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Kontynuatorki ucze1ni Staszicowskiej
I

S

I

it

1

I

1

• Rozmowa zprof. ini. Janem Szmidtem, rektorem Politechniki Warszawskiej

alitechnika Warszawska nawi,!zuje do tra
dycji kieleckiej
Akademiczno-G6mi
czej. Dlaczego1
Powolana w 1816 roku w Kielcaeh
Szkola Akademiczno-Gornicza
dziesi~du
latach zostala rozwi~zana.
jej kadry

do Warszawy, a uczelnia
jako Szkola Przygotowaweza do
Instytutu Politechnicznego. Byla ona konty
nuatork~ uezelni kieleeklej nle tylko z racji
wykladoweow, ale takZe jej tworey - Stani
slawa Staszica. Uezelnla nie zdolala rozwin,!c
skrzydel, bo
wybuehu Powstania
dowego
zlikwidowana. Choc w
szawie istnialo zapotrzebowanie na
iniynier6w, to dopiero w 1898 roku udale
utworzyc
im. Cara
Mikolaja II.
uczelnia stala si~ bez.po:sre(i
nim zal'!:ikiem Politeehnikl Warszawskiej,
kt6ra w znanej dzis postad z
kiem nauczania powstala w
",,,",,,;ol'UU<1
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• Histori~ Politechniki twarz'! wybitni uczeni, inzy
nierowie, konstruktorzy. Prosz~ przypomniec kilka
postad, kt6re oswietlaji! dzieje uczelni.
od
Tana Czoehralskiego,
najbardziej manego na swiecie polskie
U\"Lum;~u, metalurga i krystalografa. Byl on
autorem
wynalazk6w, m.in. stopu me
talu do produkeji szyn kolejowyeh, ale takZe
odkryt metod~ tworzenia monokrysztal6w,
ktora stala
elektronikl krzemoW
dzialal
prof. Ignaey MOScicki, wybitny ehemik
i elektroteehnik, prezydentRzeczpospolitej.
Byl on twore'!: metody produkeji kwasu azoto
oraz szklanego kondensatora wysokiego
i wielu innyeh urz'!dzeii elektro
Konieeznie trzeba
konstruktor6w samolot6w RWD 6
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Stanislawa Rogalskiego, Stanislawa Wigur~
Drzewieckiego to od pierwszych
liter
nazwisk powstala nazwa tyeh kon
strukeji. RWD 6
w mi~dzynarodowych zawodach
w 1932 r., a RWD
9 w 1934 r., co sprawilo, Polska stata si~ po
w zakresie sportowych konstrukeji lotnlTradyeja konstrukeji lotniczyeh jest na
Poliltecnmce Warszawskiej kontynuowana do
dZis. Szybowce PW-5 i PW-6 - nazwanetakna
(zeSe uezelni to znakomite
a ta
dostala
do tzw.
powstal w ramaeh programu budowy
ultra lekklch samolotow na Wydziale Meeha
nicznym
i Lotnictwa w zespole dr.
lni. Romana
Kontynuacj~ tych
tradycji s,!: projekty samolotow bezzalogowych.
Najpierw byl model SAMONIT (samolot dla
sluzb mundurowych), a nast~pnie MONICA,
zrealizowany w ramach
norweskie
go (obecnie wykonuje loty nad Antarktyd,!:).
Najnowsza konstrukeja to PW-IOO, nazwana
tak z okazji lOO-lecia odnowienia tradycji Po
litechniki. To
kt6ry moie konku
rowae z najlepszymi tego typu konstrukejami
amerykaiiskimi ezy lzraelskimi, jesli chodzi
o wie1kosc,
udiwig, mozliwoSci lotne.

do postad Politechniki waznych dla naMusimy W<,,,,,,,n;,pr 0
Mieczyslawie
Wolfke, kt6ry
tw6re~ podstaw holografii
decry kwantowej,
odmia
helu. Prof. Mieczyslaw
abPotitecitmLld Warszawskiej,
pOjazdu ksi~iycowego Lunar Roving
kt6ry uezestniczyt wtrzech
Apollo.
Prof. Janusz Groszkowski, wybitny elektro
nik, dzialalwdw6eh obszaraeh: elektroteehnice
i elektronke.
od
raruoteehPo
prowadzH
z zakre
su
wysokiej proznL
dzisiaj jego
pr6zniomierze i glowke do
bardzo
niskkh cisnieii s~
swiatowym.
Nie spos6b nle wspomniee naszych dehych
bohater6w z okresu
rozszyfro
waH tajemnic~ Enigmy ezy konstrukcje rakiet
VI i V2, abrali wtym udzial nasi profesorowie
Zawadzki, Janusz Groszkowski, Bohdan
Stefanowski i Marceli Str;:'!iYrls1tL
Musz~ takZe
0 fundamental
nyeh badaniaeh prowadzonych kiedys wDub
nej i CERN pod Genew'!, gdzie nasi
i elektronicy od Jat wsp6lpracuj,! z najJepszy
mi zespolami europejskimi i to z sukcesa
mi, np.
Wielkim Zderzaezu Hadron6w,
U .... L.C~"U\..L.~ ... bezposrednio w HdIVVd,CIW"""

takie tych nagrodzonyeh
wtym roku Nagrod,! Nobla.

• Powiedzmy cos na temat techniki uzbrojenia.
Konstrukcje okresu mi~dzywojennego to
np. pistolet VIS czypistolet maszynowy MORS.
Inne osi~gni~da to np, amunicja podkali
browa. Ostatnio praeujemy nad broni~ elek
tronow'!: oraz dzialem elektromagnetycznym,
a takZe nad systemem rakiet kr6tkiego i sred
na
obrony powietrz
maj~ ogromn~
ieby
konkurowae w tym zakresie na 5wiecie.
teresowana wdroieniami jest fabryka MESKO,
kt6ra juz produkowala nasze
np.
opraeowane wspolnie zWAT rakiety Grom.
Pana speejalnosc, czyli elektronika1
Moiemy tu wspomniec nazwiska dw6ch
naszych znakomitych konstruktor6w kompu
terow ezy - jak w6wczas m6wiono maszyn
matematycznych: Karpinskiego i Kude1skiego.
Bylismy do niedawna
azotku
galu. Niedawno
projekt strate
giczny dotycz~ey
nowocze
snego materialu polprzewodnikowego. Nie po
suwamy sil( tu teraz do przodu pod wzgl~dem
wdroienia. Mam nadziej~, ie taki los nie spotka
grafenu I innyeh struktur dwuwymiarowyeh.
dokoriczyc, a mOle i rozwinilc takie zdanie:
wspofpraca nauki zbiznesem jest bardzo trudna.•.
To niestety
kt6ra
takZe
innyeh kraj6w.
tylko tam, gdzie
przedsi~biorstwa s,!
i maj~ wlasne labo
ratoria badawezo-rozwojowe. ktore chlon~
nowoczesne perspektywiczne rozwi'!zania,
pojawiaj~ee si~ w instytuejaeh naukowyeh,
przede wszystkim wuczelniach. i rozwijaj~ je
pod
zastosowaii komercyjnych. Stan
naszego przemystu znacz~eo utrudnia takle
relaeje. Wspolpraeujemy ez~sdej z przed
si~biorstwami, ktoryeh wlascicielem
kapital zagraniczny. Natomiast nasze firmy,
w
wlelkle sp6rki Skarbu Paiistwa, nle S,!
zainteresowane budowaniem strategii
wlasnego rozwoju w
0 krajowe no
woezesne rozwi,!zania teehnologie. My nle
jestesmy od
wdraiac rozwi~zania,
ale mozemy
pomysly. Firmy
musz~ miee
rozwojowy, kt6ry po
zwoli im nasze pomysly rozwin,!c i wdrozyc.
tu ogromna rala rz~du, panstwa. Chodzi
bo to s~
Drz.ed!;ievni<!eia wysokiego ryzyka.
ROlm(Jwiaf Piotr Kieracinski

