca na prakty-
ki dla dwóch dobrych studentów kierunku 
zarządzanie, o czym poinformował dzieka-
na WCY. Po obejrzeniu bardzo interesują-
cej ekspozycji Wydziału Mechanicznego 
prezentującej m. in. symulacje numerycz-
ne przebijalności pancerzy, oddziaływanie 
fali uderzeniowej na rurociąg przesyłowy 
czy komputerowy zestaw diagnostyczny 
silników o zapłonie samoczynnym, wice-
prezes Trzeciakowski poprosił o konkretne 
oferty cenowe, gdyż chce zakupić zestawy 
diagnostyczne. Kolejną ofertę szykuje Ka-
tedra Logistyki na szkolenie specjalistów 
z tego zakresu. Już dziś zapotrzebowanie 
na nich jest ogromne.

To była długa, ale i – miejmy nadzieję 
– owocna wizyta. Szersza niż dotychczas 
współpraca z Grupą Bumar ma szanse być 
niezwykle korzystna dla obu stron. Dla WAT, 
bo przygotowane tu rozwiązania techniczne 
nie będą odkładane na półkę, lecz szybciej 
niż do tej pory zostaną wdrożone do produk-
cji. Dla Bumaru, bo pozyskując rozwiązania 
najnowocześniejszych systemów uzbroje-
nia, umacnia on swoją przodującą pozycję 
na polskim rynku zbrojeniowym.

Jerzy Markowski

Na zaproszenie komendanta-rektora WAT 
gen. bryg. dr inż. Adama Sowy, 12 czerw-
ca br. wizytę w Akademii złożyli: Tomasz 
Dembski – nowy prezes Bumar Sp. z o.o. 
oraz wiceprezesi tego koncernu: Artur 
Trzeciakowski, Waldemar Skowron i Alicja 
Indrian. Spotkanie władz Wojskowej Aka-
demii Technicznej z całym zarządem fi rmy 
Bumar podkreśla rangę, jaką obie strony 
chcą nadać wzajemnej współpracy.

Firma Bumar działająca od 1971 r. 
na międzynarodowym rynku sprzętu zbro-
jeniowego, maszyn budowlanych, górni-
czych i transportowo-przeładunkowych 
jest przodującym podmiotem na krajowym 
rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego. 
W Grupie Bumar skupionych jest 19 spó-
łek produkcyjnych i handlowych polskiego 
sektora przemysłu zbrojeniowego o specja-
lizacji amunicyjno-radarowo-rakietowo-
-pancernej. Oprócz kreowania i fi nanso-
wania produkcji przeznaczonej na eksport 
i na kraj, Bumar w równym stopniu zain-
teresowany jest wdrażaniem nowych tech-
nologii do polskiego przemysłu, koordy-
nacją i prowadzeniem prac badawczo-roz-
wojowych. I w tym obszarze WAT jest dla 
Bumaru silnym oraz interesującym part-
nerem, oferującym rozwiązania na świa-
towym poziomie.

– Myśl techniczna jest podstawą funkcjo-
nowania takich przedsiębiorstw, jak nasze 
– powiedział prezes Dembski. Akademia 
współpracuje obecnie z kilkoma podmio-
tami z Grupy Bumar, ale możliwości w tym 
zakresie są znacznie większe. Możliwości, 
obszary i szczegółowe zagadnienia badań 
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WIEDZA W SŁUŻBIE ŻOŁNIERZOM

– Wizyta Pana generała w Wojskowej 
Akademii Technicznej ma służyć szybszemu 
i lepszemu rozwiązywaniu najważniejszych 
problemów wojsk operacyjnych w misjach 
zagranicznych. Jako naukowcy i profesjona-
liści w dziedzinie techniki wojskowej chcemy 
w tym pomagać – powiedział, witając gościa 
w murach naszej uczelni, gospodarz spot-
kania komendant-rektor gen. bryg. dr inż. 
Adam Sowa.

Generał Kwiatkowski zaznaczył, że cho-
ciaż przyjechał do Akademii po raz pierwszy, 
a chciał kiedyś w niej studiować, zna bardzo 
dobrze sukcesy i osiągnięcia WAT. – Wiem, 
że tylko część waszych osiągnięć jest wyko-

rzystana w wojsku – powiedział. – Wierzę,
że WAT będzie głównym dostawcą nowo-
czesnej myśli i technologii dla polskiego prze-
mysłu zbrojeniowego. Żołnierz, działający 
zwłaszcza w takich misjach, jak iracka czy af-
gańska, powinien otrzymać to, co w danym 
momencie jest najlepsze – dodał.

Zdaniem generała nauka powinna za-
spokajać te potrzeby, które wynikają z prak-
tycznego działania wojsk w operacjach i wa-
runkach niemal wojennych. Jednocześnie 
zaoferował pośrednictwo Dowództwa Ope-
racyjnego w przekazywaniu do WAT prak-
tycznych informacji, czego najbardziej pot-
rzeba naszym żołnierzom w działaniach 

na irackich piaskach i w górach Af-
ganistanu.

Właśnie w tej dziedzinie obie 
strony widzą duże możliwoś ci 
współpracy. Współdziałanie na-
uki z praktyką jest bowiem bar-
dzo ważne. Z jednej strony prace 
naukowców nakierowane są na pot-
rzeby podyktowane przez prak-
tyków, z drugiej strony żołnierze 
otrzymują sprzęt dający im prze-
wagę technologiczną nad przeciw-
nikiem.

Zastępca komendanta WAT 
płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk 
przedstawił zakres priorytetowych 
badań prowadzonych przez zespo-
ły naukowo-badawcze na wszyst-
kich wydziałach Akademii. Zapoz-

nał też gościa z możliwościami prac oraz 
ekspertyz prowadzonych dla wojska, a także 
aplikacjami podwójnego zastosowania.

Następnie gen. Kwiatkowski zapoznał 
się z bazą naukowo-dydaktyczną i szkole-
niową w wybranych wydziałach akademic-
kich. Odwiedził m.in. Instytut Matematy-
ki i Kryptologii na Wydziale Cybernetyki, 
Laboratorium Broni Palnej na Wydziale 
Mechatroniki oraz Laboratorium Lasero-
wej Teledetekcji w Instytucie Optoelektro-
niki. Na zakończenie wizyty napisał w księ-
dze pamiątkowej uczelni: Z okazji mojego 
pierwszego pobytu w Wojskowej Akademii 
Technicznej składam wyrazy najwyższe-
go szacunku i uznania dla Kierownictwa, 
kadry naukowej i całego stanu osobowego 
za dotychczasowe osiągnięcia w dziele bu-
dowy systemu bezpieczeństwa, a szczegól-
nie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych 
żołnierzy w trudnych misjach w Iraku i Af-
ganistanie.

Jerzy Markowski

ganistanu.

strony widzą duże możliwoś ci 
współpracy. Współdziałanie na-
uki z praktyką jest bowiem bar-
dzo ważne. Z jednej strony prace 
naukowców nakierowane są na pot-
rzeby podyktowane przez prak-
tyków, z drugiej strony żołnierze 
otrzymują sprzęt dający im prze-
wagę technologiczną nad przeciw-
nikiem.

płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk 
przedstawił zakres priorytetowych 
badań prowadzonych przez zespo-
ły naukowo-badawcze na wszyst-
kich wydziałach Akademii. Zapoz-

W jaki sposób osiągnięcia naukowo-techniczne mogą szybciej i lepiej służyć naszym 
żołnierzom pełniącym służbę w kontyngentach zagranicznych, zastanawiano się pod-
czas wizyty 14 czerwca br. w Akademii gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego, do-
wódcy Dowództwa Operacyjnego, kierującego operacjami polskich żołnierzy w mis-
jach zagranicznych, w tym w Iraku i Afganistanie.

SEMINARIUM JAPCC
20 czerwca br. w nasza uczelnia była gos-
podarzem seminarium grupy ofi cerów 
z Joint Air Power Competence Centre 
z Kalkar w Niemczech.

Prorektor WAT ds. kształcenia prof. dr 
hab. inż. Radosław Trębiński powitał goś-
ci i zaprezentował naszą ofertę naukowo-
-dydaktyczną oraz szkoleniową. Następnie 
w zasadniczej części seminarium ofi cerowie 
z JAPCC wysłuchali dwóch referatów na-
szych specjalistów i ekspertów: płk. dr. inż. 
Macieja Mroczkowskiego i dr. inż. Lecha 
Surażyńskiego z Wydziału Techniki Wojs-
kowej WAT na temat aplikacji miniaturo-

wych bezzałogowych aparatów latających 
na przykład w przełamywaniu obrony po-
wietrznej przeciwnika, czy też wykorzysty-
waniu informacji przez nich przekazywa-
nych do planowania precyzyjnego ataku 
powietrznego.

Seminarium odbyło się w ramach pla-
nów JAPCC, którego głównym celem dzia-
łania jest zapewnienie NATO efektywnego 
i skutecznego wykorzystania połączonych 
sił lotniczych i kosmicznych państw człon-
kowskich. Centrum zlokalizowane w za-
chodnich Niemczech w Kalkar zajmuje się 
zasadniczo przygotowywaniem analiz i eks-
pertyz, jak należy transformować połączo-

ne i narodowe siły lotnicze państw NATO. 
Prowadzi w tym celu wiele projektów, a jed-
nym z nich jest plan wykorzystania bezza-
łogowych statków latających.

Jerzy MarkowskiFo
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Kiedy w styczniu br. obejmował Pan sta-
nowisko Rektora WAT, uczelni groziła lik-
widacja. Minęło pół roku i znajdujemy się 
w zupełnie innej sytuacji...

Rzeczywiście. Nie ma już bezpośred-
niego zagrożenia dla naszej uczelni – prace 
dotyczące utworzenia Uniwersytetu Obro-
ny Narodowej zostały zaniechane. Z peł-
ną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, 
że obecnie jest bardzo dobra koniunktu-
ra dla Wojskowej Akademii Technicznej. 
Niemniej jednak jest jeszcze wiele prob-
lemów, głównie natury systemowej, które 
trzeba rozwiązać, żeby w przyszłości znów 
nie pojawiły się nad naszą uczelnią czar-
ne chmury.

W nowym modelu wyższego szkol-
nictwa wojskowego pozycja Wojskowej 
Akademii Technicznej ulega wzmocnie-
niu. Na dużo większą skalę, niż to było 
dotychczas, zostanie przywrócone kształ-
cenie w Akademii kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych – od nowego roku 
akademickiego będziemy mieć w sumie 
ok. 500 studentów wojskowych. Będzie-
my też w większym niż dotychczas stop-
niu kształcić kadry wojskowe na pozio-
mie magisterskim oraz prowadzić dok-
ształcanie na różnego rodzaju kursach. 
Przewiduje się też większą rolę naszej 
uczelni jako zaplecza eksperckiego dla 
organów i instytucji realizujących zada-
nia na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
naszego państwa.

Dużą wagę przywiązuje Pan Generał 
do wizerunku medialnego naszej Alma 
Mater...

Posiadanie dobrej marki i pozytywnego 
wizerunku to dla naszej uczelni rzecz bez-
cenna. Wiele złego w tej kwestii działo się 
w minionych latach. Wyrządziło to rzecz 
jasna szkody Wojskowej Akademii Tech-
nicznej i stwarzało realne zagrożenie dla 
jej funkcjonowania.

Podjęliśmy wiele działań służących po-
prawie wizerunku WAT. Duża w tym zas-
ługa naszego rzecznika prasowego. Zna-
czącą rolę odegrały też wizyty służące pre-
zentacji dorobku oraz potencjału nauko-
wo-badawczego i dydaktycznego uczelni. 
W ciągu minionego półrocza udało się 
nam zaprosić do Akademii wielu ważnych 
dla nas decydentów i partnerów: gościliś-

my przewodniczącego Senackiej Komisji 
Obrony Narodowej, wiceministrów z re-
sortów Obrony Narodowej, Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Gospodarki, szefa 
Sztabu Generalnego WP, dowódcę Wojsk 
Lądowych i dowódcę Dowództwa Ope-
racyjnego, marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, przedstawicieli polskiego 
przemysłu obronnego, w tym najwyższe 

władze BUMAR-u. Odwiedziło nas też 
wielu gości z zagranicy, w tym z NATO 
oraz z kierownictwa irackich sił zbrojnych. 
Nie wszystkich uda mi się tu wymienić. Ce-
lem tych wizyt było przekonanie decyden-
tów i przedstawicieli przemysłu, że Woj-
skowa Akademia Techniczna ma kluczowe 
znaczenie dla systemu obronności i bez-
pieczeństwa państwa.

DOBRY CZAS DLA WAT
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Z JM Komendantem-Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej,
gen. bryg. dr. inż. Adamem Sową rozmawia Elżbieta Dąbrowska
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Jednym z pierwszych działań Pana Ge-
nerała po objęciu funkcji rektora było, 
mówiąc językiem potocznym, „prześ-
wietlenie” sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej Akademii. Co może Pan Generał 
powiedzieć społeczności WAT na ten 
temat?

Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
jest trudna. Zwłaszcza zarządzanie spra-
wami gospodarki ekonomiczno-finanso-
wej Akademii wcale nie było tak dobre jak 
mówiono i jakby w związku z tym moż-
na było oczekiwać, co ujawniła zlecona 
przeze mnie kontrola. Ponieważ istnia-
ło podejrzenie działań na szkodę uczel-
ni, minister obrony narodowej wystąpił 
w tej sprawie do Najwyższej Izby Kontroli, 
Żandarmerii Wojskowej, a także do Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. Spra-
wy tego wymagające zostaną skierowane 
do prokuratury.

W celu wyeliminowania stwierdzo-
nych nieprawidłowości i podniesienia 
jakości pracy, systematycznie dokonuję 
zmian personalnych i organizacyjnych 
w pionie ekonomiczno-finansowym. Ma-
jątek naszej uczelni wart jest ok. 1 mld zł. 
Jego wartość rynkowa jest zapewne dwa 
razy większa. Obecny budżet WAT wy-
nosi jakieś 160-180 mln zł. To duże pie-
niądze, dlatego wymagają bacznej uwagi 
i profesjonalnego zarządzania. Czas sa-
mouków w tej materii się skończył, dla-
tego pozyskujemy sprawdzonych profe-
sjonalistów, najlepszych na jakich stać 
naszą uczelnię.

Konsekwencją przeprowadzonych dzia-
łań oraz innych niepokojących sygnałów, 
które do mnie docierały, są też obecne nie-
zapowiedziane i doraźne kontrole w niek-
tórych jednostkach organizacyjnych Aka-
demii. Jaki będzie ich efekt końcowy, po-
każe najbliższa przyszłość. Mogę jedynie 
powiedzieć, że zasada: „zero tolerancji dla 
działań na szkodę Akademii” będzie obo-
wiązywać nadal.

Inną ważną kwestią, nad którą trzeba 
będzie popracować, jest kwestia płac. Jes-
tem zwolennikiem stosowania motywacyj-
nego systemu wynagradzania, dlatego za-
niepokoił mnie fakt, że siatka płac w Aka-
demii jest mało zróżnicowana. Jak się oka-
zało, w wielu jednostkach organizacyjnych 
wszyscy pracownicy zarabiają niemal tyle 
samo, niezależnie od stanowisk, jakie pias-
tują i od stopnia odpowiedzialności, jaki 
na nich ciąży. Będzie to systematycznie 
zmieniane. Należy bardziej doceniać tych, 
którzy biorą na siebie odpowiedzialność 
i przynoszą Akademii wymierne korzyści. 
Dotyczy to wszystkich, zarówno pracowni-
ków administracji centralnej, jak i nauczy-
cieli akademickich.

Ale ostatnie podwyżki płac miały zda-
niem wielu pracowników raczej symbo-
liczny charakter...

Nie zgadzam się z taką oceną. Obecna 
podwyżka wynagrodzeń miała charak-
ter powszechny. Proszę nie zapominać, 
że ostatnia całościowa regulacja płac, tzn. 
taka, która dotyczyła wszystkich pracow-
ników, miała miejsce na początku 2001 
roku. Zdaję sobie sprawę, iż poziom za-
robków w Akademii nie jest satysfakcjo-
nujący i powinien być znacznie wyższy. 
Chętnie przyznalibyśmy więcej środków 
na wynagrodzenia, ale obecnie nie pozwa-
la na to nie najlepsza jeszcze, choć popra-
wiająca się, sytuacja finansowa Akademii. 
W tym miejscu dziękuję kanclerzowi i wi-
cekanclerzowi, kwestorowi oraz dzieka-
nom za zaangażowanie i pomoc w przep-
rowadzeniu regulacji płac, bo wiem jak 
trudna to była operacja. Jednocześnie 
chcę zapewnić, iż podjąłem intensywne 
działania w celu zwiększenia przychodów 
Akademii, wykorzystując jej potencjał 
w wielu dziedzinach, co powinno w bez-
pośredni sposób przełożyć się na wyso-
kość płac, jednakże na efekty trzeba bę-
dzie poczekać.

Jak Pan Generał widzi przyszłość Wojsko-
wej Akademii Technicznej?

Chęć utrzymania WAT jako publicz-
nej cywilnej uczelni technicznej, kształ-
cącej w zdecydowanej większości stu-
dentów cywilnych, to nieperspektywicz-
ny kierunek działania. Nie od dziś wia-
domo, że w Polsce jest za dużo uczelni. 
Walka o studenta i pogłębiający się niż 
demograficzny sprawiają, że nasiliła się 
konkurencja. Małe uczelnie mają szansę 
przetrwania tylko wówczas, jeśli znajdu-
ją się w znacznej odległości od dużych 
ośrodków akademickich. W Warszawie 
– w mieście, gdzie jest ok. 300 tys. stu-
dentów, próba konkurowania z Politech-
niką Warszawską nie jest dobrym po-
mysłem. Dlatego uważam, że powinniś-
my skoncentrować się na naszych naj-
silniejszych stronach i na tym, co od lat 
potrafimy robić i robimy najlepiej. Na-
sza uczelnia jest najlepiej przygotowa-
na do kształcenia kadr technicznych 
na wszystkich poziomach na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa, 
jak również na potrzeby służb publicz-
nych. Mam tu na myśli zarówno pracow-
ników mundurowych, jak i pracowników 
cywilnych Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
urzędów wojewódzkich, powiatowych 
i miejskich, a także innych struktur i in-
stytucji związanych z obronnością i bez-
pieczeństwem państwa.

Jedną z najważniejszych kwestii, jaką 
musimy w najbliższym czasie rozwiązać, 
będzie odtworzenie potencjału do kształ-
cenia kandydatów na żołnierzy zawodo-
wych: zarówno ludzkiego, jak i laborato-
ryjnego. Na odbudowę tego potencjału 
będą potrzebne środki � nansowe. Znaczną 
ich część musimy pozyskać sami ze źródeł 
zewnętrznych. Nie ukrywam, że bardzo li-
czymy na współpracę z polskim przemys-
łem obronnym. Kontakty na linii WAT – 
polski przemysł obronny mają też ogrom-
ne znaczenie w kontekście procesów integ-
racyjnych, jakie zachodzą obecnie w Unii 
Europejskiej. Polska „zbrojeniówka” pot-
rzebuje silnego zaplecza naukowo-badaw-
czego, które tworzy postęp, bo tylko dzięki 
niemu ma szansę na przetrwanie. To wielka 
szansa dla naszej uczelni i musimy ją od-
powiednio wykorzystać. Stąd też m.in. po-
mysł, aby część prac magisterskich i dok-
torskich przygotowywanych przez naszych 
studentów i absolwentów była pracami in-
spirowanymi i zlecanymi przez polski prze-
mysł zbrojeniowy, a nasi ludzie częściej 
niż dotychczas odbywali praktyki w tego 
typu � rmach.

Kolejnym strategicznym kierunkiem 
działania jest odtworzenie kształcenia 
w WAT studentów z zagranicy (na świe-
cie praktykuje się wysyłanie osób na stu-
dia do tych krajów, z których pozyskuje się 
uzbrojenie), stąd też m.in. rozmowy z kie-
rownictwem irackich sił zbrojnych.

W kształceniu studentów, a przy okazji 
w promocji polskiej „zbrojeniówki” oraz 
wizerunku Akademii w kraju i za gra-
nicą, pomocne byłoby stworzenie Par-
ku Polskiego Uzbrojenia, skupiającego 
wszystko to, co produkuje polski przemysł 
zbrojeniowy i co wymyślili w tej dziedzi-
nie polscy naukowcy. Pomysł utworze-
nia takiego Parku na terenie WAT został 
przychylnie odebrany w resorcie obrony, 
w Ministerstwie Gospodarki i w przemyś-
le obronnym, co rokuje dużymi szansami 
jego realizacji.

W sierpniu będziemy obchodzić ko-
lejną rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Wspólnie z Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego organizujemy na terenie 
naszej uczelni wielkie widowisko historycz-
ne. W hangarze zostaną wystawione m.in. 
fragmenty Halifaxa – samolotu niosącego 
pomoc powstańczej Warszawie, zestrzelone-
go w okolicy Tarnowa. Przez kilka kolejnych 
miesięcy ekspozycja będzie udostępniana 
wycieczkom szkolnym i wszystkim, któ-
rzy zechcą ją obejrzeć. Zależałoby nam, aby 
w imprezie wzięły udział najwyższe władze 
państwowe i wielu gości z zagranicy.

Dziękuję za rozmowę.
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Jest uznanym i nie-
kwestionowanym
autorytetem 
w skali krajowej 
i światowej w za-
kresie dróg kole-
jowych. Jego dro-
ga życiowa może 
być przykładem 
do naśladowania 
dla młodych pra-
cowników nauki 
oraz inżynierów, 

którzy rozpoczynają karierę zawodową. 
Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Bałuch, bo 
o Nim mowa, obchodzi w tym roku jubi-
leusz 75-lecia urodzin i 55-lecia pracy za-
wodowej. Dostojnemu Jubilatowi życzy-
my dużo zdrowia oraz dalszej satysfakcji 
z pracy w naszej Alma Mater.

Henryk Bałuch urodził się 24.05.1932 
we Lwowie. W 1949 r., po ukończeniu szko-
ły zawodowej w Przemyślu i uzyskaniu dy-
plomu ślusarstwa i tokarstwa metalowego 
wstąpił do 4-letniego Liceum Techniczne-
go Powszechnej Organizacji Służba Polsce 
we Wrocławiu. Wydział kolejowy tej szko-
ły, którą w międzyczasie przemianowano 
na Technikum Budowlano-Drogowe w Oleś-
nicy, ukończył przedterminowo w 1952 r. 
i rozpoczął pracę na PKP. Po złożeniu egza-
minów służbowych pełnił wiele funkcji w jed-
nostkach wykonawczych, poczynając od toro-
mistrza. Skierowany został przez PKP na stu-
dia stacjonarne na Politechnikę Warszawską, 
którą ukończył w 1957 r., uzyskując dyplom 
inżyniera komunikacji. Następnie pracował 
w służbie drogowej PKP, w rejonie rozbudo-
wywanych węzłów przygranicznych Żurawi-
ca-Medyka, gdzie odpowiadał za stan dróg 
kolejowych i obiektów inżynierskich. Kiero-
wał też robotami niespotykanymi w polskim 
kolejnictwie, jakie wykonywano przy rozbu-
dowie urządzeń i obiektów przeładunkowych 
w tych największych portach lądowych.

Natknąwszy się na trudne problemy bu-
dowlano-eksploatacyjne i uzupełniając swe 
studia, rozpoczął wówczas systematyczne ob-
serwacje i pomiary w zakresie dróg kolejo-
wych, co znalazło odbicie w jego pierwszych 
oryginalnych publikacjach. Zainteresowania 
badawcze i śmiałe zrealizowane projekty przy 
modernizacji węzłów kolejowych zadecydo-
wały o służbowym przeniesieniu go w 1963 
r. do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju 
Techniki Kolejnictwa (COBiRTK) w War-
szawie, gdzie zajmował się przystosowaniem 
nawierzchni kolejowej do dużego natężenia 
ruchu i zwiększonych prędkości pociągów. 

JUBILEUSZ PROFESORA BAŁUCHA
Problematyka ta stanowiła przedmiot jego 
rozprawy doktorskiej obronionej w 1966 r. 
W tym samym roku powierzono mu kie-
rowanie Zakładem Dróg Kolejowych tego 
Ośrodka. W kolejnych latach przedmiotem 
badań dr. inż. H. Bałucha były nowe rozwią-
zania w rozjazdach kolejowych. Z problema-
tyki tej habilitował się w roku 1969. W tym 
samym roku powierzono mu stanowisko za-
stępcy dyrektora COBiRTK ds. naukowo-ba-
dawczych.

Kierując działalnością badawczą Ośrod-
ka i rozwojem kadr badawczych, nie zaprzes-
tał prowadzenia własnych prac naukowych, 
co dało mu w 1973 r. tytuł profesora nad-
zwyczajnego, a w roku 1980 – profesora zwy-
czajnego.

W latach 1979-1990 prof. H. Bałuch pełnił 
obowiązki dyrektora naczelnego COBiRTK, 
które następnie przekształcono w Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK). 
Z ramienia Ministerstwa Komunikacji koor-
dynował też współpracę badawczą jednostek 
tego resortu z organizacjami badawczymi De-
partamentu Transportu USA.

Na dorobek prof. Bałucha składa się 
10 książek, w tym 5 autorskich monografi i, 
5 książek współautorskich, z czego 4 pod jego 
redakcją, 260 artykułów opublikowanych 
w kraju i za granicą, dziesiątki recenzji, eks-
pertyz i opinii, kilka patentów i kilkadziesiąt 
opracowań niepublikowanych. Prace prowa-
dzone przez niego w kraju i w komitetach 
ekspertów Europejskiego Instytutu Kolej-
nictwa (ERRI) w Utrechcie wniosły trwały 
wkład do teorii nawierzchni kolejowej.

Jubilat jest autorem wielu oryginalnych 
metod, m.in. określania odchyłek dopusz-
czalnych w torach i rozjazdach, optymalizacji 
układów geometrycznych torów i rozjazdów, 
teorii degradacji nawierzchni, oceny jakości 
robót nawierzchniowych. Zyskał uznanie 
w kręgach międzynarodowych i cytowany 
jest jako twórca nowej specjalizacji, tj. teo-
rii diagnostyki dróg kolejowych. Jako jeden 
z pierwszych naukowców w Europie rozpo-
czął prace nad systemami wspomagania de-
cyzji w zakresie dróg kolejowych. W latach 
1990-2006 opracował 7 komputerowych sy-
stemów doradczych ułatwiających podej-
mowanie decyzji w drogach kolejowych. 
Ich podstawy teoretyczne zawarł w mono-
grafi i Wspomaganie decyzji w drogach kolejo-
wych (KOW, 1994). Były to pionierskie prace 
wyprzedzające w tym zakresie myśl technicz-
ną powstającą w krajach zachodnich, dlatego 
został zaproszony do grona ekspertów za-
granicznych, którzy opracowali europejski 
system ECO-TRACK (ekonomiczny tor). 
Z ramienia ERRI w 1996 r. przeprowadził 

badania i wydał opinię rozstrzygającą bardzo 
trudny problem, jaki wystąpił na budowie 
stacji metra w Atenach (Sepolia).

Pracując intensywnie naukowo, cały czas 
prowadzi działalność dydaktyczną. Od 1990 
r. jest profesorem zwyczajnym WAT. Tutaj 
wykłada i kieruje pracami doktorskimi, dy-
plomowymi i podyplomowymi, opiekuje się 
studentami z Koła Naukowego „Inżynieria”. 
Opracował i recenzował wiele programów 
studiów oraz metodyk wspomagania pro-
cesu dydaktyczno-naukowego. Preferuje no-
watorskie podejście do ustawicznego kształ-
cenia inżynierów wojskowych i cywilnych. 
W latach 90. zorganizował pięć kierunków 
studiów podyplomowych prowadzonych 
wspólnie z Politechniką Gdańską dla kole-
jowej kadry technicznej i był ich kierowni-
kiem naukowym. Wypromował dziewięciu 
doktorów. Jeden z jego uczniów jest profeso-
rem dróg kolejowych na Uniwersytecie Delft  
w Holandii, inny doktorant – zastępcą dyrek-
tora infrastruktury kolei węgierskich. Za swe 
zasługi w kształceniu kadr uzyskał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, a 2006 r. został 
uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi 
dla Wojskowej Akademii Technicznej.

Prof. Bałuch ma bardzo duży dorobek 
wdrożeniowy. Jest on jednym z twórców tzw. 
ciężkiej nawierzchni na PKP, tj. zespołu prac 
i przedsięwzięć, w wyniku których wybrano 
w Polsce właściwy kierunek modernizacji 
dróg kolejowych. W ramach tego zadania, 
obejmującego całe kolejnictwo i przemysł, wy-
konano dziesiątki badań i projektów, unowo-
cześniono produkcję, wprowadzono na PKP 
nowe maszyny i urządzenia, wyprodukowano 
tysiące kilometrów szyn, miliony podkładów 
i przytwierdzeń. Autorstwa Profesora są też 
liczne postanowienia zawarte w przepisach 
i instrukcjach stosowanych na PKP wynika-
jące z jego badań, założenia do projektu Cen-
tralnej Magistrali Kolejowej, nowe metody 
diagnostyczne nawierzchni itp.

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnic-
twa w okresie 20 lat, w ciągu których prof. 
Bałuch pełnił funkcje kierownicze osiągnę-
ło wiele sukcesów potwierdzonych złotymi 
i srebrnymi medalami na wystawach świa-
towych, dziesiątkami patentów i setkami 
wdrożeń. O poziomie naukowym tych opra-
cowań świadczy to, że ok. 40 pracowników 
uzyskało w tym czasie stopnie doktorów 
nauk technicznych, kilku stopnie doktorów 
habilitowanych, a ok. 50 pracowało w mię-
dzynarodowych komitetach badawczych.

O autorytecie Jubilata świadczą pełnio-
ne przez niego funkcje z wyboru. Jest m.in. 
członkiem Komitetu Transportu PAN, człon-
kiem kolegium redakcyjnego Archives of Ci- Fo
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vil Engineering, przewodniczącym Komisji 
Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji. 10 lat temu został wybrany 
na członka rzeczywistego Akademii Trans-
portu Rosji. Za całokształt swojej działalności 
naukowej i dydaktycznej był wielokrotnie wy-
różniany odznaczeniami resortowymi i pań-
stwowymi, m.in. Krzyżami: Kawalerskim, 
Ofi cerskim i Komandorskim OOP.

Osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz 
inżynierskie i organizatorskie zdobyte pra-
cowitością, rzeczowością i sprawnością in-
telektualną, przy ujmującej kulturze osobis-
tej, wrażliwości i koleżeńskości, zjednały 

mu w kraju i za granicą niekwestionowa-
ny szacunek, sympatię i uznanie środowisk 
techniczno-twórczych.

30 maja br. na zorganizowanym z okazji 
jubileuszu spotkaniu pracowników Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, dziekan 
prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnic ki wręczył 
Jubilatowi szablę kozacką symbolizującą mi-
litarne aspekty występujące w jego działalno-
ści zawodowej. Uczestniczący w spotkaniu 
przekazali Profesorowi życzenia zdrowia i sił 
twórczych w dalszej owocnej pracy w szkole-
niu i wychowaniu przyszłych pokoleń inży-
nierów budownic twa lądowego naszej Aka-

demii. Życzono również dalszych sukcesów 
w pracy nau kowo-dydaktycznej realizowanej 
w WAT oraz w innych strukturach nauko-
wych i stowarzyszeniach, w których obecnie 
działa Profesor.

Przez 17 lat pracy Jubilata w WAT ściś-
le z nim współpracowałem, więc pragnę 
osobiście podziękować za naszą wspaniałą 
dotychczasową współpracę naukową, którą 
sobie bardzo cenię. Czuję się zaszczycony, 
mogąc być współpracownikiem Profeso-
ra. Jednocześnie żywię nadzieję na dalszą 
i owocną współpracę.

prof. dr hab. inż. Jan Marszałek
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Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2007 r.:
• uhonorował wpisem do „Złotej Księgi 

Dokonań Wojskowej Akademii Tech-
nicznej” następujące osoby: prof. dr. 
hab. inż. Mariana Dacko, prof. dr. hab. 
inż. Stanisława Ochelskiego, prof. dr. 
hab. inż. Jana Osieckiego

• w związku z wygaśnięciem mandatu 
członka komisji senackiej przez przed-
stawicieli studentów i doktorantów, do-
konał następujących zmian w składzie 
komisji senackich:
– Komisja ds. kształcenia – odwoła-

no ze składu: Piotra Fronca (student 
WCY), Karola Kowalczyka (student 

SENAT POSTANOWIŁ
WMT), mgr. inż. Mariusza Stawow-
skiego (doktorant WCY), Marka 
Szewczyka (student WEL); powoła-
no do składu: st. szer. pchor. Michała 
Arabasza (student WME), Macieja 
Lekiewicza (student WCY), Barto-
sza Różańskiego (doktorant WCY)

– Komisja ds. nauki – odwołano 
ze składu Emila Zarzeckiego (stu-
dent WEL); powołano do składu Szy-
mona Wołoszynka (student WEL)

– Komisja ds. studenckich i doktoran-
ckich – odwołano ze składu Martę 
Szynkowską (studentka WIG); po-
wołano do składu Rafała Kolbicza 
(student WCY)

• uchwalił korektę planu rzeczowo-fi nan-
sowego WAT na 2007 rok

• stwierdził zgodność Regulaminu Samo-
rządu Studenckiego Wojskowej Akade-
mii Technicznej im. Jarosława Dąbrow-
skiego z ustawą Prawo o szkolnictwie 
wyższym i Statutem WAT

• ustalił następujące terminy zwyczaj-
nych posiedzeń Senatu WAT w roku 
akademickim 2007/2008: 11 październi-
ka 2007 r., 22 listopada 2007 r., 20 grud-
nia 2007 r., 31 stycznia 2008 r., 28 lu-
tego 2008 r., 27 marca 2008 r., 24 kwiet-
nia 2008 r., 29 maja 2008 r., 26 czerw-
ca 2008 r.

Pełną treść wszystkich uchwał
podjętych przez Senat WAT

w dniu 21 czerwca 2007 r. można znaleźć 
na stronie: www.wat.edu.pl

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WAT – POCZĄTEK NOWEJ KADENCJI

Wydaje się, że to było niedawno, a jednak 
upłynęły już ponad 4 lata od chwili, gdy 
zebrała się 37-osobowa grupa entuzjastów, 
aby wskrzesić do funkcjonowania Stowa-
rzyszenie Absolwentów Wojskowej Aka-
demii Technicznej – SAWAT. Na Zjeździe 
Założycielskim powołano Zarząd Głów-
ny, którego pierwsza, 4-letnia kadencja 
dobiegła właśnie końca.

W celu podsumowania dokonań, wyb-
rania nowych władz i ustalenia programu 
działania na przyszłość na 14 czerwca b.r. 
zwołano walny zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy. Przybyli nań najbardziej aktywni 
członkowie Stowarzyszenia – nie zabrakło 
zastępcy rektora WAT, płk dr hab. inż. Zyg-
munta Mierczyka, prof. nadzw. WAT, oraz 
prorektora ds. kształcenia, prof. dr. hab. inż. 
Radosława Trębińskiego. Pojawili się też go-
ście z Węgier, zagraniczni absolwenci naszej 
uczelni. W towarzystwie attache ambasady 
węgierskiej, p. Pétera Nagy przybyła na Zjazd 
delegacja Węgierskiego Stowarzyszenia Ma-
gistrów WAT: prezes WSMWAT, p. Péter Sza-

bo oraz członkowie tegoż Stowarzyszenia: pp. 
Istvan Tátrai i Frigyes Glodi. Na ich wniosek 
Zjazd podjął uchwałę o nawiązaniu ofi cjal-
nej współpracy pomiędzy obydwoma sto-
warzyszeniami. Kolejną inicjatywą naszych 
gości, która uzyskała akceptację Zjazdu, było 
zadeklarowanie przez oba stowarzyszenia 
wspierania inicjatywy nawiązania partner-
skich stosunków pomiędzy dzielnicą Buda-
pesztu – Ujpest, w której ma swoją siedzibę 
WSMWAT a Bemowem.

W sprawozdaniu ustępującego Zarządu, 
które wygłosił prezes SAWAT, prof. dr hab. 
inż. Wiesław Sobieraj, przypomniano naj-
ważniejsze efekty dotychczasowej działal-
ności Stowarzyszenia. Uzyskało ono osobo-
wość prawną i spełniło wszystkie formalne 
wymogi do sprawnego, zgodnego z prze-
pisami funkcjonowania na terenie całe-
go kraju; aktywnie uczestniczyło w działa-
niach związanych z utrzymaniem autonomii 
naszej uczelni, nawiązując w tym zakresie 
współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
WAT. Wielokrotnie zaznaczało swą obec-
ność podczas wybranych imprez, organizo-

wanych w Akademii, a członkowie Stowa-
rzyszenia wspierali swą pomocą organizację 
zjazdów koleżeńskich naszych absolwentów. 
Nastąpił znaczny, 400% wzrost liczby człon-
ków Stowarzyszenia, a jego odznaka człon-
kowska stała się drugim, po „absolwentce”, 
najchętniej noszonym znakiem przynależ-
ności do naszego środowiska.

Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium, 
a jako główne zadania w działalności Stowa-
rzyszenia w nowej kadencji przyjęto, obok 
realizacji wspomnianych już inicjatyw wy-
nikających ze współpracy z Węgierskim Sto-
warzyszeniem Absolwentów WAT, dalszy 
wzrost szeregów umożliwiający utworze-
nie terenowych Oddziałów Stowarzyszenia, 
wzrost aktywności na terenie uczelni, a tak-
że lepszą popularyzację bieżącej działalnoś-
ci organizacji nie tylko wśród jej członków, 
ale w całej naszej społeczności.

Nowemu Zarządowi Głównemu, którego 
prezesem na kolejną kadencję został wybrany 
ponownie prof. dr hab. inż. Wiesław Sobieraj 
życzymy pomyślnej i owocnej działalności.

Grzegorz Sundman
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POMYŚLNY KONIEC

Podczas ceremonii podsumowania kur-
sów zastępca komendanta WAT płk dr hab. 
inż. Zygmunt Mierczyk, w obecności m.in. 
prodziekana WMT ds. studenckich dr. hab. 

inż. Andrzeja Skomry i dyrektora Instytutu 
Elektromechaniki WMT prof. dr. hab. inż. 
Józefa Gacka, wręczył świadectwa ukończe-
nia kursów wszystkim ich uczestnikom oraz 

nagrody książkowe tym, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki. Są to: mjr Wojciech Furma-
nek, mjr Robert Kamiński, mjr Krzysztof 
Murawski i mjr Robert Panowicz. Na za-
kończenie uroczystości płk Zygmunt Mier-
czyk pogratulował ofi cerom uzyskanych 
wyników oraz życzył im sukcesów w po-
mnażaniu dorobku naukowo-dydaktycz-
nego Akademii.

płk Ryszard Woźniak

PS   Już półmetek osiągnęły studia podyplo-
mowe pn. „Zaawansowane techniki i meto-
dy pracy dydaktycznej”, realizowane w ra-
mach tej samej Strategii..., w których uczest-
niczy 21 ofi cerów.

KURS NATO ZAKOŃCZONY

es z Portugalii, która nota bene ukończyła 
kurs na pierwszej pozycji. – Mieliśmy wspa-
niałą okazję wymiany doświadczeń z ko-
legami z różnych krajów, a organizatorzy 
stworzyli znakomitą atmosferę tu w Wojs-
kowej Akademii Technicznej, ale i podczas 
poznawania Polski. Bardzo mi się w Wa-
szym kraju podobało – dodała.

– Po przyjeździe na kurs zostałem bar-
dzo pozytywnie i mile zaskoczony – powie-
dział przysłuchujący się naszej rozmowie

płk Nikolaos Chaidaroglov z Grecji. – Jestem 
w Polsce i w WAT pierwszy raz i wywożę bar-
dzo pozytywne wrażenia. W Akademii panuje 
twórcza atmosfera i jeśli macie wszystkich 
takich wykładowców, jak ci, którzy praco-
wali z nami, to serdecznie gratuluję – byli 
znakomici. Może trochę lepsze powinny być 
materiały,  jakie otrzymaliśmy, ale general-
nie wyjeżdżam bardzo zadowolony. Dobra 
robota – podsumował pułkownik.

Jerzy Markowski

Wręczeniem dyplomów zakończyła się 
czwarta już edycja kursu specjalistycznego 
„STANDARDIZATION WITHIN NATO” 
organizowanego wspólnie przez Katedrę 
Logistyki Wydziału Mechanicznego WAT, 
Agencję Standaryzacyjną NATO (NSA) 
oraz Wojskowe Centrum Normalizacji, 
Jakości i Kodyfi kacji.

W tej edycji kursu, który trwał od 12 
do 20 czerwca br., uczestniczyło 17 specja-
listów z zakresu normalizacji z 10 krajów 
(m.in. Grecji, Czech, Łotwy, Litwy, Portu-
galii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii 
oraz USA). Zajęcia,  w języku angielskim, 
prowadziła głównie kadra Katedry Logistyki 
WME WAT, wspierana przez specjalistów 
z Agencji Standaryzacyjnej NATO (m.in. 
zastępcę dyrektora NSA, Włocha, płk. Ce-
sare Ballducciego), Wojskowego Centrum 
Normalizacji, Jakości i Kodyfi kacji oraz 
Polskiej Akademii Nauk.

To był świetnie zorganizowany kurs – 
powiedziała Sofi a Claudia Carvalho Marqu-
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Tegoroczni laureaci kursów specjalistycznych (od 
lewej – mjr Wojciech Furmanek, mjr Robert Kamiń-
ski, mjr Krzysztof Murawski i mjr Robert Panowicz) 
otrzymali od płk. Zygmunta Mierczyka nagrody 
książkowe

Pomyślnie zdanymi egzaminami końcowymi (w dniu 28.05.2007) oraz uroczys-
tym wręczeniem świadectw i nagród (w dniu 14.06.2007) zakończyły się kursy dla 
żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Akademii pt. „Nowoczesna logistyka 
szkoły wyższej” oraz „Nowoczesny warsztat pracy pracownika naukowo-dydak-
tycznego i naukowo-technicznego szkoły wyższej”, które od dwóch lat organizuje 
Wydział Mechatroniki (WMT) przy udziale Wydziału Techniki Wojskowej (WTW) 
w ramach Strategii realizacji systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawo-
dowych w Wojskowej Akademii Technicznej. W tegorocznym cyklu kursów udział 
wzięło 27 ofi cerów.
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W konferencji wzięło udział 78 osób 
reprezentujących najważniejsze krajowe 
instytucje działające w obszarze radioelek-
troniki, w tym z: Politechniki Warszawskiej, 
Politechniki Śląskiej, Politechniki Białostoc-
kiej, PIT, Politechniki Gdańskiej, Wojsko-
wego Instytutu Higieny i Epidemiologii, 
Wojskowego Instytutu Łączności, Centrum 
Techniki Morskiej, Wojskowego Instytu-
tu Techniki Inżynieryjnej oraz z Akade-
mii Marynarki Wojennej. W konferencji 
uczestniczył też przedstawiciel Politech-
niki Lwowskiej. Na zaproszenie organiza-
torów odpowiedzieli m.in.: gen. bryg. rez. 
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – peł-
nomocnik ministra obrony narodowej ds. 
restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego, 
dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – prorektor 
Politechniki Warszawskiej ds. studenckich, 
dr inż. Andrzej Witczak – kanclerz PW, 
dr inż. Wojciech Kocańda – pełnomocnik 
rektora WAT ds. studenckich, dr hab. inż. 
Grzegorz Różański – dziekan WEL WAT, 
dr inż. Wiesław Klembowski – zastępca 
dyrektora Przemysłowego Instytutu Tele-
komunikacji, gen. bryg. rez. dr Bronisław 
Peikert – były komendant Wyższej Ofi cer-
skiej Szkoły Wojsk Radiotechnicznych w Je-
leniej Górze.

Celem konferencji, funkcjonującej 
w cyklu dwuletnim, jest integracja krajo-
wego środowiska związanego z radioelek-
troniką. Powinno to sprzyjać rozwojowi 
niezwykle ważnej współpracy, szczególnie 
między krajowymi ośrodkami naukowy-
mi, jednostkami badawczo-rozwojowymi 
oraz przemysłem. Zarówno tegoroczna, 
jak i poprzednia konferencja, stanowiły 
kontynuację takich konferencji, jak: „Przet-
warzanie sygnałów radiolokacyjnych” or-
ganizowanej przez Przemysłowy Instytut 
Telekomunikacji; „Sterowanie i Regulacja 
w Radiolokacji i Obiektach Latających” or-
ganizowanej głównie przez Wyższą Szko-
łę Ofi cerską Wojsk Radiotechnicznych; 
„Problemy Współczesnej Radiolokacji” 
organizowanej przez nasz Instytut Radio-
elektroniki.

Konferencja jest ponadto elementem 
łańcucha tego typu działań, do których za-
licza się organizowane przez Politechnikę 
Warszawską, również w cyklu dwuletnim, 
Signal Processing Symposium z udziałem 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA RADIOELEKTRONIKÓW
Druga Konferencja Naukowa „Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne” (UiSR 2007) 
odbyła się w dniach 13-15 czerwca br. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MA-
ZOWSZE w Soczewce koło Płocka. Organizatorem imprezy, odbywającej się pod pa-
tronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, był Instytut Radioelektroniki 
z Wydziału Elektroniki WAT.

międzynarodowym i przedsięwzięcia o skali 
międzynarodowej, takie jak MIKON oraz 
International Radar Symposium w ramach 
Microwave & Radar Week.

Po recenzjach na konferencję zakwalifi -
kowano 53 referaty, wygłoszono 50 (pełne 
wersje referatów ukazały się w „Biuletynie 
WAT”, numer specjalny 2, vol. LVI, 2007). 
W programie spotkania znalazły się za-
równo tematy związane z techniką mikro-
fal, radarami, przetwarzaniem sygnałów, 
antenami oraz kompatybilnością elektro-
magnetyczną, jak i dotyczące akustoelek-
troniki. W obszarze zainteresowań były 
także urządzenia i systemy specjalne. Taką 
ciekawą formułę narzuciło zresztą samo 
życie, w którym stopniowo zacierają się 
dotychczasowe istotne różnice koncepcyj-
ne oraz aplikacyjne między urządzeniami 
przeznaczonymi do zastosowań cywilnych 
i wojskowych. Wynika to niestety z rozwo-
ju terroryzmu w skali światowej. Powodu-
je on, że np. cywilna komunikacja lotnicza 
stanęła w obliczu poważnych wyzwań za-
rezerwowanych dotąd jedynie dla sektora 
wojskowego.

Potrzeby użytkowników oraz postępy 
technologii powodują, że oprócz proce-
sów unowocześniania instalacji klasycz-
nych intensywnie rozwijają się nowe apli-
kacje. Dotyczy to m.in. sensorów w pos-
taci UWB Radar (Ultra Wide Band) słu-
żących do lokalizacji istot żywych zasy-
panych gruzami oraz osób przebywają-
cych za przeszkodami (Through the Wall 
Detection). Radary geofizyczne (GPR = 
Ground Penetrating Radar) stosowane 
są nie tylko do wykrywania nieciągłości 
struktury gruntu oraz do detekcji róż-
nych podziemnych instalacji, lecz także 
do wykrywania min. W kilku krajach co-
raz szybciej zaczyna się rozwijać techno-
logia z zakresu THz. Bardzo dużego zna-
czenia nabierają problemy wykrywania 
i identyfikacji osób oraz różnych obiek-
tów poruszających się na płycie lotniska. 
Bardzo ważne stają się zagadnienia zwią-
zane z detekcją oraz identyfikacją impro-
wizowanych ładunków wybuchowych. 
Niezwykle przydatne w tym względzie 
okazują się tzw. elektroniczne nosy. Cią-
gle nowe wyzwania pojawiają się w ob-
szarze urządzeń i systemów nawigacyj-

nych, szczególnie w aspekcie ich odpor-
ności na zakłócenia. W końcu szerokim 
frontem wchodzi radioelektronika, także 
do zastosowań biomedycznych.

Szeroko rozumiana radioelektronika 
doskonale nadaje się do rozwiązywania 
wciąż nowych, coraz trudniejszych prob-
lemów. Wynika to z szybkiego rozwoju za-
równo metod przetwarzania sygnałów, jak 
i technologii. Dysponujemy coraz lepszy-
mi konwerterami A/C oraz C/A pozwa-
lającymi projektować urządzenia w dużej 
części programowe określane mianem 
Software Defined Radio. Oprócz klasycz-
nych sygnałów radiowych, coraz większe 
zainteresowanie wzbudzają np. sygnały 
szumowe (NRT = Noise Radar Techno-
logy). Ciągle poszerza się zakres zastoso-
wań specyficznych metod przetwarzania 
sygnałów, takich jak np. STAP (SPACE 
TIME ADAPTIVE PROCESSING) oraz 
metod wykorzystujących przekształcenia 
sygnałów w dziedzinie czas – częstotli-
wość i innych.

Budowane przez nas urządzenia powin-
ny być ciche. W aplikacjach militarnych do-
tyczy to instalacji określanych mianem LPI 
(Low Probability of Intercept), natomiast 
w zastosowaniach cywilnych wymóg ci-
chości wiąże się z oczywistym wymaganiem 
minimalizowania zaśmiecania środowiska 
niepotrzebnymi emisjami.

Duże znaczenie zadań realizowanych 
w naszym środowisku radioelektroników 
potwierdza fakt, że dobrze wpisują się one 
w programy badawcze zarówno krajowe, 
jak i międzynarodowe, a w tym europej-
skie. Szczególnie w Krajowym Programie 
Ramowym dotyczy to strategicznego ob-
szaru badawczego nr V pt. „Bezpieczeńs-
two” zawierającego następujące priory-
tetowe kierunki badań: Zarządzanie kry-
zysowe w państwie; Systemy wczesnego 
ostrzegania o sytuacjach kryzysowych; 
Bezpieczeństwo systemów informacyj-
nych w cyberprzestrzeni; Materiały, pod-
zespoły, sensory i struktury do systemów 
bezpieczeństwa. Podobnie jest w przypad-
ku 7. Programu Ramowego UE, progra-
mów RTO/NATO, EDA (European De-
fence Agency) itd.

dr hab. inż. Adam Kawalec
przewodniczący Komitetu Naukowego
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ZJAZD PIONIERÓW FIZYKI TECHNICZNEJ
Fizyka techniczna w naszej uczelni była 
od zawsze kierunkiem elitarnym. Właś-
nie mija 45 lat od uruchomienia kształce-
nia na kierunku fi zyka techniczna w WAT 
oraz 40 lat od pierwszej promocji specja-
listów fi zyków. Z tej okazji w dniach 21-22 
czerwca br. odbył się zjazd 16 jej pierw-
szych absolwentów oraz absolwentów z lat 
następnych i zaproszonych gości, który 
na uroczystym posiedzeniu Rady Wydzia-
łu Nowych Technologii i Chemii otworzył 
zastępca komendanta WAT płk dr hab. 
inż. Zygmunt Mierczyk.

Już wielce wymowny jest sam fakt, 
że inicjatorem utworzenia w Akademii kie-
runku fi zyka techniczna był wybitny uczo-
ny, wówczas płk prof. dr hab. inż. Sylwester 
Kaliski. To On przedstawił założenia prog-
ramowe pionierskiego w Polsce kierunku 

studiów oraz podkreślił potrzebę i zamiar 
kształcenia kadr naukowców w dziedzinach 
tak nowoczesnych jak: elektronika kwanto-
wa, lasery, fi zyka jądrowa, dozymetria, fi -
zyka ciała stałego, fi zyka metali, detektory 
promieniowania, ciekłe kryształy, teoria 
drgań i inne. Studia były niezwykle trud-
ne, dla wyselekcjonowanej grupy i trwały 
5,5 roku. Profesor Kaliski nie ukrywał tego, 
mówiąc do wybranych studentów wprost: 
dostaniecie solidnie w kość, ale kto wytrwa, 
ten wygra bardzo dużo. Kariera naukowa 
przed wami.

Sformułowania „nowy”, „perspekty-
wiczny”, „trudny”, „dla najlepszych” bynaj-

mniej nie odstawały od rea-
liów. Nie wszyscy byli w stanie 
wytrzymać trudy kształcenia. 
Program studiów był inter-
dyscyplinarny z większą niż 
na innych wydziałach ilością 
egzaminów w sesji, a materiał 
do opanowania był ogrom-
ny. Ale nie ulega wątpliwości, 
że przez wiele lat na tym kie-
runku kształcili się wybitni 
naukowcy przynoszący pres-
tiż i renomę uczelni. Te pięk-
ne dni były konsekwencją wy-
boru trudnego, lecz pięknego 
kierunku studiów, jakim jest fi -
zyka techniczna – stwierdzali 
podczas zjazdu absolwenci.

Z grona absolwentów tego 
kierunku wywodzi się laure-
at „polskiego Nobla” w dzie-
dzinie nauk technicznych, 
członek korespondent PAN, 
prof. Antoni Rogalski oraz 
kilkudziesięciu profesorów 
i samodzielnych pracowników 
naukowych do dzisiaj pracu-
jących w uczelni. Obecny zas-

tępca komendanta i prorektorzy ds. kształ-
cenia oraz ds. naukowych są także absol-
wentami fi zyki technicznej.

Absolwenci I promocji doskonale pa-
miętali aulę F, gdzie bronili swoich prac 
magisterskich, a teraz uczestniczyli w od-
słonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej 
prof. Sylwestrowi Kaliskiemu. Przy okazji 
zjazdu spotkali się także z kadrą Instytutu 
Optoelektroniki, który w dużej mierze kon-
tynuuje i twórczo rozwija prace zapoczątko-
wane czterdzieści lat temu. Była też okazja 
do odwiedzenia zakładów Instytutu Fizyki 
Technicznej na WNT – radiometrii i moni-
toringu skażeń, fi zyki i technologii ciekłych 
kryształów oraz zakładu chemii. Podsumo-
wania zjazdu dokonał jego współorganiza-
tor, dziekan Wydziału Nowych Technologii 
i Chemii prof. Krzysztof Czupryński.

Jerzy Markowski

promieniowania, ciekłe kryształy, teoria 

dostaniecie solidnie w kość, ale kto wytrwa, 

przed wami
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PRYWATNOŚĆ W INTERNECIE

Większość programów instalowanych 
na komputerze użytkownika, aby przechwy-
tywać informacje o nim stanowią trojany 
(konie trojańskie). Na ogół użytkownik in-
staluje je samodzielnie, zachęcony atrakcyj-
ną funkcją jakiegoś programu, np. kalenda-
rza lub wygaszacza ekranu. Jest to głównie 
oprogramowanie typu freeware (darmowe) 
lub shareware (wersje testowe). Ich ukry-
te funkcje to np. analizowanie informacji 
na inwigilowanym komputerze, gromadze-
nie jej, a następnie przesyłanie do zlecenio-
dawcy. Często monitorowanie obejmuje 
przechwytywanie haseł, a także aktywność 
internauty w sieci.

Spyware i ich odmiany (m.in. kylog-
gery, dialery, adware’y) są to wirusy, któ-
re w sposób ukryty gromadzą informacje 
o użytkowniku komputera i bez jego wie-
dzy przesyłają je do zleceniodawcy. Danymi 
tymi bywają, oprócz informacji o zasobach, 
także informacje o treściach (poczta, do-
kumenty, hasła, numery kart kredytowych 
itp.). Spyware, podobnie jak trojany, zwykle 
są instalowane w programach typu freeware 
i shareware, w odróżnieniu od nich nie in-
stalują się jednak samodzielnie. Adware 
są formą wyskakujących okienek, jednak 
pod pozorem dostarczania, zwykle zbęd-
nych reklam, zbierają informacje o inter-
naucie i wykorzystują je do zwiększenia 
skuteczności kampanii reklamowej. Do wy-
łudzania informacji poufnych wykorzysty-
wane są także metody phishingu (p. „Głos 
Akademicki” nr 11-12/2006).

Cookies umieszczane są na komputerze 
internauty, gdy ten łączy się z serwerami ob-
sługującymi poszczególne strony Internetu. 
Serwery te przydzielają użytkownikowi nu-
mery-identyfi katory. Na podstawie cookies, 
można więc prześledzić, co internauta oraz 
ile razy i dokładnie kiedy oglądał. Jest to re-
lacja zwrotna, umożliwiająca danemu ser-
werowi śledzenie, ilu jego „czytelników” 
jest aktualnie dostępnych, w tym wybrany 
konkretny użytkownik.

Poczynając od Pentium III, każdy pro-
cesor ma wbudowany numer seryjny PSN 
(Procesor Serial Number) umożliwiający 

znalezienie w sieci komputera, w którym 
został zainstalowany. Bez problemu moż-
na odczytać nazwisko właściciela, wpisane 
podczas instalacji programów dane adre-
sowe oraz pełne oprogramowanie, którego 
używa legalnie lub nie.

Google i inne wyszukiwarki odnoto-
wują wszystkie czynności internaty wyko-
nywane za pomocą komputera. Nawet gdy 
użytkownik wykasuje te informacje z kom-

putera, nie znikają one z sieci. By w pełni 
kontrolować hardware i soft ware internau-
tów, fi rmy uciekają się do prostego chwytu 
i oferują darmowe oprogramowanie uła-
twiające przeszukiwanie zbiorów kompute-
ra, które ma „ułatwić” życie użytkowniko-
wi. Oprogramowanie takie często posiada 
instrukcje w języku obcym, zwykle jednak 
wymaga zgody internaty na nieznane mu 
przyszłe efekty eksploatacji.

Na monitorowanie zachowania interna-
tów pozwala także Windows, a wiele innych 
programów stara się go naśladować. Win-
dows gromadzi w określonych miejscach 
(rejestrach) spis zawartości wszystkich dy-
sków komputera, na którym jest zainstalo-
wany. Odczytanie tych informacji nie spra-
wia informatykom większych trudności, 
zaś porównując je z rejestrami ofi cjalnie 
zakupionych programów, można się do-

wiedzieć, które programy są użytkowane 
nielegalnie.

Oprogramowanie Microsoft Office 
od wersji 97 zawiera mechanizm indywi-
dualnego, unikatowego oznaczania każdego 
dokumentu, który został wykonany z jego 
użyciem – GUID (Global Unique Identi-
fi er). Pozwala on zidentyfi kować w dowol-
nym zakątku świata autora każdego doku-
mentu wytworzonego z użyciem MS Word 
lub innego programu pakietu.

Najnowszym zagrożeniem prywatności 
są wirusy typu WebCam (robaki Rbot), któ-
re mają zdolność kontrolowania interneto-
wej kamery dołączonej do zaatakowanego 
komputera. Umożliwiają one wzrokową in-
wigilację określonych miejsc w mieszkaniu, 
domu lub biurze. Jest to tym istotniejsze, 
że aktualnie tysiące kamer śledzą nas co-
dziennie na ulicy, w pracy oraz w instytu-
cjach publicznych. Szacuje się, że w dużych 
europejskich także amerykańskich miastach 
każdy jest codziennie obserwowany przez 
ok. 300 kamer.

Większość użytkowników Internetu 
do wysyłanych e-maili dołącza wizytówki 
z nazwiskiem, nazwą fi rmy, numerem te-
lefonu, a często i z adresem domowym. 
Wizytówki te nie powinny zawierać nicze-
go innego niż adres pocztowy, który i tak 
jest automatycznie dołączany do wiadomo-
ści elektronicznej. Jest to coraz istotniejsze 
w dobie rozwoju wirusów działających w te-
lefonach komórkowych oraz robaków roz-
siewających się poprzez bluetooth.

Programy wywiadowcze instalowa-
ne są bez wiedzy i zgody użytkownika, 
przy wykorzystaniu luk w oprogramowa-
niu. Pozostają w ukryciu, co ułatwia im 
zbieranie pożądanych przez przestępców 
informacji. Mogą uaktywniać się same 
oraz instalować inne oprogramowanie. 
Często usunięcie programów wywiadow-
czych ma charakter pozorny, gdyż używa-
ją one wielu punktów startowych i atrap, 
które umożliwiają powtórną instalację. 
Bywają rozrzucone po całym systemie, 
ale wiele z nich potrafi także instalować 
się we wspólnej lokalizacji.

Tropienie przestępców w wirtualnej 
rzeczywistości to klasyczna walka dobra 
ze złem, przy czym dobro zwycięży wów-
czas, gdy zło wykona pierwszy krok. Szacu-
je się, że dobre prawo może zaradzić tylko 
20% problemów, 20% rozwiąże technolo-
gia, ale ok. 60% może rozwiązać edukacja 
użytkowników Internetu. Życzę wspania-
łych wakacji!

dr inż. Tadeusz Leszczyński

jest automatycznie dołączany do wiadomo-

w dobie rozwoju wirusów działających w te-

Gdy swobodnie żeglujemy w Internecie, narażeni jesteśmy na kontakt z hakerami, 
wirusami, czy choćby konfl ikt użytkowanego przez nas oprogramowania z pro-
gramami wykorzystywanymi w sieci. Wiele zagrożeń czyha jednak na nas przed 
wylogowaniem się z globalnej pajęczyny, a nawet po nim. Umożliwiają one mo-
nitorowanie aktywności internauty, przechwytywanie informacji wprowadzanych 
do formularzy online, a także zdalne sterowanie przejętym komputerem. Nieste-
ty, niska jest świadomość tych zagrożeń nie tylko wśród użytkowników, ale także 
wśród administratorów sieci korporacyjnych.
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Pod pojęciem bezpieczeństwa powszech-
nie rozumie się wiele zagadnień, często nak-
ładających się na siebie. Częścią ogólnie po-
jętego bezpieczeństwa jest inżynieria bezpie-
czeństwa. Dziedzina ta opiera się na dwóch 
fi larach: inżynierii bezpieczeństwa technicz-
nego i inżynierii bezpieczeństwa cywilnego. 
Co rozumiemy pod tymi nazwami? Ogólnie 
rzecz ujmując, inżynieria bezpieczeństwa 
technicznego zajmuje się metodologią pro-
jektowania, budowy i likwidacji obiektów 
technicznych z punktu widzenia racjonalnej 
minimalizacji ich negatywnego oddziaływa-
nia na otoczenie. Stanowi więc uzupełnienie 
klasycznie pojmowanej inżynierii o bardzo 
istotne aspekty bezpieczeństwa. Natomiast 
inżynieria bezpieczeństwa cywilnego zajmu-
je się zapobieganiem i usuwaniem negatyw-
nych skutków wywołanych bezpośrednio 
przez zjawiska naturalne, obiekty techniczne 
i celowe oraz destrukcyjne działanie ludzi.

Standard kształcenia

Pojęcie IB jest w ostatnich latach bar-
dzo popularne. Stąd też zaistniała potrze-
ba wprowadzenia odpowiedniego kierunku 
studiów i w ślad za tym określenia standar-
du kształcenia. 

Propozycję projektu standardu opraco-
wał zespół specjalistów ze Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego i Wojskowej Akademii 
Technicznej. W tym procesie uczestniczyli 
głównie: dr hab. inż. Edward Kołodziński, 
prof. UWM, st. bryg. dr inż. Bogdan Ko-
sowski – prorektor SGSP i moja skromna 
osoba. Od początku prace toczyły się w at-
mosferze burzliwych dyskusji, często o sil-
nym zabarwieniu emocjonalnym. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu członków Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego, a przede 
wszystkim jej przewodniczącego – prof. 
dr hab. inż. Jerzego Błażejowskiego osiąg-
nięto kompromis. Kolejne wersje projektu 

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Od 1.10.2008 Wydział Mechatroniki 
otwiera nowy interdyscyplinarny i cie-
kawy kierunek studiów pod nazwą in-
żynieria bezpieczeństwa (IB). Decyzję 
taką podjął Senat WAT na posiedzeniu 
w dniu 24.05.2007. Biorąc pod uwagę, 
że nowy kierunek studiów jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie rynku pracy 
oraz stanowi ofertę dla przyszłych stu-
dentów WAT, należałoby przedstawić 
więcej szczegółów tej propozycji. 

były szeroko konsultowane ze specjalistami 
z Akademii Morskiej w Szczecinie, Politech-
niki Białostockiej i Politechniki Warszaw-
skiej. Można stwierdzić, że Wydział Me-
chatroniki od początku był zaangażowany 
w powstanie nowego kierunku studiów. 

Na bazie standardów przygotowaliśmy 
plan studiów specjalności: inżynieria bezpie-
czeństwa technicznego i inżynieria bezpie-
czeństwa cywilnego. Absolwenci pierwszej 
specjalności będą posiadali ogólną umiejęt-
ność projektowania, budowy, eksploatacji 
i likwidacji obiektów technicznych, tak aby 
zminimalizować generowane przez te obiekty 
zagrożenie otoczenia, tj.: ludzi, środowiska 
naturalnego i dóbr cywilizacji; zaś drugiej
– umiejętność planowania (w oparciu o właś-
ciwe monitorowanie), koordynacji i realiza-
cji akcji ewakuacyjno-ratowniczych po ka-
tastrofach spowodowanych przez obiekty 
techniczne, zjawiska naturalne i umyślne 
szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu). 
Do powstania planu i programów ramowych 
przedmiotów szczególnie przyczynił się prof. 
dr hab. inż. Włodzimierz Pihowicz z Poli-
techniki Wrocławskiej, który konsultował 
zakresy merytoryczne niektórych przedmio-
tów ze specjalistami z zagranicznych ośrod-
ków zajmujących się od lat tematyką inży-
nierii bezpieczeństwa, m. in. prof. McCau-
ley (Centrum Bezpieczeństwa 
Techniki Jądrowej – Wilmore, 
Kalifornia, USA), prof. Geis-
ler (Uniwersytet Techniczny 
w Hamburgu, Niemcy), prof. 
Neumaier (Politechnika w Fre-
iburgu, Niemcy).

Przygotowanie
Wydziału

Od lat 60. kształciliśmy 
i kształcimy przede wszyst-
kim specjalistów eksploatacji 
różnego typu systemów bro-
ni, a także samolotów i śmig-
łowców oraz urządzeń i sys-
temów mechatronicznych. 
Kształcenie w takim obsza-
rze wiedzy przyczyniło się 
do tego, że Wydział posiada 
aktualnie kadrę bardzo dob-
rze przygotowaną w zakre-
sie mechaniki, budowy ma-
szyn, materiałoznawstwa, 
teorii niezawodności, teorii 
eksploatacji, teorii systemów 
i inżynierii systemów. Z tymi 

obszarami wiedzy powiązana jest teoria 
bezpieczeństwa.

Kształcenie z zakresu wybranej proble-
matyki IB prowadzone było w WMT od lat: 
8 edycji studiów podyplomowych nt. „Bez-
pieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzy-
sowe”, „Ochrona osób i mienia”; na ma-
krokierunku Mechatronika specjalności: 
inżynieria systemów mechatronicznych 
i inżynieria bezpieczeństwa technicznego, 
oraz specjalność inżynieria systemów bez-
pieczeństwa. Na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat działalności zbudowano odpowiednią 
bazę laboratoryjną dostosowaną do inter-
dyscyplinarnych obszarów kształcenia. Baza 
ta może być z powodzeniem wykorzystana 
w ramach kierunku IB.

Dorobek badawczy i naukowy pracow-
ników Wydziału z niektórych obszarów wie-
dzy, składających się na Inżynierię Bezpie-
czeństwa, szczególnie w zakresie inżynierii 
bezpieczeństwa technicznego, na przestrzeni 
ostatnich lat jest znaczący. Spora grupa na-
uczycieli akademickich może z powodze-
niem przekazywać studentom wiedzę opisa-
ną w standardach kształcenia, bazując na bo-
gatym doświadczeniu z dotychczas prowa-
dzonych przedmiotów na kierunkach: me-
chatronika oraz lotnictwo i kosmonautyka.

Jesteśmy w pełni otwarci na współ-
pracę z innymi Wydziałami Akademii. 
Nie jest to podyktowane obawą o nasze 
możliwości, ale – co jeszcze raz podkreślę 
– troską o jakość kształcenia.

prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik,
dziekan WMT
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Praktyka studentów 
w ośrodkach zagranicznych

Uczenie się przez Całe Życie (The Li-
felong Learning Programme) jest to nowy 
program europejski w dziedzinie edukacji 
i doskonalenia zawodowego, obejmujący 
lata 2007-2013. Obejmuje on takie pod-
grupy programowe, jak: Commeniu, Eras-
mus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz 
program Międzysektorowy i program Jean 
Monnet.

• Podprogram Erasmus związany jest 
ze szkolnictwem wyższym i jest adre-
sowany do studentów, nauczycieli aka-
demickich oraz pracowników admi-
nistracji

• Nową forma wprowadzoną od roku aka-
demickiego 2007/2008 jest możliwość 
odbywania praktyk przez studentów 
zagranicznych w ośrodkach zagranicz-
nych w krajach europejskich

• W ramach praktyk zagranicznych stu-
dent może wyjechać do kraju europej-
skiego do instytucji akademickiej i nie-
akademickiej (przedsiębiorstwa, firmy, 
placówki naukowo-badawczej, organi-

kompendium wiedzy Stypendialnej cz. 13
zacji non-profit) i do innych instytucji 
(muzea, biblioteki)

• Nie można odbywać praktyki w insty-
tucjach Unii Europejskiej albo w insty-
tucjach zajmujących się zarządzaniem 
programami europejskimi

• Instytucja, w jakiej student będzie odby-
wał praktykę musi znajdować się w kraju 
uczestniczącym w programie Erasmus. 
Krajami uczestniczącymi w programie 
Erasmus jest 27 krajów Unii Europejskiej, 
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (Islandia, Lichtenstein, Norwe-
gia, oraz kraj kandydujący, czyli Turcja

• W Wojskowej Akademii Technicznej 
przyjęta jest forma bezpośredniego kon-
taktu studenta z instytucją zajmującą się 
praktyką. Student będzie musiał znaleźć 
instytucję, która przyjmie go na okres 
praktyki, wówczas nasza uczelnia zajmie 
się dalszymi formalnościami związany-
mi z wyjazdem studenta

• Praktyka powinna być związana z dzie-
dziną, jaka się studiuje. W pewnych 
przypadkach będzie ona stanowiła in-
tegralną część programu studiów, czy-
li można tu mieć na myśli praktykę 
obowiązkową związaną z programem 

studiów. W innym przypadku będzie 
to możliwość zdobycia dodatkowych 
doświadczeń, umiejętności, kwalifika-
cji i kompetencji

• Nabór kandydatów na praktykę na obec-
ny rok akademicki będzie prowadzony 
jesienią, z uwagi na fakt, że całkowite re-
alia, w jakich będzie się można obracać 
w związku z praktykami zostaną pozna-
ne przez naszą uczelnię lada moment. 
Dokumenty kandydatów na praktykę 
będą mogły być składane na wydzia-
łach. Bezpośrednio potem każdy kandy-
dat będzie musiał stanąć przed komisją, 
która będzie mogła zakwalifikować stu-
denta na wyjazd na praktykę. Prawdo-
podobnie praktyka studenta Wojskowej 
Akademii Technicznej nie będzie mogła 
być dłuższa niż 3 miesiące

• Możliwość odbywania praktyk zagra-
nicznych przez studentów Wojskowej 
Akademii Technicznej jest bardzo cie-
kawa z bardzo wielu względów, przede 
wszystkim ze względów edukacyjnych 
i ze względów zawodowych, gdyż daje 
w przyszłości duże możliwości podjęcia 
pracy w ośrodkach zagranicznych.

Marzena  Wójcik

„Studiujemy po to, by zdo-
być wiedzę, doświadczenie 
oraz poznać nowych ludzi. 
Nie to jest jednak głównym 
celem studiów. Studia mają 
pomóc nam w odniesieniu 
życiowego sukcesu, tzn. 
w znalezieniu dobrej i god-
nej pracy. Aby to osiągnąć, 
student nie może się ogra-
niczyć tylko do uczęszcza-
nia na programowe zaję-
cia, które oferuje uczelnia, 
bo w dzisiejszym świecie 
to za mało. Na każdym 
kroku trzeba szukać no-
wych wyzwań, stawiać so-
bie cele, a potem je reali-

zować. Na rynku rozwoju kariery jest ogrom propozycji dla 
młodych, ambitnych ludzi, trzeba tylko sprecyzować, czego się 
oczekuje od życia i w jakim kierunku chcemy się udać. Jedną 
z takich propozycji dla studiujących młodych ludzi jest program 
wymiany międzynarodowej Sokrates/Erasmus. Program ten 
jest rodzajem stypendium naukowego i polega na tym, że eu-
ropejskie uczelnie podpisują ze sobą umowy, na mocy których 
na semestr bądź dwa można wyjechać do innego kraju”.

Przemysław Tkaczyk, student IV roku Wydziału Mechatroniki, 
semestr studiował w South Denmark University w Odense (Dania)

„Miłym zaskocze-
niem był dla mnie 
fakt, że Wojskowa 
Akademia Tech-
niczna była rozpoz-
nawana przez wie-
le osób, które mia-
łem przyjemność 
spotkać w czasie 
studiów za granicą. 
Z nowymi kolega-
mi-studentami zaw- 
sze wymienialiśmy się informacjami na temat ojczystych 
uczelni. Kiedy mówiłem, jak nazywa się moja uczelnia, cie-
kawscy zadawali zazwyczaj pytanie, czy jestem wojskowym. 
Oczywiście, odpowiadałem zgodnie z prawdą, że żołnierzem 
nie jestem, ale pierwsze wrażenie zawierało taką drobną nut-
kę intrygi – wojskowej intrygi. Wśród kilkuset młodych ludzi 
przebywających na University of Tromso w ramach programu 
Socrates/Erasmus byłem jedyną osobą studiującą w tego typu 
uczelni. Osoby, z którymi stykałem się poza UiTo (np. pra-
codawcy) również darzyły mnie ogromnym zaufaniem. Po-
dejrzewam, że w pewnym stopniu działo się tak właśnie dzię-
ki nazwie naszej uczelni. Przymiotnik „wojskowa” w nazwie 
mojej uczelni kojarzył się im z sumiennością, ambicją, od-
pornością na stres”.

Marek Zakrzewski, student III roku Wydziału Cybernetyki, 
rok studiował na University of Tromso (Norwegia)
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Jak co roku, studenci Wojskowej Akade-
mii Technicznej mieli okazję zaprezento-
wać swoje osiągnięcia na konferencji na-
ukowej studentów zorganizowanej przez 
Wydział Techniki Wojskowej Uniwersyte-
tu Obrony w Brnie (Czechy). Konferencja 
odbyła się po raz czwarty, a naszą uczelnię 
reprezentowali: Maciej Gołaszewski – stu-
dent Wydziału Elektroniki oraz Tomasz 
Łącki i Małgorzata Wyrębek – studenci 
Wydziału Mechatroniki.

W konferencji brali udział studenci rep-
rezentujący różne uczelnie wojskowe, m.in. 
Liptovsky Mikulas (Słowacja), Zriyni Mik-
los University of Defence (Węgry). Organi-
zatorzy podzielili uczestników konferencji 
na sekcje tematyczne. Studenci Akademii 
prezentowali swoje prace w sekcjach: broń 
i amunicja, inżynieria lotnicza oraz techni-
ka informacyjna i systemy komunikacyjne. 
Poszczególne sekcje pracowały pod opieką 
komisji, które po zakończeniu prezentacji 
wyłaniały trzy najciekawsze prace.

Maciej Gołaszewski zaprezentował pro-
jekt „Hardware realization of data superim-
posing on a video stream” (opiekun pracy: 
ppłk dr inż. Tomasz Sosnowski), który zajął 
1. miejsce w swojej sekcji tematycznej. Pre-
zentacja Małgorzaty Wyrębek pt. „Projekt 
i badania urządzenia z miniaturowym ukła-
dem miotającym kalibru 5,6 mm” (opiekun: 
kpt. dr inż. Wojciech Koperski) zajęła 2. miej-
sce w sekcji broni i amunicji. Tomasz Łącki 
przedstawił projekt opracowany wspólnie 
z Maciejem Łęckim pt. „Wykorzystanie języ-
ka programowania GRIP do tworzenia wir-
tualnych modeli do analiz statycznych i dy-
namicznych statków powietrznych” (opie-
kun: płk dr inż. Stanisław Kachel).

Po przyjeździe (14 maja 2007 r.) wszyst-
kich delegacji odbyła się kolacja, podczas 
której zapoznaliśmy się z pozostałymi uczest-
nikami i programem konferencji. Następnie 
wszyscy udaliśmy się do jednej z kręgielni, 
gdzie w atmosferze sportowej rywalizacji 
miło spędziliśmy wieczór.  Po wyczerpu-
jącym dniu przyszedł czas na odpoczynek 
i przygotowanie do prezentacji. Następne-
go dnia odbyła się część ofi cjalna konfe-
rencji – prezentacje i wyłonienie zwycięz-
ców, po której wyruszyliśmy zwiedzać Brno. 
Wśród punktów programu znalazł się zamek 

Spilberk, górujący nad Brnem oraz stare mias-
to z gotyckim ratuszem i placami. Atrakcji 
było dużo, pomimo deszczu wszyscy wró-
ciliśmy zadowoleni. Ostatniego dnia mieliś-
my przyjemność podziwiać jaskinie Pekarna 
z największą głębią w Czechach.

Konferencja okazała się dużym sukce-
sem dla delegacji WAT (dwie prace zostały 
wyróżnione przez komisje). Samo uczestni-
ctwo przyniosło wiele nowych doświadczeń, 
a udział w imprezie z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci jej uczestników.

Tomasz Łącki
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Z POWODZENIEM TAKŻE NA SŁOWACJI

23 maja, po ponad ośmiogodzinnej pod-
róży koleją, dotarliśmy wreszcie do Lip-
towskiego Mikulaszu. Na dworcu czekał 
już na nas nasz słowacki opiekun, oczywiś-
cie razem z transportem. Każda zagranicz-
na grupa studentów miała własnego miej-
scowego opiekuna – studenta słowackiej 
Akademii. Po zakwaterowaniu w hotelu, 
wyruszyliśmy razem z naszym opiekunem 
na zwiedzanie Liptowskiego Mikulaszu i po-
dziwianie górskich widoków.

24 maja rozpoczęła się konferencja. Pre-
zentacje prac naukowych pięćdziesięciu 
sześciu uczestników odbywały się w nastę-
pujących sekcjach: Technologia, Elektroni-
ka, Zarządzanie, Ekonomia i Logistyka, Na-
uki Ścisłe, Nauki Humanistyczne i Społecz-
ne, Badania w Zakresie Bezpieczeństwa.

Katarzyna Wierzbicka przedstawiła 
prezentację „Using satellite image in or-
der to create a visualisation of an air re-
connaisance” (opiekun: mjr dr inż. Michał 

Kędzierski) w sekcji Elektroniki, Jakub 
Kazubek przedstawił prezentację „Elec-
tronic Compass with Magnetoresistive 
Sensor Design and Principles of Opera-
tion” (opiekun: ppłk dr inż. Piotr Kaniew-
ski) także w sekcji Elektroniki i zdobył 
za nią drugie miejsce, a Grzegorz Rybicki 
za swoją prezentację „Project of pneuma-
tic training assault rifle” (opiekun: mjr 
dr inż. Robert Kamiński) zdobył trzecie 
miejsce w sekcji Techniki. Po zakończeniu 
konferencji odbyła się oficjalna kolacja, 
podczas której było wiele okazji do na-
wiązywania nowych znajomości oraz wy-
miany kontaktów.

Następnego dnia słowaccy organizato-
rzy przygotowali dla nas wiele ciekawych 
atrakcji: zwiedziliśmy wiejski skansen 
i starą stację kolejki wąskotorowej, uczest-
niczyliśmy w spływie tratwami na górskiej 
rzece w Pribylinie. Po powrocie z wy-
cieczki spakowaliśmy swoje rzeczy i wy-
ruszyliśmy na stację w drogę powrotną 
do Warszawy.

Uczestnictwo w Konferencji ozna-
cza nie tylko zapoznanie się z ciekawymi 
pracami naukowymi i projektowymi pro-
wadzonymi przez studentów w różnych 
krajach, ale także nawiązanie nowych kon-
taktów ze studentami uczelni wojskowych 
z różnych krajów, a w przyszłości dalsza wy-
miana informacji oraz doświadczeń.

Jakub Kazubek

Słowacka Akademia Ozbrojenych Sil w Liptowskim Mikulaszu kolejny już raz zapro-
siła studentów naszej Alma Mater na Międzynarodową Konferencję „Students Scien-
tifi c Conference 2007”, która odbyła się w dniach 23-25 maja 2007 r. W konferencji 
tej uczestniczyli także studenci ze Słowacji, Czech, Węgier i Egiptu. Polskę, oprócz 
studentów z AON, reprezentowali też studenci z WAT: Katarzyna Wierzbicka, stu-
dentka trzeciego roku WIG, Jakub Kazubek, student trzeciego roku WEL oraz Grze-
gorz Rybicki, student piątego roku WME.
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Seminarium otworzył dziekan Wydziału 
Mechatroniki WAT, płk. rez. prof. dr. hab. 
inż. Aleksander Olejnik, który po powita-
niu gości i uczestników, podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi studenckie-
go ruchu naukowego w wydziale. Przebie-
giem seminarium kierował przewodniczący 
KNS Mechatroników Marek Kret, natomiast 
przewodniczącym Jury, którego zadaniem 
było wyłonienie autorów najciekawszych 
prac, został prof. dr hab. inż. Jan Osiecki.

Seminarium rozpoczęło się od pozakon-
kursowego wystąpienia studenta IV roku 
Przemysława Tkaczyka, który zaprezentował 
przebieg prac nad projektowaniem i budową 
samochodu wyścigowego Formuły Studen-
ckiej. Projekt ten realizował międzynarodowy 
zespół studentów South Denmark University, 
którego członkiem był również, w ramach wy-
miany studenckiej, Przemys ław Tkaczyk. Póź-
niej wyniki swoich prac przedstawili pozostali 
uczestnicy seminarium. Tematyka tych prac 
obejmowała robotykę, uzbrojenie klasyczne, 
zagadnienia związane z załogowymi i bez-
załogowymi statkami powietrznymi, a także 
zagadnienia termodynamiczne.

Paweł Dębski i Krzysztof Kaźmierczak 
omówili wyniki kontynuacji prac nad sy-
mulatorem kabiny samolotu pasażerskiego 
typu Boeing 737. Po nich prezentacji minia-
turowego rejestratora parametrów lotu dla 
bezpilotowego statku powietrznego dokonał 
Tomasz Gluziński. Następnie Grzegorz Osi-
piak przedstawił system pomiarowo-kon-
trolny w architekturze rozproszonej, a Prze-
mysław Tkaczyk projekt układu do badań 
właściwości cieplnych metodą wymuszeń 
okresowych. Później wpływ czasu trwania 
impulsu na dokładność pomiarów w meto-

dzie cieplnego wymuszenia impulsowego 
omówił Jarosław Kowalewski, a Tomasz Fa-
fi ński zaprezentował wyniki analizy nume-
rycznej wychwytu kropel aerozolu wodnego 
we wlocie silnika turbinowego TW2-117A.  
Monika Niedźwiedź omówiła projekt i ba-
dania miniaturowego lufowego układu mio-
tającego (MLUM) kalibru 6.35 mm.

Drugą część seminarium rozpoczęli To-
masz Łącki i Maciej Łęcki, którzy na przykła-
dzie samolotu wielozadaniowego przedsta-
wili automatyczny proces tworzenia geome-
trii samolotu do analiz wytrzymałościowych 
i aerodynamicznych. Z kolei treść wystąpie-
nia Moniki Zduńczyk i Bartosza Gawrona 
stanowiło numeryczne modelowanie ukła-
dów dolotowych lotniczych silników tło-
kowych. Następny referat poświęcony był 
kontynuacji prac Marka Kreta, Marcina Mu-
chyńskiego i Grzegorza Muchy nad poka-
zanym w ubiegłym roku projektem  robota 
kroczącego o jednoczesnych dwóch punk-
tach podparcia i łamanym tułowiu. W ciągu 
roku KR3C1K przestał być tworem wirtu-
alnym i przybrał realne kształty. W dalszej 
części seminarium projekt i badania minia-
turowego lufowego układu miotającego ka-
libru 5.6 mm omówiła Małgorzata Wyrębek, 
a po niej projekt pneumatycznego karabinka 
treningowego przedstawił Grzegorz Rybicki. 
Kolejna praca, której autorem był Wojciech 
Kalinowski, dotyczyła analizy charakterys-
tyk masowo-bezwładnościowych pocisków 
strzeleckich pod kątem możliwości wyeli-
minowania z ich konstrukcji ołowiu. Nas-
tępnie Jarosław Szcześniak zaprezentował 
hamownię miniaturowego silnika odrzuto-
wego. Przegląd prac konkursowych zakoń-
czył referat Tomasza Zająca i Tomasza Hołu-

bowicza, którzy zajmują się wykorzystaniem 
mikrokontrolera z rodziny AVR do zdalnego 
sterowania silnikami elektrycznymi.

Jury przyznało I nagrodę Pawłowi Dęb-
skiemu i Krzysztofowi Kaźmierczakowi 
(opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Ro-
chala), II – autorom KR3C1Ka –  Markowi 
Kretowi, Marcinowi Muchyńskiemu i Grze-
gorzowi Musze pracującym pod kierunkiem 
dr. inż. Jana Bisa, a III – Tomaszowi Gluziń-
skiemu, którego pracą także kieruje dr inż. 
Zdzisław Rochala. Ponadto Jury wyróżniło 
studentki zajmujące się projektowaniem i ba-
daniami miniaturowych lufowych układów 
miotających – Monikę Niedźwiedź (opiekun 
naukowy: płk dr inż. Ryszard Woźniak) oraz 
Małgorzatę Wyrębek (opiekun naukowy: kpt. 
dr inż. Wojciech Koperski).

Dyplomami i nagrodami książkowymi 
autorów najlepszych prac uhonorował dzie-
kan WMT, płk rez. prof. dr hab. inż. Alek-
sander Olejnik, natomiast przewodniczący 
Jury, prof. dr hab. inż. Jan Osiecki, wręczył 
pamiątkowe dyplomy wszystkim studen-
tom, którzy zaprezentowali swój dorobek 
naukowy w trakcie seminarium.

Za wzorowe kierowanie pracami koła 
specjalnym dyplomem oraz nagrodą rzeczo-
wą przyznaną przez Pełnomocnika Rektora 
ds. Studenckich WAT, dr inż. Wojciecha Ko-
cańdę, wyróżniony został przewodniczący 
Koła Naukowego Studentów Mechatroni-
ków – Marek Kret.

Sukcesy członków KNS Mechatroników 
podczas ostatniego seminarium nie są je-
dynymi w kończącym się roku akademic-
kim. W konkursie prac studenckich o Nag-
rodę Rektora WAT za rok 2006  autorzy 
KR3C1Ka otrzymali nagrodę III stopnia. 
W kwietniu 2007 r. Monika Niedźwiedź 
oraz Maciej Łęcki wzięli udział w konfe-
rencji studenckiej w Budapeszcie (w ra-
mach konferencji nie przyznawano nagród), 
natomiast w maju Małgorzata Wyrębek 
(II nagroda) oraz Tomasz Łącki pojechali 
na konferencję do Brna, a Grzegorz Rybicki 
(III nagroda) do Liptowskiego Mikulaszu. 
Prezentowane za granicą prace nawiązywały 
tematycznie do zagadnień przedstawionych 
podczas XIII Seminarium KNS Mechatroni-
ków. Z kolei w Międzynarodowym Semina-
rium Kół Naukowych w Olsztynie KR3C1K 
zajął pierwsze miejsce w Sekcji Technicznej 
wspólnie z analizą zagrożenia oblodzeniem 
lotniczych silników tłokowych w przestrzeni 
powietrznej Polski opracowaną przez Bar-
tosza Gawrona, Monikę Zduńczyk i Jaro-
sława Szcześniaka pod kierunkiem ppłk. 
dr. inż. Ryszarda Chachurskiego.

ppłk dr inż. Ryszard Chachurski

SEMINARIUM NA WYSOKIM POZIOMIE
1 czerwca br. w budynku 72 Instytutu Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki 
odbyło się XIII Seminarium Koła Naukowego Studentów Mechatroników Wybra-
ne problemy mechatroniki.

Uczestnicy XIII seminarium KNS Mechatroników, goście, członkowie Jury i władz Wydziału Mechatroniki Fo
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W seminarium wzięło udział 34 studen-
tów i doktorantów. Podczas sesji plenarnej 
oraz dwóch sesji panelowych opublikowano 
i wygłoszono w sumie 25 referatów z zak-
resu budowy i konstrukcji silników spa-
linowych, konstrukcji pojazdów i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, eksploatacji 
pojazdów mechanicznych, technologii wyt-
warzania i napraw, nowoczesnych materia-
łów konstrukcyjnych, logistyki i ekonomiki 
transportu, tribologii i zastosowania paliw 
płynnych i smarów oraz ekologii w moto-
ryzacji i zapleczu motoryzacyjnym.

XXVI Seminarium – w obecności kan-
clerza WAT gen. dyw. rez. Jana Klejszmi-
ta, pełnomocnika rektora ds. studenckich 
dr. inż. Wojciecha Kocańdy, kierownika 
Działu Spraw Studenckich mgr Małgorzaty 
Podbielskiej oraz władz wydziału i katedr 
– otworzył dziekan WME dr hab. inż. Ta-
deusz Kałdoński, który życzył uczestnikom 
seminarium owocnych obrad i wzajemnej 
wymiany doświadczeń i poglądów w at-
mosferze merytorycznego zrozumienia. 
Uczestnicy seminarium prezentowali swo-
je wyniki badań w dwóch grupach: studen-
ckiej i doktoranckiej. Ich rezultaty oceniała 
komisja konkursowa pod przewodnictwem 
kierownika Katedry Logistyki prof. dr. hab. 

inż. Jana Figurskiego. W skład komisji zos-
tał zaproszony również opiekun studentów 
ze Słowacji, Stefan Pavlov.

Komisja konkursowa wysoko oceniła 
profesjonalne przygotowanie seminarzys tów 
i prezentowane przez nich prace zrealizowa-

ne w ramach Kół Naukowych. 15 czerwca, 
na zakończenie obrad, autorzy wyróżnio-
nych prac otrzymali z rąk dziekana WME 
nagrody rzeczowe.

W grupie doktorantów najlepszą pracę 
pt. „Detekcja obiektów terenowych na pod-
stawie obrazów wizyjnych dla potrzeb stero-
wania bezzałogowym pojazdem lądowym” 
przedstawiła mgr inż. Agnieszka Kozicka 
z WME WAT. Drugie miejsce zdobyła praca 
mgr. inż. Adama Budzyńskiego z UTP Byd-
goszcz pt. „Wykorzystanie metod zaawanso-
wanej parametryzacji MCAD osiągalnych 
w systemie SOLID EDGE v19 na przykła-
dzie wybranej konstrukcji”, a trzecie miej-
sce – praca mgr. inż. Krzysztofa Grzelaka 
z WME WAT pt. „Właściwości technolo-
giczne laserowo napawanych warstw prosz-
kiem stellitowym”.

W grupie studentów za najlepszą uzna-
no pracę studenta ze Słowacji Samuela Fi-
lipek pt. „Th e comoufl aging of the mobile 
military technology in the infrared electro-
magnetic spectrum”. Drugie miejsce uzys-
kały dwie prace: Igora Pioterczaka z WME 
WAT pt. „Informatyczny system sporzą-
dzania formularzy zamówień i możliwości 
jego udoskonalenia” oraz Zdeněk Chlá-
dek, Ladislav Kluka, Lukáš Podešva, Mi-
chal Sova z Czech pt. „Evolution of brake 
fl uid boiling point devices”. Trzecią lokatą 
wyróżniono trzy prace: Peter Kalna ze Sło-
wacji pt. „Nosie and vibration analysis”, 
Kamila Sybilskiego z WAT WME pt. „Sy-

mulacja zderzenia samochodu z barierą 
energochłonną” oraz Michała Domosto-
wicza, Jakuba Sołtysiuka i Pawła Talarka 
z WME WAT pt. „Zastosowanie symula-
cji komputerowych w badaniach podwozi 
lotniczych”. Dodatkowo komisja wyróżniła: 
za walory inżynierskie pracę Przemysława 
Chrabąszcza z AMW, za walory poznawcze 
– dwie prace studentów z AMW: Krzyszto-
fa Błonko i Pawła Stankiewicza oraz dwie 
prace w grupie doktorantów z WME WAT: 
mgr. inż. Piotra Szurgotta i mgr. inż. Pawła 
Gotowickego.

Uczestnicy zaprzyjaźnionych uczelni 
w czasie dwudniowego seminarium zwie-
dzili bazę dydaktyczno-naukową Wydziału 

Mechanicznego oraz uczestniczyli w czte-
rogodzinnej wycieczce po Warszawie, m.in. 
zwiedzili Rynek Starego i Nowego Miasta, 
Grób Nieznanego Żołnierza oraz obejrzeli 
panoramę Warszawy z PKiN.

Na zakończenie w Katedrze Budowy 
Maszyn (w plenerze) odbył się piknik stu-
dentów Wydziału Mechanicznego, w któ-
rym udział wzięli uczestnicy XXVI Semina-
rium, kadra dydaktyczna oraz inni pracow-
nicy Wydziału Mechanicznego WAT (rela-
cję z tej imprezy zamieszczamy na s. 36).

mgr inż. Robert Kossowski

W dniach 14-15 czerwca br. na Wydziale Mechanicznym WAT, zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, odbyło się XXVI Seminarium Koła Naukowego Studentów Mechaników Wydziału 
Mechanicznego. Seminarium miało charakter międzynarodowy, aktywnie uczestniczyli 
w nim studenci z zaprzyjaźnionych z naszą Alma Mater uczelni wojskowych: ze Słowacji 
– Th e Academy of the Armed Forces, Liptovsky Mikulasz i z Czech – University of De-
fence, Brno oraz z uczelni krajowych: Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Akademii 
Morskiej ze Szczecina i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy.

w czasie dwudniowego seminarium zwie-

wanej parametryzacji MCAD osiągalnych 
w systemie SOLID EDGE v19 na przykła-

STUDENCI I DOKTORANCI Z WME W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE
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W dniach 8-13 maja br. odbyły się XXIV 
Mistrzostwa Akademii w Piłce Nożnej. 
Imprezę zorganizowały: Zarząd Główny 
AZS oraz Klub Uczelniany AZS Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Do Mistrzostw 
zgłosiło się 15 zespołów. Rozgrywki po-
grupowano na cztery grupy: od A do D. 
Nasza uczelnia znalazła się w grupie C. 
Jej przeciwnikami byli: UTP Bydgoszcz, 
AR Szczecin oraz AP Kraków.

W rundzie eliminacyjnej drużyna WAT 
rozegrała trzy mecze. W pierwszej rozgryw-
ce, która odbyła się 8 maja, zmierzyliśmy się 
z krakowską Akademią Pedagogiczną. Mecz 
zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla naszej 
drużyny strzelił Artur Gadecki. Drugi mecz 
odbył się 9 maja – WAT grała ze szczeciń-
ską Akademią Rolniczą. Mecz zakończył się 
bezbramkowo. Natomiast 10 maja nasza dru-
żyna wygrała z bydgoskim Uniwersytetem 
Technologiczno-Przyrodniczym, uzyskując 
wynik 3:0. Bramki dla naszej drużyny strzeli-
li: Łukasz Sybilski (1) oraz Paweł Kwasowiec 
(2). Wyniki w rundzie eliminacyjnej grupy 
C przedstawiały się następująco:

UTP
Bydgoszcz AR Szczecin AP Kraków WAT

Warszawa Punkty Bramki Miejsce

UTP
Bydgoszcz  X 1:0 2:0 0:3 6 3-3 I

AR Szczecin 0:1 X 1:0 0:0 4 1-1 III

AP Kraków 0:2 0:1 X 1:1 1 1-4 IV

WAT
Warszawa 3:0 0:0 1:1 X 5 4-1 II

W ćwierćfi nale, który odbył się 11 maja, 
WAT grała z Akademią Rolniczą z Lublina 
(grupa D). Mecz zakończył się remisem 1:1. 
Bramkę dla naszej drużyny strzelił Dariusz 
Jastrzębski. Sędzia podyktował rzuty karne, 
które zakończyły się wynikiem 5:3.

12 maja w półfi nale „watowcy” zmierzy-
li się z reprezentacją Akademii Ekonomic-
znej z Katowic (grupa A), wygrywając 3:0. 
Bramki dla naszej drużyny strzelili: Paweł 
Kwasowiec, Mariusz Zabielski oraz Kamil 
Tomczuk.

W fi nale, który odbył się 13 maja, nasza 
drużyna WAT spotkała się z drużyną Aka-
demii Ekonomicznej z Krakowa (grupa B). 
Mecz zakończył się wynikiem 0:1 dla AK 
z Krakowa. Wojskowa Akademia Techni-
czna zajęła w Mistrzostwach Polski Akademii 
w Piłce Nożnej zaszczytne II miejsce.

Naszą uczelnię pod kierunkiem trenera 
mgr. Piotra Fiedoruka dzielnie reprezen-

towali: Łukasz Sybilski (strzelił 1 bramkę) – 
kapitan drużyny, Paweł Kwasowiec (strzelił 
3 bramki), Mariusz Zabielski (strzelił 1 
bramkę), Dariusz Jastrzębski (strzelił 1 
bramkę), Łukasz Ostrowski, Kamil Tom-
czuk (strzelił 1 bramkę), Michał Grabar-

„WATOWCY” WICEMISTRZAMI
czyk, Adam Kuchta, Artur Gadecki (strzelił 
1 bramkę), Maciej Chrzan, Dawid Wdow-
icz, Bartłomiej Tyszka, Ireneusz Gruszka, 
Grzegorz Zabielski, Andrzej Starchurski, 
Krzysztof Kostecki.

Piotr Fiedoruk
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W związku z moim odejściem ze służby w Studenckim Kole Historycznym 
WAT, serdecznie dziękuję byłym i obecnym Władzom oraz Pracownikom 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warsza-
wie, a także tym, którzy udzielili mi wszelkiej pomocy w związku z pro-
wadzeniem Koła.
Podziękowania składam również  członkom 1. Kompanii Szkoły Podchorą-
żych Piechoty, za wspólnie spędzony czas, za włożony trud i wysiłek. Życzę  
samych sukcesów w dalszej działalności oraz w życiu prywatnym.
Serdecznie dziękuję

Przewodniczący-dowódca SKH WAT
Kapitan Legii Nadwiślańskiej

Janusz Pietruszka

Zawartość merytoryczną tej książki moż-
na właściwie określić krótko: jest to zbiór 
praktycznych wskazówek dla użytkow-
ników Ubuntu. Autorzy, językiem pros-
tym i przystępnym, przedstawiają sposo-
by na „wyciśnięcie” z programu pełni jego 
możliwości. Opisane zostały więc zagad-
nienia począwszy od instalacji i konfi gu-
racji systemu, poprzez właściwości kon-
soli tekstowej i środowisk grafi cznych, 
po uruchamianie serwerów i zabezpiecze-
nia przed atakami ze strony hakerów.

100 SPOSOBÓ W NA UBUNTU
JONATHAN OXER, KYLE RANKIN, BILL CHILDERS

Ubuntu w ciągu dość krótkiego cza-
su, bo niespełna dwóch lat, stał się jedną 
z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa. 
Choć zbudowany w oparciu o dystrybucję 
Debian, przeznaczony jest jednak dla użyt-
kowników domowych. Podobnie jak inne 
dystrybucje Linuksa, także i ta dostępna 
jest bezpłatnie. Dzięki możliwości współ-
pracy Ubuntu z pakietami instalacyjnymi 
dystrybucji Debian można dostosować sy-
stem do własnych potrzeb i upodobań.

COACHING. POZNAJ TAJNIKI SUKCESU
SCOTT BLANCHARD, MADELEINE HOMAN

Koniec studiów jest jedną z tych granic, 
które wyznaczają kres radosnego okre-
su młodzieńczego, jednak już w trakcie 
ich trwania wielu studentów wchodzi ak-
tywnie w życie zawodowe, ścierając się 
z nieprzyjemną świadomością, że w do-
rosłym życiu czasu na różne przyjemnoś-
ci jest bardzo mało. Wciąż trzeba gdzieś 
pędzić, coś załatwiać, odstawić na bok 
marzenia, do czasu aż się „uspokoi”, aż 
„staniemy na nogach.”

Książka Coaching. Poznaj tajniki sukcesu 
pokazuje, jak można uporządkować chaos 
dnia codziennego, jak sobie z nim poradzić 
na miarę naszych skromnych możliwości. 

Autorzy, doświadczeni trenerzy i konsul-
tanci, przedstawiają techniki wzmacniania 
pozytywnych cech i pozbywania się słabych 
stron. Opisują także, w jaki sposób nauczyć 
się wyznaczać cele i co więcej – umiejętnie 
je realizować. Uczą także wykorzystywa-
nia potencjału, który tkwi w każdym z nas, 
a który może umożliwić realizację naszych 
pragnień.

Coaching staje się coraz popularniejszą 
metodą wspomagania osobistego rozwoju, 
z której często korzystają menadżerowie. 
Z pewnością książka ta będzie dob rą lektu-
rą dla tych, którzy chcą świadomie kształ-
tować swoje losy zawodowe.

Anna Sawicka
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„JĄKAŁA” PO POLSKU

Z Mirosławem K. mieszkałem w czasie 
studiów w WAT (wczesne lata 50.) ponad 
rok w jednej izbie żołnierskiej. Nie znałem 
go dobrze, bo opowiadał o sobie niewiele i ra-
czej półsłówkami. Pochodził z Kresów, miał 
lekko śpiewny akcent i znał doskonale język 
rosyjski, co mocno mu pomagało – wówczas 
całą dowódczą kadrę i większość kierowni-
ków katedr stanowili ofi cerowie radzieccy. 
Myślę, że jego skrytość związana była z przejś-
ciami czasu wojny. Kiedyś coś na ten temat 
napomknął. Nazywaliśmy go „MAMAŁY-
GĄ”. Dlaczego? Nie mam pojęcia.

Nie był to urodzony żołnierz. Wyso-
ki, chudy, o lekko przygarbionej sylwetce 
i długiej „fernandelowskiej” (czyli z koń-
ską szczęką), zawsze lekko przekrzywionej 
twarzy, absolutnie nie sprawiał wrażenia 
sprężystego wojaka. Miał niezbyt wojsko-
we przyzwyczajenie noszenia rąk w kiesze-
niach i nie dopinania wszystkich guzików 
munduru. Te właśnie nawyki powodowały, 
że nasz „Mamałyga” popadał często w konf-
likty z patrolami wojsk wewnętrznych, któ-
re kończyły się „wizytami” u coraz to wyż-
szych przełożonych, aż w końcu przyjmował 
go komendant naszego Fakultetu Łączności, 
pułkownik (późniejszy generał) o przezwis-
ku „Pablo Maruda”.

O dziwo, Mirek z tych spotkań, praw-
dopodobnie dzięki doskonałej znajomości 
rosyjskiego, wychodził obronną ręką.

Mirek miał jeszcze jedną cechę bu-
dzącą naszą powszechną zazdrość – w za-
bawnych sytuacjach, gdy my pokładaliśmy 
się ze śmiechu, on zachowywał kamienną 
twarz. Sam potrafi ł opowiadać śmieszne 
historyjki z pełną powagą.

Historia, którą chcę opowiedzieć, miała 
swój początek na wykładzie majora Micha-
ła A., który uczył nas budowy i działania 
jednego z aparatów telegrafi cznych stoso-
wanych wtedy w armii. Major lekko się ją-
kał, a chcąc wyjaśnić nam „jak to młoteczki, 
uderzając w kowadełka, uruchamiają po-
pychacze”, śmiertelnie nas nudził. Nie był 
on „mistrzem tablicy”, to pewne, zresztą 
wtedy został zastępcą komendanta fakul-
tetu ds. liniowych i niechlubnie zapisywał 
się szczególnie w pamięci młodych ofi ce-
rów, pracowników fakultetu, a i my również 
nie pałaliśmy do niego zbytnią sympatią. 
Major A. był zarówno niesłychanie zdys-
cyplinowanym ofi cerem, jak i pracowni-
kiem dydaktycznym. Na wykładzie zawsze 
leżał przed nim świeżo napisany konspekt, 
do którego często zaglądał, zaś po kilku 
wyk ładach – zgodnie z zaleceniami wyni-

kającymi z „pracy metodycznej” w katedrze
– sprawdzał stan przyswajania wiedzy przez 
słuchaczy, tj. podchorążych.

Padło na Mirka. Major, jąkając się, może 
nieco więcej niż zwykle, zadał mu pyta-
nie, które na pewno każdemu z nas spra-
wiłoby niemały kłopot. Starszy szeregowy, 
podchorąży Mirosław K. wstał, nabrał po-
wietrza w płuca i... zaczął się potwornie 
jąkać. Nie było to znane powszechnie ją-
kanie wynikające z braku wiedzy, ale typo-
wa kliniczna niedos konałość organizmu, 
ograniczająca zdolność płynnego przekazy-
wania informacji – niezależnie od stopnia 
jej nagromadzenia w świadomości Mirka. 
Jąkanie to zostało przyjęte przez majora 
ze zrozumieniem i dużą dozą współczucia. 
Męcząc się wzajemnie, wspólnymi siłami 
doszli wreszcie w konkluzji do właściwe-
go określenia położenia elementów me-
chanicznych, następującego po naciśnięciu 
prawego skrajnego klawisza, po czym Mirek 
był kompletnie zapluty i wyczerpany od in-
tensywnego machania rękami.

Sala początkowo oniemiała za zdumie-
nia, ale stopniowo, w miarę rozwoju sytuacji,
zrobiło się gwarnie, a niektórzy koledzy 
nie potrafi li utrzymać powagi. Nie uszło 
to uwadze wykładowcy, toteż po wyjściu 
Mirka na przerwę zatrzymał nas i zganił 
za niewłaściwe zachowanie w stosunku 
do kolegi. Jeśli kolega ma nieszczęście być 
dotknięty taką przypadłością – powiedział 
– to wasze niestosowne zachowanie jeszcze 
ją pogłębia. To wstyd – dodał, widząc naszą 
niemalejącą wesołość.

Począwszy od tego zdarzenia Mirek odg-
rywał swój spektakl, który z czasem znudził 
się nam i nie powodował już takich wybu-
chów wesołości, co major przyjął jako swo-
je pozytywne oddziaływanie na grupę. Moi 
drodzy – pochwalił nas na którejś przerwie 
– kolegom należy współczuć i pomagać, jeś-
li zachodzi taka potrzeba. Męczyliśmy się 
z majorem srodze, jako że był on nadmier-
nie drobiazgowy i wymagał wiadomości de-
talicznych, natomiast w stosunku do Mirka 
był łagodny i gotowy do wszelkiej pomocy. 
Zresztą, pytał go niezbyt często.

Ta sielanka trwałaby zapewne do końca 
semestru, gdyby nie pech, który dopadł na-
szego „Mamałygę”. Na sobotniej przepustce 
sromotnie podpadł wojskowemu patrolowi. 
Lista przewinień zawarta w meldunku była 
porażająco długa. Mówiła o źle oddawa-
nych honorach, brakach w umundurowaniu, 
krnąbrnym zachowaniu i wyglądzie wska-
zującym na spożycie zabronionych płynów. 

Meldu-
nek przeszedł 
wszystkie „watowskie” 
instancje i z odręcznym dopiskiem samego 
komendanta WAT, gen. Eugeniusza Leo-
szeni: komendant Fakultetu, przykładnie 
słuchacza ukarać – trafi ł na biurko „Pabla 
Marudy”. Tego wszystkiego dowiedzieliśmy 
się od majora A., który, jako zastępca ko-
mendanta ds. liniowych, dostał polecenie 
doprowadzić winowajcę przed oblicze ko-
mendanta. No, podchorąży K. – zakomuni-
kował major na zakończenie zatroskanym 
głosem – nie chciałbym być w waszej skórze. 
My też, ale nie z powodu przewinień i ko-
lejnej wizyty „Mamałygi” u „Pabla”. Oczami 
wyobraźni widzieliśmy, jak Mirek płynnym 
rosyjskim melduje się u „Marudy” (po ro-
syjsku nigdy wcześniej się nie jąkał), a nasz 
major stoi z otwartymi ze zdziwienia ocza-
mi. Dochodziło prawie do zakładów wg ja-
kiego scenariusza rozegra się ten spektakl 
i co major zrobi później naszemu dowcipni-
siowi. Najmniej martwił się Mirek. Po wizy-
cie zapytaliśmy go, co zrobił major. A co miał 
zrobić – odpowiedział – nic.

Na najbliższym wykładzie major z uś-
miechem zakomunikował nam: nie wiem 
czy wiecie, że kolega K. jąka się tylko po pol-
sku. W języku rosyjskim wypowiada się zu-
pełnie płynnie. Ciekawy przypadek. A może 
to było nieoczekiwane poczucie humoru 
u majora.

Po zakończeniu studiów pozostałem 
w WAT jako asystent, a Mirek trafi ł do szko-
ły ofi cerskiej w Zegrzu. W miarę upływu 
lat stawałem się bogatszy w wiedzę i stop-
nie naukowe, uczestniczyłem w konferenc-
jach naukowych organizowanych również 
na tzw. „zachodzie”, m.in. w konferencji 
laserowej w Monachium – tylko tam kon-
ferencji towarzyszą duże wystawy, które 
skrupulatnie obchodziłem, żądny informac-
ji o nowościach produkcyjnych z zakresu 
nowej i szybko rozwijającej się dziedziny 
laserów. W trakcie wizyty w jednej z fi rm 
z Dortmundu, mój rozmówca, widząc, 
że jestem z Polski, powiedział ku memu 
zaskoczeniu: w naszej fi rmie pracuje jeden 
Polak, nazywa się Mirosław K.

Dobrze się musiał nagłówkować nasz 
„Mamałyga”, aby zwolnić się z wojska, przek-
roczyć granicę (mam nadzieję, że legalnie) 
i znaleźć tam pracę w zawodzie. Ozna-
cza to, że czasu spędzonego w Akademii 
nie zmarnował.

Zdzisław Jankiewicz
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Meldu-
nek przeszedł 
wszystkie „watowskie” 

WAT na 
WAT WAT WAT WAT nana :)



 
Egzamin ustny. 
Biedna studentka 
plącze się w odpowiedziach, nie mo-
że wybrnąć – wreszcie płaczliwym 
głosem stwierdza, że ona tego wszyst-
kiego się uczyła, umiała to, a teraz 
z powodu wielkich nerwów zapom-
niała. Na to profesor spokojnym 
głosem każe jej na głos liczyć do 10. 
Ta przekonana, że to jakaś terapia 
na uspokojenie, posłusznie wykonu-
je polecenie. Kiedy skończyła, pro-
fesor prosi o indeks i wpisując „2”, 
mówi: kiedy coś się umie, to i nerwy 
nie przeszkadzają...

*****
Gazetka studentów UW prowadziła 
kiedyś cotygodniową ankietę wśród 
studentów. Swego czasu pytano: „Czyj 
autograf najbardziej chciałbyś mieć 
i dlaczego?” Jak oczekiwano, więk-

szość pytanych wymieniła autografy gwiazd 
sportu, muzyki, polityków. Najciekawsza 
odpowiedź wpłynęła od studentów pierw-
szego roku:
„Profesora, który będzie podpisywał mój 
dyplom!”.

*****
Profesor do studenta na egzaminie:
– Proszę pana, czy pan w ogóle chce skoń-
czyć studia?
– Tak panie profesorze.
– No to właśnie pan skończył.

*****
Sierżant uczy żołnierzy młodego rocznika 
topografi i:
– Rozróżniamy cztery części świata: wschód, 
zachód, północ i południe.
– To nie części, ale strony! – protestuje je-
den z żołnierzy.
– Głupstwa gadacie! Strony są w gitarze!

*****

Kapral tłumaczy żołnierzom nową grę 
zręcznościową:
– Ustawiamy się wszyscy w kole, odbez-
pieczamy granat i rzucamy go nawzajem 
do siebie. – A co dzieje się z tym, u którego 
granat eksploduje?
– Ten wypada z gry.

*****
Spotyka się dwóch kolegów:
– Gdzie pracujesz?
– W odlewni.
– Co tam robisz?
– Tajemnica wojskowa.
– A ile ci plącą?
– Dziesięć złotych od bomby, dwa od granatu.

*****
Sierżant pyta rekruta:
– Słyszałem, że lubicie muzykę? A co naj-
bardziej?
– Melduję, że najbardziej lubię sygnały 
na posiłki!

że wybrnąć – wreszcie płaczliwym 
głosem stwierdza, że ona tego wszyst-
kiego się uczyła, umiała to, a teraz 
z powodu wielkich nerwów zapom-
niała. Na to profesor spokojnym 
głosem każe jej na głos liczyć do 10. 
Ta przekonana, że to jakaś terapia 
na uspokojenie, posłusznie wykonu-
je polecenie. Kiedy skończyła, pro-
fesor prosi o indeks i wpisując „2”, 
mówi: kiedy coś się umie, to i nerwy 
nie przeszkadzają...

Gazetka studentów UW prowadziła 
kiedyś cotygodniową ankietę wśród 
studentów. Swego czasu pytano: „Czyj 
autograf najbardziej chciałbyś mieć 
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Jedynym, powszechnie panującym ogra-
niczeniem, jest kwestia fi nansowa. Wiele 
rodzin, pomimo wysokiej, własnej potrze-
by wyjazdu, musi korzystać z odpoczynku 
w domu i okolicach. Urlopowicze mogący 
pozwolić sobie na wyjazd wybierają pomię-
dzy aktywnym i biernym wypoczynkiem, 
górskim lub morskim, jak również krajo-
wym lub zagranicznym. Niektórzy nie lubią 
być zaskakiwani zmiennością pogody rodzi-
mej i decydują się na wyjazdy zagraniczne. 
Najliczniej odwiedzane są miejsca, gdzie zag-
warantowane są słońce, ciepłe i spokojne 
morze oraz wszelkie wygody. Inni, z wyboru 
lub konieczności, kochają ojczyste klimaty: 
polski Bałtyk, jeziora mazurskie czy Tatry, 
Beskidy i Sudety.

Zauważmy, jak często w powyższym 
tekście pojawiło się słowo „wybór” i bliskoz-
naczne mu zwroty... Wszyscy mamy takie 
wrażenie, że to my podejmujemy decyzje, 
my podporządkowujemy sobie rzeczywis-
tość i że tylko od nas zależy, w jaki spo-
sób skorzystamy z dobrodziejstw natury 
i wynalazku. Tak naprawdę jest to proces 
składający się z ciągu zadań myślowych 

WAKACYJNE WYBORY I DECYZJE,
CZY KIERUJĄ NIMI UPRZEDZENIA?

(rozważamy wszystkie za i przeciw), któ-
re musi pokonać nasza psychika, aby dojść 
do ostatecznej decyzji. Oprócz tego ist-
nieje mnóstwo różnorodnych czynników 
i warunków zewnętrznych, które utrud-
niają ten proces, a jednocześnie oddalają 
osiągnięcie celu.

Według teorii, nasze decyzje czy wybo-
ry dokonywane są w warunkach pewności 
lub niepewności. Sytuacja decyzyjna pewna 
to taka, w której mamy całkowitą pewność, 
że uzyskamy wybraną możliwość, co jednak 
nie daje gwarancji uzyskania przewidywanej 
satysfakcji z dokonanego wyboru. W sytua-
cji pewnej wyboru dokonujemy tylko i wy-
łącznie w oparciu o ocenę atrakcyjności
obiektu lub stanu rzeczy, a o tym decydu-
ją posiadane przez nich cechy jakościowe 
i ilościowe. Musimy również zwrócić uwagę 
na rozgraniczenie między obiektywną i su-
biektywną atrakcyjnością tych możliwości. 
Na atrakcyjność obiektywną danej możli-
wości składają się jej cechy jakościowe i iloś-
ciowe. Natomiast atrakcyjność subiektyw-
na jest funkcją zarówno jej obiektywnych 
cech jakościowych oraz ilościowych, jak 

i siły motywacji człowieka dokonującego 
wyboru. W sytuacji wyboru człowiek roz-
patruje przede wszystkim te cechy, które 
są istotne z punktu widzenia oceny uży-
teczności danego obiektu. Dodatkowo po-
rządkuje je ze względu na ważność – od naj-
ważniejszych do najmniej ważnych, a także 
sprawdza zgodność informacji odnośnie 
zalet i wad wybieranych alternatyw. Prze-
kładając teorię na życie, można stwierdzić, 
że porównujemy wszystkie możliwości we-
dług powyższych wymiarów (użyteczność, 
ważność, zgodność informacyjna) i wybie-
ramy możliwość najatrakcyjniejszą. Stąd też 
miejsca odpoczynku, których atrakcyjne 
warunki klimatyczne, środowiskowe i eko-
nomiczne są nam dobrze znane, zawsze sta-
nowią niepodważalną alternatywę dla no-
wych i obcych poznawczo rejonów.

W sytuacji niepewności bierzemy pod 
uwagę wartości i szanse na ich realizację, 
czyli zanim człowiek dokona wyboru jed-
nej z kilku możliwości, dokładnie analizuje 
wszystkie spośród nich, oceniając ich atrak-
cyjność oraz szanse na ich realizację. Oprócz 
oceny atrakcyjności, w przypadku sytuacji 
niepewnej mamy więc do czynienia także 
z przewidywaniem prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń niepewnych. Według 
psychologów stosowane przez nas rzeczy-
wiste kryteria wyboru w sytuacjach nie-
pewnych często nie są zgodne z przyjętymi 
kryteriami racjonalności. Okazuje się bo-
wiem, że nie tylko atrakcyjność, ale także 
prawdopodobieństwo wyników wpływa 
na ocenę ryzyka i wybór w sytuacji niepew-
nej. Ważne są dla nas również inne czynni-
ki, takie jak: poziom aspiracji czy spostrze-
gana kontrola.

Jak widzimy, proces decyzyjny jest bar-
dzo złożony, ale my zazwyczaj nie doko-
nujemy głębokich analiz tego, co dzieje 
się w naszym umyśle. Interesują nas jedy-
nie ostateczne wyniki tego procesu, któ-
re są już uświadomioną i wypowiadaną 
decyzją.

Zbliżają się wakacje, czas urlopów i pięknych letnich dni. Popularne są kolonie dla dzieci, obozy dla mło-
dzieży i wczasy dla rodzin. Preferujemy różne miejsca odpoczynku. Niektórzy wybierają morze i leniucho-
wanie na plaży. Inni wolą górskie wycieczki. Wybory są różne i zależą od wielu czynników zależnych bądź 
niezależnych od nas. Nie jest to jedynie wskazany na mapie punkt, choć to również się zdarza. Nasze indy-
widualne potrzeby relaksu i sposoby ich realizacji są często ograniczane przez warunki zewnętrzne. Czym 
więc się kierujemy przy wyborze miejsca odpoczynku?

niepewnej mamy więc do czynienia także 
z przewidywaniem prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń niepewnych. Według 
psychologów stosowane przez nas rzeczy-
wiste kryteria wyboru w sytuacjach nie-
pewnych często nie są zgodne z przyjętymi 
kryteriami racjonalności. Okazuje się bo-
wiem, że nie tylko atrakcyjność, ale także 
prawdopodobieństwo wyników wpływa 
na ocenę ryzyka i wybór w sytuacji niepew-
nej. Ważne są dla nas również inne czynni-
ki, takie jak: poziom aspiracji czy spostrze-
gana kontrola.

dzo złożony, ale my zazwyczaj nie doko-
nujemy głębokich analiz tego, co dzieje 
się w naszym umyśle. Interesują nas jedy-
nie ostateczne wyniki tego procesu, któ-
re są już uświadomioną i wypowiadaną 
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A czy nie jest tak, że prócz oczywistych 
elementów wybieranego przez nas regionu, 
takich jak: klimat, kultura, obyczajowość, 
na wybór mają również wpływ nasze uprze-
dzenia do innych miejsc i ich mieszkańców: 
Górale, Kaszubi, a może Murzyni, Arabo-
wie, Niemcy itd.?

Nie jest dla nas atrakcyjne coś, do czego 
jesteśmy negatywnie nastawieni. Uprzedze-
nia są wrogą lub negatywną postawą wobec 
pewnej, dającej się wyróżnić grupy. A oparte
na uogólnieniach wyprowadzanych z fał-
szywych lub niekompletnych informacji 
mogą doprowadzić do wielu nieporozu-
mień i krzywdzenia tych ludzi. Ktoś może 
być uprzedzony wobec Murzynów, czyli 
zachowuje się wrogo wobec nich i uważa, 
że prawie wszyscy Murzyni są jednakowi 
i mają te same cechy. Najczęściej są to prze-
konania niezgodne z prawdą lub oparte 
na przekazywanych opiniach o niewielu 
członkach grupy, które zostały zgenerali-
zowane na jej całość. Wszyscy mamy ja-
kieś uprzedzenia, co więcej osoba głęboko 
uprzedzona jest niewrażliwa na informa-
cję mogącą zmienić błędne przekonanie. 
Uprzedzenia mogą być skierowane przeciw 
jakiejś grupie etnicznej, narodowej lub ra-
sowej, przeciw określonym regionom geog-
rafi cznym, jako miejscom zamieszkania lub 
przeciw pewnym rodzajom pożywienia. 
W Polsce nikt nie skłoni nas do zjedze-
nia owadów: koników polnych, mrówek 
czy gąsienic, tylko dlatego, że są one boga-
tym źródłem białka.

Mówi się często na przykład, że wszyscy 
Murzyni mają wrodzone poczucie rytmu, 
czyli jest to równoznaczne z tym, że wszyscy 
Murzyni „czują” rytm. Takie przypisywanie 
identycznych cech całej grupie jest rodza-
jem ich uogólnienia i nosi nazwę stereoty-
pu. Na co dzień wszyscy posługujemy się 
stereotypami, np. „niedzielny kierowca”, 
„warszawski taksówkarz” i większość z nich 
jest sposobem upraszczania naszego obrazu 
świata, ponieważ zawsze przywodzi na myśl 
jakieś specyfi czne skojarzenie, opisujące 
osobę. Dobrze, jeżeli stereotyp przez nas 
wypowiadany opiera się na doświadczeniu 
i jest zgodny z rzeczywistością. Stanowi wte-
dy pewien akt przystosowawczy, który poz-
wala w prostej formie przedstawić realną 
charakterystykę. Niebezpieczne w posługi-
waniu się stereotypami jest niezauważanie 
różnic indywidualnych w obrębie danej kla-
sy ludzi. Mamy różne uprzedzenia wobec: 
kobiet, starszych ludzi, Murzynów, Chiń-
czyków, Żydów, grubych, chudych, chorych 
psychicznie itp. Nasze przyjęte wcześniej 
sądy o tym, jacy oni są, często wpływają 
na nasze zachowanie w taki sposób, że wy-
dobywa ono z nich właśnie te cechy i zacho-
wania, których oczekiwaliśmy. Jest to zjawis-

ko znane jako „samospełniające się proroc-
two” lub też stwierdzenie, że „przekonanie 
stwarza rzeczywistość”.

Rzadko słyszy się o tym, że wyjeżdżamy 
do Niemiec czy Izraela, bo lubimy tych lu-
dzi. Częściej jako powód ewentualnych wi-
zyt w tych krajach podajemy, że są to pań-
stwa o ciekawych zabytkach historycz-
nych i kulturowych bądź klimatycznych. 
Uprzedzenia i zaszłości wojenne sprawia-
ją, że nie uważamy Niemców za ciepłych, 
przyjaznych i dobrych ludzi. Niekoniecznie 
też chcemy odwiedzać ludność żydowską. 
Uprzedzenia wobec Żydów, pomimo szero-
ko rozwiniętej działalności znoszącej anty-
semityzm, nadal istnieją. Choć wielu z nas 
raczej się nie przyzna, my Polacy nie lubimy 
ich zaradności i konsekwencji w dążeniu 
do celu. Można by przypuszczać, że zazdroś-
cimy im powodzenia w sukcesach, pienię-
dzy, a raczej umiejętności ich pomnażania 
i inwestowania. Ogólnie mówi się, że Żydzi 
są narodem pysznym i zarozumiałym, wy-
magającym ciągłej akceptacji swoich poglą-
dów. Przekonania takie, choć często bardzo 
uogólnione lub nieuzasadnione, są przeka-
zywane pokoleniowo.

Nie lubimy więc odpoczywać wśród lu-
dzi, o których mamy zdanie stereotypo-
wo negatywne lub 
wśród tych, któ-
rzy w jakiś sposób 
nam zagrażają. 
Nie chodzi jedynie 
o psychiczne zag-
rożenia. Fizycz-
ne, jako bardziej 
realne i natych-
miastowe w skut-
kach, są przez nas 
odczuwane sil-
niej niż odroczo-
ne w czasie reakcje 
psychiczne. Stąd 
na pewno nie wy-
bierzemy na wy-
poczynek miejsc 
objętych działa-
niami misji stabi-
lizacyjnych, poko-
jowych, a tym bar-
dziej wojennych.

Negatywne 
postawy wobec 
ludzi, szczegól-
nie te nieuzasad-
nione, spowodu-
ją, że w niedługim 
czasie będziemy 
spędzać urlopy 
w miejscach od-
izolowanych, zam-
kniętych, „zabeto-

nowanych towarzysko”. Taką tendencję mo-
żemy zaobserwować już teraz, kiedy mówi 
się o wczasach dla biednych i ubogich, gru-
bych i chudych, menedżerów i urzędni-
ków itp.

Myślę, że wszyscy zgodzimy się 
ze stwierdzeniem Elliota Aronsona (psy-
cholog społeczny), że „ludzie, którzy po-
stępują anormalnie, niekoniecznie muszą 
być szaleńcami; podobnie ludzie, którzy 
coś robią gorzej, niekoniecznie muszą być 
gorsi”. Dlatego nie zapominajmy o tym, 
że każdy z nas jest indywidualistą i każ-
dy pragnie być akceptowany. A to, że ma 
wiele wad i popełnia błędy upewnia nas, 
że jest człowiekiem i żyje w realnym świe-
cie, nie zaś w próżni. Musimy wystrzegać 
się uprzedzeń i stereotypów, ponieważ łat-
wo jest zranić i ośmieszyć drugiego czło-
wieka, kiedy nie zna się prawdy lub jest się 
„głuchym” na nowe informacje.

Życzę Państwu miłego odpoczynku 
w ulubionym miejscu i w gronie ulubio-
nych znajomych, a także proponuję więcej 
dystansu i akceptacji dla ludzkich słabości, 
chociażby dlatego, że sami jesteśmy ludź-
mi. Miejmy szacunek do innych, bo my też 
go potrzebujemy.

Joanna Pałys
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LETNIE SPOTKANIA Z PRZESZŁOŚCIĄ
Ciekawe, jakie będzie nadchodzące lato? 
Gdzie i kiedy klimatyczne niespodzianki 
w postaci gwałtownych opadów deszczu 
i burz, huraganowych wiatrów pokażą 
moc nieokiełzanych sił natury?

Pesymiści twierdzą, że anomalie pogo-
dowe są spowodowane zanieczyszczenia-
mi środowiska przez współczesną cywili-
zację. Zgodnie z ich prognozami, wkrót-
ce może dojść do podwyższenia poziomu 
mórz i oceanów. Ich zdaniem zapowiadają 
to znikające śniegi okrywające szczyt Kili-
mandżaro oraz topniejące lodowce w wy-
sokich górach.

Optymiści twierdzą zaś, że w przeszłoś-
ci wielokrotnie z niewiadomych powodów 
zmieniał się klimat Ziemi. Zaledwie dziesięć 
tysięcy lat temu, co w skali historii Ziemi 
jest ułamkiem chwili, teren Wysp Brytyj-
skich pokrywał lodowiec. Żyły tam renifery 
i ich łowcy. W tym samym czasie przez te-
reny dzisiejszej Sahary płynęły rzeki, w któ-
rych żyły hipopotamy i krokodyle. Gady te 
żywiły się między innymi antylopami, któ-
rych ogromne stada wędrowały po „presa-
haryjskiej” sawannie.

W wakacje są dużo ciekawsze tematy niż 
zmiany klimatyczne. Lato sprzyja podró-
żom – realnym, książkowym i wirtualnym. 
Zwłaszcza studenci mogą podróżować, gdyż 
mają co najmniej kilka tygodni na „ładowa-
nie akumulatorów” z dala od uczelni.

Psycholodzy twierdzą, że większość ludzi 
interesują głównie bieżące sprawy i to doty-
czące ich bezpośrednio. Do tej większości 
należy znikoma część czytelników „Głosu 
Akademickiego”. Znam wiele osób pracują-
cych i studiujących w Wojskowej Akademii 
Technicznej, które wypoczywają aktywnie 
– żeglując po jeziorach i morzach, wędru-
jąc po górach, a także zwiedzając urocze 
zakątki Polski i miejsca oddalone od Tatr 
i Wisły o tysiące kilometrów.

Do atrakcji turystycznych przyciąga-
jących turystów do historycznych miejsc 
należą inscenizacje historycznych wyda-

rzeń, odtwarzające wydarzenia z przeszłości
o szczególnym znaczeniu. Do najbardziej 
atrakcyjnych dla widzów i uczestników na-
leżą inscenizacje związane z historią woj-
skowości. Tradycyjnie, w połowie lipca pod 
Grunwaldem z pewnością dojdzie do ko-
lejnego powtórzenia bitwy stoczonej z woj-
skami krzyżackimi przez armię króla Wła-
dysława Jagiełły, w skład której wchodziły 
oddziały litewskie, ruskie, tatarskie. Z tego 
powodu w grunwaldzkich bitwach uczest-
niczą zagraniczni rycerze oraz wojowni-
cy w pracowicie i starannie odtwarzanych 
strojach.

Istnieje liczna grupa ludzi żyjących po-
dobnymi rocznicami. Dla amatorów pasjo-
nujących się historią wybranej bitwy, aktyw-
ny udział w jej inscenizacji wiąże się z dłu-
gotrwałymi przygotowaniami. W pierw-
szym etapie – z wyszukiwaniem wiarygod-
nych książek i źródeł informacji oraz osób 
o podobnych zainteresowaniach. W drugim 
etapie – z kompletowaniem strojów, uzbro-
jenia, treningami w walkach z użyciem bro-
ni z epoki. Aktywni uczestnicy insceniza-
cji bitew średniowiecznych, bitew okre-
su napoleońskiego oraz bitew toczonych 
w późniejszych latach XIX wieku chętnie 
są angażowani przez profesjonalistów or-
ganizujących historyczne spektakle. Dla 
pierwszych jest to przyjemność, dla drugich 
okazja do skorzystania z pomocy fachow-
ców amatorów gotowych poświęcać wolny 
czas na udział w spektaklach wymagających 
długotrwałych przygotowań.

Inscenizacje sławnych bitew, takich jak 
Grunwald, Cud nad Wisłą czy walk z cza-
sów powstania listopadowego i powstania 
warszawskiego, przyciągają stale rosnącą 
liczbę widzów. Odtwarzanie historycznych 
zmagań coraz częściej traktowane jest przez 
władze lokalne jak jeden ze skuteczniejszych 
sposobów promowania ich miejscowości. 
I coś w tym jest, skoro miejsca związane 
z głośnymi wydarzeniami historycznymi 
lub sławnymi postaciami budzą zaintereso-
wanie turystów. Wielu z nich planując wa-
kacyjne wyjazdy zagraniczne, wybiera re-
jony, gdzie wypoczywając, można zwiedzać 
ciekawe obiekty. Pod tym względem nie-
wiele miejsc dorównuje greckim wyspom 
łączącym zalety ciepłego morza, „gwaran-
towanego” słońca z helleńską przeszłoś-
cią. Na jeden z tamtejszych wątków chcę 
zwrócić uwagę.

Autorzy przewodników turystycznych 
mają swoje priorytety i czasem wymykają 
się ich uwadze wydarzenia godne uwagi. 
Przykładem jest pouczający i godny popu-
laryzacji w podręcznikach sposób rozwią-

zania długotrwałego konfl iktu, jaki toczył 
się ponad czterysta lat przed narodzinami 
Chrystusa między trzema greckimi pań-
stwami znajdującymi się na wyspie Ro-
dos. Były to miasta-państwa: Lindos, Ka-
miros i Jalissos. Po jednej z wojen przywód-
cy trzech społeczności doszli do wniosku, 
że nie ma sensu dalsze przelewanie krwi 
w bratobójczych walkach. Postanowili za-
pobiec przyszłym konfl iktom przez wybu-
dowanie nowego miasta o nazwie Rodos, 
takiej samej jak wyspa. Miasta dostatecz-
nie dużego, by pomieścili się w nim wszys-
cy chętni do przeprowadzki.

Pomysł elit z trzech rywalizujących 
miast-państw powiódł się. W starożytnoś-
ci miasto Rodos miało więcej mieszkańców 
niż współczesne. Jego starożytni mieszkańcy 
wytwarzali wysokiej jakości ceramikę, któ-
rą eksportowano do śródziemnomorskich 
miast. Na wyspie Rodos znajdowała się też 
znana szkoła rzeźbiarska oraz szkoła wymo-
wy, w której uczył się między innymi Juliusz 
Cezar. Historia miasta Rodos potwierdza 
mądrość przysłowia: „Zgoda buduje, niez-
goda rujnuje”. I jest na tyle pouczająca, 
że warto ją popularyzować jako przykład 
korzyści płynącej z porozumiewania się 
zwaśnionych stron. Wprawdzie mieszkań-
cy Rodos byli zbyt słabi, by uchronić się 
przed panowaniem Rzymu, następnie Bi-
zancjum, Turcji, Włoch, ale zachowali swoją 
kulturę i dotrwali do chwili, gdy odzyska-
li niepodległość i połączyli się z rodakami 
żyjącymi na kontynencie oraz na wyspach 
greckich.

Podobne historie lokalne, jak ze słonecz-
nej greckiej wyspy u wybrzeży Turcji, są od-
krywane przez turystów ciekawych świata 
i miejsc, w których wypoczywają.

Życzę czytelnikom „Głosu Akademic-
kiego” jak najwięcej wakacyjnych przygód 
i odkryć podczas „kształcących” letnich 
podróży.

Wirtualny Odyseusz
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fi kacji I Mistrzostw Wojska Pols-
kiego w RJnO. W mistrzostwach 
tych wśród kobiet także triumfo-
wała Dagmara Panas przed Anną 
Kamińską. W dniach 11-13 maja 
zawodniczki KU AZS WAT wys-
tartowały w zaliczanych do ran-
kingu światowego trzydniowych 
zawodach na Litwie. Zwyciężyła 
w nich Dagmara Panas, a Anna Ka-
mińska zajęła 4. miejsce. 19 maja 
na trasach w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym złote medale MP 
w RJnO na dystansie klasycznym 
zdobyli Anna Kamińska (K21) 
i Michał Parzych (M21), a brązo-
we – Klara Żerdzicka (K21), Paweł 
Krzemiński (M21) i Tomasz Jur-
kowski (M50+). Czwórka naszych 
zawodników (Anna Kamińska, Mi-
chał Parzych, Paweł Krzemiński 
i Jan Cegiełka) uczestniczyła w Mis-
trzostwach Europy w RJnO, które 
odbyły się w dniach 3-10 czerwca 
we włoskiej Florencji. Najlepsze 
miejsce w historii startów Pola-
ków w zawodach tej rangi w RJnO 
wśród seniorek wywalczyła w nich 
na dystansie średnim Anna Kamińs-
ka (16.). Niestety, wskutek kontuzji 
odniesionej tuż przed mistrzostwa-
mi, nie mogła w nich wziąć udzia-
łu najlepsza polska zawodniczka 
Dagmara Panas.

DOBRZE ZORIENTOWANI

Generalnie zarówno w BnO, jak 
i w RjnO, mogliśmy zdobyć jeszcze więcej 
medali, ale niestety, obowiązki związane 
z nauką lub sprawami służbowymi nie poz-
walają wszystkim zawodnikom na udział 
w każdych ważnych zawodach.

W wakacje orientaliści rozjeżdżają się 
po Europie, część z nas przygotowuje się 
m.in. do startu w Mistrzostwach Świa-
ta w Rowerowej Jeździe na Orientację 
w Czechach, inni wyruszają za krąg po-
larny na Mistrzostwa Świata Weteranów 
w Biegu na Orientację w fi ńskim Kuusamo, 
a kolejni zamierzają wziąć udział w zag-
ranicznych imprezach mniejszej rangi. 
Nie zabraknie nas w tym czasie również 
w międzynarodowych zawodach rozgry-
wanych w Polsce, takich jak np. trzydniowe 
zawody o Puchar Wawelu w BnO (Zako-
pane) i Grand Prix Polonia w BnO (Sztu-
towo), czy zaliczane do rankingu świato-
wego w RJnO pięciodniowe zawody o III 
Puchar Warmii i Mazur (Nowa Kaletka 
koło Olsztyna).

A już jesienią kolejne Mistrzostwa Pol-
ski oraz Mistrzostwa Wojska Polskiego…
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Anna Kamińska

Mistrzostwa Polski w Sztafetowym Biegu na Orientację, Przemyśl 
11.06.2007 – na pierwszym miejscu zespół KU AZS WAT

Bardzo dobre wyniki osiągnęli w pierw-
szej połowie roku 2007 zawodnicy sek-
cji Orientacji Sportowej KU AZS WAT. 
W rozegranych 15 kwietnia w lasach 
wokół Nieciecza koło Dęblina Mistrzos-
twach Polski w Długodystansowym Bie-
gu na Orientację złote medale wywalczy-
li: Małgorzata Krochmal (K40/45), Ry-
szard Chachurski (M40), Jerzy Parzews-
ki (M50) oraz Tadeusz Wołejszo (M55). 
Ponadto brązowy medal w kategorii M60 
zdobył Tomasz Jurkowski.

W dniach 10-11 czerwca w górzystym 
terenie nieopodal Przemyśla odbyły się Mis-
trzostwa Polski w Indywidualnym Biegu 
na Orientację na dystansie klasycznym oraz 
Mistrzostwa Polski w Sztafetowym BnO. 
Indywidualnie w kategorii M50 ponownie 
najlepszy okazał się Jerzy Parzewski, a szta-
feta „młodszych weteranów” (MV120) KU 
AZS WAT w składzie: Ryszard Chachurski, 
Piotr Walatek i Jerzy Parzewski także stanęła 
na najwyższym stopniu podium.

Równie dobrze radzili sobie nasi rep-
rezentanci uprawiający Rowerową Jaz-
dę na Orientację. 1 kwietnia w okolicach 
Poznania w Mistrzostwach Polski na dys-
tansie średnim w kategorii K21 zwycię-
żyła Dagmara Panas przed Anną Kamiń-
ską, a w kategorii M40 złoty medal zdobył 
Jan Cegiełka. Zawody te oraz rozegrane 
następnego dnia zaliczane były do klasy-

Fo
t. 

M
ar

io
la

 C
ha

ch
ur

sk
a,

 R
ys

za
rd

 C
ha

ch
ur

sk
i

30 Hobby



W dniach 18-22 czerwca br. na obiektach 
szkoleniowych 9. Brygady Kawalerii Pan-
cernej w Braniewie odbywały się rozgry-
wane corocznie Mistrzostwa Wojska Pol-
skiego w strzelaniu z broni etatowej, po-
konywaniu ośrodka sprawności fi zycznej 
oraz biegu patrolowym. W tej najważniej-
szej i najbardziej prestiżowej w Wojsku 
Polskim imprezie brały udział reprezen-
tacje 18 jednostek wojskowych i instytu-
cji wchodzących w skład sił zbrojnych. 
Po rocznej nieobecności wzięła w nich 
udział także reprezentacja sportowców 
z Wojskowej Akademii Technicznej.

W składzie reprezentacji byli przed-
stawiciele kadry zawodowej i podchorą-
żych. W skład zespołu kadry występującego 
w konkurencjach strzelania z pistoletu wojs-
kowego wchodzili: mjr Jarosław Sieczka, 
kpt. Paweł Kamiński, chor. sztab. Jarosław 
Jabłoński, st. chor. Mikołaj Sobierajski. Kie-
rownikiem zespołu i równocześnie zawod-
nikiem był mjr Marek Filipowicz.

W biegu patrolowym, czyli konkuren-
cji łączącej bieg na odcinku dwóch kilomet-
rów, pokonanie OSF i strzelanie z pistole-
tu wojskowego, Akademię reprezentowali: 
st. szer. pchor. Konrad Wesołek, st. szer. 
pchor. Emil Stachowicz, st. szer. pchor. Ma-
rek Szwast oraz szer. pchor. Rafał Gałusz-
ka. Trenerem i kierownikiem zespołu „pat-
rolowców” jest Piotr Fiedoruk ze Studium 
Wychowania Fizycznego WAT. Musieli się 

oni zmierzyć z bardzo silnymi ekipami wys-
tawionymi spośród żołnierzy zawodowych 
od lat trenującymi i występującymi w tej 
konkurencji.

W strzelaniu indywidualnym i zespo-
łowym z karabinka wojskowego wystąpił
3-osobowy zespół w składzie: st. szer. pchor. 
Judyta Kowalska, st. szer. pchor. Jakub Kru-
szewski, st. szer. pchor. Michał Bagiński. 
Trenerem strzelców a równocześnie kie-
rownikiem całego zespołu Akademii był 
mjr Jarosław Czarnecki ze Studium Szko-
lenia Wojskowego. W konkurencji strzela-
nia zespołowego strzelcy zajęli V miejsce 
ze stratą do zwycięskiej drużyny jedynie 
24 punktów.

Na szczególną uwagę zasługuje zdo-
bycie przez naszego zawodnika st. szer. 
pchor. Konrada Wesołka jedynej przyzna-
nej w trakcie mistrzostw nagrody FAIR 
PLAY. Nagrodę ufundowali wspólnie bur-
mistrz Braniewa i dowódca 16. Dywizji 
Zmechanizowanej. Podchorąży Wesołek 
zgłosił w biurze zawodów fakt zamiany 
tarcz i naliczenia mu wyników konkuren-
ta, z którym startował w parze w trakcie 
biegu patrolowego.

Zawody przeprowadzono na bardzo wy-
sokim poziomie sportowym i organizacyj-
nym. Wiele reprezentacji poprzedziło udział 
w zawodach wielotygodniowymi przygoto-
waniami na zgrupowaniach sportowych. 
Nasza młoda reprezentacja zdobyła wiele 
nowych, bardzo potrzebnych doś wiadczeń, 

które powinny zaowocować na kolejnych 
zawodach. Większość naszych zawodni-
ków wystąpiła pierwszy raz na imprezie 
sportowej tak dużej rangi, ale wszyscy wy-
jechali z mistrzostw z nadzieją wystartowa-
nia w przyszłym roku i osiągnięcia jeszcze 
wyższych wyników a tym samym zajęcia 
wyższych miejsc, szczególnie tych nagra-
dzanych medalami i pucharami.

mjr Jarosław Czarnecki

...I W MISTRZOSTWACH WOJSKA POLSKIEGO

SUKCES STRZELCÓW W MISTRZOSTWACH GARNIZONU...
Reprezentacja kadry Wojskowej Akade-
mii Technicznej rozgromiła konkurencję 
podczas ostatnich Mistrzostw Garnizonu 
Warszawa w strzelaniu z broni osobistej. 
„Watowcy” byli bezkonkurencyjni – za-
jęli I miejsce w klasyfi kacji zespołowej, 
a w klasyfi kacji indywidualnej miejsca: 
I, II, IV, V i XV.

W zawodach startował pięcioosobowy 
zespół w składzie: mjr Marek Filipowicz, 
mjr Jarosław Sieczka, kpt. Piotr Sprawka, 
chor. sztab. Jarosław Jabłoński i st. chor. 
Mikołaj Sobierajski. Zawody były rozgry-
wane w dwóch konkurencjach: strzelaniu 
indywidualnym i zespołowym. W klasy-
fi kacji drużynowej reprezentacja zajęła 

I miejsce, uzyskując ogółem 923 punkty. 
W klasyfi kacji indywidualnej I miejsce za-
jął st. chor. Mikołaj Sobierajski, uzyskując 
171 punktów, II miejsce – kpt. Piotr Spraw-
ka z wynikiem 170 punktów, IV miejsce – 
chor. sztab. Ja rosław Jabłoński – 164 punk-
ty i V miejsce mjr Marek Filipowicz – 161 
punktów.
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Już w samej nazwie zawarta jest podsta-
wowa zasada tej sztuki – zasada „JU”. Jed-
nakże walka nie polega jedynie na ustępo-
waniu. Drugą zasadą jest maksimum efektu 
przy minimum wysiłku. Dlatego stosuje się 
różnego rodzaju dźwignie itp., sposoby bez-
pośredniego i otwartego ataku. Celem prze-
wodnim, uzyskanym przez systematyczne 
ćwiczenia, wysuniętym przez twórcę judo 
– Jigoro Kano, jest „doskonalenie samego 
siebie” – III zasada judo. Judo przyczynia 
się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, 
że nie siła i ciężar ciała, a szybkość i zręcz-
ność są czynnikami decydującymi w dzia-
łaniu. Judo rozwija szybkość, zwinność, 
wytrzymałość i siłę, a także spostrzegaw-
czość, opanowanie, odwagę, odporność, 
koncentrację i wytrwałość.

Współczesne judo jest objęte konkret-
nymi zasadami. Jest to rodzaj walki zapaś-
niczej, wymagającej specjalnego ubioru zwa-
nego „judoki”. Trening judo jest bardzo cięż-
ki i do uzyskania wysokiej klasy niezbędne 
jest ćwiczenie kilka razy w tygodniu. Tre-
ning zaczyna się 20-minutową rozgrzewką, 
która zawiera ćwiczenia ogólnorozwojowe 
oraz specjalne ćwiczenia techniczne, później 
następuje godzina ciągłej walki treningowej 
(randori), a następnie wiele ćwiczeń o róż-
nego rodzaju natężeniu (np. tzw. uchikomi
– tj. powtórzeń „wejść” bez rzucenia przeciw-
nika na matę, wykonywanych w szybkim tem-
pie), uzupełniających ćwiczeń siłowych itd.

W wyniku wielu pokazów oraz rosnące-
go zainteresowania ludzi, sztuka ta stała się 
również sportem walki, który w 1964 r. stał 
się dyscypliną olimpijską dla mężczyzn. Pod 
naciskiem amerykańskich kobiet, od 1988 r. 
judo jest też sportem olimpijskim dla nich. 
Sport ten stał się jednym z najpopularniej-
szych sportów walki na świecie.

„W judo nie ma sekretów, postęp zależy 
od zdolności i wytrwałości danej jednostki 
i od nauczyciela. Czy słaby może pokonać 
olbrzyma, względnie czy judoka może zwy-
ciężyć zapaśnika albo boksera, zależy cał-
kowicie od indywidualnych cech obu prze-
ciwników. Są dobrzy bokserzy, judoka i za-
paśnicy. Wszyscy mają możliwość wygrania 
walki w oparciu o zręczność i umiejętności 

BEZPIECZNE I ZDROWE
Wszystko zaczęło się w Japonii w IX wie-
ku. Jigoro Kano (1860-1938) zebrał i ulep-
szył chwyty jiu-jitsu, nadając im nową 
formę, która jest bezpieczniejsza i nie zag-
raża zdrowiu. JUDO można tłumaczyć 
jako „drogę do zwinności” lub „drogę 
ustępowania” (JU – zwinnie, ustępować; 
DO – droga, zasada).

techniczne. Ten z przeciwników, który po-
trafi  pierwszy zastosować skutecznie swoją 
technikę, będzie niewątpliwie zwycięzcą” 
– K. Kobayashi.

Jak zostało wyżej napisane, postęp za-
leży od nauczyciela.

W Wojskowej Akademii Technicznej judo 
istnieje już od wielu lat. Zespół może poszczy-
cić się trenerami z wysokimi umiejętnościa-
mi. Jednym z nich był por. mgr Marek Waw-
rzyniec Marciniak, absolwent AWF w Poz-
naniu, trener I kl. judo, posiadający 3 dan, 
były zawodnik judo w AZT Poznań i GKS 
„Olimpia” Poznań. Trener sekcji judo UWKS 
– WAT w latach 1978-1989. W okresie pra-
cy w WAT por. Marka Marciniaka szkoleni 
studenci WAT zdobyli 15 medali w Mistrzos-
twach Uczelni Wojska Polskiego. Drugim tre-
nerem jest mjr dr Andrzej Chodała, absolwent 
WSOWZ we Wrocławiu oraz AWF w War-
szawie, zawodnik KS „Start” Radom w judo. 
Jest trenerem sekcji judo posiadającym 3 dan 
i dziewięcioletni staż trenerski w UWKS – 
WAT. Od pięciu lat trener AZS WAT judo. 

W okresie pracy w UWKS – WAT zawodnicy 
szkoleni przez mjr.  A. Chodałę zdobyli 51 me-
dali (9 złotych, 25 srebrnych, 17 brązowych) 
– indywidualnie i zespołowo w Mistrzostwach 
Szkolnictwa Wojskowego.

Po zmianie statutu uczelni z wojsko-
wego na cywilno-wojskowy oraz zamianie 
UWKS na AZS od 5 lat w zajęciach judo 
biorą udział również studenci cywilni.

Obecnie w ramach zajęć sportowych oraz 
sekcji judo uczestniczy 60 studentek i studen-
tów. Zainteresowani kontynuacją przygody 
z tym sportem, po pewnym okresie uczest-
niczenia w zajęciach, mają możliwość wstą-
pienia do sekcji AZS WAT judo, co umożli-
wia wzięcie udziału w zawodach.

Obecnie nasi studenci i studentki bio-
rą udział w następujących rywalizacjach 
sportowych:
– Akademickich Mistrzostwach Warszawy 

i województwa mazowieckiego;
– Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych;
– Mistrzostwach Wojska Polskiego.

Zajęcia judo w Wojskowej Akade-
mii Technicznej są prowadzone przez 
profesjonalną kadrę, co przekłada się 
na sukcesy AZS WAT judo. Wszystkich 
chętnych do spróbowania swoich sił na tata-
mi zapraszamy już od października. Zapisy 
u trenera – dr. Andrzeja Chodały.

Agnieszka Boczarska WEL
Radosław Gąsiorek WMT

Jarosław Śledziewski WMT Fo
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Pod red. prof. 
Tadeusza Wróbla

1. e4   c5   2. Sf3   d6   3. d4   cxd4   4. Sxd4   Sf6   5. Sc3   a6   6. Ge3   Sg4   7. Gg5   h6   8. Gh4   
g5   9. Gg3   Gg7   10. h3   Se5   11. Sf5   Gxf5   12. exf5   Sbc6   13. Sd5   e6   14. fxe6   fxe6   
15. Se3   0-0   16. Ge2   He7   17. 0-0   Wad8   18. Gh5   Kh8   19. We1   d5   20. a4  Sc4   21. 
Sxc4   dxc4   22. Hg4   Hb4   23. Hxe6   Wd2   24. Wad1   Sd4   25. He4   Sf5   26. Ge5   Wxf2   
27. Gf3   Wd2   28. Gxg7+   Kxg7   29. He5+   Wf6   30. a5   Sh4   31. Hc7+   Wf7   32. He5+   
Wf6   33. Gh5   Sg6   34. Gxg6   Wxd1   35. Wxd1   Kxg6   36. He4+   Kg7   37. Wd7+   Kg8   
38. Hh7+ I Czarne przegrały, gdyż nie mają już obrony przed matem.

CZARNE: V. ANAND

BIAŁE: R. KASIMDŻANOW

Diagram 20
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Ten szachista z Uzbekistanu urodził się 
5 grudnia 1979 r. Obecnie mieszka wraz 
z rodziną w Niemczech. Przed zdobyciem 
tytułu mistrza świata miał stosunkowo nie-
wiele wybitnych osiągnięć szachowych.

W 1998 r. zajął pierwsze miejsce w tur-
nieju o mistrzostwo Azji. W tym samym 
roku wygrał prestiżowy turniej w Wijk aan 
Zee, a rok później był drugi w mistrzo-
stwach świata juniorów.

Na olimpiadzie szachowej w 2000 r., gra-
jąc na pierwszej szachownicy drużyny swoje-
go kraju, uzyskał 8 zwycięstw z 9 możliwych. 
Turniej o mistrzostwo świata FIDE w 2004 r. 
odbył się systemem pucharowym. Na swo-
jej drodze do fi nału Kasimdżanow pokonał: 
Aleksandra Ramireza, Ehsana Ghaemo Mag-
hamiego, Wasilija Iwańczuka (byłego wice-
mistrza świata), Zoltana Almasiego, Aleksan-
dra Griszczuka i Weselina Topałowa. W ten 

sposób zakwalifi kował się do meczu fi nało-
wego z Anglikiem Michaelem Adamsem, 
który odbył się w Trypolisie w Libii. 

Finałowy pojedynek złożony z 6 partii 
zakończył się remisem 3:3. W meczu ba-
rażowym w szachach szybkich (limit cza-
su 25 minut) wygrał Kasimdżanow z wy-
nikiem 1,5:0,5. Był to rzadki przypadek, 
kiedy mistrzem świata został zawodnik le-
gitymujący się wskaźnikiem ELO 2640, co 
dawało mu 54. pozycję wśród najlepszych 
szachistów świata.

Poniżej zwycięska partia Kasimdżano-
wa z byłym mistrzem świata, rozegrana 
w 2005 r.

SZACHY
Odc. 21 Rustam Kasimdżanow (1979-) mistrz świata FIDE
MISTRZ WIE ŚWIATA

BIAŁE: RUSTAM KASIMDŻANOW CZARNE: VISWANATHAND ANAND

OBRONA SYCYLIJSKA

Rustam Kasimdżanow
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Rustam Kasimdżanow
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PRZED NAMI WAKACJE
WOJSKOWA

AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA

DĄBROWSKIEGO
Biblioteka Główna,

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 19,
00-908 Warszawa 49,
tel./fax 022 683 90 87,

e-mail: bg@wat.edu.pl,
Ośrodek Informacji Naukowej:

tel. 022 683 93 96,
e-mail: oin@wat.edu.pl,

Wypożyczalnia:
tel. 022 683 74 56,

e-mail: wypmb@wat.edu.pl,
strona w Internecie:
www.bg.wat.edu.pl,

strona Uczelni w Internecie:
www.wat.edu.pl (tu: >> Biblioteka)

Gmach Biblioteki Głównej
WEJŚCIE OD STRONY STADIONU

00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 19, tel. 022 683 98 24, www.wat.edu.pl

Redakcja Wydawnictw WAT
ZAPRASZA

Pracowników naukowych

do publikowania artykułów w Biuletynie WAT

 lipiec sierpień wrzesień rok akademicki
2007/2008 

Czytelnia Główna,
Czasopism i Naukowa,

Ośrodek Informacji
Naukowej

pon.-pt.:
godz. 9.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynne

wt., pt.:
9.00-15.00

pozostałe dni: nieczynne

pon.-pt.:
9.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynne

pon. 13.00-19.45
wt.-pt.: 9.00-19.45

sob.: 9.00-15.45
niedz.: nieczynne

Wypożyczalnia
akademicka

pon.-pt.:
godz. 10.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynna

wt., pt.:
10.00-15.00

pozostałe dni: nieczynna

pon.-pt.:
10.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynna

pon., wt.: 11.00-17.00
śr.-pt.: 11.00-18.00 
sob.: 10.00-16.00
niedz.: nieczynna

Wypożyczalnia
beletrystyczna

pon.-pt.:
godz. 10.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynna

wt. i pt. 10.00-15.00
13.08-24.08
nieczynna

pon.-pt.:
10.00-15.00

sob. i niedz.: nieczynna

pon., wt.: 11.00-17.00
śr., pt.: 11.00-18.00

czw. i sob.: nieczynna

Uwaga! W dni przedświąteczne Bib-
lioteka jest czynna w godz. 9.00-15.00

w wersji elektronicznej także:
• specjalizacja: , , , , ,
• zbiory: książki, czasopisma, zbiory kar-

tografi czne
• informacje dodatkowe:

➢ na stronie internetowej (>> Bazy 
danych):

– dostęp do katalogu komputerowe-
go

– baza danych o zawartości polskich 
czasopism technicznych

➢ w Bibliotece dostęp do wielu baz cza-
sopism zagranicznych (lista na stro-
nie internetowej)

Szukając inspiracji urlopowych, oprócz 
przewodników, możemy posłużyć się także 

specjalistycznymi czasopismami kra-
joznawczymi. Wymienię tu takie, jak:

„Podróże”
(www.podroze.pl),
„Voyager”
(http://www.netpress.pl/show_cover.
php?magazineid=1943)
„Poznaj Świat”
(http://poznajswiat.com.pl)
„Poznaj Swój Kraj
(http://psk.amos.waw.pl)

Linki do wydawców:
http://www.pascal.pl
http://www.bezdroza.com.pl/

Piotr Staniak
Ośrodek Informacji Naukowej

Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej
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Grillowanie kiełbasek, karaoke i inne zabawne konkursy
z nagrodami, w tle ulubione przez młodzież rytmy
– tak wyglądał piknik integracyjny studentów i kadry
naukowo-dydaktycznej, który 31 maja zorganizował Samorząd 
Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
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SPOTKANIE

KOLEŻEŃSKIE 
UCZESTNIKÓW

XXVI SEMINARIUM

KOŁA NAUKOWEGO 
STUDENTÓW

MECHANIKÓW
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