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Karp w galarecie. Karp ok. 1,80-2kg, pó³ kg
wùoszczyzny, ziele angielskie, sól, ogórek, 2 jajka,
zielona pietruszka, marchew, pomidor. Rybê
oczyœciæ, odkroiæ g³owê, podzieliæ na porcje i ugotowaæ w wywarze z warzyw na wolnym ogniu. Po
ugotowaniu ostudziæ, pozostawiaj¹c zanurzon¹
w wywarze. Porcje ryby (bez g³owy) u³o¿yæ na
pó³misku, przybraæ ugotowanym jajkiem,
plasterkami marchewki, ogórka i pomidora oraz
zielenin¹. Wszystko zalaæ krzepn¹c¹ galaret¹,
przygotowan¹ wg nastêpuj¹cego sposobu:
ugotowany wczeœniej na porcjach ryby (wraz
z g³ow¹) wywar przecedziæ przez sito lub gazê,
ostudziæ, dodaæ rozbe³tane cztery bia³ka, trochê
octu i 30 g ¿elatyny. Nastêpnie gotowaæ na
ma³ym ogniu, od czasu do czasu mieszaj¹c.
Sklarowany wywar przelaæ przez gêste sito. Po
lekkim zakrzepniêciu zalaæ nim u³o¿one na
pó³misku dzwonka karpia i po ca³kowitym
wystygniêciu podaæ do sto³u.
Wigilijny barszcz grzybowy. Oko³o 6-8 dag
suszonych grzybów (najlepiej prawdziwków i podgrzybków), 400 ml zakwasu na ¿urek, 150 ml
kwaœnej œmietany, sól, kilka z¹bków czosnku.
Dobrze umyte grzyby zalaæ wod¹ (pó³ litra),
gotowaæ na wolnym ogniu a¿ puszcz¹ sok.
Odstawiæ na dobê, a nastêpnie po wyjêciu
grzybów zlaæ wywar i zagotowaæ. Do garnka
z wrz¹cym wywarem wlaæ zakwas na ¿urek oraz
ok. 1-1,5 l wody. Gotowaæ kilka minut, dodaæ
obrane z¹bki czosnku oraz œmietanê. Doprawiæ
do smaku sol¹ i cukrem, udekorowaæ kilkoma
ugotowanymi grzybami (mo¿na pokroiæ w paski)
i podaæ z uszkami.
P¹czki tradycyjne. Pó³ kg m¹ki, 5 dag
mas³a, 5 dag cukru, laska wanilii, 1-2 ³y¿ki
spirytusu, 1kg smalcu do sma¿enia, 7 dag cukrupudru, 25 dag konfitury z wiœni lub ró¿y
ods¹czonych z syropu. M¹kê przesiaæ. Dro¿d¿e
rozetrzeæz cukrem, dodaæ 1/3 czêœci m¹ki
i mleko. Z tych sk³adników zarobiæ zaczyn
(powinien mieæ konsystencjê gêstej œmietany).
Przykryæ czyst¹ œciereczk¹ (najlepiej lnian¹)
i pozostawiæ w cieple do wyroœniêcia. W tym
czasie ¿ó³tka ubiæ z cukrem, mas³o stopiæ. Gdy
zaczyn wyroœnie, dodaæ ubite ¿ó³tka, spirytus, pó³
laski zmielonej wanilii i letnie, stopione mas³o.
Wyrobiæ ciasto drewnian¹ ³y¿k¹ lub robotem
elektrycznym. Ciasto powinno odchodziæ od
œcianek naczynia. Znowu ustawiæ w cieple,
przykryæ i pozostawiæ do wyroœniêcia. Gdy
wyroœnie, nale¿y rozwa³kowaæ jego niewielk¹
iloœæ na posypanej m¹k¹ stolnicy, a nastêpnie
wykroiæ szklank¹ kr¹¿ki. Na nich pouk³adaæ
os¹czone z syropu wiœnie lub konfiturê z ró¿y,
zlepiæ boki, uformowaæ kulê. P¹czki u³o¿yæ na
desce lub œciereczce posypanej m¹k¹
i pozostawiæ do wyroœniêcia. W niskim rondlu
rozgrzaæ t³uszcz. Wk³adaæ kolejno p¹czki –
powinny p³ywaæ w t³uszczu. Przykryæ rondek. Gdy
p¹czki bêd¹ równomiernie rumiane, wyj¹æ
i u³o¿yæ na pergaminie. Gdy ociekn¹ z t³uszczu,
posypaæ cukrem-pudrem lub zanurzyæ w lukrze
ze skórk¹ pomarañczow¹.
ElDo
¯yczymy smacznego!

Wirtualny œwiat
Seniora
Pos³ugiwanie siê telefonem komórkowym
i komputerem z dostêpem do Internetu jest jedn¹
z podstawowych umiejêtnoœci niezbêdnych nie
tylko ludziom m³odym, ale te¿ osobom bêd¹cym
w naszym - „trzecim” - wieku, ¿yj¹cych w XXI
wieku. Nowych technologii i urz¹dzeñ nie nale¿y
siê baæ ani ignorowaæ, ale wykorzystywaæ je dla
osi¹gniêcia wiêkszej radoœci i poziomu ¿ycia
poprzez wzmo¿enie i u³atwienie kontaktów ze
wspó³czesnym œwiatem i ludŸmi.
Coraz czêœciej ró¿ne firmy dostrzegaj¹
potencja³ i potrzeby osób w „trzecim wieku”.
Specjalnie dla osób starszych redakcja
dwutygodnika Komputer Œwiat opracowa³a
poradnik „Komputer dla seniora” w którym od
podstaw uczy jak korzystaæ z komputera i Internetu. Ksi¹¿eczka wraz z interaktywnym kursem
na p³ycie CD dostêpna jest w kioskach w cenie
13,90 z³ (www.komputerswiat.pl).
Firma Microsoft specjalnie dla seniorów
opracowuje komputer pod nazw¹ „Senior PC”.
Ma to byæ komputer o czytelnym interfejsie, ³atwy
w u¿ytkowaniu, w którym zainstalowane zostanie
oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce u¿ytkownikowi
m.in. ³atwe zarz¹dzanie receptami oraz
gromadzenie fotografii (www.senior.pl).
Tak¿e producenci telefonów komórkowych
coraz czêœciej staraj¹ siê dostosowywaæ swoje
urz¹dzenia do potrzeb seniorów. Dostêpne s¹ ju¿
telefony posiadaj¹ce g³oœnik mog¹cy wspó³pracowaæ z aparatami s³uchowymi; du¿e, dobrze
widoczne litery na wyœwietlaczu; du¿e i wyraŸne
przyciski oraz ³atwe, intuicyjne menu.
Przyk³adem takich telefonów s¹: myPhone 1050
simply w cenie 269 z³, Emporia LIFEplus za 600 z³
oraz wprowadzony przez sieæ Era aparat pod
nazw¹ Emporia TALKpremium, który przy
abonamencie od 25 z³otych miesiêcznie mo¿na
nabyæ za 1 z³. (www.era.pl, www.komputerswiat.pl).
Mini-s³owniczek (www.wikipedia.pl)
Interfejs. (spolszczenie angielskiego s³owa
interface – styk, sprzêg). Oprogramowanie
komputera (system operacyjny) wraz z niektórymi urz¹dzeniami (np. myszka, klawiatura,
wyœwietlacz, drukarka), umo¿liwiaj¹ce komunikacjê z komputerem.
Internet. (ang. international – globalna,
miêdzynarodowa; network – sieæ). Ogólnoœwiatowa sieæ komputerowa, powsta³a w latach
szeœædziesi¹tych XX w. Obecnie jest to
najpopularniejszy sposób przekazywania i zdobywania informacji.

Tamus
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Pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie. Numer na Gwiazdkê 2009 i Nowy Rok 2010.
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Przede wszystkim na ponowne narodziny Jezusa Chrystusa
- nie jak przed dwoma tysi¹cami
lat w Betlejem, ale w naszych
sercach - musimy siê odpowiednio przygotowaæ. S³u¿y
temu czas adwentu, tradycyjnie
wyznaczany tak, aby zawar³
w sobie cztery niedziele przed
Bo¿ym Narodzeniem.
Adwent to czas czuwania.
Koœció³ wraz z Maryj¹ czuwa
w oczekiwaniu Narodzin. W tym
okresie odbywaj¹ siê specjalne
msze poranne zwane roratami.
Nazwa pochodzi od pieœni
zawieraj¹cej s³owa „Rorate
caeli de super”, co w wolnym
t³umaczeniu znaczy: „Zeœlijcie
rosê, niebiosa”. W trakcie
adwentu nie s¹ wymagane
jakieœ szczególne ograniczenia,
w postaci na przyk³ad postu.
W Polsce przestrzega siê go
tradycyjnie dopiero w Wigiliê,
choæ zjedzenie w tym czasie np.
indyka, jeœli goœcimy, powiedzmy Francuzów lub Amerykanów
albo jesteœmy przez nich
zaproszeni - nie bêdzie odstêpstwem od zasad wiary.
Podczas Œwi¹t nie chodzi
bowiem g³ównie o jedzenie.
Bo¿e Narodzenie, to przede
wszystkim pami¹tka Tajemnicy
Wcielenia. Oto Bóg - z mi³oœci do
nas - przyj¹³ ludzk¹ naturê, aby
staæ siê bli¿szym i bardziej
przyjaznym cz³owiekowi, a w
perspektywie - by pojednaæ
ludzkoœæ ze sob¹ poprzez
œmieræ na Krzy¿u. Tak wiêc
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹
okresem radoœci z przyjœcia
Odkupiciela, z zawarcia Nowego Przymierza z Bogiem. Pamiêtajmy, ¿e pierwsi przyszli do
Nowonarodzonego pastuszkowie, ludzie biedni, stoj¹cy
wówczas na najni¿szym szczeblu drabiny spo³ecznej - niektórzy z nich mogli byæ nawet
przestêpcami kryj¹cymi siê na
pustkowiu przed ówczesn¹
sprawiedliwoœci¹. Królowie
pojawili siê dopiero póŸniej.
W ten szczególny wieczór spotykamy siê z bliskimi, by dzieliæ
siê z nimi radoœci¹ pochodz¹c¹
od Boga. S³u¿¹ temu sk³adane
sobie nawzajem ¿yczenia,
zawieraj¹ce w sobie b³ogos³awieñstwo od samego Boga.
W Polsce podkreœla to jeszcze
zwyczaj dzielenia siê op³atkiem
- symbolizuj¹cym chleb, pokarm niezbêdny ka¿demu
cz³owiekowi, a zarazem nawi¹zuj¹cym do Eucharystii, czyli do
przyjmowania w siebie Bo¿ej
mi³oœci.
notowa³: albuk
2

TAKIEGO UTW
? ?
CO CO
TOTOTAKIEGO
UTW
Na wzór najstarszego, powsta³ego jeszcze w latach 70. ubieg³ego
stulecia, Uniwersytetu Trzeciego Wieku na ¯oliborzu , stworzyliœmy my, seniorzy - uniwersytet na dawnej „robotniczej” Woli i zielonym
Bemowie, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie: UTW) Woli
i Bemowa.
W grudniu 2003 roku powsta³ (jako grupa jeszcze nieformalna)
Komitet Za³o¿ycielski przysz³ego uniwersytetu. Dzia³a³ on,
wykorzystuj¹c jako „poœredników” kluby seniorów na Woli i Bemowie.
A w roku 2005 powo³ano Zarz¹d, oraz Komisje: Rewizyjn¹ i Programow¹. W 2005 roku uzyskaliœmy osobowoœæ prawn¹ poprzez wpis
do Krajowego Rejestru S¹dowego. Program Uniwersytetu jest
szczególnie nastawiony na nowe rodzaje dzia³alnoœci i nowe pomys³y,
do których przedstawiania i realizowania zachêcamy wszystkie
Uczestniczki i Uczestników naszych zajêæ, rywalizuj¹c w tym wzglêdzie
z innymi dzielnicami Warszawy.
Pismo „NASZ WIEK”, którego pierwszy (i oby nie ostatni!) numer
oddajemy niniejszym do r¹k Studentów UTW ma integrowaæ
i inspirowaæ nasz¹ studenck¹ spo³ecznoœæ, animowaæ nowe
artystyczne, kulturalne i spo³eczne wydarzenia, wspieraæ i promowaæ
tworzenie nowych form prowadzenia zajêæ, jak warsztaty
humanistyczne literackie i inne. Przede wszystkim przedstawiaæ
Pañstwa pomys³y i idee!
Dziœ nasz Uniwersytet w ramach swej statutowej dzia³alnoœci oferuje:
?
wyk³ady tematyczne,
?
seminaria , warsztaty humanistyczne i literackie,
?
naukê jêzyka angielskiego, francuskiego i hiszpañskiego,
?
gimnastykê rehabilitacyjn¹,
?
p³ywanie,
?
teatr, kino, koncerty, wystawy, wycieczki.
Zachêcamy do uczestnictwa w naszym programie i wspó³tworzenia go!
W£ADZE UTW
Prezes: Honorata Sobañska 605-404-533
Zastêpcy: Renata Janicka, Maria Godlewska
Sekretarz: Maria Marsza³ek
Cz³onkowie: Krystyna Gadomska,
Zygmunt Stañczykowski
Komisja Rewizyjna:
Komisja Programowa:
1. Irena Burchart - przewodnicz¹ca 1. Wies³awa Schubert-Figarska - przewodnicz¹ca
2. Zofia Marsza³ek
2. Barbara Makowska-Kowalczyk
3. Halina Siennicka
3. Krystyna Linder-Kopecka
4. Barbara Stefañska
5. Teresa Szczeciñska
Rada S³uchaczy
6. Artur Karpik
1. Maria Cielepak - przewodnicz¹ca
2. Maria Czajkowska
3. Danuta Kwiatkowska
4. Halina Lenczowska
5. Halina Lewandowska

NASZ
WIEK
www.utw.waw.pl

Nr 1 (0001)/2009

O tajemnicy Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
mówi ks. Mariusz Bagiñski
z parafii Úw. Ùukasza
Ewangelisty
przy ul. Górczewskiej 176

Pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa
w Warszawie. Kontakt: uniwersytet3wieku@vp.pl

Zredagowa³: Aleksander BUKOWIECKI z Zespo³em
Teksty: El¿bieta DOMAÑSKA, Honorata SOBAÑSKA, Aleksander BUKOWIECKI,
Tadeusz Mieczys³aw MUSIA£EK-NOWICKI
Opracowanie graficzne: Micha³ £UKASIK - Urz¹d Dzielnicy Bemowo

Burmistrzowie ooSeniorach
Burmistrzowie
Seniorach
Jaros³aw
D¥BROWSKI

Marek
ANDRUK

Burmistrz
Dzielnicy Bemowo

Burmistrz
Dzielnicy Wola

Panowie Burmistrzowie, jakie miejsce wœród Waszych
przedsiêwziêæ zajmuj¹ dzia³ania na rzecz wspierania
osób starszych?
JD: Nie zapominamy o seniorach! Jako jedyna dzielnica w Warszawie organizujemy, na tak du¿¹ skalê, bezp³atne zajêcia
prozdrowotne dla mieszkañców. W ramach zajêæ mo¿na np.
korzystaæ z basenu, nauczyæ siê tañczyæ lub zapoznaæ siê ze
sztuk¹ Tai-chi. Prowadzimy tak¿e ogólnomiejski program
„Senior – straszy, sprawniejszy”, którego celem jest m.in.
podniesienie sprawnoœci psychofizycznej osób starszych.
Organizujemy te¿ mnóstwo wydarzeñ kulturalnych. Nie mogê
tu nie wspomnieæ o cyklu „Taneczne Kawiarenki”, gdzie
znakomit¹ wiêkszoœæ uczestników stanowi¹ osoby starsze.
Dodajmy Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej,
które cyklicznie organizuje spotkania prozdrowotne, na
których uczestnicy mog¹ np. zbadaæ sobie poziom cukru, czy
cholesterolu lub zmierzyæ ciœnienie. Staramy siê tak¿e
pomagaæ Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który bezp³atnie
korzysta z pomieszczeñ Bemowskiego Centrum Kultury.
MA: Znaczn¹ czêœæ naszego bud¿etu przeznaczamy na politykê spo³eczn¹ i pomoc osobom potrzebuj¹cym. Szczególne
miejsce wœród tych dzia³añ zajmuje wspieranie osób
starszych. W naszej dzielnicy prawie 60 procent mieszkañców,
to osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia. W tym roku powsta³ u nas
Oœrodek Wsparcia dla Seniorów, którego celem jest m.in.
umo¿liwienie im prowadzenia aktywnego i twórczego ¿ycia.
Organizujemy tam zajêcia muzyczne, plastyczne, rekreacyjne
i inne. W Oœrodku mo¿na zjeœæ dobry obiad, a co najwa¿niejsze
- realizowaæ siê. Jest tam i Klub K³êbuszek, gdzie osoby o zdolnoœciach rêkodzielniczych wymieniaj¹ siê swoimi doœwiadczeniami i wiedz¹. Od 2006 roku Wola realizuje Program
Aktywny Senior, oferuj¹c osobom starszym aktywizuj¹ce
zajêcia. W programie tym nasi mieszkañcy mog¹ znaleŸæ
i spotkania muzealne, i zajêcia z gimnastyki i Nordic Walking.
Organizowane s¹ te¿ konkursy fotograficzne i poetyckie. Od lat
inwestujemy w zdrowie naszych seniorów, organizuj¹c miêdzy
innymi badania mammograficzne i cytologiczne. Przekonujemy osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia o koniecznoœci sprawdzania

osteoporozy. Dla naszych mieszkañców zrobiliœmy te¿ akcjê
nieodp³atnych badañ s³uchu. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e program
Druga M³odoœæ to oferta aktywizuj¹ca naszych seniorów:
mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnego basenu, zajêæ Tai-chi
i warsztatów komputerowych. Wa¿ne, aby nasi mieszkañcy,
którzy przekroczyli 60 rok ¿ycia czuli siê aktywni i potrzebni. To
dla nich robimy spotkania wielkanocne, gale dla seniorów,
zapraszamy przedstawicieli organizacji zrzeszaj¹cych osoby
starsze na imprezy kulturalno-edukacyjne organizowane przez
Urz¹d. To w³aœnie dla osób starszych wspó³organizowaliœmy
Wolskie Wczasy na Dzia³kach.
Czy i jakie dzia³ania zamierzaj¹ Pañstwo - jako Urzêdy podj¹æ dla o¿ywienia wspó³pracy ze œrodowiskami
seniorów?
JD: Z ca³¹ pewnoœci¹, pomimo panuj¹cego kryzysu, nie
zaprzestaniemy dzia³añ na rzecz osób starszych. Zapewniam
Pañstwa, ¿e dzia³ania, które prowadzimy obecnie bêd¹
kontynuowane w nastêpnych latach.
MA: Urz¹d Dzielnicy Wola przyjmuje za³o¿enie, ¿e nasz¹ rol¹
jest wspieranie inicjatyw i pomys³ów obywateli. Reprezentujê
instytucjê, która realizuje politykê spo³eczn¹ poprzez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej oraz Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia
naszego Urzêdu. Ludzie zajmuj¹cy siê polityk¹ spo³eczn¹ w naszej dzielnicy, to profesjonaliœci z oczami otwartymi na
cierpienie i samotnoœæ. Jesteœmy otwarci na ka¿de nie
standardowe i nie rutynowe dzia³anie, na które liczê te¿ i z Pañstwa strony.
Czego ¿yczyliby Panowie starszym mieszkañcom
Waszej dzielnicy, a w szczególnoœci przedstawicielom
Trzeciego Wieku w 2010 roku?
JD: Na Nowy Rok ¿yczê Pañstwu przede wszystkim mnóstwa
zdrowia, bo to ono jest w ¿yciu najwa¿niejsze - bez niego
niewiele mo¿na zdzia³aæ. ¯yczê tak¿e kontynuacji sukcesów
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, który dla bemowskich
seniorów robi wiele dobrego.
MA: Ka¿dy Nowy Rok to okazja do sk³adania ¿yczeñ bliskim
i dalszym osobom. Jako Burmistrz Dzielnicy Wola z tej okazji
chcia³bym przy³¹czyæ siê do tych ¿yczeñ i wyraziæ nadziejê, ¿e
Nowy Rok 2010 bêdzie rokiem spe³niania marzeñ. Bo bez
marzeñi mo¿liwoœci ich spe³nienia ¿ycie jest szare.

Rektor
WATWAT
Rektor
. . . cywilnie

nego, jak i epidemiologicznego (grypa!) czy energetycznego.
Podsumowuj¹c jednym zdaniem, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e
Wojskowa Akademia Techniczna jest obecnie otwart¹
wojskowo-cywiln¹ uczelni¹ wy¿sz¹ ukierunkowan¹ na
kszta³cenie studentów, prowadzenie badañ naukowych oraz
innowacje technologiczne i wdro¿enia.
Studentów trzeciego wieku nie powo³acie Pañstwo na
ciekawe æwiczenia na, powiedzmy, poligonie radarowym. A jednak, jak mi mówiono w UTW Woli i Bemowa, Wasza wspó³praca uk³ada siê bardzo pomyœlnie.
Cieszy nas taka opinia. Trochê ¿artobliwie mo¿na powiedzieæ,
¿e – jak dotychczas – na Bemowie maj¹ siedzibê tylko dwie
publiczne uczelnie wy¿sze: nasza i w³aœnie Uniwersytet
Trzeciego Wieku dzia³aj¹cy w Bemowskim Centrum Kultury
„Art-Bem”. Seniorom z UTW udostêpniamy nasze obiekty
sportowe (boiska, basen), klub WAT, zapraszamy ich (wraz
z wnukami – co cieszy siê wielkim powodzeniem !) na otwarte
zajêcia laboratoryjne, urz¹dzamy dla nich ró¿nego rodzaju
prezentacje w ramach Festiwalu Nauki Polskiej . Tak¿e nasi
pracownicy naukowi goszcz¹ w UTW, wyg³aszaj¹c wyk³ady na
tematy „zamówione” przez partnera, albo te¿ podpowiedziane przez nas. W nowym, 2010 roku chcemy zacieœniaæ
dotychczasow¹ wspó³pracê i poszerzaæ jej zakres. Zw³aszcza,
¿e w roku nastêpnym, 2011, WAT bêdzie obchodzi³a swoje 60lecie. Rok 2010 bêdzie zatem rokiem przygotowañ do tego
jubileuszu i pierwszych imprez organizowanych z tej okazji - na
które ju¿ dziœ nasze Kole¿anki i Kolegów z UTW serdecznie
zapraszamy!
notowa³: A. Buk.

... cywilnie
gen. bryg. dr hab. in¿.

Zygmunt MIERCZYK

Panie Rektorze, czy to prawda, ¿e Wojskowa Akademia
Techniczna nie jest ju¿ w 100 procentach wojskowa?
Bior¹c pod uwagê liczbê kszta³conych studentów cywilnych
i podchor¹¿ych, to nawet o wiele mniej ni¿ w stu procentach!
Na prawie dziesiêæ tysiêcy studentów tylko nieca³e 10 procent
(ok. 850) stanowi¹ studenci w mundurach. Cywilów – co mo¿e
byæ interesuj¹ce dla dzieci lub wnuków s³uchaczy naszego
„kolegi”, czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku – przyci¹gaj¹ do
nas niew¹tpliwie kierunki lub specjalnoœci prowadzone na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Niew¹tpliwym
magnesem s¹ znakomicie wyposa¿one laboratoria. Obok
budownictwa, geodezji i kartografii czy chemii, które od
d³u¿szego czasu ciesz¹ siê rekordowym zainteresowaniem
staraj¹cych siê o nasz indeks, proponujemy m³odzie¿y
zdobywanie wiedzy z informatyki, elektroniki, mechatroniki czy
mechaniki. Prowadzimy tak¿e studia na unikalnych kierunkach
czy w takich specjalnoœciach, jak na przyk³ad lotnictwo
i kosmonautyka czy kryptologia (k³ania siê s³awne rozszyfrowanie „Enigmy” przez polskich kryptologów!), technologie
laserowe, systemy radarowe. Badania i prace naukowe, jakie
prowadzimy dotycz¹ szeroko pojêtych systemów
bezpieczeñstwa pañstwa – zarówno militarnego, technicz-
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