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BYLIŚMY NA FESTYNIE

Jak co roku, na festynie dominowały prezentacje artystyczne (koncerty zespołów i orkiestr, okolicznościowe wystawy plastyczne, fotograficzne
i multimedialne), pokazy sprawności
żołnierskiej i musztry kawaleryjskiej
oraz ekspozycje współczesnej techniki wojskowej. Wiele atrakcji zorganizowano dla najmłodszych uczestników imprezy na łazienkowskim placu
zabaw i gier – m.in. dziecięce wystawy plastyczne, konkursy, gry i zabawy rekreacyjne oraz zabawy teatralne. Punkty informacyjne i promocyjne stworzyły natomiast niespotyka-

ną okazję do zapoznania się ze sprzętem i umundurowaniem wykorzystywanym w operacjach wojskowych.
Umożliwiły też zasięgnięcie informacji o ofercie edukacyjnej i szkoleniowej szkół i akademii wojskowych.
Niewątpliwą atrakcją była możliwość
zweryfikowania swoich umiejętności
strzeleckich zarówno w ramach strzelania z broni wojskowej oraz sportowej, jak i strzelań z wykorzystaniem
trenażera. Nie zabrakło też grochówki żołnierskiej, której ponętny zapach
unosił się w powietrzu.
Tradycyjnie, na festynie nie zabrakło
Wojskowej Akademii Technicznej, która przygotowała swoje stoisko promocyjne. Obok informacji na temat uczelni, jej osiągnięć naukowo-badawczych
i dydaktycznych, prezentowano ofertę
edukacyjną, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem nie tylko młodzieży,
ale także osób starszych. „Staruszkowie”
– ze względu na sentyment do wojska
i mundury – obiecali, że przeprowadzą próbę „agitacji” wśród swoich dzieci, a niejednokrotnie i wnuków. Wiele
wysiłku w przygotowanie i prezentację
oferty edukacyjnej włożył przedstawiciel Działu Organizacji Kształcenia, Sławomir Szczepański.
Każdy z odwiedzających
stoisko Akademii mógł też
uzyskać informacje na temat
udziału potencjału naukowo-badawczego uczelni w zakresie rozwoju techniki wojskowej. Odpowiedzi na pytania
z tego zakresu udzielali przedstawiciele Wydziałów: Elektroniki (kpt. Jerzy Dołowski, por.
Paweł Kaczmarek), Mechanicznego (mjr Jarosław Zelkowski,
Paweł Gotowicki), Mechatroniki (ppłk Mirosław Zahor, ppłk
Przemysław Kupidura) oraz
Działu Nauki i Współpracy.
Z wielkim zaangażowaniem, od
wczesnych godzin porannych
aż do zakończenia uroczystości, na stoisku swojej Alma Mater dyżurowali podchorążowie:

Emilia Kuczyńska, Michał Bednarko, Rafał Goławski i Damian Skałka
(wszyscy z WME).
Niewątpliwą atrakcją naszego stoiska, cieszącą się nadspodziewaną popularnością, był laserowy trenażer
strzelecki, który umożliwiał weryfikację umiejętności strzeleckich. Wśród
odwiedzających ekspozycję WAT był
minister obrony narodowej, Bogdan
Klich. I jak zwykle specjaliści z naszej uczelni stanęli na wysokości zadania, odpowiadając wyczerpująco na
nurtujące ministra pytania. Gdyby nie
napięty harmonogram przedsięwzięć,
minister przystąpiłby do rywalizacji
strzeleckiej z wykorzystaniem laserowego symulatora strzelań. Musieliśmy
uwierzyć na słowo, że pokonałby nas
w tej konkurencji.
ppłk Marek Malawski
Dział Nauki i Współpracy

Fot. Marek Malawski

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej
15 sierpnia w Łazienkach Królewskich odbył się Festyn Żołnierski. Nie
zabrakło na nim Wojskowej Akademii Technicznej, która przygotowała
swoje stoisko promocyjne.
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Spis treści

Ku końcowi zbliżają się wakacje.
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że w tzw. sezonie ogórkowym
niewiele się w Akademii działo. Wręcz przeciwnie.
W lipcu zakończył się pierwszy etap tegorocznej rekrutacji na studia do WAT. O przyjęcie na pierwszy rok studiów cywilnych ubiegało się o 10 proc. kandydatów więcej aniżeli
przed rokiem. Jeszcze większą rywalizację zaobserwowaliśmy w przypadku studiów mundurowych (np. o jedno miejsce na kierunku
budownictwo ubiegało się 7,2 kandydata),
mimo iż Ministerstwo Obrony Narodowej
zwiększyło limit przyjęć aż o 80 proc. W sytuacji, kiedy wiele polskich uczelni technicznych
boryka się z brakiem kandydatów na studentów, nam wypada tylko się cieszyć.
W sierpniu, już tradycyjnie, uroczyście
świętowaliśmy w naszej Alma Mater Dzień
Wojska Polskiego. Wyróżnienie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, rektora-komendanta WAT, gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz spora liczba
oficerów i pracowników cywilnych uczelni
uhonorowana przez ministra obrony narodowej różnego rodzaju odznaczeniami i medalami potwierdzają tylko fakt, że Wojskowa
Akademia Techniczna jest bardzo dobrze postrzegana zarówno przez najwyższe władze
państwowe, jak i władze resortu obrony i ma
szansę stać się najważniejszym dla MON centrum badawczo-eksperckim.
Duża w tym zasługa Senatu, któremu
przyszło działać w przełomowym w historii uczelni momencie, a który 31 sierpnia br.
zakończył swą kadencję. Przed nowym Senatem, prorektorami, dziekanami i pozostałymi
osobami funkcyjnymi wybranymi na kolejną
kadencję, tj. na lata 2008-2012, którzy rozpoczęli urzędowanie 1 września br., ważna misja. Misja utrzymania wypracowanej przez
lata wysokiej pozycji Akademii. To jednak nie
tylko zadanie dla władz. O to zadbać musi
i powinna cała społeczność akademicka.
Elżbieta Dąbrowska
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PARTNERZY

W LOTNICTWIE

Uczelnie o podobnym proﬁlu nie muszą
ze sobą konkurować, a mogą współpracować. Świadczy o tym umowa o współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej zawarta 12 czerwca br. w Poznaniu
między naszą uczelnią a Politechniką
Poznańską. Umowę podpisali: ze strony Akademii – rektor, gen. bryg. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT i dziekan Wydziału Mechatroniki, prof. dr
hab. inż. Aleksander Olejnik; ze strony
Politechniki Poznańskiej – rektor, prof.
dr hab. inż. Adam Hamrol i dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu,
dr hab. inż. Marek Idzior, prof. PP.
Umowa obejmuje współpracę w kształceniu wysokiej klasy specjalistów lotniczych oraz rozwijanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinach szczególnie
ważnych dla techniki lotniczej i przemysłu.
Obie uczelnie prowadzą bowiem przygotowanie kadr inżynierskich dla potrzeb lotnictwa. Obie strony zgodziły się na współrealizację procesu dydaktycznego w formie

warsztatów laboratoryjnych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej, wzajemne zlecanie rozwiązywania określonych
problemów naukowych, badawczych i technicznych, wspólne wykorzystywanie (wdrażanie) wyników tych prac, wymianę informacji o realizowanych pracach badawczych
i wynikach tych prac, pomoc w udostępnianiu bazy badawczej, wspólne organizowanie seminariów i konferencji naukowo-technicznych itp.
Chcąc wypełnić umowę praktyczną treścią, obie uczelnie zamierzają m.in. organizować wspólnie warsztaty laboratoryjne i krótkoterminowe praktyki zawodowe,
kursy specjalistyczne i studia podyplomowe; tworzyć wspólne zespoły badawcze dla
rozwiązywania określonych problemów naukowych; udostępniać sobie nawzajem materiały informacyjne i naukowe o wynikach
zakończonych prac badawczych; wzajemnie świadczyć usługi w zakresie wykorzystywania aparatury badawczej; udostępniać
wzajemnie zbiory z archiwów i bibliotek;
umożliwiać publikowanie artykułów na-

ukowo-technicznych w wydawnictwach obu
uczelni czy zapraszać specjalistów drugiej
uczelni na konferencje i seminaria organizowane w dziedzinach interesujących dla
obu stron.
Umowa weszła w życie z dniem podpisania, ale już wcześniej – choć w skromniejszym zakresie – funkcjonowała między
tymi wydziałami. Zawarte porozumienie
tylko tę współpracę usankcjonuje i zintensyfikuje dla pożytku obu uczelni, studentów, młodych pracowników naukowych
i przede wszystkim z pożytkiem dla polskiego lotnictwa.
Jerzy Markowski

18 czerwca br. w Tel Avivie (Izrael) odbyło się 3. Europejskie Sympozjum Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów w zakresie Edukacji i Badań, zrealizowane przez
brytyjski i izraelski oddział IEEE oraz
amerykańską ﬁrmę Texas Instruments.
W międzynarodowym gronie specjalistów z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów, w tym z: Francji, Grecji, Turcji, Izraela, Czech, Chin, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Austrii,
Słowenii, Estonii, znalazł się również mjr
dr inż. Zbigniew Piotrowski – młody naukowiec z Wydziału Elektroniki WAT.

Forum poświęcone było omówieniu aktualnego stanu algorytmów przetwarzania sygnałów oraz ich implementacji z wykorzystaniem procesorów sygnałowych. Spośród wielu
nadesłanych zgłoszeń, na sympozjum zostały
zakwalifikowane tylko te, które wg Komitetu
Programowego Sympozjum zawierały najciekawsze rozwiązania algorytmiczne i aplikacyjne z takich obszarów, jak m.in.: rozpoznawanie
sygnału mowy, detekcja ruchu w sekwencjach
obrazów wideo, rekonstrukcja obrazów 3D,
wzmacniacze i modulatory cyfrowe, systemy
bioidentyfikacji. Mjr dr inż. Zbigniew Piotrowski zaprezentował temat: „Handset with
hidden authorization function”.
Przewodniczącym sympozjum był profesor John Soraghan z University of Strathclyde, Glasgow, a menedżerem odpowiedzialnym za organizację przedsięwzięcia – Robert
Owen, który na co dzień pełni funkcję menedżera zarządzającego Europejskim Programem Uniwersyteckim z ramienia firmy
Texas Instruments. Warto przy tym nadmienić, że międzynarodowy program tej
firmy „The European University Program”
pozwala m.in. na doposażenie laboratoriów
DSP w sprzęt, w tym w najnowsze platformy uruchomieniowe DSP. Podczas seminarium poruszono również kwestię ewentualnego udziału Instytutu Telekomunikacji
WEL WAT w tym programie.

Z prelekcją otwierającą Sympozjum
EDERS wystąpił, uznawany za guru cyfrowego przetwarzania sygnałów profesor Alain
Oppenheim z referatem „One Plus One Could Equal Three”. Pod tym kontrowersyjnym
tytułem skrywał się ważny problem tworzenia atmosfery innowacyjności i dopingowania do kreatywności studentów z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Właśnie
w tej uczelni, w Laboratorium Badawczym
Elektroniki (RLE), profesor wykłada swoim
studentom tajniki DSP podbudowane formułami matematycznymi i przede wszystkim własnym doświadczeniem inżynierskim.
Jak zauważono, kluczem do sukcesu i kreacji
przełomowych rozwiązań z reguły bywa solidna wiedza oraz nieposkromiona ciekawość
studenta. Profesor Alain Oppenheim zaprezentował ponadto autorską ideę nowego rodzaju przetworników typu D/B – Digital-to-Biological. Idea jest zupełną rewolucją:
okazuje się, że zamiast próbować znajdować optymalne rozwiązania matematyczne
dla skomplikowanych procesów fizycznych,
można scedować tę pracę na komórkę biologiczną, która w sobie tylko znany sposób
„wypracuje” odpowiednią odpowiedź biologiczną. I nie jest to bynajmniej dobrze znane
zagadnienie związane z funkcjonowaniem
i budową sztucznej sieci neuronowej.
Elżbieta Dąbrowska

Fot. Archiwum WAT

sPoTkaNie U ŹrÓdeŁ CyfroweGo PrzeTwarzaNia syGNaŁÓw
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wizyTowaŁ akadeMiĘ

„W podziękowaniu za wizytę w WAT – wiodącej placówce rozwoju myśli technicznej w WP wraz z serdecznymi życzeniami uzyskania jak najlepszych rezultatów w badaniach naukowych (...). Gen. bryg. Marek Ojrzanowski” – tak w skrócie brzmi wpis w księdze pamiątkowej naszej uczelni po wizycie 2 lipca br. gen.
bryg. Marka Ojrzanowskiego, dyrektora departamentu transformacji MON. Generałowi towarzyszyli główny specjalista departamentu Lech Kościuk oraz red.
Wojciech Łuczak.

Fot. Archiwum WAT, Grzegorz Rosiński

Rektor WAT gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk zapoznał gościa z podstawami prawnymi funkcjonowania naszej uczelni, jej statusem, zasadami funkcjonowania
i finansowania, zaprezentował jej potencjał
dydaktyczny i naukowy, a także ofertę dydaktyczną dla otwartego rynku edukacyjnego oraz resortu Obrony Narodowej. W tym
ostatnim przypadku rektor podkreślił, iż potencjał dydaktyczny uczelni stanowi ponad
60 proc. potencjału dydaktycznego wszystkich akademickich uczelni wojskowych.

13 lipca br. w wypadku samochodowym w Wielkopolsce zginął
prof. Bronisław Geremek. Zmierzał na ostatnie przedwakacyjne
posiedzenie Komisji Parlamentu
Europejskiego. W Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Omawiając poszczególne obszary działalności naukowo-badawczej Akademii,
JM Rektor zwrócił szczególną uwagę na
duże możliwości uczelni w opracowywaniu
najnowocześniejszego sprzętu na potrzeby
Sił Zbrojnych RP. Tylko w latach 2000-2005
wdrożono w SZ RP 44 opracowania naukowo-badawcze WAT. Możliwościom uczelni,
jako centrum eksperckiego dla MON, rektor
poświęcił wiele uwagi w trakcie prezentacji,
ponieważ armia jutra to armia oparta na
technologii, zaawansowanej wiedzy i wyrafinowanej logistyce.
Po oficjalnej części spotkania goście
w towarzystwie rektora udali się do Zakładu Konstrukcji Specjalnych i Balistyki na
Wydziale Mechatroniki. Dyrektor Zakładu, płk dr inż. Ryszard Woźniak, przedstawił opracowane w instytucie systemy
uzbrojenia żołnierza, w tym m.in. karabinek bezkolbowy wz. 2005 Jantar-M, będący
propozycją Akademii do wprowadzenia na
uzbrojenie indywidualne żołnierzy SZ RP
oraz UKM-2000, najnowocześniejszy karabinek w swojej klasie. Uwagę gen. Ojrzanowskiego zwrócił bezkolbowy karabinek
Beryl. Dyrektor Zakładu Maszyn Inżynieryjnych Wydziału Mechanicznego, prof. dr
hab. inż. Stanisław Konopka, zapoznał gości
z pracami prowadzonymi wspólnie z przemysłem. Przykładem tej współpracy był
demonstrowany zdalnie sterowany pojazd
wielofunkcyjny „Lewiatan”. Generał został
także poinformowany o badaniach i testach,

przy ul. Foksal 6 została wyłożona
Księga Kondolencyjna, do której,
w imieniu całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej, wpisał się rektor-komendant WAT, gen.
bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. Treść wpisu poniżej.

Wojskowa Akademia Techniczna z głębokim bólem i żalem żegna Pana
Profesora Bronisława Geremka, wielkiego Polaka, wybitnego męża stanu,
patriotę i dyplomatę.
Odszedł od nas człowiek bez reszty oddany sprawom Polski i Polaków,
nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia, którego zasługi dla wolnej ojczyzny i Europy nie jesteśmy w stanie opisać żadnymi słowami.
Poruszeni tą tragedią, składamy wyrazy współczucia rodzinie Pana
Profesora. Łączymy się z Państwem w ogromnym smutku.
W imieniu Senatu, pracowników i studentów Wojskowej Akademii Technicznej, rektor-komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

jakie prowadził Wydział nad najnowszym
„dzieckiem” naszych sił zbrojnych, czyli
kołowym transporterem opancerzonym
„Rosomak”. Na Wydziale Elektroniki goście
zapoznali się z zakresem prac badawczych,
jakie można przeprowadzić w akredytowanej komorze bezodbiciowej do pomiarów
kompatybilności elektromagnetycznej. Kolejnym punktem wizyty był Instytut Optoelektroniki. Tam goście odwiedzili laboratoria teledetekcji laserowej, biodetekcji oraz
akredytowane laboratorium optoelektroniki. W laboratorium teledetekcji obejrzeli
m.in. laserowe symulatory strzelań. Dłużej
zatrzymali się przy lidarze do zdalnego wykrywania obecności areozoli chemicznych
i biologicznych.
Jerzy Markowski
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PRZEGLĄD PRASY
Ukazały się kolejne numery czasopism wydawanych przez Redakcję Wojskową (www.
redakcjawojskowa.pl), dostępne w naszej Bibliotece Głównej.
PRZEGLĄD WOJSK LĄDOWYCH
nr 8/2008
Miesięcznik poświęcony tematyce wojsk lądowych na szczeblu taktycznym. W numerze m.in.:
– „Wojska obrony przeciwlotniczej wojsk
lądowych w 2008 roku” – wywiad z szefem WOPL Wojsk Lądowych, gen. bryg.
Zdzisławem Antczakiem,
– „Osłona przeciwlotnicza w ugrupowaniu
przeciwnika”,
– „Artyleryjskie pociski kierowane”,
– „Warunki ograniczonej widoczności elementem środowiska działań”,
– „Przygotowanie dywizjonu przeciwlotniczego KUB do strzelań”,
– „Zniszczyć pocisk pociskiem”,
– „Działalność sił unijnych”,
– „Funkcjonowanie oficera szkoleniowego
w sztabie PRT MeS”,
– „Sprzęt przeciwminowy w Afganistanie”,
– „Mianowanie na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy”,
– „Bojowy wóz piechoty Puma”.
PRZEGLĄD SIŁ POWIETRZNYCH
nr 8/2008
Miesięcznik poświęcony tematyce lotniczej na
szczeblu taktycznym. W numerze m.in.:
– „80 lat «Przeglądu Sił Powietrznych»”,
– „Przyszłość powietrznego pola walki”,
– „Wypadki lotnicze”,
– „Ocena taktyczna sił powietrznych
NATO”,
– „Europejskie bojowe bezzałogowe statki
powietrzne”,
– „Z wizytą u francuskich przeciwlotników”,
– „Bombowce strategiczne USAF”.
PRZEGLĄD MORSKI nr 8/2008
Miesięcznik poświęcony tematyce morskiej na
szczeblu taktycznym. W numerze m.in.:
– „Rozwój wielkich ﬂot”,
– „Przypadek statku «Le Ponant»”,
– „Ćwiczenia «Northern Coasts 2007»”,
– „Urządzenia i systemy optoelektroniczne
w marynarce wojennej (cz. II)”,
– „Operacja iracka a problem ochrony dóbr
kultury”,
– „Nowe okręty Standard Flex Danii”,
– „Bezzałogowe jednostki pływające Draco”,
– „Symulator mostka nawigacyjnego”,
– „Z Życia ﬂot”,
– „Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz”.
E.D.

GodŁo

dla NaJlePszyCH

W gronie laureatów XVIII Konkursu „Teraz Polska”, promującego najlepsze polskie produkty i usługi, znalazł się aparat do terapii polem magnetycznym oraz
energią świetlną VIOFOR JPS System Clinic produkowany przez ﬁrmę Med & Life
z Komorowa, którego współtwórcą jest zespół naukowców z WAT w składzie:
gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, dr inż. Mirosław Kwaśny, mgr inż. Andrzej Gietka.
Celem tegorocznej edycji konkursu
było wyłonienie i nagrodzenie Godłem
„Teraz Polska” najbardziej nowatorskich rozwiązań, przedsiębiorstw wdrażających innowacje w praktyce oraz promowanie
naukowców i inżynierów opracowujących innowacyjne rozwiązania technologiczne. Inicjatywa ta nawiązuje do Strategii Lizbońskiej oraz rządowego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”
2007-2013, mającego przyczynić się do lepszego dostosowania oferty sektora nauki do potrzeb przedsiębiorstw, co może dodatnio
wpłynąć na zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki.
Przyznanie Godła „Teraz Polska” produktowi, którego współautorami byli na-

koNsorCJUM

ukowcy z WAT z pewnością potwierdza ich
najwyższe kompetencje i jest najlepszym
przykładem dostosowania
oferty współpracy przedstawicieli świata nauki do potrzeb przedsiębiorstw oraz
transferu nowoczesnych rozwiązań do gospodarki. Aparat
do terapii polem magnetycznym i energią świetlną Viofor
JPS jest z sukcesem stosowany
w rehabilitacji, leczeniu lub
wspomaganiu leczenia schorzeń i chorób oraz profilaktyce. Godło „Teraz Polska” to
kolejne wyróżnienie dla tego
urządzenia. Poprzednio zostało nagrodzone w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości na Polski Produkt Przyszłości w kategorii Wyrób Przyszłości.
Jerzy Markowski

z NaszyM UdziaŁeM

11 lipca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się uroczystość podpisania listu
intencyjnego w sprawie powołania konsorcjum naukowego pomiędzy Avio Polska Sp. z o.o., Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską i WZL
Nr 4 z Warszawy. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.
Zdaniem wicepremiera Pawlaka, powstające konsorcjum naukowe to bardzo
dobry przykład łączenia przemysłu z nauką oraz współpracy firm krajowych i zagranicznych.
Strony nawiązujące współpracę reprezentowali: Krzysztof Krystowski – Avio Polska
Sp. z o.o., prof. Włodzimierz Kurnik – PW,
gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
– AT i Jan Piotrowski – WZL4 SA. Celem
współpracy będzie przygotowanie projektu,
wspólnej realizacji oraz przyszłej eksploatacji
Laboratorium Badawczego. Główne laboratorium powstanie w Rembertowie na terenie
WZL4. Jednocześnie przewiduje się budowę
i wyposażenie laboratoriów badawczych na
terenie PW i WAT, finansowanie wyjazdów
za granicę studentów, doktorantów oraz kadry naukowej obu uczelni w celach badawczych i szkoleniowych do analogicznych laboratoriów i ośrodków badawczych, a także
udostępnienie PW oraz WAT obiektów na
terenie Rembertowa dla celów dydaktycznych i naukowo-badawczych.

Politechnika Warszawska oraz Wojskowa Akademia Techniczna, tworząc wspólnie
komponent naukowo-intelektualny projektu, zobowiązały się do powołania konsorcjum naukowo-technologicznego. Projekt
konsorcjum obejmie budowę trzech laboratoriów prowadzących wspólnie zaawansowane badania w zakresie aerodynamiki
przepływów turbinowych. Prof. Włodzimierz Kurnik zwrócił uwagę, że polskie
uczelnie chcą przyczyniać się do wzrostu
konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Potrzebujemy jednak odpowiednich partnerów, którzy wykorzystają wyniki prowadzonych badań w praktyce
– dodał. Łączny koszt inwestycji wyniesie
około 50 mln euro.
Nasza uczelnia ma niebawem przygotować szczegółowy projekt wyposażenia
laboratoriów badawczych na terenie WAT
wraz ze wstępnym kosztorysem oraz brać
udział w procesie organizacyjnym nowo
powstałego podmiotu.
Jerzy Markowski

Aktualności 7

o TeGoroCzNeJ rekrUTaCJi w skrÓCie

14 lipca br., po obradach centralnej komisji rekrutacyjnej oraz wydziałowych
komisji rekrutacyjnych, zakończył się pierwszy etap tegorocznej rekrutacji na
studia do Wojskowej Akademii Technicznej. Ogółem, na podstawie punktów
rankingowych, na studia dzienne w naszej Alma Mater przyjęto 2642 osoby:
2358 osób na studia cywilne i 284 osoby na tzw. studia mundurowe, tj. w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Na pierwszy rok studiów stacjonarnych
na poszczególne kierunki zostało przyjętych: budownictwo (WIG) – 270 osób na
studia cywilne i 10 na studia mundurowe;
chemia (WTC) – 199 na studia cywilne
i 10 na studia mundurowe; elektronika i telekomunikacja (WEL) – 386 na studia cywilne i 100 na studia mundurowe; geodezja
i kartografia (WIG) – 231 na studia cywilne i 15 na studia mundurowe; informatyka
(WCY) – 313 na studia cywilne i 30 na studia mundurowe; inżynieria bezpieczeństwa
(WMT) – 87 na studia cywilne; inżynieria
materiałowa (WTC) – 66 na studia cywilne;
logistyka (WME) – 227 na studia cywilne
i 29 na studia mundurowe; lotnictwo i ko-

smonautyka (WMT) – 125 na studia cywilne i 22 na studia mundurowe; mechanika
i budowa maszyn (WME) – 180 na studia
cywilne i 28 na studia mundurowe; mechatronika (WMT) – 194 na studia cywilne i 40 na studia mundurowe; zarządzanie
(WCY) – 170 na studia cywilne.
W porównaniu z rokiem ubiegłym,
o przyjęcie na pierwszy rok studiów cywilnych do WAT ubiegało się o 10 proc. kandydatów więcej i o tyle osób więcej otrzymało
tę szansę. Jeśli zaś chodzi o studia mundurowe, tj. w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, mimo iż Ministerstwo
Obrony Narodowej zwiększyło limit przyjęć
aż o 80 proc., rywalizacja o miejsce na studiach była zażarta. I tak np. o jedno miejsce
na kierunku budownictwo (tu padł absolutny
rekord) ubiegało się 7,2 kandydata. Dodatkowy nabór na mniej oblegane kierunki na
studiach stacjonarnych, tj. na inżynierii materiałowej, elektronice i telekomunikacji był
prowadzony do połowy września. Obszerne
podsumowanie tegorocznej rekrutacji na
studia do WAT zaprezentujemy w kolejnym
numerze „Głosu Akademickiego”.

PRZEGLĄD PRASY
Prawdziwa reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest dopiero przed nami. Zacząłbym od strategii rozwoju na najbliższe lata,
która identyfikowałaby jego zadania i cele
z punktu widzenia potrzeb państwa. Dopiero
na tej podstawie powinny być formułowane
szczegółowe zasady i rozwiązania. [...] Uczelnie i rektorzy poruszają się trochę intuicyjnie
i, niestety, co chwilę są czymś zaskakiwani.
Brakuje nam drogowskazów pokazujących
kierunki rozwoju całego systemu szkolnictwa
wyższego i nauki. Zawsze optowałem za tym,
abyśmy najpierw opracowali strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, a dopiero potem
zastanowili się nad konkretnymi rozwiązaniami i koniecznymi do ich wcielenia aktami
prawnymi. Mam nadzieję, że dyskusja, jaka
się obecnie toczy nad projektem założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
zaowocuje stworzeniem takiej właśnie strategii i dopiero wtedy będzie można sensownie
mówić o kolejnej zmianie reguł [...]

Elżbieta Dąbrowska

PaMiĘĆ PowsTaNia

Fot. Archiwum WAT

30 lipca 2008 r. przed pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom Obwodu AK
„Żywiciel” rozpoczęły się uroczystości
związane z 64. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dzielnicy Bemowo,
na terenie której znajduje się WAT. Uczelnię podczas uroczystości reprezentował
poczet sztandarowy oraz delegacja nauczycieli akademickich i podchorążych.
Na uroczystości przybyli: burmistrz
Dzielnicy Bemowo mgr Jarosław Dąbrowski i przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo, proboszcz parafii pw. M.B. Ostrobramskiej ks. prał. płk Jan Domian oraz dowódca
Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierz
Gilarski, jego zastępca płk dr Wiesław Grudziński, prorektor WAT prof. dr hab. inż.
Radosław Trębiński, szef Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego płk mgr inż. Włodzimierz Stankowski, delegacje Policji, Straży Miejskiej oraz licznie zebrani weterani
tamtych wydarzeń. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego.

Zabierając głos, burmistrz Dzielnicy Bemowo powiedział m.in.: 1 sierpnia 1944 roku
był dniem radości, kilkuletni terror zakończył
się wybuchem powstania, nadzieją na odzyskanie wolności wywalczonej własnymi rękami. W tym dniu żołnierze AK wraz z pełnymi
entuzjazmu mieszkańcami Stolicy rozpoczęli
nierówną walkę, oczekując szybkiej pomocy
Aliantów. Niestety z przyczyn politycznych,
tak ważnego wsparcia nie otrzymali.
Na zakończenie uroczystości gospodarze, goście i przybyłe delegacje złożyli wieńce przed pamiątkową tablicą, hejnalista odegrał Śpij kolego i oddano salwę honorową.
Następnie udali się na mszę św. w intencji
poległych w boju i zmarłych w minionych
latach powstańców. Sprawował ją ks. prał.
płk Jan Domian, a okolicznościowe kazanie
wygłosił ks. kpt. Witold Mach, kapelan WAT.
Po mszy odbył się okolicznościowy program
kulturalny pt. Listy z licytacji w wykonaniu
Hanny Chojnackiej-Gościniak, Jana Oleszkowicza i Michała Muskata.
Jerzy Markowski

Nie ma prostych recept, rozmowa z prof.
Januszem Janeczkiem, rektorem Uniwersytetu Śląskiego, „Forum Akademickie”
nr 7-8/2008
***
[...] Bogactwo nauki bierze się z różnorodności jej źródeł i swobody myśli. Spętanie jej
jakimikolwiek więzami, narzucenie „jedynie
słusznych” kanonów rozumowania, zmonopolizowanie przez jeden tylko paradygmat,
a nawet zniewolenie nazbyt sztywnymi zasadami formalnymi – prowadzi w prostej linii do jej uwiądu! Stosowanie zaś do oceny
dorobku uczonego kryteriów parametrycznych jest wprawdzie wygodne – zamiast dogłębnej analizy jego prac wystarczy w tym
celu jedynie zsumować odpowiednie punkty – ale nie umożliwia odróżnienia faktycznej wartości naukowej tysiącstronicowego
dzieła o niczym od zapisanego na skrawku
kartki równania E=mc2.
Wacław Pertyński, Bilet na „Titanica”, „Forum Akademickie” nr 7-8/2008

Wybr. E. D.
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ŚwiĘTo woJska PolskieGo
Uroczystości w WAT...
14 sierpnia br., na dziedzińcu gmachu
głównego, w obecności najwyższych władz
Akademii i z pełnym ceremoniałem wojskowym, obchodziliśmy w naszej uczelni Święto Wojska Polskiego. Centralnym
punktem uroczystości było wręczenie oficerom i pracownikom cywilnym WAT odznaczeń oraz medali przyznanych przez
ministra obrony narodowej.
Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, medale Siły Zbrojne
w Służbie Ojczyzny z rąk rektora-komendanta WAT, gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, otrzymali: złote – Zenon
Komorek i Bohdan Sierant; srebrne – Da-

riusz Chaładyniak, Tomasz Durejko, chor.
sztab. Jarosław Jabłoński, st. sierż. Dariusz
Klik, st. chor. Zbigniew Majewski, Leszek
Nowosielski, Cezary Senderowski, Halina
Suszczyńska, Zbigniew Zarański i Andrzej
Ziółkowski; brązowe – kpt. Piotr Bawoł, kpt.
Jarosław Koszela, Mirosław Morawski, Krystyna Wierzejska, Grażyna Zając.
W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, medale Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymały następujące osoby: złote – Krzysztof Bielec,
ppłk. Leszek Derlukiewicz, Andrzej Dukata, Elżbieta Jancik, Bożena Knys-Wojtasik,
ppłk. Wiesław Mielniczuk, ppłk. Tomasz
Miszczak, mjr Andrzej Morka, Edward Powiada, ppłk. Ryszard Szplet, ppłk. Bogusław
Trzciński; srebrne – mjr Grzegorz Czopik,
kpt. Mirosław Czyżewski, Joanna Ćwirko, mjr Marek Filipowicz, mjr Bolesław
Giemza, mjr Mariusz Gontarczyk, Elżbieta Iwanicka, Paweł Jóźwik, mjr Paweł Kamiński, mjr Jakub Kaźmierczak, Dariusz
Kaźmierski, ppłk. Andrzej Knap, Robert
Kossowski, mjr Piotr Kurzyk, Bogdan Lila,
Beata Malarz, kpt. Krzysztof Namysł, mjr
Paweł Niedziejko, mjr Zbigniew Piotrowski, Tadeusz Piątkowski, Grażyna Rogowska, mjr Robert Rogólski, kpt. Radosław
Sekunda, st. chor. Jacek Siedlecki, kpt. Bogusław Siodłowski, mjr Tadeusz Sondej,
kpt. Piotr Sprawka, Elżbieta Szczepaniak,
mjr Leszek Tischner, kpt. Jacek Warcholski, kpt. Marcin Warcholski, mjr Jarosław
Zelkowski; brązowe – kpt. Konrad Borowiecki, ppłk Ryszard Chmielewski, Elżbieta Dąbrowska, kpt. Marcin Gałuszkiewicz,
Bożena Rochala, sierż. Zbigniew Szlachta,
mjr Jarosław Ziółkowski.
W swoim wystąpieniu rektor-komendant WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk podkreślił, że Wojskowa Akademia
Techniczna jest bardzo dobrze postrzegana
zarówno przez resort obrony narodowej,
jak i najwyższe władze państwowe, dlatego

ma realne szanse stać się najważniejszym
dla MON centrum badawczo-eksperckim.
Zaznaczył też, że fakt ten, zestawiony z modernizacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego
w Wojsku Polskim, w ramach procesu profesjonalizacji, otwiera przed Wojskową Akademią Techniczną imponujące perspektywy
rozwojowe. Przyszłość Akademii związana
jest ściśle z resortem obrony narodowej i instytucjami wchodzącymi w system bezpieczeństwa państwa. Taka jest strategia uczelni na
najbliższe lata – powiedział gen. Mierczyk.
Elżbieta Dąbrowska
Jerzy Markowski

Uroczystości centralne
Centralne obchody Święta Wojska Polskiego i 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej
rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej WP, celebrowaną przez biskupa polowego WP, gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Uczestniczyli w niej m.in. wicepremier
Grzegorz Schetyna, minister obrony narodowej Bogdan Klich, wiceministrowie,
szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor, generalicja, weterani, kadra

Fot. Grzegorz Rosiński, Aleksander Z. Rawski
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Fot. Grzegorz Rosiński, Elżbieta Dąbrowska

Zbrojnych, prezydent RP Lech Kaczyński
dokonał przeglądu pododdziałów i przyjął meldunki od ich dowódców. W swoim
przemówieniu podkreślił, że polska armia
jest instytucją niezastąpioną, która wskazuje na siłę i prestiż państwa, a także instytucją, która w skrajnej sytuacji musi potrafić
przystąpić do akcji obronnej. Uroczystość
zakończył efektowny pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej WP oraz
krótka defilada pododdziałów WP.
Ostatnim oficjalnym punktem obchodów
Święta Wojska Polskiego była widowiskowa
Defilada Wojskowa. Uczestniczyło w niej ponad 1200 polskich żołnierzy oraz pododdziały
reprezentacyjne z Francji, Niemiec, Ukrainy,
Słowacji i Litwy. Nie zabrakło pododdziału
podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, którym dowodził kpt. Marcin Bomba. Ze względu na złe warunki atmosferyczne zabrakło statków powietrznych, ale można
było z bliska zobaczyć polski sprzęt: SKORPIONA 3, HMMWV, przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9K33M2 OSA-AK, samobieżną armatohaubicę kalibru 152 mm wz. 1977

oficerska, harcerze i mieszkańcy Warszawy, a także przedstawiciele armii Litwy,
Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec
i Słowacji.
Tuż po nabożeństwie, na dziedzińcu
Belwederu, nastąpiło wręczenie ośmiu nominacji generalskich oraz licznych odznaczeń, m.in. Orderu Orła Białego, Orderu
Odrodzenia Polski, Orderu Krzyża Wojskowego, Wojskowego Krzyża Zasługi oraz
Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu. Za
wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, rektor-komendant
WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, otrzymał z rąk prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski.
W południe, w strugach deszczu, odbyła
się uroczysta odprawa wart przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Na Placu Piłsudskiego zgromadziły się najwyższe władze wojskowe i państwowe, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego, a także liczni mieszkańcy stolicy. Zwierzchnik Sił

DANA, bojowy wóz piechoty BWP-1, czołg
PT-91 oraz czołg LEOPARD 2A4.
Monika Lewińska
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MeTrolodzy z wizyTĄ w

21 sierpnia br. do Wojskowej Akademii
Technicznej, w towarzystwie dyrektora
Wojskowego Centrum Metrologii, Naczelnego Metrologa WP, mgr. inż. Stanisława Dąbrowskiego, przybyła delegacja metrologów Sił Zbrojnych Hiszpanii. Goście: płk Manuel Engo i mjr Maria
Angeles Mari przebywali w Polsce w ramach dwustronnej współpracy pomiędzy metrologiami obu armii.
Choć głównym celem wizyty było zapoznanie się z polskimi wojskowymi ośrodkami metrologicznymi, to metrolodzy hiszpańskiej armii pragnęli również poznać
możliwości techniczne, wyposażenie i główne obszary prac prowadzonych w laboratoriach Wydziału Elektroniki i Instytutu
Optoelektroniki WAT.
Gości powitał JM Rektor Wojskowej
Akademii Technicznej, gen. bryg. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk, a ppłk mgr inż.

wykorzysTaĆ

Marek Malawski zapoznał ich ze strukturą
i głównymi zadaniami naszej Alma Mater.
Ponieważ system kształcenia kadr na potrzeby Sił Zbrojnych Hiszpanii jest zupełnie
inny niż w naszym kraju, temat ten wzbudził ożywioną dyskusję.
Następnie goście, oprowadzani przez dr.
inż. Jacka Jakubowskiego z Wydziału Elektroniki, zwiedzali wybrane obiekty naszej
Akademii. Z dużym zainteresowaniem obserwowali bazę dydaktyczną Laboratorium
Podstaw Metrologii i Miernictwa Elektronicznego, wykorzystywaną m.in. w procesie
kształcenia przyszłych metrologów Wojska
Polskiego oraz wyposażenie i prace prowadzone w Laboratorium Systemów Pomiarowych. Duże wrażenie wywarł na nich pobyt
w Laboratorium Miernictwa Optoelektronicznego, po którym oprowadzał dr hab.
inż. Zbigniew Bielecki, prof. WAT. Bardzo
konkretne, fachowe tematy poruszano podczas zwiedzania akredytowanego Laborato-

PoTeNCJaŁ

Uważam, że dotychczasowy wspaniały
dorobek i ogromny potencjał naukowo-badawczy WAT powinny być wykorzystane dla rozwoju Mazowsza. Mam nadzieję, że uczelnia przyczyni się do rozwoju
przedsiębiorczości na jego terenie – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który 28 sierpnia br. odwiedził naszą uczelnię.
To była druga wizyta marszałka Struzika w Akademii – po raz pierwszy odwiedził
naszą Alma Mater w styczniu 2007 r. Tym
razem podczas wizyty w WAT towarzyszyli
mu: Stefan Kotlewski – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Tomasz Sławiński
– zastępca dyrektora Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Warszawie oraz
Jan Kukułka – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie
Marszałkowskim. Głównym celem spotkania
było nawiązanie współpracy między Urzędem Marszałkowskim a WAT oraz znalezienie takich obszarów i zakresów współpracy,
które mogą posłużyć rozwojowi przedsiębiorczości w regionie mazowieckim.
Z aktualną strukturą organizacyjną, podstawami prawnymi funkcjonowania naszej
uczelni, jej statusem, zasadami finansowania,
obecnym systemem kształcenia podchorążych
i studentów cywilnych, z zadaniami, jakie
Akademia realizuje na rzecz nie tylko MON,
ale także bezpieczeństwa państwa, z dziedzinami, w jakich nasze zespoły badawcze osią-

waT

rium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki, w którym gości
podejmował dr inż. Leszek Nowosielski.
Na zakończenie wizyty w WAT delegacja
metrologów Sił Zbrojnych Hiszpanii zwiedziła akredytowane Laboratorium Instytutu
Optoelektroniki, gdzie funkcję gospodarza
pełnił dr inż. Jacek Janucki.
Grzegorz Sundman

dla rozwoJU

gnęły międzynarodowe sukcesy, a także udziałem uczelni w priorytetowych programach
badawczych, w programach technologicznych
NATO, EDA, UE, a także rolą, jaką spełnia
w platformach technologicznych, centrach
doskonałości, konsorcjach naukowo-przemysłowych i pracach eksperckich, zapoznał
gości rektor-komendant WAT, gen. bryg. dr
hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
Z bazą naukowo-dydaktyczną i szkoleniową WAT oraz niektórymi obszarami
badań prowadzonych w WAT marszałek
Struzik i towarzyszący mu urzędnicy mieli
okazję zapoznać się osobiście podczas krótkiego rekonesansu po uczelni.
Dziekan Wydziału Mechatroniki, prof.
dr hab. inż. Aleksander Olejnik, opowiadał
m.in. o lotnictwie i kosmonautyce – najnowszym kierunku kształcenia uruchomionym przez wydział. W należącym do WMT
hangarze goście mieli okazję obejrzeć modele samolotów i awionetek wykorzystywane do praktycznych zajęć ze studentami.
Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych i Balistyki WMT, płk dr inż. Ryszard
Woźniak, zaprezentował prace zakończone
i wdrażane w Zakładzie w ciągu ostatnich
7 lat, takie jak systemy uzbrojenia indywidualnego żołnierza, w tym m.in. uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000,
system broni i amunicji obezwładniającej
SBAO-40, czy też modułowy system broni
strzeleckiej kalibru 5,56 mm opracowywany
obecnie dla polskich sił zbrojnych.

waT

Mazowsza

Po Zakładzie Techniki Laserowej Instytutu Optoelektroniki oprowadzał dyrektor
instytutu, płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz. O zastosowaniu laserów w medycynie i innych nowoczesnych technologiach
opowiadał dr inż. Marek Skórczakowski.
O laserach bezpiecznych dla oka mówił dr
hab. inż. Waldemar Żendzian. Z praktycznym wykorzystaniem laserów do czyszczenia i konserwacji dzieł sztuki zapoznał gości
dr hab. inż. Jan Marczak.
O najbardziej zaawansowanych pracach
naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie Chemii, m.in. w zakresie ciekłych
kryształów, opowiadali: dziekan Wydziału
Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab.
inż. Krzysztof Czupryński oraz kierownik
Zakładu Chemii prof. dr hab. inż. Roman
Dąbrowski. Na WNT goście zwiedzili Laboratoria Syntezy i Chromatografii, po których,
obok dziekana, oprowadzał dyrektor Instytutu
Chemii prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.
Elżbieta Dąbrowska

Fot. Grzegorz Rosiński
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koNfereNCJa

zaiNaUGUrowaŁa TeGoroCzNe

Fot. Ryszard Radziejewski

Nie jest dziełem przypadku, że konferencja na temat nowoczesnych technologii w systemach uzbrojenia ma swoją inaugurację w scenerii XVI Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego – podkreślił na początku swego wystąpienia Bogdan Klich,
minister obrony narodowej. Targi w Kielcach urosły do jednej z największych
i najważniejszych wystaw przemysłu obronnego w Europie Centralnej. W dniach
8-11 września br. prawie 400 wystawców branży zbrojeniowej z 22 krajów prezentowało swoje najnowocześniejsze produkty dla wojska.
Na konferencję „Nowoczesne technologie w systemach uzbrojenia”, obok szefa
resortu obrony, przybyli generałowie i oficerowie WP, przedstawiciele instytucji MON,
prezesi i dyrektorzy firm przemysłu obronnego. Słuchaczy było tak wielu, że sala konferencyjna pękała w szwach. Minister Klich
wyraził zadowolenie z faktu, że grono kompetentnych osób podczas konferencji będzie
się zastanawiać, w jakim kierunku powinny iść prace przemysłu obronnego, badania
rozwojowe, aby uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla polskich sił zbrojnych spełniały najwyższe wymagania dla współczesnego pola
walki. Z przyjemnością przyjąłem patronat
nad konferencją, która ma tak szczytny cel
– dodał minister, dziękując rektorowi-komendantowi WAT, gen. bryg. dr. hab. inż.
Zygmuntowi Mierczykowi za zorganizowanie konferencji.
Szef MON podkreślił też, że tematyka
konferencji wpisuje się w kalendarz prac nad
transformacją Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza
w tak istotnym jej segmencie, jakim jest ich
modernizacja. Wypracowane w gronie naukowców, przedstawicieli przemysłu obronnego i polskiego wojska, a więc bezpośrednich użytkowników nowoczesnych technologii,
wnioski, opinie i rekomendacje będą dla mnie
i całego Wojska Polskiego – jak to określił minister – cenną podstawą do dalszej efektywnej realizacji zadań modernizacyjnych, jakie
przed nami stoją lub stać będą w przyszłości.
Jednocześnie minister zapewnił zebranych,
że w perspektywie długoterminowej resort
obrony będzie miał takie środki, które pozwolą zapewnić zmodernizowanie potencjału technicznego naszych sił zbrojnych.
Zaakceptował również ideę cyklicznego organizowania tego typu spotkań. Zasadnicza
część merytoryczna konferencji odbędzie się
18 września br. w WAT.
Następnie gen. bryg. Marek Ojrzanowski, dyrektor Departamentu Transformacji
MON, przedstawił przyjętą już w resorcie wizję transformacji naszych sił zbrojnych w perspektywie roku 2030. Strategia
jej przeprowadzenia, kształt i oczekiwane
rezultaty transformacji stanowiły główną
treść prezentacji generała.
Do swego przedmówcy nawiązał rektor-komendant WAT, zastanawiając się, jakimi

drogami dojść do celów czy też dalekosiężnych zadań nakreślonych w wizji siły zbrojne 2030. Zwracając uwagę na system pozyskiwania sprzętu i uzbrojenia wojskowego
w Polsce, gen. bryg. dr hab. inż. Z. Mierczyk
podkreślił, iż poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki naukowo-innowacyjnej
i przemysłowej jesteśmy w stanie opracować
programy obronne, które doprowadzą do
osiągnięcia nowych zdolności przez nasze
siły zbrojne. Chodzi o to, by z innym niż
do tej pory podejściem, w sposób ściśle
zdefiniowany, formułować przyszłe zdolności, jakie będzie można osiągnąć w wyniku badań rozwojowych, np. osiągnięcie
trzykrotnie większej odporności pancerza
lub zwiększonej dwukrotnie przebijalności
przez nową amunicję. Tak postępuje NATO
i EDA. Korzyścią dodatkową z tak stawianych zadań naukowych jest również to, że
przemysł „mówi tym samym językiem co
nauka”, a gestorzy rozumieją się z ośrodkami naukowymi i przemysłem. Generał
postulował też silniejsze włączenie badań
naukowych i prac studyjnych do procesów
pozyskiwania uzbrojenia.
Generał Mierczyk omówił szczegółowo
monografię wydaną staraniem naukowców z WAT, przy współudziale naukowców
i ekspertów z innych ośrodków naukowych,
przemysłu i instytucji MON. Celem publikacji, która swą premierę miała na kieleckim Salonie, jest służenie radą decydentom
w prognozowaniu przeskoku technologicznego. W jakich kierunkach powinniśmy
pójść?, Jakie technologie są istotne w przyszłości?, Jakie z nich są osiągalne w kraju?
– na takie pytania stara się odpowiedzieć
grono kompetentnych naukowców w monografii, która stanowić będzie podstawę do
dyskusji na konferencji w naszej Alma Mater (szerzej o monografii na str. 41).
Na kieleckiej inauguracji konferencji nie
mogło zabraknąć wypowiedzi przedstawicieli przemysłu obronnego. I tak Edward
Nowak, prezes Zarządu Bumar SA, przedstawił prezentację „Polski przemysł obronny
partnerem MON w procesie transformacji
technicznej sił zbrojnych”, gdzie na przykładzie Bumaru wskazywał na potrzebę
transformacji całego polskiego przemysłu
obronnego. Konsolidacja firm z tej branży

MsPo

na świecie już się niemal dokonała na poziomie narodowym lub międzynarodowym.
Postulowana reorganizacja i restrukturyzacja ma sprawić, że polska zbrojeniówka stanie się konkurencyjna na rynku.
Wojciech Patoła, prezes Zarządu Bumar Łabędy, zaprzeczył, że broń pancerna
jest już bezużyteczna na polu walki, przedstawiając „Przemysłową koncepcję czołgu
XXI wieku” wykonanego przez polskich
konstruktorów i w polskich zakładach przemysłowych. Na zakończenie konferencji
„Koncepcję uruchomienia produkcji nowoczesnej broni strzeleckiej Wojska Polskiego”
zaprezentował Tomasz Nita, prezes Zarządu
Fabryki Broni w Radomiu.
Po programowej części konferencji odbyła się dyskusja, w której głos zabrał m.in.
koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego Paweł Soroka. Innych chętnych do zabrania głosu generał Mierczyk zaprosił do
WAT na 18 września br., gdzie odbędzie się
druga, całodniowa część konferencji.
Na MPSO 2008 swoje stoisko w sektorze
D-21 miała nasza uczelnia. Prezentowaliśmy na nim wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze WAT opracowane z myślą
o wdrożeniu przez polski przemysł obronny.
Znalazły się tam eksponaty i plansze proponujące najnowsze rozwiązania w zakresie
uzbrojenia i sprzętu wojskowego opracowane przez zespoły z Wydziałów: Mechanicznego, Mechatroniki i Elektroniki oraz Instytutu Optoelektroniki. Mjr dr inż. Zbigniew
Piotrowski z WEL prezentował prototyp
opracowanego przez siebie mikrotelefonu
z funkcją skrytej autoryzacji korespondenta w łączach telekomunikacyjnych, który
pretendował do tegorocznej nagrody targowej DEFENDER 2008. Prezentowano także
planszę Polskiej Platformy Technologicznej
Systemów Bezpieczeństwa, której inicjatorem i koordynatorem działań jest WAT.
Jerzy Markowski
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SENAT POSTANOWIŁ

•

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.:
• wprowadził zmiany do uchwały Nr 151/
II/2008 Senatu WAT z dnia 24 kwietnia
2008 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, wymiaru pensum dydaktycznego
dla poszczególnych stanowisk, rodzajów
zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum, zasad obliczania godzin
dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim
Akademii prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
• uchwalił korektę planu rzeczowo-ﬁnansowego WAT na rok 2008
• pozytywnie zaopiniował wniosek prorektora ds. kształcenia o powołanie mgr
Elżbiety Twardowskiej na kierownika
Studium Języków Obcych WAT, na kadencję 2008-2012

NoMiNaCJe

pozytywnie zaopiniował wniosek prorektora ds. kształcenia o powołanie dr.
Saturnina Przybylskiego na kierownika
Studium Wychowania Fizycznego WAT,
na kadencję 2008-2012
• zgodnie z uchwałą Senatu WAT nr 105/
II/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ustalenia „Kryteriów i trybu oceny
funkcjonowania administracji centralnej Wojskowej Akademii Technicznej
w kadencji 2005-2008”, przyjął sprawozdanie komisji ds. oceny funkcjonowania
administracji centralnej WAT
• wyraził zgodę na obciążenie mienia WAT,
w związku z realizacją robót budowlanych: modernizacją Akademika Wojskowego, modernizacją i remontem Domu
Asystenta, modernizacją stołówki nr 4
(bud. 22), adaptacją budynku do potrzeb
Instytutu Optoelektroniki, modernizacją
i remontem Domu Studenckiego nr 2.
Na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2008 r.:
• na podstawie wniosku złożonego do Kapituły Godności Honorowych WAT wy-

różnił dr. hab. inż. Grzegorza Różańskiego wpisem do „Złotej Księgi Dokonań
Wojskowej Akademii Technicznej”
• wyraził zgodę na utworzenie z Avio Polska Sp. z o.o. oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 SA, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą:
Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” spółka z o.o.
• wprowadził zmiany w Statucie WAT, stanowiącym załącznik do uchwał: Nr 40/
II/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. i Nr 71/
II/2006 z dnia 12 października 2006 r. Senatu Wojskowej Akademii Technicznej.
Pełną treść wszystkich uchwał podjętych
przez Senat WAT na posiedzeniach w dniach
26 czerwca i 3 lipca 2008 r. można znaleźć
na stronie: www.wat.edu.pl

wrĘCzoNe

Spotkanie miało niezwykle uroczystą
oprawę. Po wprowadzeniu sztandaru Akademii, odegraniu hymnu państwowego,
JM Rektor-Komendant WAT wręczył licznej grupie zasłużonych pracowników uczelni
odznaczenia i medale przyznane przez ministra obrony narodowej z okazji Święta Wojska Polskiego. Generał Mierczyk podziękował zarówno odznaczonym, jak i członkom
Senatu oraz kierowniczych władz uczelni,
których kadencja minęła 31 sierpnia br., za
rzetelną i pełną poświęcenia pracę dla dobra
Akademii. Każdemu z senatorów minionej
kadencji rektor-komendant złożył osobiste
podziękowania, wręczając list gratulacyjny.
Następnie ich miejsce zajęło 48 nowych
senatorów wybranych w maju br. na kadencję 2008-2012. Z rąk JM Rektora-Komen-

danta odebrali oni akty nominacyjne oraz
zaktualizowany egzemplarz Statutu WAT,
podstawowego dokumentu ich pracy.
31 sierpnia br. zakończyli też wieloletnie pełnienie funkcji: prorektor ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, prorektor ds. naukowych – prof. dr
hab. inż. Leszek Jaroszewicz oraz dziekani
Wydziałów: Cybernetyki – dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, Elektroniki – dr hab. inż.
Grzegorz Różański, Mechanicznego – dr
hab. inż. Tadeusz Kałdoński, Mechatroniki – prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik.
JM Rektor-Komendant serdecznie podziękował swoim najbliższym współpracownikom za dotychczasową pracę i wręczył każdemu z profesorów list z podziękowaniami
oraz okolicznościowy upominek.
1 września br. rozpoczęła się kolejna kadencja na stanowiskach bezpośrednio podległych rektorowi: prorektorów i dziekanów
wyłonionych w wiosennych wyborach uczelnianych. Rektor-komendant WAT gen. bryg.
dr hab. inż. Z. Mierczyk złożył gratulacje nowym prorektorom: ds. kształcenia – prof. dr.
hab. inż. Jarosławowi Rutkowskiemu i ds. naukowych – dr. hab. inż. Andrzejowi Najgebauerowi (ich sylwetki prezentowaliśmy

w majowym numerze „Głosu Akademickiego”). Listy gratulacyjne odebrali również
nowi dziekani wydziałów: Cybernetyki – dr
hab. inż. Ryszard Antkiewicz, Elektroniki
– prof. dr hab. inż. Marian Wnuk, Inżynierii Lądowej i Geodezji – dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Mechanicznego – dr hab. inż.
Zdzisław Bogdanowicz, Mechatroniki – prof.
dr hab. inż. Radosław Trębiński, Nowych
Technologii i Chemii – prof. dr hab. inż.
Krzysztof Czupryński.
Ostatnim punktem uroczystości było
wręczenie przez nowych dziekanów aktów powołania osób funkcyjnych na poszczególnych wydziałach: prodziekanów,
dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników katedr i ich zastępców, kierowników zakładów (krótkie prezentacje sylwetek dziekanów, zastępców dziekanów
i prodziekanów wszystkich wydziałów akademickich funkcjonujących w WAT wybranych na kadencję 2008-2012 zamieszczamy
na stronach 14-19).
Jerzy Markowski

Fot. Grzegorz Rosiński

Kończącym dziś kadencję władzom Akademii: Senatowi, prorektorom, dziekanom
i wszystkim osobom funkcyjnym, przyszło działać w przełomowym momencie w historii uczelni – powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk na uroczystym spotkaniu z okazji rozpoczęcia nowej kadencji Senatu
i kierowniczych władz Akademii, które odbyło się w poniedziałek, 1 września br.
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Fot. Archiwum WAT

PŁK FRANCISZEK KUCZMARSKI
Płk Franciszek Kuczmarski urodził się
12 września 1952 r.
w miejscowości Blizno na Pomorzu.
W latach 1967-1972
uczęszczał do Technikum Mechanicznego
w Grudziądzu, do klasy o specjalności „obróbka skrawaniem”. Po
zdaniu na ocenę bardzo dobrą egzaminu maturalnego rozpoczął
studia w Wojskowej Akademii Technicznej
na Wydziale Mechanicznym. Przysięgę wojskową złożył 15.09.1972, a 10.07.1976 został mianowany na stopień podporucznika.
W trakcie studiów należał do grona wzorowych podchorążych, wyróżniając się wysokimi ocenami w nauce i osiągnięciami sportowymi. Po obronie pracy magisterskiej rozpoczął służbę wojskową w ówczesnym Instytucie
Maszyn Roboczych na stanowisku asystenta
personelu naukowo-badawczego. Od początku wykazywał się dużym zaangażowaniem
w rozwiązywanie problemów naukowych.
Z ogromną pasją uczestniczył zarówno w pracach badawczych realizowanych w Instytucie,
jak też w działaniach związanych z jego rozwojem. W marcu 2002 r. został wyznaczony
na Szefa Instytutu Budowy Maszyn.
Przez całe swoje zawodowe życie związany był z Wojskową Akademią Techniczną.
Słowo „wojskowa” miało dla niego zawsze
znaczący wydźwięk, a szczególnego wymiaru
nabrało w okresie „transformacji” Akademii
w roku 2002. Jako jeden z niewielu członków
kadry kierowniczej WAT, widział przyszłość
Akademii w ścisłym powiązaniu z Siłami
Zbrojnymi RP. Z wielkim zaangażowaniem
włączył się w tworzenie struktur Wydziału Techniki Wojskowej (będącego w owym
czasie jedyną wojskową komórką w WAT),
obejmując funkcję dyrektora Instytutu Systemów Uzbrojenia. Zadanie to wymagało
dużych zdolności organizatorskich i przywódczych – w Instytucie skupiona była kadra
z pięciu wydziałów akademickich. Zdobyte
doświadczenie szybko zaowocowało po objęciu 01.07.2004 funkcji dyrektora Instytutu
Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia
WAT. Jego zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy z ludźmi i trafność doboru
współpracowników pozwoliły zjednoczyć
pracowników Instytutu w prężnie działający
organizm, dający poczucie wartości pracownikom i satysfakcję przełożonym.

WSPOMNIENIE
23.08.2006 rozpoczął swoją najtrudniejszą życiową walkę – walkę z bezlitosną
chorobą, która objawiła się nagle i szybko
zaczęła się rozwijać. I tej chorobie, pomimo ogromnego wsparcia rodziny i kolegów,
musiał sam stawić czoła. Nie mogąc w pełni
skupić się na kierowaniu Instytutem, podjął bardzo trudną decyzję o rozstaniu się
z mundurem. Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 31.01.2007 został zwolniony
z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Po początkowym osłabieniu
objawów choroby, w maju 2008 r. nastąpiło
jej gwałtowne nasilenie. Zmarł, otoczony
najbliższymi, 21.06.2008.
Swoją trzydziestoletnią służbę wojskową wypełnił nie tylko treścią aktywnej pracy dydaktyczno-naukowej, ale także zaangażowaniem społecznym. Przez wiele lat
działał w kole Honorowych Dawców Krwi:
oddał ponad 30 litrów, ratując życie i zdrowie wielu osobom.
Oprócz pracy zawodowej, miał wiele pasji. Ważną rolę odgrywał w jego życiu sport.
W czasach studiów pasjonował się biegami,
wielokrotnie zdobywał nagrody indywidualne i zespołowe. Po rozpoczęciu pracy zawodowej była to siatkówka. Legendą obrosły
cotygodniowe mecze rozgrywane zarówno
na boiskach otwartych, jak i w hali sportowej
WAT. Był wielkim miłośnikiem i pasjonatem
żeglarstwa. W roku 1990 zbudował jacht,
którym pływał (wraz z rodziną i przyjaciółmi) początkowo po Zalewie Zegrzyńskim,
a następnie po jeziorach mazurskich. Kolejną
jego pasją było myślistwo. Nie uczestniczył
w polowaniach z „bronią w ręku”. Był miłośnikiem obserwacji zwierzyny, podglądania
przyrody oraz długich wieczornych rozmów
z towarzyszami z bractwa myśliwskiego.
Przez cały okres służby, wykonując zadania na różnorodnych stanowiskach, czuł
się przede wszystkim saperem. Wniósł znaczący wkład w powołanie Stowarzyszenia
Saperów, a w uznaniu zasług za jego działalność został wybrany na prezesa Koła Saperów nr 7 działającego przy Wojskowej
Akademii Technicznej.
Zawsze obowiązkowy w codziennej pracy, w kontaktach zarówno z podwładnymi,
przełożonymi, jak i słuchaczami, wyróżniał
się wielką rzetelnością i kulturą osobistą.
Mając zawsze wypracowany własny pogląd
na rozpatrywane zagadnienie, z uwagą słuchał opinii rozmówców. Szczególnie cenił
opinię słuchaczy, mając przeświadczenie
o ich obiektywności i świeżości spojrzenia.
W umiejętny sposób potrafił, wraz z wiadomościami technicznymi, przekazywać stu-


dentom wiedzę ogólną, która pozwalała im
mądrze postępować w dorosłym życiu.
W działalności dydaktycznej zajmował
się konstrukcją i budową maszyn inżynieryjnych, prowadząc zajęcia z przedmiotów:
maszyny do budowy i pokonywania zapór
inżynieryjnych; sprzęt przeprawowy; podstawy automatyki i sterowania maszynami
inżynieryjnymi; geometria wykreślna. Bardzo czynnie uczestniczył w opracowywaniu
nowych programów studiów. Przeprowadził
ponad 3750 godzin dydaktycznych, kierował 22 pracami dyplomowymi oraz 2 pracami doktorskimi.
Mocno zaangażowany w działalność naukową, był organizatorem wielu konferencji
i sympozjów dotyczących inżynierii wojskowej, środków do wykrywania i neutralizacji
min i innych ładunków niebezpiecznych
oraz technicznych aspektów logistyki. Ma
w swoim dorobku ponad 150 specjalistycznych artykułów oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych
konferencjach. Ukoronowaniem jego działalności naukowej była obrona w 2000 r.
rozprawy habilitacyjnej.
Jako wybitny specjalista w zakresie inżynierii wojskowej, w swojej działalności koncentrował się na rozwoju maszyn i urządzeń
przeznaczonych do budowy i pokonywania
zapór inżynieryjnych. Kierował pracami nad
wprowadzaniem do sił zbrojnych zdalnie sterowanych pojazdów i maszyn do prowadzenia
rozpoznania, rozminowania oraz walki z terroryzmem. Czynnie uczestniczył w opracowywaniu i wprowadzaniu do wojsk środków alternatywnych do min przeciwpiechotnych.
W uznaniu za indywidualne i zespołowe osiągnięcia oraz zasługi w pracy został
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Ministra
Obrony Narodowej, Ministra Przemysłu
Maszynowego, a także Rektora Wojskowej
Akademii Technicznej. W roku 2005 został
uhonorowany najwyższym odznaczeniem
żołnierskim – wpisem do Honorowej Księgi Czynu Żołnierskiego.
27 czerwca 2008 r. w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego odbyła się msza żałobna,
w trakcie której homilię wygłosił kapelan
saperów ks. płk Krzysztof Wylężek. Następnie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe,
podczas których społeczność akademicka, przedstawiciele instytucji wojskowych,
przyjaciele i znajomi pożegnali Pułkownika
Kuczmarskiego.
płk Andrzej Typiak
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU cyBeRnetyKi 2008-2012
Dziekan – dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ, prof. nadzw. WAT
Ukończył studia na
Wydziale Cybernetyki
WAT w roku 1984. Od
tego czasu jest zawodowo związany z macierzystą uczelnią i wydziałem. Tematyka Jego
badań naukowych obejmuje zagadnienia z zakresu: modelowania i oceny efektywności systemów informatycznych oraz modelowania i symulacji konﬂiktów i sytuacji kryzysowych.
W zakresie badań związanych z systemami informatycznymi zajmował się proble-

mami zależności dalekiego zasięgu w ruchu
danych, metodami sterowania przepływem
w szybkich sieciach komputerowych, jakością obsługi użytkowników w sieciach komórkowych, modelowaniem sieci o zmiennej strukturze.
Badania w zakresie sytuacji konﬂiktowych
dotyczyły zasadniczo modelowania i symulacji
działań bojowych różnych rodzajów wojsk, modelowania i prognozowania możliwości wystąpienia różnych zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych. Istotnym elementem badań były
metody wspomagania dowodzenia i kierowania
w sytuacjach kryzysu i konﬂiktu.

Uczestniczył w realizacji wielu projektów
badawczych. Był członkiem zespołów projektujących i implementujących systemy: NETMOB
– symulator taktycznej sieci łączności, System
Symulacyjnego Wsparcia Szkolenia Operacyjnego ZŁOCIEŃ, system wspomagania dowodzenia wykorzystujący metody badań operacyjnych
i sztucznej inteligencji.
Podczas swojej pracy na Wydziale Cybernetyki WAT pełnił wiele funkcji. W latach
1994-2004 był kierownikiem zakładu. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana
ds. naukowych.

Zastępca dziekana – płk dr inż. Marek SALAMON
Urodził się w 1959 r. Ukończył studia na
Wydziale Cybernetyki WAT (1978-1983). Zatrudniony w Wydziale
Cybernetyki WAT od
1983 r. Doktor nauk
technicznych w dziedzinie informatyki
(1988). Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej (1991-1995);
kierownik Centrum Symulacji i Wizualizacji
Komputerowej (1997-2003); kierownik Zakładu Kryptologii w Wydziale Techniki Wojskowej

(2004-2007). Zainteresowania zawodowe: grafika
komputerowa, symulacja wizualna.
Brał udział w budowie i wdrażaniu pierwszego w Polsce symulatora lotniczego z komputerowym systemem zobrazowania (1984-1990); kierował zespołem projektującym pokładowy system zobrazowania samolotu IRYDA (1992-1995);
odbył staże zawodowe w Sextant Avionique we
Francji w zakresie programowania systemów
pokładowych (1994-1995).
Kierownik wielu prac badawczych statutowych i umownych z zakresu projektowania systemów wizualizacji oraz postprodukcji filmowo-telewizyjnej (1997-2003); członek zespołu

projektującego system symulacyjny ZŁOCIEŃ
(2000-2002); członek grupy roboczej NATO
IST-029/RTG-011 (2001-2002); wykonawca ekspertyz dotyczących priorytetowych obszarów
badawczych z zakresu techniki i technologii na
potrzeby DPZ MON (2005-2006).
Prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych i zaocznych, autor i współautor publikacji
naukowych, skryptów i instrukcji dydaktycznych, uczestnik konferencji naukowych. Wyróżniony tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” (1997), czterokrotnie nagrodami rektorskimi Komendanta WAT (1989, 1991,
1994, 1999).

Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Andrzej WALCZAK, prof. nadzw. WAT
Ukończył WAT w 1979 r. na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej, na kierunku fizyka techniczna. W roku 1986
uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Zajmował się
numerycznym modelowaniem drgań i fal
na powierzchni kryształów, uczestniczył też
w projektowaniu linii
opóźniających z falami powierzchniowymi. Tematyka ta wiąże się
również z klasyczną i kwantową teorią sygna-

łów elektromagnetycznych, szeroko eksploatowaną w swoim dorobku naukowym. Od roku
1990 zajmuje się zastosowaniami i numerycznym
modelowaniem układów optycznych z ciekłymi
kryształami. W tej specjalności uzyskał stopień
doktora habilitowanego.
Wykładał fizykę, elektrodynamikę ośrodków
ciągłych, podstawy kwantowej teorii pól elektromagnetycznych, podstawy programowania
i programowanie obiektowe, a także algorytmy i struktury danych. Kierował kilkunastoma
projektami badawczymi. W swoim dorobku ma
również osiągnięcia z zakresu analizy obrazów
i teorii falek.

Jest autorem i współautorem ponad 130 prac,
w tym kilkudziesięciu w pismach o zasięgu międzynarodowym. Był promotorem 2 prac doktorskich. Kieruje pracami w obszarze tematycznym
fotoniki ciekłych kryształów oraz analizy obrazów. W roku 2005 podjął się pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych na Wydziale Cybernetyki. Kierował nim do
30 sierpnia br. W tym czasie m.in. reaktywował
Biuletyn ISI, a także zainicjował wydawanie corocznego raportu z dorobku naukowego i dydaktycznego ISI.

Jest matematykiem – ukończyła studia magisterskie i doktoranckie, a także uzyskała stopień
doktora nauk matematycznych na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje
w Wojskowej Akademii
Technicznej – obecnie
jest adiunktem w Instytucie Matematyki
i Kryptologii Wydziału Cybernetyki. Od kilku

kadencji jest członkiem Rady Wydziału Cybernetyki. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z matematyki dla studentów WAT.
Głównym obszarem zainteresowań naukowych dr Ewy Łakomej jest problematyka wykorzystania technologii informacyjnej w procesie edukacji. Przez wiele lat współpracowała
naukowo z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie ściśle współpracuje z Wydziałem
Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Wyniki swych prac badawczych prezentuje na licznych konferencjach

naukowych polskich i zagranicznych, biorąc też
udział w międzynarodowych projektach badawczych.
Jest autorką dwóch monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach
i monografiach zagranicznych i polskich, a także współautorką kilkudziesięciu nowatorskich
podręczników do matematyki. Za działalność
naukową, dydaktyczną i społeczną została odznaczona Medalem Edukacji Narodowej. Uzyskała także tytuł Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT.

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. studenckich – dr Ewa ŁAKOMA
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU eleKtRoniKi 2008-2012
Dziekan – prof. dr hab. inż. Marian Tadeusz WNUK
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1968). W roku 1987 uzyskał
stopień naukowy doktora nauk technicznych,
a w 1999 r. obronił rozprawę habilitacyjną na
Wydziale Elektroniki WAT. W roku 2006
uzyskał tytuł naukowy
profesora.
Po zakończeniu studiów pracował w ZZEAP
ELPO. Od roku 1969
pracuje na Wydziale Elektroniki WAT. Od 2003
był prodziekanem Wydziału Elektroniki ds. naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są
z analizą sprzężeń anten liniowych rozmieszczonych na wielowarstwowym dielektryku oraz
zagadnieniami kompatybilności elektromagnetycznej i propagacji fal elektromagnetycznych
w zróżnicowanych obszarach.
Kierował 2 zakończonymi projektami badawczymi KBN, grantem promotorskim oraz
8 statutowymi projektami badawczymi, a także
4 grantami Rektorskimi i Dziekańskimi. Opracował antenę telefonu komórkowego, za którą
został wyróżniony złotym medalem na Światowych Targach Wynalazczości EUREKA’99
w Brukseli.
Jest rzeczoznawcą wojewody mazowieckiego w zakresie ochrony przed promieniowaniem

elektromagnetycznym. Członek Akademii Elektromagnetyzmu przy MIT w Bostonie. W latach
1994-2005 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Elektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Łączny dorobek publikacyjny obejmuje 220 pozycji, z czego 19 artykułów było wydanych w czasopismach recenzowanych. Jest
współautorem 9 książek i monografii (w tym
6 w języku angielskim). Kierował 39 pracami
magisterskimi, był również promotorem 2 przewodów doktorskich.
Hobby: fotografia – ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentowania przyrody
oraz narty – miłośnik szlaków narciarskich
w Dolomitach.

Zastępca dziekana – płk dr inż. Zdzisław CHUDY
Płk dr inż. Zdzisław Chudy jest absolwentem Wydziału Elektroniki WAT z 1986 r. Od
1991 r. związany z pracą nauczyciela akademickiego, zajmując kolejno stanowiska: asystenta n-d, adiunkta
n-d, a od 2004 r. adiunkta n-d i kierownika Zakładu.
Jako nauczyciel
akademicki, prowadzi
wykłady, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
układy analogowe, podstawy modulacji i detek-

cji, technika bardzo wielkich częstotliwości. Jest
autorem i współautorem skryptów, pomocy dydaktycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Kierował wieloma pracami dyplomowymi i projektami, wykorzystując nowe rozwiązania z zakresu
nowoczesnych metod analizy własności układów
elektronicznych.
W zakresie działalności naukowo-badawczej
posiada doświadczenie w dziedzinie układów
mikrofalowych stosowanych w systemach rozpoznawczych dla potrzeb walki elektronicznej.
Obecnie prowadzi badania nad zagadnieniami
realizacji systemu namiaru źródeł promieniowania elektromagnetycznego i oddziaływania energii fal elektromagnetycznych na infrastrukturę

techniczną. Jest autorem i współautorem wielu
artykułów z tych dziedzin, opublikowanych w latach 2002-2008 w czasopismach i materiałach
konferencji krajowych oraz zagranicznych. Posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, specjalność: technika mikrofalowa.
Zasłużony nauczyciel akademicki WAT, odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla
WAT. Był również wielokrotnie odznaczany i wyróżniany za działalność naukową i organizacyjną,
m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, honorową odznaką „Zasłużony dla łączności” oraz
odznakami i medalami NOT oraz SEP.

Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Roman KUBACKI, prof. nadzw. WAT
Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT (1977). W ramach indywidualnego programu studiów
ukończył specjalność
biofizyka. Stopień naukowy doktora nauk
technicznych uzyskał
w 1991 r., a w 2001 r.
obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale
Elektroniki.
Po zakończeniu studiów pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii

jako kierownik Zespołu Ochrony Mikrofalowej. Główny nurt Jego prac naukowo-badawczych był ukierunkowany na badania dotyczące
wytwarzania oraz propagacji fal elektromagnetycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Zajmował się badaniami narażenia ludzi
na promieniowanie elektromagnetyczne.
Jest profesorem na Wydziale Elektroniki
WAT. Rzeczoznawca ministra środowiska oraz
wojewody mazowieckiego w zakresie ochrony
przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
członek Zespołu Ekspertów Ministra Pracy ds.
Czynników Fizycznych Szkodliwych dla Zdrowia oraz członek Zarządu Głównego Polskie-

go Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu (PTZE).
Jest autorem i współautorem: 3 patentów,
około 190 artykułów naukowych, 35 rozdziałów
w monografiach polskich oraz wydanych w języku angielskim. Jest autorem monografii pt. Anteny mikrofalowe, technika i środowisko, wydanej
przez Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
Był organizatorem 4 Krajowych Konferencji
Naukowych oraz 3 Międzynarodowych Konferencji Naukowych.
Hobby: tenis (latem, ale nie tylko) oraz narty
(największy wyczyn – zjazd na nartach z Aiguille
de Midi, tj. jednego ze szczytów Mont Blanc).

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. studenckich – dr inż. Stanisław KONATOWSKI
Absolwent Wydziału Elektroniki WAT
z 1984 r. W latach 1984-1985 pełnił służbę
w 32. Pułku Lotnictwa
Rozpoznania Taktycznego. Od roku 1985
pracuje w WAT na stanowisku asystenta, a od
1995 r. na stanowisku
adiunkta. Pełnił funkcje: kierownika laboratorium rozpoznania
(1990-1994), zastępcy
szefa/dyrektora Instytutu Radiolokacji/Radioelektroniki (1998-2005).
Od 2005 r. jest prodziekanem ds. studenckich.

Przeprowadził ponad 4700 godzin zajęć dydaktycznych, kierował 44 pracami dyplomowymi, był opiekunem 3 studentów indywidualnych. Jest zasłużonym nauczycielem WAT;
został również odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Jego zainteresowania naukowe obejmują
wykorzystanie satelitarnych systemów nawigacyjnych oraz przetwarzanie sygnałów w zintegrowanych systemach nawigacyjnych.
Jego dorobek naukowy to: 1 rozdział do
monografii, 31 artykułów, 89 referatów w materiałach konferencji zagranicznych i krajowych,
autor 3 skryptów. Był kierownikiem 4 prac badawczych własnych, brał udział w realizacji kil-

ku prac badawczych zastosowanych w praktyce,
takich jak Projekt koncepcyjny systemu DGPS
dla potrzeb Sił Zbrojnych, Modelowanie pracy
systemów wyposażenia radioelektronicznego samolotu Su-22M4 dla potrzeb symulatora lotu
oraz Ocena wpływu systemów GSM i telewizji
cyfrowej na pracę części naziemnej i pokładowej wojskowego systemu radionawigacyjnego
RSBN/PRMG.
Członek Sekcji Nawigacji Komitetu Geodezji PAN (2003-2008), prezes Koła Zakładowego
Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy WAT
(od 2006), członek Rady Konsultacyjno-Programowej Biuletynu Organizacyjnego i Naukowo-Technicznego SEP SPEKTRUM (od 2007).
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU inżynieRii ląDowej i GeoDezji 2008-2012
Dziekan – prof. dr hab. inż. Ireneusz WINNICKI
Prymus WAT (1978 r.). Z wykształcenia meteorolog. Dalsza praca naukowa obejmowała matematykę stosowaną oraz
teledetekcję i odwzorowania kartograficzne
w meteorologii. Doktor nauk technicznych
(1983), doktor habilitowany nauk technicznych
(1991), prof. nadzw.
WAT (1998-2005), prof.
nadzw. Politechniki Rzeszowskiej (2000-2002),
prof. Wyższej Szkoły Mila College (2000-2005),
prof. (2005), prof. zwyczajny (2006).
Specjalista w zakresie teledetekcji, fizyki i dynamiki atmosfery oraz matematyki stosowanej.

Zainteresowania naukowe obejmują prace badawcze związane z interpretacją geodezyjnych
i meteorologicznych zdjęć satelitarnych, modelowaniem zjawisk dotyczących dynamiki atmosfery i oceanu, rozprzestrzenianiem się lekkich
zanieczyszczeń gazowych w przyziemnej warstwie atmosfery oraz właściwościami wybranych
metod modelowania numerycznego.
Kierownik 6 grantów KBN, a w 2 innych
główny wykonawca. Kierownik 6 tematów statutowych i projektów własnych. Współautor monografii pt. Satelitarne obrazy procesów atmosferycznych kształtujących pogodę (PWN, 1999),
autor lub współautor ponad 70 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wykłady: meteorologia dynamiczna, fizyka atmosfery, numeryczne

prognozowanie pogody, analiza matematyczna,
algebra liniowa i geometria analityczna, geodezja wyższa, geografia fizyczna i gospodarcza, hydraulika i hydrologia, mechanika płynów.
Organizator, członek komitetów naukowych
i organizacyjnych 19 konferencji krajowych i międzynarodowych, współredaktor i recenzent 7 tomów materiałów pokonferencyjnych wydanych
w zwartej formie. Współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, w których wygłaszał wykłady na zaproszenie strony przyjmującej. Członek towarzystw naukowych, m.in.:
American Meteorological Society, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów Sekcji Mechaniki Płynów
Komitetu Mechaniki PAN. Przez 2 kadencje był
członkiem Komitetu Geodezji PAN.

Zastępca dziekana – płk dr inż. Andrzej WOLNIEWICZ
Jest specjalistą w zakresie budownictwa komunikacyjnego. W pracach projektowych i naukowo-badawczych
zajmuje się diagnostyką i eksploatacją konstrukcji mostów składanych i stałych w warunkach obciążeń wyjątkowych.
Inżynier budownictwa lądowego WSOWI
(Wrocław 1981), magister inżynier budownictwa lądowego WAT

(Warszawa 1986), doktor nauk technicznych
WAT (Warszawa 2002). Zasłużony nauczyciel
akademicki (WAT 2004), koordynator ECTS
dla kierunku budownictwo, rzeczoznawca SITK
SNT NOT w zakresie budownictwa komunikacyjnego, audytor techniczny przy Polskim Centrum Akredytacji w zakresie budownictwa komunikacyjnego.
Zajmował się i zajmuje wdrażaniem norm
europejskich, umów standaryzacyjnych STANAG oraz opiniowaniem norm obronnych z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Ma uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym

i projektowym bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
W swoim dorobku ma 36 publikacji z zakresu mostownictwa w recenzowanych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Współautor 16 projektów użytkowych dotyczących konstrukcji mostów stałych i tymczasowych realizowanych w praktyce. Uczestniczył w 8 tematach naukowo-badawczych z zakresu konstrukcji mostów
składanych wykorzystywanych w inżynierii
wojskowej i cywilnym budownictwie komunikacyjnym.

Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI, prof. nadzw. WAT
Absolwent Wydziału Elektromechnicznego WAT (1989), doktor nauk technicznych
(1995), doktor habilitowany (2005). Od 2005 r.
profesor nadzwyczajny
WAT. Na WIG pracuje od 1990 r., w latach
2005-2008 był prodziekanem. Od 1999 r. pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej.
Autor publikacji
z zakresu geodezji satelitarnej, geodezji wyższej, meteorologii i geodynamiki, a także wielu referatów na sympozjach
i kongresach międzynarodowych. W pracach
badawczych koncentruje się na zastosowaniach

geodezyjnych, geodynamicznych i nawigacyjnych satelitarnych systemów nawigacyjnych oraz
poszukuje nowych zastosowań w badaniach naukowych i gospodarce. Specjalista z zakresu numerycznych opracowań obserwacji GNSS. Autor
wyrównania podstawowych osnów geodezyjnych
zakładanych techniką satelitarną GPS (WSSG,
POLREF, EUREF-POL, EUVN).
Członek założyciel IGS Ionospheric Working
Group. Od roku 1997 prowadzi jedno z 16 europejskich Lokalnych Centrów Analiz EPN (European Permanent Network), które jest obecnie
wspólnym przedsięwzięciem Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.
Członek grupy studiów ds. badania refrakcji
troposferycznej (EUREF Troposphere Parameter Estimation).

W 2007 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu
Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN na kadencję 2007-2010. Członek sekcji Geodynamiki
i Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji
PAN. W latach 2007-2008 przewodniczył zespołowi ekspertów w projekcie ASG-EUPOS. Członek
zespołu powołanego przez Głównego Geodetę
Kraju w spawie ekspertyzy dotyczącej projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów
dotyczącego państwowego systemu odniesień
przestrzennych. W 2008 roku został wybrany na
członka Rady Naukowej Kolei Dużych Prędkości. Od roku 2006 członek kolegium redakcyjnego
Biuletynu WAT. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne został w 2007 r. odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pracownik naukowo-dydaktyczny WAT od
1975 r. Specjalista w zakresie mechaniki konstrukcji inżynierskich
w dyscyplinie budownictwo. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należy opracowanie metodyki prognozowania statycznej
i dynamicznej nośności oraz mechanizmu
zniszczenia materiałów,
elementów konstrukcyjnych i konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Inicjator współpracy

naukowej WAT z Narodową Akademią Obrony w Japonii: na zaproszenie rektora tej uczelni
wygłosił w Japonii cykl wykładów w charakterze
profesora wizytującego.
Kierownik 3 i współwykonawca 18 prac
naukowo-badawczych, których wyniki zostały
zastosowane w praktyce. Główny wykonawca
grantu KBN, kierownik 3 i główny wykonawca 1 prac badawczych statutowych, kierownik
2 prac badawczych własnych. Promotor 3 prac
doktorskich. Kierownik 43 prac dyplomowych
(35 magisterskich, 8 inżynierskich). Przeprowadził łącznie 7400 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów: konstrukcje betonowe,
teoria konstrukcji, dynamika budowli. Opie-

kun 8 studentów indywidualnego trybu studiowania. Autor lub współautor 92 opublikowanych prac naukowych. Kierował zespołami
autorskimi i był współautorem 15 projektów
technicznych oraz 16 ekspertyz i opinii technicznych z zakresu budownictwa. Posiada
potwierdzenie przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Rzeczoznawca budowlany Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
W latach 2005-2008 sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU MechAniczneGo 2008-2012
Dziekan – dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. nadzw. WAT
Studia na Wydziale Mechanicznym WAT
ukończył w 1975 r. Do 1978 r. pełnił służbę wojskową w 8. Batalionie
Remontowym w Koszalinie na stanowisku
dowódcy plutonu oraz
starszego inżyniera. Po
przeniesieniu do WAT
(luty 1978 r.) rozpoczął
pracę w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn, z którą związany
jest do dziś. W 1984 r.
uzyskał tytuł doktora, a w 1999 r. tytuł doktora
habilitowanego.
Na WME pełnił różne funkcje, w tym: zastępcy szefa Katedry Podstaw Konstrukcji Ma-

szyn (1990-1994), kierownika Zakładu Geometrii
Wykreślnej i Rysunku Technicznego (1994-1997),
kierownika Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn
(1997-1999). W latach 1999-2002 był zastępcą
komendanta WME ds. dydaktyczno-naukowych.
Przez kolejne lata, do końca sierpnia 2008 r., był
prodziekanem wydziału ds. naukowych.
Dzięki własnej inicjatywie, pozyskał środki
finansowe na modernizację pomieszczeń Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i inwestycję aparaturową na pulsator hydrauliczny oraz
mikroskop elektronowy transmisyjny. Utworzył
laboratorium i ośrodek szkoleniowy komputerowego wspomagania projektowania z udziałem
firmy CAD Projekt.
W dorobku naukowym ma ponad 120 artykułów oraz referatów na konferencjach krajo-

wych i zagranicznych. Był kierownikiem 4 grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ponad 20 prac zleconych z przemysłu.
Przeprowadził ok. 6 tys. godzin zajęć dydaktycznych: wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Prowadzi współpracę naukową z wieloma
instytucjami, takimi jak: Wydział SIMR Politechniki Warszawskiej, Katedra Spawalnictwa
Politechniki Śląskiej, WSK Kalisz, PZL Wola,
firma Paradowscy AMP oraz inne. Jestem członkiem European Structural Integrity Society, Mędzysekcyjnego Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji Komitetu
Budowy Maszyn PAN oraz Międzysekcyjnego
Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn PAN.

Zastępca dziekana – płk dr inż. Krzysztof ORŁOWSKI
Absolwent Wydziału Mechanicznego WAT
(1986). W latach 1986-1992 pełnił służbę w 2. Mazowieckiej Brygadzie
Saperów na stanowisku
dowódcy plutonu w batalionie maszyn inżynieryjnych, a następnie
dowódcy kompanii remontowej.
W WAT pracuje od
1992 r., pełniąc kolejno
funkcje: starszego inżyniera, asystenta, kierownika laboratorium, adiunkta na Wydziale Inżynierii i Geodezji. W latach 2003-2004 pracował w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji na sta-

nowisku specjalisty. W latach 2004-2007 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparcia, a po
zmianach organizacyjnych w Katedrze Logistyki
Wydziału Mechanicznego.
W latach 1995-2001 brał udział w przedsięwzięciach związanych z misjami pokojowymi
„OPEN SKIES” koordynowanymi przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, takich jak: opracowanie systemu planowania oraz
śledzenia lotu obserwacyjnego, a także systemu
komputerowego wyznaczania minimalnej wysokości fotografowania. Ponadto uczestniczył
w pracach zespołu specjalistów z WAT podczas powodzi we Wrocławiu w 1997 r. W latach
2003-2004 pracował w Wojskowym Centrum

Normalizacji Jakości i Kodyfikacji. Uczestniczył w pracach standaryzacyjnych jako członek
podkomitetów normalizacyjnych Połączonych
Działań Rodzajów Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym WP oraz w Wojskowym Instytucie
Techniki Inżynieryjnej w latach 2003-2005.
Jest autorem lub współautorem ponad
40 publikacji w materiałach konferencyjnych,
zarówno krajowych, jak i zagranicznych w zakresie logistyki i zastosowań teledetekcji.
Uczestniczył w licznych pracach badawczych.
Prowadzi działalność dydaktyczną na studiach
stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych w obszarze: logistyki, infrastruktury logistycznej, rozpoznania, maskowania i zastosowań teledetekcji.

Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Jerzy WALENTYNOWICZ, prof. nadzw. WAT
W 1971 r. z wyróżnieniem ukończył studia
w WAT. Po dwuletniej służbie w jednostce wojskowej został skierowany do
Akademii, gdzie pełnił
służbę na kolejnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych. W roku
1989 został kierownikiem zakładu, a w roku
2001 szefem Instytutu
Pojazdów Mechanicznych. Po przeniesieniu

do rezerwy w roku 2003 był dyrektorem instytutu.
W roku 1983 uzyskał stopień doktora, a w roku
1996 doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie mechanika i budowa maszyn, specjalność silniki spalinowe.
W swoim dorobku naukowym ma ponad
200 publikacji, 40 raportów z prac naukowo-badawczych. Był kierownikiem projektów międzynarodowych, a także wielu opinii dla wojska i przemysłu. Był inicjatorem i organizatorem sympozjów Silniki Spalinowe w Zastosowaniach Wojskowych (7 edycji). Przeprowa-

dził ponad 5 tys. godzin zajęć dydaktycznych
oraz był opiekunem 50 studentów pracujących
w kołach naukowych i studiujących wg planów
indywidualnych.
Od roku 1999 jest przedstawicielem Polski
w „NATO Research and Technology Organization”, a od roku 2006 członkiem zespołu w EDA.
Jest członkiem stowarzyszeń, w tym zespołów
PAN. Był wyróżniany nagrodami Rektora WAT
za działalność naukową i dydaktyczną. Wielokrotnie reprezentował Akademię w strzelectwie
sportowym.

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. kształcenia – gen. dyw. (rez.) dr hab. Julian MAJ, prof. nadzw. WAT
Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu z 1969 r. Po ukończeniu
studiów rozpoczął służbę w 4. PZ 9 DZ w Kielcach, gdzie zajmował
stanowiska od dowódcy plutonu do dowódcy
batalionu zmechanizowanego. W 1974 r. został skierowany na studia
akademickie. W 1977 r.,
po ukończeniu Akademii Wojskowej i po odbyciu praktyki na stanowisku oficera operacyjnego 1. WDZ w Legionowie, rozpoczął pracę w ASG
WP na stanowisku starszego asystenta Wydziału
Wojsk Lądowych. W 1981 r. wyznaczony na sta-

nowisko adiunkta i kierownika taktycznego grupy. W 1986 r. obronił pracę doktorską, w 1988 r.
przeszedł do pracy w Sztabie Generalnym WP na
stanowisko starszego specjalisty, w 2004 r. uzyskał
tytuł doktora habilitowanego.
W Sztabie Generalnym pracował m.in. na stanowiskach zastępcy szefa Zarządu Dowodzenia,
a od 1999 r. szefa Zarządu Dowodzenia – zastępcy
szefa Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności i w tym roku został awansowany do stopnia
generała brygady. W SG WP koncentrował się na
przygotowaniu kadry dowództw szczebla operacyjnego i strategicznego do pracy w warunkach
kryzysu i wojny, organizacji współdziałania sił
zbrojnych z armiami NATO w ramach PdP, opracowania i wdrożenia w SZ RP nowego wojennego systemu dowodzenia. Pełnił funkcje przewod-

niczących: Wojskowej Komisji Normalizacyjnej
SZ (1997-2003) i Rady ds. Terminologii Wojskowej. Dokonał wielu analiz i ocen dokumentów
standaryzacyjnych NATO-STANAG. W latach
1997-2003 był przedstawicielem Sił Zbrojnych RP
w Radach i Komitetach NATO w obszarze standaryzacji. W 2003 r. objął stanowisko dyrektora
Agencji Standaryzacyjnej NATO w Brukseli, które
zajmował do lipca 2007 r. Po zakończeniu misji
w NATO – 1.08.2007 został przeniesiony do rezerwy. Uhonorowany wpisem do Honorowej Księgi
Ministerstwa Obrony Narodowej (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski. Trzykrotnie wyróżniany
tytułem „wzorowego nauczyciela akademickiego”.
W grudniu 2007 r. rozpoczął pracę w WAT na stanowisku profesora akademickiego.
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU MechAtRoniKi 2008-2012
Dziekan – prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński jest
związany z Akademią od 1968 r., kiedy jako podchorąży rozpoczął studia na kierunku fizyka
techniczna, które ukończył w 1974 r. W 1982 r.
uzyskał stopień doktora,
w 1992 r. doktora habilitowanego, a w 2001 r.
tytuł profesora nauk
technicznych. W latach 1974-1994 pracował na Wydziale Chemii
i Fizyki Technicznej na stanowiskach: asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W latach 1994-2002 kierował Zakładem Materiałów
Wybuchowych i Fizyki Wybuchu na Wydziale

Uzbrojenia i Lotnictwa (WUL), a w 2002 r. objął stanowisko komendanta tego wydziału. Po
przekształceniu WUL w Wydział Mechatroniki
(początek 2003 r.) został jego pierwszym dziekanem, kończąc jednocześnie w stopniu pułkownika
ponad 34-letni okres służby wojskowej. W kwietniu 2003 r. przejściowo objął funkcję prorektora
WAT ds. naukowych. W pierwszych w historii
Akademii wyborach prorektorów został wybrany
na funkcję prorektora WAT ds. kształcenia, którą pełnił w kadencjach: 2003-2005 i 2005-2008.
W wyborach na kadencję 2008-2012 został wybrany na funkcję dziekana WMT.
Specjalizuje się w zagadnieniach komputerowego modelowania zjawisk wybuchowych,
w różnych obszarach ich występowania i aplikacji. Jest autorem i współautorem 2 mono-

grafii, 76 artykułów naukowych, 37 referatów
konferencyjnych i 6 patentów. Za działalność
naukową został 14-krotnie wyróżniony Nagrodą Rektorską i 3 nagrodami resortowymi. Wypromował 3 doktorów.
Jako prorektor WAT ds. kształcenia wniósł
istotny wkład w przemiany Akademii w kierunku uczelni wojskowo-cywilnej i w dostosowanie
zasad jej funkcjonowania do wymogów „Prawa
o szkolnictwie wyższym”. Kierował pracami nad
przygotowaniem nowego modelu studiów wyższych dla studentów cywilnych i kandydatów
na żołnierzy zawodowych oraz nowego modelu studiów doktoranckich. Miał też duży udział
w pracach nad reformą wyższego szkolnictwa
wojskowego, które zakończyły się przyjęciem
rozwiązań w kształcie korzystnym dla WAT.

Zastępca dziekana – płk dr inż. Ryszard WOŹNIAK
Absolwent Wydziału Elektromechanicznego
WAT (obecnie Mechatroniki) z 1984 r. Specjalista w dziedzinie uzbrojenia. W latach: 1984-1985
pełnił służbę w JW 3748
na stanowisku technika
uzbrojenia, 1985-1996
– w WAT na stanowisku
asystenta n-d, 1996-1999
– w Sztabie Generalnym
WP na stanowisku starszego specjalisty, a od
1999 r. ponownie w WAT
na stanowisku adiunkta n-d – kierownika Zakładu
Konstrukcji Specjalnych Instytutu Techniki Uzbrojenia WMT, piastując jednocześnie stanowisko

zastępcy dyrektora Instytutu Systemów Uzbrojenia Wydziału Techniki Wojskowej (2003-2007)
i pełniąc obowiązki dyrektora tego Instytutu
(2006-2007). Członek Kolegium Redakcyjnego
„Głosu Akademickiego” (od 2002 r.).
Współwykonawca wielu prac naukowo-badawczych, w ramach których opracowano m.in.:
„System broni strzeleckiej UKM-2000” (2002),
„System karabinków maszynowych wz. 2003”
(2004), „Zautomatyzowany system dowodzenia
i kierowania ogniem do armatohaubicy DANA”
(2006), „Amunicję strzelecką o ograniczonym
rykoszetowaniu” (2007), „System broni i amunicji obezwładniającej SBAO-40” (2008).
Autor i współautor: wielu ekspertyz i opinii z obszaru uzbrojenia, 22 monografii – m.in.:

„Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej”
(1994), „Ilustrowana Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej” (1997), „Technika Wojska
Polskiego” (1998), „Encyklopedia Najnowszej
Broni Palnej” (2001-2002), „Współczesne karabiny maszynowe” (2003), „Najnowsze uzbrojenie na świecie” (2006), „Ilustrowany słownik
angielsko-polski broni palnej” (2006), „Najnowsza broń strzelecka w układzie bezkolbowym” (2007); 2 patentów; 1 wzoru użytkowego;
7 zgłoszeń patentowych; 11 przekładów książek
o tematyce uzbrojeniowej; 2 skryptów akademickich oraz ponad 600 artykułów z dziedziny
uzbrojenia, opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Bogdan ZYGMUNT, prof. nadzw. WAT
Absolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT (1972), gdzie obronił doktorat (1977)
i pracował na stanowisku adiunkta do 1988 r.
W latach 1989-2000
był zastępcą dyrektora
ds. materiałów wybuchowych i bezpieczeństwa chemicznego Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie. W 1998 r. obronił
rozprawę habilitacyjną
na Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa (obecny Wy-

dział Mechatroniki) WAT. W latach 2001-2004
był doradcą prezesa Zarządu i wiceprezesem
ds. rozwoju w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER Sp. z o.o.
w Łodzi, a w latach 2002-2005 doradcą Zarządu
KOPEX SA w Katowicach. Od 2004 r. jest profesorem na WMT WAT, od 2005 r. prodziekanem
ds. naukowych WMT.
Specjalizuje się w badaniach i zastosowaniach materiałów wybuchowych oraz paliw
rakietowych w technice uzbrojenia. Kierował:
4 rządowymi programami naukowymi, 5 projektami celowymi, 6 projektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki (dawny

KBN) oraz zespołami, które uruchomiły produkcję ładunków napędowych do pocisku przeciwlotniczego GROM oraz wdrożyły do produkcji
plastyczny materiał wybuchowy MWP-14.
Opracował technologię i uruchomił produkcję
ładunków prochowych do foteli katapultowych samolotów bojowych rumuńskich sił powietrznych
oraz był inicjatorem kilkunastu kontraktów eksportowych elementów uzbrojenia opracowanych
i wyprodukowanych w Polsce. Jest współautorem
i autorem: 27 patentów, około 150 artykułów naukowych, monografii „Materiały wybuchowe trzeciej generacji”(2007) oraz autorem wielu haseł do
encyklopedii i słowników tematycznych.

Absolwent Wydziału Mechanicznego WAT
(1983). W 1991 r. uzyskał stopień naukowy dr.
n. techn. W 2000 r. odbył staż naukowy w Iowa
State University w USA,
a od 2002 r. jest narodowym przedstawicielem
w pracach panelu System
Concept&Integration
agencji RTO/NATO.
W WAT pracuje od
1983 r., pełniąc kolejno
funkcje: kierownika laboratorium, kierownika
zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu Techniki
Lotniczej, szefa Oddziału Kształcenia WAT oraz

dyrektora Biura Organizacji Kształcenia WAT,
przekształconego w 2003 r. w Dział Organizacji
Kształcenia. Od lipca 2007 r. do sierpnia 2008 r.
pełnił funkcję pełnomocnika ministra obrony
narodowej ds. reformy szkolnictwa wojskowego
i jest współautorem wdrażanego „Programu reformy wyższego szkolnictwa wojskowego”.
W okresie transformacji Akademii z uczelni wojskowej w wojskowo-cywilną zajmował się
organizacją procesu kształcenia, w tym: opracowaniem modeli i planów studiów, wdrażaniem
dwustopniowego modelu studiów oraz kierowaniem rekrutacją i kampanią marketingową
oferty dydaktycznej WAT. Uczestniczył w pracach, które w 2004 r. doprowadziły do akredy-

tacji Instytutu Techniki Lotniczej WMT, zgodnej z przepisami unijnymi EASA/PART-147.
Obecnie, jako dyrektor ds. szkolenia, kieruje
projektem współfinansowanym przez Europejski
Fundusz Strukturalny, a dotyczącym wdrożenia
europejskiego systemu szkolenia kadr lotniczego personelu technicznego w ramach organizacji
EASA/PART-147.
Prowadzi wykłady z przedmiotów specjalistycznych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Jest współautorem ponad 70 publikacji i licznych ekspertyz z zakresu wojskowej technologii
lotniczej. Brał udział m.in. w pracach komisji
MON ds. wyboru samolotu wielozadaniowego
dla Sił Powietrznych RP.

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. studenckich – dr inż. Piotr ZALEWSKI
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wŁADze DzieKAŃSKie wyDziAŁU nowych technoloGii i cheMii 2008-2012
Dziekan – prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI
Urodził się w miejscowości Spycimierz na
ziemi łódzkiej. Dzieciństwo i młodość związał
z Uniejowem, do którego wraca w czasie wolnym (otrzymał tytuł
honorowego obywatela tego miasta).
Karierę wojskową
rozpoczął w Oficerskiej Szkole Wojsk Chemicznych w Krakowie.
Uzyskując bardzo dobre
wyniki w nauce, już po
roku został studentem Wojskowej Akademii
Technicznej, którą ukończył w 1982 r., uzyskując
tytuł magistra inżyniera chemii. Skierowany do
służby w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym, zajmował kolejne stanowiska służbowe, a w 1984 r.
powrócił na studia doktoranckie w WAT, które

zakończył obroną pracy doktorskiej w 1887 r.
Kolejnym sukcesem oficerskim i naukowym było
awansowanie do stopnia pułkownika i uzyskanie
stopnia doktora habilitowanego w 1995 r. Tytuł
profesora uzyskał 18 lutego 2002 r.
Jest wybitnym specjalistą w dyscyplinie naukowej chemia, a do Jego największych osiągnięć należą: odkrycie nowych ortogonalnych
faz smektycznych E’ i E”, oznaczanie rodzaju faz
oraz sytuacji fazowej w dużej liczbie związków
ciekłokrystalicznych, a szczególnie w związkach
chiralnych mających skośne fazy smektyczne.
Ma współudział w odkryciu oraz interpretacji nowych zjawisk, takich jak: indukcji fazy
smektycznej Ad w mieszaninach związków nematycznych oraz indukcji fazy antyferroelektrycznej CA* w mieszaninach utworzonych ze
związków ferroelektrycznych. Większość Jego
osiągnięć naukowych jest szeroko znana i cyto-

wana w literaturze światowej oraz ma znaczenie
praktyczne, jak np.: opracowanie i wytworzenie ciekłokrystalicznych mieszanin o właściwościach antyferroelektrycznych i 45˚ kącie
nachylenia molekuł w warstwach – mieszanina
ta została wdrożona przez prof. S. Lagerwalla
w Göteborgu; opracowanie metody wytwarzania nowych kompozytów ciekłokrystalicznych
służących do detekcji temperatury – wdrożono
w WAT – wyrób otrzymał 3 medale na wystawach zagranicznych. Jest znakomitym pedagogiem wykładającym przedmioty na kierunku
chemia, niezwykle szanowanym przez studentów za przystępność, doświadczenie i umiejętność przekazywania wiedzy.
Jest zapalonym wędkarzem i najczęściej
można go spotkać łowiącego „nadzwyczajne
okazy” w Warcie i jeziorze Jeziorsko w okolicach Uniejowa.

Zastępca dziekana – ppłk dr inż. Andrzej KNAP
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii
Chemii i Fizyki Technicznej WAT, który ukończył z wyróżnieniem
w 1996 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera
chemii w specjalności
ochrona przed skażeniami. Jako podporucznik WP został skierowany do pełnienia służby
w 1. Batalionie Obrony Przeciwchemicznej
w Zgorzelcu, gdzie jako
młody oficer przeszedł „szkołę życia” w jedno-

stce operacyjnej. Jego zdolności naukowo-dydaktyczne i organizacyjne zostały zauważone
już podczas studiów w WAT i dlatego został
przeniesiony do służby w Wojskowej Akademii
Technicznej, którą pełni do dziś.
Uzyskując kolejne stopnie wojskowe,
w 2004 r. obronił pracę doktorską, specjalizując się w oznaczaniu składników mieszanin gazowych za pomocą analizatorów typu
NDIR. Uczestnicząc w pracach naukowych
Wydziału, zajmuje się instrumentalnymi technikami wykrywania skażeń powietrza. Jest
doświadczonym nauczycielem akademickim,
prowadzącym zajęcia dydaktyczne na kierun-

ku kształcenia chemia zarówno dla studentów
wojskowych, jak i cywilnych. Posiada zdolności i umiejętności zarówno do pracy naukowo-dydaktycznej, jak i do pracy wychowawczej z młodzieżą. Doskonale przygotowany
organizacyjnie do wykonywania zadań wojskowych i cywilnych.
Żonaty, ma syna w wieku przedszkolnym.
Oprócz zainteresowań wynikających z pracy zawodowej, interesuje się historią II wojny światowej. Można go też spotkać zdobywającego
szczyty w Polskich Tatrach i nie tylko. Uprawia
również turystykę rowerową, najczęściej na drodze prowadzącej do pracy.

Prodziekan ds. naukowych – prof. dr hab. inż. Stanisław J. KŁOSOWICZ
Urodził się 30.07.1955 w Warszawie. Przez
całe swoje dzieciństwo i młodość wychowywał
się, mieszkał i uczył się aż
do zdobycia świadectwa
maturalnego w Mińsku
Mazowieckim. W 1979 r.
ukończył z wynikiem
bardzo dobrym Wydział Chemii i Fizyki
Technicznej WAT, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii i stopień
podporucznika WP. Będąc oficerem w Wojskowej Akademii Technicznej,

zdobywał kolejne doświadczenia wojskowe, biorąc
udział w ćwiczeniach jednostek wojskowych, do
których otrzymał przydział mobilizacyjny. Uzyskiwał kolejne stopnie wojskowe, aż do stopnia pułkownika włącznie, ale także rozwijał się naukowo.
W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych,
zajmując się badaniami wpływu domieszkowania
warstw cholesterolowych ciekłych kryształów na
ich własności optyczne. Doktorem habilitowanym
został w 1999 r., a tytuł profesora odebrał z rąk prezydenta RP w 2006 r.
Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej ciekłych kryształów. Doskonałym, doświadczonym nauczycielem akade-

mickim, który lubi pracę i kontakty z młodymi
ludźmi. Studenci twierdzą, że Profesor nawet
najtrudniejsze zagadnienia z fizyki potrafi przedstawić w sposób bardzo zrozumiały i przystępny,
a zaliczenie czy zdanie egzaminu z tego przedmiotu wydaje się wtedy o wiele łatwiejsze. Zajęcia
dydaktyczne prowadzi na wszystkich rodzajach
i formach studiów, pełni też funkcję kierownika
studiów doktoranckich na Wydziale.
Żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Razem
z nimi i małżonką, najczęściej w czasie wakacji,
wędruje po Beskidzie Niskim, Sądeckim i Tatrach. Lubi też wyprawy rowerowe w okolice
Puszczy Kampinoskiej.

Fot. Archiwum WAT

Prodziekan ds. studenckich – dr inż. Aleksander KIEŻUN
Jest absolwentem kierunku fizyka techniczna, którą ukończył w 1978 r. na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT, będąc oficerem Wojska Polskiego,
mającym doświadczenie na stanowiskach
technicznych w Siłach
Powietrznych. Dzieciństwo i młodość spędził
na Warmii i Mazurach,
na które ciągle wraca.
Niezwykłe zdolności organizacyjne oraz zdolności do przedmiotów ścisłych pozwoliły Mu
ukończyć studia w wynikiem bardzo dobrym.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów został
skierowany do pracy i służby w WAT.
Awansując na kolejne stopnie wojskowe, aż do
pułkownika włącznie, rozwijał się także naukowo,
specjalizując się w zakresie optoelektroniki światłowodowej i zdobywając w tej dziedzinie tytuł
naukowy doktora. Przełożeni, dostrzegając zdolności organizacyjne i profesjonalne podejście do
wykonywanych zadań, wyznaczali dr. Kieżuna do
pełnienia różnych funkcji – do zastępcy dyrektora
Instytutu Fizyki Technicznej włącznie. Jego zasługi w dziedzinie organizacji kształcenia, dydaktyki
i nauki w dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju nauki i nowoczesnej dydaktyki w polskich
siłach zbrojnych, a także do rozwoju gospodarki

i obronności kraju. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki dla studentów pierwszych lat studiów
oraz zajęcia specjalistyczne z optoelektroniki światłowodowej ze studentami wyższych lat studiów.
Jako doświadczony nauczyciel akademicki, jest
niezwykle ceniony przez studentów za wiedzę,
bezpośredni kontakt i dyspozycyjność.
W czasie wolnym relaksuje się nad jeziorami Mazurskimi i nie tylko, łowiąc „niespotykane” okazy ryb (preferuje płocie, liny, szczupaki
i sandacze), w czym z nieśmiałością rywalizuje
z dziekanem Wydziału, prof. Czupryńskim. Jest
też grzybiarzem – ma niezwykłe zdolności do
wyszukiwania przepięknych okazów grzybów,
najczęściej z lasów Warmii i Mazur.

20 Aktualności
40 lat temu – 19 września 1968 r. – oﬁcjalną działalność rozpoczął jeden z czołowych
i najbardziej popularnych dziś wydziałów naszej Alma Mater – Wydział Cybernetyki.

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej liczy dziś prawie 2000
studentów, skupia liczne grono nauczycieli akademickich, w tym profesorów,
doktorów habilitowanych i doktorów. Tysiące absolwentów wydziału są rozproszone po kraju i świecie. Codzienną pracą dają oni świadectwo profesjonalnego
przygotowania do zawodu, potwierdzają trafność wyboru własnej drogi życiowej związanej z cybernetyką.
Swoją obecną pozycję Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
zawdzięcza przeobrażeniom organizacyjnym i technicznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. Powodowały one ogromne
zmiany w pracy dowództw i sztabów oraz
wszystkich organów kierowania i dowodzenia wojskami. Podstawę tej działalności
stanowiły informacje o stanie sił własnych,
stanie przeciwnika oraz o sytuacji bojowej.
W tym kontekście wzrastało zapotrzebowanie na szybkie ich przetwarzanie w oparciu
o najnowsze systemy i urządzenia zautomatyzowane obejmujące m.in. technikę komputerową. Towarzyszyły temu zmiany organizacyjne, zmiany dostosowawcze w zakresie programów kształcenia oraz rozbudowa
i unowocześnianie zaplecza naukowego,
bazy dydaktycznej i laboratoryjnej. Ta wysoka pozycja to także efekt poszukiwania
możliwości i dostrzegania szans w zakresie
potrzeb sił zbrojnych, takich jak zapotrzebowanie na symulatory działań bojowych,
trenażery dowództw i sztabów, wojskowe

sieci komputerowe, wizualizacja działań
bojowych, systemy wspomagania dowodzenia oraz roboty pola walki.
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej został utworzony w 1968 r.,
w odpowiedzi na ciągle rosnące zapotrzebowanie sił zbrojnych na wysokiej klasy
specjalistów z zakresu wykorzystania metod i środków informatyki w systemach dowodzenia wojskami i kierowania środkami
walki, a także wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych. Jednocześnie przez
wiele lat był on ośrodkiem wyprzedzającym
współczesność zarówno w zakresie badań
naukowych, jak i dydaktyki. Jego twórcy
trafnie przewidzieli, że informatyka, automatyka oraz badania operacyjne, które powstały w latach 50. i 60. ubiegłego wieku,
będą nośnikiem postępu, a także pewnym
standardem poziomu rozwoju cywilizacyjnego przełomu XX i XXI w.
Decyzja o utworzeniu Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zapadła 40 lat temu, lecz jego początki sięgają

Zajęcia laboratoryjne studentów V roku

czasu formowania naszej Alma Mater jako
uczelni wyższej. W tym czasie zapadały różnego rodzaju decyzje, które na trwałe określiły zadania, kształt i charakter przyszłego
Wydziału Cybernetyki, a także jego miejsce
w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej oraz miejsce w systemie kształcenia dla
potrzeb resortu obrony narodowej. Doceniając rolę cybernetyki i informatyki, w 1956 r.
utworzono Katedrę Automatyki i Sterowania,
a w 1957 r. rozpoczęto szkolenie specjalistów
z dziedziny maszyn matematycznych. Kilka
lat później została utworzona Katedra Bojowego Wykorzystania Sprzętu Wojskowego,
która rozpoczęła kształcenie specjalistów
z zakresu cybernetyki wojskowej. Ponadto
uruchomiono kursy badań operacyjnych
dla potrzeb nowo tworzonych komórek informatyki wojskowej.
Zmiany w systemie kształcenia oraz zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych na
wysoko wyspecjalizowane kadry techniczne, które mogłyby efektywnie wykorzystywać skomplikowaną technikę oraz ją doskonalić i adaptować do potrzeb współczesnej
armii, spowodowały kolejną nowelizację
struktur uczelni. Zaproponowano wyłączenie cybernetyki jako samodzielnego wydziału. W celu realizacji tej propozycji, komendant WAT, rozkazem nr 240 z 13 października 1967 r., powołał grupę organizacyjną w składzie: płk Ryszard Szymanik, płk
Maciej Stolarski, ppłk Stanisław Paszkowski
i ppłk Stanisław Piasecki, która miała przedstawić wnioski dotyczące organizacji przyszłego Wydziału Cybernetyki. 30 kwietnia
1968 r. przedłożono projekt struktury organizacyjnej przyszłego Wydziału Cybernetyki, plany studiów wraz z programami
ramowymi oraz zaproponowano następujące założenia:
– z zakresu zadań dydaktyczno-wychowawczych: kształcenie inżynierów na
poziomie magisterskim w zakresie maszyn matematycznych, automatyzacji
systemów sterowania oraz cybernetyki
wojskowej i ekonomicznej,
– z dziedziny zadań naukowo-badawczych: automatyzacja dowodzenia, maszyn matematycznych oraz technicznych środków przetwarzania informacji,
prowadzenie prac podstawowych i stosowanych w zakresie systemów sterowania i automatyzacji.

Fot. Archiwum WAT

GeNeza, rozwÓJ i dzień dzisieJszy
wydziaŁU CyBerNeTyki waT

Fot. Zdzisława Król
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Grupa Organizacyjna zaproponowała
ponadto, aby:
1. Powołać Wydział Cybernetyki i utworzyć go na bazie istniejących już w WAT:
Katedry Cybernetyki Technicznej, Katedry
Maszyn Matematycznych, Katedry Bojowego Wykorzystania Sprzętu Wojskowego.
2. Przyjąć następującą strukturę organizacyjną Wydziału Cybernetyki: Komenda Wydziału, Katedra Cybernetyki Technicznej, Katedra Maszyn Matematycznych,
Katedra Badań Operacyjnych, Analogowy
Ośrodek Obliczeniowy, Wydział Naukowo-Szkoleniowy, pięć roczników studiów
magisterskich.
3. Przyjąć na stan ewidencyjny Wydziału
Cybernetyki grupy studentów z Wydziału
Elektroradiotechnicznego ze specjalnością
maszyny matematyczne oraz cybernetyka
wojskowa.
4. W etacie Wydziału Cybernetyki zaplanować: 57 etatów dla kadry zawodowej oficerskiej, w tym 43 etaty dydaktyczne
i 6 etatów pionu liniowego; 3 etaty dla kadry
zawodowej podoficerskiej, w tym 2 etaty
szefów kompanii podchorążych; 8 etatów
dla pracowników wojska.
5. Umieścić Wydział Cybernetyki w pomieszczeniach budynku głównego WAT.
Propozycję przedstawioną przez Grupę
Organizacyjną zaakceptował komendant
Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg.
prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski i przesłał
wniosek o utworzenie Wydziału Cybernetyki WAT w składzie: Komenda; Wydział
Naukowo-Szkoleniowy; trzy katedry prowadzące zarówno dydaktykę, jak i badania
naukowe; Analogowy Ośrodek Obliczeniowy oraz batalion podchorążych. Rozkazem personalnym z 13 sierpnia 1968 r.
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
zatwierdził wniosek i powołał na kierownicze stanowiska następujących oficerów:
płk doc. dr hab. inż. Stanisław Paszkowski – komendant (dziekan) Wydziału Cybernetyki; ppłk mgr inż. Józef Matusiak
– szef Wydziału Naukowo-Szkoleniowego;
płk doc. dr hab. inż. Stanisław Paszkowski
– szef Katedry Cybernetyki Technicznej;
ppłk doc. dr inż. Stanisław Piasecki – szef
Katedry Badań Operacyjnych; płk doc. dr
inż. Maciej Stolarski – szef Katedry Maszyn
Matematycznych; mjr mgr inż. Józef Cielepak – kierownik Analogowego Ośrodka
Obliczeniowego; kpt. Zygmunt Mańkowski
– dowódca 9 kompanii podchorążych; kpt.
Stanisław Szacho-Głuchowicz – dowódca
8 kompanii podchorążych.
Oficjalną działalność nowo utworzonego Wydziału Cybernetyki Wojskowej
Akademii Technicznej zainaugurowała
odprawa w dniu 19 września 1968 r. Tego
samego dnia odbyło się spotkanie kadry

wydziału ze studentami. Należy dodać, że
okres poprzedzający
formalne powołanie
Wydziału Cybernetyki był wykorzystany na przygotowanie
planów studiów, założenie kart postępów
dla słuchaczy, przygotowanie indeksów
oraz dzienników lekcyjnych. Jednocześnie
dokonano naboru na
I rok studiów i prze27 września 2004 r. Laboratorium Badawcze Kryptologii Instytutu Matemaprowadzono egzaminy
tyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT otrzymało certyfikat WSI
dyplomowe.
Nowo utworzony
wydział rozpoczął na „własny rachunek” cji studiów dopiero w latach 1986-1990.
szkolenie studentów i prowadzenie prac Tym samym w sposób radykalny zostały
naukowo-badawczych. W dydaktyce był zmodernizowane i zmienione programy
to kierunek cybernetyka, który obejmo- kształcenia.
wał cztery specjalności. Studenci cyberneOd 1969 r. Wydział Cybernetyki zaczął
tyki wojskowej i cybernetyki ekonomicznej nawiązywać kontakty zarówno z instytucjauczyli się głównie metod matematycznych mi wojskowymi, jak i cywilnymi. Szczególne
przydatnych do opisu procesów dowodze- miejsce w tej współpracy zajmowała Wyższa
nia i zarządzania, problemów decyzyjnych Wojskowa Szkoła Techniczna ze Słowacji
oraz ich rozwiązywania przy użyciu EMC. oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Techniczne problemy obejmowały pozo- w Warszawie i Przemysłowy Instytut Elekstałe dwie specjalizacje, tzn. automatyza- troniki w Warszawie. Jednocześnie Wydział
cję systemów sterowania oraz maszyny realizował wiele prac naukowo-badawczych
matematyczne. W tym obszarze w zakres z zakresu automatyzacji kierowania i dowostudiów wchodziła organizacja systemów, dzenia wojskami.
projektowanie i eksploatacja elektroniczRok 1968 w działalności naukowo-banej techniki obliczeniowej, metody auto- dawczej zamyka, a zarazem otwiera pewien
matyzacji i optymalizacji systemów czasu etap, ponieważ prace naukowo-badawcze
rzeczywistego. W programach specjalności realizowane przez zespoły, które weszły
maszyny matematyczne realizowano techni- w skład nowego wydziału, zostały przekaki i eksploatację EMC, a także języki i pro- zane do Wydziału Cybernetyki. W Kategramowanie.
drze Cybernetyki Technicznej zakończono
Na Wydziale Cybernetyki obowiązywały prace z zakresu sterowania obiektami dy5-letnie jednolite studia magisterskie, które namicznymi, natomiast w dalszym ciągu
starano się na bieżąco doskonalić. Ponad- prowadzono badania i ekspertyzy urządzeń
to przez wiele lat były prowadzone studia automatyki przeznaczone dla sprzętu wojpodyplomowe: Podyplomowe Studium In- skowego. Rok później w Katedrze Badań
formatyki (Podyplomowe Studium Specja- Operacyjnych przystąpiono do realizacji
listyczne Informatyki) powstałe po reorga- pracy pt. „Zautomatyzowany system konnizacji Podyplomowego Studium Maszyno- troli i oceny stanu gotowości bojowej wojsk
wego Przetwarzania Danych, Podyplomowe OPK”. W tym samym czasie uruchomiono
Studium Podstawowych Problemów Tech- w Katedrze Maszyn Matematycznych pierwniki Wojskowej i Podyplomowe Studium szy w Polsce grafoskop. Od 1970 r. realizoZastosowania Informatyki oraz kursy, m.in. wano ważną pracę nad systemem zbierania,
Administrowanie systemu UNIX.
przetwarzania i zobrazowania informacji do
Istotna reorganizacja i przebudowa pro- celów kierowania. Następnie zrealizowano
gramów kształcenia nastąpiła od roku aka- prace: „Opracowanie algorytmów rozwiądemickiego 1974/1975, kiedy to zreorgani- zywania problemów z zakresu badań opezowano specjalności i w miejsce dotych- racyjnych” oraz „Zasady oceny stanu wyczasowych czterech utworzono tylko dwie: szkolenia wojsk oraz projekt koncepcyjny
technikę i eksploatację komputerów oraz automatyzacji przetwarzania informacji
organizację i projektowanie systemów in- w ramach systemu LIR”. W tym czasie istotformatycznych. Następna nowelizacja pro- ne rezultaty uzyskano, realizując prace pt.:
gramów nastąpiła od roku akademickie- „Opracowanie i wykonanie rodziny komgo 1976/1977, a istotna zmiana organiza- puterów hybrydowych” oraz „Studium oraz

solwentów ukończyło
studia z oceną dobrą
i wyższą, a 15 z wyróżnieniem. Badania
ankietowe prowadzone wśród absolwentów i ich przełożonych (wystawiane po
rocznej pracy w jednostkach lub instytucjach wojskowych)
potwierdziły efektywność kształcenia
i skuteczność ciągłego doskonalenia programów studiów. Wyniki ankiet wykazały,
że absolwent Wydzia29 listopada 2005 r. w holu budynku głównego Akademii odsłonięto tablicę pamiątkową łu Cybernetyki WAT
poświęconą trzem wybitnym polskim matematykom i kryptologom: Marianowi Rejew- jest wszechstronnie
skiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy w latach 1932-1933 zławykształcony i biemali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma i zbudowali jej działającą kopię
rze aktywny udział
badania w zakresie sterowania i automaty- w działalności służbowej. Znaczny procent
zacji w warunkach przyszłościowej kopal- absolwentów został zaliczony do Funduszu
ni”. Sukcesem zakończyła się praca zespołu Przyśpieszonego Rozwoju. Tak wysoka oceKatedry Cybernetyki Technicznej, który zo- na toku kształcenia to także zasługa ciągłego
stał wyróżniony Nagrodą Ministra Obrony doskonalenia programów kształcenia, któNarodowej za opracowanie systemu wideo- re kładły nacisk na ugruntowanie wiedzy
łączności i wdrożenie do eksploatacji bo- i umiejętności inżynierskich programowajowej. Natomiast w 1976 r. minister Nauki, nia użytkowego, projektowania systemów
Szkolnictwa Wyższego i Techniki wyróżnił APD oraz eksploatacyjnego wykorzystania
nagrodą zespołową grupę pracowników systemu komputerowego jako całości.
za opracowanie laboratoryjnego modelu
Od pierwszych dni swojego istnienia
systemu komputerowego zautomatyzowa- Wydział Cybernetyki prowadził także studia
nego zbierania, przetwarzania i zobrazo- podyplomowe. W ciągu 10 lat ukończyło je
wania informacji radiolokacyjnej o ruchu 129 oficerów i 30 pracowników inżynieryjpowietrznym.
no-technicznych związanych z przemysłem
Rozwój Wydziału, a głównie charakter obronnym. Z zadaniami dydaktycznymi
podejmowanych na nim prac naukowo- skoordynowano działalność naukowo-ba-badawczych, ich poziom i liczba wymusi- dawczą, w tym stacjonarne studia doktoły wiele zmian w jego organizacji. W celu ranckie, które od 1970 r. stanowiły integralzabezpieczenia tej działalności utworzono ną część procesu badawczego. W tym czasie
warsztat mechaniczny oraz magazyn wy- 25 nauczycieli akademickich i pracowników
działowy. Niebawem utworzono także pra- badawczych Wydziału uzyskało stopnie nacownię kserograficzną. W uzasadnionych ukowe doktora, natomiast w stosunku do
przypadkach tworzono także zakłady i la- 3 oficerów wszczęto procedury dotyczące
boratoria, w tym nieetatowe. I tak, w 1973 r. uzyskania stopnia naukowego doktora hautworzono Samodzielny Zakład Techniki bilitowanego. Tak bogaty dorobek dydakKomputerowej, wyodrębniony z Katedry tyczny i naukowo-badawczy został uhonoMaszyn Matematycznych, mający rozwią- rowany 4 Nagrodami Ministra Obrony Nazywać problemy dotyczące konstrukcji no- rodowej, 3 Nagrodami Przewodniczącego
wych maszyn analogowych i hybrydowych, Komitetu Nauki i Techniki, jedną Nagroa w lutym 1975 r. – Laboratorium Kompu- dą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższeterów Cyfrowych.
go i Techniki, 2 Nagrodami Szefa Sztabu
Jesienią 1978 r. uroczyście obchodzono Generalnego WP i 2 Nagrodami Dowód10-lecie działalności Wydziału Cybernetyki cy Wojsk OPK oraz prawie 50 Nagrodami
Wojskowej Akademii Technicznej. Komen- Komendanta WAT.
dant wydziału, płk prof. dr inż. Jan StasierKonieczność zapewnienia warunków,
ski, w przemówieniu przedstawił bogaty które odpowiadałyby aktualnie realizowadorobek i zadania na następne lata. W cią- nym przez Wojskową Akademię Techniczgu dekady wykształcono 542 magistrów ną zadaniom dydaktycznym i naukowoinżynierów, w tym 12 przedstawicieli armii -badawczym, wymusiła zmiany w struktuz Węgier i Wietnamu. Ponad 75 proc. ab- rach. Problematyka struktur organizacyj-

nych kompleksowo została uregulowana
na początku 1981 r.1 W stosunku do Wydziału Cybernetyki oznaczało to, że w Katedrze Cybernetyki Technicznej powołano nieetatowy Zakład Automatyzacji Systemów Dowodzenia oraz nieetatowy Zakład Teorii Sterowania, a także nieetatowe
Laboratorium Cybernetyki Technicznej.
W Katedrze Maszyn Matematycznych powołano 4 nieetatowe zakłady i 2 nieetatowe
laboratoria: Metodologii Programowania,
Oprogramowania Systemów Informatycznych, Budowy i Eksploatacji Komputerów
(wraz z Laboratorium Budowy i Eksploatacji Komputerów) oraz Eksploatacji Oprogramowania Standardowego, a także Laboratorium Podstaw Użytkowania Komputerów. Jednocześnie na potrzeby całego Wydziału powołano nieetatowy Zakład Elektroniki Komputerowej, a w nim nieetatowe
Laboratorium Elektroniki Komputerowej
oraz nieetatową Pracownię Modelowania
Hybrydowego. Ponadto powołano nieetatowe Laboratorium Systemów Komputerowych, a w nim dwie pracownie: Konserwacji i Eksploatacji. Z Wydziału Cybernetyki
wyłączono natomiast Analogowy Ośrodek
Obliczeniowy, a włączono Zespół Badawczo-Projektowy Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia.
Włączony do Wydziału Cybernetyki
WAT Zespół Badawczo-Projektowy Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia realizował głównie prace zlecane przez MON,
związane z rozwiązywaniem problemów
naukowo-badawczych i technicznych. Najczęściej problemy te były zgłaszane przez
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony
Powietrznej. Już w pierwszym roku funkcjonowania zmieniono jego nazwę na Zespół Badawczo-Wdrożeniowy Specjalizowanych Systemów Informatycznych. Tworzyły
go: Zakład Badawczo-Projektowy, Zakład
Wdrożeniowy i Laboratorium Systemów
Komputerowych. W zespole utworzono
także nieetatową Pracownię Serwisowo-Szkoleniową, której zadaniem była weryfikacja struktur technicznych zestawu komputerowego systemu „CYBER-WA” u użytkownika, projektowanie zmian sprzętowych
oraz wdrażanie oprogramowania. W 1994 r.
na bazie zespołu utworzono Instytut Komputerowych Systemów Dowodzenia, przemianowany później na Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia.
W wyniku kolejnych zmian Katedra
Maszyn Matematycznych została podzielona na dwie katedry: Maszyn Matematycznych I i Maszyn Matematycznych II.
Rozpoczęto przenoszenie Katedry Maszyn
1

Zarządzenie komendanta WAT nr Pf 4, z 24 lutego 1981 r.

Fot. Grzegorz Rosiński
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Matematycznych I z „Lipska” do Budynku Głównego WAT. Od tej pory w Budynku Głównym WAT mieściła się cała Katedra. Jej głównym zadaniem było profilowanie specjalności systemy informatyczne oraz prowadzenie dydaktyki z zakresu
podstaw informatyki na wszystkich kierunkach kształcenia w WAT. Katedrę Maszyn Matematycznych II tworzyły: Zakład
Budowy i Eksploatacji Komputerów – prowadzący badania w dziedzinie systemów
mikroprocesorowych i grafiki komputerowej oraz Zakład Eksploatacji Oprogramowania Standardowego – zajmujący się
inżynierią oprogramowania systemów informatycznych.
Powyższa struktura obowiązywała przejściowo, ponieważ na podstawie zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 020
z 4 kwietnia 1984 r. wprowadzono nowelizację w tym zakresie, a jej celem było dostosowanie struktury nieetatowych komórek organizacyjnych WAT do aktualnie realizowanych przez uczelnię zadań dydaktycznych
i naukowo-badawczych. 1 lipca Wydział Cybernetyki otrzymał nową strukturę. W Katedrze Cybernetyki Technicznej powołano
Zakład Teorii Sterowania, Zakład Automatyzacji Procesów Dowodzenia i Laboratorium Cybernetyki Technicznej; w Katedrze
Programowania Komputerów – Zakład Metodologii Programowania, Zakład Eksploatacji Oprogramowania Standardowego,
Zakład Oprogramowania Systemów Informatycznych oraz Laboratorium Podstaw
Użytkowania Komputerów; w Katedrze Budowy i Eksploatacji Systemów Komputerowych – Zakład Elektroniki Komputerowej,
a w nim Laboratorium Elektroniki Komputerowej oraz Zakład Budowy i Eksploatacji
Komputerów, a w nim Laboratorium Budowy i Eksploatacji Komputerów2.
Prezentowany okres to czas ogromnych
zmian w kraju i na arenie międzynarodowej. W proces ten wpisuje się także stan
wojenny, którego wprowadzenie było zaskoczeniem również dla całej społeczności
akademickiej. Kadra i podchorążowie Wydziału Cybernetyki realizowali nowe zadania, nie przerywając procesu dydaktycznego
i naukowo-badawczego. Najważniejsze zadania z tego okresu to ochrona budynków
w ramach akcji „Sputnik”, a także udział
w zabezpieczeniu stacji przekaźnikowych
w okolicach Kampinosu.
W tym czasie realizowano wiele prac
naukowo-badawczych, z których warto zaprezentować najistotniejsze. Zespół Katedry
Cybernetyki Technicznej zakończył prace nad systemem wideołączności, a przedmiot badań doczekał się wdrożenia. W na2
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stępnych latach kontynuowano szeroko zakrojone prace nad systemem CYBER-W,
a w 1977 r. zakończono prace związane
z przekazaniem do produkcji zestawu grafoskopowego UG-1. Zakończono również
pracę nad translatorem sekwencyjnym części języka projektowania systemów operacyjnych komputerów cyfrowych. Opracowano instrukcje operatorskie na stanowiskach osób funkcyjnych w systemie C-W,
a także rozpoczęto pracę nad wykonaniem
urządzeń sprzęgających system C-W oraz
AŁMAZ-2. Znaczącym osiągnięciem było
zakończenie prac i przekazanie do eksploatacji w Akademii Górniczo-Hutniczej komputera hybrydowego WAT-1100, wyróżniającego się możliwością bezpośredniej współpracy z minikomputerem cyfrowym.
W 1980 r. wyróżniono nagrodą pracę
„Konwersacyjny system graficzny do współpracy z maszyną cyfrową”. Do eksploatacji
w Politechnice Krakowskiej przekazano
opracowany komputer hybrydowy WAT-1010S, który był przystosowany do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych. Ponadto zawarto umowę na opracowanie, wspólnie z Instytutem Techniki
Lotniczej WAT, koncepcji nowoczesnego
trenażera lotu samolotów wraz z systemem
wizualizacji. W następnym roku rozpoczęto pracę naukowo-badawczą „Metody,
techniki i narzędzia inżynierii systemów
informatycznych” oraz „Opracowanie hierarchicznego systemu języków programowania dla operatywnego zarządzania w czasie rzeczywistym”. W Zakładzie Elektroniki
Komputerów wykonano komputer analogowo-hybrydowy WAT-1002 dla Instytutu
Lotnictwa w Warszawie.
W kolejnych latach podjęto prace dotyczące modernizacji systemu CYBER-W,
trenażera lotu i innych. W 1985 r. rozpoczęto pracę badawczą „Opracowanie i wykonanie modelu użytkowego zobrazowania
wielkoformatowego dla potrzeb WOPK”.
Zakończono pracę zleconą przez IPI PAN
„Opracowanie hierarchicznego systemu języków programowania dla operatywnego zarządzania w czasie rzeczywistym”.
W ramach tej pracy zaprojektowano język
POSSK i prototypową wersję kompilatora tego języka, ponadto bazy danych do
przechowywania modułów źródłowych
i pośrednich opisów kompilacji w POSSK.
Do 1989 r. zakończono prace badawcze dotyczące koncepcji podsystemu informatycznego dla potrzeb WOPK (JASTRZĘBIEC),
wykonano oprogramowanie podsystemu
rejestracji i zobrazowania zdarzeń w komputerze centralnym Stanowiska Dowodzenia Ochrony Fizycznej Elektrowni Jądrowej
oraz symulatora zdarzeń do testowania tego
podsystemu.

Jesienią 1987 r. kadra i pracownicy cywilni Wydziału mieli szczególne powody
do satysfakcji – dobrze wykonanej pracy na
jego 20-lecie. W dokumentach z tego okresu podkreślano, że był to czas szczególnej
mobilizacji i aktywności. Ogromną radość
sprawiały kolejne roczniki absolwentów
– specjalistów informatyki. Cieszył wzrost
liczby studentów przyjętych na pierwszy
rok, a także wzrost sprawności studiów
i utrzymanie wysokiej jakości kształcenia.
Mury uczelni opuszczały kolejne roczniki absolwentów studiów podyplomowych
oraz kursów specjalistycznych. W omawianym okresie nastąpił wzrost terminowości realizacji prac naukowo-badawczych,
działalności wydawniczej oraz w zakresie
podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich.
Ogromnego wysiłku organizacyjnego
i logistycznego wymagał proces modernizacji bazy laboratoryjnej wydziału, co dostrzegł i podkreślił komendant Wydziału
Cybernetyki, płk prof. dr hab. inż. Andrzej
Ameljańczyk. W działalności technicznej
i gospodarczej utrzymywano w gotowości
sprzęt komputerowy. Na bieżąco realizowano plany zakupów środków materiałowo-technicznych, a także we właściwym czasie zabezpieczano pomieszczenia w aparaturę i zestawy komputerowe. W działalności liniowej realizowano zadania szkoleniowe wynikające z programu szkolenia i wytycznych wyższych przełożonych.
Znacznej poprawie uległ stan dyscypliny
kadry i podchorążych. Łącznie Wydział
Cybernetyki był oceniany bardzo wysoko, wielokrotnie zajmował I miejsce wśród
wydziałów akademickich uczelni, co przysparzało mu kolejnych pochwał, nagród
i słów uznania.
Podobnie oceniany był Wydział 5 lat
później, na 25-lecie. Z przedstawionych
przez komendę Wydziału Cybernetyki
WAT informacji wynikało, że przez ten
czas jednolite studia magisterskie ukończyło 1068 absolwentów, w tym 76 żołnierzy armii węgierskiej i 9 wietnamskiej
oraz 11 libijskich na studiach inżynierskich. Studia podyplomowe ukończyło
320 oficerów. Kadra dydaktyczna i naukowa opracowała i wdrożyła do użytkowania komputery analogowe, specjalne urządzenia techniki cyfrowej oraz wyspecjalizowane oprogramowanie informatyczne – komputery analogowe serii ELWAT,
grafoskopy, procesory graficzne, systemy
CYBER i inne, które znajdują zastosowanie w wojsku i w wielu gałęziach gospodarki narodowej. Chlubą Wydziału pozostają jednak jego absolwenci, którzy pracując w wojsku i poza nim, przysparzają
chwały imieniu uczelni.
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Tabela 1. Komendanci Wydziału Cybernetyki WAT
Lp.
1

Data

Stopień wojskowy i naukowy,
imię i nazwisko
płk doc. dr hab. inż. Stanisław PASZKOWSKI

objęcia
stanowiska

przekazania
obowiązków

1967

1970

2

płk doc. dr inż. Jan STASIERSKI

1970

1983

3

płk doc. dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK

1983

1989

4

płk dr hab. inż. Andrzej CHOJNACKI

1989

1998

5

płk dr hab. inż. Marian CHUDY

1998

2002

Tabela 2. Dziekani Wydziału Cybernetyki WAT
Lp.

Data

Tytuł, stopień naukowy,
imię i nazwisko

objęcia
stanowiska

przekazania
obowiązków

1

prof. dr hab. Marian CHUDY

1 stycznia 2003

31 sierpnia 2005

2

dr hab. inż. Andrzej NAJGEBAUER

1 września 2005

31 sierpnia 2008

3

dr hab. inż. Ryszard ANTKIEWICZ

1 września 2008

Tabela 3. Tytuły naukowe profesora nadane pracownikom Wydziału Cybernetyki WAT
Lp.

Stopień wojskowy i naukowy, imię i nazwisko

Data

1

płk dr hab. inż. Stanisław PASZKOWSKI

1970

2

płk dr inż. Maciej STOLARSKI

1970

3

płk dr hab. inż. Stanisław PIASECKI

1974

4

płk dr inż. Jan STASIERSKI

1978

5

płk dr hab. inż. Andrzej AMELJAŃCZYK

1987

6

dr hab. inż. Roman KULESZA

2002

7

dr hab. inż. Włodzimierz KWIATKOWSKI

2002

8

płk dr hab. inż. Marian CHUDY

2002

9

dr hab. Jerzy GAWINECKI

2004

W tym okresie badania naukowe koncentrowały się wokół następujących obszarów: zastosowania metod informatycznych
z zakresu tzw. rzeczywistości wirtualnej oraz
systemów; multimedialnych w systemach
komputerowych wspomagających szkolenie wojsk, dowództw i sztabów; widzenia
komputerowego oraz sterowania robotami;
metod i systemów wspomagających podejmowanie decyzji; modelowania działań
bojowych; zastosowania specjalizowanych
systemów mikroprocesorowych dla wojska;
technologii przetwarzania rozproszonego
w sieciach teleinformatycznych; metod matematycznych w fizyce; specjalizowanych
technologii informatycznych.
Przedstawiając genezę Wydziału, trudno
pominąć uwarunkowania, które wpłynęły
na działalność WAT jako całości, w tym
również na funkcjonowanie Wydziału Cybernetyki. Nie bez znaczenia była sytuacja
na arenie międzynarodowej, w kraju i polskich siłach zbrojnych. Od 1989 r., w wyniku zmian ustrojowych, wojsko przechodzi
okres transformacji. Rozpad Związku Radzieckiego i rozwiązanie Układu Warszaw-

skiego spowodowały, że problem bezpieczeństwa wewnętrznego pozostał sprawą
naszego kraju. W związku z nową sytuacją
geopolityczną pojawiły się tendencje do
ograniczenia liczebności armii, które były
także zawarte w Traktacie o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie. Konsekwencją były zmiany związane z przebudową wojska, a także systemu szkolnictwa, z likwidacją wyższych szkół oficerskich, które
uzupełniały cały proces kształcenia na potrzeby resortu obrony narodowej.
Początek lat 90. to także zmiany w zakresie struktur podchorążych i słuchaczy
– żołnierzy zawodowych WAT. Na podstawie zarządzenia komendanta WAT nr Pf 1
z 13 lipca 1990 r. od roku akademickiego
1990/1991 rozpoczęto przechodzenie na
nowe struktury organizacyjne, tworząc dla
kolejnych lat studiów oddzielne bataliony3.
Z dniem 15 września utworzono 1 batalion
składający się z 5 kompanii, który podporządkowano szefowi Oddziału Liniowego.
W roku następnym sformowano 2 batalion
3

Arch. WAT, T – nr 1084/96/Pf 10, k. 26-31.

na tych samych zasadach. Taka organizacja obowiązywała tylko przez dwa kolejne
lata. Od roku akademickiego 1992/1993 powrócono do sprawdzonych struktur, podporządkowując zastępcy komendanta Wydziału ds. Liniowych wszystkich słuchaczy
Wydziału Cybernetyki. Po reorganizacji
batalion podchorążych tworzyły trzy kompanie podchorążych oraz jedna słuchaczy
żołnierzy zawodowych4.
Kolejną zmianę organizacyjną wprowadzono w WAT jesienią 1994 r. W miejsce
rozformowanych katedr utworzono instytuty5. Na Wydziale Cybernetyki powołano
wówczas: Instytut Systemów Informatycznych (na bazie Katedry Programowania
Komputerów); Instytut Automatyki i Robotyki (na bazie rozformowanej Katedry
Budowy i Eksploatacji Systemów Komputerowych oraz Katedry Cybernetyki Technicznej); Instytut Matematyki i Badań Operacyjnych (na bazie Katedry Matematyki
i Katedry Badań Operacyjnych); Instytut
Automatyzacji Systemów Dowodzenia (na
bazie rozformowanego Zespołu Badawczo-Wdrożeniowego Specjalizowanych Systemów Informatycznych). Instytut ten jednak
został wydzielony poza Wydział, uzyskując
jednocześnie samodzielność.
Wojskowa Akademia Techniczna w ciągu swojego istnienia wielokrotnie zmieniała się z hermetycznej uczelni wojskowej
w uczelnię odpowiadającą standardom cywilnej politechniki. Proces zmian to długa i skomplikowana droga zmierzająca do
tego celu. Przez kolejne lata utrzymywano
przyjęte struktury organizacyjne, lecz pod
koniec 2002 r. uczelnia ostatecznie została
przeformowana na etat „cywilny”, stając się
jedną z wielu wyższych uczelni technicznych6. W dalszym ciągu kształci ona na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, ale
liczebnie studenci niemundurowi stanowią
zdecydowaną większość. Swoje struktury
organizacyjne zmieniał także Wydział Cybernetyki, lecz były to zmiany typowo dostosowawcze. W omawianym okresie utworzono Zakład Kryptologii w Instytucie Matematyki i Badań Operacyjnych oraz Zakład
– Centrum Symulacji i Wizualizacji Komputerowej. Zmiany zapoczątkowało zarządzenie komendanta WAT nr 227 z 31 grud4

5

6

Por. Z. Kazimierski, Wojskowa Akademia Techniczna w latach 1991-1996, Warszawa 1996, s. 90-91.
Podstawą wprowadzenia zmian organizacyjnych
było Zarządzenie Komendanta WAT nr Pf 2 z dnia
15 listopada 1994 r. w sprawie zmiany struktury
organizacyjnej nieetatowych komórek organizacyjnych WAT, Arch. WAT, sygn. T – nr 1204/05/47,
s. 14-20.
Zarządzenie komendanta WAT nr 127 z 4 grudnia
1996 r. w sprawie zmiany nieetatowych komórek
na Wydziale Cybernetyki utrzymało dotychczasową organizację. Por. Arch. WAT, T – nr 1225/06/44,
s. 276-281.
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nia 2002 r., na mocy którego wszystkie jednostki organizacyjne przestały funkcjonować, w tym także samodzielny dotąd Instytut Nauk Humanistycznych7.
W nowej strukturze organizacyjnej wydziały i instytuty zaczęły funkcjonować od
1 stycznia 2003 r. Wydział Cybernetyki,
podobnie jak wcześniej, podporządkowany komendantowi WAT, otrzymał strukturę, która obowiązuje do dziś: Dziekanat;
Instytut Teleinformatyki i Automatyki; Instytut Matematyki i Kryptologii; Instytut
Systemów Informatycznych; Instytut Organizacji i Zarządzania.
Na Wydziale Cybernetyki dwukrotnie
odbyły się wybory władz. W 2005 r. na stanowisko dziekana został wybrany dr hab.
inż. Andrzej Najgebauer, profesor nadzwyczajny; prodziekana ds. naukowych – dr
hab. Ryszard Antkiewicz, profesor nadzwyczajny; prodziekana ds. studenckich – dr
inż. Kazimierz Worwa (po jego rezygnacji
– dr inż. Wiesław Barcikowski, a następnie
do końca kadencji dr inż. Roman Wantoch-Rekowski).
W wyborach w maju 2008 r. Wydziałowe
Kolegium Elektorów wybrało nowe kierow7

Podstawą wydania zarządzenia była decyzja ministra obrony narodowej nr Pf. 88/Org./P1 z dnia
17 października 2002 r.

nictwa. Dziekanem został dr hab. Ryszard
Antkiewicz, profesor nadzwyczajny; prodziekanem ds. naukowych – dr hab. Andrzej
Walczak, profesor nadzwyczajny; prodziekanem ds. studenckich – dr Ewa Łakomy. Nowe
kierownictwo Wydziału 1 września 2008 r.
rozpoczęło pełnienie obowiązków.
Dzień dzisiejszy stawia przed kadrą dydaktyczno-naukową Wydziału Cybernetyki WAT nowe wyzwania i zadania, m.in.
przygotowanie, oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych, studentów cywilnych.
Pierwsi „cywile” rozpoczęli studia w roku
akademickim 1997/1998, najpierw w systemie niestacjonarnym (zaoczne i wieczorowe), a potem także stacjonarnym (dzienne).
Wydział Cybernetyki był w Wojskowej Akademii Technicznej prekursorem tej formy
kształcenia. Obecnie prowadzi studia na
dwóch kierunkach: informatyka (kierunek techniczny) oraz zarządzanie (kierunek ekonomiczny).
Studia na Wydziale Cybernetyki na
obydwu kierunkach są ogólnodostępne.
Cywilni studenci Wydziału nie mają żadnych zobowiązań wobec Ministerstwa
Obrony Narodowej. Tok studiów regulują te same akta prawne, które obowiązują
inne wyższe uczelnie techniczne, w tym
ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym”

z 27 lipca 2005 r. Obydwa prowadzone
przez Wydział Cybernetyki kierunki uzyskały certyfikat Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA): informatyka na lata
2004/2005-2008/2009; zarządzanie i marketing na lata 2006/2007-2010/2011. Kierunek
informatyka uzyskał ponadto akredytację
Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na lata 2004/2005-2008/2009.
Ich uzyskanie ma również znaczenie prestiżowe – jest wyrazem uznania za wysoką
jakość kształcenia.
Kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału Cybernetyki liczy 140 doświadczonych
nauczycieli akademickich, w tym 35 profesorów i doktorów habilitowanych oraz
65 doktorów. 27 października 2003 r. Centralna Komisja do spraw Tytułu i Stopni
Naukowych przyznała Radzie Wydziału
Cybernetyki uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka. Wcześniej
Rada Wydziału posiadała uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w tej dyscyplinie naukowej. Uzyskane w ostatnich latach
tempo rozwoju naukowego, dydaktycznego
oraz prowadzona systematycznie modernizacja bazy laboratoryjnej pozwalają z nadzieją myśleć o przyszłości Wydziału.
Janusz Rybiński
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akTUalNoŚCi 7. ProGraMU raMoweGo
Jesień 2008 r. przyniesie nowe interesujące konkursy w 7. Programie Ramowym (7PR) Unii Europejskiej
Od 3 września do 4 grudnia 2008 r.
będzie otwarty konkurs w programie
Współpraca w obszarze Bezpieczeństwo
(znak konkursu FP7-SEC-2009-1). Konkurs obejmie tematy: Wzrost bezpieczeństwa obywateli; Wzrost bezpieczeństwa infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej; Inteligentna
kontrola i poprawa bezpieczeństwa granic;
Odbudowa bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych; Poprawa integracji i interoperacyjności systemów bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo i społeczeństwo; Koordynacja
badań nad bezpieczeństwem. W związku
z ogłoszonym konkursem, Krajowy Punkt
Kontaktowy programów badawczych UE
(KPK) organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 23.09.2008. Informacje na stronie www.kpk.gov.pl Natomiast
15.09.2008 odbędzie się Info-day obszaru
Bezpieczeństwo w Brukseli.
W listopadzie 2008 r. planowane jest
otwarcie kolejnego konkursu w programie Współpraca w obszarze Nanonauki,
nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne. Program pracy dla
tego konkursu będzie dostępny w listopadzie, jednak już dziś wiemy, że ciekawostką
konkursu będzie dofinansowanie wspólnych
działań z partnerami rosyjskimi w dziedzinie czujników nanostrukturalnych. KPK
organizuje spotkanie brokerskie dla podmiotów posiadających kontakty naukowe
z partnerami z Rosji.
29 października 2008 r. upływa termin
składania wniosków na konkurs w priorytecie Pomysły, organizowany przez Europejską Radę Badań, dla młodych badaczy
zajmujących się naukami ﬁzycznymi i inżynierią. Konkurs ma na celu dofinansowanie najlepszych projektów badawczych
składanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową i organizujące swój pierwszy zespół badawczy. Informacje na temat
konkursu dostępne są na stronie www.
cordis.europa.eu
Na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE oraz
na stronie Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) znajdują się informacje na
temat ofert podjęcia pracy tymczasowej
w instytucjach zrzeszonych we Wspólnotowym Centrum Badawczym. W ramach

konkursów można ubiegać się o stanowiska
w: Instytucie Studiów Perspektyw Technologicznych (Hiszpania), Instytucie Materiałów Odniesienia i Pomiarów (Belgia),
Instytucie Pierwiastków Transuranowych
(Niemcy), Instytucie Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (Włochy), Instytucie
Zdrowia i Ochrony Konsumenta (Wochy),
Instytucie Środowiska i Zrównoważonego
Rozwoju (Włochy).
W celu ułatwienia polskim instytucjom
aplikowania do konkursów 7. Programu Ramowego Komisja Europejska przygotowała
modelowy wzór umowy o Grant (Grant
Agreement) w języku polskim. Tekst umowy składa się ze wspólnego dla wszystkich
umów rdzenia oraz aneksów dla poszczególnych programów i specjalnych klauzul.
Lektura tych dokumentów pozwala na zapoznanie się z metodami udzielania wsparcia
finansowego przez Komisję Europejską.

W przestrzeni informacyjnej funkcjonują również dwa wzorcowe modele umów
konsorcjum (Consortium Agreement),
pomocnych przy zawieraniu partnerstwa
w celu realizacji projektów dofinansowanych w 7. Programie Ramowym. Wzory
te opierają się na wymaganiach Komisji
Europejskiej oraz na wieloletniej praktyce
współpracy podmiotów uczestniczących
w Programach Ramowych UE. Modele umów dostępne są
na stronach www.desca-fp7.eu oraz www.
eicta.org
W 2008 r. Komisja Europejska
uruchomiła jednolity system rejestracji podmiotów
biorących udział
w 7. Programie Ramowym. Unique
Registration Facility

(URF) ma na celu ułatwienie identyfikacji podmiotów zgłaszających wnioski do 7. Programu Ramowego oraz przyspieszenie
zbierania informacji w celu przygotowania umów z Komisją Europejską. Na potrzeby URF komisja poprosiła instytucje
zainteresowane 7PR o wyznaczenie Legal
Entity Appointed Representative (LEAR),
czyli osoby odpowiedzialnej za administrowanie informacjami o statusie prawnym podmiotu. Osoba ta dysponuje również kodem dostępu do elektronicznego
systemu składania wniosków (EPSS) dla
danej instytucji i udostępnia kod pracownikom osobiście przygotowującym wnioski. W Wojskowej Akademii Technicznej
LEAR funkcjonuje w ramach Działu Nauki i Współpracy.
Instytucje zainteresowane współpracą w ramach 7PR mogą zamieszczać swoje profile w serwisie CORDIS dostępnym
pod adresem www.cordis.europa.eu/
partners-service Jest to jedna z lepszych
dróg nawiązywania kontaktów z instytucjami pracującymi w pokrewnych branżach
w celu wspólnego ubiegania się o wsparcie
z komisji Europejskiej.
Jak zwykle informacji o otwartych konkursach w 7. Programie Ramowym należy
szukać na stronach www.cordis.europa.eu
i www.kpk.gov.pl oraz u pracowników
Działu Nauki i Współpracy.
Dodatkowo Krajowy Punkt Kontaktowy programów badawczych UE prowadzi
listę szkoleń i spotkań informacyjnych, organizowanych dla osób zainteresowanych
udziałem w 7PR. Szkolenia rekomendowane przez KPK są bardzo dobrym sposobem
na zapoznanie się z tematyką aplikowania
o środki unijne.
Tymoteusz Trocki DNW
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fUNdUsze UNiJNe
W ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do województwa
mazowieckiego traﬁ blisko 2 mld euro
na inwestycje realizowane w naszym
regionie. Część z tych środków przeznaczona jest na rozwój szkół wyższych
i jednostek naukowych.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego (RPO WM)
to jeden z 16 programów regionalnych, w ramach których realizowana będzie Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Celem nadrzędnym
RPO WM jest poprawa konkurencyjności
regionu oraz zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej regionu. Do realizacji tego celu ma przyczynić
się przede wszystkim rozwój gospodarki
opartej na wiedzy.
Głównym instrumentem finansowania
rozwoju szkolnictwa wyższego w ramach
RPO WM jest działanie 7.2. Infrastruktura
służąca edukacji, na realizację którego przewidziano blisko 130 mln euro. W tym zakresie dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające budowę, rozbudowę lub
modernizację infrastruktury szkół wyższych.
Wspierane będą zwłaszcza przedsięwzięcia
służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej
w obiektach oraz ich otoczeniu, podnoszące
jakość i wspierające upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania. Analizując
powyższe obszary unijnego wsparcia, nietrudno dostrzec ich komplementarność
z innym źródłem finansowania infrastruktury szkolnictwa wyższego – działaniem
13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (PO IŚ). Jednak w odróżnieniu
od PO IŚ, wsparcie oferowane w ramach
działania 7.2 RPO WM jest skierowane
do projektów mniejszych, o budżecie
nieprzekraczającym dwudziestu milionów złotych. Niestety, w przypadku całego

dla

Mazowsza

RPO WM, niższa
jest także wysokość
refundacji kosztów kwalifikowanych w projekcie,
która wynosi tylko
85 proc. Oznacza
to konieczność dysponowania przez
beneficjenta tzw.
wkładem własnym
na poziomie min.
15 proc. wartości
projektu.
Poza aplikowaniem o środki finansowe w ramach
działania 7.2,
szkoły wyższe oraz
jednostki naukowe
mogą występować
jako beneficjenci unijnego dofinansowania także
w innych obszarach RPO WM. Na uwagę zasługuje
przede wszystkim możliwość ubiegania się o środki unijne na budowę lub
modernizację infrastruktury jednostek
naukowych, w tym zakup specjalistycznej
aparatury, niezbędnej do prowadzenia
prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach (działanie 1.1. Wzmocnienie sektora
badawczo-rozwojowego). Modernizacja
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej
ma przyczynić się do zwiększenia transferu innowacji do gospodarki i stymulować
rozwój powiązań kooperacyjnych między
przedsiębiorstwami a sferą nauki. Naturalnym uzupełnieniem wsparcia dla sfery B+R
jest możliwość sfinansowania projektów
celowych, służących zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy
(1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka). Przedmiotem dofinansowania
będą w tym przypadku zarówno prace
badawcze, jak i wdrożeniowe (prowadzone przez przedsiębiorcę w porozumieniu
z jednostką naukową). W finansowanie rozwoju współpracy sektora przedsiębiorstw
i sfery B+R wpisuje się również działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu regionalnym. W tym wypadku
dofinansowaniem zostaną objęte projekty
zakładające tworzenie i rozwój klastrów,
w tym doradztwo z zakresu zarówno opracowania klastra, jak i wspierania działalności
podmiotów go prowadzących.
Niezwykle istotnym, w kontekście rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego,

HARMONOGRAM
URUCHOMIENIA KONKURSÓW
W RAMACH RPO WM:
1.1 – 05.01-09.02.2009
1.2 – 20.10-21.11.2008
1.6 – 20.10-21.11.2008
2.1 – 17.11-19.12.2008
4.2 – 28.07-29.09.2008
4.3 – 19.01-23.02.2009
7.2 – 03.11-05.12.2008
źródłem finansowania jest niewątpliwie
działanie 2.1 RPO WM – Przeciwdziałanie
wykluczeniu informacyjnemu. W ramach
niwelowania dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych,
zarówno szkoły wyższe, jak i jednostki
naukowe, mogą ubiegać się o wsparcie na
tworzenie szkieletowych i regionalnych sieci
szerokopasmowych, budowę i rozbudowę
lokalnych systemów transmisji danych,
a także tworzenie Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu (PIAP).
Na koniec warto przypomnieć, że wsparcie projektów inwestycyjnych w ramach
RPO WM nie odnosi się wyłącznie do rozbudowy laboratoriów i zakupu specjalistycznego sprzętu do pracowni. Szkoły wyższe
mają także szansę uzyskania dofinansowania na tzw. termomodernizację, czyli
ocieplenie budynków, wymianę systemów
grzewczych czy wymianę okien i drzwi. Niebagatelne znaczenie ma również możliwość
wnioskowania o dofinansowanie działań
związanych z usunięciem azbestu z budynków użyteczności publicznej. Wsparcie w tych obszarach odbywać się będzie
w ramach działań 4.2. Ochrona powierzchni ziemi oraz 4.3. Ochrona powietrza,
energetyka.
Karol Komorowski
Dział Nauki i Współpracy
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oBezwŁadNiaJĄCy szo-84
Obecnie wiele czołowych ﬁrm na świecie konsekwentnie pracuje nad różnymi
typami nowej, skutecznej i precyzyjnej broni obezwładniającej (tzw. less lethal
lub non-lethal), która by nie zabijała, a jedynie obezwładniała niebezpiecznego
osobnika. Jedną z takich broni jest SZO-84 – Siatkowy Zestaw Obezwładniający, opracowany w 1984 r. przy wiodącym udziale pracowników Wojskowej Akademii Technicznej.

Siatka po wystrzeleniu z wyrzutni

Zestaw SZO-84 na bazie pistoletu sygnałowego
wz. 1978

Historia opracowania tej oryginalnej polskiej broni obezwładniającej sięga początków
lat 80. XX w., kiedy to pracownicy, głównie
z Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Uzbrojenia Klasycznego (obecnie Zakład Konstrukcji
Specjalnych Instytutu Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki) Wojskowej Akademii Technicznej, postanowili skonstruować
urządzenie, z którego jest miotana i rozwijana
siatka obezwładniająca na odległościach do
kilku metrów. Siatka zapewnia obezwładnianie agresywnie zachowujących się pojedynczych osób, może być też wykorzystywana do
łapania agresywnych zwierząt. Wśród twórców broni byli m.in.: mjr rez. mgr inż. Stanisław Derecki, płk doc. dr inż. Henryk Głowicki oraz mjr mgr inż. Witold Koperski.
Zestaw SZO-84 składa się z ręcznej wyrzutni granatów łzawiących RWGŁ-3 (chociaż może być stosowany inny rodzaj broni) oraz stożkowej nasadki zamocowanej
na wylotowej części lufy wyrzutni. Nasadka ma w tylnej części komorę ciśnieniową
przechodzącą następnie w zespół przelotowych prostoliniowych kanałów kierunkowych usytuowanych obwodowo wewnątrz

Siatka obezwładniająca wyjęta z nasadki (z lewej
strony) i w nasadce (z prawej)

skośnie rozszerzających się bocznych ścianek kadłuba nasadki. Przednia część nasadki, zamknięta w sposób rozłączny pokrywą
(z tektury), tworzy gniazdo siatki obezwładniającej. Na jej obwodzie są przymocowane
tłoczki napędowe umieszczone wewnątrz
wylotowej części kanałów kierunkowych.
Siatkę obezwładniającą wykonano z nici
stilonowych o wytrzymałości 150 N.
W czasie strzału gazy powstałe ze spalenia ładunku prochowego (7,62 mm naboju
ślepego wz. 1943) rozprężają się w centralnej
komorze ciśnieniowej, przepływają do kanałów ciśnieniowych, oddziaływują na tłoki napędowe, które naciskają na pokrywę i zrzucają ją z gniazda mieszczącego siatkę obezwładniającą. Tłoczki są wyrzucane z gniazda
z określoną prędkością początkową. Dzięki
posiadanej energii kinetycznej i nadanym
kierunku lotu są one w dalszej części toru
lotu elementami nośnymi, rozwijającymi
i napędzającymi siatkę. Po zetknięciu z agresywnie zachowującym się osobnikiem siatka oplata go i obezwładnia w ten sposób, że
gdy ten próbuje się z niej uwolnić, zaplątuje
się w nią jeszcze bardziej.
Pod koniec lat 90. XX w. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA
opracowało zestaw służący do wystrzeliwania siatki obezwładniającej i uniwersalnego
granatu łzawiącego UGŁ-200 za pomocą
naboju miotającego, wykonanego ze skróconej łuski naboju kaliber 12. Zestaw składa
się z 26 mm pistoletu sygnałowego wz. 1978
oraz lufy wkładkowej (z dodatkowym chwytem przednim), na wylocie której nakręca
się nasadkę zawierającą siatkę.
Zestaw obezwładniający jest produkowany przez MASKPOL SA i znajduje
się w wyposażeniu m.in. polskiej Policji
i Służby Więziennej. Za jego opracowanie

Siatka na celu

(chronione patentem polskim nr 143110),
w 1984 r. mjr rez. mgr inż. Stanisław Derecki, płk doc. dr inż. Henryk Głowicki i mjr
mgr inż. Witold Koperski otrzymali z rąk
komendanta Wojskowej Akademii Technicznej zespołową „Nagrodę Rektorską”.
Podstawowe dane taktyczno-techniczne
SZO-84 na bazie RWGŁ-3 i pistoletu sygnałowego wz. 1974 (różnice w nawiasie):
masa zestawu – 6,5 kg (4,19 kg)
długość zestawu – 524 mm (445 mm)
masa nasadki z siatką – 2,62 kg
długość nasadki z pokrywą – 158 mm
zewnętrzna średnica nasadki – 196 mm
masa siatki obezwładniającej – 0,58 kg
średnica siatki – 4 m

płk Ryszard Woźniak

Fot. Z archiwum Zakładu Konstrukcji
Specjalnych WAT, MASKPOL SA

ZO-84: a – RWGŁ-3; b – nasadka z umieszczoną wewnątrz siatką obezwładniającą; c – 7,62 mm nabój
miotający wz. 1943; d – magazynek łukowy o pojemności 10 nabojów; e – pas transportowy
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VIGO – KOPERNIKAŃSKI PRZEWRÓT W PRZEMYŚLE

Fot. Archiwum VIGO i Monika Lewińska

Budynek VIGO System SA w Ożarowie Mazowieckim stoi lekko na uboczu, w zasłonie wysokich drzew, które
przyjemnie chłodzą w upalne, letnie
przedpołudnie. Jest nowy. Dopiero
w maju br. nastąpiło oﬁcjalne przeniesienie siedziby ﬁrmy z dwóch pawilonów na warszawskiej Woli „na przedmieścia”. Moi rozmówcy: dyrektor ds.
badań i rozwoju – prof. dr hab. Józef
Piotrowski i wiceprezes – dr inż. Mirosław Grudzień, nie kryją zadowolenia
z tego faktu i już na wstępie podkreślają, że po latach dzierżaw oraz kilkukrotnych przenosinach czują ulgę,
gdy są „na swoim”. Za oknem rozciąga
się widok na sporych rozmiarów halę,
w której mieści się imponujące, nowoczesne laboratorium i stanowiska
produkcyjne.
Spółka VIGO System SA powstała
w 1987 r., ale podstawy jej funkcjonowania zrodziły się jeszcze w latach 70. Wówczas, w laboratorium Wojskowej Akademii
Technicznej, zespół naukowy pod kierownictwem prof. Józefa Piotrowskiego pokazał – po raz pierwszy na świecie – fotonowe detektory dalekiej podczerwieni,
które działały w temperaturze otoczenia.
Przełomowe odkrycie zmieniło bieg życia
profesora i jego doktorantów. Założyli firmę, której produkty dzisiaj kupuje NASA,
Boeing, JPL NL, IBM, Toshiba, Mitsubishi,
Hitachi i in. Lista klientów VIGO wydaje
się nie mieć końca i sięga niemal każdego
kontynentu.

Początki,
czyli „trzech szaleńców”

O początkach firmy najchętniej opowiada prezes Grudzień. Zaczynaliśmy od
budy. Cały sprzęt przychodził z czasem, za
zarobione pieniądze. Sam uśmiecha się do
wspomnień o „trzech szaleńcach”, którzy
w tamtych czasach postanowili wdrażać

kiedykolwiek było tam życie. „Marsjańskie”
detektory wyprodukowane przez VIGO są
odporne na udary, na niską i wysoką temperaturę.

Momenty przełomu

specjalistyczne rozwiązania. Mówi, że był
to – na ówczesne czasy – przewrót niemal
kopernikański. My w pewnym momencie
dostrzegliśmy, że wspaniale rozwijająca się
nauka akademicka nie ma szans wyjść na
szersze wody. Nie ma warunków, mechanizmów, warsztatów, finansowania... Dlatego
postanowiliśmy założyć spółkę produkcyjną. Innowacyjna technologia wytwarzania detektorów podczerwieni
niemal natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie.
VIGO od 1987 r.
produkuje elementy – detektory podczerwieni, działające
bez chłodzenia kriogenicznego oraz urządzenia wykorzystujące te
elementy, m.in. moduły detekcyjne, pirometry, kamery termowizyjne, analizatory gazów. Profesor Piotrowski podkreśla: Znalazłem niszę
technologiczną. I w tej dziedzinie jesteśmy
dobrzy. Bardzo dobrzy. Do tego stopnia, że
mamy kontrakty z wielkimi firmami z całego świata.
Liczba dystrybutorów rzeczywiście jest
imponująca: kilkanaście firm amerykańskich, po sześć z Japonii i Niemiec, pięć
brytyjskich, trzy francuskie, finlandzkie
i włoskie, w końcu: austriackie, szwajcarskie, koreańskie, holenderskie, hiszpańskie,
australijskie, chińskie, tajwańskie, izraelskie,
a nawet indyjskie. Wśród nich te z najwyższej półki przemysłu. Wystarczy wymienić zaledwie kilka, by mieć wyobrażenie
o jakości produktów VIGO: Boeing, IBM,
Hitachi, Horiba, FTI, Mitsubishi, Toshiba i wiele innych. Prawdziwa „perełka” to
NASA. W 2009 r. trafi na Marsa lądownik,
wyposażony w urządzenia analizujące laserowo skład chemiczny marsjańskich skał.
Dzięki nim możliwe będzie ustalenie, czy

Przełomów czy raczej „milowych kroków” było wiele podczas tych 21 lat. Mirosław Grudzień wymienia pierwsze zlecenie,
bardzo trudne do uzyskania. Mieliśmy już
jakąś opinię w środowisku przemysłowym,
ale byliśmy początkujący. Uzyskanie zamówienia rządowego dla celów militarnych i na
eksport, opiewającego na 4 miliardy starych
złotych, to był dla nas duży, znaczący sukces.
Za tym zleceniem poszła propozycja włączenia się w prace modernizacyjne Zakładów
im. Róży Luksemburg. Był rok 1988. Chwilę
później przemysł runął – tak
jak wszystko.

Okres stanu wojennego udało się
przetrwać dzięki temu, że – jak wielokrotnie podkreślają rozmówcy – ich pomysł
przerósł swoją epokę. Gdy w Polsce panował jeszcze komunizm, my zaczęliśmy budować rynek światowy. Mimo, że tutaj stał
na półkach ocet, my prowadziliśmy bardzo
lukratywne kontrakty z zachodem. Po kryzysie mieliśmy już ugruntowaną pozycję
i wizerunek. Na początku lat 90. zarząd
VIGO wynegocjował kontrakt w Bagdadzie na detektory do Iraku za całe 5 mln
dolarów – niewyobrażalną wówczas sumę
pieniędzy. Kontrakt nie został zrealizowany przez wybuch wojny w Zatoce Perskiej
i embargo nałożone na Irak. Jednakże dla
spółki ta pozorna porażka okazała się pozytywna. Ścieżki w USA zostały przetarte. Na horyzoncie pojawiły się nowe firmy,
posypały się zlecenia na ściśle sprecyzowane potrzeby.
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wodnikowych do wytwarzania detektorów
podczerwieni stało się świetnym sposobem
na bezpośredni transfer wiedzy z uczelni do
gospodarki i przemysłu. Co więcej, metoda działa również wstecz. Firma nie tylko
pobiera wiedzę naukową, ale również daje
informację zwrotną: powiadamia uczelnię
o faktycznych potrzebach klientów na całym świecie.

Wojskowa
Akademia Techniczna
Na pytanie o wspomnienia z WAT, profesor Piotrowski nie waha się nawet przez
minutę. Zawsze, kiedy odwiedzam Akademię, serce mi mocniej bije. Przepracowałem
tam trzydzieści kilka lat, zanim przeszedłem
do spółki. Tam zacząłem moją działalność
zawodową, zdobyłem kolejne stopnie i tytuły naukowe, tam stworzone zostały podstawy tego, co później zostało wykorzystane dla VIGO w praktyce. Po chwili dodaje:
Z moim dawnym zespołem (zespół techniki
podczerwieni w Instytucie Fizyki Technicznej – dop. aut.) wciąż utrzymuję bliskie kontakty. Krótko opowiada o tzw. „trudnym okresie”, o życiowej tragedii wielu
wybitnych, wspaniałych ludzi,
na rozwój których nagle zabrakło warunków i możliwości. Po
chwili zastanowienia stwierdza: Dziś jest już o wiele lepiej.
Z tymi, którzy przetrwali i są
nadal w Akademii, utrzymuję
dobre kontakty. Dzięki wspólnym projektom oraz laboratorium, nieustannie powstaje wiele
ciekawych prac i publikacji.

Co do Akademii, a raczej jej studentów, zarząd VIGO ma także plany na przyszłość. Prezes Grudzień kilkakrotnie podczas rozmowy mówi o wymianie pokoleń.
Jeszcze do niedawna w firmie pracowało
pięciu byłych „watowców”, ale już dwóch
odeszło na emeryturę. Wciąż potrzeba nowych specjalistów. Na pytanie o podstawowe wymagania, jakie stawiane są kandydatom do pracy, pada odpowiedź: Warunkiem jest przede wszystkim wewnętrzna chęć rozwoju, inicjatywa, kreatywność,
chęć do nauki. Potrzebni są ludzie po optoelektronice, inżynierii materiałowej, fizyce
i elektronice półprzewodników. Ciekawy jest
też szkic zatrudniania nowych pracowników, od kilku lat upodobniany do amerykańskiego. Profesor Piotrowski: Obecnie
najpierw student przychodzi do VIGO na
praktyki. Jeśli mu się spodoba, przychodzi
ponownie, na praktyki dyplomowe, przy
czym temat dyplomu uzgadnia ze specjalistami spółki, tak aby jego praca badawcza
była związana z rozwijanymi przez firmę

Fot. Archiwum VIGO i Monika Lewińska

Stało się jasne, że bez nieustannych badań spółka przestanie się rozwijać. Potrzebowaliśmy lepszych i bardziej specjalistycznych urządzeń, których koszt wykraczał poza
nasze możliwości – tłumaczy dr Grudzień.
– Było tylko jedno wyjście – dogadać się z jakimś partnerem, który dołożyłby się do laboratorium i też wykorzystywałby maszyny.
Ze względu na przeszłość, ale także na możliwości i profil uczelni, rozmowy rozpoczęto
z Wojskową Akademię Techniczną. Temat
wyposażenia bardzo nowoczesnego laboratorium wcale nie był łatwy. Przygotowania
rozpoczęły się około roku 2001, zakończyły rok później, po wielu analizach, dyskusjach i propozycjach. Mimo obaw, okazało się to strzałem w dziesiątkę. Zakupiono
najnowocześniejsze na świecie urządzenie
do wytwarzania epitaksjalnych heterostruktur HgCdTe, które dziś pracuje kilkanaście
godzin dziennie. Najpierw „zarabia” na siebie, a później służy naukowcom WAT i ich
studentom. Laboratorium warstw półprze-
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technologiami.
Dopiero potem
– zatrudnienie.
VIGO stwarza
możliwości dalszego rozwoju
naukowego poprzez uczestnictwo w realizacji
projektów badawczych, własnych, grantów
(polskich i EU)
oraz przygotowanie doktoratów (do tej pory doktorat obronił jeden
pracownik – Adam Piotrowski, dwa kolej-

ne doktoraty wkrótce będą finalizowane).
Wyniki badań na bieżąco są publikowane
w najważniejszych w danej dziedzinie periodykach naukowych.

To przecież bardzo proste

Gdy pytam o porady dla początkujących młodych przedsiębiorców, prezes
z uśmiechem cytuje Billa Gatesa. To bardzo proste. Trzeba mieć tylko dobry pomysł
we właściwym czasie i miejscu. Oczywiście,
gotowych przepisów na sukces nie ma, ale
ważne jest wybieganie poza utarte reguły.
– U nas oczekuje się, że pewne nowe rozwiązania będą opracowywane w instytutach naukowych i na uczelniach, że będą
następnie przenoszone do przemysłu i tam

wdrażane. To jest kompletne nieporozumienie, przy obecnym rozwoju techniki i jego
tempie – jest to absolutnie niemożliwe (...)
Czas życia tzw. „nowych produktów” to
rok, maksymalnie trzy lata. Nowe rozwiązania, znaczne udoskonalenia pojawiają się
w zaskakującym tempie. W końcu pada
ostateczna rada. Moją wskazówką niech
będzie to, że nigdy nie przeniesie się badań
i odkryć z laboratorium do przemysłu za pomocą pliku dokumentów. Przede wszystkim
nikt tego by nie zrozumiał. Nauka trwałaby
tyle, że w czasie produkcji dany mikroprocesor stanowiłby już historię techniki. Zatem, za wynalazkiem do przemysłu musi
iść jego twórca. Oto klucz.
Monika Lewińska

Prof. dr hab. Józef Piotrowski
– dyrektor ds. Badań i Rozwoju VIGO
Znany na całym świecie twórca technologii niechłodzonych detektorów
promieniowania podczerwonego. Rozpoczął studia na Wydziale Fizyki UW,
ukończył na Uniwersytecie w Leningradzie w 1967 r. Wszystkie stopnie
naukowe – od doktora po profesora
– zdobył w Wojskowej Akademii Technicznej.
Profesor Józef Piotrowski od początku
zawodowej kariery zajmował się kwestiami fizyki ciała stałego, półprzewodnikami,
później optoelektroniką i techniką podczerwieni. W latach 70., wraz z zespołem
naukowców WAT, stworzył nową generację detektorów długofalowego promieniowania podczerwonego, pracujących bez
chłodzenia kriogenicznego. To przełomowe odkrycie doprowadziło do utworzenia
w 1987 r. spółki VIGO System SA, jednej
z najlepszych firm innowacyjnych w dzie-

dzinie optoelektroniki na świecie. Do chwili obecnej jest jednym z jej głównych menedżerów.
Dorobek naukowy prof. Piotrowskiego jest imponujący. Na swoim koncie ma
ponad 30 patentów, ponad 300 publikacji naukowych, wiele opracowań nowych
technologii oraz kilkanaście książek i monografii, z których ostatnia – Hot Operating Temperature Infrared Photodetectors
– ukazała się niedawno w Stanach Zjednoczonych, a kolejna będzie wydana w Wiley
(UK). Pod jego okiem „zrodziło się” kilkunastu doktorów. Jest dumny z syna, Adama
Piotrowskiego, który po obronie doktoratu
na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT (promotorem był prof. Antoni
Rogalski), kontynuując dzieło ojca, został kierownikiem produkcji detektorów
w VIGO.
Podróżuje i zwiedza bardzo dużo. Z pasją wspomina pobyty w Australii, USA,

Indiach, Iraku i wielu krajach europejskich, a ostatnio w egzotycznym Meksyku, a szczególnie mile wielokrotne pobyty
w byłej Jugosławii i wieloletnią współpracę naukową. Został zagranicznym członkiem Akademii Nauk Technicznych byłej
Jugosławii.

Fot. Archiwum VIGO i Monika Lewińska

Dr inż. Mirosław Grudzień – wiceprezes VIGO
Ukończył w roku 1974 Wydział Chemii
i Fizyki Technicznej WAT o specjalności Elektronika Kwantowa i Ciała Stałego. Po studiach podjął pracę w zespole
prof. Piotrowskiego, gdzie uczestniczył
w badaniach nad nową generacją detektorów podczerwieni. W roku 1980
obronił pracę doktorską, której promotorem był prof. Piotrowski.
Od roku 1982 pracował w Instytucie
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosynte-

zy, gdzie był organizatorem laboratorium
technologicznego, w którym podjęto się
wdrożenia do produkcji niechłodzonych
detektorów podczerwieni na skalę półtechniczną. Pięć lat później został współzałożycielem innowacyjnej firmy VIGO,
gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu.
Do chwili obecnej jest członkiem zarządu VIGO System SA – największego na
świecie producenta niechłodzonych fotonowych detektorów dalekiej podczerwieni.

32 Kursy, Konferencje, Seminaria

Polski Tydzień Mikrofalowy

oraz

Radarowy

W dniach 19-23 maja br. we Wrocławiu, w Centrum Konferencyjnym Politechniki
Wrocławskiej, odbyły się dwie ważne międzynarodowe konferencje w ramach
POLSKIEGO TYGODNIA MIKROFALOWEGO ORAZ RADAROWEGO: MIKON 2008;
17th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications
(19-21 maja); IRS 2008; 9th International Radar Symposium (21-23 maja).

Podczas konferencji MIKON 2008 Paweł Kaczmarek (na
zdjęciu z prawej strony), pracownik Instytutu Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki WAT, został wyróżniony nagrodą za zajęcie III miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę
Magisterską z Dziedziny Techniki Mikrofalowej, Antenowej
oraz Systemów Radiolokacyjnych

TENOWEJ ORAZ SYSTEMÓW RADIOLOKACYJNYCH za pracę pt. „Symulator
mikrofalowego dyskryminatora fazy”. Organizatorem konkursu jest IEEE AES/AP/
MTT JOINT POLISH CHAPTER. Rozpatrywane były zgłoszenia prac wykonanych
w ostatnich dwóch latach.
International Radar Symposium (IRS) po
raz pierwszy było zorganizowane w Monachium przez German Institute of Navigation
w 1998 r. Następne sympozja odbywały się
kolejno: w Berlinie – German Radar Symposium GRS 2000, Bonn – GRS 2002, Dreźnie – IRS 2003. Pierwsza polska edycja IRS
miała miejsce w Warszawie w roku 2004,
kiedy to IRS połączono z MIKON-em. Od
tego czasu IRS odbywa się co roku, w latach
parzystych w Polsce razem z MIKON-em
w ramach POLSKIEGO TYGODNIA MIKROFALOWEGO (Kraków 2006), a w latach nieparzystych w Niemczech (Berlin
2005, Kolonia 2007). W bieżącym roku
współorganizatorami IRS 2008 były następujące instytucje: Wojskowa Akademia
Techniczna, Przemysłowy Instytut Telekomunikacji (PIT), Politechnika Warszawska,
German Institute of Navigation (DGON),
Hamburg – Harburg University of Technology. W roku 2009 IRS odbędzie się w Hamburgu, natomiast w 2010 r. – w Szczecinie
w połączeniu z MIKON-em 2010. Konferencji IRS 2008 współprzewodniczyli: dr
hab. inż. Adam Kawalec, prof. WAT oraz
prof. Hermann Rohling, Hamburg – Harburg University of Technology.
Warto nadmienić, że w odpowiedzi
na CFP nadesłano ponad 100 referatów
z 25 krajów, z których TPC zakwalifikował
88 prac do programu sympozjum. Jest to relatywnie duża liczba zgłoszeń, jeśli weźmie
się pod uwagę fakt, że chociażby w Europie w maju oraz czerwcu tego roku oprócz
IRS odbyły się jeszcze dwie ważne konferencje obejmujące podobną problematykę
(RADAR 2008, Włochy oraz EUSAR 2008,
Niemcy).
W ramach IRS 2008, oprócz sesji inauguracyjnej oraz podsumowującej sympozjum, zorganizowano następujące sesje:
techniki przetwarzania sygnałów, detekcja
sygnałów, przestrzenno-czasowe przetwarzanie sygnałów, anteny, procedury śledzenia tras obiektów, modelowanie sygnałów
echa radarowego oraz tła, systemy radaro-

Tomasz Górski (na zdjęciu z prawej strony), doktorant w Instytucie Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki WAT, otrzymał pierwszą nagrodę w Konkursie Prac Młodych Naukowców przeprowadzonym
w ramach IRS 2008. Nagrodę wręczył Francois
Le Chevalier (Thales, Francja)

we, podsystemy radarowe, radar z syntetyczną aperturą, radar szumowy, radar polarymetryczny, radar pasywny, radar geofizyczny.
Udział przedstawicieli Polski w IRS jest
coraz bardziej znaczący. Wynika to chociażby ze współprzewodniczenia tej konferencji (dr hab. inż. Adam Kawalec, prof. WAT)
oraz z faktu, że z Polski przyjęto do prezentacji 19 referatów. Drugim krajem pod
względem liczebności zaakceptowanych
przez TPC referatów były Niemcy (11 referatów). Na ogólną liczbę 28 członków
TPC, z Polski było 10 osób, w tym 3 osoby z WAT. Warto dodać, że w sympozjum
brali udział głównie przedstawiciele krajów europejskich, ale obecni byli także goście z Australii, Kanady, Chin, Indii oraz
Argentyny.
W ramach IRS 2008 po raz pierwszy
przeprowadzono konkurs prac młodych naukowców (granica wieku – do 35 lat). Specjalnie powołana komisja wybrana spośród
członków TPC przyznała pierwszą nagrodę
mgr. inż. Tomaszowi Górskiemu, doktorantowi z Instytutu Radioelektroniki, Wydziału
Elektroniki WAT. Był on głównym współautorem referatu pt. „Practical Problems with
Covariance Matrix Estimation for Adaptive
MTI and Space-Time Adaptive Processing
for Target Detection in HF Surface Wave
Radars”. Drugą nagrodę otrzymał przedstawiciel Francji, Cyrille J. Enderli, za referat pt. „The Eigencanceler as a Uniform
Most Powerful Invariant Test Applied to
Spatial Processing for Jammer Mitigation”
(Thales Airborne Systems). Trzeciej nagrody nie przyznano.
dr inż. Jerzy Pietrasiński

Fot. Archiwum WAT

Współorganizatorami konferencji
MIKON 2008 byli: Przemysłowy Instytut
Telekomunikacji (PIT), Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska. Przewodniczącym całego przedsięwzięcia, łącznie z towarzyszącymi obu konferencjom
warsztatami, był prof. Józef Modelski (PW).
Konferencji MIKON 2008 współprzewodniczyli prof. Wojciech Gwarek (PW) oraz
prof. Bogusław Smólski – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, były
rektor-komendant WAT.
Historia konferencji MIKON liczy sobie
38 lat. Współinicjatorem oraz współorganizatorem pierwszych edycji był m.in. prof.
Kazimierz Dzięciołowski, były zastępca komendanta WAT ds. naukowych. MIKON
jest organizowany co dwa lata. Od roku
1994 konferencja ta ma status przedsięwzięcia międzynarodowego i w skali Europy jest jedną w ważniejszych oraz jedną
z większych konferencji poświęconych problematyce mikrofalowej. Pomimo tego, że
WAT oficjalnie nie jest współorganizatorem
MIKON-u, aktywny udział pracowników
WAT, szczególnie z Wydziału Elektroniki,
jest wyraźnie widoczny.
Miłym akcentem MIKON-u 2008 był
fakt, że mgr inż. Paweł Kaczmarek, pracownik Instytutu Radioelektroniki, Wydziału Elektroniki WAT, został wyróżniony
nagrodą za zajęcie III miejsca w Konkursie
na Najlepszą Pracę Magisterską z dziedziny TECHNIKI MIKROFALOWEJ, AN-
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w rzesień 1939
O sprawach oczywistych należy mówić głośno. Powiedzmy więc wyraźnie:
II wojnę światową rozpętały Niemcy,
uderzając na Polskę 1 września 1939 r.
Działania wojenne wróg rozpoczął
wcześnie rano od próby przechwycenia mostów na Wiśle pod Tczewem i od
zbombardowania 15-tysięcznego Wielunia – jeszcze przed pierwszą salwą
pancernika Schlezwig-Holstein na Westerplatte.

Fot. Archiwum WAT

Próba przechwycenia ważnych strategicznie tczewskich mostów zakończyła się
niepowodzeniem: udaremnili ją dwaj pełniący dyżur polscy kolejarze z Szymankowa,
za co cała obsada stacji została natychmiast
wymordowana (21 kolejarzy i 20 członków
ich rodzin) przez oddział S.A. „Grosse Werder” Hermana Groeninga (godz. 4.20).
Mieszkańcy Wielunia, w którym nie
było ani jednego polskiego oddziału wojskowego, w ogromnej większości zostali
zaskoczeni nalotem we śnie (godz. 4.02).
Łącznie, wskutek zamierzonego precyzyjnego bombardowania i ognia lotniczych
karabinów maszynowych, zginęło w mieście ponad 1200 ludzi, w tym wielu pacjentów miejscowego szpitala (także oddziału
położniczego) oraz rolników ciągnących
furmankami na miejscowy rynek. Znane
są nazwiska dowódców prowadzących pirackie dywizjony z 2., 76., i 77. Pułku Bombowców Nurkowych: Oskar Dinort, Walther
Siegel i Gunter Schwarzkopf. Wszyscy są

winnymi popełnienia zbrodni wojennych,
podobnie zresztą jak ich kilkudziesięciu
podkomendnych.
Niestety, brakuje tu miejsca na choćby krótkie wspomnienie o setkach innych
zbrodni popełnionych przez Niemców
w czasie kampanii wrześniowej, a tym bardziej tysięcy kolejnych z lat późniejszych.
Nie ma miejsca na posumowanie liczby
polskich ofiar i strat materialnych. Ale jest
miejsce na głośne przypomnienie, kto i kiedy rozpętał najbardziej krwawą i bestialską
w dziejach ludzkości wojnę. Powtórzmy:
Niemcy w 1939 r.
***
Mówiąc dalej o sprawach oczywistych,
należy podkreślić, że drugim krajem, który równocześnie wystąpił zbrojnie przeciwko Polsce, była sprzymierzona z Niemcami Rosja. Jej dywizje wtargnęły na terytorium Rzeczypospolitej rankiem 17 września
1939 r. Jedno z głównych rosyjskich uderzeń miało być wykonane przez najsilniejszy związek operacyjny Frontu Białoruskiego (Grupę Konno-Zmechanizowaną Iwana
Bołdina) na tyły wojsk polskich i poprowadzone po osi: Kojdanów-Nowogródek-Wołkowysk-Białystok-Warszawa.
Na podstawie niemiecko-rosyjskich
ustaleń o wspólnym działaniu operacyjnym
przeciwko Polsce, zawartych 21 września
1939 r. (protokół Köstring-Woroszyłow),
wrogi dowódca otrzymał rozkaz jak najszybszego dotarcia do Wisły, zluzowania
jednostek niemieckich szturmujących
prawobrzeżną część Warszawy – Pragę
i współuczestniczenia w oblężeniu całego miasta.
Uderzenie Grupy nastąpiło przy użyciu
700 czołgów i samochodów pancernych, ale
po dwóch dniach utknęło w rejonie Słonimia z powodu braku paliwa (!) oraz w wyniku przekierowania pozostałych sprawnych wozów bojowych do walki z Polakami
w Grodnie. Los więc chciał, że w wyniku załamania się marszu jednostek pancernych,
a także wskutek kapitulacji stolicy 28 września 1939 r., jej prawobrzeżna część nie była
zdobywana przez Rosjan. Gdyby nie powyższe fakty, m.in. 21. Pułk Piechoty „Dzieci
Warszawy” pułkownika Stanisława Sosabowskiego wpisałby w swoje chlubne karty
historii obronę warszawskiego Grochowa
przed setkami sowieckich czołgów.
***
Wiemy, że 28 września 1939 r. dokonał się czwarty rozbiór Polski, skwitowany radosnymi słowami ludowego komisarza spraw zagranicznych Wiaczesława
Mołotowa (w dosłownym brzmieniu):

„(...) nareszcie szlak trafił tego pokracznego bękarta traktatu Wersalskiego”. Pamiętamy, iż oprócz Stalina, również on 5 marca
1940 r. podpisał decyzję o wymordowaniu
ponad 22 tysięcy polskich oficerów z obozów jenieckich, a 12 listopada 1940 r. negocjował z Hitlerem przyjęcie Rosji Sowieckiej
do „osi” Berlin-Rzym-Tokio.
Znamy chronologię dalszych wydarzeń:
lata obu krwawych okupacji, niewyobrażalne represje i masowe ludobójstwo dokonywane przez oba kraje – Niemcy i Rosję. Ich
wspólne działania poskutkowały milionami
ofiar, bezmiarem ludzkiego cierpienia, trudnymi do podsumowania stratami. W świetle faktów września 1939 r. nieistotne jest,
że obaj sprzymierzeńcy niebawem wystąpili przeciw sobie i później także ponieśli
określone konsekwencje.
***
Bardziej istotne wydaje się, że obecnie
ani Rosja, ani Niemcy nie chcą pamiętać
o własnych aktach agresji. Co więcej, jedni czują się pokrzywdzeni i budują muzea
poświęcone „wypędzonym” – tym, których
pobratymcy na masowych wiecach urządzanych w Rzeszy, na pytanie Hitlera: – „Czy
chcecie wojny totalnej?” – odpowiadali
przeciągłym krzykiem: – „TAK!”. Drudzy
– po ponad 200-letniej z małymi przerwami obecności nad Wisłą, czują się obrażeni
wyproszeniem z kraju i coraz częściej grożą
bliżej nieokreślonymi konsekwencjami.
I jednym więc i drugim należy przypomnieć datę: WRZESIEŃ 1939.
Andrzej Ziółkowski
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siŁy

sPeCJalNe

sPeCJaliŚCi
od CiCHeJ roBoTy
Żołnierze 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca nie kopią okopów. Zwykle
zadanie rozpoczynają skokiem ze śmigłowca. Potem, unikając pościgu, przedostają się
do wyznaczonego miejsca.

Jednostka z tradycjami

Jednostka specjalna powstała jako batalion w 1961 r. Od tego czasu kilkakrotnie
zmieniała nazwę i miejsce stacjonowania.
W 1986 r. batalion znalazł się w Lublińcu.
Osiem lat później został rozbudowany do
wielkości pułku. Od 2002 r. żołnierze z poboru przestali służyć w pododdziałach bojowych. Jednostka swoimi tradycjami nawiązuje do historii 2. batalionu komandosów,
zmotoryzowanego batalionu specjalnego

oraz batalionów dywersyjnych „Parasol”
i „Zośka”.
Organizacja pułku wzorowana jest
na strukturze amerykańskiej 10. Grupy Specjalnej, której
1. batalion stacjonuje w Niemczech.
Jednostka ćwiczyła
też z 21. Pułkiem SAS, 75. Pułkiem Rangers, 200. kompanią dalekiego rozpoznania Bundeshwery oraz GROM-em. Od
1 października 2001 do 15 grudnia 2003 r.
grupa komandosów z Lublińca działała
w Macedonii (operacja NATO „Amber
Fox”, „Alied Harmony” i operacja UE
„Concordia”). Zajmowali się tam głównie ochroną obserwatorów Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie. Przez ponad
rok (2005-2006) czternastu lublinieckich
komandosów odpowiadało za ochronę
Polskiego Kontyngentu Wojskowego stacjonującego w wojskowej bazie Bagram
(Afganistan). Od października 2005 do
lutego 2006 r. kilku żołnierzy ochraniało
140 saperów, którzy wzięli udział w misji
humanitarnej w Pakistanie. W sierpniu
2003 r., podczas III zmiany kontyngentu,
specjalni utworzyli pododdział podległy
polskiemu dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. Współpracowali tam ze Specjal Forces Operational Detachment-Alfa, podstawowymi
komórkami 5. Grupy Zielonych Beretów.
W marcu 2007 r. trafili na front afgański,
w pierwszej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego. To właśnie pułk był
jedną z pierwszych jednostek, której bojowy arsenał wzbogacono m.in. o: bojową
kuszę, fiński 7,62 mm karabin wyborowy
SAKO TRG i przeciwpancerny zestaw rakietowy Spike-LR.

Bojowi płetwonurkowie

Płetwonurkowie z pułku komandosów
w Lublińcu są jedynym tego typu pododdziałem wojsk lądowych. Drugi o podobnym
przeznaczeniu znajduje się tylko w Marynarce
Wojennej – Grupa Specjalna Płetwonurków
„Formoza” utworzona w 1974 r. (prowadzi
działania na morzu, pod wodą i w obiektach
brzegowych). W latach 2001-2002 uczestniczyła w wojskowej operacji w Zatoce Perskiej.
Od 2002 do 2003 r. kilku płetwonurków brało udział w operacji „Trwała Wolność”, później „Iracka Wolność”; zajmowali się m.in.
ochroną okrętu wsparcia logistycznego ORP
„Kontradmirał Xawery Czernicki”.
Lublinieccy płetwonurkowie większość
akcji rozpoczynają skokiem spadochronowym. Potem, jak cienie przedostają się
do wyznaczonego miejsca, gdzie schodzą
pod wodę. Ich celem jest zniszczenie mostów, śluz i zbiorników wodnych. Angażowani są również do likwidacji – znajdujących się w pobliżu rzek i kanałów – węzłów łączności i magazynów. Kandydaci
do służby w tej elitarnej formacji pierwszą
weryfikację przechodzą w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Nie wystarczy kategoria zdrowia „A”. Muszą posiadać też wpis
o zdolności do pełnienia służby w pododdziałach powietrzno-desantowych oraz wykazać się umiejętnością pływania. Kolejny
test to badania przydatności do pracy jako
płetwonurek. Co trzeciemu kandydatowi
udaje się sprostać tym wymaganiom. Eli-

Fot. Aleksander Z. Rawski

W sytuacji zagrożenia zbrojnego komandosom z Lublińca powierza się działania dywersyjne i niekonwencjonalne w głębi ugrupowania przeciwnika oraz prowadzenie rozpoznania. Nic więc dziwnego, że
w programie szkolenia znalazła się również
wspinaczka górska i narciarstwo. Żołnierzy
przygotowuje się też do walki w mieście.
Mają temu służyć wszelkiego rodzaju zjazdy po linie, wdrapywanie się po stalowych
konstrukcjach... Strzelcy wyborowi z odległości około stu metrów mają trafić w poruszający się na wietrze balon lub z większej
– w gipsowe popiersie.
Już na początku utworzenia jednostki
komandosi uczestniczyli w zajęciach przygodowych prowadzonych na przykład w południowych rejonach kraju. Musieli niepostrzeżenie przedrzeć się przez kilka województw. Nie dać się zatrzymać przez Policję,
Żandarmerię Wojskową czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przemykali pieszo,
samochodem lub pociągiem, unikając zasadzek przyjmowali zrzuty, prowadzili akcje
rozpoznawcze zakładów przemysłowych,
poszukiwali „strąconego” pilota. Po wykonaniu zadania rozpływali się w tłumie,
pozostając nieuchwytni. Mówiono wtedy,
że działają na dotyk. To była wielka przygoda, ale też odejście od sztampy i kolejny krok ku nowoczesnemu szkoleniu nie
ograniczającemu się tylko do „odrobienia
lekcji” z podręcznika.
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minować może nawet brak zęba czy przewlekła choroba zatok. Kolejna selekcja następuje już w jednostce. Czeka ich też kurs
nurkowania w Ośrodku Szkolenia Nurków
i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni
na Oksywiu oraz kilka miesięcy treningów
w akwenach zamkniętych jako zwiadowca-płetwonurek. Nie oznacza to, że taki żółtodziób od razu stanie się rasowym komandosem. Szkoleniowcy uważają, że w czasie
kilkumiesięcznej służby można u żołnierza
wyrobić jedynie odporność psychofizyczną,
wytrzymałość oraz nauczyć go wykonywania podstawowych czynności. Płetwonurek amerykańskiej jednostki specjalnej na
poznanie swojego warsztatu pracy ma co
najmniej pięć lat.
Służba w kompanii to ciężki kawałek
chleba – nie ma tu miejsca dla słabeusza! Nie
lada wyczynem jest przepłynięcie z marszu,
w skafandrze, dystansu 2,5 kilometra. Wyższą szkołą jazdy jest pływanie pod wodą na
azymut na „pięćsetkę” oraz zdobycie umiejętności posługiwania się podwodnym emitatorem ultradźwięków, określającym kierunek
drogi płetwonurka. W kompanii wymyślono
też specjalną „konkurencję” – pokonywanie toru przeszkód nie jak to powszechnie
się robi od startu do mety, ale w odwrotnym kierunku. Wymaga to nie tylko większej sprawności i siły, ale także zmusza do
myślenia i radzenia sobie w nietypowej sytuacji. Płetwonurkowie z Lublińca mogą też
z powodzeniem uczestniczyć w trudnych akcjach ratowniczych w czasie pokoju, działać
zwłaszcza w ekstremalnych sytuacjach, kiedy
inni sobie nie poradzą.

Fot. Aleksander Z. Rawski

Ratownicy na spadochronach

Resort obrony docenił umiejętności komandosów z Lublińca. Właśnie wśród nich
przeprowadzono selekcję do elitarnych grup
polskiej formacji Combat-CSAR (Combat
Search and Rescue – zespołu ratownictwa
i poszukiwań bojowych). Jej żołnierze są
przygotowywani do ratowania załóg samolotów i śmigłowców zestrzelonych nad terytorium nieprzyjaciela. Współdziałają z Lotniczą Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą mającą swoją bazę sprzętową w Bydgoszczy.
Tworzenie niewielkich zespołów wykonujących działania na tyłach wroga nie
jest czymś nowym. W amerykańskich siłach zbrojnych takie grupy działają już od
kilkudziesięciu lat i wchodzą w skład US
Air Forces Air Transport Command. Zapewniają one zdolność natychmiastowego
reagowania w różnych warunkach geograficznych: w dzień i w nocy, na lądzie i morzu. W przypadku, kiedy bezpośrednie odzyskanie załogi samolotu drogą lotniczą
będzie niemożliwe, grupa ratownicza jest
przygotowana do akcji lądowej.

Początkowo misje ratownicze prowadzono przy pomocy śmigłowców piechoty
morskiej i wojsk lądowych. Jednak z czasem
grupy ratownicze otrzymały do własnej dyspozycji maszyny HH-3E „Jolly Green Giant”,
a następnie „Super Giants”. Wkrótce wypracowali własną technikę ratowniczą, nazwaną
SARTAF. Według jej koncepcji w akcji biorą udział dwa helikoptery. Krążą one nad
miejscem ukrywania się strąconego lotnika.
W tym samym czasie dwa, cztery śmigłowce neutralizują – znajdujące się w pobliżu –
siły nieprzyjaciela. Podczas gdy niżej krążący
śmigłowiec podejmuje rozbitka, drugi pozostaje na nieco wyższym pułapie w gotowości
do wsparcia go lub zastąpienia w przypadku
niepomyślnego rozwoju wydarzeń.
Śmigłowiec nie zawsze ma możliwość lądowania. Wówczas wykorzystuje się pewien
rodzaj kotwicy, którą zrzuca się w dół na linie, aż dotrze do samej ziemi. Ewakuowany
żołnierz musi tylko przypiąć się do niej. Jeżeli
nie pozwala mu na to jego stan zdrowia, to
zjeżdżają po niego komandosi. Zdarzają się
też sytuacje, że akcję utrudnia silny ostrzał
przeciwnika. Wtedy trzeba pieszo uciekać
z rannym pilotem, walczyć z nieprzyjacielem, ukrywać się i dopiero po jakimś czasie
nawiązać łączność z kolejnym śmigłowcem
ratowniczym. Zdarzają się sytuacje, że grupę
zrzuca się na spadochronach w rejon, w którym prawdopodobnie przebywa poszukiwany pilot, a dopiero po natrafieniu na niego
ściąga się pomoc w bezpieczne miejsce.
Spadochronowi ratownicy byli też
pierwszymi amerykańskimi żołnierzami,
którzy wylądowali w 1989 r. w Panamie
w ramach operacji „Just Cause”. Wtedy to
dwunastoosobowa ich grupa była zrzucona na spadochronach w pobliżu bazy Rio
Hato, zanim desantowano tam główne siły
pierwszego uderzenia złożone z pięciuset Rangersów. Ratownicy „z powietrza”
uczestniczyli także w operacji „Pustynna

Burza”, przeprowadzając misje odzyskiwania alianckich załóg, które uratowały się ze
strąconych samolotów.

Mordercze ćwiczenia

Droga do zawodowej służby w grupach
ratowniczych prowadzi przez liczne specjalistyczne kursy i jest tak samo trudna, jak
późniejsza w nich służba. Trzeba bowiem
nie tylko wykazać się wysokim poziomem
sprawności i wytrzymałości fizycznej, ale
także wiedzą fachową w zakresie ratownictwa bojowego i działań specjalnych w różnych warunkach terenowych. Ważny jest
też odpowiedni stan zdrowia umożliwiający szkolenie spadochronowe i nurkowe. Nie
bez znaczenia jest zdobycie umiejętności naprowadzania lotnictwa oraz przygotowania
lądowiska. Dużą wagę przywiązuje się również do zgrania grupy. Wprost mordercze
są ćwiczenia przy oswajaniu się z wodą, np.
wykonanie zadania w basenie ze skrępowanymi nogami lub rękami. Niemałej kondycji i umiejętności wymaga od komandosa
skok do wody ze śmigłowca lub wejście do
zatopionej maszyny i wydobycie ofiary, nawigacja podwodna zarówno w dzień, jak
i w nocy, skryte przedostanie się na brzeg.
Kolejny trening dotyczy umiejętności przetrwania w dzikim środowisku w zupełnie
prymitywnych warunkach. Podczas ćwiczenia – według scenariusza, którego nie znają
– wpadają w ręce pododdziału pozorującego przeciwnika, z wszelkimi towarzyszącymi temu realnymi sytuacjami. Wtedy niejednemu się oberwie i to nawet mocno. Dużo
miejsca poświęca się też operacjom w górach, począwszy od zdobycia umiejętności
wspinaczkowych, po sporządzanie mostów
linowych i różne sposoby ewakuacji rannych
z użyciem lin. Ratownik „na spadochronie”
to nie tylko „mięśniowiec”, ale mężczyzna
wszechstronnie wyszkolony.
Aleksander Z. Rawski
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Kolejne z „życiowych początków”

Dziś z nutą nostalgii przywołujemy te
wakacyjne przygody. Ale cóż, wszystko, co
dobre, szybko się kończy. W czasie mszy św.
z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego, na którą Was serdecznie zapraszam (2.10.2008, godz. 18.00) prosić będziemy Dobrego Boga o błogosławiony i szczęśliwy rok nauki, trudu i twórczego wysiłku...
Warto podjąć ten trud nauki i zdobywania
wiedzy. Zapewne z każdym rokiem przybywa Wam nowych wiadomości, doświadczenia, ogłady i inteligencji. Jak to w życiu
bywa – trudności i przeszkód będzie sporo,
ale radości i sukcesów też wiele.
„Przed chwilą” mogliśmy oglądać w Telewizji Polskiej przeróżne i „obfite” sprawozdania sportowe z letniej olimpiady w Pekinie. Jedni podziwiali Leszka Blanika w gimnastyce sportowej, inni fascynowali się Tomaszem Majewskim w pchnięciu kulą, czy
też czwórką podwójną w wioślarstwie oraz
wieloma innymi doświadczonymi i utytuło-

wanymi sportowcami. Ale pomyślcie sobie,
czy te sukcesy, te rekordy i medale przyszły
same? Przyszły za darmo? Bez osobistego
wysiłku i bez ciężkiej pracy? Podobnie jest
i w naszym życiu. Gdy byłem mały, moja
Mama często mi powtarzała: „Bez pracy nie
będzie kołaczy”.
Dlatego jako Wasi duszpasterze w czasie
mszy św. inauguracyjnej prosić będziemy
Dobrego Boga o zdrowie dla Was, o siły,
pilność, wytrwałość i światło Ducha Świętego, abyście nigdy nie ustawali w zapale. Nie
starczą Wam jednak tylko te siły fizyczne,
zdobyte w czasie minionych wakacji. Potrzeba Wam jeszcze Bożej Pomocy, potrzeba Wam Światła Ducha Świętego.
Przypomina mi się tutaj bardzo wyraźna pomoc Boża dla proszących na modlitwie Polaków. Przypomnijmy sobie powieść
Henryka Sienkiewicza albo film według tej
powieści pt. „Potop”. Na podbój już nie tylko
Polski, ale szczególnie Jasnej Góry podążały tysiące wojsk szwedzkich. Pięć tygodni
trwało oblężenie sanktuarium. Twierdzy
Jasnogórskiej broniło tylko około stu osób
– zakonników. Gdy ojciec Augustyn Kordecki zarządził procesję z Najświętszym Sakramentem w monstrancji wokół klasztoru
– „padały” wojska nieprzyjaciela. Siła wroga słabła, a Jasna Góra i po niej cała Polska
odniosły zwycięstwo.
Kochana Młodzieży!
Podobnie jest w naszym życiu, w naszej
nauce i pracy też mamy „różne oblężenia
i różnych wojowników”. Tam, w Częstochowie, nikt nie otworzył bram wrogowi i złym
ludziom. Trwali wiernie i mocno na modlitwie, czuwali przy Matce Boga. Zwycię-

żyła odwaga, posłuszeństwo, pracowitość,
połączone wespół z pomocą Bożą. Wy też
miejcie w sercu te same zalety i cnoty. Zawsze miejcie odwagę, pilność, wytrwałość,
posłuszeństwo i od Boga szczególną pomoc.
Wtedy wasze życie będzie spokojne i ułożone. Nie otwierajcie nigdy drzwi waszego
serca złu, lenistwu, lekkomyślności i pokusom tego świata. Nawet moment nieuwagi
może bardzo zaszkodzić waszemu sumieniu i zakłócić „równowagę ducha”. Pan Jezus
dobrze wie, że czasami jest nam ciężko, że
nie braknie nam trudnych życiowych zadań, że upadamy pod ciężarem tych obowiązków, dlatego proponuje nam Swoją pomoc – „Trwajcie we mnie, a Ja w was trwał
będę...” – wtedy wysiłki wasze przyniosą
wspaniałe owoce. Albo w innym miejscu
podpowiada: „Nie dajcie się zwyciężać złu,
ale zło dobrem zwyciężajcie!”
Na samym początku tej akademickiej
sztafety prośmy Boga o siły, mądrość i wytrwałość. Niech czas nauki czyni nas ludźmi mądrzejszymi, lepszymi. W tej twórczej, pięknej pracy niech towarzyszy nam
Boże błogosławieństwo. Życzymy Wam, aby
Duch Święty stale w Was mieszkał i udzielał Wam wielorakich darów w waszym życiu, pracy i naukowych zmaganiach. Niech
z Wami dzisiaj i zawsze idzie przez życie
Boża Mądrość i życiowa roztropność. Wam
i Waszym nauczycielom na nowy rok trudu
i nauki mówimy: Szczęść Wam Boże!
ks. kpt. dr Witold Mach
kapelan WAT

Fot. Elżbieta Dąbrowska

Znów jesteśmy razem po wakacyjnym
odpoczynku, aby przeżyć kolejne z „życiowych początków”. Skończyły się już
wakacje. Minęły upały. Słońce jakby
przygasło. Dni coraz krótsze. Zrobiło
się chłodniej. Pozostały jedynie ciepłe, miłe wspomnienia z pobytu nad
wodą, morskich kąpieli, górskich wędrówek, wieczornych spacerów, dyskotek. Gdziekolwiek jednak byliście, to
wakacje były dla Was także czasem nie
tylko odpoczynku po miesiącach nauki,
nie tylko czasem „nic nierobienia”, ale
także czasem regenerowania – odnawiania sił na nowy rok akademicki.
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Fot. Grzegorz Rosiński

Na początku roku akademickiego wiele osób obiecuje sobie przykładanie się
do nauki i lepszą organizację własnych
zajęć tak, by czasu starczyło zarówno
na studiowanie, jak i na ulubione zajęcia – hobby, spotkania z przyjaciółmi itp. Życzę wszystkim ambitnym studentom, by udało się im zrealizować
plany z pierwszych dni i tygodni roku
akademickiego.
Wbrew pozorom, umiejętność zarządzania własnym czasem nie jest prostą sprawą, a warto się jej nauczyć, gdyż przydaje się
w życiu. Znakomity pisarz Melchior Wańkowicz wspomina w Karafce La Fontaine’a: „Kiedy miałem lat czternaście, historyk
Tadeusz Korzon, do którego udałem się po
poradę o materiały dla zleconego mi w samokształceniu referatu o epopei napoleońskiej, wwalił mi kupę ksiąg, z których robiłem przez całe wakacje wypisy. Wkrótce
nauczono mnie posiłkować się kartoteką.
Przez pół wieku nie umiałem czytać książki
bez ołówka w ręku. Z czasem to wynotowywanie poczęło ogarniać dziedziny nie służące do bezpośredniego jakiegoś zadania. Iluż
ludzi prowadzi pamiętniki bez określonego
celu. To było hobby wielu moich rówieśników, a zwłaszcza rówieśniczek. Hobby to
jest zajęcie bezinteresowne, inaczej nie dawałoby odprężenia. Moim hobby były wypisy z czytanych książek. (...) Hobby czasem
przydaje się na starość. Był człowiek urzędnikiem na poczcie i całe życie zbierał marki.
Wyszedł na emeryturę i hobby jak znalazł.
I czas pożytecznie zajmuje, i jeszcze parę
groszy dodatkowych do renty dojdzie”.
„Ołówkowe” hobby pisarza zostało wykorzystane w wielu jego książkach. Trzy z nich:
Prosto od krowy, Karafka La Fontaine’a, Wojna i pióro powstały dzięki dokumentacji zbieranej dziesiątki lat przez Wańkowicza, człowieka rozumiejącego zarówno myśli niezliczonej liczby autorów, jak i mechanizmy
rządzące światem. Dowodem tego jest przedostatni akapit niewielkiej książki Prosto od
krowy: „Świat, zrastający się technicznie, dąży
do jednolitego kierownictwa, do globalnego
planu gospodarczego, na którego bazie pocznie narastać Kultura Uniwersalna. Daleki
to cel, ale już jesteśmy wzięci na grzbiet prądu niosącego ku niemu”.
Prawie pół wieku temu pisarz dostrzegał
zjawisko nazywane współcześnie globalizacją. Co więcej, o czasach sobie współczesnych
wielokrotnie pisał jako o międzyepoce, ze
względu na dostrzegane w świecie przemiany
techniczne, społeczne, polityczne.

Humanista
Wańkowicz
przekonywał czytelników

w Prosto od krowy: „Glob się zrasta technicznie – jeszcze Napoleon podróżował końmi
jak faraonowie. Jeszcze korespondent wojenny Churchill dwa miesiące jechał na plac
boju w Afryce Południowej i nie wiedział, czy
nie przybędzie już po defiladzie zwycięstwa
którejś ze stron. Jeszcze ﬂota rosyjska pełzła
śpiesznie pod Cuszimę pół roku. Rozrastanie
się wisi nad nim – co dwa lata przybywa Chińczykom cały jeden naród polski. Zginie – bez
gospodarki planowej. Na bazie materialnej
Globu Ziemskiego, stworzonej przez światowy
plan gospodarczy (przy którym są nie do pomyślenia gospodarcze suwerenności), zacznie
się formować Kultura Uniwersalna”.
Melchior Wańkowicz z dużym zainteresowaniem obserwował skutki rozwoju techniki,
jednocześnie przywiązywał ogromną wagę do
precyzyjnego opisywania zjawisk. Pouczający jest fragment z Karafki La Fontaine’a: „Na
przykład choćby tak, jak radzę sobie, opisując fabrykę konserw. Naturalnie, mogę sobie
zapisać każde słowo techniczne u oprowadzającego inżyniera. Naturalnie, mogę znaleźć każdy termin w słowniku technicznym.
Ale co z tego przyjdzie czytelnikowi, skoro
nie zrozumie i tak tego terminu? Dodawać
zaś przy każdym wyjaśnienie jego funkcji to
zabić obrazowość opowiadania”.
Radzę więc sobie (Atlantyk-Pacyfik) tak:
„Potok szrympsów idzie na jakieś trzęsidła sortujące wielkość na sześć gatunków
(największy – 40, najmniejszy – 80 sztuk
na kilo). Jakieś klepidła lutują pokrywy,
z klepideł podchwytują je oklejadła, tarzają w klejkich nalepkach firmowych, rzucają
na pakowadła, pod które podjeżdżają tekturowe skrzynie, wypełniają się oklejonymi puszkami, jadą pod przewracadła, które
stalowymi łapami przewracają i oblepiają
każdą skrzynię, podają wynosidłom, wynosidła wynoszą na zewnątrz budynku, dają

spuszczadłom, które spuszczają pudła tekturowe w ogromne dieslowe ciężarówki”.
Funkcjonalnie to spełnia swoją rolę –
czytelnik wie, jaką funkcję spełnia dana część
maszyny. Ale przecież te słowa są zrozumiałe
jedynie w kontekście. Same z siebie nic nie
załatwiają, bo każda produkcja wymaga innych trzęsideł, innych poklepadeł i nikt nie
potrafiłby zamówić u kooperanta stu dziurkowników bez wyszczególniania – jakie.
Przytoczony fragment jest wyrazistym
przykładem skomplikowanych problemów
związanych z porozumiewaniem się specjalistów z różnych branż z tak zwanymi
przeciętnymi ludźmi. Terminologia naukowa i techniczna bardzo często posługują się
określeniami zrozumiałymi dla wąskiego
grona fachowców, jednak Wańkowicz w swoich książkach potrafił dobierać słowa trafiające do czytelników. Dlatego twórczość pisarza
cieszy się dużym zainteresowaniem, mimo
upływu lat od opublikowania jego ostatniej
książki. Warto pamiętać, iż twierdził on, że
ze względu na słabą pamięć zmuszony był
korzystać z notatek, kartotek i najnowszych
wynalazków wspierających ludzi w gromadzeniu informacji i ułatwiających im przeszukiwanie źródeł wiedzy.
W tym kontekście pouczająco brzmią
słowa czeskiego myśliciela i pedagoga z połowy XVII wieku, Jana Amosa Komenský’ego: „Na wietrze robi zapiski, kto chce jedynie
pamięci zawierzyć wiadomości, bo pamięć
nasza jest ulotna, wiele rzeczy chwyta, które natychmiast porzuca i traci, jeśli ich nie
ujmie w okowy pisma. Trzeba więc gorliwie
pomagać, by rzecz użyteczną chwytała jak
swą zdobycz. Nic zaś temu lepiej nie służy,
jak zapisywanie wszelkich wiadomości godnych pamięci i włączanie do naszych notatników, gdzie też w razie potrzeby bez trudu
je odnajdziemy. Oto właśnie droga, po której
wielu nad podziw uczonych mężów doszło
do tak wspaniałych wyników, że zdumienie
budzą u tych, co nie wiedzą, jakimi skróconymi ścieżkami tam się dochodzi”.
Wirtualny Odyseusz
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CieCHaNowie

Po raz TrzeCi

16 sierpnia br. Oddział Historyczny WAT brał udział w inscenizacji napoleońskiej bitwy w Ciechanowie pt. „Powrót Szwoleżerów Gwardii”. Impreza odbyła
się tam po raz ósmy i podobnie jak w latach ubiegłych cieszyła się ogromnym
powodzeniem. Nawiązywała do wydarzeń z początków XIX w., tj. do walk i potyczek wojsk napoleońskich z oddziałami armii zaborczych, toczonych w 1807 r.
na Mazowszu, a w szczególności pod niedalekim Gołyminem. Podkreślała fakt,
że w pobliskiej Opinogórze, w istniejącej do dziś siedzibie rodowej Krasińskich,
powstał pomysł powołania pod broń legendarnego, znanego ówcześnie w całej
Europie, 1. Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej. Impreza miała również charakter patriotyczny, była bowiem elementem obchodów Święta Wojska Polskiego garnizonu ciechanowskiego.
Oddział historyczny „bił się” w Ciechanowie po raz trzeci, ale tym razem miał
do wykonania niezwykle trudne zadanie.
Jako 4. Pułk Piechoty Legii Nadwiślańskiej,
wraz z plutonem piechoty bratniego 1. Pułku Legii i jednym działonem artylerii (razem niespełna 40 ludzi) musiał wypchnąć
z miasta ponad 120 rosyjskich i pruskich
strzelców pieszych i konnych. Co prawda
miał za sobą dwa silne plutony jazdy, szwoleżerów i ułanów, ale w wąskiej zabudowie
zwarte szeregi kawalerii w żaden sposób nie
mogły wspierać piechoty. Oddział musiał
więc przez ponad trzydzieści minut toczyć
zaciętą „walkę” ogniową na ulicy o długości ok. 1,5 km. Był lokomotywą działania
i nieustannie „atakował” przeciwnika dopóty, dopóki nie zepchnął go za rzekę Łydynię
pod zamek książąt mazowieckich.
Tamże jednak Rosjanie i Prusacy natychmiast zajęli pozycje obronne w drewnianych, krytych strzechą chałupach i poczęli
się bronić do ostatniej sztuki amunicji (równocześnie „spacyfikowali” wieś i „wyrzucili”
z niej mieszkańców). Na domiar złego, z pomocą przyszły im dwa działa ciężkiej artylerii, które ogniem na wprost przez dłuższy
czas skutecznie powstrzymywały polskie ataki. Początkowo na nic zdały się nieustanne
szarże plutonów jazdy wykonywane raz za
razem „z pogardą śmierci”. Na nic też zdały
się dodatkowe po-

siłki w postaci armaty i moździerza, nie pomagały gwałtowne natarcia piechoty Legii
ani zmasowany ogień broni ręcznej. Pomogło dopiero mozolne oskrzydlanie wsi, sukcesywne podchodzenie woltyżerów coraz
bliżej zabudowań, podpalanie stogów słomy,
opłotków i całych chałup, z których wróg
uciekał niemal w panice. Wreszcie, w wyniku uporczywego szturmu, obrona wioski
padła. Przeciwnik, mający za plecami błotnistą Łydynię i całkowicie puste ładownice –
skapitulował. Po półtorej godziny „zmagań”
miasto przeszło w polskie posiadanie.
Tak przebiegła „walka” w Ciechanowie,
której scenariusz powstał na terenie naszej
Akademii, w Studenckim Kole Historycznym. Niektórzy traktują inscenizacje historyczne jak łatwe zabawy, bowiem nie zdają
sobie sprawy, że każda z nich kosztuje wiele
miesięcy żmudnej pracy. Przygotowania do
„ciechanowskiej” trwały tylko dwa miesiące, bo impreza jest cykliczna i wiele działań
zespół organizacyjny powielił z poprzednich
lat. Ale zawsze tam, gdzie na jednym polu
lub na ulicy miasta odgrywa swoje wojenne role ponad 200 ludzi strzelających z broni palnej, gdzie jest obecna artyleria i kilkadziesiąt koni kawalerii, gdzie stosowane są
efekty pirotechniczne w postaci wysadzanych
w powietrze zabudowań, wybuchów i pożarów, konieczna jest wprost mistrzowska koordynacja całości. W takich
okolicznościach absolutnie

niemożliwa jest improwizacja lub działanie żywiołowe, bo w każdej chwili mogłoby dojść do groźnego w skutkach wypadku.
Wystarczyłoby, aby jakaś grupka uczestników rzuciła się do „ataku” w niestosownej
chwili, gdy przeciwna strona otwiera ogień
artyleryjski lub odpala pola pirotechniczne.
Wystarczyłoby, aby któryś z „żołnierzy” znalazł się na drodze rozpędzonej, szarżującej
galopem kawalerii.
Toteż na każdym polu inscenizacji –
niezauważalnie dla widzów – wszystko odbywa się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i co najważniejsze, w odpowiednich
momentach. Wszystkie biorące w inscenizacji oddziały: piesze, konne, artyleryjskie
– idące z boku, z tyłu, a nawet „wrogie”
z przeciwka – cały czas odnoszą się do poruszeń grupy prowadzącej całość inscenizacji. W Ciechanowie po raz kolejny grupą taką był Oddział Historyczny WAT, tak
samo zresztą jak i na poprzednich polach
„batalii” w Pułtusku, Ostrołęce, Węgrowie,
Warszawie i w wielu innych miastach.
Batalię jak zwykle obserwowało wiele tysięcy zaciekawionych widzów na czele z wiceprezydentami miasta. Warto zaznaczyć, że
zarówno publiczność, jak i uczestnicy mieli
wiele szczęścia, ponieważ inscenizacja odbyła
się dosłownie w przerwie między intensywnymi opadami deszczu, w dobrych warunkach pogodowych. A jak pamiętamy, w tym
czasie niemal nad całym krajem przechodziły
wielogodzinne burze i tornada. Deszcz jednak nie przeszkodził uczestnikom w zapowiadanej „żołnierskiej” kolacji spożywanej
w obozie namiotowym przy muzyce i zabawie do późnych godzin wieczornych.
Andrzej Ziółkowski

Fot. Markietanka
Magdalena
Fot.
Archiwum SKH
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Zdarzenie, które pragnę opisać, miało miejsce w 1969 r., gdy pracowałem jako
kierownik Laboratorium Broni Strzeleckiej
w Katedrze Uzbrojenia Ogólnowojskowego
WAT. Wykonywano wtedy pracę zleconą dla
PIHM, polegającą na wykorzystaniu działa artyleryjskiego do sondowania górnych
warstw atmosfery.
Nie wdając się w szczegóły, podam, że
pojawił się wtedy problem łagodnego hamowania pocisków poruszających się z dużymi prędkościami. Zbudowałem, wyko-

rzystując w tym celu pomoc dyplomanta,
odpowiednie stanowisko badawcze. Do
hamowania zastosowaliśmy najtańszy materiał w postaci waty. Uzyskaliśmy łagodne
hamowanie pocisku, jednak przy bardzo
znacznym zaburzeniu toru jego lotu. Szukając środków zaradczych dla usunięcia tej
niedogodności, zwróciliśmy naszą uwagę
na zasłyszaną, nieprawdopodobną informację, że do hamowania pocisków użyć
można piany mydlanej. Podjęliśmy w pełnej
konspiracji, aby w razie niepowodzenia się

:)
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nie skompromitować,
takie badania.
Jakież było nasze
zdziwienie, gdy stwierdziliśmy, że rzeczywiście pociski, poruszając się w pianie, były
wyhamowywane z podobną intensywnością jak w wacie i prawie bez zakłóconego toru ich lotu. To zdarzenie przekonało mnie, że niekiedy nieprawdopodobne
może być realne.
Ireneusz Dobiech

JAK GEN. WACŁAW JAGAS POD ZIEMIĘ SIĘ ZAPADŁ
Działo się to latem 1966 r. na obrzeżach lotniska cywilnego Okęcie w Warszawie. Lotnisko i teren je okalający wyglądały
zupełnie inaczej niż dzisiaj. W wydzielonej
części rozlokowano obozowisko dla rzutu
pieszego uczestników słynnej defilady, organizowanej przez Ministerstwo Obrony dla
uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego.
Kierownictwo WAT, przyjmując widocznie, że dysponuję ponadprzeciętnymi przymiotami żołnierskimi (z opiniami
przełożonych nie zwykłem dyskutować),
wytypowało mnie do udziału w przygotowywaniu tego poważnego przedsięwzięcia.
Zostałem wyznaczony na szefa sztabu pułku akademickiego, w składzie 5 kompanii
po 200 podchorążych każda. Miałem to
towarzystwo wraz z ppłk. Burdą nauczyć
wzorowo maszerować tak, aby nie skompromitowali wojskowych uczelni w trakcie
defilady. To były ciężkie, a nawet powiem –

bardzo ciężkie 3 tygodnie z wypełnionymi
nieustannym maszerowaniem nocami: we
dnie na lotnisku byty loty, które uniemożliwiały ćwiczenia. O spalonej, na szczęście
nieodwracalnie energii niech świadczy fakt,
że w czasie tych 3 tygodni zmieniłem wagę
bokserską z półciężkiej do piórkowej (ubyło
mi dokładnie 15 kg) – pomimo faktu doskonałego, wysoce kalorycznego jedzenia.
Któregoś dnia w godzinach popołudniowych zgrupowanie „zaszczycił” swoją
obecnością sam szef Sztabu WOW (Warszawskiego Okręgu Wojskowego), gen bryg.
Wacław Jagas, człowiek wzrostu bardziej
niż niskiego. Otóż ten nasz przełożony zażyczył sobie spotkania z całym stanem osobowym pierwszego rzutu defilady. Tu muszę
nadmienić, że teren, na którym zostaliśmy
rozlokowani, był jedynie na pozór równy
(wiadomo, pozory mylą). W istocie pełno
tam było wertepów, mniejszych i większych

rozpadlin, dołów, zagłębień naturalnych
i sztucznych. Dowódca rzutu, gen bryg. Józef Dziadura, zarządził zbiórkę całego stanu osobowego na tymże obszarze (miejsce
ćwiczeń kroku defiladowego w dzień było
niedostępne). Po komendzie: „baaaczność,
naaa praawoo patrz”, ruszył krokiem defiladowym w kierunku inspekcjonującego gen.
Jagasa. Ten oczywiście też ruszył w kierunku gen. Dziadury. Ruszył i nagle zniknął
z pola widzenia jakoby sen złoty – nie ma
Jagasa, a czas biegnie. Biedny mały generał
potknął się o coś i wpadł do dość głębokiego dołu, z którego nie mógł się o własnych
siłach wygramolić. Dopiero akcja ratunkowa kilku ludzi wydobyła generała, który
objawił się oczom bezwstydnie śmiejących
się szeregów i przyjął od gen. Dziadury stosowny meldunek.
PS Defilada wypadła bardzo dobrze.
Waldemar Matusiak
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jeSzcze SŁów KilKA o wielKiej liteRze
Po wakacyjnej przerwie powracam do
zagadnień polskiej ortograﬁi dotyczących użycia wielkiej litery. W tym materiale zajmę się m.in. nazwami dzielnic,
ulic, placów, rynków, rond, ogrodów,
parków, bulwarów, budowli, zabytków
czy obiektów sportowych. Wydawać by
się mogło, że zasada jest prosta i nie
powinna nastręczać trudności w praktycznym stosowaniu na co dzień. Dlaczego jednak tyle błędów popełniamy
w praktyce? Powodów jest wiele, ale
nie o tym będzie traktować ten artykuł. Przystępuję więc ad rem.
Wielką literą piszemy jedno- lub wielowyrazowe nazwy rzeczowników wymienionych na wstępie kategorii. Przy czym,
jeśli stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz: ulica, aleja, plac, park, kopiec, kościół, klasztor, pałac, willa, zamek,
most, molo, brama, pomnik, cmentarz itp.
jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową),
piszemy go małą literą, pozostałe zaś wyrazy wchodzące w skład nazwy – wielką, np.: ulica Marszałkowska, aleja Róż
(o użyciu wyrazu aleja w liczbie mnogiej
napiszę poniżej), plac Zbawiciela, park
Ujazdowski, kopiec Kościuszki, kościół Wizytek, kościół Świętego Krzyża (ale kościół
św. Krzyża – o tym także poniżej), sobór
św. Izaaka, klasztor Dominikanów, pałac
Na Wodzie, zamek Ujazdowski, pałac Pod
Globusem, willa Koliba, most Łazienkowski, pomnik Mickiewicza, cmentarz Powązkowski, rondo Waszyngtona, kolumna
Zygmunta, dzwon Zygmunt.
Zapowiedziane wyjaśnienie: jeśli
w nazwie występuje wyraz aleja w liczbie mnogiej, wówczas piszemy go wielką
literą. Przykładem są Aleje Jerozolimskie
czy Aleje Ujazdowskie. Wspomniane słowo wchodzi bowiem w skład całej nazwy.
Natomiast w odniesieniu do alei Róż czy
alei Niepodległości tylko taki zapis jest
prawidłowy.
Jeszcze jedna istotna uwaga. Użyte
w nazwie skróty piszemy małą literą, np.
podany wcześniej przykład: kościół św.
Krzyża czy ulica gen. Karola Świerczewskiego. Jeżeli napiszemy pełny wyraz, to
oczywiście obowiązuje wielka litera: kościół Świętego Krzyża, ulica Księdza Piotra Ściegiennego.
Mała litera obowiązuje także w odniesieniu do spójników i przyimków wchodzących w skład omawianych nazw ulic,
placów i parków oraz różnego typu budowli. Oto przykłady: ulica Bitwy pod Płowca-

mi, ulica Droga na Olczę, ulica Jana z Łańcuta, ulica Jana z Kolna, ulica Żwirki i Wigury, plac Juranda ze Spychowa, plac Wolności i Zwycięstwa, park Biegu po Zdrowie,
kościół Świętych Piotra i Pawła, pomnik
Zaślubin Polski z Morzem. W podanych
przykładach wyraz ulica napisałam w pełnym brzmieniu, zwykle piszemy go, używając skrótu.
Uważny Czytelnik przypomni sobie zapewne inny zapis nazwy cmentarza w przypadku Cmentarza Łyczakowskiego (informacja podana w pierwszym artykule poświęconym zagadnieniom ortograficznym, opublikowanym w „Głosie Akademickim”) – oba
człony piszemy wielką literą. Przypomnę,
że powodem takiego zapisu jest potraktowanie obiektu jako zabytku materialnego,
a nazwy tego rodzaju piszemy wielką literą. Do tej kategorii należą: Zamek Królewski, Pałac Staszica, Pałac Namiestnikowski,
Brama Floriańska.
Kiedy jeszcze używamy wielkiej litery?
Otóż, wielką literą piszemy jedno- i wielowyrazowe nazwy własne przedsiębiorstw
i lokali: Orbis, Lot, Delikatesy, Polar, Lechia, Jubiler, Jama Michalika, Kawiarnia
Literacka, Księgarnia Naukowa, Karczma
Słupska. Wyrazy pospolite, takie jak: kawiarnia, księgarnia, karczma, w podanych
przykładach zostały zapisane wielką literą,
ponieważ wchodzą w skład nazwy własnej.
Jeżeli natomiast są tylko nazwą gatunkową
(rodzajową), wskazującą, z jakiego typu
obiektem mamy do czynienia, piszemy je
małą literą, czyli: kawiarnia Kryształowa,
zajazd U Kmicica, hotel Pod Różą, kino Femina, księgarnia U Trzech Wieszczów, apteka Pod Orłem, bar Flisak, schronisko Murowaniec. Nazwy te można również zapisać,
używając cudzysłowu: kawiarnia „Kryształowa”, zajazd „U Kmicica”, hotel „Pod
Różą”, kino „Femina”, księgarnia „U Trzech
Wieszczów”, apteka „Pod Orłem”, bar „Flisak”, schronisko „Murowaniec”.
Zgodnie z podaną wcześniej zasadą, spójniki i przyimki występujące wewnątrz nazw lokali i przedsiębiorstw piszemy małą literą: gospoda Zajazd pod
Babią, pensjonat Zośka i Adria, karczma
Zajazd u Kmity. Wielka litera obowiązuje
także w przypadku nazw indywidualnych
(jednostkowych) urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji i towarzystw oraz
nazw zespołów muzycznych, artystycznych i sportowych. Występujące w tych
nazwach przyimki, spójniki, wyrażenia: imienia, pod wezwaniem, na rzecz,
do spraw, numer, przeciwko, na potrze-

by itp. piszemy małą literą. Oto przykłady: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd
Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta,
Izba Lordów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Trybunał Konstytucyjny, Sąd Rejonowy
w Krakowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Wojskowa
Akademia Techniczna, Akademia Obrony
Narodowej, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Związek Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
WP, Szpital Wojewódzki w Rzeszowie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Teatr
im. Wandy Siemaszkowej, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, Klub Inteligencji Katolickiej, Komisja Episkopatu Polski
do spraw Dialogu z Judaizmem, Fundacja im. Bogdana Jańskiego na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie,
Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Państwowy
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
Ich Troje, Budka Suﬂera, Elektryczne Gitary, Czerwone Gitary, Bajm, Maanam,
Legia Warszawa.
Nazwy jednostek wojskowych, które są
traktowane jako nazwy własne, także piszemy wielką literą: 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, Dywizjon 303, 3 Brygada Lotnictwa Transportowego, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Podobnie nazwy takich
urzędów, jak: Konwent Seniorów, Konwencja Narodowa. Wyraz Kościół w znaczeniu
instytucji, organizacji i ogółu wiernych
zawsze piszemy wielką literą, natomiast
towarzyszące mu określenia odłamów wyznaniowych i obrządków zapisujemy małą
literą: Kościół zielonoświątkowy, Kościół
autokefaliczny, Kościoły wschodnie, Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościół protestancki. Przy tym niektóre z tego
rodzaju określeń przyjęły charakter pełnej, oficjalnej nazwy i dlatego są w całości
zapisywane wielkimi literami, np.: Polski
Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Starokatolicki
Kościół Mariawitów.
***
Na tym zagadnieniu przerwę rozważania o polskiej ortografii. Zapraszam do
lektury kolejnych artykułów.
Katarzyna Kocoń
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Nowoczesne technologie systemów
uzbrojenia, redakcja naukowa
gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk, Redakcja Wydawnictw
WAT, Warszawa 2008.

BiBlioTeka GŁÓwNa waT
Właśnie rozpoczął się nowy rok akademicki 2008/2009 w naszej Akademii i dlatego w ramach małego
przypomnienia zamieszczamy kilka
istotnych informacji dla studentów,
szczególnie pierwszego roku.

GODZINY OTWARCIA

Fot. Grzegorz Rosiński

Wypożyczalnia
poniedziałek – wtorek: 11.00-17.00
środa – piątek: 11.00-18.00
sobota: 10.00-16.00
Czytelnie i OIN
poniedziałek: 13.00-19.45
wtorek – piątek: 9.00-19.45
sobota: 9.00-15.45
Wypożyczalnia Beletrystyczna
poniedziałek – wtorek: 11.00-17.00
środa – piątek: 11.00-18.00
czwartek i sobota: nieczynna

Zasady wypożyczania
 Pracownicy i doktoranci WAT: 30 woluminów na rok
 Studenci: 30 woluminów na semestr
 Uczestnicy kursów i studiów podyplomowych: 10 woluminów na 90 dni, ale
nie dłużej niż czas trwania kursu czy
studiów
 Użytkownicy z kontami kaucyjnymi:
5 woluminów na 90 dni.
Biblioteka Główna WAT to
nie tylko centrum udostępniania informacji, ale także kształtowania nawyków i umiejętności poszukiwania wiedzy. Pracownicy przykładają wagę do
posługiwania się nowymi technikami informacyjnymi i źródłami elektronicznymi. Dlatego też nasi studenci i kadra
naukowa mają do dyspozycji
10 baz elektronicznych, z których mogą korzystać na terenie uczelni. Należy tu wspo-

mnieć, że dla poprawienia komfortu pracy
nasi użytkownicy w niedalekiej przyszłości będą mogli z tych baz korzystać również w domu. Wszelkich informacji o naszej bibliotece należy szukać pod adresem:
www.bg.wat.edu.pl Pracownikom i studentom życzymy miłej i zgodnej współpracy.
Aleksandra Dziełak
OIN Biblioteka Główna WAT
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Monografia „Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia” stanowi kompendium wiedzy z sześciu priorytetowych
obszarów technologicznych: 1. Technologie informacyjne i sieciowe, 2. Sensory
i obserwacja, 3. Broń precyzyjna i uzbrojenie, 4. Platformy pola walki, 5. Ochrona
i przetrwanie na polu walki, 6. Nowoczesne materiały. W rozdziale siódmym zawarta została analiza potencjału ludzkiego, w tym głównie wymagań kompetencyjnych, jakim powinni sprostać przyszli
użytkownicy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w warunkach profesjonalizacji polskich Sił Zbrojnych.
Opracowanie nie wyczerpuje obszernej
i złożonej problematyki aplikacji nowocze-

ne jest szczegółowych rozważań analitycznych, które dostępne są w szeroko cytowanej w każdym rozdziale literaturze
przedmiotu. Monografia stanowi
jedynie propozycję spojrzenia naukowców Wojskowej Akademii
Technicznej wspieranych przez
ekspertów z instytucji centralnych
MON, Sztabu Generalnego WP,
rodzajów sił zbrojnych, uczelni,
ośrodków naukowych Polskiej
Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych. W kontekście
ostatnich wydarzeń w sferze bezpieczeństwa państwa (profesjonalizacja armii, perspektywa zakupu nowoczesnego uzbrojenia
i związany z tym oﬀset) publikacja
ze wszech miar stanowi pożądaną lekturę dla osób profesjonalnie
związanych z obronnością.

WARTO

snych technologii w systemach uzbrojenia.
Ma ono charakter syntetyczny i pozbawio-

•

Konferencja naukowa na temat „przeskoku generacyjnego” w Siłach Zbrojnych RP, której przeprowadzenie zlecił
naszej uczelni minister obrony narodowej, zaowocowała unikatową publikacją
przedstawiającą aktualny stan poszczególnych obszarów technologicznych w Polsce, w tym krajowych możliwości wytwórczych, w zestawieniu z sytuacją i stanem
tej problematyki na świecie.
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opto-electRonicS ReView w czoŁówce nAjlepSzych
piSM optycznych i optoeleKtRonicznych nA Świecie
W Instytucie Fizyki Technicznej WAT od 1998 r. mieści się redakcja czasopisma
naukowego Opto-Electronics Review, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr
hab. inż. Antoni Rogalski, członek korespondent PAN (czwarty członek w historii WAT), laureat najbardziej prestiżowej nagrody naukowej w Polsce w zakresie
nauk technicznych, przyznanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 1997 r.
Profesor Rogalski postawił najwyższe wymagania zarówno prowadzonemu przez
siebie kwartalnikowi, jak i sobie, jako redaktorowi naczelnemu. Oprócz Rady Redakcyjnej działa Rada Doradcza pisma, sukcesywnie zmieniana w takim kierunku, aby jej skład i międzynarodowy charakter był gwarantem jakości.
W ciągu ostatnich kilku lat czasopismo
okrzepło, zmieniło szatę graficzną na bardziej
atrakcyjną i z lokalnego anglojęzycznego
periodyku stało się czasopismem międzynarodowym o wysokiej randze wśród specjalistów. Wysoki poziom naukowy czasopisma,
połączony z dbałością o nienaganną szatę
graficzną, regularność wydawania oraz promocja pisma na międzynarodowym rynku,
przyniosły niewątpliwy sukces. W maju
2001 r. Opto-Electronics Review włączone
zostało przez Institute for Science Information (ISI) w Filadelfii na listę czasopism
cytowanych (lista filadelfijska), a w ostatnich dwóch latach uzyskało już stosunkowo
wysoki Impact Factor (IF), średnio około
0,7. W 2006 r. zostało włączone w obsługę
elektroniczną wydawnictwa Springer.
Opto-Electronics Review zostało powołane
do życia w 1992 r. przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i obecnie jest sponsorowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojskową Akademię
Techniczną. Jest to jedyne pismo naukowo-techniczne w kraju o tak wysokim statucie
międzynarodowym, poświęcone w całości
optoelektronice i wydawane w języku angielskim. Publikuje artykuły naukowe dotyczące
materiałów optoelektronicznych, systemów optoelektronicznych oraz przetwar-
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Nazwa czasopisma

Journal of the Optical
Society of America B
Journal of the Optical
Society of America A

2,030
1,776
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Applied Optics

1,701

6

Optical Materials

1,519

7

Optics Communications

1,314

8

Opto-Electronics Review

1,011

9

Optics and Laser Technology

0,872

Optics and Lasers
in Engineering

0,872

10

zania sygnałów. Zawiera wyniki badań, opisy
technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz
zastosowań optoelektroniki. Zakres kwartalnika obejmuje zagadnienia teoretyczne, eksperymentalne, techniczne i instrumentalne
z szerokiego zakresu optoelektroniki.
W związku z opublikowaniem przez
firmę Thomson w 2008 r. nowego Journal
Citation Report, chcemy poinformować pracowników WAT, iż na Liście Filadelfijskiej
Impact Factor naszego czasopisma Opto-Electronics Review za 2007 r. wynosi 1,011,
co oznacza znaczny wzrost w stosunku do
2006 r. Tytuły czasopism legitymujących się
wskaźnikiem Impact Factor publikowane są
w postaci listy za dany rok i umieszczone
w osobnym wydawnictwie ISI w Filadelfii
Journal Citation Reports. Poniżej zamieszczamy wykaz pierwszej dziesiątki najlepszych czasopism optycznych/optoelektronicznych na świecie, wśród których nasze
czasopismo zajmuje ósme miejsce.
Termin „Lista Filadelfijska” oznacza
wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach
danych, tworzonych przez ISI. Właściwa
i pełna nazwa listy to Thomson Scientific Master Journal List. Lista dostępna jest
w wersji elektronicznej na stronie internetowej tego instytutu pod adresem: www.
isinet.com/cgi-bin/jrnlst/ Lista filadelfijska
podlega stałej modyfikacji.
Wprowadzenie nowego tytułu czasopisma
na listę filadelfijską nie jest łatwe. Należy
przestrzegać zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej (international editorial
conventions). Artykuły w nich zawarte powinny zawierać co najmniej streszczenia, słowa
kluczowe w języku angielskim, pełny adres
każdego z autorów oraz w miarę kompletną
anglojęzyczną informację bibliograficzną
o cytowanych publikacjach. Ważne jest regularne ukazywanie się kolejnych numerów
czasopisma. Dokładnie badana jest zawartość
czasopisma i na podstawie posiadanej w Filadelfii bazy danych o cytowaniach podej-

mowana jest decyzja, czy jest ono dostrzegane w globalnym świecie przez innych uczonych i czy może być uznane za wnoszące istotny wkład w rozwój nauki.
Baza Journal Citation Reports (JCR)
pozwala na ocenę rangi naukowej danego czasopisma,
którą określa się
liczbą cytowań
artykułów opublikowanych w tym
czasopiśmie. Innymi słowy, im
więcej artykułów
z danego czasopisma jest cytowanych przez
innych, tym
wyższy jest poziom naukowy
tego czasopisma. JCR umożliwia ocenę
danego czasopisma w oparciu o zawarte
w bazie współczynniki, np. Impact Factor
(IF), który ma największe znaczenie i uznanie jako podstawowe kryterium oceny
i porównania czasopism pod względem ich
wartości naukowej.
Impact Factor dla danego czasopisma za
dany rok (np. za 2007) jest obliczany przez
podzielenie liczby cytowań artykułów z danego czasopisma przez liczbę artykułów
opublikowanych przez to czasopismo
w okresie dwóch poprzedzających lat (w tym
przypadku: w 2005 i 2006). IF jest więc
wskaźnikiem częstości cytowania publikacji
zamieszczonych w danym czasopiśmie,
wskazującym na jego popularność.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Opto-Electronics Review tych
wszystkich, którzy nie wiedzą o istnieniu
czasopisma na terenie WAT, jak również
tych, którzy chcą publikować artykuły
w naszym czasopiśmie. Zapraszamy też do
dalszej współpracy tych, którzy już kilkakrotnie publikowali swoje artykuły w OptoElectronics Review. Adres Redakcji oraz
zasady zgłaszania artykułów do opublikowania w czasopiśmie znajdują się na stronach
internetowych:
http://www.wat.edu.pl/0000700.php?=Op_
ele=0034562
www.versita.com/science/physics/oer/
www.springerlink.com/content/1230-3402/
Redaktor Zarządzający
Opto-Electronics Review
dr inż. Janusz Sadowski
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Najpierw, tj. w lipcu br., było gęste sito rekrutacyjne. Mimo iż w tym roku Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększyło limit przyjęć na studia mundurowe aż o 80 proc., rywalizacja o miejsce na studiach była zażarta (np. o jedno
miejsce na kierunku budownictwo, gdzie padł absolutny rekord, ubiegało
się 7,2 kandydata). Szansę studiowania w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych otrzymało ostatecznie 295 osób, w tym 29 kobiet.

Fot. Grzegorz Rosiński

W piątek, 29 sierpnia br., osoby te po raz pierwszy założyły mundury. W programie tzw.
Podstawowego Szkolenia Wojskowego (PSW), którego celem
jest przygotowanie żołnierzy do
praktycznego wykonywania zadań oraz opanowanie żołnierskiego rzemiosła, znalazły się:
nauka musztry, budowy i obsługi broni, nauka taktyki, strzelania i regulaminów itp.
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i praktycznych było wręczenie broni.
1 września br., na uroczystej zbiórce
pododdziałów akademickich WAT,
z rąk rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg.
dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka,
broń odebrali podchorążowie, którzy w procesie rekrutacji zdobyli najwięcej punktów rankingowych: szer.
pchor. Piotr Szlęzak (Wydział Mechaniczny), szer. pchor. Michał Chrząszczewski (Wydział Mechatroniki), szer.
pchor. Marcin Waraksa (Wydział Cybernetyki), szer. pchor. Łukasz Bieleń
(Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji), szer. pchor. Grzegorz Grubecki
(Wydział Nowych Technologii i Chemii), szer. pchor. Tomasz Kowalski
(Wydział Elektroniki). Pozostali podchorążowie otrzymali broń z rąk swoich dowódców.

Przez kolejne dni kandydaci na żołnierzy zawodowych przygotowywali
się do praktycznego wykonywania zadań oraz opanowywali podstawowe zasady działania
na polu walki. Zajęcia odbywały się zarówno w salach wykładowych, jak i na poligonie. Rozpoczęte szkolenie zakończy się sprawdzianem praktycznym.
Po nim, 26 września br., uroczysta
przysięga wojskowa przed Grobem
Nieznanego Żoł-

nierza – miejscu upamiętniającym bezimiennych
żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, na którą już dziś wszystkich studentów i pracowników
naszej Alma Mater oraz wszystkich Czytelników
„Głosu Akademickiego” serdecznie zapraszamy.
mjr Tadeusz Haduch

Fot. Grzegorz Rosiński

Wstępem do wspomnianych na poprzedniej stronie zajęć teoretycznych
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