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Fotografie uczestników XX Sympozjum IEEE-SPIE WILGA Photonics Applications zrobione w czasie kolejnych dni obrad. Profesorowie uczestniczący w XX
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Cele i Tematyka Sympozjum WILGA
W dniach 21-27 maja we wsi letniskowej WILGA pod Warszawą, w ośrodku pracy twórczej Politechniki Warszawskiej, odbyło
się tradycyjne jubileuszowe XX Sympozjum IEEE-SPIE WILGA 2007. Sympozjum WILGA jest spotkaniem ogólnopolskim
integrującym w sobie kilka konferencji wąsko-tematycznych. Celem Sympozjum organizowanego już od 10 lat, dwukrotnie w roku,
naprzemiennie w Wildze (koniec maja) i na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (koniec stycznia), jest
integracja krajowego środowiska doktorantów, magistrantów i młodych uczonych pracujących w obszarze zaawansowanych
zastosowań fotoniki i elektroniki, a szczególnie w tych obszarach, które wymagają stosowania pracochłonnych i trudnych metod
modelowania, symulacji, identyfikacji oraz implementacji i testowania elementów, podzespołów i systemów.
Główny nurt tematyczny Sympozjum dotyczy najnowszych trendów rozwojowych fotoniki i elektroniki oraz technik
informacyjnych w najbardziej wymagających zastosowaniach praktycznych (takich jak technika wojskowa, astronomia czy badania
podstawowe). Celem Sympozjum WILGA jest, nie tyle prezentacja konkretnych nowych rozwiązań technicznych (inspirujących prac
inżynierskich – choć pewna ilość takich prac jest przedstawiana jako ilustracja procesów rozwojowych) ile, silny nacisk na
współczesne metody generacji własności intelektualnej w wymienionych powyżej dziedzinach. Ten termin – IP- Intellectual Property
– i związana z nim dziedzina staje się jednym z fundamentów budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Produkcja i dalszy rozwój
produktu jest odrębnym problemem. Naczelnym zadaniem staje się opracowanie zaawansowanego produktu złożonego, w sensie
włożonego weń wysiłku, w ok. 80% z wartości niematerialnych (oprogramowanie) i zaledwie w ok. 20% z wartości ściśle
materialnych (sprzęt). Przy czym, interesujące są tutaj zagadnienia podejmowania zadań dużych, gdzie rozmiar akumulowanego
wysiłku przekracza 10 osobo-lat a czasami dochodzi do 100 lub więcej osobo-lat. Koszty takich projektów są znaczne, rzędu
milionów Euro.
Fundamentalnym obszarem działania Konferencji WILGA są pytania z zakresu „Jak podejmować takie duże zaawansowane
projekty, o zasadniczym ładunku IP, na uczelniach?” A takie właśnie projekty są oferowane, szczególnie w środowisku
międzynarodowym. Musimy i możemy sięgać po młodych uczonych, znaczną ich ilość. Umiejętność skutecznej koordynacji pracy, w
zakresie generacji IP, dziesiątków magistrantów i doktorantów oraz młodych pracowników nauki jest warunkiem koniecznym
możliwości podejmowania takich projektów przez uczelniane zespoły badawcze. Takie działanie koordynacyjne odbywać się musi w
typowych warunkach uczelnianych ciągłego przepływu pokoleniowego młodej kadry przez realizujący dany projekt zespół badawczy.
Rdzeń zespołu stanowią etatowi pracownicy uczelni, eksperci zewnętrzni, np. z JBR-ów, oraz doktoranci, poprzednio realizujący
prace magisterskie – a więc związani z zespołem dłużej, nawet 6-8 lat. Ponadto, w przypadku uczelnianych zespołów niewielkich,
wąsko-specjalizowanych, i nie posiadających kompetencji pokrywających cały obszar zagadnień do rozwiązania w zadaniu
programowym, konieczne jest tworzenie kompetentnych i dostatecznie dużych struktur poziomych – międzyzakładowych,
międzyinstytutowych, międzywydziałowych, międzyuczelnianych i wreszcie międzynarodowych. Należy podkreślić tutaj, że na
krajowych uczelniach istnieje ciągle jeszcze silna inercja dotycząca takich procesów rekonfiguracyjnych i integracyjnych.
Tradycyjnie omawiane zastosowania, fotoniki, elektroniki i technik informacyjnych, w czasie Sympozjum WILGA, a odnoszące
się do powyżej poruszonego problemu, to np.: algorytmy zdalnego sterowania sprzętem, architektura i algorytmy działania wielkich
rozproszonych sieci pomiarowych, przetwarzanie wielkich ilości danych pomiarowych w systemach złożonych algorytmicznie,
modelowanie zjawisk, obiektów i systemów, identyfikacja obiektów i systemów, algorytmy dla złożonych maszyn stanu,
modelowanie obsługi robotycznej eksperymentów, itp. Unikalną cechą Sympozjum WILGA są prowadzone wieczorne dyskusje
sesyjne, sponsorowane przez IEEE, na temat metod prowadzenia dużych i długotrwałych projektów badawczych przez duże i młode
zespoły uczelniane.
Cykl działań twórczych we współczesnej fotonice i elektronice jest następujący. Autorski wkład niematerialny IP o znacznej
wartości jest wbudowywany w podłoże materialne. Sprzęt stanowi złożenie następujących komponentów: procesory trzech
podstawowych typów – CPU, FPGA i DSP, uzupełnione zasobami pamięci, buforów I/O, konwerterów rodzajów sygnałów oraz
szybkich łączy wewnętrznych i zewnętrznych. Wraz z rozwojem warstwy hardware-owej zmienia się nieco optymalna architektura
sprzętowa systemu przetwarzania danych. Jednak najważniejszą wartość tworzą kolejne warstwy programistyczne: od definicji
rozwiązania sprzętowego, poprzez modelowanie funkcjonalności, modelowanie obiektów, poprzez pośrednie warstwy
komunikacyjne, po warstwy graficznego interfejsu użytkownika.
Uczestnicy, Organizatorzy, Patroni i Sponsorzy Sympozjum WILGA
Od kilku już lat, Sympozjum gromadzi corocznie ponad 200 (a w najlepszych latach ponad 300) doktorantów, magistrantów i
młodych naukowców z całego kraju. Każdego roku Sympozjum gości kilkanaście osób z zagranicy, głównie z takich organizacji jak
CERN, DESY, INFN, CEA, IN2P3, FNAL i uczelni. Podobnie jak w poprzednich latach, spore delegacje krajowych uczelni
technicznych przyjeżdżały na zorganizowane przez siebie sesje. W Sympozjum WILGA 2007 wzięli udział przedstawiciele uczelni
technicznych z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Opola, Gdańska, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Krakowa, Kielc, Lublina,
Białegostoku, Łodzi, Rzeszowa, Gliwic, Hamburga, Rzymu, Genewy i Sofii. Zaprezentowano łącznie 170 prac w sesjach wilgowych i
50 prac w sesji w Jachrance.
Sympozjum jest organizowane pod wysokim patronatem zawodowych organizacji międzynarodowych IEEE [www.ieee.org] i
SPIE [www.spie.org] oraz ich polskich oddziałów [ieee.pl], [spie.pl], instytutów międzynarodowych CERN w Genewie
[www.cern.ch] i DESY w Hamburgu [www.desy.de], oraz instytucji krajowych: Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Polski
Komitet Optoelektroniki [www.sep.com.pl], Polskiej Akademii Nauk – Komitet Elektroniki i Telekomunikacji [www.pan.pl],
Politechniki Warszawskiej [www.pw.edu.pl] – Wydziały Fizyki [www.if.pw.edu.pl], Mechatroniki [www.mech.pw.edu.pl] oraz
Elektroniki i Technik Informacyjnych [www.elka.pw.edu.pl], Instytutu Badań Jądrowych w Świerku [www.ipj.gov.pl].
Sympozjum jest sponsorowane przez programy FP6 prowadzone przez Europejski Komitet Sterujący Badania Akceleratorowe
ESGARD [esgard.lal.in2p3.fr] – CARE – Coordinated Accelerator Research in Europe [care.lal.in2p3.fr] oraz ELAN – European
Linear Accelerator Network [elan.desy.de]. Z tematyką Sympozjum związane są wielkie programy badawcze i prowadzące je
instytucje: XFEL- Europejski Laser Rentgenowski [http://xfel.desy.de/] oraz Polskie Konsorcjum XFEL [http://xfel.pl/], ILCMiędzynarodowy Zderzacz Liniowy [linearcollider.org] oraz Konsorcjum TESLA [http://tesla-new.desy.de/], LHC- Wielki Zderzacz
Hadronowy [cern.ch/lhc], CMS- Kompaktowy Solenoid Mionowy [cms.cern.ch]. Loga graficzne wymienionych organizacji i
programów badawczych, a także Gminy Wilga, gospodarza spotkania, umieszczono w nagłówku niniejszego sprawozdania z
Sympozjum.

Sympozjum jest organizowane przez Laboratorium PERG/ELHEP [http://tesla.desy.de/~elhep/] Instytutu Systemów
Elektronicznych PW [www.ise.pw.edu.pl]. W tym roku przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego WILGA 2007 byli doktoranci
PW pp. mgr inż. Dominik Rybka i mgr inż. Jarosław Szewiński, wspomagani przez kilkunastu doktorantów i studentów.
Współorganizatorami są Sekcje Studenckie IEEE i SPIE w kraju.
Komitet Patronacki Sympozjum składa się z szefów instytucji patronackich Sympozjum WILGA: prof. Jan Dorosz-Kierownik
Studium Doktoranckiego Politechniki Białostockiej, prof. Bogdan Galwas – Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, prof Henryk Fiedorowicz – Dyrektor Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, prof.
Wiesław Woliński, czł. Koresp. PAN, Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prof. Tomasz Woliński –
Przewodniczący Polskiej Sekcji SPIE, prof. Andrzej Pacut – Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, prof. Grzegorz Wrochna –
dyrektor Instytutu Problemów Jądrowych Sołtana w Świerku, prof Jerzy Szabatin – dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych
Politechniki Warszawskiej, prof. Marian P.Kaźmierkowski – dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki
Warszawskiej, dr Jacek Galas i dr Mariusz Litwin –vice-dyrektorzy Instytutu Optyki Stosowanej. Komitet Patronacki jest gwarantem
poziomu naukowego Sympozjum WILGA.
Komitet Naukowy Sympozjum składa się z profesorów obecnych w danym roku na Sympozjum w WILDZE. Komitet ten
recenzuje nadesłane prace i kwalifikuje do druku. Członkowie Komitetu Naukowego WILGA 2007 wymienieni są pod zdjęciami
grup uczestników Sympozjum na [początku niniejszego sprawozdania.
Patronat Medialny i Publikacje Sympozjum WILGA
Patronat medialny nad wilgowymi spotkaniami młodych uczonych sprawuje miesięcznik SEP Elektronika [http://www.sigmanot.p] w kraju oraz IEEE Region 8 News [http://www.ewh.ieee.org/reg/8/news/] zagranicą.
Materiały Sympozjum WILGA publikowane są w kraju w Elektronice, Kwartalniku PAN Elektronika i Telekomunikacja.
Kilkukrotnie były to wydania specjalne tych czasopism. Za granicą WILGA publikuje w serii wydawniczej Proceedings SPIE oraz w
czasopismach z listy filadelfijskiej (MST- Measurement Science and Technology [http://www.iop.org/EJ/journal/MST], NIMNuclear Instrumentation Methods [www.elsevier.com/locate/nima]). Znacznym osiągnięciem WILGI 2006 było przygotowanie
kilkunastu prac do specjalnego wydania czasopisma MST. Z pracami WILGI związana jest także wyjątkowa publikacja na temat
działania Lasera FLASH, napisana przez Konsorcjum XFEL, we współautorstwie kilku osób z Laboratorium PERG/ELHEP, a która
ukazała się w czerwcowym wydaniu 2007 czasopisma NATURE Photonics [http://www.nature.com/nphoton].
Wraz z dynamicznym rozwojem sieci web, ewolucji podlegają metody publikacji materiałów naukowych. SPIE rezygnuje z
publikacji drukowanych wersji, w serii Proc. SPIE tzw. znanych i cenionych na całym świecie żółtych tomów fotonicznych. W
zamian, podobnie do innych dużych stowarzyszeń międzynarodowych jak IEEE (system Xplore) i OSA- Optical Society of America
(system Optics InfoBase) rozbudowywany jest internetowy system opracowywania, udostępniania i dystrybucji publikacji
technicznych o nazwie SPIE Digital Library [http://spiedl.org/]. Publikacje w tych wszystkich systemach są w pełni indeksowane jak
poprzednio w wydaniach papierowych.
Sesje Tematyczne Sympozjum WILGA
Sympozjum trwa tradycyjnie cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Jest to zawsze ostatni tydzień maja. Składa się ono z
kilku uzupełniających się tematycznie konferencji naukowych, które są z kolei złożone ze specjalistycznych sesji. Wyjątkowo tylko
organizowane są sesje równoległe. Organizatorem sesji jest zazwyczaj wybitny ekspert w danej dziedzinie nauki i techniki. Zaprasza
on do udziału w sesji młodych uczonych, którzy są zobowiązani do wygłoszenia referatów przyczynkowych z prac własnych.
WILGA 2007 składała się z następujących nurtów tematycznych (topical tracks) nazywanych przez nas konferencjami: Inżynieria
Sieci Web; Zastosowania Fotoniki; Przetwarzanie Sygnałów i Technika Radarowa; Systemy Fotoniki i Elektroniki w Eksperymentach
Fizyki Wysokich Energii, Astronomii i Technice Akceleratorowej.
Sympozjum WILGA 2007 zorganizowano w jednym czasie w dwóch miejscach w Wildze oraz w Jachrance. W Jachrance odbyła
się Konferencja DSP i Techniki Radarowej, pod przewodnictwem dr Krzysztofa Kulpy z PW. Pozostałe Sesje tematyczne
zorganizowały następujące osoby: płk.dr Zbigniew Patron, WAT – Lasery i ich Zastosowania; prof. Antoni Grzanka, PW –
Instrumentacja Biomedyczna; dr Ryszard Kisiel, PW i IPJ – Obudowy i Technologia Układów Zintegrowanych; dr Michał Borecki,
PW – Czujniki Optoelektroniczne; dr Jacek Galas i dr Dariusz Litwin, INOS – Optyka Stosowana; dr Tomasz Starecki, PW –
Elektronika Impulsowa i Fotoakustyka; dr Jerzy Weremczuk, PW – Czujniki Inteligentne; prof Jan Domin, Politechnika Rzeszowska
– Techniki Spektrograficzne; prof Tomasz Woliński, prof Andrzej Domański, PW – Światłowody Fotoniczne; dr Stanisław
Jankowski, PW – Optymalne Systemy Uczenia; prof Leszek Opalski, PW – Programy Europejskie SEWING i WARMER; prof Lech
Mankiewicz, CFT PAN, prof Grzegorz Wrochna, IPJ – Program Pi-of-The-Sky; dr Ryszard Kisiel, PW i IPJ – Akceleratory Liniowe;
prof. Marek Sadowski, IPJ – Technologia Cienkich Warstw; prof Jan Dorosz, Politechnika Białostocka – Optoelektronika i Metody
Obliczeniowe; mgr Aneta Michalkiewicz, Sekcja Studencka SPIE na PW – Optyka Stosowana; prof. Tomasz Adamski, PW –
Bezpieczeństwo Informacji; dr Bhaskar Mukherjee, DESY – Europejski Laser Rentgenowski –Światło Przyszłości. Doktoranci
Laboratorium PERG/ELHEP ISE PW, pod opieką dr Krzysztofa Poźniaka, dr Macieja Linczuka i mgr Michała Ramotowskiego
zorganizowali kilka sesji poświęconych systemom elektronicznym dla nadprzewodzącej techniki akceleratorowej oraz dla lasera na
swobodnych elektronach.
Z Konferencją dotyczącą programu obserwacji astronomicznych rozbłysków gamma całego nieba, tzw. zjawisk GRB, Pi-of-TheSky związana była specjalna uroczysta sesja poświęcona pamięci niedawno zmarłego profesora Bogdana Paczyńskiego. Profesor
B.Paczyński, członek rzeczywisty PAN, był prekursorem w skali światowej modelowania ewolucji niektórych rodzajów gwiazd.
Fascynujący referat o życiu i pracy profesora B.Paczyńskiego wygłosił prof. Michał Różyczka z Centrum Astronomicznego Mikołaja
Kopernika. Profesor Paczyński jest niewątpliwie jednym z najsławniejszych współczesnych polskich uczonych. Jest laureatem
wszystkich najbardziej znaczących naukowych nagród astronomicznych na świecie. Był kilkukrotnie kandydatem do nagrody Nobla.
Artykuł o profesorze B.Paczyńskim zostanie opublikowany w tomie Proc. SPIE WILGA 2007.
Z każdym Sympozjum w Wildze związana jest specjalna sesja artystyczno-humanistyczna. Poprzednie sesje dotyczyły spraw
socjologiczno-internetowych. W tym roku po raz drugi tematem były Palindromy, ze względu na niezwykle aktywna działalność w
tym zakresie prof. Tadeusza Morawskiego z PW. Prof. T.Morawski wydał ostatnio już trzecią książkę na temat palindromów a z
okazji WILGI napisał zbiór palindromów wilgowo-studencko-konferencyjnych, których fragmenty cytujemy poniżej. W czasie sesji
zastały wygłoszone dwa referaty: Palindromy w matematyce przez prof. Wojciecha Plandowskiego – matematyka z Uniwersytetu
Warszawskiego, a prof T.Morawski wygłosił wykład literacki na temat historii palindromów w literaturze polskiej. Sesję zakończyła

uroczystość wręczenia prof. T.Morawskiemu kopii plakietki z palindromami wilgowymi, przeznaczonej do tworzonego przez
profesora muzeum palindromów w jego domu nad Zalewem Zegrzyńskim. Oryginał plakietki z palindromami wilgowymi wisi w
Laboratorium PERG/ELHEP na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Więcej informacji o działalności
profesora T. Morawskiego, który jest jednocześnie szczerym promotorem Sympozjum w Wildze, można znaleźć na prowadzonym
przez niego portalu internetowym http://www.palindromy.pl/. Przy okazji wręczania plakietki z palindromami wilgowymi
organizatorzy Sympozjum przekazali życzenia prof.T.Morawskiemu nie ustawania w trudzie pisania palindromów co najmniej aż do
powstania dziesiątej książki. Wydaje się, że ciągle jeszcze tyle ciekawych palindromów w języku polskim jest do odkrycia. Z
natychmiastowej reakcji prof. T.Morawskiego zdaje się, że jest gotów podjąć to ambitne wyzwanie, pod warunkiem ciągłej dostawy,
nie tyle zasobów chęci ile, zasobów zdrowia.
Palindromy wilgowe (wybór): O szefie konferencji w Wildze: O na luz Romaniuka, żaku, i na morzu lano. Opracowujemy
referaty na Wilgę: Rób, Wilga nagli, ...w bór. Urojone wątpliwości co do głównego tematu Sympozjum w Wildze: A kino
to...fotonika. A na koniec – student żebrak ale Pan: Ukaż co ma moc, Żaku.
Europejski Laser Rentgenowski XFEL
W dniu 30 stycznia 2007 kilkanaście krajowych instytucji naukowych podpisało umowę o utworzeniu Polskiego Konsorcjum
XFEL. Zadaniem Konsorcjum będzie koordynacja prac badawczych nad budową i eksploatacją europejskiego lasera rentgenowskiego
a w tym powołanie Sp. z.o.o. XFEL Polska, która będzie współwłaścicielem lasera poprzez udział w Spółce XFEL-Europe G.m.B.H.
Sympozjum WILGA jest oficjalnym spotkaniem naukowym Konsorcjum XFEL Polska. Tradycyjnie już od kilku lat jeden z
głównych nurtów tematycznych sympozjum WILGA tworzą coraz liczniejsze prace poświęcone nadprzewodzącej technice
akceleratorowej a w tym laserom na swobodnych elektronach. Znaczna ilość osób z naszego kraju jest obecnie zaangażowana w
budowę i testowanie, a następnie w eksploatację lasera. Prekursorem Europejskiego Lasera XFEL jest obecnie rekonstruowany laser
FLASH. Szczególnie duża grupa młodych uczonych z naszego kraju, łącznie kilkadziesiąt osób, pracuje przy budowie lasera FLASH.
Pochodzą oni z IPJ w Świerku, Politechnik Warszawskiej, Łódzkiej i Wrocławskiej, oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie
Sympozjum WILGA 2007 wygłoszono kilkadziesiąt komunikatów dotyczących tematyki budowy laserów FLASH oraz XFEL. Prace
z sesji FLASH i XFEL będą opublikowane w materiałach Konferencji WILGA 2007 w tomie Proc. SPIE w USA.
Kilka dni po Sympozjum WILGA w DESY odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia programu budowy Europejskiego Lasera
Rentgenowskiego. Z kraju w tym znacznym wydarzeniu dotyczącym europejskiej polityki naukowej wzięli udział przedstawiciele
MNiSzW (dr J.Gierliński) i Polskiego Konsorcjum XFEL w tym kilku uczestników Sympozjum WILGA.
Sygnatariusze Polskiego Konsorcjum XFEL
Instytut Fizyki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie

Instytut Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej
Mikrosyntezy w Warszawie

Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie

Wydział MechanicznoEnergetyczny Politechniki
Wrocławskiej

Wrocławski Park Technologiczny

Instytut Problemów Jądrowych
im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Politechnika Warszawska

Instytut Tele-i Radiotechniczny w
Warszawie

Instytut Technologii Materiałów
Elektronicznych w Warszawie

Politechnika Łódzka

Wojskowa Akademia Techniczna w
Warszawie

Wydział Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego

Politechnika Szczecińska

Firma PREVAC sp. z o.o. w Rogowie
(Technika Precyzyjna i Próżniowa)

Instytut Technologii
Elektronowej w Warszawie

DESY, 5 czerwca 2007: Uroczystość oficjalnego uruchomienia Europejskiego Lasera
Rentgenowskiego XFEL. Przemawia Federalna Minister Nauki Annette Schavan, z
lewej Dyrektor DESY prof. Albrecht Wagner z prawej Dyrektor Programu XFEL prof.
Massimo Altarelli oraz Europejski Komisarz d/s Nauki Janez Potocnik. Na pierwszym
planie w jednocelowej niobowej wnęce rezonansowej włożono flagi krajów
uczestniczących w programie budowy maszyny XFEL: Niemiec, Danii, Francji, Grecji,
Węgier, Włoch, Chin, Polski, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Anglii.

Wydziały Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Elektroniki oraz Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

DESY, 15 grudnia 2006: Wizyta Pani prof. Krystyny JabłońskiejŁawniczak, Krajowego przedstawiciela w Scientific and Technical Issues
Working Group for XFEL w centrum sterowania laserem FLASH. Obok
prof. R. Romaniuk oraz doktoranci z Politechnik Warszawskiej i Łódzkiej:
W.Jałmużna, W.Cichalewski, T.Czarski. Studenci testują nowe algorytmy
sterowania laserem badając wpływ różnych czynników sterowania na
jakość wiązki elektronowej i fotonowej.

Warszawa, Instytut Fizyki PAN, 30.01.2007: Sygnatariusze Polskiego
Konsorcjum XFEL, przedstawiciele instytucji członków Konsorcjum oraz
MNiSzW. W środku siedzą prof. K.Jabłońska i dr J.Gierliński (MNiSzW)

Warszawa, PW, 28.02.2007: Wizyta dr Olivera Napoly z CEA Saclay, delegata
ESGARD i ECFA w sprawie Programu SRF-FP7. Od lewej: prof.J.Dobrowolski,
prof.A.Napieralski, dr O.Napoly, prof R.Romaniuk.

Polska Sekcja SPIE i IEEE
WILGA 2007 jest ostatnim Sympozjum zorganizowanym pod patronatem Polskiej Sekcji SPIE, prowadzonej od kilku lat przez
profesora Tomasza Wolińskiego z PW. Polska Sekcja SPIE działała w latach 1985-2007 na zasadzie zarejestrowanego
Stowarzyszenia i posiadała osobowość prawną. Centrala SPIE w Bellingham WA USA, decyzją Zarządu, zlikwidowała Sekcje
Krajowe z dniem 01.01.2008. SPIE będzie współpracowało z krajowymi stowarzyszeniami fotoniki. Nie zlikwidowano jednak
Studenckich Sekcji SPIE, zlokalizowanych na wielu uczelniach w różnych częściach świata (Sekcja taka istnieje także na Politechnice
Warszawskiej – i jest współorganizatorem niniejszego Sympozjum). W celu przedyskutowania tego problemu w Wildze podczas
Sympozjum zebrał się Zarząd Polskiej Sekcji SPIE. Kontynuacja działalności Polskiej Sekcji SPIE będzie prowadzona przez
tworzone obecnie przez krajowe środowisko naukowe Polskie Stowarzyszenie Fotoniki (Photonics Society of Poland).
W czasie posiedzenia Zarządu, piszący niniejsze słowa został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Polskiej Sekcji SPIE za rok
2007. Cytat Nagrody jest ”Za istotny wkład w integrację młodych polskich naukowców, a w szczególności zorganizowanie XX
Jubileuszowego Sympozjum Photonics and Web Engineering; Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments”.
Historia Sympozjum WILGA jest nierozerwalną częścią historii Polskiej Sekcji SPIE. WILGA wyrosła z wyjątkowo twórczego
środowiska Polskiej Sekcji SPIE, którą przez najtrudniejsze lata prowadził ś.p. prof. Maksymilian Pluta. Sekcja poodejmowała
szerokie międzynarodowe inicjatywy, które wydawały się, w swoim czasie, nie możliwe do realizacji. A jednak wszystkie marzenia
tej grupy ludzi się spełniły. Sekcja w niezwykły sposób zintegrowała całe krajowe środowisko naukowe fotoniki w kraju wokół takich
właśnie dużych i odważnych projektów. W latach 1986-2007 Sekcja wydała samodzielnie i we współpracy około 200 tomów serii
Proc. SPIE, zawierających łącznie ok. 10000 artykułów naukowych, które stały się trwałym wkładem Polskiej nauki w naukę
światową. Bez działalności Polskiej Sekcji SPIE byłoby to niemożliwe. Spektakularnym sukcesem naukowym ale i finansowym
Sekcji była organizacja we wrześniu roku 2005 (w pięćdziesiątą rocznicę działalności SPIE) w Warszawie na terenie Politechniki
Środkowoeuropejskiego Kongresu Optyki i Fotoniki. W tym roku prezydentem SPIE była Pani profesor Małgorzata Kujawińska, z
którą współpraca nad organizacją Kongresu układała się znakomicie.

Wilga, 23 maja 2007: Zebranie Zarządu Polskiej Sekcji SPIE. Prof. Tomasz Woliński wręcza prof. R. Romaniukowi doroczną nagrodę Prezydenta Polskiej Sekcji
SPIE. Od lewej: prof. Leszek Jaroszewicz, WAT, - vice-przewodniczący Zarządu, mgr Aneta Michalkiewicz – przewodnicząca Sekcji Studenckiej SPIE PW, prof. Jan
Wójcik, UMCS Lublin – Komisja Rewizyjna Polskiej Sekcji SPIE.

Bez ciągłego życzliwego wsparcia Polskiej Sekcji IEEE organizacja tak dużej imprezy jaką od kilku lat jest WILGA byłaby
niemożliwa. Studenci i doktoranci, organizatorzy Sympozjum WILGA, bardzo liczą na dalsze nieustające wsparcie tego ważnego
cyklicznego spotkania młodych uczonych przez Polską Sekcję IEEE, dziękując jednocześnie za bardzo życzliwe i szczodre wsparcie
dotychczasowe. Podziękowania składane są na ręce kolejnych przewodniczących Polskiej Sekcji IEEE, profesorów PW: Ryszarda S.
Jachowicza, Mariana P. Kaźmierkowskiego oraz Andrzeja Pacuta.

Sympozja WILGA 2008
XXI Sympozjum odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2008r. na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej. Sympozjum styczniowe jest ściśle tematycznie ograniczone do projektowania, budowy i testowania
fotonicznych i elektronicznych systemów dla nadprzewodzącej techniki akceleratorowej i eksperymentów HEP.
XXII Sympozjum IEEE WILGA 2008, o szerszej tematyce niż sympozjum styczniowe, odbędzie się w dniach 26 maja – 1
czerwca. Organizatorzy, magistranci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, jak co roku serdecznie zapraszają młodych naukowców
do zaprezentowania postępów w realizacji swoich prac magisterskich, doktorskich a w szczególności raportów z rozszerzającego się
naszego uczestnictwa w europejskich programach badawczych. Sympozjum WILGA jest unikalną szansą dla doktorantów, nie tylko
zaprezentowania swoich prac w warunkach międzynarodowych (WILGA jest prowadzona wyłącznie w języku angielskim i prace do
publikacji są recenzowane, dostarczając znacznej ilości punktów kategoryzacyjnych jej uczestnikom) ale i porównania warunków i
metod pracy badawczej w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.
WILGA
W związku z jubileuszem wilgowych spotkań młodych uczonych, poniżej kilka słów poświęcono różnym Wilgom, które są
nieustającą inspiracją dla naszego Sympozjum.

WILGA – Oriolus jest średniej wielkości ptakiem wędrownym (nieco większym od kosa) z rodziny wilg, pochodzenia tropikalnego. Samiec o
ubarwieniu jaskrawożółto-czarnym. Lato spędza, między innymi, w Polsce a zimuje w Afryce. Zwykle przebywa wysoko w koronach drzew i jest
bardzo płochliwa. Zjada owady i owoce. Obecność zdradza pięknym śpiewem – fletowym gwizdaniem. Śpiewa często przed deszczem. Uczestnicy
Sympozjum słyszeli wielokrotnie obecność Wilgi w lasach wilgowych.
WILGA – rzeka w województwie mazowieckim o długości 67km i powierzchni ok.570km2, prawy dopływ Wisły. Źródła w okolicach
Żelechowa (gdzie bifurkuje z rzeką Małą Bystrzycą), przepływa przez Garwolin i do Wisły uchodzi w miejscowości Wilga. Jest nieuregulowana z
licznymi meandrami. Po 1980 odzyskała powoli czystość. W nazwie rzeki znajduje się ten sam człon jak w wyrazie wilgoć. Rzeka przepływa w
okolicy Ośrodka Wypoczynkowego PW. Obecnie jest bardzo czysta i zachęca do kąpieli.
WILGA – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. Gminę zamieszkuje ok. 5500 osób. Powierzchnia ok. 120
km2, w tym lasy ponad 40% i użytki rolne ok. 40%. W czasie Sympozjum, liczba mieszkańców gminy Wilga zwiększa się o ok. 250-350 osób.
WILGA – wieś (siedziba gminy Wilga) o historycznych nazwach (od 1400 roku): Wilka, Vilka, de Wilcza, Vylka. Nazwa pochodzi od rzeki
Wilga. W 1407 ufundowana we wsi parafia. W latach 1534-1650 Wilga miała prawa miejskie. W latach międzywojennych odkryto walory
letniskowe wsi, od tej pory nastąpił rozwój osiedla wypoczynkowego w Wildze w pobliskim lesie. W 1944 walki o przyczółek wareckomagnuszewski. Lokalizację wsi letniskowej WILGA pokazano na mapie zaczerpniętej z Google World. We wsi letniskowej WILGA znajduje się
obecnie kilka tysięcy domów na obszarze kilkuset hektarów lasu, w tym wiele całorocznych, a także Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki
Warszawskiej ulokowany zaledwie kilkaset metrów od Wisły. Droga na mapie z północy na południe biegnie z Warszawy przez Dęblin do Puław i
Kazimierza nad Wisłą. Odgałęzienie drogi na wschód prowadzi do Garwolina i drogi Warszawa-Lublin. W lewym dolnym rogu mapy
nieuregulowana naturalna Wisła.

Podsumowanie
Prawdę mówiąc, nie jest całkowicie zrozumiałe dlaczego WILGA odniosła tak znaczny sukces wśród młodzieży naukowej na
relatywnie gęstym krajowym rynku konferencji. Sukces ten jest absolutnie spektakularny jeśli brać pod uwagę liczbę uczestniczących
w WILDZE rokrocznie doktorantów z tak wąskiej dziedziny jaką reprezentuje WILGA. Być może te powody to: brak opłat
konferencyjnych; całkowity brak typowych formalizmów konferencyjnych; spotkanie jest całkowicie organizowane przez młodzież
dla młodzieży; sesje młodzieżowe nie są przyklejone do „znacznie ważniejszych sesji dorosłych”; prace są wygłaszane wyłącznie w
języku angielskim; prace są ściśle recenzowane – przez opiekunów naukowych, w czasie prezentacji konferencyjnej oraz przed
umieszczeniem w materiałach konferencji przez dodatkowych recenzentów; wszystkie zakwalifikowane prace są publikowane na
szerokim światowym rynku publikacyjnym IEEE oraz SPIE (a nie tylko lokalnie w kraju); publikacje dostarczają ich autorom
relatywnie dużo punktów kategoryzacyjnych; Brak jakichkolwiek formalizmów i niskie koszty pozwalają młodym uczonym na
znacznie łatwiejszy przyjazd do WILGI i bezpośrednie zaprezentowanie wyników swoich własnych prac. WILGA akceptuje
wyłącznie prezentacje własnych wyników prac młodych uczonych. Prace o charakterze przeglądowym są wygłaszane przez
opiekunów naukowych młodych naukowców, jako wprowadzenie do sesji tematycznych. Całotygodniowe trwanie Sympozjum daje
dużo elastyczności uczestnikom dobrania terminu organizacji swojej sesji tematycznej. Mało sformalizowany charakter specjalnych
naukowych sesji wieczornych przy grillu zachęca młodych uczonych do wypowiadania prawdziwych opinii o własnych
wypracowywanych metodach pracy badawczej, lokalnych warunkach tej pracy czy perspektywach swojego rozwoju naukowego w
kraju i zagranicą. Życzliwym sponsorem tych nocnych sesji naukowych jest Polska Sekcja IEEE.

prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Przewodniczący Sympozjum WILGA

