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Ani się spostrzegliśmy, a tu koniec roku 
za pasem. Przed nami Święta Bożego 
Narodzenia, Noc Sylwestrowa, powi-

tanie Nowego Roku. Dla wielu z nas to nie tylko 
czas odpoczynku od pracy i nauki, ale również 
czas podsumowań, refl eksji, składania sobie i in-
nym obietnic, snucia planów na bliższą lub dalszą 
przyszłość. Zanim poddamy się nastrojowi chwili, 
sięgnijmy po lekturę listopadowo-grudniowego nu-
meru naszego uczelnianego pisma i przypomnijmy 
sobie, w jakie ważne dla Akademii wydarzenia ob-
fi towały ostatnie miesiące mijającego roku.

A było ich całkiem niemało. Jak co roku o tej 
porze, świętowaliśmy uroczyście Dzień Podcho-
rążego – dzień, który być może już w niedalekiej 
przyszłości znów będzie ofi cjalnym świętem naszej 
Alma Mater. Przy okazji gratulowaliśmy podcho-
rążym wyróżniającym się w nauce i dyscyplinie 
oraz studentom cywilnym nagrodzonym w Kon-
kursie o Nagrodę Rektora na najlepszą pozapro-
gramową pracę studenta WAT. Razem z „pierw-
szoroczniakami” bawiliśmy się do białego rana na 
„Otrzęsinach, a ze studentami pozostałych lat stu-
diów – na „Andrzejkach”. Wreszcie prezentowali-
śmy ofertę naukowo-dydaktyczną Akademii wśród 
maturzystów, i nie tylko, podczas pierwszej w tym 
roku akademickim edycji Dni Otwartych.

Z informacji, jakie docierają do redakcji wy-
nika, że dużą popularnością wśród Czytelników 
cieszy się publikowane od kilku lat na łamach 
„Głosu Akademickiego” Kalendarium Wydarzeń 
WAT. Wszystkich zainteresowanych podsumo-
waniem wydarzeń roku 2007 informuję, że za-
prezentujemy je w kolejnym, tj. styczniowym nu-
merze „Głosu”.

Korzystając z okazji, w imieniu swoim, kole-
gium redakcyjnego „Głosu Akademickiego” oraz 
całej Redakcji Wydawnictw WAT, życzę Wszystkim 
Czytelnikom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech te dni – przepełnione prawdzi-
wą miłością, radością i rodzinnym ciepłem, przy-
niosą wytchnienie od trosk i trudów codzienności. 
Życzę, aby nadchodzący 2008 rok przyniósł nam 
wszystkim wiele szczęścia oraz pozwolił na realiza-
cję planów i spełnienie osobistych marzeń.

Elżbieta Dąbrowska
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Tegoroczne obchody Dnia Podchorą-
żego rozpoczęły się już w sobotę 24 listo-
pada br. Tego dnia podchorążowie z WAT 
wzięli udział w plenerowej inscenizacji 
Nocy Listopadowej, która miała miejsce 
pod Zamkiem Królewskim i na Starówce, 
a zakończyła się zdobyciem warszawskie-
go Arsenału.

W przeddzień Dnia Podchorążego, 
tj. 28 listopada, zastępca komendanta WAT, 
płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, spot-
kał się z podchorążymi wyróżniającymi 
się w nauce i dyscyplinie oraz studentami 
nagrodzonymi w konkursie na najlepszą 
pozaprogramową pracę naukową (szerzej 
o laureatach konkursu oraz wywiad ze zwy-
cięzcami na str. 25).

Za uzyskiwanie bardzo dobrych wyni-
ków w nauce oraz wzorową postawę żoł-
nierską rektor WAT wyróżnił nagrodami 
pieniężnymi szeregowych podchorążych: 
z Wydziału Mechanicznego – Piotra Kę-
dzierskiego, Dominika Osiewicza, Kamila 
Ilbę; z Wydziału Mechatroniki – Macie-
ja Pisarskiego, Piotra Dzietwoja, Marcina 
Kołodziejskiego, Adama Kuchtę, Bartosza 
Machniaka, Pawła Gontarza; z Wydziału 
Elektroniki – Piotra Gromadę, Jarosława 
Wojtunia, Krzysztofa Miszkurkę, Piotra 
Lalaka, Michała Siłaczuka, Pawła Szpie-
gę; z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geo-
dezji – Annę Krzysztoń, Jagodę Jaszczuk; 
z Wydziału Nowych Technologii i Chemii 
– Roberta Hermana, Michała Grabka, Jo-
lantę Połeć, Natalię Żukowską, Przemysła-
wa Żukowskiego; z Wydziału Cybernetyki 
– Marcina Piłata, Michała Niedzielę.

Jednocześnie, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, symboliczną władzę w Akademii 

przejęli podchorążowie. Honorowym ko-
mendantem WAT został kpr. pchor. Piotr 
Dzietwoj (II rok WMT), zastępcą komen-
danta – kpr. pchor. Jolanta Połeć (II rok 
WTC), prorektorem ds. naukowych – kpr. 
pchor. Piotr Kędzierski (II rok WME), pro-
rektorem ds. kształcenia – szer. pchor. Mi-
chał Siłaczuk (I rok WEL), kanclerzem – 
szer. pchor. Paweł Gontarz (I rok WMT), 
pełnomocnikiem rektora ds. studenckich 
– szer. pchor. Kamil Ilba (II rok WME), kie-
rownikiem Kursu Słuchaczy – kpr. pchor. 
Anna Krzysztoń (II rok WIG), ofi cerem dy-
żurnym – kpr. pchor. Krzysztof Miszkurka 
(II rok WEL), dowódcą warty – kpr. pchor. 
Robert Herman (II rok WTC).

Dalsze obchody Dnia Podchorążego 
i 177. rocznicy wybuchu Powstania Listo-
padowego odbyły się w Łazienkach Królew-
skich. Najpierw przy Podchorążówce przy-
pomniano historię listopadowego zrywu. 
Potem był uroczysty apel oraz zaprzysięże-
nie i odprawa wart, po czym pod pomni-
kiem inicjatora Powstania, por. Piotra Wy-
sockiego, władze Akademii, podchorążowie 
i zaproszeni goście złożyli kwiaty.

Zwracając się do uczestników uro-
czystości, zastępca komendanta-rektora 
WAT, dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, 
powiedział: Dzień wybuchu Powstania Li-
stopadowego obchodzimy uroczyście jako 
Dzień Podchorążego, ponieważ tamtej nocy 
młodzi podchorążowie, zbrojni odwagą 
i patriotyzmem, zdeterminowani i wol-
ni od kunktatorstwa, zdali najważniejszy 
egzamin życiowy, jaki jest powinnością 
każdego żołnierza – walczyć o wolność 
Ojczyzny, nie szczędząc własnej krwi. Ob-
chodząc Dzień Podchorążego, czcimy pa-
mięć wszystkich walecznych młodych ludzi, 
wiernych sprawie wolności i niepodległości, 
dla których, jak powiedział poeta, „Ojczy-
zna to zbiorowy obowiązek”.

Uroczystości w Łazienkach Królew-
skich zakończyła krótka inscenizacja „Zry-
wu Podchorążych”, w której uczestniczyli 
podchorążowie i członkowie Koła Histo-
rycznego WAT oraz członkowie Legii nad-
wiślańskiej.

Obchody uroczystości przeniosły się 
na Plac J. Piłsudskiego. Przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza podchorążowie WAT za-

177 lat temu – w nocy 29 listopada podchorążowie i młodzi ofi cerowie ze Szko-

ły Podchorążych Piechoty, pod dowództwem porucznika Piotra Wysockiego, 

zaatakowali siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego, rozpoczynając tym sa-

mym trwające ponad 10 miesięcy Powstanie Listopadowe. Na pamiątkę tego 

wydarzenia przedostatni dzień listopada jest obchodzony w naszej Ojczyź-

nie jako Dzień Podchorążego. Dla słuchaczy akademii i wyższych szkół ofi -

cerskich, a więc również podchorążych kształcących się w naszej Alma Mater, 

jest to szczególna data. To dzień, w którym przejmują symboliczną władzę na 

swych uczelniach.
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ciągnęli wartę, złożyli kwiaty i razem wzięli 
udział w defi ladzie. Na zakończenie wigi-
lii Nocy Listopadowej w Katedrze Polowej 
WP przy ul. Długiej odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji podchorążych, którą od-
prawił kapelan WAT, ks. kpt. Witold Mach, 
a homilię wygłosił ewangelicki biskup woj-
skowy, ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski.

Następnego dnia, tj. 29 listopada, 
w Dniu Podchorążego, studenci wojskowi 
naszej Alma Mater zaciągnęli wartę hono-
rową i wspólnie z władzami Akademii zło-
żyli wiązanki pod pomnikiem założyciela 
i pierwszego komendanta Akademii, gen. 
bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego oraz 
pod popiersiem patrona uczelni, Jarosława 
Dąbrowskiego. W samo południe na Pla-
cu J. Piłsudskiego przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza władze Akademii złożyły 
symboliczny wieniec. Tegoroczne uroczy-
ste obchody Dnia Podchorążego w naszej 
uczelni zakończył koncert Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego, który odbył 
się w sali kinowej Klubu WAT.

Elżbieta DąbrowskaFo
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PODCHORĄŻOWIE BAWILI SIĘ NA BALUPODCHORĄŻOWIE BAWILI SIĘ NA BALU

Bal otworzył komendant-rektor Wojsko-
wej Akademii Technicznej gen. bryg. dr inż. 
Adam Sowa, który zwracając się do zebranych, 
powiedział: Tradycją stało się, że w listopado-
wy wieczór Brać Podchorążacka spotyka się 
na Balach Podchorążych. Cieszę się, że rów-
nież w tym roku ta piękna tradycja jest pod-
trzymana. Życzę Wam, Panie i Panowie Pod-
chorążowie, wspaniałej zabawy. Zapomnijcie 

dzisiaj o trudach podchorążackiego życia, niech 
uśmiech i zabawa gości w Waszych sercach. Bal 
Podchorążego 2007 uważam za otwarty. Na-
stępnie Jego Ekscelencja biskup polowy WP, 
gen. dyw. Tadeusz Płoski, pobłogosławił ze-
branych i bal rozpoczął się uroczystym polo-
nezem. Później bawiono się do białego rana. 
Zresztą zobaczcie sami...

mjr Tadeusz Haduch

W sobotę, 17 listopada br. w Wojskowej Akademii Technicznej odbył się Bal 

Podchorążego. W pięknie udekorowanej sali bawiła się brać podchorążacka 

WAT-u oraz zaproszeni podchorążowie z Akademii Marynarki Wojennej, Wyż-

szej Szkoły Ofi cerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Ofi cerskiej Sił Powietrz-

nych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Wśród tak zacnego grona byli także 

przedstawiciele Samorządu Studenckiego WAT.
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Dziedziny, w jakich nasze zespoły na-
ukowo-badawcze osiągnęły sukcesy na świa-
towym poziomie zaprezentował zastępca 
komendanta WAT płk dr hab. inż. Zygmunt 
Mierczyk. Scharakteryzował on udział WAT 
w priorytetowych programach badawczych, 
a także rolę, jaką uczelnia odgrywa w plat-
formach technologicznych, konsorcjach 
naukowo-przemysłowych i pracach eks-
perckich. Zwrócił też uwagę na te obszary 
badań, które liczą się w Polsce i na świecie. 
Z niektórymi z nich biskup mógł zapoznać 
się osobiście.

W Zakładzie Konstrukcji Specjalnych 
i Balistyki na Wydziale Mechatroniki dy-
rektor zakładu płk dr inż. Ryszard Woźniak 
przedstawił opracowane tam systemy uzbro-
jenia indywidualnego żołnierza, w tym m.in. 
karabinek bezkolbowy wz. 2005 Jantar-M, 

będący propozycją Akademii 
do wprowadzenia na uzbrojenie 
SZ RP oraz UKM-2000, najno-
wocześniejszy karabin maszyno-
wy w swojej klasie. Uwagę gen. 
dyw. ks. bp. Płoskiego zwrócił 
bezkolbowy, modułowy karabi-
nek Beryl, a także inne pionier-
skie rozwiązania w dziedzinie 
specjalizowanej broni ręcznej.

W Instytucie Optoelektro-
niki na Wydziale Techniki Woj-
skowej, zastępca komendanta 

WTW płk dr inż. Krzysztof Kopczyński za-
prezentował laboratoria nanotechnologii, 
spektroskopii, akredytowane laboratorium 
optoelektroniki oraz technik laserowych. 
W laboratorium nanotechnologii szczegól-
ną uwagę gościa zwróciły możliwości wy-
korzystania tej dziedziny wiedzy przy inte-
gracji implantów z kością oraz nanoszeniu 
specjalnych warstw na endoprotezy stawu 
biodrowego, co zaprezentował dr inż. Wal-
demar Mróz. Dłużej ksiądz biskup zatrzymał 
się w laboratorium spektroskopii laserowej, 
gdzie dr inż. Mirosław Kwaśny przedstawił 
aplikacje laserowe w medycynie, a zwłasz-
cza fotodynamiczną metodę diagnozowa-
nia chorób nowotworowych. Z kolei w Za-
kładzie Techniki Laserowej dr hab. inż. Jan 
Marczak omówił ablacyjną metodę laserową 
wykorzystywaną do czyszczenia dzieł sztu-
ki, w której WAT jest prekursorem w Polsce. 
Prace takie były wykonywane w wielu obiek-
tach, ale do najważniejszych autor tej meto-
dy zaliczył prace w Kaplicy Zygmuntowskiej 
na Wawelu, w archikolegiacie w Tumie i przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza.

Podczas rozmów zwrócono też uwagę 
na konieczność zacieśnienia współpracy mię-
dzy Ordynariatem Polowym WP a Akademią, 
zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania kandy-
datów na żołnierzy zawodowych oraz w pracy 
wychowawczej z młodzieżą studencką.

Jerzy Markowski

BISKUP POLOWY W AKADEMII

ODPUST U MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJODPUST U MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
mniał historię kresowej Ikony, sprowadzo-
nej w XVII w. do Wilna przez Ojców Kar-
melitów. Ostra Brama, obok Jasnej Góry, 
była przez wieki miejscem żywego kultu 
maryjnego; tu wierni doświadczali wie-
lu łask. – Ostra Brama wiąże się również 
w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Boże-
go – mówił biskup Płoski. – Obraz Miłosier-
dzia Bożego został namalowany w Wilnie 

i wystawiony publicznie 
właśnie w Ostrej Bramie 
(26-28 kwietnia 1935 r.). 
Tu też św. Faustyna miała 
wizję triumfu obrazu Mi-
łosierdzia Bożego.

Oprawę liturgiczną 
przygotowali podchorą-
żowie WAT. Na zakoń-
czenie mszy św. pro-
boszcz parafi i ks. prałat 
płk J. Domian przekazał 
Metropolicie Warszaw-
skiemu pamiątkowy dar 

– Ikonę Patronki świątyni, Matki Bożej 
Ostrobramskiej.

Abp Nycz i bp Płoski przekazali oznaki 
godności kanonickiej ks. Krzysztofowi Ja-
mrozikowi, który decyzją biskupa polowego 
został włączony do gremium kanonickiego 
Kapituły Katedry Polowej WP, natomiast 
płk Andrzej Pawlikowski, szef BOR, wręczył 
awans na stopień podpułkownika. Rektor 
WAT, gen. bryg. dr. inż. Adam Sowa wrę-
czył ks. Witoldowi Machowi awans na sto-
pień kapitana.

Po mszy św. odbyło się uroczyste odsło-
nięcie oraz poświęcenie pomnika Ignacego 
Boernera. Podczas Apelu Poległych przy-
wołane zostały nazwiska twórców osied-
la i wszystkich jego mieszkańców, którzy 
pracowali i cierpieli tu zarówno w czasach 
wojny i okupacji, jaki i po wojnie, w latach 
reżimu komunistycznego. Złożono wieńce 
i zapalono znicze.

kapelan WAT
ks. kpt. Witold Mach Fo
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15 listopada br. z pierwszą roboczą wi-

zytą gościł w naszej Alma Mater gen. 

dyw. ks. bp. Tadeusz Płoski, biskup 

polowy Wojska Polskiego.

Witając gościa, komendant-rektor WAT 
gen. bryg. dr inż. Adam Sowa podkreślił, 
że największym potencjałem zgromadzo-
nym w uczelni są ludzie, wybitni naukowcy 
i specjaliści w wielu dziedzinach nauk pod-
stawowych i stosowanych, których wiedza 
jest niezbędna do modernizacji i rozwoju 
polskich sił zbrojnych. Kapitałem Akade-
mii jest też unikatowa i nowoczesna apa-
ratura badawcza zainstalowana w labora-
toriach i pracowniach, służąca zespołom 
do przygotowywania opracowań dla sze-
roko rozumianego systemu bezpieczeń-
stwa państwa.

17 listopada br. na warszawskim Boer-

nerowie odbyły się uroczystości odpu-

stowe połączone z obchodami 75-lecia 

powstania osiedla.

Liturgii przewodniczył Metropolita 
warszawski abp. Kazimierz Nycz, nato-
miast homilię wygłosił biskup polowy WP 
gen dyw. Tadeusz Płoski, który przypo-
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tom symboliczne indeksy, a absolwentom 
– świadectwa ukończenia studiów oraz 
uhonorowali nagrodami najlepszych. Pry-
musem VI edycji studiów podyplomowych 
został ppłk dypl. inż. Dariusz Nieke – autor 
pracy końcowej pt. „Udział Sił Zbrojnych 
RP w działaniach antyterrorystycznych”. 
Ponadto studia ukończyli z wyróżnieniem: 
ppłk mgr Jacek Behling, mgr Łukasz Gałka, 
mjr dypl. inż. Jerzy Góral, ppor. mgr inż. 
Wioletta Kuzka, kpt. mgr inż. 
Grzegorz Mazurek, płk dypl. 
inż. Krzysztof Sobków, mgr 
Waldemar Stafi jowski i mgr 
Agnieszka Świetlicka.

Na zakończenie uroczysto-
ści prodziekan Andrzej Sko-
mra pogratulował absolwentom 
uzyskanych wyników, a studen-
tom rozpoczynającym eduka-
cję w murach Wydziału Mecha-
troniki życzył samych „piątek 
z wyróżnieniem”. VI edycję stu-
diów ukończyło 28 absolwen-
tów, a VII edycję studiów roz-
poczęło 38 studentów.

płk Ryszard Woźniak

bojowej maszyn (nr boczny 4114). Akurat 
ten egzemplarz MiG-29 był w grupie samo-
lotów tego typu przekazanych Polsce przez 
niemiecką Luft waff e. Ponieważ jednak no-
sił ślady „kanibalizmu technicznego”, przez 
pewien czas przebywał w WZL w Bydgosz-
czy w celu ukompletowania. Do nas dotarła 
maszyna niemal kompletna, ze sprawnymi 
urządzeniami i systemami, które studenci 
kierunku lotnictwo i kosmonautyka będą 
mogli już niedługo poznawać z autopsji, 
a nie książkowych rysunków.

W nocy z 23 na 24 października, MiG-29
ze zdemontowanymi skrzydłami i stateczni-
kami, wyruszył na ogromnej lawecie w dro-
gę do WAT. Skrzydła, stateczniki, stabiliza-
tory i kilkanaście skrzyń z belkami do pod-
wieszania uzbrojenia i innymi akcesoriami 
zabrała druga laweta. Nietypowy ładunek 
pilotowany przez pilota na czterech kołach 
pokonał nocą drogę z Bydgoszczy na Bemo-
wo w niecałe cztery i pół godziny.

Rano przyjechała także profesjonalna, 
sześcioosobowa ekipa z Wojskowych Zakła-
dów Lotniczych w Bydgoszczy, która naj-
pierw rozładowała lawety, a przez kolejne 
dni montowała samolot przed naszym han-

garem. Setki złączek, śrub czy sworzni dzię-
ki nim wróciły na swoje miejsce, a samolot 
przybrał swój normalny kształt.

MiG-29 wzbogacił park techniczny 
Wydziału Mechatroniki i obok Su-22M 
oraz TS-11 Iskra będzie w naszych zaso-
bach trzecim typem samolotu aktualnie 
eksploatowanego przez polskie Siły Po-
wietrzne. Kształcenie inżynierów obsłu-
gujących te typy samolotów będzie zatem 
miało znacznie większy niż dotychczas wy-
miar praktyczny, co z pewnością podniesie 
ich kwalifi kacje. Bo w myśl chińskiego po-
rzekadła „lepiej raz widzieć, niż sto razy sły-
szeć”. Skorzystają na tym z całą pewnością 
studenci naszej uczelni – i taki był główny 
cel sprowadzenia MiG-a.

Jerzy Markowski

MIG PRZYJECHAŁ NOCĄ

Studia podyplomowe

SZÓSTY FINAŁ I… SIÓDMY START
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Prymus VI edycji studiów ppłk. dypl. inż. Dariusz Nieke 
odbiera nagrody z rąk prodziekana dr. hab. A. Skomry 
i prof. J. Gacka

Absolwenci VI edycji studiów podyplomowych

* Studia podyplomowe, organizowane przez Insty-
tut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki 
WAT we współpracy ze Studium Ochrony Osób, 
Minia i Usług Detektywistycznych „CRIMEN II”, 
są adresowane do osób pracujących na stanowi-
skach związanych m.in. z: ochroną osób, mienia 
i informacji niejawnych oraz administrowaniem 
systemami bezpieczeństwa na poziomie lokal-
nym (przedsiębiorstwa, jednostki ratownictwa, 
straż miejska, administracja terenowa itp.).

Bez błysku fl eszy i fanfar, za to ciem-

ną nocą i po cichu przyjechała do nas 

z Wojskowych Zakładów Lotniczych 

nr 2 w Bydgoszczy jedna z używanych 

nadal przez nasze Siły Powietrzne ma-

szyn – samolot myśliwski MiG-29. Te-

raz będzie służył studentom Wydziału 

Mechatroniki.

Władze Wydziału i Instytutu Techni-
ki Lotniczej od dawna starały się pozyskać 
do celów szkoleniowych maszynę, która 
jest aktualnie na wyposażeniu polskich Sił 
Powietrznych. Minister obrony narodowej 
przychylił się do tej prośby i przydzielił na-
szej uczelni jedną z wycofanych ze służby 

17 listopada br. na Wydziale Mecha-

troniki WAT miało miejsce uroczy-

ste zakończenie VI edycji niestacjo-

narnych studiów podyplomowych 

pn. „Ochrona osób i mienia”* oraz 

„Bezpieczeństwo lokalne i zarządza-

nie kryzysowe”, połączone z inaugu-

racją ich VII edycji.

Podczas uroczystości prodziekan WMT 
ds. studenckich dr hab. inż. Andrzej Sko-
mra i dyrektor Instytutu Techniki Uzbro-
jenia WMT prof. dr hab. inż. Józef Gacek, 
w obecności zaproszonych gości: prezesa 
„CRIMEN II” mgr. inż. pilota Eugeniusza 
Zduńskiego, redaktora magazynu „Syste-
my Alarmowe” Andrzeja Popielskiego oraz 
wykładowców, wręczyli nowym studen-

7Aktualności



„GIS DAY” ZAWITAŁ DO NAS
nież przeprowadzony pokaz możliwości 
oprogramowania z uwzględnieniem kie-
runkowych zagadnień dla potrzeb inży-
nierii lądowej.

Kolejnym punktem programu było wy-
stąpienie fi rmy ESRI Polska i przybliżenie 
zastosowań produktów fi rmy ArcGIS oraz 
jego rozszerzeń dla celów zarządzania kry-
zysowego. Prezentacja możliwości predyk-
cji występujących zagrożeń, takich jak po-
wodzie czy skażenia obszarów zurbanizo-
wanych uświadomiły, jak istotną rolę od-
grywają systemy informacji geografi cznej 
w codziennym życiu każdego z nas.

Całości wystąpień dopełniła fi rma Leica 
Geosystems prezentująca najnowsze wyso-
ce wyspecjalizowane urządzenia pomiarowe 
wykorzystywane w pracach inżynierskich. 
Przedstawiciele fi rmy pokazali, jak można 
usprawnić m.in. prace geodezyjne i budow-
lane, używając tych narzędzi i oprogramo-
wania; podkreślili również swoją pozycję 
w obszarze działań dotyczących GIS.

Pomiędzy etapami prezentacji poszcze-
gólnych fi rm uczestnicy mogli we foye sali 
kinowej WAT, w której odbywał się po-
kaz, obejrzeć prezentowane przez fi rmy 
materiały naukowe i promocyjne, zapo-
znać się z działaniem poszczególnych in-
strumentów i platform oraz porozmawiać 
z przedstawicielami fi rm biorących udział 
w sympozjum.

Wielkie zainteresowanie, jakim cie-
szył się Dzień GIS, dobrze rokuje na przy-
szłość. Ukazuje, jak ważną rolę odgrywają 

prezentacje promujące istotne zagadnienia 
we współczesnym świecie i umożliwiające 
zdobywanie wiedzy. Spotkania tego rodzaju 
pomagają w tworzeniu pozytywnego obra-
zu uczelni jako innowacyjnej i przyjaznej 
inicjatywom studenckim.

Klaudia Bielińska

KOLEJNE AWANSEKOLEJNE AWANSE
sierż. Tomasz Fijałkowski, sierż. Piotr Ka-
liś, sierż. Sławomir Wojnicki i st. plut. Sła-
womir Nowak.

Wszystkim awansowanym ofi cerom 
gratulujemy, a nowo przybyłym życzymy 
sukcesów zawodowych.

mjr Tadeusz Haduch
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14 listopada br. po raz pierwszy w Woj-

skowej Akademii Technicznej odbył 

się GIS DAY. Organizowane co roku 

święto użytkowników systemów infor-

macji geografi cznej, odbywające się 

równolegle w ośrodkach naukowych, 

urzędach, szkołach i przede wszystkim 

uczelniach wyższych na całym świecie, 

w tym roku zawitało również do na-

szej uczelni.

Uroczystego powitania uczestników 
– fi rm prezentujących, kadry Akademii 
oraz licznie przybyłych studentów doko-
nał dr hab. Mariusz Figurski, prodziekan 
ds. naukowych wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Geodezji WAT. Prelekcja dotyczy-
ła idei, zastosowań GIS w praktyce oraz 
istoty kształcenia przyszłych absolwentów 
z uwzględnieniem nowoczesnych techno-
logii wdrażanych m.in. poprzez platformy 
systemów informacji geografi cznej.

Jako pierwsza, swą szeroką ofertę skie-
rowaną zarówno do studentów, jak i ka-
dry naukowej, zaprezentowała fi rma Pro-
cad S.A. Prelegenci przedstawili produkty 
Autodesk – Autocad Civil oraz Autocad 
Map 3D oraz ich zastosowanie w bran-
żach technicznych, takich jak budowni-
ctwo, geodezja czy kartografi a. Został rów-

W czwartek 22 listopada br. w sali „Pod 

Rycerzem” zastępca komendanta WAT, 

płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, 

wręczył nominacje na kolejne stop-

nie wojskowe. Na stopień kapitana 

– por. Mirosławowi Jędruszczakowi, 

na stopień porucznika: ppor. Jacko-

wi Chudzikowi, ppor. Radosławowi 

Kaszczukowi, ppor. Marcinowi Pachli 

i ppor. Danielowi Szczęsnemu.

Uroczystość ta była też okazją do przed-
stawienia nowych żołnierzy, którzy będą 
kontynuowali służbę wojskową w Wojsko-
wej Akademii Technicznej na stanowiskach 
instruktorów w Studium Szkolenia Woj-
skowego. Do kadry wojskowej naszej Alma 
Mater dołączyli: kpt. Grzegorz Mazurkie-
wicz, chor. Krzysztof Kąpiński, sierż. szt. 
Krzysztof Kubański, st. sierż. Maciej Włoch, 
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KRWIODAWCY JAK ZAWSZE OFIARNIKRWIODAWCY JAK ZAWSZE OFIARNI

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 
2007 r.:

• W związku z wygaśnięciem manda-
tu członka komisji przez przedstawicie-
li studentów i doktorantów, Senat WAT 
dokonał zmian w składzie następujących 
komisji:

– Komisji dyscyplinarnej dla studen-
tów – ponieważ wygasł mandat człon-
ków: Michała Bieli (WEL) i Łukasza Bo-
jara (WME), do składu komisji powoła-
no Adama Cieślika (WEL) i Przemysława 
Rudzkiego (WME)

– Odwoławczej komisji dyscyplinar-
nej dla studentów – ponieważ wygasł man-
dat członka Romana Brejczaka (WMT), 
do składu komisji powołano Olgę Grzej-
szczak (WMT)

– Odwoławczej komisji dyscyplinarnej 
dla doktorantów – ponieważ wygasł man-
dat członka mgr. inż. Roberta Borowskiego 

SENAT POSTANOWIŁ (WEL), do składu powołano mgr inż. Mi-
rosławę Szopę (WEL)

• uchwalił korektę planu rzeczowo-fi -
nansowego WAT na 2007 rok

• dokonał wyboru biegłego rewiden-
ta do przeprowadzenia badania sprawo-
zdania finansowego Wojskowej Akademii 
Technicznej za rok 2007 – spółki Audytor 
Społem Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie 
k. Warszawy, ul. Moniuszki 10, 05-820 
Piastów

• określił tryb wyboru Komisji Wybor-
czej Akademii

• ustalił „Zasady prowadzenia prac 
badawczych w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej”

• uchwalił „Regulamin systemu biblio-
teczno-informacyjnego WAT im. Jarosława 
Dąbrowskiego”

• uchwalił narzut kosztów pośrednich 
w projektach badawczych realizowanych 
w 7. Programie Ramowym, przyjmując 
model rozliczania według tzw. „Full Cost” 
ze zryczałtowaną stawką – do 60% całko-

witych dopuszczalnych kosztów bezpo-
średnich dzieli się w następujących pro-
porcjach:

– 1/3 kosztów pośrednich stanowią 
koszty ogólnouczelniane

– 2/3 kosztów pośrednich stanowią 
koszty jednostki organizacyjnej realizują-
cej projekt – do podziału między jednostkę 
a kierownika projektu

• przyjął zasady i tryb wyróżniania wpi-
sem do „Złotej Księgi Dokonań Wojskowej 
Akademii Technicznej” oraz nadawania 
medalu „Za zasługi dla Wojskowej Akade-
mii Technicznej”. W celu prowadzenia pro-
cedur nadawania honorowych wyróżnień 
w Wojskowej Akademii Technicznej rektor 
powołał Kapitułę Godności Honorowych.

* Pełną treść wszystkich uchwał
podjętych przez Senat WAT

na posiedzeniu
w dniu 22 listopada 2007 r.
można znaleźć na stronie:

www.wat.edu.pl

zamierzamy organizować kolejne – mówił 
ppłk rez. dr Wiesław Młodożeniec, prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy 
WAT. – Przy okazji wszystkim zainteresowa-
nym honorowym krwiodawstwem przypomi-
nam, że pełną krew można oddać, stosując 
odpowiednie przerwy, tylko 4 razy w roku. 
Osocze można oddawać co miesiąc.

Następna akcja poboru krwi i osocza 
odbędzie się 12 grudnia br. w godz. 12.00-
-18.00 również w Przychodni Lekarskiej WAT. 
Do udziału w niej serdecznie wszystkich za-
praszamy. Wasza krew może uratować ŻYCIE!
                                                                     E.D.

Aż 33,3 litra krwi udało się zebrać pod-

czas ostatniej akcji poboru krwi i oso-

cza zorganizowanej 21 listopada br. 

w Przychodni Lekarskiej WAT przez 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 

WAT oraz Wojskowe Centrum Krwio-

dawstwa i Krwiolecznictwa w Warsza-

wie. W sumie krew oddały 74 osoby, 

głównie studenci naszej Alma Mater.

To była kolejna bardzo udana akcja. 
W związku z bardzo dużym zainteresowa-
niem i coraz większą liczbą krwiodawców 
postanowiliśmy zorganizować ją miesiąc 
po poprzedniej i z taką też częstotliwością 
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JUBILEUSZ PROFESORA STEFANA SZCZECIŃSKIEGO

DZIĘKUJEMY, PANIE PROFESORZE

rą dzieli los, Boga, w którego wierzy i oręż, 
którym broni swojej rodziny”.

Swoją przygodę z nauką rozpoczął jako 
absolwent studiów lotniczych I stopnia 
w 1951 r. (Wawelberczyk) i studiów II stop-
nia w WAT w 1954 r., służąc jako żołnierz 
i pracując jako „cywil” do 1998 r. w WAT. 
W 1951 r. rozpoczął pracę zawodową jako 
ppor. asystent w Katedrze Silników Lotni-
czych. W czasie swojej drogi zawodowej peł-
nił wiele funkcji organizacyjnych, w tym: 
prodziekana Wydziału Mechanicznego oraz 
szefa Instytutu Techniki Lotniczej w latach 
1985-1991. W 1964 r. obronił doktorat, a ha-
bilitację w 1973 r. Profesorem nadzwyczaj-
nym został w 1978 r., a zwyczajnym w 1985 r. 
Odegrał wyjątkową rolę w kształceniu kadry: 
wypromował 39 doktorów, był promotorem 
jednego doktoratu honoris causa, a także re-
cenzentem: jednego doktoratu honoris causa, 
72 doktoratów i 20 habilitacji. Powierzono 
mu opracowanie 21 opinii do tytułu profe-
sora, w tym dla wielu pracowników nauko-
wych Wydziału.

W czasie swojej pracy zawodowej zaj-
mował się silnikami spalinowymi, tłokowy-
mi lotniczymi i trakcyjnymi oraz lotniczy-
mi silnikami turbinowymi i rakietowymi, 
a także diagnozowaniem tych silników. Brał 
czynny udział w pracach komisji rządo-
wej do badań wypadków lotniczych, która 
doprowadziła do wykrycia i udowodnie-
nia przyczyn awarii silników samolotów
IŁ-62 w 1980 r. i IŁ 62M w 1987 r. Jest auto-
rem lub współautorem 27 patentów i wzo-
rów użytkowych. Autor i współautor ponad 
440 publikacji naukowych i technicznych, 
23 pozycji książkowych (w tym unikato-

wej 9-tomowej serii pod tytułem „Napędy 
lotnicze”). Autor monografi i Lotnicze sil-
niki turbinowe, przetłumaczonej na język 
angielski dla Amerykańskich Organizacji 
Lotniczych oraz ostatnio wydanych: Diag-
nozowanie lotniczych silników turbinowych 
i Historia i perspektywy rozwoju napędów 
lotniczych.

Obecnie Pan Profesor jest pracowni-
kiem Zakładu Napędów Instytutu Lotni-
ctwa, z którym współpracuje od 1957 r., kil-
kakrotnie był członkiem Rady Naukowej.

Miarą wartości każdego człowieka 
jest praca. Za szczególne umiłowanie tego, 
co robił został uhonorowany w 1978 r. na-
grodą II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyż-
szego, Nauki i Techniki, dwukrotnie nagro-
dą II stopnia Ministra Obrony Narodowej 
(1976 i 1988 r.), 20 „Nagrodami Rektor-
skimi” oraz wieloma odznaczeniami pań-
stwowymi i resortowymi. Ponadto za no-
watorskie pomysły został uhonorowany 
srebrną i złotą odznaką „Racjonalizator 
Wojska Polskiego”. Profesor Stefan Szcze-
ciński jest niekwestionowanym autorytetem 
naukowym w swojej dziedzinie.

Młody człowiek, czytając dorobek Pana 
Profesora, powinien uzmysłowić sobie, ja-
kim jest on człowiekiem, co zrobił dla na-
szej Alma Mater i nauki polskiej. A gdyby 
miał jakiekolwiek wątpliwości, nich zajrzy 
do „Złotej księgi Nauki Polskiej 2000 – na-
ukowcy przełomu wieków” – Prof. Stefan 
Szczeciński jest jednym z 3 profesorów Wy-
działu Mechatroniki, którzy dostąpili za-
szczytu znalezienia się tam.

Dziekan i Rada
Wydziału Mechatroniki WAT

− nowych probabilistycznych metod oce-
ny trwałości zmęczeniowej elementów 
konstrukcji lotniczych,

− nowych metod oceny efektywności sy-
stemów technicznych,

− uzbrojenia lotniczego i lotniczych środ-
ków bojowych.
Prof. Henryk Tomaszek studia w Woj-

skowej Akademii Technicznej rozpoczął 
w 1952 r., po ukończeniu z dyplomem inży-
niera mechanika specjalności uzbrojenie lot-
nicze rozpoczął służbę wojskową w Instytu-
cie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) 
na stanowisku starszego inżyniera.

Pracując, studiował w WAT i uzyskał 
w 1960 r. dyplom mgr. inż. mechanika. 

W latach 1965-1970 nie przerywając służby 
wojskowej, studiował matematykę na Uni-
wersytecie Warszawskim. W 1971 r. obronił 
pracę doktorską na Wydziale Cybernetyki 
WAT, a w 1982 r. habilitował się na Wydziale 

Prof. dr hab. inż. Stefan Szczeciński 

to nie tylko wybitny uczony i wspa-

niały organizator nauki, ale także wy-

jątkowy człowiek, wcielający w życie 

zasadę „Żyć to działać, to rozlewać 

po świecie talent, energię, uczucie, 

pomagać w czasie teraźniejszym po-

koleniom przyszłym”. Swoje niezwykłe 

sukcesy osiągnął dzięki zdolnościom, 

dużej pracowitości i precyzji w orga-

nizowaniu czasu pracy.

(M.S.) 2 września 2007 r. minęło 80 lat 
życia Pana Profesora. Wychował się na Sta-
rym Mieście w Warszawie, gdzie przeżył 
Powstanie Warszawskie, a po jego upadku 
został wywieziony na przymusowe roboty 
do Niemiec. Dewizą życiową Pana Profe-
sora jest motto: „Kto szybko daje, ten dwa 
razy daje”. Każdy młody człowiek wybiera 
dla siebie drogę, którą kroczy, kobietę, z któ-

Z końcem roku akademickiego 

2006/2007 grono profesorów Wy-

działu Mechatroniki pomniejszyło się 

o płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. 

Henryka Tomaszka – naukowca, dy-

daktyka, organizatora i wychowawcę 

młodzieży, który po osiągnięciu 75 lat 

życia powziął decyzję o zaprzestaniu 

pracy w Wojskowej Akademii Tech-

nicznej. W swej pracy naukowej zaj-

mował się zagadnieniami mechaniki 

pękania oraz niezawodności i eksplo-

atacji systemów technicznych.

(A.S.) Tematyka ta obejmuje trzy gru-
py dotyczące: Fo
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Mechanicznym WAT na podstawie rozpra-
wy Modelowanie procesu zużycia elementów 
mechanicznych urządzeń o obciążeniu lo-
sowym w aspekcie niezawodności. W roku 
1990 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk 
technicznych.

W czasie długoletniej pracy w ITWL 
swój rozwój naukowy związał przede 
wszystkim z działalnością o charakterze 
naukowo-badawczym.

Uczestniczył w wielu poważnych za-
daniach badawczych (realizacją kilku kie-
rował) oraz w opracowaniu licznych pro-
jektów na rzecz przemysłu zbrojeniowe-
go. Jest autorem 18 patentów z zakresu 
uzbrojenia lotniczego. Wyniki prac doty-
czą głównie lotniczych środków bojowych, 
które z natury rzeczy mają charakter nie-
jawny. Dotychczasowy dorobek naukowy 
prof. Henryka Tomaszka obejmuje ogó-
łem 220 prac, na które składają się artyku-
ły i referaty konferencyjne opublikowane 
w kraju i za granicą. Spośród licznie w os-
tatnich latach opublikowanych artykułów 
można wymienić np.: „Experimantal and 
theoretical investigatons of short fatigue 
crack growth in laser hardenet medium 
carbon stell” (Engineering Against Fatigue, 

1999 pp. 501-508) oraz „Probabilistic ap-
proch to the short and long fatigue crack 
growth description in a notched mem-
ber” (Fatigue’99, Prac. Intern. Fatigue Con-
gress, Beijing, Chińska Rep. Lud. 1999, pp. 
2673-2678).

Był recenzentem wielu rozpraw doktor-
skich, przewodów habilitacyjnych i wnio-
sków o nadanie tytułu naukowego profeso-
ra. Jest autorem 5 książek, m.in. takich jak 
Eksploatacja samolotów. Elementy teorii oraz 
Podstawy oceny efektywności eksploatacji sy-
stemów uzbrojenia lotniczego.

Od roku 1991 prof. Henryk Tomaszek 
pracował w WAT na stanowisku profesora 
zwyczajnego. W latach 1991-1995 był sze-
fem Katedry Uzbrojenia Lotniczego na Wy-
dziale Elektromechanicznym.

W pracy dydaktycznej umiejętnie łączył 
wysokie wymagania z życzliwością i zrozu-
mieniem problemów studentów.

W ostatnich latach, jako nauczyciel aka-
demicki, utrzymywał wysoką aktywność na-
ukową i dydaktyczną – jest autorem dwóch 
skryptów akademickich.

Prof. Henryk Tomaszek aktywnie dzia-
ła (jako członek) w Komitecie Budowy Ma-
szyn – w Międzysekcyjnym Zespole Zmę-

czenia i Mechaniki Pękania Materiałów 
i Konstrukcji.

Ważnym elementem pracy naukowej, 
w którym prof. Henryk Tomaszek ma również 
duże zasługi jest kształcenie kadr. Jest promo-
torem 9 doktorów nauk technicznych i opie-
kunem jednej pracy habilitacyjnej.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-dy-
daktycznej został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami (w tym m.in.: Krzyżem Ofi -
cerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej) oraz nagro-
dami, w tym m.in.: wyróżnieniem zespoło-
wym Ministra Obrony Narodowej, nagrodą 
Ministra Obrony Narodowej, „Nagrodami 
Rektorskimi” oraz tytułem „Zasłużony Na-
uczyciel WAT”.

Prof. dr hab. inż. Henryk Tomaszek jako 
uczony i wychowawca młodzieży, posiada-
jąc tak ogromny zasób wiedzy, chętnie się 
nią dzieli, służąc wszelką radą i pomocą. 
Jest człowiekiem, który „lubi ludzi”, przy-
ciąga ich do siebie wytwarzaną aurą ciepła 
i życzliwości. Na jego pomoc i życzliwość 
zawsze możemy liczyć.

Dziekan i Rada
Wydziału Mechatroniki WAT

POŻEGNANIA             
WSPOMNIENIE

wych. Był bardzo ważnym fi larem zespołu, 
cechowała Go samodzielność, sumienność 
i zdyscyplinowanie. Cieszył się także ogól-
nym poszanowaniem zarówno wśród kole-
gów, jak i innych pracowników uczelni oraz 
uznaniem u przełożonych.

Przez cały okres pracy był związany 
z procesem dydaktycznym. Był współau-
torem skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych 
oraz wielu instrukcji użytkowania stanowisk 
badawczych i dydaktycznych. Uczestniczył 
w projektowaniu i praktycznym wykonaniu 
prototypowych konstrukcji ciśnieniowych 
instalacji gazowych oraz systemów sygnali-
zacji zagrożeń pożarowych sprzętu wojsko-
wego. Był współtwórcą instalacji do rozpy-
lania metali i stopów niskotopliwych. Jego 
wysoka fachowość i profesjonalizm przy-
czyniły się do wdrożenia oraz zapewnie-
nia nowatorstwa zastosowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Był najlepszym w WAT 
specjalistą w zakresie technik termicznego 
łączenia materiałów specjalnych – wykonał 
w tym zakresie wiele unikatowych prac dla 
potrzeb licznych komórek WAT, jednostek 
wojskowych i przedsiębiorstw.

Był też oddanym społecznikiem w środo-
wisku zawodowym. Przez piętnaście lat pełnił 
funkcje społecznego inspektora pracy i męża 
zaufania. Aktywnie propagował zagadnienia 
bezpieczeństwa pracy oraz postępu technicz-
nego, za co w ramach działalności w SIMP 
został uhonorowany dyplomami i odznacze-
niami. Swoją działalnością i zaangażowaniem 
przyczyniał się do kształcenia wysoko kwali-
fi kowanej kadry dla potrzeb wojska.

Chociaż 31 marca 2003 roku, ze wzglę-
du na stan zdrowia, odszedł na zasłużoną 
emeryturę, cały czas utrzymywał kontakt 
z kolegami, dzieląc się swoim wieloletnim 
doświadczeniem. Za swą działalność był 
wyróżniony 4-krotnie nagrodą Rektora 
WAT, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
Przodownika Pracy oraz wielokrotnie od-
znaczeniami resortowymi.

Inż. Jerzy Klimkiewicz spoczął na cmen-
tarzu w Legionowie. Społeczność akademi-
cka utraciła zasłużonego pracownika i do-
brego człowieka posiadającego bogatą wie-
dzę techniczną w zakresie spawalnictwa.

Cześć Jego pamięci.
prof. Zbigniew Bojar

8 listopada 2007 r. odszedł 
od nas na zawsze serdeczny 
kolega i przyjaciel inż. Je-
rzy Klimkiewicz, który 
całe życie swoje zawodo-
we związał z Wydziałem 
Mechanicznym Wojskowej 
Akademii Technicznej.

Jerzy Klimkiewicz ustawicznie podnosił 
swoje kwalifi kacje zawodowe – uzyskał m.in. 
w trybie zaocznym tytuł inżyniera mecha-
nika na Wydziale Mechaniczno-Technolo-
gicznym Politechniki Warszawskiej, dzięki 
czemu w hierarchii personelu technicznego 
systematycznie awansował od stanowiska 
instruktora, na którym został zatrudniony 
w 1962 roku, aż po starszego specjalistę w za-
wodzie, kierującego zespołem pracowników 
inżynieryjno-technicznych w Katedrze Me-
taloznawstwa i Technologii Metali, a następ-
nie w Instytucie Materiałoznawstwa i Mecha-
niki Technicznej. W międzyczasie ukończył 
liczne specjalistyczne kursy z zakresu tech-
nik spawalniczych, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, systemów jakości w badaniach nauko-Fo
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studiami inżynierskimi lub 
magisterskimi. Nie brakowa-
ło jednak i takich osób, które 
mimo iż mogą się pochwalić 
dyplomem ukończenia stu-
diów wyższych, chcą pod-
wyższać swoje kwalifi kacje 
zawodowe na kolejnych kie-
runkach studiów lub też stu-
diach podyplomowych.

Takie plany ma m.in. 
Tomasz Przepióra – pod-
ofi cer z Dowództwa Wojsk 
Lądowych. – Z wykształce-
nia jestem informatykiem, 
ale chciałbym podwyższyć 
swoje kwalifi kacje zawodowe, 
dlatego myślę o zaocznych stu-
diach z zakresu zarządzania 
i marketingu – tłumaczył.

Wszyscy zainteresowani 
studiowaniem w WAT mają 
w czym wybierać, bowiem 

z roku na rok oferta dydaktyczna uczelni 
się poszerza. W bieżącym roku akademi-
ckim uruchomiliśmy nowy kierunek stu-
diów na Wydziale Mechanicznym – logi-
stykę. W przyszłym roku akademickim, tj. 
2008/2009, Wydział Mechatroniki urucha-
mia inżynierię bezpieczeństwa. Poza tym 
Akademia oferuje studia na takich kierun-
kach, jak: budownictwo, chemia, elektroni-
ka i telekomunikacja, geodezja i kartografi a, 
informatyka, inżynieria materiałowa, me-
chanika i budowa maszyn, mechatronika, 
zarządzanie i marketing.

Rok szkolny 2007/2008 to rok zmian 
w systemie oceniania matur (do stycznia 
2008 r. maturzyści mają czas na wybór 
przedmiotów, które będą zdawać na egza-
minie dojrzałości), a co za tym idzie zmian 
w systemie naliczania punktów rankingo-
wych, dlatego w odróżnieniu od lat ubie-
głych, w bieżącym roku akademickim 
pierwszą edycję Dni Otwartych zorgani-
zowano nie w marcu, a już w listopadzie.

Elżbieta Dąbrowska

DNI OTWARTEDNI OTWARTE

MARZĄ O STUDIACH W WAT, BO...MARZĄ O STUDIACH W WAT, BO...

W pojawiających się co jakiś czas ran-
kingach zarobków inżynierów na czołowych 
miejscach plasują się absolwenci Wojskowej 
Akademii Technicznej. A ja w przyszłości 
chciałbym mieć dobrą i dobrze płatną pra-
cę, dlatego wybieram się na studia właś-
nie do was – mówił Kamil Madanowski, 
uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcące-
go przy Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go „Ogrodnik” w Sochaczewie, który chce 
w naszej Alma Mater studiować logistykę 
na Wydziale Mechanicznym. – Nie jestem 
jeszcze zdecydowany, o przyjęcie na jakie stu-
dia będę się ubiegał, tj. cywilne czy wojskowe, 
ale wiem, że na pewno będzie to WAT.

O studiach wojskowych na Wydziale 
Mechatroniki WAT marzy natomiast Woj-
ciech Krzyżostaniak z Tucholi. 24 listopa-

da nie mógł przyjechać do Warszawy, więc 
w jego imieniu w trzystukilometrową po-
dróż do stolicy wybrała się mama Dorota 
oraz młodszy brat Karol. Pani Dorota, jak 
to zwykle w przypadku rodziców bywa, py-
tała m.in. o przebieg Podstawowego Szko-
lenia Wojskowego, wyposażenie laborato-
riów, możliwości rozwijania zainteresowań 
w kołach oraz organizację życia studenckie-
go. Wszelkie wątpliwości pomagały jej roz-
wiać dyżurujące na stanowisku Samorządu 
Studenckiego Karolina Półrola z Wydziału 
Cybernetyki i Małgorzata Wojas z Wydzia-
łu Mechatroniki.

W gronie osób, które 24 listopada odwie-
dziły naszą uczelnię znalazła się też sześć-
dziesięcioosobowa grupa pierwszoklasistów 
– uczniów Zespołu Szkół nr 42 z Warsza-
wy-Ursusa – placówka ta rozpoczęła w tym 
roku współpracę z Wydziałem Cybernetyki 
WAT. – Większość uczniów, z którymi tu dziś 
przyjechałam, to uczniowie klas o specjalnoś-
ciach technik informatyk lub technik ekono-
mista, a więc przyszli potencjalni studenci 
WCY – mówiła dyrektor Iwona Saft eruk.

Zdecydowaną większość odwiedzają-
cych Akademię podczas Dnia Otwartego 
stanowili tegoroczni maturzyści, zarówno 
uczniowie liceów ogólnokształcących, jak 
i różnego rodzaju techników, zainteresowa-
ni w zdecydowanej mierze stacjonarnymi 
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„Ukończenie renomowanej uczelni – a taką jest bez wątpienia Wojskowa Akade-

mia Techniczna – to przepustka do dalszej kariery i podstawa przyszłych sukce-

sów zawodowych”, „WAT to jedna z najlepszych uczelni technicznych w naszym 

kraju”, „Akademia oferuje zarówno wysoki poziom kształcenia, jak i przyjazną, 

sprzyjającą zdobywaniu wiedzy atmosferę, dlatego zamierzam w niej studiować” 

– takie i podobne wypowiedzi można było usłyszeć z ust wielu młodych ludzi, 

którzy w sobotę, 24 listopada br. odwiedzili naszą uczelnię podczas pierwszej 

w tym roku akademickim edycji Dni Otwartych.
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BIULETYN WAT NA „SZÓSTKĘ”BIULETYN WAT NA „SZÓSTKĘ”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego przedstawiło wykaz czasopism 

punktowanych, przygotowany dla po-

trzeb przyszłej oceny parametrycznej 

jednostek naukowych. Wykaz został 

sporządzony na podstawie opinii ze-

społów specjalistycznych powołanych 

przez ministra.

„Biuletyn Wojskowej Akademii Tech-
nicznej”, uwzględniony w kategorii cza-
sopism naukowych z obszaru dyscyplin 
obejmujących nauki ścisłe i technicz-

ne, otrzymał 6 punktów – w poprzed-
niej ocenie miał 4 punkty (str. 170, po-
zycja 128 listy czasopism punktowanych 
– http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAlle-
ry/32/66/32664/20071119_Wykaz_czaso-
pism.pdf).

To bardzo dobra wiadomość dla naszej 
kadry naukowo-dydaktycznej, mobilizują-
ca do zwiększonej współpracy z redakcją 
„Biuletynu...”. Niestety, jest i zła wiadomość 
– zgodnie z propozycją specjalistycznego 
zespołu powołanego do oceny czasopism 
naukowych ocenie nie podlegały suple-

menty, zeszyty specjalne, materiały konfe-
rencyjne itp. W tej sytuacji dotychczasowa 
formuła wydawania zeszytów specjalnych 
„Biuletynu...” musi ulec zmianie, zwłaszcza 
w kontekście konferencji naukowych orga-
nizowanych przez jednostki organizacyjne 
uczelni. Redakcja „Biuletynu...” deklaruje 
jednak możliwość publikowania artykułów 
napisanych na podstawie wybranych refera-
tów konferencyjnych. Zainteresowane oso-
by prosimy o kontaktowanie się z redaktor 
naczelną „Biuletynu...”.

RR

STUDIA W DANIISTUDIA W DANII

USD jest uczelnią powstałą w wyniku 
połączenia kilku szkół wyższych o profi -
lu technicznym (m.in. Odense University 
College of Engineering), mieszczących się 
w różnych miastach na południu Danii. 
Do atutów USD należą niewątpliwie no-
woczesne wyposażenie laboratoriów i pra-
cowni naukowych oraz wykładowcy specja-
lizujący się w kształceniu studentów z ca-
łego świata.

Z każdym rokiem akademickim roś-
nie liczba studentów WAT realizujących 
studia na tej renomowanej uczelni. USD 
zyskała sobie dużą popularność w na-
szym kraju dzięki wysokiemu poziomowi 

kształcenia oraz różnorodności oferowa-
nych kierunków studiów. Dla studentów 
zagranicznych 
przygotowano 
tam szeroki wy-
bór przedmio-
tów prowadzo-
nych w języ-
ku angielskim. 
Na uwagę zasłu-
gują liczne zaję-
cia prowadzone 
we współpracy 
z firmami prywatnymi. Dzięki temu każ-
dy student ma pewność, że nabytą wiedzę 

wykorzysta w pra-
cy zawodowej.

Choć studen-
ci planujący po-
byt w USD ra-
czej nie będą mieć 
kłopotów ze zna-
lezieniem miej-
sca w akademi-
ku, to nie powin-
ni spodziewać się 
tam luksusów – 
pod tym względem 
USD przypomina 
raczej polskie re-
alia. Do minusów 
zaliczyć trzeba 
również relatyw-
nie wysokie kosz-

ty utrzymania w Danii. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że studenci poza stypendium 
przyznanym im w ramach programu LLP 
Erasmus, mogą także w pełni legalnie po-
dejmować pracę zarobkową.

Obok oferty duńskiej uczelni trud-
no jest przejść obojętnie – skandynawski 
system edukacji, możliwość zawierania 
międzynarodowych kontaktów czy po-
znanie innej kultury dają z pewnością 

szansę na rozwój, zdobycie doświadcze-
nia, a także na poprawę znajomości ję-
zyków obcych.

Program LLP Erasmus oferuje możli-
wość odbycia części studiów (od 3 miesięcy 
do 1 roku akademickiego) poza granicami 
naszego kraju. Obecnie WAT ma podpisa-
ne umowy z 24 uczelniami w całej Euro-
pie, z którymi prowadzi ożywioną wymia-
nę akademicką. Procedura aplikacyjna dla 
studentów na rok akademicki 2008/2009 
rozpocznie się w styczniu 2008 r. Szcze-
gółowe informacje już dziś można znaleźć 
na stronie internetowej www.wat.edu.pl 
(link LLP Erasmus) lub uzyskać w pokoju 
nr 109 (budynek 100).

Marek Malawski
Zuzanna Jurkowska

Karol Komorowski
Dział Nauki i Współpracy
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W listopadzie Wojskową Akademię Techniczną odwiedziło dwóch profesorów 

duńskiej uczelni University of Southern Denmark (USD) – Knud Laursen oraz 

Mikael Jansen. Celem wizyty było przedstawienie oferty dydaktycznej duń-

skiego uniwersytetu oraz zachęcenie studentów do podejmowania studiów, 

a nauczycieli WAT do prowadzenia zajęć na tamtejszym wydziale Inżynierii 

w ramach programu LLP Erasmus.
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PO PIĘCIU LATACH

POWRÓCIŁA NAZWA „INSTYTUT TECHNIKI UZBROJENIA”

Od ITU…
Nazwa „Instytut Techniki Uzbrojenia” 

po raz pierwszy pojawiła się w Akademii 
w marcu 1976 r.*, a nadano ją nieetato-
wemu Instytutowi Technologii Uzbrojenia 

ówczesnego Wydziału Elektromechanicz-
nego Uzbrojenia Rakietowego (WEMUR), 
a obecnego Wydziału Mechatroniki. Kie-
rownikiem nieetatowego Instytutu Tech-
niki Uzbrojenia został prof. dr inż. Stani-
sław Gębalski, zastępcą ds. naukowych płk 
doc. dr hab. inż. Stanisław Torecki, zastęp-
cą ds. szkolenia płk doc. dr inż. Henryk 
Głowicki, a zastępcą ds. technicznych ppłk 

mgr inż. Stanisław Sieńko. Po śmierci prof.
S. Gębalskiego (1976 r.) kierowanie Instytu-
tu powierzono płk. H. Głowickiemu, które-
go zastępcą ds. szkolenia został płk dr inż. 
Tadeusz Zawadzki.

Nieetatowy Instytut Techniki Uzbro-
jenia przestał funkcjonować od 1 lipca 
1984 r., kiedy wprowadzono nowy etat 
WAT. Zmieniono wówczas nazwę Wy-
działu z WEMUR na Elektromechanicz-
ny (WEM), w którego strukturze funkcjo-
nowało 7 etatowych katedr. Wraz z nowym 
etatem z Akademii zniknęła również na-
zwa „Instytut Techniki Uzbrojenia”, aby 
ponownie pojawić się za… 10 lat. Nastą-
piło to 15 listopada 1994 r. w ramach re-
strukturyzacji Akademii, której celem było 
dostosowanie jej do nowych zadań dydak-
tycznych i prowadzenia prac naukowo-ba-
dawczych związanych z techniczną moder-
nizacją Wojska Polskiego. W nowej struk-
turze Uczelni wprowadzono wiele zmian, 

Fo
t. 

Ja
ce

k 
Ki

je
w

sk
i

Pracownicy etatowi i nieetatowi ITU (siedzą od lewej): dr hab. inż. Zdzisław Łęgowski, Gabriela Cieślak, Elżbieta Iwanicka, Hanna Kępka, prof. dr hab. inż. Józef Gacek,
prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk, dr hab. inż. Adam Jackowski, Renata Chromik, mgr inż. Bronisław Marciniak; (stoją w pierwszym rzędzie od lewej:
ppłk dr inż. Jacek Kijewski, dr inż. Leszek Baranowski, mgr inż. Witold Koperski, dr inż. Roman Stelmasiak, mgr inż. Monika Niedźwiedź, mgr inż. Małgorzata 
Wyrębek, Marek Lachowski, dr inż. Sławomir Piechna, ppłk dr inż. Przemysław Kupidura, dr inż. Mariusz Kowalski, dr inż. Marek Gąsiorowski, płk dr inż. Ryszard 
Woźniak; (stoją w drugim rzędzie od lewej): mjr dr inż. Wojciech Koperski, mjr dr inż. Wojciech Furmanek, ppłk dr inż. Jacek Janiszewski, ppłk dr inż. Zbigniew 
Surma, kpt. mgr inż. Robert Paszkowski, dr inż. Zbigniew Leciejewski, mjr dr inż. Robert Kamiński, ppor. mgr inż. Paweł Płatek, ppłk dr inż. Mirosław Zahor,
płk dr inż. Tomasz Majewski, dr inż. Andrzej Dębski. Na fotografi i nie ma: prof. dr. hab. inż. Stanisława Toreckiego, mgr. inż. Wacława Szyszki, dr. inż. Jana Bisa, 
Tadeusza Santorka, dr. inż. Andrzeja Paplińskiego

* W artykule wykorzystano informacje zawarte 
m.in. w książce Hipolita Grzegorczyka pt. „Woj-
skowa Akademia Techniczna 1951-1991”, wyda-
nej przez WAT w 1991 r.

Z dużym zadowoleniem kadra Instytutu Elektromechaniki (IEM) Wydziału Me-

chatroniki (WMT) przyjęła informację, że JM Rektor Wojskowej Akademii Tech-

nicznej gen. bryg. dr inż. Adam Sowa Zarządzeniem nr 55 z dnia 03.12.2007 zmie-

nił nazwę Instytutu Elektromechaniki na Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU), 

a właściwie podjął decyzję o przywróceniu Instytutowi jego dawnej nazwy. 

Było to możliwe m.in. dzięki wieloletnim staraniom kadry kierowniczej Insty-

tutu, przy jednoczesnej akceptacji Rady WMT i jej przewodniczącego prof. dr. 

hab. inż. Aleksandra Olejnika oraz kanclerza Akademii Jana Klejszmita, a także 

dzięki prowadzeniu przez Instytut intensywnej działalności naukowo-dydak-

tycznej w obszarze techniki uzbrojenia, ukierunkowanej na potrzeby głównie 

Sił Zbrojnych RP.
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w tym m.in. zmieniono nazwę ówczesnego 
Wydziału Elektromechanicznego (WEM) 
na Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa (WUL) 
oraz powołano w nim trzy etatowe Insty-
tuty, w tym Instytut Techniki Uzbrojenia. 
Utworzono go z połączenia następujących 
jednostek WEM i jednostek pozawydziało-
wych: Katedry Konstrukcji i Eksploatacji 
Uzbrojenia Klasycznego, Katedry Teorii 
Strzelania i Balistyki, Katedry Technolo-
gii i Naprawy Uzbrojenia, Zakładu Mate-
riałów Wybuchowych i Fizyki Wybuchu 
Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej oraz 
części Parku Sprzętu Wydziału Elektrome-
chanicznego.

Działalność naukowo-dydaktyczną 
Instytut Techniki Uzbrojenia rozpoczął 
w strukturze zawierającej: komendę, 4 za-
kłady i Park Sprzętu Uzbrojenia Klasycz-
nego. Szefem Instytutu został płk dr hab. 
inż. Józef Gacek, zastępcą ds. dydaktycz-
no-naukowych – ppłk dr inż. Ryszard 
Wójcik, a zastępcą-dowódcą Parku Sprzę-
tu Uzbrojenia Klasycznego – ppłk mgr 
inż. Witold Koperski. W 1998 r. funkcję 
zastępcy ds. dydaktyczno-naukowych po-
wierzono ppłk. dr. inż. Zbigniewowi Le-
ciejewskiemu.

poprzez IEM…

Na fali przemian organizacyjnych 
w WAT, związanych głównie z otwar-
ciem Uczelni na cywilny rynek eduka-

cyjny, z dniem 1 stycznia 2003 r. zmienio-
no nazwy kilku komórkom organizacyj-
nym Akademii, w tym m.in. Wydziałowi 
Uzbrojenia i Lotnictwa na Wydział Me-
chatroniki (WMT), a Instytutowi Techniki 
Uzbrojenia na Instytut Elektromechaniki 
(IEM). Dyrektorem Instytutu został prof. 
dr hab. inż. Józef Gacek, zastępcą dr inż. 
Zbigniew Leciejewski, a starszym specja-
listą technicznym kpt. mgr inż. Jacek Ki-
jewski (funkcję tę piastował do 1.03.2007, 
kiedy zlikwidowano stanowisko). Zmiana 
nazwy Instytutu z „Techniki Uzbrojenia” 
(nazwy, która zakorzeniła się zarówno 
w wojskowym, jak i cywilnym środowisku 
uzbrojeniowym, jednoznacznie definiu-
jąc dziedzinę zainteresowania Instytutu) 
na niewiele mówiącą – „Elektromecha-
niki”, spowodowała tak dużą dezorienta-
cję w „branży”, że w nieoficjalnych kon-
taktach pracownicy często używali starej 
nazwy, a w korespondencji dopisywali 
„IEM – dawny Instytut Techniki Uzbro-
jenia” (było to bardzo przydatne zwłasz-
cza w kontaktach z wojskiem; wówczas 
nie trzeba było wyjaśniać np. co IEM ma 
wspólnego z uzbrojeniem? – a takie pyta-
nia pojawiały się!). Mimo zmiany nazwy, 
domeną Instytutu pozostały dwa główne 
obszary działalności. Pierwszy dotyczył 
dydaktyki, a zwłaszcza kształcenia cywil-
nych i wojskowych kadr uzbrojeniowych 
dla Sił Zbrojnych RP, ośrodków nauko-

wych, szkół wojskowych oraz ośrodków 
badawczo-rozwojowych polskiego prze-
mysłu zbrojeniowego, natomiast drugi – 
prowadzenia prac naukowo-badawczych 
ukierunkowanych głównie na potrzeby 
Sił Zbrojnych RP**. I tak to pozostało 
do dziś.

…do ITU

W nowy rozdział swojej historii Insty-
tut Techniki Uzbrojenia wchodzi w struk-
turze zawierającej: 3 zakłady, 5 laboratoriów 
i 1 pracownię. Prowadzi działalność dydak-
tyczną, w tym m.in. profi luje cywilnych stu-
dentów studiów stacjonarnych na specjal-
ności: konstrukcja i technologia broni lufowej 
(technika uzbrojenia i materiały wybuchowe) 
i komputerowe wspomaganie w mechatroni-
ce (techniki komputerowe w mechatronice) 
oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych 
na specjalnościach: konstrukcja i eksploa-
tacja artylerii lufowej i konstrukcja i eks-
ploatacja artylerii rakietowej, uczestniczy 
w realizacji stacjonarnych kursów specja-
listycznych dla służb mundurowych, pro-
wadzi niestacjonarne studia podyplomowe 
Ochrona osób i mienia oraz Bezpieczeństwo 
lokalne i zarządzanie kryzysowe, a także od-
powiada za programy nauczania i sprawną 
realizację funkcjonowania Strategii realizacji 
systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy 
zawodowych w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Ponadto Instytut jest organizatorem 

Międzynarodowych Konfe-
rencji Uzbrojeniowych nt. 
„Naukowe Aspekty Techni-
ki Uzbrojenia i Bezpieczeń-
stwa” (VII edycja odbędzie 
się w Pułtusku, w dniach 
8-10 października 2008 r.), 
wykonuje ekspertyzy stanu 
technicznego strzelnic gar-
nizonowych (na mocy upo-
ważnienia MON nr 3/DI
z 10 stycznia 2005 r.), eks-
pertyzy i opinie dotyczą-
ce problematyki techniki 
uzbrojenia oraz realizuje 
11 prac naukowo-badaw-
czych, których tematyka 
ściśle koresponduje z na-
zwą Instytutu.

płk Ryszard Woźniak

** Wyniki niektórych prac nau-
kowo-badawczych Instytutu Tech-
niki Uzbrojenia i Instytutu Elektro-
mechaniki przedstawiono m.in.
w artykułach: „Uzbrojeniowcy 
z SIMP w Akademii” (GA nr 3/
2007, str. 18) i „Finał pierwszej 
edycji Strategii…” (GA nr 3/2007, 
str. 19).

Struktura organizacyjna ITU
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7. PROGRAM RAMOWY7. PROGRAM RAMOWY
NIBY NOWY, ALE JUŻ DOBRZE ZNANYNIBY NOWY, ALE JUŻ DOBRZE ZNANY

Siódmy już Program Ramowy (7PR) 
Unii Europejskiej (UE) jest najnowszą i naj-
bardziej rozbudowaną kontynuacją progra-
mowego wsparcia na rzecz rozwoju gospo-
darczego, naukowego i technologicznego 
w Europie. Kontynuuje on wiele dotychcza-
sowych działań, obecnych w 6. Programie 
Ramowym, związanych z fi nansowaniem 
międzynarodowych badań naukowych, 
współpracy naukowej oraz mobilności za-
wodowej naukowców i transferu technolo-
gii. Jest to jednak zupełnie nowy program 
i rządzi się nowymi zasadami.

7PR jest największym dotychczasowym 
programem UE skierowanym do środo-
wiska naukowego. Jego budżet wynosi ok. 
54 mld euro, co stanowi ok. 63% wzrost 
w stosunku do poprzedniego okresu progra-
mowania. 7PR realizowany będzie w dłuż-
szej perspektywie czasowej niż dotychcza-
sowe programy, bo aż przez siedem lat, po-
cząwszy od 1 stycznia 2007 r.

Nowa struktura programu i nowe 
sposoby fi nansowania działań wynikają 
z chęci uproszczenia zasad realizacji dzia-
łań, a co za tym idzie ułatwienia dostępu 
do środków fi nansowych dla naukowców. Są 
też zmiany dotychczasowych instrumentów 
realizacji programów ramowych. Dotyczy 
to ERA NET-ów oraz stypendiów nauko-
wych tzw. Akcji Marie Curie.

W strukturze 7PR znajdziemy cztery 
programy szczegółowe: Współpraca (CO-
OPERATION), Ludzie (PEOPLE), Pomy-
sły (IDEAS), Możliwości (CAPACITIES), 
w których zawarte są obszary tematyczne 
działań, które będą wspierane fi nansowo 
oraz dwa uzupełniające programy szczegó-
łowe: EURATOM i Europejskie Centrum 
Badawcze (JRC).

Dokładnie o strukturze i zasadach 7PR 
można przeczytać w serwisie internetowym 
CORDIS: www.cordis.europa.eu/pl/home.
html oraz na stronie Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE: 

www.kpk.gov.pl, do czego gorąco zachęca-
my. Możliwości zawarte w 7PR są tak szero-
kie, że nie sposób przedstawić ich w kilku 
zdaniach artykułu.

Sposobów fi nansowania działań w 7PR 
jest kilka i można zapoznać się z nimi, ko-
rzystając z ww. serwisów internetowych. 
W tym miejscu sygnalizuję, że systemy fi -
nansowania dotyczą m.in.: współpracy ba-
dawczej – Collaborative Projects (CP); Sie-
ci doskonałości – Networks of Excellence 
(NoE); Akcji koordynacyjnych i wspierają-
cych – Coordination and Support actions 
(CSA); Wsparcia kształcenia i rozwoju 
kariery naukowców – tzw. Akcje Marie 
Curie (Marie Curie Actions – MC).

7PR skierowany jest do środowiska 
naukowo-badawczego, a zatem również 
do środowiska akademickiego. Wojskowa 
Akademia Techniczna, wzorem lat ubie-
głych, powinna traktować 7PR jako główną 
metodę rozwoju międzynarodowej współ-
pracy badawczej. Współpraca międzyna-
rodowa wiąże się również z wymogiem 
formalnym 7PR, aby działania podejmo-
wane były przy udziale co najmniej trzech 
niezależnych partnerów z różnych krajów 
członkowskich, a w niektórych przypad-
kach partnerami mogą być kraje stowarzy-
szone z UE. Współpraca badawcza z part-
nerami związana jest z prowadzeniem ko-
ordynacji działań. I to właśnie koordynator 
danego projektu jest podmiotem, który od-
grywa główną rolę we wnioskowaniu o do-
fi nansowanie i to od niego zależy powo-
dzenie projektu. Koordynacja wspólnych 
projektów badawczych jest dość trudnym 

przedsięwzięciem, ale też przynosi najwię-
cej korzyści.

Aby wziąć udział w 7PR, należy przy-
gotować projekt i zgłosić się do konkursu 
z wnioskiem o dofi nansowanie. Konkur-
sy są ogłaszane dla poszczególnych pro-
gramów szczegółowych i dla poszczegól-
nych tematów za pomocą tzw. ofi cjalnych 
ogłoszeń – Call fi she. Informacje o aktu-
alnych i planowanych konkursach można 
znaleźć w serwisie internetowym CORDIS. 
W każdym ogłoszeniu o konkursie są za-
warte wszystkie dokumenty konkursowe, 
programy pracy – Work Programme, w któ-
rych znajdziemy wymagania formalne, jakie 
należy spełnić oraz sposoby fi nansowania, 
właściwe dla danego działania. We wszyst-
kich konkursach dostępny jest internetowy 
system składania wniosków (EPSS).

Szczególnie interesującym tematem ba-
dań, z punktu widzenia naszej Akademii, 
może być „Bezpieczeństwo” – temat zawar-
ty w programie szczegółowym COOPERA-
TION. Obszar tematyczny działań obejmu-
je: 1. Bezpieczeństwo obywateli – dostarcza-
nie rozwiązań technologicznych w zakresie 
ochrony ludności, w tym w zakresie biobez-
pieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami 
wynikającymi z przestępczości i ataków 
terrorystycznych; 2. Bezpieczeństwo infra-
struktur i obiektów użyteczności publicz-
nej: analiza i zabezpieczanie infrastruktury 
kluczowej/powiązanej siecią (np. transport, 
energia, TIK) oraz systemów i usług (łącznie 
z usługami fi nansowymi i administracyj-
nymi); 3. Inteligentna obserwacja i bezpie-
czeństwo granic: wzmocnienie skuteczności 
i sprawności systemów, sprzętu, narzędzi 
i procesów oraz metod szybkiej identyfi ka-
cji łącznie z kwestiami kontroli i obserwacji 
granic (lądowych i morskich); 4. Przywraca-
nie bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach 
kryzysowych (takich jak ochrona ludności, 
zadania ratownicze i akcje humanitarne), 
w tym przygotowanie, koordynacja i komu-
nikacja między organizacjami.

Tak zwane ERA NET-y są narzędziami 
7PR, działającymi w priorytetach Współ-
praca i Możliwości. Celem tych narzędzi 
jest stworzenie w Europie powiązań pomię-
dzy publicznymi instytucjami badawczymi 
w celu zapewnienia im możliwości bliskiej 
współpracy i wymiany doświadczeń. Euro-
pean Research Area (ERA) jest to obszar, 

Celem Strategii Lizbońskiej na następne dziesięć lat jest stworze-

nie w Europie najbardziej konkurencyjnej, w skali światowej, go-

spodarki opartej na wiedzy. Głównym narzędziem realizacji tego 

celu jest 7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego 

i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej na lata 2007-2013.

16 Nauka i Edukacja



na którym instytucje badawcze łączą się 
w sieci (NET), aby ustalać wspólne pro-
gramy działania dotyczące właściwych dla 
nich obszarów nauki. Są to narzędzia, które 
powstały w 6PR, a teraz są kontynuowane 
w nieco zmienionej formie. Między inny-
mi nie można już w ramach ERA NET fi -
nansować wspólnych badań. Finansować 
można współpracę, ale koszty badań po-
noszą już samodzielnie lub wspólnie in-
stytucje badawcze działające w ramach 
swojej sieci.

ERA NET musi składać się z co naj-
mniej trzech partnerów z różnych kra-
jów członkowskich. Mogą też uczestniczyć 
partnerzy z poza UE. Działania ERA NET-
ów to: 1. Systematyczna wymiana infor-
macji i praktyki w prowadzonych progra-
mach badawczych; 2. Defi niowanie i przy-
gotowanie wspólnych strategii działania; 
3. Wdrażanie wspólnych działań pomiędzy 
krajowymi i regionalnymi programami 
badawczymi; 4. Fundowanie wspólnych 
międzynarodowych badań.

W tym miejscu warto jeszcze wspo-
mnieć o ciekawych możliwościach związa-
nych z 7PR. Mianowicie potrzebni są pra-
cownicy do oceny merytorycznej wnio-
sków o dofi nansowanie. Osoba oceniają-
ca wniosek powinna być ekspertem w da-
nej dziedzinie i zarejestrować się w bazie 
ekspertów 7. Programu Ramowego. Taka 
osoba za pięć dni pracy przy ocenianiu 
wniosków możne zarobić nawet 700 euro. 
A przy tym możne nauczyć się sposobu 
pisania wniosków do 7PR tak, aby były 
one pewniakami w przyszłych konkur-
sach dotacji.

W 2007 roku Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wyszło z inicja-
tywą Granty na Granty, która miała służyć 
jako wsparcie uczestnictwa w 7PR krajo-
wych podmiotów naukowo-badawczych. 
Z różnych powodów inicjatywa ta odniosła 
jedynie połowiczny sukces, ale sam pomysł 
został uznany za bardzo dobry i spotkał się 
z dużym odzewem środowiska naukowego. 
Dlatego też w roku 2008 MNiSW planuje 

drugą edycję inicjatywy Granty na Granty, 
w formie poprawionej i bardziej skutecz-
nej. Celem tej inicjatywy będzie zachęce-
nie polskich instytucji do koordynowania 
projektów badawczych o zasięgu między-
narodowym. Podmioty przygotowujące się 
do składania wniosków w 7PR jako ko-
ordynatorzy będą mogły liczyć na wspar-
cie fi nansowe. MNiSW zgodnie z zapisami 
nowego rozporządzenia o fi nansowaniu 
współpracy naukowej z zagranicą zapew-
nia również fi nansowanie wkładu własnego 
podmiotów realizujących projekty w 7 PR. 
Można zatem liczyć na 100% dofi nansowa-
nie współpracy naukowej w proporcji 2/3 
z UE i 1/3 z budżetu krajowego.

Nie sposób opisać 7. Program Ramowy 
skrótowo. Odsyłamy więc do rzetelnych 
serwisów internetowych. Nie można też 
nie zauważyć, że 7PR trwa już od niemal 
roku i efekty tego działania powinny być 
już widoczne, także w naszej Akademii.

Tymoteusz Karol Trocki
Dział Nauki i Współpracy

FRONTEM DO STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCHFRONTEM DO STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
diów. Stwierdził, że dobry system pomocy 
dla osób niepełnosprawnych jest dla uczelni 
powodem do dumy.

Wojskowa Akademia Techniczna – 
z uwagi na fakt, że jeszcze do niedawna 
była uczelnią niemal wyłącznie o charak-
terze wojskowym – nie może poszczycić 
się osiągnięciami w tej dziedzinie. Obecnie 
przy kilku tysiącach studentów cywilnych, 

w tym kilkudziesięciu niepełnosprawnych, 
dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych, 
akademików, wydawanie materiałów dy-
daktycznych w formach alternatywnych, 
dostępność zasobów bibliotecznych itp. sta-
je się koniecznością i obowiązkiem uczel-
ni – stanowi problem, z którym Akademia 
musi się zmierzyć od zaraz.

Zygmunt Michalik
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21 listopada br. w Krakowie odbyła się 

konferencja pod hasłem „Pełnospraw-

ny student” zorganizowana przez Fun-

dację Instytut Rozwoju Regionalne-

go pod patronatem Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz Marii Ka-

czyńskiej, małżonki prezydenta RP.

Tematyka konferencji dotyczyła stu-
dentów niepełnosprawnych. Coraz więcej 
takich osób kształci się na poziomie wyż-
szym. Liczba studentów niepełnospraw-
nych w 2002 r. (w skali kraju) wynosiła około 
4 600, a w 2006 r. już ponad 20 000. W pro-
cesie edukacji napotykają oni na różne ba-
riery: architektoniczne, informacyjne, praw-
ne, mentalne. Na konferencji starano się po-
kazać, jak te bariery przełamywać, tworząc 
warunki równego dostępu do wiedzy. Swoje 
(znaczące) osiągnięcia w tym zakresie pre-
zentowali przedstawiciele Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Akademii Górniczo-Hut-
niczej. W strukturach tych uczelni działają 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wielka wagę do zagadnień związanych 
z rozwiązywaniem problemów osób nie-
pełnosprawnych przywiązuje Państwowa 
Komisja Akredytacyjna. Członek jej pre-
zydium, prof. Andrzej Mania zaznaczył, 
że dostępność uczelni dla osób niepełno-
sprawnych będzie znaczącym kryterium 
przy ocenie i akredytacji kierunków stu-
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LOGISTYKA – NOWY KIERUNEK STUDIÓWLOGISTYKA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Logistyka to teoria i praktyka korzy-
stająca z osiągnięć wielu dziedzin wiedzy, 
takich jak: matematyka, ekonomia, zarzą-
dzanie itp. Logistyka to zarządzanie pro-
cesami przemieszczania dóbr i/lub osób 
oraz działaniami wspomagającymi te pro-
cesy w systemach, w których one zachodzą. 
Z logistyką stykamy się więc w każdej dzia-
łalności człowieka, często nie mając świa-
domości, że realizowane procesy wchodzą 
w zakres logistyki.

Logistyka to również odpowiedni stan-
dard kształcenia, który został opracowa-
ny przez zespół specjalistów z Wojskowej 
Akademii Technicznej i Akademii Obrony 
Narodowej oraz przyjęty przez inne uczel-
nie zainteresowane wdrożeniem tego stan-
dardu. Z WAT nad standardem pracowali 
głównie dr inż. Marian Brzeziński i płk dr 
Andrzej Wojciechowski. Liczne dyskusje 
i ogromne zaangażowanie zespołu przy-
niosły sukces w postaci przyjęcia standardu 
kształcenia obejmującego dwustopniowy 
model studiów na kierunku logistyka:

• studia pierwszego stopnia (inżynier-
skie) kończą się nadaniem tytułu zawodo-
wego inżyniera i trwają 7 semestrów

• studia drugiego stopnia (magister-
skie) kończą się nadaniem tytułu zawodo-
wego magistra inżyniera i trwają dodatko-
wo 3 semestry.

Na bazie standardu uruchomiono kieru-
nek, który oferuje trzy specjalności w obsza-
rze studiów cywilnych i jedną specjalność 
na studiach wojskowych. Są to specjalności: 
logistyka przedsiębiorstwa, logistyka w mo-
toryzacji, logistyka i ekologia płynów eks-
ploatacyjnych oraz logistyka wojskowa.

Absolwenci, którzy wybiorą specjalność 
logistyka przedsiębiorstwa posiądą umiejęt-
ności: identyfi kacji procesów logistycznych 
w przedsiębiorstwie, właściwego zarządza-
nia logistyką w przedsiębiorstwie, oblicza-
nia, analizowania i oceny kosztów logistycz-
nych w przedsiębiorstwie, posługiwania się 
odpowiednimi metodami sterowania zapa-
sami w przedsiębiorstwie, zasad organiza-
cji transportu w przedsiębiorstwie, zasad 
eksploatacji urządzeń transportowych, wy-
korzystania sieci informatycznych i prawa 
w działalności logistycznej przedsiębior-
stwa. Absolwenci wybierający jako specjal-
ność logistykę w motoryzacji będą umieli: 
organizować procesy logistyczne w fi rmach 
branży motoryzacyjnej, w tym transportu 
i magazynowania wyrobów motoryzacyj-
nych, posługiwać się systemami informa-
tycznymi oraz stosować zasady ochrony śro-
dowiska i ustaleń normatywnych. Wybiera-
jący specjalność logistyka i ekologia płynów 
eksploatacyjnych po zakończeniu studiów 
będą znać: metody kontroli jakości magazy-

nowanych i transportowanych paliw, 
olejów i smarów, organizację i zarzą-
dzanie transportem paliw po drodze 
od producenta poprzez sieć baz i skła-
dów paliwowych, magazynów do sta-
cji paliw, budowę i zasady eksploatacji 
urządzeń technicznych stosowanych 
w logistyce płynów eksploatacyjnych. 
Studia na kierunku logistyka wojsko-
wa są bardzo specyfi czne. Specjalność 
ta łączy w sobie standardy kształcenia 
cywilnego oraz wymagania stawiane 
przez siły zbrojne przyszłym logisty-
kom wojskowym. Niezależnie jednak 
od wybranej specjalności, studenci 
będą mieli również okazję do posze-
rzania swoich wiadomości z logisty-
ki w ramach tworzonego koła nauko-
wego. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w kole naukowym, gdzie 
pod opieką doświadczonych nauczy-
cieli akademickich poznają wiele cie-
kawych zagadnień zarówno z zakresu 

logistyki cywilnej, jak i wojskowej. Wszelkie 
pytania dotyczące koła naukowego proszę 
kierować na adres mailowy jziolkowski@
wat.edu.pl

Proces kształcenia na kierunku logistyka 
jest realizowany głównie przez Katedrę Lo-
gistyki, wspomaganą przez kadrę Wydziału 
Mechanicznego i pozostałych wydziałów 
akademickich WAT.

Katedrę Logistyki powołano do ży-
cia decyzją Rektora Wojskowej Akademii 
Technicznej nr 31/2006 z dnia 30 paździer-
nika 2006 r. i ulokowano ją w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego. 
Jej kierownikiem został prof. dr hab. inż. 
Jan Figurski. Katedra jest kontynuatorem 
powstałego w 2004 r. Instytutu Logistyki, 
Systemów Dowodzenia i Wsparcia, który 
z kolei przejął i rozwinął zadania swoich 
poprzedników: Instytutu Automatyzacji Sy-
stemów Dowodzenia i Logistyki (2003 r.), 
Instytutu Logistyki (1993 r.) oraz Insty-
tutu Zabezpieczenia Technicznego Wojsk 
(1971 r.). Ogółem w latach 1975-2006 prze-
prowadzono ponad 160 studiów podyplo-
mowych i kursów, w których uczestniczy-
ło ponad 2500 słuchaczy. Jednocześnie 
należy wspomnieć, że od czerwca 2004 r. 
na mocy porozumienia z NATO Standar-
dization Agency (NSA) Katedra prowadzi 
cyklicznie kursy dla państw NATO oraz 
PdP. Do tej pory kursy „Standardization 
within NATO” ukończyło 102 słuchaczy 
z 22 krajów. W ostatnim okresie nawiąza-
no również ścisłą współpracę z Naval Post-
graduade School z Monterey (USA), która 
zaowocowała serią kursów z obszaru pozy-
skiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, 
których byliśmy współorganizatorem.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat dydak-
tycznej, badawczej i naukowej działalności 
w zakresie logistyki zbudowano odpowied-
nią infrastrukturę dydaktyczną – 2 pracow-
nie komputerowe łącznie na 30 stanowisk, 
2 sale wykładowe na 18 miejsc każda z wy-
posażeniem audiowizualnym oraz urucho-
miono pakiety informatyczne wykorzysty-
wane w dydaktyce – oprogramowanie klasy 
MRP II, moduły systemu LogRep sprawo-
zdawczości logistycznej NATO (na bieżą-
co aktualizowane przez NATO), SICAD 
do prowadzenia kursów z normalizacji.

Katedra posiada znaczący dorobek me-
rytoryczny i dydaktyczny. Podstawowym 
jej zadaniem jest przejęcie i kontynuowa-
nie dotychczasowych prac realizowanych 
w obszarach logistyki wojskowej, cywilnej 
oraz normalizacji, kodyfi kacji i zapewnie-
nia jakości.

prof. dr hab. inż. Jan Figurski

Od 1 października 2007 roku na Wydziale Mechanicznym ruszył nowy kierunek 

studiów – logistyka. Uruchomienie studiów na tym kierunku wynika z zapotrze-

bowania rynku pracy oraz z popularności, jaką cieszy się obecnie logistyka.
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INFRASTRUKTURA MESH

Najprostszą formą architektury MESH 
jest zbiór współistniejących i współpracu-
jących w danym środowisku urządzeń wy-
korzystujących połączenia bezprzewodowe 
(rys. 1). Stanowią one strukturę wykorzystu-
jącą bezprzewodowe węzły do stworzenia to-
pologii kratowej, która kieruje przesyłane pa-
kiety danych do określonego adresata przez 
najbardziej dostępny w danym momencie 
element sieci. Sieć MESH, według przyjętych 
założeń samonaprawialna, ma wiele zalet, 
do których należą m.in.: wysoka odporność 
na zakłócenia; szczelne pokrycie zasięgiem 
radiowym przyporządkowanego terenu; wy-
soka przepustowość uzyskana dzięki odręb-
nym interfejsom abonenckim (dla dostępu 
użytkowników) i szkieletowym (dla komu-
nikacji pomiędzy węzłami sieci).

Wyróżnia się pełny oraz częściowy tryb 
MESH. Topologia trybu pełnego występuje, 
gdy każdy węzeł jest połączony bezpośrednio 
z pozostałymi węzłami w sieci. Jeżeli któryś 
węzeł ulegnie awarii, ruch w sieci może zo-
stać skierowany do adresata przez inny dowol-
ny aktywny węzeł. Realizacja trybu pełnego 
jest utrudniona w przypadku dużej liczby wę-
złów. Topologia trybu częściowego jest częś-
ciej stosowana, mimo iż zapewnia mniejszą 
redundancję. Wówczas jedne węzły pracują 
w trybie pełnym, zaś drugie połączone są wy-
łącznie z niektórymi, wybranymi węzłami.

Na podstawie przeznaczenia węzłów moż-
na dokonać podziału sieci kratowych na:

• infrastrukturę węzeł-węzeł łączącą 
wiele lokalizacji

• stałe instalacje bezprzewodowe łą-
czące wiele lokalizacji przy użyciu trybu 
ad-hoc

• sieci mobilne, ad-hoc i punkt-punkt 
o zmiennej dostępności i zmiennym roz-
mieszczeniu.

Każdy węzeł może charakteryzować się 
zmienną pozycją w czasie. Wynika to z po-
trzeby zapewnienia sieci dynamicznej ak-
tualizacji i optymalizacji połączeń. Dlatego 
infrastruktura MESH posiada specyfi czne 
mechanizmy trasowania, ułatwiające dy-
namiczne zarządzanie informacjami o tra-
sowaniu. Nie jest to jeden protokół, lecz 
rodzina protokołów i implementacji w tej 
dziedzinie, z licznymi zaletami, ale różno-
rodnymi kryteriami wdrożenia.

Architekturę systemu MESH z punktu 
widzenia funkcjonalności węzłów można 
podzielić na następujące grupy:

• Infrastruktura – automatycznie się 
konfi guruje oraz samodzielnie naprawia, 
dostarcza szkielet dla klientów konwen-
cjonalnych oraz integruje się z istniejącą 
siecią bezprzewodową. Routery łączą się 
z Internetem przy użyciu funkcjonalno-
ści bramy. Klienci konwencjonalni mogą 
przyłączyć się do MESH poprzez połącze-
nia kablowe lub bezprzewodowo. Klienci 
korzystający z technologii bezprzewodo-
wych, które nie są wspierane komunikują 
się z infrastrukturą MESH – poprzez do-
łączone Ethernetem stacje bazowe

• Mobilność – sieć jest budowana 
z urządzeń, które umożliwiają komunika-

cję każdego z każdym. Reguły trasowania 
wynikają z geografi i rozmieszczenia struk-
tury sieci. W tego typu architekturze rou-
tery nie są wymagane

• Hybryda – architektura jest kom-
binacją infrastruktury i trybu mobilnego 
(rys. 2). Klienci mogą łączyć się z MESH 
przez router, zaś krata umożliwia połącze-
nia z innymi sieciami, np. poprzez Internet, 
Wi-Fi lub WiMAX.

Przykładem infrastruktury MESH inte-
grującej rozmaite rozwiązania i technologie 
jest MEA (MESH Enabled Architecture). 
Tworzy ona elastyczną i skalowalną sieć 
bezprzewodową, potrafi ącą maksymalizo-
wać wydajność wykorzystywanych aplika-
cji. Architektura MEA składa się z czterech 
komponentów sprzętowych i programo-
wych: bezprzewodowych kart dla klientów, 
bezprzewodowych routerów MESH, inteli-
gentnych punktów dostępowych oraz prze-
łącznika z kontrolerem sieci mobilnej.

Jądro technologii MEA stanowi wydaj-
ny i skalowalny protokół trasowania MSR 
(MESH Scalable Routing), umożliwiają-
cy pracę zarówno w scentralizowanej, jak 
i rozproszonej infrastrukturze bezprzewo-
dowej, pozwalający na jednoczesną trans-
misję pomiędzy infrastrukturą a sieciami 
ad-hoc. Protokół MSR pozwala także na do-
stosowanie tras do bieżącej sytuacji w sieci, 
uwzględniając zmienną topologię sieci, kon-
dycję lokalnego pasma częstotliwości oraz 
liczbę klientów w danym węźle. Balansowa-
nie użyteczną transmisją w celu uzyskania 
możliwie najwyższej przepustowości łączy 
pozwala na redukcję przeciążeń i opóźnień 
w sieci bezprzewodowej.

Atrakcyjność sieci kratowych MESH 
wynika z faktu, iż integrują różnego ro-
dzaju technologie dostępu bezprzewodo-
wego. Sprawiają one, że nowoczesne sie-
ci szerokopasmowe stają się elastycznym 
i skalowanym środowiskiem koegzystencji 
systemów IT. Wsparcie aplikacji mobilnych 
jest odpowiedzią na wzrastające potrzeby 
użytkowników.

dr inż. Tadeusz Leszczyński

Rys. 1

Rys. 2

Przyszłość szerokopasmowych sieci IT rysuje się niezwykle atrakcyjnie. Sta-

nowią one środowisko transmisji głosu, danych i obrazu. Istniejące standardy 

ulegają ciągłej ewolucji, pokonując bariery mobilności, wydajności oraz wrażli-

wości na opóźnienia. W zakresie infrastruktury najbardziej perspektywicznym 

rozwiązaniem staje się bezprzewodowa sieć kratowa (MESH).

19Technika wśród nas



KLASTER W OPTOELEKTRONICEKLASTER W OPTOELEKTRONICE

W tym łańcuchu nowoczesnej pod 
względem technologicznym produkcji istot-
ną rolę odgrywają wspierające przemysł 
ośrodki badawcze, fi rmy realizujące pro-
dukcję w oparciu o zaawansowane techno-
logie, a także sposób sprzedaży produktów. 
Dobrze prowadzony marketing pozwala do-
pasować profi l i skalę produkcji do istnie-
jących potrzeb, ale co zrobić, jeśli chcemy 
wprowadzić na rynek coś zupełnie nowego, 
opartego nie na modyfi kacji już istniejących 
wyrobów, ale na najnowszych badaniach? 
W takiej sytuacji pozostaje wykreowanie 
rynku na nowoczesny towar poprzez dotar-
cie do świadomości potencjalnych odbior-
ców z informacją nie tylko o zaletach tego 
produktu, ale także o sposobie jego działa-
nia oraz cechach wyraźnie odróżniających 
go od dotychczasowych produktów o zbli-
żonych funkcjach.

Gdy spoglądamy na zalewającą nas re-
klamę, odpowiedź, jak to zrobić sama ciśnie 
się na usta. Pozostaje tylko pytanie, czy w tej 
powodzi reklamowanych zalet nasz produkt 
nie zginie i czy edukacja potencjalnego od-
biorcy pozwoli na zaakceptowanie zalet no-
wego wyrobu. Następne pytanie to, kto ma 
to zrobić. Może największa fi rma, bo od-
niesie największe korzyści albo wszystkie 
proporcjonalnie do udziału w rynku. Życie 
nie pozostawia tutaj wyboru, kto szybciej 
i lepiej się zorganizuje, ten wygra. Wspólne 
działanie to również obniżka kosztów pro-
dukcji, a tym samym wzrost konkurencyj-
ności. Konieczność współpracy powoduje 
łączenie się fi rm w różnego rodzaju związ-
ki; w krańcowych przypadkach prowadzić 
to może do powstania monopoli, co zapew-
ne zwiększy ich rentowność, ale najczęściej 
zapłaci za to klient.

Wróćmy jednak do naszej sytuacji, kie-
dy mamy wiele nowoczesnych, niewielkich 
fi rm z sektora High Tech, które zdobywają 
swoją pozycję na rynku ciężką i długofalo-
wą pracą, ale same nie są w stanie wykreo-
wać rynku w odpowiednio krótkim czasie. 
Dodatkowymi uwarunkowaniami w na-
szych realiach są niedostateczna chłonność 
i otwartość naszego krajowego przemysłu 
na nowe technologie, a w niektórych bran-
żach olbrzymie wręcz zapóźnienie techno-
logiczne. W tej sytuacji wyjściem może być 

tworzenie wspólnych reprezentacji fi rm da-
nej branży lub, w przypadku dużego zróż-
nicowania profi li produkcji, reprezentacji 
regionalnych, których celem będzie wzrost 
innowacyjności produkcji i poprawienie 
konkurencyjności.

W tej sytuacji jedną z form organizacji 
przedsiębiorstw są tzw. klastry, szczególnie 
gdy dotyczy to fi rm z określonego rejonu. 
Angielskie cluster oznacza między innymi 
„grupę podobnych rzeczy wzrastających 
bądź trzymających się razem; grupę ludzi 
lub rzeczy znajdujących się blisko siebie”. 
W aspekcie ekonomicznym słowo to po raz 
pierwszy zostało użyte przez Portera.

Według defi nicji Portera klaster to „geo-
grafi czne skupisko wzajemnie powiązanych 
fi rm, wyspe cjalizowanych dostawców, jed-
nostek świadczących usługi, fi rm działa-
jących w pokrewnych sekto rach i związa-
nych z nimi instytucji (na przykład uni-
wersytetów, jednostek normalizacyjnych 
i sto warzyszeń branżowych) w poszczegól-
nych dziedzinach, konkurujących między 
sobą, ale również współpracujących. Kla-
stry osiągające masę krytyczną (niezbędna 
liczba fi rm i innych instytucji tworząca efekt 
aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy 
konkuren cyjne w określonych dziedzinach 
działalności są uderzającą cechą niemal 
każdej gospodarki naro dowej, regionalnej, 
stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głów-
nie w krajach gospodarczo rozwiniętych” 
(Porter 2001).

W klastrach fi rmy zarówno współpracu-
ją ze sobą, jak i konkurują. Jak to możliwe? 
Wyobraźmy sobie duży zakład meblowy, 
który zatrudnia mniejsze fi rmy jako podwy-
konawców (współpraca) – te fi rmy też pro-
dukują swoje meble (konkurencja), ale po-
nieważ wszyscy korzystają z najbliższych 
tartaków, nie mogą dopuścić do ich upad-
łości. Jeśli coraz lepsze i tańsze meble będą 
robione dzięki nowoczesnej technologii 
obróbki drewna opracowanej w najbliż-
szym ośrodku badawczym, to w wyniku 
innowacyjności fi rmy tego regionu będą 
konkurencyjne w stosunku do innych pro-
ducentów i nie dadzą łatwo odebrać sobie 
rynku. Klasycznym już przykładem kla-
stra jest szeroko znana kalifornijska „do-
lina krzemowa”.

Sadzę, że rolę klastrów dobrze odda-
je praca Instytutu Badań nad Gospodarka 
Rynkową1: „Ist nieje wyjątkowa zgodność 
co do oceny potencjalnych korzyści, jakie 
dla lokalnej, regionalnej czy też narodowej 
gospodarki przynosi funkcjonowanie syste-
mu produkcji typu klastrowego. Efektywnie 
funkcjonujący klaster prowadzi po pierw-
sze do wzrostu produktywności lokalnych 
przedsiębiorstw ze względu na dostęp do re-
latywnie tanich, wyspecjalizo wanych czyn-
ników produkcji oraz różnorodnych na-
kładów wykorzystywanych w dzia łalności 
produkcyjnej (Mariussen 2001). Po dru-
gie, przestrzenna bliskość podmiotów go-
spodarczych stymuluje i wspiera ich inno-
wacyjność (Marshal 1925, OECD 2000). 
Po trzecie, rozwijający się klaster charak-
teryzuje dynamiczny wzrost liczby naro-
dzin nowych przedsiębiorstw (Sternbnerg 
2001), co przekłada się na kreowanie no-
wych miejsc pracy. Efektywnie funkcjonują-
cy klaster powoduje również wiele efektów 
zewnętrznych: wzrost dostępności specjali-
stycznych usług okołobiznesowych, inwe-
stycje w infrastrukturę, zwiększenie docho-
dów ludności. W niektórych przypadkach 
klaster może stać się swoistym motorem 
rozwoju regionalnego. Przykładem mogą 
być klastry wysokotechnologiczne w Aust-
in (USA), Szkocji, brytyjskim Cambridge 
czy Penang (Malezja)”.

Optoelektronika jest tą dziedziną nauki, 
w której Polska niewiele odbiega od pozio-
mu światowego. Jednym z czynników za-
pewniających taką pozycję stała się polityka 
koncentracji badań, dlatego dziś mamy wie-
le ośrodków zajmujących się optoelektroni-
ką. Rozmieszczone są one głównie na tere-
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1 T. Brodzicki, S. Szultka, Koncepcja klastrów a kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kie-
rowanie”, nr 4 (110)/2002, Warszawa.

Przedstawiciele klastrów z Francji, Niemiec i Polski 
odpowiadają na pytania w trakcie sesji panelowej

W ostatnich latach trwa wyścig technologiczny i olbrzymia rywalizacja – po-

cząwszy do producentów, a skończywszy na regionach naszego globu – wygry-

wają w tym wyścigu silniejsi i lepiej zorganizowani. Rozwój gospodarczy zależy 

bowiem nie tylko od potencjału produkcyjnego i optymalnej organizacji samej 

produkcji, ale również od jego zasilania nowoczesnymi technologiami, aby koń-

cowy produkt spełniał oczekiwania wciąż rosnących wymagań odbiorców.
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nie Warszawy i okolic, występują również 
w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, 
Łodzi. Rozsiane są także w przemysłowych 
regionach Polski. Istotnym natomiast prob-
lemem wydaje się przełożenie osiągnięć 
naukowych na przemysłową produkcję 
urządzeń mających zastosowanie w szero-
ko pojętej gospodarce. Proces ten wymaga 
określonych nakładów fi nansowych, jed-
nak z pomocą przychodzi tu Unia Europej-
ska. To między innymi środki z funduszy 
strukturalnych, wynikających ze strategii 
lizbońskiej, mają pomóc w zniwelowaniu 
różnic pomiędzy regionami i krajami UE. 
W najbliższym czasie ten rodzaj unijnego 
wsparcia będzie zasilał regionalne progra-
my operacyjne realizujące lokalne strategie 
rozwoju poszczególnych województw.

Biorąc pod uwagę rozwój naszej rodzi-
mej optoelektroniki oraz dynamiczny roz-
wój małych i średnich przedsiębiorstw tej 
branży w krajach o wysokim poziomie roz-
woju technologicznego, postanowiliśmy 
w porozumieniu z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego zro-
bić pierwszy krok w kierunku utworzenia 
klastra zrzeszającego fi rmy, instytuty ba-
dawcze oraz organizacje wsparcia branży 
optoelektronicznej.

Spotkanie przedstawicieli 18 fi rm opto-
elektronicznych, 4 ośrodków badawczych, 
3 organizacji wspierających oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowie-
ckiego i Ministerstwa Gospodarki odbyło 
się 25.10.2007 w siedzibie urzędu. Podczas 
dyskusji przedstawiciele fi rm wskazywali 
na słabą obecnie kondycję polskiego prze-
mysłu w porównaniu z krajami zachodni-
mi oraz brak w Polsce dużych fi rm elek-
tronicznych. Zapotrzebowanie na nowo-
czesne technologie jest więc nieznaczne, 
dlatego też wiele optoelektronicznych fi rm 
high-tech kieruje swoją ofertę do odbior-

ców zagranicznych i ma ugruntowaną po-
zycję międzynarodową. Dotyczy to głównie 
fi rm utworzonych przez pracowników na-
ukowych uczelni i ośrodków badawczych. 
Zwrócono też uwagę na potrzebę łatwego 
dostępu do informacji o potrzebach i za-
kresie produkcji fi rm oraz wynikach prac 
ośrodków badawczych.

W programach rządowych wiele uwagi 
poświęca się budowie „gospodarki opartej 
na wiedzy”, w którą wpisują się wspomnia-
ne fi rmy. Problem polega na wzmocnieniu 
roli fi rm innowacyjnych oraz zapewnieniu 
transferu technologii z ośrodków badaw-
czych do fi rm, którym to procesem zaj-
muje się w Polsce wiele różnych instytu-
cji. Sądzimy jednak, że klaster zrzeszający 
głównie fi rmy produkcyjne o określonym 
profi lu, ośrodki badawcze i władze lokalne 
ma znacznie większe szanse dokonać tego 
w sposób efektywny.

Na zakończenie spotkania podpisano 
porozumienie o utworzeniu Mazowieckie-
go Klastra Innowacyjnych Technologii Fo-
tonicznych „OPTOKLASTER”. Ze strony 
WAT członkami założycielami tego klastra 
są Instytut Optoelektroniki oraz ulokowana 
w instytucie Sieć Technologii Laserowych 
POLLASNET.Fo
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Na pytanie, jak inni tworzą takie klastry 
i jak one funkcjonują, próbowaliśmy zna-
leźć odpowiedź podczas międzynarodowej 
konferencji w ramach projektu OMNI-NET 
(Opto-Micro-Nano Innovative Network Ex-
ploiting Transversality), która miała miejsce 
19.11.2007 w klubie WAT. Celem projek-
tu jest wypracowanie najlepszych praktyk 
i metod służących identyfi kacji i wspoma-
ganiu ewolucji klastrów technologicznych 
w poszczególnych regionach Unii Euro-
pejskiej. Polskimi partnerami programu, 
skupiającego regiony z Francji, Niemiec, 
Szkocji, Finlandii i Rumunii, są Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego 
oraz koordynowane przez ITME Konsor-
cjum Polska Optoelektronika, w skład któ-
rego wchodzi IOE. Tematem konferencji, 
w której wzięło udział ponad osiemdziesiąt 
osób, były „Możliwości rozwoju klastrów 
technologicznych na Mazowszu. Szansa dla 
sektora opto- i mikroelektroniki”. WAT był 
gospodarzem konferencji reprezentowanym 
przez płk. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczy-
ka prof. nadzw. WAT, który przedstawił 
rolę, jaką uczelnia odgrywa w badaniach 
i kształceniu kadr również dla potrzeb op-
toelektroniki.

Zbigniew Patron

Spotkanie założycieli OPTOKLASTRA. Urząd Marszałkowski 25.10.2007

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
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SPOTKANIE NAUKOWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATASPOTKANIE NAUKOWCÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Pierwsze konferencje z cyklu poświę-
conego badaniom i zastosowaniu ciekłych 
kryształów, organizowane w latach 70. i 80. 
miały dwa podstawowe cele: dokształcanie 
młodych naukowców WAT zaczynających 
dopiero swoją przygodę z ciekłymi kryszta-
łami oraz jednoczenie całego polskiego śro-
dowiska naukowego prowadzącego te ba-
dania. W tym miejscu warto przypomnieć, 
że pierwsze modele wyświetlaczy cyfrowych 
na ciekłych kryształach to lata 1968-1971. 
Dlatego też do udziału w nich zapraszano 
tak znane osoby, jak prof. M. Mięsowicz (je-
den z twórców teorii lepkości materiałów 
ciekłokrystalicznych), prof. A. Adamczyk, 
prof. J. Janik, prof. Demus.

W 1983 r. podjęto decyzję o przejściu 
w całości na język angielski. Dzięki temu 
udało się umiędzynarodowić konferencję. 
Początkowo nieśmiało, później coraz pew-

niej, zaczęli nas odwiedzać goście zagra-
niczni, a kiedy w 1997 r. Materiały Pokon-
ferencyjne wydrukowano w „Proceedings of 
SPIE” – czasopiśmie dostępnym w każdej 
szanowanej uczelni technicznej na świecie, 
konferencja, mimo że w nazwie nie zawie-
ra słowa „międzynarodowa”, stała się taką 
naprawdę. Stała się też atrakcyjnym forum 
wymiany myśli naukowej i technologicznej 
dla naukowców z państw Europy Zachod-
niej i Wschodniej. Wkrótce zaczęli pojawiać 
się na niej naukowcy z bardziej odległych 
stron świata.

W tym roku, poza przedstawicielami na-
uki europejskiej, przyjechali uczeni zarów-
no z USA, jak i Japonii, Korei, Indii, Chin, 
Singapuru, Hong Kongu, Iranu. Ogółem 
przedstawiono 11 referatów invited, 21 re-
feratów z prac własnych i ponad 70 po-
sterów. Omawiano zagadnienia związane 

z badaniami ciekłych kryształów: począw-
szy od chemii nowych związków, poprzez 
analizę faz chiralnych, ferroelektrycznych 
i antyferroelektrycznych, na różnych aspek-
tach zastosowań tych materiałów – zwłasz-
cza w technice wojskowej – skończywszy. 
Teksty wszystkich prezentowanych refera-
tów i komunikatów, po recenzjach, będą 
opublikowane w kwartalniku „Opto-Elec-
tronics Review”.

dr hab. inż. Jerzy Zieliński, prof. WAT

Pobyt na ziemi augustowskiej dla wielu uczestników 
był okazją do poznania zarówno piękna tej ziemi, jak 
i jej problemów. Uczestnicy konferencji wysiadają 
w Studzieniczej na „Przystani Papieskiej”

FORUM WYMIANY MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCHFORUM WYMIANY MYŚLI I DOŚWIADCZEŃ NAUKOWYCH

SECON to forum wymiany informacji 
o prowadzonych przez studentów i mło-
dych pracowników nauki pracach w za-
kresie elektroniki i telekomunikacji oraz 
osiągniętych przez nich rezultatach. Przy-
jęta formuła konferencji daje krajowym 
i zagranicznym uczelniom możliwość za-
prezentowania swoich najlepszych studen-
tów, a im samym satysfakcję i motywację 
do dalszej pracy. Udział młodych pracow-
ników nauki, w wieku do 30 lat, bez stopnia 
naukowego doktora, umożliwia zaprezento-
wanie pierwszych samodzielnych elemen-
tów ich dorobku naukowego.

Podczas 4 sesji plenarnych i 1 sesji plaka-
towej autorzy zaprezentowali 49 referatów wy-
branych przez Komitet Programowy. Dodat-
kowo zorganizowano prezentację nt. „Using 

LabView and National Instruments hardware 
in measurement systems”, prowadzoną przez 
Wojciecha Rachowskiego z fi rmy National In-
struments Poland Sp. z o.o. Międzynarodowy 
charakter SECON-u 2007 zapewniły artykuły 
zgłoszone przez kilku młodych pracowników 
nauki i studentów z Politechniki Lwowskiej 
oraz udział Dyrektora Generalnego AFCEA 
(Armed Forces Communications and Elec-
tronics Association) Europe, cdre Roberta 
Howella z Wielkiej Brytanii. Znaczącym ak-
centem było wręczenie przez cdre Howella na-
grody Międzynarodowego Zarządu AFCEA, 
uzyskanej w ogólnoświatowym konkursie 
prac studenckich na opracowanie i realizację 
najlepszego programu badawczego. Nagrodę 
tę otrzymał student V roku WEL WAT, prze-
wodniczący Sekcji Telekomunikacji Koła Na-
ukowego Studentów Wydziału Elektroniki, 
Maciej Gołaszewski.

Swoje osiągnięcia zaprezentowali przed-
stawiciele Politechnik: Wrocławskiej, Ko-
szalińskiej, Warszawskiej, Szczecińskiej 
i Białostockiej oraz jednostek wojskowych 
i Przemysłowego Instytutu Telekomunika-
cji z Warszawy, a także studenci, doktoran-

ci i młodzi pracownicy nauki – absolwenci 
WAT. Zgodnie z tradycją, przeprowadzono 
konkurs na najlepsze prace.

Nagrody ufundowane przez Fundację 
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji 
i Technik Multimedialnych wręczono w gru-
pie prac studenckich i w grupie prac młodych 
pracowników naukowo-badawczych oraz 
doktorantów. Najlepszą pracą wśród studen-
tów była prezentacja Łukasza Gorajka (stu-
denta V roku WEL) pt. „Badanie przestra-
jalnego, pompowanego diodowo lasera Tm:
YLF z przełączaniem strat”, a wśród pracow-
ników nauki – mgr inż. Joanny Prażmowskiej 
(doktorantki PWr) pt. „Jakość krystaliczna 
warstw azotku galu nanoszonych na pod-
łożach z różnymi warstwami buforowymi” 
i mgr inż. Urszuli Ostrowskiej (doktorantki 
WEL WAT) pt. „Adaptacja strumienia ge-
nerowanych danych w zabezpieczonych wą-
skopasmowych sieciach IPv6”. Dodatkową 
nagrodę i trzy wyróżnienia dla autorów naj-
lepszych prac o tematyce wojskowej ufun-
dował Polski Oddział Stowarzyszenia Łącz-
ności i Elektroniki Sił Zbrojnych (AFCEA). 
Nagrodę tę zdobył Przemysław Korzyński, 
za pracę pt. „Koncepcja implementacji pro-
tokołu WRCP z wykorzystaniem sterowni-
ka MADWIFI”.

kmdr ppor. dr inż. Dariusz Laskowski
ppłk dr inż. Piotr Kaniewski Fo
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W dniach 17-22 września br. w Augustowie odbyła się  „17TH Conference on Li-

quid Crystals-Chemistry, Physics & Applications”. Jej organizatorem był Wydział 

Nowych Technologii i Chemii WAT.

W dniach 7-8 listopada br. odbyła się w naszej uczelni VIII Międzynarodowa Kon-

ferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki 

SECON 2007. Jest ona corocznie organizowana pod auspicjami Wydziału Elek-

troniki przez Koło Naukowe Studentów tego Wydziału i Koło SEP przy WAT.
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Konferencja jest organizowana co 2 lata, 
a jej tematyka obejmuje: modelowanie nu-
meryczne, analizę MES układów fi zycznych, 
profesjonalne systemy CAD i MES, metody 
badawcze i systemy obliczeniowe stosowane 
w praktyce inżynierskiej oraz oprogramo-
wanie własne uczestników konferencji.

X MES zgromadził 110 uczestników 
z kraju i zagranicy, w tym wiele znakomi-
tości związanych z modelowaniem nume-
rycznym konstrukcji. Oprócz reprezen-
tantów naszej uczelni, uczestniczyli w niej 
przedstawiciele prawie wszystkich polskich 
politechnik, AGH, AMW, ITWL, IL, insty-
tutów naukowych PAN oraz goście zagra-
niczni reprezentujący Podgorny Institute for 
Problems in Machinery of NAS of Ukraine 

oraz National Aviation University z Kijowa, 
a także najlepsi „mechanicy” wśród optoe-
lektroników, czyli dr inż. Wojciech Skrze-
czanowski i dr inż. Antonii Sarzyński. Goś-
ciliśmy też przedstawicieli Stoczni Gdynia, 
PZL Rzeszów, Avio Polska, Mago.

Wystąpienia uczestników odbywały się 
w ramach 4 sesji plenarnych i 3 sesji plaka-
towych. Poziom prezentowanych prac był 
bardzo wysoki. W różnych kategoriach na-
grodzono prawie 20 prac spośród 71 zgło-
szonych. Duże zainteresowanie wzbudziła 
prezentacja dokonań Polskiego Stowarzy-
szenia Upowszechniania Komputerowych 
Systemów Inżynierskich ProCAx oraz pre-
zentacja oprogramowania do symulacji MES 
procesu wtryskiwania. Fima SMARTECH, 

działająca w branży pomiarów optycznych, 
zaprezentowała swoje najnowsze osiągnię-
cie – ręczny skaner trójwymiarowy z opro-
gramowaniem pozwalającym na utworzenie 
siatki MES skanowanej konstrukcji.

Następna, XI edycja konferencji odbę-
dzie się w 2009 r. O terminie nadsyłania 
zgłoszeń będziemy informować na łamach 
„Głosu Akademickiego”. Szczegółowe infor-
macje będą dostępne na naszej stronie in-
ternetowej: kmiis.wme.wat.edu.pl

Jacek Nowak, Tomasz Kucera

Uczestnicy konferencji w holu recepcyjnym

ZAPRASZAMY NA NATUB-2008

VII Konferencja NATUB-2008 odbędzie 
się w dniach 8-10.10.2008 w Pułtusku. Jej or-
ganizatorami będą: Instytut Techniki Uzbro-
jenia WAT i Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia z Zielonki, które na mocy zawar-
tego porozumienia postanowiły organizować 
od 2008 r. wspólną, jedną w roku między-
narodową konferencję uzbrojeniową, przy 
czym w latach parzystych pod nazwą „Na-
ukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bez-
pieczeństwa”, a w latach nieparzystych pod 
nazwą „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eks-
ploatacji Techniki Uzbrojenia”. Problematykę 
konferencji poszerzono o zagadnienia doty-
czące bezpieczeństwa – istotne w dobie róż-
nego rodzaju zagrożeń, w tym m.in. terrory-
stycznych. Pierwszy raz zostanie rozstrzyg-
nięty konkurs i wręczona zostanie „Nagroda 
im. Kazimierza Siemienowicza” za najlepszą 
publikację konferencyjną z dziedziny tech-
niki uzbrojenia i bezpieczeństwa. Do kon-
kursu mogą przystąpić autorzy pozytywnie 

zrecenzowanych, samodzielnych referatów, 
którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Patronat honorowy nad Konferencją ob-
jął szef Sztabu Generalnego WP gen. Fran-
ciszek Gągor, patronat merytoryczny – dy-
rektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wojskowego gen. bryg. dr inż. Andrzej Szy-
monik, a patronat medialny – redaktor na-
czelny – dyrektor Redakcji Wojskowej Ar-
tur Bartkiewicz.

Celem Konferencji jest przedstawienie 
oryginalnych prac, zawierających dorobek 
naukowy i myśl techniczną w zakresie najo-
gólniej pojętych zagadnień uzbrojenia, doty-
czących zwłaszcza: technicznej modernizacji 
Sił Zbrojnych RP; systemów broni lufowej, 
rakietowej i środków bojowych; wykrywa-
nia, śledzenia i maskowania celów; systemów 
kierowania ogniem; balistyki wewnętrznej, 
zewnętrznej i końcowej; fi zyki wybuchu i no-
woczesnych materiałów wysokoenergetycz-
nych; uzbrojenia i techniki lotniczej; bezza-

łogowych obiektów precyzyjnego rażenia; 
ochrony i obrony antyterrorystycznej; bez-
pieczeństwa infrastruktury i osób.

Referaty w języku angielskim lub pol-
skim, po zakwalifi kowaniu przez Radę Na-
ukowo-Programową, zostaną opublikowane 
w okolicznościowym wydawnictwie konfe-
rencyjnym, a pozytywnie zrecenzowane – 
w „Biuletynie WAT” (6 punktów wg obecnej 
listy punktowanych czasopism MNiSW).

Termin nadsyłania kart zgłoszenia i peł-
nych tekstów referatów upływa 15.05.2008, 
a wniesienia opłaty konferencyjnej – 
30.06.2008.

Szczegółowe informacje nt. Konferencji 
są dostępne w internecie: www.wat.edu.pl 
(zakładka Konferencje Seminaria) lub www.
wmt.wat.edu.pl/mku oraz w siedzibie orga-
nizatorów Konferencji: WAT Instytut Tech-
niki Uzbrojenia WMT; 00-908 Warszawa 49, 
ul. gen. Kaliskiego 2; tel.: 022 683 95 08; 
683 99 56; fax: 022 683 95 08; e-mail:
Zbigniew.Leciejewski@wat.edu.pl

płk Ryszard Woźniak

W dniach 13-16 listopada br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się X Ju-

bileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Programy MES we wspomaga-

niu analizy, projektowania i wytwarzania”. Konferencję zorganizowała Katedra 

Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT we współ-

pracy z IPPT PAN, PRONET i ProCAx.

Międzynarodowe Konferencje Uzbrojeniowe, organizowane od 1996 r. (co 2 lata) 

przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki WAT, na trwałe wpi-

sały się w kalendarz imprez popularyzujących wyniki prac naukowo-badaw-

czych i rozwojowych w dziedzinie szeroko pojętego uzbrojenia, realizowanych 

przez cywilne i wojskowe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, a także zakła-

dy sektora zbrojeniowego, wychodząc naprzeciw potrzebom m.in. Sił Zbroj-

nych RP. W konferencjach uczestniczy każdorazowo około 200 przedstawicieli 

nauki, przemysłu i wojska zarówno z kraju, jak i z innych państw, w tym człon-

ków NATO oraz państw kandydujących do Sojuszu.
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STUDENCKIE KOŁO HISTORII NA PLACU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I NIE TYLKO...STUDENCKIE KOŁO HISTORII NA PLACU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I NIE TYLKO...
Krakowskim Przedmieściem, Nowym Świa-
tem do Muzeum Wojska Polskiego w Al. Jero-
zolimskich. Kolumna historyczna wzbudzała 
ogromne zainteresowanie mieszkańców, któ-
rzy tłumnie wylegli na ulice miasta i gromki-
mi brawami nagradzali maszerujących. Nasze 
oddziały stanowiły jej czoło, idąc szlakiem 
defi lad sprzed sześćdziesię-
ciu dziewięciu lat, bo po raz 
ostatni w święto 11 listopada 
południowym odcinkiem 
Traktu Królewskiego kom-
panie reprezentacyjne Woj-
ska Polskiego maszerowały 
w 1938 r.

24 listopada dwa od-
działy historyczne naszej 
uczelni brały udział w in-
scenizacji wybuchu Powsta-
nia Listopadowego 1830 r. 
Inscenizacja przygotowy-
wana była od wielu tygodni 
we współpracy z Państwo-
wym Muzeum Archeolo-
gicznym w Warszawie, udział w niej wzięło 
ponad 250 osób z kraju i z zagranicy. „Walki” 
między „powstańcami” a oddziałami wier-
nymi ks. Konstantemu rozpoczęły się we-
dług scenariusza ułożonego przez SKH WAT 
na pl. Zamkowym, a skończyły „szturmem” 
i „zdobyciem” Arsenału. „Starcia” obu stron 
obserwowały władze Akademii.

25 listopada w Łazien-
kach Królewskich studenci 
SKH ponownie odgrywali 
role podchorążych z 1830 r., 
tym razem w spektaklu galo-
wym pt. „Wyspiański chory 
na polskość” wystawionym 
przez Teatr Środowiska Poli-
cyjnego SCENA 07. Patronat 
honorowy nad spektaklem 
objęli Jego Ekselencja ks. bp. 
polowy WP gen. dyw. Tade-
usz Płoski i dyrektor Muzeum 
Łazienek Królewskich prof. 
dr hab. Marek Kwiatkowski. 
Galę patriotyczną przygoto-
waną dla uczczenia 100. rocz-
nicy śmierci Stanisława Wy-
spiańskiego oraz 177. roczni-
cy Powstania Listopadowe-
go wsparł szef Sztabu Gene-
ralnego WP gen. Franciszek 
Gągor i komendant główny 
Policji nadinsp. Tadeusz Bu-
dzik. Gościem spektaklu był 
pełnomocnik rektora WAT 
ds. studenckich dr inż. Woj-
ciech Kocańda.

28 listopada, również w Łazienkach 
Królewskich oddział historyczny WAT 
wziął udział w uroczystościach Dnia 
Podchorążego, w czasie których odbył się 
m.in. apel podchorążych i zaprzysiężenie 
warty honorowej. Na zakończenie uro-
czystości 27 członków SKH zaprezento-

wało długo przygotowywaną scenę pode-
rwania w 1830 r. podchorążych do ataku 
na Belweder. W postać kapitana Zaliwskie-
go wcielił się Andrzej Jakubczyk (WEL), 
rolę porucznika Wysockiego odegrał Grze-
gorz Jastrzębski (WEL), zaś malkontenta-
mi, którzy stanęli po stronie „prawowitej 
władzy” byli sierż. Tomasz Fijałkowski, 
podch. Arabasz i Dominik Jamioła (WTC). 
Drugim etapem święta podchorążych były 
uroczystości przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, gdzie obecny był oddział hi-
storyczny.

Święta i rocznice patriotyczne związa-
ne z Powstaniem 1830 r. członkowie SKH 
zakończyli także w Łazienkach występem 
w spektaklu teatralnym pt. „29 listopada”. 
Ogólnie, w bieżącym roku kalendarzowym 
oddział historyczny promował uczelnię 
co najmniej czternaście razy, w tym trzy-
krotnie za granicą: w Rosji i we Włoszech. 
Dwukrotnie był oddziałem reprezentacyj-
nym Akademii w uroczystościach świąt 
państwowych: 3 maja i 11 listopada, trzy-
krotnie „bił się” na ulicach Warszawy jako 
oddział czwartaków, kościuszkowców i pod-
chorążych, a także „walczył” w Ciechanowie 
i Ostrołęce. Przed nim tzw. rok hiszpański 
i 200. rocznice licznych batalii napoleoń-
skich na półwyspie Iberyjskim, na którym 
przez cztery lata walczyła Legia Nadwiślań-
ska. Ma już zaproszenia m.in. do Saragossy, 
Tudeli i Alcaniz, ale za każdym razem bę-
dzie musiał pokonać ponad dwa i pół ty-
siąca kilometrów w jedną stronę.

Andrzej Ziółkowski Fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 S

KH
 W

AT

Jak co roku, z okazji przypadającego 

11 listopada Święta Niepodległości, 

na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie odbyła się uroczysta od-

prawa wart pododdziałów reprezen-

tacyjnych Wojska Polskiego. W tym 

roku obok nich na placu stanęło po-

nad 350 osób z grup rekonstrukcyjnych 

w mundurach polskich formacji woj-

skowych z lat 1918-1945, w tym dwa 

pododdziały złożone z 21 studentów 

i 24 podchorążych naszej Alma Mater.

Pluton piechoty w charakterystycznych 
błękitnych barwach armii generała Józe-
fa Hallera prowadził Grzegorz Jastrzębski 
(WMT), a funkcję podofi cera pełnił Cezary 
Zych (WEL). W skład plutonu weszli najstarsi 
„służbą” członkowie SKH, którzy mimo do-
świadczeń zdobytych w wielu paradach hi-
storycznych w kraju i za granicą, na miesiąc 
przed wystąpieniem kilkakrotnie szlifowali 
musztrę do późnych godzin wieczornych. 
Pluton „piechoty z 1920 r.” tworzyli wybrań-
cy z 2. kompanii podchorążych, którym do-
wodził Mariusz Tarański przy pomocy „sier-
żanta-szefa” Michała Nadolskiego.

Po zakończeniu uroczystości oraz po defi -
ladzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
wszystkie pododdziały wojskowe i historycz-
ne, tj. piechota, kawaleria oraz wozy bojowe 
różnych epok przemaszerowały ul. Królewską, 
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NAJLEPSI STUDENCI NAGRODZENI
Konkurs o Nagrodę Rektora na najlepszą pozaprogramową pracę studenta 

WAT rozstrzygnięty! Stypendium I stopnia zdobyli Paweł Dębski i Krzysztof 

Kaźmierczak z Koła Naukowego Mechatroników. W tegorocznej edycji konkur-

su wyróżniono w sumie 12 osób reprezentujących niemal wszystkie działające 

w naszej Alma Mater studenckie koła naukowe.

Pawła Dębskiego i Krzysztofa Kaźmier-
czaka nagrodzono za pracę nt. „Symulator ka-
biny samolotu pasażerskiego Boeing 737 NG” 
przygotowaną pod kierunkiem dr. inż. Zdzi-
sława Rochali.

Stypendium II stopnia trafi ło ex aequo 
do Jacka Rosochackiego i Michała Sawi-
ckiego z Koła Zainteresowań Cybernetycz-
nych za pracę nt. „RADTechnology jako 
autorskie rozwiązanie w dziedzinie wytwa-
rzania aplikacji internetowych” wykonaną 
pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Tarnaw-
skiego oraz Artura Chołuja i Marcina Nity 
z Koła Naukowego Chemików za pracę nt. 

„Otrzymywanie i badanie nowego mate-
riału wybuchowego – triazotanu 7-nitro-
2,4,9-trioksatricyklo{3.3.1.13,7}dekan-6,8,10 
-triolu (NTD)” przygotowaną pod kierun-
kiem dr. hab. Stanisława Cudziło i mgr. inż. 
Mateusza Szali.

Nagrody III stopnia otrzymali: Przemy-
sław Korzyński z Koła Naukowego Elektro-
ników za pracę nt. „Implementacja proto-
kołu WRCP z wykorzystaniem sterownika 
MadWiFi” wykonaną pod kierunkiem dr. 
inż. Jacka Jarmakiewicza; Sławomir Dy-
jak z Koła Naukowego Fizyków za pracę 
nt. „Spaleniowa synteza nanostruktural-

nych proszków molibdenu, tantalu i wolfra-
mu” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. 
Stanisława Cudziło; Wojciech Polkowski 
z Koła Naukowego „Inżynieria materiało-
wa” za pracę nt. „Analiza stabilności struk-
turalnej i żaroodporności stopów na osno-
wie uporządkowanej fazy międzymetalicz-
nej Ni3AL” wykonaną pod kierunkiem dr. 
inż. Pawła Jóźwika.

Wyróżnienia trafi ły zaś do Katarzyny 
Wierzbickiej i Bartłomieja Kraszewskiego 
z Koła Naukowego „Geopixel” za pracę nt. 
„Wykonanie trójwymiarowego modelu bu-
dynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Geo-
dezji” przygotowaną pod kierunkiem mjr. 
dr. inż. Michała Kędzierskiego oraz do Ra-
dosława Kołodziejskiego z Koła Naukowe-
go „Budownictwo” za „Projekt rewitalizacji 
galerii komunikacyjnej w budynku miesz-
kalnym” wykonany pod kierunkiem dr. inż. 
Sławomira Onopiuka.

Wszystkim laureatom konkursu ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na niwie naukowej!

Elżbieta Dąbrowska

Rozmowa z Pawłem Dębskim i Krzysz-

tofem Kaźmierczakiem z Koła Nauko-

wego Studentów Mechatroników.

Jak długo działacie w Kole Naukowym?
K.K.: W Kole Naukowym Studentów 

Mechatroników działamy od dwóch lat. 
Przedmiotem naszego zainteresowania były 
zagadnienia związane z komputerową sy-
mulacją lotu statków powietrznych, a prze-
de wszystkim problematyka budowy symu-
latorów i trenażerów lotniczych.

Czego dotyczy wasz projekt, który zwy-
ciężył w konkursie?

P.D.: „Symulator kabiny samolotu pasa-
żerskiego Boeing 737 NG”, za który otrzyma-
liśmy stypendium I stopnia, to zaproponowa-
ny przez nas sposób wykonania symulatora 
– trenażera lotu, który będzie wiernie imito-
wał pod względem funkcjonalnym i wizual-
nym kabinę pilotów prawdziwego samolotu, 
ale będzie wykonalny w warunkach Akade-
mii. Budowana przez nas kabina ma umożli-
wić przeprowadzenie wybranych standardo-
wych i awaryjnych procedur pilotażowych, 
a także wykonanie wirtualnego lotu.

Jakie mogą być dalsze losy tego projektu?
K.K.: Budowa takiego symulatora 

to ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza dla 
jedynie 3-osobowego zespołu. Podjęcie takie-

go wyzwania było możliwe dzięki ogromnej 
pomocy i zaangażowaniu naszego opiekuna 
naukowego, Pana dr. inż. Zdzisława Rochali. 
Mimo iż część prac mamy już za sobą, jesz-
cze bardzo długa droga przed nami. Jesteśmy 
na V roku i chcielibyśmy ukończyć nasz sy-
mulator w jak największym stopniu.

P.D.: Razem z naszym opiekunem, dok-
torem Rochalą, wybierzemy grupę studen-
tów z młodszych roczników, których przy-
gotujemy do kontynuowania prac, a także 
do utrzymywania budowanego stanowiska 
w ciągłej funkcjonalności. Będzie to świet-
ne narzędzie dydaktyczne dla studentów 
na kolejne lata.

Wasze plany zawodowe?
K.K.: Na tym etapie ciężko jest jedno-

znacznie określić nasze plany zawodowe. 
Na pewno będą starania, aby nasza przyszła 
praca była związana z lotnictwem, a w szcze-
gólności z systemami pokładowymi.

P.D.: Mamy przygotowanie zarówno 
do pracy przy obsłudze hangarowej samo-
lotów pasażerskich, jak i przy symulato-
rach lotniczych, a nawet przy projektowa-
niu czy diagnozowaniu pojedynczych urzą-
dzeń pokładowych. Daje to duże możliwo-
ści i sprawia, że nie martwimy się o swoje 
przyszłe zatrudnienie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Elżbieta Dąbrowska

Paweł Dębski – 24 lata, student V roku 
WMT WAT, zakład Awioniki i Uzbrojenia 
Lotniczego. Miał w życiu wiele pasji, jednak 
zawsze na pierwszym miejscu stawiał lotni-
ctwo. Jest pasjonatem lotnictwa cywilnego. 
Hobby to sprawia mu najwięcej satysfakcji 
i pozwala się realizować.

Krzysztof Kaźmierczak – 25 lat, absolwent 
Technikum Elektroniczno-Mechanicznego 
w Warszawie przy ul. gen. Józefa Zajączka 
o specjalności systemy komputerowe. Obec-
nie student V roku WMT WAT, specjal-
ność awionika. W zakresie jego zaintereso-
wań jest lotnictwo i wszystko, co jest z nim 
związane.

JESTEŚMY PASJONATAMI LOTNICTWA

Paweł Dębski (pierwszy z prawej) i Krzysztof Kaź-
mierczak odbierają z rąk zastępcy komendanta-rek-
tora WAT, płk. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka dy-
plom za zdobycie stypendium I stopnia w Konkursie 
o Nagrodę Rektora na najlepszą pozaprogramową 
pracę studenta WATFo
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Jarosław Szcześniak: W tym roku, po raz 
trzeci z rzędu, zostałem stypendystą im. 

Jana Pawła II. To tro-
chę jak prezent, ko-
lejny prezent od Jana 
Pawła. Nie taki zwy-
kły, który się odpa-
kuje, obejrzy i posta-
wi na półce. Dla mnie 
to prezent, który za-
chęca, mobilizuje, roz-
wija, pokazuje nowe 

ścieżki, poszerza horyzonty, uczy jak być 
człowiekiem...

Szymon Szyszko: Cieszę się, że mogę repre-
zentować WAT jako stypendysta m.st. War-

szawy im. Jana Pawła 
II. Stypendium jest dla 
mnie dużym wyróż-
nieniem i powodem 
do satysfakcji. Myślę, 
że do jego otrzymania 
przyczynił się fakt stu-
diowania przeze mnie 
drugiego kierunku – 

fi zyki na UW. Mottem tegorocznej edycji 
stypendiów są słowa Jana Pawła II „Musi-
cie od siebie wymagać, choćby inni od was 
nie wymagali”, staram się stosować tę za-
sadę.

Tomasz Gluziński: O stypendium dowie-
działem się z różnych źródeł: od kolegów 
ze studiów, którzy je otrzymali i z arty-
kułów w prasie, a najwięcej ze stron in-
ternetowych Fundacji im. Jana Pawła II 

przyznającej stypen-
dia. Już rok temu pod-
jąłem decyzję, że będę 
aplikować o stypen-
dium. Zdobyć wyso-
ką średnią ze studiów 
nie jest łatwo. Podob-
nie z bezinteresowną 
pracą dla innych kosz-

tem własnego wolnego czasu – trudno ko-
goś do tego namówić, jeśli ktoś nie czuje 
takiej potrzeby. Jako wolontariusz udziela-
łem się w przygotowaniu programów kolo-
nijnych CARITAS Archidiecezji Warszaw-
skiej, opracowałem komputerowe projek-
ty graficzno-artystyczne kart „PODARUJ 
SŁOWO ŻYCIA” popularyzujące program 
Radia Józef i cytaty z Pisma Świętego oraz 
projekty innych tekstów religijnych. Praco-
wałem też w recepcji International Corner 
obsługującej około 100 uczelni z całego 
świata na VII Międzynarodowych Targach 
Edukacji Perspektywy 2007 w Warsza-
wie. Stypendium chciałbym przeznaczyć 
na moją dalszą edukację: naukę języków 
obcych i studia z grafiki trójwymiarowej, 
która jest moją pasją jako hobby uprawia-
ne dla przyjemności a jednocześnie roz-
wijające moją wyobraźnię i umiejętność 
twórczego myślenia. W tym roku projek-
towałem certyfikaty i duże multimedial-
ne reklamy konferencji International Legal 
English Conference w Warszawie, w ubie-
głym prezentację multimedialną do wy-
kładu na temat komunikacji językowej 
interkulturowej podczas targów szkół ję-
zykowych na Politechnice Warszawskiej. 
Zamierzam zostać profesjonalistą w tej 
dziedzinie i dlatego chcę podjąć studia. 
Stypendium chciałbym również przezna-
czyć na zakup nowego laptopa.

STUDENCI Z WAT STYPENDYSTAMI M.ST. WARSZAWY
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607 stypendiów wręczono 8 listopa-

da br. najzdolniejszej i najaktywniej-

szej młodzieży uczącej się i studiującej 

w Warszawie. W gronie 147 wyróżnio-

nych studentów znalazło się trzech ża-

ków z naszej Alma Mater: Tomasz Glu-

ziński, Jarosław Szcześniak – obaj z Wy-

działu Mechatroniki i Szymon Szyszko 

z Wydziału Cybernetyki.

Podczas uroczystości wręczania stypen-
diów, która zainaugurowała trzeci rok sty-
pendialny, prezydent stolicy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz oraz przewodnicząca Rady 
m.st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska 
wręczyły listy gratulacyjne dziesięciu najlep-
szym stypendystom. Dyrektor Centrum My-
śli Jana Pawła II, Piotr Dardziński, opowie-
dział zaś o przygotowanym programie zajęć 
dla stypendystów. O swoim życiu i działalno-
ści opowiedział Robert Korzeniowski – kil-
kakrotny mistrz olimpijski i mistrz świata 
w chodzie na dystansie 20 i 50 km. Przeko-
nywał on, że warto wyznaczać sobie w ży-
ciu swoje własne „Akropole” – cele, które 
się konsekwentnie osiąga, ale też trzeba się 
nauczyć ponosić porażki.

Stypendia im. Jana Pawła II fi nansuje Rada 
m.st. Warszawy. Mogą się o nie ubiegać mło-
dzi ludzie: uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów, liceów oraz studenci uczący się 
w stolicy, którzy mimo trudnych warunków 
materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, 
osiągają dobre wyniki w nauce. Stypendia 
są też przyznawane osobom, chcącym uczyć 
się lub studiować za granicą, w miastach, 
z którymi współpracuje m.st. Warszawa.

Więcej informacji o stypendiach Jana 
Pawła II na stronie internetowej: www.
stypendiajp2.pl

Elżbieta Dąbrowska
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STUDIA I OCENY SĄ WAŻNE, ALE…STUDIA I OCENY SĄ WAŻNE, ALE…

Wiele zyskałem dzięki tym stypendiom oraz 
nauce Jana Pawła II, która stała się mi dużo 
bliższa. Jako stypendyście, było mi niezręcz-
nie nie znać jakiejkolwiek książki Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II. Sięgnąłem po „Mi-
łość i odpowiedzialność”, „Wstańcie, chodź-
my!” i inne. Trudne to lektury, ale dużo 
mi dały, dużo się dowiedziałem o świecie. 
Dzięki stypendium poznałem ludzi, którzy 
znali Karola Wojtyłę jako księdza, potem 
biskupa w czasach, gdy prowadził krakow-
skie „Środowisko” – spotykał się z młodymi 
ludźmi, rozmawiał z nimi, jeździł w góry, 
na kajaki, na narty.
Zaimponowało mi, że był prawdziwym męż-
czyzną – wysportowanym (kiedy na szlaku 
w górach chciał pobyć sam, szedł z przodu 
grupy tak szybko, że nikt nie mógł za nim 
nadążyć), odpowiedzialnym i opiekuńczym, 
żywo interesował się sprawami swoich zna-
jomych studentów ze „Środowiska”. Wie-
dział, kto co lubi, kto się komu podoba, kto 
ma kłopoty w domu, komu nie wiedzie się 
na studiach. A przy tym był skromny i do-
bry. W czasach kiedy, już jako ksiądz, wy-
kładał na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, większość swojej pasji przeznaczał 
potajemnie na pomoc ubogim i potrze-
bującym. Uderzył mnie kontrast między 
„Wojtyłowym” rozumieniem mężczyzny 
a promowanym przez współczesną kulturę 
stylem „macho”.
Papież Polak zawsze był mi bliski, ale kiedyś 
myślałem że Wojtyła, przyszły Jan Paweł II, 
był postacią taką trochę nierealną, świętą, 
rozmodloną i oderwaną nieco od rzeczy-
wistości. Im bardziej poznawałem, kim był, 
co robił i co pisał, tym bardziej odkrywa-
łem, że był zwykłym człowiekiem, niezwy-
kłym przez to, że postanowił swoim życiem 
naśladować Chrystusa i zabrał się do tego 
na serio. A w modlitwie znajdował siłę, żeby 
temu wyzwaniu podołać.

Nawet dziewczynom się podobał i one po-
dobały się jemu. Pewnie dlatego, że potra-
fi ł zdobyć się na wysiłek, aby je szanować, 
patrzeć na nie „czystymi oczyma” i trakto-
wać jak człowieka, nie jak rzecz. Tego też 
się od Wojtyły nauczyłem.
Zanim jeszcze został księdzem, miał dziew-
czynę. Pewnie ją kochał. Rozstał się z nią 
podczas wojny, gdy odkrył, że jego powo-
łaniem jest zostać księdzem i postanowił 
pójść do seminarium. Kiedy był już księ-
dzem, kazał mówić do siebie „wujek”. Wtedy, 
przed Soborem Watykańskim II, nie było 
powszechnie przyjęte, aby ksiądz wyjeż-
dżał z młodymi ludźmi na wspólne wypra-
wy. Nie wiadomo było, jak się do ubrane-
go po cywilnemu Wojtyły zwracać. „Wu-
jek” nie wzbudzał podejrzeń i oburzonych 
spojrzeń starszych pań, kiedy np. jechali 
pociągiem. Poza tym to była trochę taka 
przykrywka, ponieważ komuniści prześla-
dowali środowiska kościelne i nie pozwa-
lali na takie wyjazdy lub mocno je utrud-
niali i uprzykrzali. Taki wyjazd, w góry, 
ze wszystkimi zapasami na dwa tygodnie 
na plecach, trochę w konspiracji, to dopie-
ro musiało być przeżycie!
Dzięki stypendium byłem na takim wy-
jeździe. Co prawda plecaki mieliśmy tro-
chę lżejsze, ale trasa była ta sama. Tam po-
znałem swoją obecną narzeczoną. Wiele 
Wojtyle zawdzięczam. Pokazał mi, że moje 
studia i oceny są ważne, ale na nich świat 
się nie kończy. Pokazał, że jest coś więcej, 
coś ważniejszego. Dowiedziałem się, że do-
brze jest być świetnym fachowcem w swo-
jej dziedzinie, ale to nie wystarczy. Pokazał 
mi, że warto, że powinienem być też czło-
wiekiem – człowiekiem przede wszystkim. 
I że moje powołanie nie kończy się na tym, 
aby mieć fajny dom, super auto, anorektycz-
ną żonę w obcisłej mini. Przez swoją naukę 
i przykład życia pokazał mi, że moje powo-
łanie sięga dalej i tam właśnie jest praw-
dziwe szczęście. Pokazał, że warto wznieść 
się ponad swój egoizm i własne wygody, 
że warto podjąć wysiłek w przezwyciężaniu 
własnych wad i słabości. Że warto i należy 
traktować ludzi nie jak rzeczy, nie jak zasób 
ludzki, ale jak człowieka, który jest niepo-
wtarzalny i który zawsze w jakimś względzie 
mnie przewyższa i warto go wysłuchać (o ile 
nie chce mnie na coś naciągnąć czy wyko-
rzystać). Dzięki temu wysiłkowi moje ży-

cie ma sens i jest ciekawe. Bardzo bliskie 
są mi słowa, które wypowiedział swoim 
mocnym, męskim głosem już jako papież 
podczas jednej z pielgrzymek do Polski, 
na Westerplatte: „Westerplatte! Wymagajcie 
od siebie! Nawet gdyby inni od was nie wy-
magali!”. Dla mnie to odtrutka na byle jakie 
i mizerne „Róbta co chceta…”.
Jestem pełen podziwu dla sposobu, w jaki 
dowiedziałem się tego wszystkiego. Jestem 
bardzo nieufny i uparty i gdyby trzy lata 
temu ktoś przyszedł do mnie i mi to powie-
dział, to bym go… co najmniej wyśmiał. Na-
ukę Papieża poznawałem, oprócz czytania 
książek, przez spotkania z ludźmi, którym 
„Wojtyłowy” sposób myślenia jest bliski, 
a takich jest dużo w Centrum Myśli Jana 
Pawła II, które przyznaje stypendia. Zawsze 
miałem wybór: iść na spotkanie lub nie iść, 
włączyć się w ciekawą inicjatywę lub nie, je-
chać gdzieś czy zostać w akademiku. Często 
chodziłem, włączałem się i jeździłem, cieszę 
się, że miałem taką możliwość. Bo dzięki 
temu stypendium mogłem być w miejscach, 
w których On bywał, spotkać ludzi, robić 
rzeczy które wcześniej nawet nie przyszłyby 
mi do głowy, poznać dziewczynę i to taką, 
z którą można normalnie rozmawiać i kto 
wie… może się ożenić.

Jarosław Szcześniak
student V roku WMT
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W tym roku, po raz trzeci z rzędu, zostałem stypendystą im. Jana Pawła II. To trochę 

jak prezent, kolejny prezent od Jana Pawła. Nie taki zwykły, który się odpakuje, 

obejrzy i postawi na półce. Dla mnie to prezent, który zachęca, mobilizuje, roz-

wija, pokazuje nowe ścieżki, poszerza horyzonty, uczy, jak być człowiekiem.
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WOLNE MIEJSCE PRZY STOLE
NADZIEJA, TĘSKNOTA, OCZEKIWANIE...

Otwieram oczy, ale obraz pozosta-
je. Nie pochodzi z fi lmu, ale z mojego ro-
dzinnego domu. Nie było w nim kominka. 
Za oknami rzadko pojawiał się śnieg. Częś-
ciej – jesienna szaruga. Ale w ten wieczór 
zawsze było w domu wyjątkowo. Zacisznie, 
barwnie, smakowicie. Dobrze.

Jak tylko pamiętam, na stole wigilijnym 
stało jedno dodatkowe nakrycie. Nigdy się 
nie zdarzyło, żeby ktoś przy nim usiadł. Ni-
gdy też nie rozmawialiśmy o tym, dla kogo 
ono jest przeznaczone. Po prostu było. Dla 
zbłąkanego wędrowca? Dla kogoś samotne-
go? Dla niespodziewanego gościa?

Co roku, podczas wieczerzy wigilijnej 
patrzę na to dodatkowe nakrycie i myślę 
o tym kimś, kogo przy nim nie ma. Przy-
najmniej cieleśnie. Myślę o tych, którzy 
nie mogą zasiąść razem ze mną do wie-
czerzy. Bo są daleko. Bo już ich nie ma tu, 
z nami. Bo wstydzę się ich zaprosić. Bo, za-
proszeni, mieli inne plany.

Dodatkowe nakrycie na wigilijnym sto-
le to znak czegoś, co głęboko we mnie ukry-
te. To nadzieja. To tęsknota. To oczekiwanie. 
Ale także – bolesne pytania o mój stosunek 
do innych ludzi. O to, czy potrafi łbym przy-
garnąć zbłąkanego? Czy umiałbym zaprosić 
kogoś samotnego w taki sposób, by go nie ura-
zić, nie dotknąć? Czy odważyłbym się otwo-
rzyć drzwi komuś nieznanemu?

Talerz, łyżka, dwa widelce, mała łyżeczka, 
kubeczek. Tak mało zajmują miejsca na sto-
le. Czasem zepchnięte gdzieś na ostatnie 
miejsce, jakby w przewidywaniu, że i tak 
się do niczego nie przydadzą. Czy nie mó-
wią wtedy wiele, bardzo wiele o mnie, który 
je tam właśnie umieściłem? Czasem znowu 
stoją na honorowym miejscu, tak by było wy-
godnie do nich dotrzeć. By bez trudu moż-
na było z nich skorzystać, jeśli tylko zajdzie 
taka potrzeba. Kilka naczyń, parę sztućców. 
W zwykły czas nikt nie zwraca na nie specjal-
nej uwagi. Ale w ten jedyny wieczór tak wiele 

znaczą. Tak wiele mogą po-
wiedzieć. Do tylu refl eksji 
nakłonić. Tyle nauczyć.

Tamta noc

Dwa tysiące lat temu 
Dziecko urodziło się w staj-
ni, pośród zwierząt. Nie zna-
lazło się dla Niego miejsce 
wśród mieszkańców Bet-
lejem. Zaaferowani, zajęci 
własnymi ważnymi sprawa-
mi, przejęci dbałością o swo-
je dobro, nie zauważyli oni 
młodej Matki, jej potrzeb, 
jej cierpienia. Nie potrafi -
li właściwie ocenić troski 
jej męża. Syn Boży urodził 
się dla nich, ale pozwoli-
li na to, by pozostał gdzieś 
na marginesie ich życia.

Teraz, gdy wspomi-
namy tamtą noc, wzrusza 
nas to, co spotkało Józe-
fa, Maryję, maleńkiego Je-
zusa. Łatwo roztkliwić się 
nad tym, co było. A puste 

miejsce przy stole jest wyzwaniem. Mówi, 
że tani sentymentalizm nikomu do nicze-
go nie jest potrzebny. Potrzebne są czyny. 
Konkrety. Dlatego nie powinno nigdy tego 
miejsca zabraknąć. Nawet gdyby nie mia-
ło być wykorzystane w sensie dosłownym, 
spełnia swoją rolę.

Nasi przodkowie, którzy przekazywa-
li ten zwyczaj z pokolenia na pokolenie, 
dobrze wiedzieli, co robią. Nie wszystko, 
co czynimy, musi mieć od razu sens do-
słowny. Może, ale nie musi. Czasem po-
trzebne jest coś, co skłoni do przemyśleń. 
Co da bodziec do głębszej refl eksji. Co każe 
się choć trochę zastanowić. Puste miejsce 
przy stole, dodatkowe nakrycie może po-
zostać nic nie znaczącym zwyczajem. Mogę 
też zapełnić je pamięcią, myślami, refl ek-
sją. Może mnie ono jeszcze wiele nauczyć. 
A może się zdarzy, choćby jeden raz w ży-
ciu, że zapełni się ono w zupełnie dosłow-
nym znaczeniu.

Nasza radość

Boże Narodzenie w naszej tradycji 
są to chyba najbardziej lubiane przez wszyst-
kich święta. Podkreśla się ich rodzinny, pełen 
pokoju i miłości klimat. W tych dniach wszy-
scy ludzie starają się być choć trochę lepsi. 
Niestety, wiele osób zatrzymuje się na tym, 
co zewnętrzne, na zwyczajach, specyfi cznej 
atmosferze i nie potrafi  odkryć tego, co naj-
bardziej istotne w tym dniu, tego co jest źród-
łem świętowania. Może dlatego, że wielki 
Bóg przyszedł na świat tak bardzo pokor-
nie, ubogo i cicho.

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło światło [...] Albowiem 
Dziecię nam się narodziło, Syn został nam 
dany” (Iz. 9, 1. 5). Człowiek otrzymał dar, 
o jakim nie mógł nawet marzyć: Syn Boży 
stał się jednym z nas, stał się taki jak my, 
za wyjątkiem grzechu. Bóg zdecydował się 
na ten radykalny krok dla ratowania ludzko-
ści, dla zbawienia każdego z nas. Tu właśnie 
odkrywamy źródło radości aniołów, paste-
rzy, Symeona, Anny, Mędrców ze wschodu 
i tych wszystkich, którzy potrafi li rozpoznać 
w Dzieciątku złożonym na sianie Syna Bo-
żego, Odkupiciela człowieka. Chrystus przy-
chodzi do swoich, przychodzi jako Zbawi-
ciel, ale czy swoi potrafi ą Go jeszcze rozpo-
znać i przyjąć w swoich sercach?

kapelan WAT
ks. kpt. Witold Mach

Pod powiekami drzemie obraz jak z amerykańskiego fi lmu: cicho 

sypie śnieg, przez okno widać roześmianych ludzi, zgromadzo-

nych wokół świątecznego stołu. W kącie pokoju choinka jarzy się 

setkami kolorowych światełek. W kominku radośnie buzują pło-

mienie. Wigilia.
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W symbolice Świąt Bożego Narodzenia istotne miejsce zaj-
muje biały opłatek: znak naszej miłości i wspólnoty z nowo 
narodzonym Panem oraz bliźnimi. Łamiemy się nim przy wi-
gilijnym stole, wypowiadając słowa życzeń – autentycznych, 
z serca płynących.

Szanowni Państwo, pozwólcie, że wyciągnę do Was dłoń 
z opłatkiem, aby połamać się nim ze wszystkimi, którzy społecz-
ność Wojskowej Akademii Technicznej stanowią. O przyjęcie 
życzeń proszę: Komendanta-Rektora, Prorektorów, Kanclerza, 
Dziekanów poszczególnych wydziałów, Wysoki Senat, Kadrę 
Dydaktyczno-Dowódczą, Ofi cerów i Podofi cerów, Pracowni-
ków Cywilnych Wojska, Podchorążych i Studentów Cywilnych 
oraz Państwa Rodziny.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid
Życzę Wam, moi Przyjaciele, abyście doświadczyli Bożej obec-

ności i miłości w waszych rodzinach i środowisku zawodowym. 
Odkryli piękno, sens i radość życia związanego z Bogiem. Szli 
przez życie drogami Chrystusowej Ewangelii, niewyczerpanego 
źródła mądrości i miłości, której adresatem jest człowiek: w każ-
dym czasie, w każdej epoce, w każdym systemie politycznym i spo-
łecznym. Życzę także, aby Wasza służba i praca przynosiła Wam 
radość i satysfakcję, zarówno w duchowym, jak i materialnym 
wymiarze. Życzę odkrywania wartości wspólnoty i umiłowania 
Ojczyzny, która kształtuje naszą tożsamość i kulturę.

Życzę spełnienia wielu marzeń – tych przyziemnych, tak 
ważnych w codziennym życiu i tych wzniosłych, tych związa-
nych z podjętymi wyzwaniami dotyczącymi badań naukowych, 
edukacji, prac organizacyjnych i własnego rozwoju. Kadrze na-
ukowo-dydaktycznej życzę jak najlepszych studentów: mądrych 
i dobrych, pracowitych i zaangażowanych, chętnie podejmu-
jących kolejne wyzwania; studentom – kochających i wyrozu-
miałych wykładowców. Życzę Państwu wszelkiego powodzenia 
– w nauce, w dydaktyce i w życiu prywatnym.

Życzę wszelkich radości życia rodzinnego i tego, co każde-
mu potrzebne: dobrego zdrowia, przyjaznego usposobienia, 
umiejętności pokonywania różnorodnych trudności. Bądźcie 
Państwo szczęśliwi w Święta Bożego Narodzenia – bo Wszech-
mocny Bóg stał się człowiekiem – i we wszystkie dni Nowego 
2008 Roku. Niech Bóg spełni wszystkie Wasze dobre pragnie-
nia i Nam błogosławi na każdy dzień życia.

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski

kapelan WAT
ks. kpt. Witold Mach
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ECHA MINIONYCH EPOKECHA MINIONYCH EPOK

W kolejnych latach pierwszej wojny 
światowej zabroniono podobnych imprez. 
Nie wiadomo, czy osiemnaście miesięcy 
wojny nie zmieniło psychiki żołnierzy ży-
jących w nieustannym stresie na pierwszej 
linii frontu na tyle, że nie próbowaliby po-
wtórzyć wspólnego kolędowania.

W każdym razie w 1914 roku grupa żoł-
nierzy z walczących ze sobą armii przezwy-
ciężyła obawy przed wrogiem, gdyż uznali, 
że siła chrześcijańskiej tradycji bożonarodze-
niowej ma większą moc niż nienawiść. Czyż 
nie jest to wymowny symbol w jednoczącej 
się Europie? Wówczas ważniejsze były uczu-
cia, tęsknota za spokojem domu rodzinne-
go, wiara w zasady kodeksu honorowego 
wyznawanego przez przeciwnika, w powrót 
do pokojowej współpracy międzynarodowej 
po skończonej wojnie, niż aktualne podziały 
na swoich i nieprzyjaciół.

Od tamtego wydarzenia minął już po-
nad wiek i obyczaje uległy daleko idącym 
zmianom. Święta Bożego Narodzenia są ob-
chodzone na całym świecie, jednak wiele 
współczesnych wojen w odległych zakąt-
kach świata toczonych jest bez przestrze-
gania obowiązującego międzynarodowe-
go prawa, a nawet pradawnych obyczajów, 
do których należało oszczędzanie życia ko-
biet i dzieci. Echa minionych epok odnajdo-
wane są w pamiętnikach, wspomnieniach. 
Po latach czasem warto do nich sięgnąć, 

choćby po to, by nabrać dystansu do współ-
czesności. Jako ciekawostkę przytoczę wy-
powiedź Ignacego Jana Paderewskiego o po-
stępie technicznym z jego książki „Pamięt-
niki 1912-1932, Spisała Mary Lawton” (Pol-
skie Wydawnictwo Muzyczne, 1992).

„Wynalazki przyniosły ludzkości wielką 
szkodę. Maszyna niszczy indywidualność, 
obniża wartość człowieka. Tam, gdzie ma-
szyna jest najdoskonalsza, wartość pracy rąk 
ludzkich praktycznie nie istnieje. [...] Nie my-
ślę wcale o możliwościach zmian, boleję jedy-
nie nad obecnymi warunkami. Wspominam 
tych cudownych rzemieślników, którzy z po-
kolenia na pokolenie robili doskonałe buty. 
Tak, na przykład w mojej ojczyźnie mieliśmy 
cech szewców, którzy byli po prostu wspa-
niałymi rzemieślnikami. A teraz nie mają 
co jeść, wszędzie bowiem są wielkie fabryki 
obuwia – „Bata” w Czechosłowacji lub „Ba-
illy” w Szwajcarii, w Ameryce czy w Anglii, 
które produkują buty taniej i szybciej; nie ma 
już miejsca dla dobrych szewców. Ten zawód 
upadł, tym biednym ludziom musi wystar-
czyć łatanie obuwia.

Coś podobnego czeka muzyków, zwłasz-
cza orkiestrowych. Po co uczyć się w kon-
serwatoriach, skoro fonograf może odtwo-
rzyć najlepszą orkiestrę, i to za darmo. Sytu-
acja nauczyciela gry na fortepianie jest teraz 
paradoksalna. Zainteresowanie nauką gry 
jest małe. Jeśli jest jeszcze ktoś spragniony 

rozrywki i, powiedzmy, lubi muzykę, ku-
puje gramofon lub radio. Nie troszczy się 
o to, by zagrać samemu. Można rozkoszo-
wać się muzyką, nie wkładając żadnego 
wysiłku w jej studiowanie. Nadejdzie czas, 
gdy zostaną tylko jedna lub dwie orkiestry, 
po to jedynie, by grać w radiu [...]”.

Trudno jest dziś określić liczbę orkiestr 
symfonicznych. Rozwój radia otworzył drzwi 
przed twórcami nowych gatunków muzyki, 
dalekich od gustów wybitnego kompozyto-
ra i polityka. Maszyny krytykowane przez 
autora pamiętnika zostały zastąpione przez 
automatyczne linie produkcyjne, uwalniając 
robotników od nudnych prac. Słowem, życie 
potoczyło się własnym torem.

Przepowiadanie przyszłości jest dziś 
na tyle ryzykowne, że wielu wybitnych ba-
daczy współczesności unika go. Paderew-
ski miał odwagę wypowiedzieć swoją opi-
nię o rozwoju technicznym, ukształtowaną 
przez punkt widzenia muzyka, bez uwzględ-
niania szerszego spojrzenia na zagadnienia 
związane z rozwojem cywilizacji.

Na początku XVII wieku brytyjski fi -
lozof Th omas Hobbes stwierdził, że życie 
w społeczeństwie można porównać do wy-
ścigu, który jak każdy wyścig podlega prze-
pisom i niepisanym prawom, a jego tem-
po wymusza rywalizacja. Hobbes podkre-
ślił też, że wyścig ludzkości nie ma mety, 
a sednem życia jest samo życie, natomiast 
szczęście polega na tym, by być na czele. 
Jego słowa: „Nie ma czegoś takiego jak 
nieprzerwany spokój ducha, póki tutaj 
żyjemy, gdyż życie jest ze swej istoty ru-
chem i nie może się obejść bez żądzy i bez 
lęku [...]” nabierają szczególnej wymowy 
w dzisiejszych czasach, najszybszego tem-
pa rozwoju nauki i nowych technologii 
w dziejach ludzkości.

Rytm szybkości procesom rozwoju na-
rzuca rywalizacja ekonomiczna wielkich 
koncernów przemysłowych, korporacji mię-
dzynarodowych o gusty i fi nanse klientów. 
Ich potrzeby konsumpcyjne są nieustannie 
rozbudzane przez reklamę, modę, kreowa-
ny przez media styl życia.

Z drugiej strony ekspansja konsump-
cyjnego stylu życia stwarza zapotrzebowa-
nie na fachowców potrafi ących zaprojekto-
wać, wyprodukować, a następnie zapewnić 
sprawną eksploatację produktów trafi ają-
cych do klientów. Czyli jest to zapowiedź 
miejsc pracy dla inżynierów różnych spe-
cjalności, zwłaszcza dla dobrych inżynierów 
potrafi ących dotrzymać kroku nowoczes-
ności. To jest jedna z najlepszych motywa-
cji do rzetelnej nauki.

Wirtualny Odyseusz

Do wydarzeń wartych upamiętnienia należy pierwsza żołnierska wigilia na za-

chodnim froncie w 1914 roku. Podczas tymczasowego „świątecznego” zawie-

szenia broni, żołnierze po wigilijnej wieczerzy śpiewali kolędy po obu liniach 

okopów. Po czym z własnej inicjatywy postanowili wspólnie kolędować i wyszli 

z okopów, by spotkać się na „neutralnym” terenie. Wydarzenie to nie znalazło 

uznania w oczach dowódców.
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KOBIETA ŻOŁNIERZEM?KOBIETA ŻOŁNIERZEM?
JAK WALCZYĆ ZE STEREOTYPAMI?JAK WALCZYĆ ZE STEREOTYPAMI?

Stereotypy są generalizacją dotyczącą gru-
py, w której wszystkim jej członkom przypi-
suje się te same cechy, niezależnie od rzeczy-
wistych różnic między nimi. Takiego przypi-
sywania identycznych cech całej grupie ludzi 
uczymy się w bardzo młodym wieku. Raz sfor-
mułowane stereotypy są odporne na zmianę 
pod wpływem nowej informacji. Posługiwa-
nie się stereotypami jest wyłącznie sposobem 
na uproszczenie naszego spojrzenia na świat 
i nie musi być rozmyślnym aktem zniewagi.

Jeżeli stereotyp oparty jest na doświad-
czeniu i adekwatnie oddaje rzeczywistość, 
to staje się on formą przystosowawczą w ra-
dzeniu sobie ze złożonością zjawisk na świe-
cie. Jeśli jednak uniemożliwia dostrzeganie 
indywidualnych różnic w obrębie grupy lu-
dzi, to jest nieprzystosowawczy i potencjalnie 
niebezpieczny. Ludzie kierują się pierwszym 
wrażeniem, opartym na widocznej właściwo-
ści fi zycznej, jak np. cechy związanej z rasą, 
płcią lub wiekiem czy też etykietce słownej in-
formującej o przynależności do grupy, np. na-
zwa narodowości albo zawodu. Szczególnie 
wyraźna stereotypizacja występuje odnoś-
nie do ról związanych z płcią. Kobiety po-
wszechnie są postrzegane jako genetycznie 
bardziej poddające się wychowaniu i mniej 
asertywne niż mężczyźni. Tradycyjnie więc 
kobietom przypisuje się rolę twórców domo-
wego ogniska.

Wpływ uprzedzenia na grupę uciskaną 
może być jednak o wiele bardziej podstępny 
i szkodliwy. Może wykraczać poza sferę spo-
strzeżeń i sięgać w dziedzinę naszego rzeczy-
wistego działania. Z badań wynika, że wpływ 
uprzedzenia może być tak silny, że jednostki, 
którym jedynie chwilowo przydzielono niską 
pozycję czy status mniejszości, mogą osiągać 
gorsze rezultaty w zadaniach wymagających 
umiejętności i koncentracji.

Formalnie istnieją uprzedzenia pozy-
tywne i negatywne – można być uprzedzo-
nym przeciw np. sąsiadom innej narodowo-
ści lub być uprzedzonym na ich korzyść.

Stereotypy postrzegane są jako coś złe-
go, niewłaściwego, czego ludzie powinni 
się wstydzić i wystrzegać. Dlatego też mu-
simy wspólnie pracować nad zmianą men-
talności w społeczeństwie, aby nawzajem 
się nie krzywdzić. Równouprawnienie płci 

we wszystkich dziedzinach życia i przeko-
nanie o akceptacji społecznej indywidual-
nego zróżnicowania cech i umiejętności obu 
płci pozwoli przełamać nienaturalnie wy-
znaczone granice podziału. Stereotyp rodzi 
niezdrową konkurencję, każda z płci uru-
chamia własne mechanizmy obronne, pró-
bując bronić swojej niezależności, godności 
i indywidualizmu. A nie musimy ze sobą 
walczyć, wystarczy współpracować.

Niektórzy bowiem słusznie uważa-
ją, że służba wojskowa kobiet jest przede 
wszystkim dopełnieniem służby mężczyzn, 
a nie – jak brzmi błędny stereotyp – zastą-
pieniem mężczyzn w wojsku.

Pomyślmy! Kobiety mogą wnieść do śro-
dowiska wojskowego wiele dobrego, np. takie 
cechy, jak: cierpliwość, dokładność, wytrwa-
łość, spokój, empatia. Są to najważniejsze ce-
chy w kształtowaniu prawidłowych stosunków 
międzyludzkich. Poza tym podobno kobiety 
znacznie lepiej odczytują potrzeby i cechy 
charakteru, są lepszymi negocjatorami, a tym 
samym posiadają umiejętności rozumienia 
i przewidywania ludzkich zachowań. Mają też 
dar wyczuwania motywów i ludzkich emocji. 
Kobiety i mężczyźni wnoszą do wykonywanej 
przez siebie pracy odmienne predyspozycje 
i umiejętności, co daje wzajemne uzupełnienie 
i gwarancję pozytywnych rezultatów w dzia-
łaniu. Obecność kobiety żołnierza w podod-
dziale nie stanowi przeszkody w osiąganiu 
wyznaczonych celów i w rezultacie zamie-
rzonych efektów. Nie jest więc zagrożeniem 
dla spójności grupy zadaniowej. Natomiast 
niebezpieczne jest posługiwanie się stereoty-
pami, ponieważ mogą one negatywnie wpły-

wać na więzi nieformalne w wojsku. Rozwią-
zanie jest jedno:

Zacznijmy współpracować, a nie kierowa-
ni stereotypami, zwalczać się nawzajem!!!

Służą temu także działania prawo-
dawcze:

1. Prawodawstwo unijne zrównuje pra-
wa kobiet i mężczyzn. Osiągnięcie równości 
Unia uważa za jedno ze swoich zadań stra-
tegicznych, a stosowanie jej zasad w prak-
tyce państw członkowskich – za warunek 
przestrzegania praw człowieka. Równość 
obu płci wynika wprawdzie z polskiej Kon-
stytucji i podpisanych przez Polskę konwen-
cji międzynarodowych, jednak przepisy eu-
ropejskie przynoszą w tej dziedzinie wiele 
szczegółowych rozwiązań.

2. Rozszerzanie wiedzy o roli kobiet w spo-
łeczeństwie i ich sytuacji, o przepisach praw-
nych dotyczących równości kobiet.

3. Uświadamianie występowania i ko-
nieczności eliminowania z praktyki społecz-
nej stereotypowych nastawień dotyczących 
płci i takiegoż podziału ról społecznych.

4. Upowszechnianie właściwego rozu-
mienia istoty zasady równości kobiet i męż-
czyzn oraz znaczenia jej przestrzegania 
w demokratycznym państwie prawa.

5. Podnoszenie poziomu wiedzy kobiet 
dochodzących swych praw.

6. Kształtowanie właściwego stosunku 
do kobiet; uwrażliwianie osób i instytu-
cji na przejawy dyskryminacji ze względu 
na płeć oraz upowszechnianie niekonfron-
tacyjnego postrzegania sposobów osiągania 
równego startu płci, wyrównania szans ko-
biet, konieczność respektowania równych 
praw i dzielenia – na zasadach równości 
– obciążeń wynikających z godzenia pra-
cy zawodowej i obowiązków rodzinnych, 
wskazywanie możliwości obrony kobiet 
przed naruszaniem ich praw.

7. Kształtowanie pozytywnych zachowań 
społecznych, wyrażających się przestrzega-
niem praw kobiet, podejmowaniem działań 
służących urzeczywistnianiu zasady równo-
ści płci, eliminowaniem stereotypowych na-
stawień społecznych dotyczących płci.

8. Wypracowanie strategii badawczych 
i systemu zbierania danych segregowanych 
ze względu na płeć, dotyczących sytuacji 
kobiet we wszystkich sferach życia spo-
łecznego.

Najważniejsze dokumenty międzyna-
rodowe, na których opierają się gwarancje 
równości kobiet i mężczyzn to dwie konwen-
cje ONZ: uchwalona w 1948 r. Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka oraz Konwen-
cja o Likwidacji Wszelkich Form Dyskry-
minacji Kobiet (Nowy Jork, 1979). Leżą one 
u podstaw praw dotyczących równości, które 
przyjęła Unia Europejska.

Joanna PałysFo
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W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy kilka przykładowych scenek obra-

zujących stereotypowe traktowanie kobiet w zawodach przypisywanych do nie-

dawna wyłącznie mężczyznom. Dziś, zgodnie z obietnicą, wyjaśniamy, jakie 

mechanizmy rządzą tego typu myśleniem, zachowaniem i postawami.
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BYLIŚMY NA VARSOVIADZIEBYLIŚMY NA VARSOVIADZIE
• koszykówka – 9 pkt i 4 miejsce
• piłka nożna – 12 pkt i 1 miejsce
• golf – 6 pkt i 1 miejsce

Razem zdobył 37 punktów. Serdecznie 
gratulujemy!

Studenci WAT startowali w następują-
cych dyscyplinach, osiągając wyniki:
• piłka nożna – miejsca 9-15
• piłka siatkowa – miejsca 5-8
• tenis stołowy:

⇒ Adam Rasiak – 5 miejsce
⇒ Adam Olechno – 9 miejsce
⇒ Sebastian Adamczyk – 9 miejsce
⇒ Dawid Przybysz – 9 miejsce

• biegi przełajowe:
⇒ Anna Gark – 6 miejsce
⇒ Rafał Gołowski – 5 miejsce
⇒ Marcin Krysik – 19 miejsce

• pływanie:
◊ kobiety:

⇒ Małgorzata Gąsienica – 16 miejsce 
stylem dowolnym ( 0:36`35)

◊ mężczyźni:
⇒ Grzegorz Fabijan – 19 miejsce stylem 

dowolnym (0:28`06)
⇒ Konrad Arseniak – 30 miejsce stylem 

dowolnym (0:29`99)
⇒ Grzegorz Fabijan – 11 miejsce stylem 

grzbietowym (0:34`64).
Oprac. Zdzisław Czajko

OFERTA KLUBU ROZSZERZA SIĘOFERTA KLUBU ROZSZERZA SIĘ

Podstawową naszą troską była i jest taka 
organizacja pracy Klubu, aby umożliwić za-
wodnikom realizowanie się w sporcie oraz 
promowanie zdrowego stylu życia – mówi 
Andrzej Wierniuk, prezes KU AZS WAT. 
– W ciągu 2 lat udało się nam stworzyć 
ramy organizacyjne do działania w struk-
turach AZS-u. Przedstawiciel naszej uczelni 
– kierownik SWF WAT, dr Saturnin Przy-
bylski, zasiadał we władzach AZS-u Środo-
wisko, pełniąc funkcję wiceprezesa Zarządu 
ds. organizacyjnych. Teraz, na mocy decy-
zji delegatów Klubu, został rekomendowa-
ny na funkcję wiceprezesa AZS Środowisko 
Warszawa ds. sportowych – dodaje.

KU AZS WAT działa w systemie eduka-
cyjnym i na potrzeby Akademii. Członkami 
Klubu są nie tylko studenci, ale również pra-
cownicy oraz ich rodziny. Prężnie działają 
zarówno sekcje dla dorosłych, jak i młodzie-
żowe (np. sekcja badmintona prowadzona 
przez pana Andrzeja Zająca). W roku aka-
demickim 2006/2007 członkowie 12 sekcji 
klubowych uczestniczyli w ponad 300 im-
prezach sportowych, zdobywając łącznie 86 
medali (17 medali w AMP, 3 medale w DMP, 
17 medali w WOM, 43 medale w Lidze Aka-
demickiej, 6 medali w Mistrzostwach Gar-
nizonu Warszawa), a 29 studentów-zawod-
ników Klubu otrzymywało za osiągnięcia 

sportowe stypendium rektora. W punktacji 
ogólnej Mistrzostw Polski Szkół Wyższych 
– na 233 sklasyfi kowane i 297 zrzeszonych 
– WAT zajęła 46 miejsce.

Na mocy porozumienia zawartego 
z WAT, na drodze użyczenia, Klub korzy-
sta z obiektów sportowych, które w pełni 
pokrywają potrzeby ok. 450 opłacających 
składki aktywnie uczestniczących w roz-
grywkach sportowych zawodników. Przy 
obecnej bazie, zwiększenie liczby trenujących 
zawodników jest niemożliwe. Zarząd Klubu 
podjął jednak decyzję o rozszerzeniu swojej 
oferty, tj. powołaniu do życia nowych sekcji: 
piłki ręcznej mężczyzn, brydża sportowego 
oraz szachów – tłumaczy prezes Wierniuk.
– W tym miejscu pragnę podziękować naj-
wyższym władzom naszej uczelni: rekto-
rowi, gen. bryg. dr. inż. Adamowi Sowie 
oraz kanclerzowi, gen. Janowi Klejszmito-
wi za ogromne zrozumienie naszych potrzeb. 
Dzięki ich osobistemu zaangażowaniu, uda-
ło się nam wyremontować saunę. Doskona-
le układa się też współpraca z prorektorem 
ds. kształcenia oraz pełnomocnikiem rek-
tora ds. studenckich. W roku akademickim 
2006/2007 po raz pierwszy Klub otrzymał 
wsparcie fi nansowe z Działu Spraw Stu-
denckich na dofi nansowanie udziału spor-
towców-członków Klubu w zawodach stu-

denckich. Otrzymaliśmy też zapewnienie, 
że w roku 2007/2008 stawka ta zostanie 
podwojona. Pozwoli nam to wystartować 
w imprezach wyjazdowych, Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski 
Szkół Wyższych oraz Mistrzostwach Wojska 
Polskiego – dodaje. – Dobrze układa się też 
współpraca Klubu z Dzielnicą Bemowo, któ-
ra opłaca pensje 3 trenerów i dofi nansowała 
Święto Sportu oraz turniej tenisowy.

Walne Zebranie Delegatów było oka-
zją do uhonorowania i wręczenia nagród 
zarówno działaczom, jak i wyróżniającym 
się zawodnikom Klubu. Za wieloletnią pra-
cę z miotaczami podziękowania odebrał 
dr Andrzej Rakowski. Nagrody otrzyma-
li też: trójboiści – złoci medaliści Akade-
mickich Mistrzostw Polski: Łukasz Lasz-
ko, Andrzej Kropiwnicki i Tomasz Rumiń-
ski; lekkoatleci: Jakub Bojarczuk i Tomasz 
Imiołowski; kapitan drużyny piłki nożnej, 
wicemistrzów AMP Dariusz Jastrzębski; 
pływaczka, pierwsza w historii WAT złota 
medalistka Mistrzostw Wojska Polskiego, 
Arleta Śręba oraz badmintoniści: Matylda 
Marczak, Sylwia Sawicka, Maciej Królak 
i Jakub Lang.

Na mocy decyzji delegatów, na Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze AZS 
Środowisko Warszawa, oprócz dr. Saturnina 
Przybylskiego, zostali delegowani: Bartosz 
Brzozowski, Andrzej Kropiwnicki, Sławo-
mir Makowski, mgr Waldemar Lachowski, 
mgr Radosław Olszewski, mgr Waldemar 
Stangret, Katarzyna Syska.

Elżbieta Dąbrowska Fo
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W dniach 10-11 listopada 2007 r. 

na obiektach sportowych Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warsza-

wie odbyła się po raz czterdziesty 

czwarty VARSOVIADA – Igrzyska Stu-

dentów Pierwszego Roku. Imprezę, 

już tradycyjnie, zorganizował Aka-

demicki Związek Sportowy Środo-

wisko Warszawa.

Program obejmował rozgrywki sporto-
we w następujących dyscyplinach: koszy-
kówka, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi 
przełajowe, pływanie, tenis stołowy.

Dużym sukcesem zakończył się występ 
prorektora WAT ds. kształcenia, prof. dr. 
hab. inż. Radosława Trębińskiego, który 
zajął 1 miejsce w Trójboju rektorskim. Pro-
rektor wystąpił w trzech konkurencjach, 
uzyskując następujące wyniki:

W listopadzie br. minęły dwa lata od czasu, kiedy klub sportowy naszej Alma 

Mater wszedł w struktury Akademickiego Związku Sportowego i przyjął na-

zwę Klub Uczelniany AZS WAT. 21 listopada br. Zarząd Klubu na Walnym Zebra-

niu Delegatów złożył sprawozdanie z działalności za ww. okres i jednogłośnie 

otrzymał absolutorium.
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Wojsko Polskie od stuleci cieszy się sza-
cunkiem społeczeństwa jako obrońca nie-
podległości narodu, granic Rzeczypospo-
litej, spokoju i bezpieczeństwa jej obywa-
teli. Także dzisiaj pośród wielu instytucji 
życia publicznego wojsko budzi zaufanie 
swoją gotowością do stawienia czoła za-
grożeniom dla państwa.

Bogato ilustrowany, dwujęzyczny al-
bum ukazuje nasze współczesne siły zbrojne 
w ich życiu codziennym, obrazuje przygo-

WOJSKO POLSKIEWOJSKO POLSKIE

BITWY, KTÓRE ZMIENIŁY BIEG HISTORII
GEOFREY REGAN, TŁ. SŁAWOMIR PATLEWICZGEOFREY REGAN, TŁ. SŁAWOMIR PATLEWICZ

Pięćdziesiąt rozstrzygających bitew 
na przestrzeni 2500 lat historii wojen. 
Od Benewentu do Waterloo, od Konstan-
tynopola do Gettysburga, od Bosworth 
Field do El-Alamein. Znawca historii woj-
skowości Geoff rey Regan prezentuje wiel-
ki przegląd pięćdziesięciu słynnych starć, 
które swym przebiegiem i skutkami wy-
warły decydujący wpływ na losy świata.

towanie żołnierzy do rzemiosła wojskowe-
go według standardów NATO, prezentuje 
najnowsze uzbrojenie i wyposażenie.

Autorzy: Aleksander Rawski i Robert 
Rochowicz – doświadczeni publicyści i fo-
toreporterzy związani z prasą wojskową, 
od lat towarzyszyli naszym żołnierzom pod-
czas codziennej służby, szkolenia poligono-
wego czy misji zagranicznych. Publikacja 
jest prezentacją ich najnowszego dorobku 
dziennikarskiego.

Bellona SA, Warszawa 2007

Autor przedstawia tło i konsekwencje 
każdej bitwy, żywo odtwarza przebieg walk, 
analizuje taktykę i osobowość głównych do-
wódców oraz uzbrojenie stron. Publikacja 
została wzbogacona o barwne, poglądowe 
mapy i ilustracje.

Bellona SA, Warszawa 2007
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CZASOPISMA ELEKTRONICZNECZASOPISMA ELEKTRONICZNE
związane ze środowiskami akademickimi 
– pionierami dostępu do zasobów Interne-
tu. Ewolucja tego rodzaju pism to dowód 
na wzrost zainteresowania oraz liczbę od-
biorców tego rodzaju przedsięwzięć.

Czasopisma elektroniczne mają pozor-
nie charakter ulotny. W rzeczywistości, two-
rzone na bieżąco archiwa z wcześniejszych 
numerów, umożliwiają szybki dostęp do ar-
tykułów, stanowiąc wygodny w wyszukiwa-
niu i zarządzaniu zbiór informacji. Zbędne 
staje się archiwizowanie numerów, by mieć 
je stale „pod ręką”.

E-czasopisma można też podzielić na: 
hipertekstowe i hipermedialne. Pierwsze 
z nich mają specjalny rodzaj połączeń mię-
dzy stronami, zwany linkami. Czasopisma 
hipermedialne są dokumentami hiperteks-
towymi wzbogaconymi grafi ką, animacją, 
fi lmami itp.

Szybkość tworzenia i dystrybucji czaso-
pism elektronicznych powoduje, że są one 
ważnym medium komunikacji między auto-
rami, redaktorami i odbiorcami informacji, 
którzy mogą kontaktować się ze sobą po-
przez e-maile. Duży zbiór artykułów może 
być bardzo szybko przeszukany równocześ-
nie z kilkudziesięciu stanowisk w jednej 
bibliotece. Hipertekst umożliwia połącze-
nia z innymi elektronicznymi źródłami in-
formacji istniejącymi w sieci. Oprócz tra-
dycyjnego tekstu, artykuły zawierają czę-
sto materiały audiowizualne, które można 
przeglądać interaktywnie. Użytkownik ma 
możliwość drukowania wyszukanych arty-

kułów, zapisywania 
ich na dyskietkę lub 
przesyłania pocztą 
elektroniczną.

Jednak jak każ-
da rzecz, czaso-
pismo ma rów-
nież swoje wady. 
Głównym proble-
mem są nadal ba-
riery technologicz-
ne i ekonomiczne 
wynikające z braku 
środków na najno-
wocześniejsze opro-
gramowanie i odpo-
wiedni sprzęt. Wy-
dawcy ograniczają 
dostęp do czaso-
pism elektronicz-
nych poprzez hasła 
dostępu lub wyma-
gają podania nume-
ru komputera indy-
widualnego odbior-

cy. W umowach licencyjnych zastrzegają, 
że z czasopism mogą korzystać tylko oso-
by pracujące na komputerach podłączo-
nych do sieci uczelnianej lub bibliotecznej, 
a materiały nie mogą być wykorzystywane 
do wypożyczeń międzybibliotecznych. In-
nym problemem przy udostępnianiu czaso-
pism elektronicznych jest konieczność za-
poznania się zarówno przez użytkowników, 
jak i przez pracowników biblioteki z inter-
facem oraz strategiami wyszukiwania, któ-
re są różne w różnych czasopismach. Bazy 
czasopism udostępniane poprzez konsor-
cja stanowią ułatwienie dla użytkownika, 
wprowadzając jednolite zasady wyszuki-
wania w dużej ilości tytułów.

Czytelnicy Biblioteki WAT mają dostęp 
do czasopism elektronicznych poprzez bazy 
m.in.: IEEE, Elsevier, czy Scopus, do których 
odnośniki znajdują się na stronie www bi-
blioteki. W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
użytkowników, Biblioteka świadomie zre-
zygnowała z 21 tytułów z serii IEEE w wer-
sji drukowanej. Obecnie tytuły te można 
przeglądać w wersji elektronicznej poprzez 
obszerną bazę publikacji IEEE. Biblioteka 
zamieściła również na swojej stronie www 
listę czasopism wydawnictwa Elesevier oraz 
Wiley, które były prenumerowane do końca 
2003 r., a teraz są dostępne w tylko w postaci 
elektronicznej. Z polskich publikacji można 
zapoznać się wyłącznie drogą elektronicz-
ną z: Electron Technology: internet journal 
oraz Czasopismem Technicznym. Biblioteka 
posiada prawo do archiwizacji wspomnia-
nych tytułów czasopism elektronicznych, 
co jest istotne z punku widzenia użytkowni-
ka biblioteki. Pracownicy biblioteki starają 
się pomóc czytelnikowi w znalezieniu od-
powiedniego czasopisma w katalogu elek-
tronicznym biblioteki lub na liście czaso-
pism elektronicznych, a następnie w uzy-
skaniu informacji z artykułów. Ich zadaniem 
jest również promocja tego nowego źródła 
informacji wśród użytkowników własnej bi-
blioteki, co może się odbywać np. poprzez 
umieszczenie informacji o czasopismach 
elektronicznych na stronie www.

Elektroniczne czasopisma zapewne nie-
prędko zastąpią czasopisma drukowane, 
ponieważ wciąż niewielki procent materia-
łów naukowych jest dostępny elektronicz-
nie. Nie muszą być one mniej wiarygodne 
od publikacji drukowanych, chociaż nale-
ży pamiętać, że niskie koszty opracowania 
i rozpowszechniania umożliwiają podjęcie 
roli wydawcy prawie każdemu. Pomimo 
to warto z nich korzystać.

Aleksandra Dziełak
Ośrodek Informacji Naukowej

Rewolucja informatyczna, która za-

początkowała powstanie Internetu 

stwarza obecnie nowe perspekty-

wy w elektronicznej dostawie doku-

mentów. Już od kilku lat czasopism 

nie publikuje się wyłącznie w formie 

drukowanej, a oferta elektronicznych 

periodyków wciąż się poszerza. Po-

zwala to m.in. bibliotekom na roz-

szerzenie oraz uzupełnienie swoich 

zbiorów.

Do powstania czasopism elektronicz-
nych przyczyniły się m.in.: rozwój urządzeń 
elektronicznych, upowszechnienie kompu-
terów oraz spadek ich ceny, czy też ogra-
niczenia budżetów bibliotek wpływające 
bezpośrednio na konieczność zmniejsza-
nia zakupu publikacji. Rozwijały się one 
dwutorowo i dlatego można je podzielić 
na dwa rodzaje.

− Pierwszy z nich zainicjowali wydawcy 
czasopism tradycyjnych, dostrzegając zalety 
Internetu. W ten sposób w nim zaistnieli, 
konstruując elektroniczne wersje drukowa-
nych periodyków. Wersja on-line zawiera te 
same treści co jej drukowany odpowiednik, 
ale dzięki zastosowaniu hipertekstu arty-
kuły mają budowę hierarchiczną i zawie-
rają połączenia z innymi stronami WWW, 
związanymi z tematem artykułu.

− Drugi rodzaj czasopism elektronicz-
nych związany jest z zamiarem tworzenia pe-
riodyków elektronicznych, istniejących tylko 
w sieci. Przedsięwzięcia te były początkowo 
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Pierwszoroczniacy „zatrzęśli” SCENĄ
Otrzęsiny, czyli święto przyjmowania nowych członków Otrzęsiny, czyli święto przyjmowania nowych członków 
do braci studenckiej, mają długą i barwną historię.do braci studenckiej, mają długą i barwną historię.
Jeszcze nie tak dawno przywiązywano dużą wagę do tej Jeszcze nie tak dawno przywiązywano dużą wagę do tej 
tradycji. Otrzęsiny powiązane były z wieloma rytuałami, tradycji. Otrzęsiny powiązane były z wieloma rytuałami, 
podczas których najczęściej poddawano nowo przyjętych podczas których najczęściej poddawano nowo przyjętych 
różnego rodzaju próbom (nie zawsze przyjemnym). Całości różnego rodzaju próbom (nie zawsze przyjemnym). Całości 
towarzyszyły tańce, koncerty i inne liczne atrakcje. Taki też towarzyszyły tańce, koncerty i inne liczne atrakcje. Taki też 
charakter miały tegoroczne „watowskie” otrzęsiny studentów charakter miały tegoroczne „watowskie” otrzęsiny studentów 
pierwszego roku, które  odbyły się w czwartek 22 listopada pierwszego roku, które  odbyły się w czwartek 22 listopada 
w Klubie SCENA 2000. Na imprezę przyszło ponad 1000 osób.w Klubie SCENA 2000. Na imprezę przyszło ponad 1000 osób.
Humory dopisywały, a parkiet wrzał od pląsów.Humory dopisywały, a parkiet wrzał od pląsów.
Na zdjęciach próbka tego, jak wyglądała zabawa.Na zdjęciach próbka tego, jak wyglądała zabawa.
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W Progresji – klubie studenckim Wojskowej Akademii W Progresji – klubie studenckim Wojskowej Akademii 
Technicznej – bawią się nie tylko studenci WAT, Technicznej – bawią się nie tylko studenci WAT, 
ale również AM, ASP, UW, SGGW oraz innych stołecznych ale również AM, ASP, UW, SGGW oraz innych stołecznych 
uczelni. Organizatorzy imprez wychodzą z założenia, uczelni. Organizatorzy imprez wychodzą z założenia, 
że klimat tworzy nie miejsce,że klimat tworzy nie miejsce,
ale ludzie, którzy je odwiedzają.ale ludzie, którzy je odwiedzają.
W listopadzie w klubie odbyły się dwie ważne imprezy:W listopadzie w klubie odbyły się dwie ważne imprezy:
9 listopada żacy bawili się na dyskotece,9 listopada żacy bawili się na dyskotece,
a 29 listopada na „Andrzejkach”.a 29 listopada na „Andrzejkach”.
Więcej informacji o cyklu imprez studenckichWięcej informacji o cyklu imprez studenckich
w styczniu 2008 r. można znaleźć na stronie w styczniu 2008 r. można znaleźć na stronie 
internetowej: www.progresja.com, a także na plakatach.internetowej: www.progresja.com, a także na plakatach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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