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JM Rektor-komendant wat

Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek jest absolwentem Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii
Technicznej. Służbę zawodową
rozpoczął w 15 Pułku Czołgów. Umiejętności dowódcze
zdobywał dowodząc kolejno:
plutonem, kompanią i batalionem a doświadczenie dydaktyczne pracując jako nauczyciel akademicki – wykładowca
w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2005–2008

Szef Logistyki Urzędu MON. W latach
2008–2012 zastępca rektora WAT a od
2012 r. prorektor ds. wojskowych. Stopień
naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej a stopień
doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Obrony Narodowej. Jest autorem lub redaktorem naukowym dwunastu monografii
i ponad sześćdziesięciu innych publikacji,
w których porusza zagadnienia związane z konfliktami zbrojnymi, zarządzaniem
w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem sił zbrojnych i techniki wojskowej w neutralizacji zagrożeń militarnych
i niemilitarnych.

...W związku z zakończeniem w dniu 31 maja
2016 roku mojej 40-letniej zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ponadośmioletniej służby na stanowisku rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
serdecznie dziękuję całej społeczności akademickiej za współpracę, pomoc i wspieranie podejmowanych przedsięwzięć, życzliwość i przychylność,
a także za okazywane mi dowody sympatii.
[...] Życzę kierownictwu Akademii, kadrze naukowo-dydaktycznej, żołnierzom i studentom, pracownikom cywilnym, całej watowskiej rodzinie,
sukcesów zawodowych, szczęścia i powodzenia
w życiu osobistym, a także zdrowia i radości na
co dzień – te słowa podziękowania skierował
rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk do całej watowskiej społeczności.
To właśnie o nich i dla nich jest „Głos Akademicki”, którego lekturę serdecznie polecam.
Hubert Kaźmierski
GŁOS AKADEMICKI
Pismo Pracowników i Studentów
Fot. Grzegorz Rosiński. Archiwum WAT

Decyzją podsekretarza
stanu w MON prof. dr.
hab. Wojciecha Fałkowskiego z dniem 1 czerwca
2016 roku czasowe pełnienie obowiązków Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
powierzono prorektorowi ds. wojskowych WAT
płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi.
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Słowo od redaktora
Wybierz pracę, którą
kochasz, a nie będziesz musiał
pracować nawet przez jeden
dzień w swoim życiu. Wybierz
sobie zawód, który lubisz,
a nigdy nie będziesz zmęczony
– myśl Konfucjusza nie traci na aktualności.
Ja mam szczęście wykonywać zawody, które
lubię: redaktora, korektora czy copywritera.
Ponieważ zawsze interesowała mnie siła słów
i ich wpływ na rzeczywistość, ukończyłem studia polonistyczne (specjalność – komunikacja
medialna). Dzięki temu miałem okazję poznać
wspaniałych, interesujących ludzi i wykonywać
pracę, która mnie pasjonuje. Praca w Wojskowej Akademii Technicznej – uczelni cieszącej
się estymą zarówno w środowisku wojskowym, jak i akademickim nie tylko w kraju, ale
i za granicą – jest zawodową nobilitacją i wyzwaniem. Szczególnie z ludźmi, którzy realizują
i rozwijają swoje zainteresowania oraz rozwiązują istotne problemy naukowe.
Od 16 maja br. mam przyjemność pełnić
funkcję redaktora naczelnego „Głosu Akademickiego”. Początek mej pracy zbiegł się z bardzo ważnym w życiu uczelni wydarzeniem:
zmianą na stanowisku rektora-komendanta.
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Zdjęcie na I okładce:
Uroczyste wręczenie sztandaru w trakcie ceremonii przekazania
obowiązków JM Rektora-Komendanta WAT (fot. Grzegorz Rosiński)
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Z wizytą w Odessie

Pamięć o Smoleńsku

W dniach 3–8 kwietnia 2016 r.
grupa ekspertów WAT, w ramach programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme),
obejmującego działania zmierzające
do przekształcenia systemu szkolnictwa wojskowego Ukrainy na zgodny
ze standardami NATO, odbyła podróż
do Akademii Wojskowej w Odessie
(Ukraina).W delegacji WAT uczestniczyli: Piotr Ciężki – kierownik Działu
Rozwoju – przewodniczący delegacji,
płk Dariusz Zalewski – kierownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej,
płk Jarosław Ziółkowski – zastępca
dziekana Wydziału Logistyki ds.Wojskowych, płk Przemysław Kupidura
– zastępca dziekana ds.Wojskowych
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa,
Piotr Zalewski – zastępca dziekana
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa,
prodziekan ds. studenckich.

W szóstą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem władze Wojskowej Akademii Technicznej uczciły
pamięć ofiar tej tragedii. Delegacja
kadry Akademii na czele z JM Rektorem-Komendantem gen. dyw. prof.
Zygmuntem Mierczykiem, kanclerzem WAT Janem Klejszmitem oraz
płk. Ryszardem Salą i ppłk. Andrzejem
Gigą, w asyście podchorążych, złożyła
wieńce i zapaliła znicze przed obeliskiem upamiętniającym szefa Sztabu
Generalnego WP gen. Franciszka Gągora, przed usytuowaną przy Klubie
WAT tablicą upamiętniającą biskupa
polowego WP gen. broni prof. Tadeusza Płoskiego, a także przed tablicą
upamiętniającą katastrofę smoleńską,
umieszczoną na budynku kościoła pw.
Matki Boskiej Ostrobramskiej na Boernerowie. W uroczystości przed kościołem uczestniczył kapelan WAT
ks. kpt. Ireneusz Biruś oraz mieszkańcy Boernerowa.

Wspólne zdjęcie zespołów: Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Wojskowej

kadrowy i laboratoryjny do budowy
przyszłego logistycznego wojskowego
centrum szkoleniowego dla całych SZ
Ukrainy. Wskazywano także na potrzebę
integracji systemów wyższego szkolnictwa
wojskowego i cywilnego, co w naszym
przypadku zapewniło powodzenie
reform i utrzymanie właściwego poziomu
kształcenia i konkurencyjności uczelni na
rynku edukacyjnym.
Planowane jest podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między
WAT i AW w obszarze nauki, kształcenia i sportu.
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W dniu 9 kwietnia br. kierownik
Zespołu Ogólnowojskowego WAT płk
mgr inż. Ryszard Sala i ppor. Cezary Czarnecki z Batalionu Szkolnego, z grupą ośmiu
podchorążych WAT, uczestniczyli w Słubicach w uroczystości obchodów rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. W Parku
Pamięci Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej, gdzie 96 dębów upamiętnia
osoby, które zginęły w katastrofie, podchorążowie zaciągnęli przed tablicą pamiątkową posterunek honorowy, złożono
kwiaty i zapalono znicze.
Grażyna Palczak

28 kwietnia br. w Sali Tradycji
z rąk JM Komendanta-Rektora WAT
gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka,
w obecności prorektora ds. wojskowych płk. dr. hab. inż.Tadeusza Szczurka, kanclerza WAT Jana Klejszmita,
kadry oficerskiej oraz przybyłych na
uroczystość kolegów i koleżanek,
odbyła się uroczystość pożegnania
z Wojskową Akademią Techniczną płk.
mgr. inż. Zbigniewa Klonowskiego,
który z dniem 25 kwietnia br. został
skierowany do wykonywania zadań
służbowych w Dowództwie Operacyjnym RSZ, a także mjr. mgr. inż.
Mariusza Iwaniuka – wyznaczonego
z dniem 4 maja br. na stanowisko specjalisty w Inspektoracie Uzbrojenia.
Jednoczenie szeregi
oficerów w WAT zasilił
kpt. Mirosław Jędruszczak, mianowany na stopień majora i wyznaczony
na stanowisko kierownika
kursu w Wydziale Doskonalenia Zawodowego.
Rektor zwrócił się do
żołnierzy serdecznymi
słowami, życząc wszystkim trzem oficerom po-

Fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

Fot. Archiwum WAT
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beli Jarugi-Nowackiej, Stanisława Jerzego
Komorowskiego, Tadeusza Lutoborskiego,
Zenona Mamonowicza-Łojka, Katarzyny
Piskorskiej, Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej i Janusza Zakrzeńskiego.

Pożegnania i awanse

Piotr Ciężki

Celem misji było zapoznanie się ze
strukturą i potencjałem Akademii Wojskowej w Odessie (AW) pod kątem przebudowy jej systemu kształcenia na zgodny
ze standardami funkcjonującymi w krajach Sojuszu, a także omówienie obszarów
współpracy miedzy WAT i AW.
Podczas spotkań dwustronnych, w których ze strony ukraińskiej uczestniczyli
Komendant Akademii gen. dyw. Oleg Guliak, jego zastępcy oraz władze wydziałów
AW, strona polska zaprezentowała WAT
oraz podzieliła się doświadczeniem z okresu transformacji uczelni w nowoczesną
instytucję naukowo-badawczą.
W ocenie ekspertów, którzy wzięli
pod uwagę potencjał i zdolności AW
w obszarze kształcenia specjalistów
logistyki, Akademia posiada potencjał

Wiązankę kwiatów złożono także
przed, usytuowaną w Laboratorium Logistyki Wydziału Mechanicznego, tablicą
pamiątkową poświęconą dowódcy Wojsk
Lądowych – generałowi broni Tadeuszowi Bukowi.
Ceremonia składania wiązanek odbywała się przy dźwiękach werbli i trąbki.
Z asystą honorową złożono kwiaty
i zapalono znicze przed tablicami pamięci, przy skrzyżowaniu ulic Radiowej i Powstańców Śląskich, poświęconymi: dowódcy Garnizonu Warszawa – gen. dyw.
Kazimierzowi Gilarskiemu i gen. F. Gągorowi, ufundowanymi przez mieszkańców Warszawy.
Znicze, od kierownictwa, kadry i studentów WAT, zapłonęły również na warszawskich Powązkach przed Pomnikiem
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Wiązankę
kwiatów złożono przy asyście wystawionej przez Garnizon Warszawa.
Podchorążowie WAT wystawili także
posterunki honorowe na katolickim cmentarzu Powązkowskim przy grobach: Iza-
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wodzenia i sukcesów na nowej zawodowej drodze.
W imieniu odchodzących z uczelni głos
zabrał płk Z. Klonowski, który podziękował kierownictwu WAT za służbę w naszej
Alma Mater. Odchodzący z WAT oficerowie, zgodnie z akademicką tradycją, pożegnali się ze sztandarem WAT i wpisali się
do Księgi Pamięci.
Grażyna Palczak

Spis treści
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Robocza wizyta w 12 Bazie Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Mirosławcu
W dniach 20–21.04.2016 r. odbyła się robocza wizyta przedstawicieli
Instytut Techniki Lotniczej Wydziału
Mechatroniki i Lotnictwa w 12 Bazie
Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Spotkanie w kluczu naprawy i remontu BSP

mi powinien cechować się operator BSP.
Kolejnym elementem wizyty było uczestnictwo w praktycznym szkoleniu operatorów BSP „Orbiter”. Dzięki uprzejmości
gospodarzy zaprezentowana została cała
procedura ustalenia parametrów realizowanego zadania oraz przygotowania BSP
do startu. Pokazano, jak przebiega proces
startu i realizacji misji w powietrzu oraz
powrót na lotnisko i lądowanie BSP. Cennym efektem uczestnictwa w zajęciach
szkoleniowo-treningowych przeprowadzonych tego dnia było zidentyfikowanie skali trudności operowania obiektem

Elementy BSP „Orbiter” w jednej z trzech skrzyń służących do jego transportu
4
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Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w 12 Bazie BSP

w czasie lotu oraz wstępna ocena jakości
informacji pozyskanych przez układy funkcjonalne BSP „Orbiter”.
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Fot. ppłk Mariusz Ważny

Taktycznego (w której eksploatowane
były samoloty Su-22). Pierwszą komórką organizacyjną, z którą nas zapoznano
w trakcie wizyty była sekcja szkoleniowa.
Jej głównym zadaniem jest przygotowanie
przyszłych operatorów BSP „Orbiter” do
realizacji wyznaczonych zadań bojowych.
Sekcja ta wyposażona jest jeden z najnowocześniejszych symulatorów BSP, pozwalający na przedstawienie konstrukcji bezzałogowego statku powietrznego
w ujęciu systemowym, skupiając się nie
tylko na jego wyposażeniu, ale również
na identyfikowaniu predyspozycji, który-

Fot. ppłk Mariusz Ważny

Powody jej realizacji związane były
z odbywającym się w 12 Bazie cyklem
szkoleniowo-treningowym z zakresu obsługi BSP (12 Baza jest jednostką wyposażoną w bezzałogowe statki powietrzne
„Orbiter” produkcji izraelskiej firmy Aeronautics Defense Systems Ltd.) oraz prowadzonymi pracami w ramach pracy badawczej statutowej PBS 940.Reprezentantami
ITL byli: ppłk dr hab. inż. Marek Rośkowicz,
ppłk dr inż. Mariusz Ważny, mjr dr inż. Sławomir Tkaczuk, dr inż. Krzysztof Kaźmierczak, mgr inż. Bartosz Brzozowski
oraz przedstawiciele koła modelarskiego
WML, studenci drugiego stopnia studiów:
inż. Michał Kołodziej oraz inż. Artur Kopa.
W trakcie dwudniowych roboczych spotkań zaprezentowane zostały poszczególne komórki organizacyjne Bazy, uczestniczące w procesie eksploatacyjnym BSP,
oraz ich wyposażenie.
Baza w Mirosławcu może pochwalić
się jednym z najnowocześniejszych kompleksów szkoleniowych, który został przygotowany na bazie wyremontowanej infrastruktury dawnej 8 Eskadry Lotnictwa

W drugim dniu wizyty zaprezentowane zostało pełne wyposażenie systemu BSP „Orbiter”, niezbędne do realizacji lotu, zapoznano nas też z procesem
przygotowania BSP „Orbiter” do właściwej konfiguracji dla realizowanego konkretnego zadania
bojowego. Zorganizowano również spotkanie z osobami służącymi
w kluczu naprawy i remontu BSP. W trakcie
spotkania z personelem
klucza przedstawiono
skutki różnych zdarzeń,
począwszy od uszkodzeń wybranych elementów i układów awionicznych, a skończywszy na
uszkodzeniu konstrukcji
BSP w następstwie tzw.
„twardego lądowania”.
W ożywionej dyskusji wymieniono się doświadczeniami w zakresie naprawy elementów
kompozytowych.
Dodatkowym aspektem zrealizowanej wizyty było zapoznanie
się z organizacją działań
w przestrzeni powietrzPomnik upamiętniający wypadek samolotu CASA C-295 M
w Mirosławcu
nej pomiędzy operato-
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rami BSP a kontrolerami przestrzeni powietrznej nadzorującej ruch samolotów
MiG-29, które zostały przebazowane do
Mirosławca z 41 Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz śmigłowców
Mi-24, które z kolei zostały przebazowane
z 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
Realizacja wyznaczonych zadań bojowych
– w tym samym czasie przez wszystkie te
formacje – pozwoliła na zaobserwowanie,
jak w praktyce wygląda komunikacja pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
Dokonując podsumowania przedmiotowej wizyty należy podkreślić, że
było ona niezwykle owocna. Pozwoliła na
praktyczne zapoznanie się z technologią
stosowaną w militarnych zastosowaniach
systemów BSP i stała się przyczyną do
przeprowadzenia kolejnych wizyt roboczych w innych jednostkach wojskowych,
które eksploatują BSP w służbie obronności państwa.
Na koniec wizyty delegacja ITL udała
się na miejsce katastrofy samolotu CASA
C-295 M, który rozbił się podczas podchodzenia do lądowania w dniu 23 stycznia
2008 r. Przed pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie oddano cześć
kolegom, którzy zginęli w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Mariusz Ważny
Spis treści
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Gratulacje dla Profesora Jerzego R. Młokosiewicza...
20 kwietnia 2016 r. jubileusz
75. urodzin obchodził prof. dr. hab. inż.
Jerzy R. Młokosiewicz – wybitny specjalista w zakresie pomiarowych systemów radiolokacyjnych i diagnostyki
układów mechatronicznych, zasłużony
nauczyciel akademicki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.
Z tej okazji rektor-komendant WAT
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk złożył dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia
oraz satysfakcji z dalszej pracy na rzecz
naszej Alma Mater.
Grażyna Palczak

W dowód uznania rektor wręczył Profesorowi pamiątkowy ryngraf uczelni

...Profesora Jana Marszałka...

Prof. dr hab. inż. Jan Marszałek, nagrodę rektora WAT w dziedzinie
profesor zwyczajny
dydaktyki w 1976 roku.
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Podniosła uroczystość, z udziałem
JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka, władz Wydziału Inżynierii
Lądowej i Geodezji, małżonki szanownego
Jubilata pani Zofii Marszałek oraz zaproszonych gości, odbyła się w dniu 6 maja
br. w wyjątkowym miejscu, jakim jest Sala
Tradycji w Klubie WAT.
Prof. Jan Marszałek, absolwent WIG,
wybitny specjalista w zakresie modelowania i algorytmizacji dla celów komputerowej analizy drogowo-lotniskowych
nawierzchni składanych – mostów i wiaduktów składanych na podporach stałych
i pływających, jest autorem kilkudziesięciu
prac naukowych, autorem i współautorem
4 rozdziałów monografii dotyczących za-

stosowania mostów składanych w sytuacjach kryzysowych. Wydał 5 skryptów
oraz 5 podręczników dydaktycznych. Wypromował 5 doktorów nauk technicznych.
Wykonał wiele recenzji doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jest członkiem
Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
W dniu dzisiejszym usłyszał wiele słów
uznania i przyjął wiele serdecznych życzeń.
Ze wzruszeniem, wspólnie z Żoną,
wpisali się do Księgi Pamięci WAT.
Grażyna Palczak
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Fot. Grzegorz Rosiński

Zwyczaj obchodzenia rocznicy dnia,
w którym przyszliśmy na świat znano
już w starożytnym Rzymie. W tamtych
czasach urodziny wiązano z postacią
półboga Geniusza.Wierzono bowiem, że
każdy ma swojego patrona bądź podlega
pod określony znak Zodiaku. Patronką
ludzi spod znaku Byka – z którego to
znaku pochodzi nasz dostojny Jubilat –
jest Wenus, a żywioł to Ziemia – tymi
słowami kierownik Katedry Inżynierii
i Komunikacji WIG gen. w st. spocz.
Janusz Lalka rozpoczął laudację z okazji 75. urodzin prof. Jana Marszałka –
zasłużonego naukowca, szanowanego,
cieszącego się ogromną sympatią studentów nauczyciela akademickiego.

Fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

Profesor Jan Marszałek z Żoną i współpracownikami świętują jubileusz 75. urodzin

Działalność zawodową rozpoczął po
ukończeniu Technikum Budowlanego
w Opolu, podejmując (w 1959 roku) pracę w Jednostce Wojskowej nr 2903 na
stanowisku technika budowlanego. Od
1961 roku kontynuował naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we
Wrocławiu, którą ukończył w stopniu podporucznika, w korpusie osobowym zakwaterowania i budownictwa. W 1964 roku
został skierowany do pełnienia dalszej
służby w jednostce wojskowej w Krotoszynie – na stanowisku dowódcy plutonu-kierownika budowy. W okresie dwuletniego pobytu kierował pracami na dwóch
budowach.
W 1966 roku rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność
budownictwo wojskowe. Studia ukończył
w 1971 roku z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Pracę magisterską oceniono na „bardzo dobrze” z wyróżnieniem.
Po studiach skierowany został do pracy
w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji
do Katedry Mostów i Dróg, na stanowisko
starszego asystenta. W katedrze,
zajmując się specjalnością budowa lotnisk,
uczestniczył w opracowaniu programów
dla tej specjalizacji, za co otrzymał
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

W 1980 roku obronił pracę doktorską
nt. Metoda analizy wyników badań parametrów użytkowo-eksploatacyjnych nawierzchni
lotniskowych. Promotorem rozprawy był
płk prof. dr hab. inż. Tadeusz Białobrzeski.
W 1987 roku mianowany na stopień
pułkownika Wojska Polskiego.
Brał udział we wszystkich pracach naukowo-badawczych z dziedziny mostów
składanych prowadzonych przez katedrę.
Zajmował się głównie stroną obliczeniową,
z szerokim wykorzystaniem metod komputerowych. Pracował również w dziedzinie rozwoju teorii obliczeń składanych
konstrukcji mostowych.
Efektem tej działalności była rozprawa habilitacyjna nt. Analiza dynamiczna
inżynierskich obiektów drogowych z belek
składanych na sztywnych podporach, którą obronił w 1989 roku i otrzymał topień
doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie budownictwo, specjalność:
budownictwo komunikacyjne. W latach
1991–1994 kierował Katedrą Inżynierii
i Komunikacji Wojskowej. W 1994 roku
został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego WAT.
Profesor Jan Marszałek przeszedł
w WAT wszystkie szczeble dydaktyczne:
od asystenta do szefa katedry.
W 1995 roku, w wyniku restrukturyzacji, Katedra Inżynierii i Komunikacji

Wojskowej została przemianowana na
Zakład Dróg, Mostów i Lotnisk, którym
kierował do listopada 1998 roku. Po tym
okresie przeszedł na emeryturę wojskową, pozostając do dziś w Akademii na
etacie profesora.
W dniu 22.01.2002 roku uzyskał tytuł
naukowy profesora nauk technicznych.
Zainteresowania naukowe profesora
Jana Marszałka w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii komunikacyjnej obejmują
specyfikę potrzeb wojska dotyczącą szerokiego asortymentu konstrukcji składanych. W tym zakresie szczególnie zajmuje
się modelowaniem i algorytmizacją do celów komputerowej analizy: drogowo-lotniskowych nawierzchni składanych, mostów
i wiaduktów składanych na podporach stałych i pływających.
Prowadzone modelowanie pozwoliło
na dostosowanie specyficznych konstrukcji
składanych do obliczeń statycznych programami systemu MES. W zakresie analizy
dynamicznej umożliwiło opracowanie szeregu indywidualnych programów do analizy pracy mostów i nawierzchni składanych
z uwzględnieniem luzów montażowych.
Prace formalnie obejmują dwie specjalności naukowe, mają jednak wspólny
mianownik. Jest nim mechanika komputerowa wybranych konstrukcji inżynierskich, płyt na podłożu gruntowym oraz
konstrukcji mostów składanych z luzami.
Specjalnością prof. Jana Marszałka jest
Spis treści

7

AKTUALNOŚCI

opracowywanie modeli obliczeniowych,
algorytmów i programów komputerowych
oraz wykonywanie obliczeń i analiz numerycznych tych konstrukcji. Wykonywane
prace badawcze mają w dużej mierze charakter aplikacyjny.
Kierował grantem nr TOOA 03918,
który stanowił studium wykorzystywania
wycofywanych mostów wojskowych dla
potrzeb komunikacji cywilnej, oraz dwoma grantami promotorskimi. Był głównym
wykonawcą dwóch grantów naukowo-badawczych.
Uczestniczył w 12 oryginalnych pracach twórczych oraz w 20 pracach naukowo-badawczych, z których większość
została wdrożona, a także w 4 konkursach
SITK. Pięć prac, w których brał udział,
zostało wyróżnionych nagrodami rektora WAT, cztery zaś nagrodami dziekana
wydziału. Ponadto uzyskał wyróżnienie
SITK i Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych,
dla których wykonano wspomniane prace. Łącznie był autorem lub współautorem 120 publikacji wydanych w różnych
czasopismach naukowych. Wypromował
5 doktorów, recenzował 3 prace habilitacyjne, 10 prac doktorskich oraz wiele
prac i tematów naukowo-badawczych.
Wykonał trzy oceny dorobku na profesora tytularnego.
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W działalności szkoleniowej przeprowadził ok. 14 000 godzin dydaktycznych.
Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami, przede wszystkim na specjalności
budowa lotnisk (z przedmiotów: budowa
lotnisk, budowa dróg, eksploatacja i utrzymanie lotnisk, budownictwo komunikacyjne, mosty składane, mechanika budowli)
oraz fakultety na specjalnościach drogowych, lotniskowych i mostowych. Wydał
5 skryptów, współuczestniczył w opracowaniu 6 podręczników z tematyki drogowej, budownictwa komunikacyjnego,
mostów składanych, mostów kolejowych
i zabezpieczenia drogowego w sytuacjach
kryzysowych. Jest współautorem 3 rozdziałów w monografii wydanej pod redakcją gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka. W listopadzie 2012 roku
wpisany został do Złotej Księgi Dokonań
Wojskowej Akademii Technicznej.
Wypromował ponad 100 dyplomantów, w tym 8 słuchaczy na studiach indywidualnych. Opiekował się pracami studentów w KNS, którzy pod jego kierunkiem
opublikowali 20 referatów na seminariach
studenckich i konferencjach.
Za całokształt działalności dydaktycznej
został (w 1986 roku) wyróżniony tytułem
i odznaką „Przodujący Nauczyciel
Akademicki” oraz medalem Komisji
Edukacji Narodowej, a za współpracę
z dowództwami wojsk wyróżniony

(w 1986 roku) medalami: „Zasłużony
dla Lotnictwa” i „Zasłużony dla Wojsk
Inżynieryjnych”.
Był członkiem wielu komitetów i innych gremiów naukowych m.in. Rady Naukowej ITWL Warszawa i WITI Wrocław
(1984–1990) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, wiceprezesem Koła SITK w WAT (1980–1986),
członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
PAN (aktualnie ósmą kadencję) oraz Rady
Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
WAT, pełniąc funkcję przewodniczącego
Komisji ds. Dydaktycznych. Przez dwie kadencje zasiadał w Senacie Akademii jako
wiceprzewodniczący Komisji ds. Kształcenia. Był członkiem Sekcji Technicznych
Środków Transportu Komitetu Transportu
PAN, a także Stowarzyszeniowej Komisji
ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów
i Techników SITK. Posiada uprawnienia
rzeczoznawcy SITK w specjalnościach: lotniska i trasy, nawierzchnie drogowo-lotniskowe, mosty i wiadukty.
Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne,
naukowe i organizacyjne wielokrotnie odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym: Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi.

Technicznych PAN. Ostatnio został
powołany w skład Zespołu ds. Nagród
Prezesa Rady Ministrów na kadencję 2016–
2018.
Od prawie 40 lat niezłomnie buduje
pozycję Wojskowej Akademii Technicznej jako czołowego ośrodka w zakresie
rozwoju teorii i technologii materiałów
półprzewodnikowych stosowanych w detekcji promieniowania podczerwonego.
Ma bogaty dorobek naukowy. Opublikował ponad 200 indeksowanych prac, cytowanych około 5000 razy z indeksem
Hirscha ponad 30. Jego książka Infrared
Detectors, opublikowana przez wydawnictwo CRC Press (USA) w 2010 roku,
uznawana jest za najlepszą monografię
dotyczącą detektorów podczerwieni, jaka
ukazała się w świecie w ostatnich 20. latach. Przetłumaczona jest na język rosyjski
i chiński. Profesor A. Rogalski jest również

24 maja br. uczestniczyliśmy
w uroczystości nadania awansów
żołnierzom Wojskowej Akademii
Technicznej. W Sali Tradycji rektor-komendant WAT gen. dyw. prof.
Zygmunt Mierczyk, w obecności
prorektora ds. wojskowych płk. dr.
hab. inż. Tadeusza Szczurka, przedstawicieli kadry kierowniczej Akademii, pracowników i ich rodzin,
wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Andrzej Wolniewicz
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Stopni i Tytułów Naukowych (kadencja
2013–2016). 12 grudnia 2014 r. prof. A.
Rogalski został członkiem Prezydium PAN,
a 22 stycznia 2015 r. został wybrany na
stanowisko Dziekana Wydziału IV Nauk
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Fot. Sebastian Jurek, Grzegorz Rosiński

naukowego – Nagrody Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk
technicznych, zwanej popularnie Polskim
Noblem. W 2013 roku został wybrany
w skład Centralnej Komisji do Spraw

Fot. Sebastian Jurek

25 maja br. jubileusz 70. urodzin
obchodził prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski – członek rzeczywisty Polskiej
Akademii Nauk, uczony o światowej
renomie z imponującym dorobkiem
naukowym, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki
Technicznej.

W dowód uznania, prof. Antoni Rogalski otrzymał od rektora-komendanta WAT gen. dyw. prof.
Zygmunta Mierczyka półpancerz pamiątkowy, monetę pamiątkowa Rektora Wojskowej Akademii
Technicznej oraz dyplom okolicznościowy

Stanisław Cudziło

Awanse oficerskie

...i Profesora Antoniego Rogalskiego

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski
ukończył studia na Wydziale Chemii
i Fizyki Technicznej WAT na kierunku
fizyka techniczna. W latach 1989–2002
pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki
Technicznej, a jednocześnie (w latach
1994–2015) był kierownikiem Zakładu
Fizyki Ciała Stałego w tym Instytucie.
Jest uczonym o światowej renomie.
23 maja 2013 roku został wybrany
przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk (PAN) członkiem
rzeczywistym tej prestiżowej korporacji
uczonych. W 1995 roku uzyskał tytuł
Fellow światowej organizacji inżynierów
elektroników (SPIE – Bellingham, USA), zaś
w 1997 roku został laureatem najbardziej
znaczącego polskiego wyróżnienia

aktywnym organizatorem życia naukowego krajowej i międzynarodowej społeczności optoelektronicznej. Jest członkiem
komitetów naukowych kilku czasopism
naukowych o międzynarodowym obiegu, zapraszanym autorem i recenzentem
prac do prestiżowych czasopism naukowych, zapraszanym autorem referatów
plenarnych konferencji (ponad 100 razy),
organizatorem i przewodniczącym międzynarodowych konferencji naukowych,
a także przewodniczącym sesji prestiżowych konferencji o zasięgu światowym.
W latach 1997–2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego
„Opto-Electronics Review”, a od 2004 r.
jest zastępcą redaktora naczelnego „Bulletin of the Polish Academy of Sciences.
Technical Sciences”.

Stopień majora otrzymali: kpt. mgr
inż. Dariusz Chmielewski – wyznaczony
na stanowisko wykładowcy w Dziale Informatyki WAT, kpt. dr inż. Krzysztof Gocman – adiunkt na Wydziale Mechanicznym
WAT, kpt. dr inż. Grzegorz Leśnik – adiunkt Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
oraz kpt. dr inż. Marek Polański – adiunkt
z Wydziału Nowych Technologii i Chemii.
Do stopnia kapitana awansowali: por. mgr
Mirosław Kamiński – asystent z Wydziału
Logistyki oraz por. mgr Mateusz Machnio –
dowódca kompanii w Batalionie Szkolnym.
Zwracając się do awansowanych, rektor powiedział: To szczególny dzień dla was,
oficerów Wojska Polskiego. Szczególny także
przez to, że mamy tu dzisiaj 4 awanse na
oficerów starszych i 2 awanse na tak lubiany w wojsku stopień kapitana. To dobry prognostyk dla akademii. W przyszłości to wy
przecież będziecie stanowili o losach WAT.
Życzę wszystkim dużo szczęścia i dalszych
sukcesów.
W imieniu nowo mianowanych żołnierzy głos zabrał mjr Marek Polański, który
podziękował za zaufanie wyrażone wyGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

znaczeniem na nowe stanowiska, a co za
tym idzie – na wyższe stopnie wojskowe.
Major Polański nawiązał również do
zbliżającej się daty pożegnania ze służbą wojskową i przekazania obowiązków
JM Rektora-Komendanta
WAT, dziękując gen. dyw.
prof. Zygmuntowi Mierczykowi w imieniu wszystkich dzisiaj awansowanych,
za lata służby pod jego komendą.
Grażyna Palczak
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Kompania Reprezentacyjna WP po raz pierwszy
z polskim karabinkiem!

Z kolei zmodyfikowanymi elementami
broni są m.in.:
• bagnet z ostrzem ze stali nierdzewnej,
polerowanym
• przycisk zwalniania bagnetu skrócony
tak, aby nie powodował przypadkowego zaczepiania i wypinania się bagnetu
podczas wykonywania chwytów musztry paradnej
• jednostronny napinacz, odpowiednio
wydłużony i poszerzony
• jednostronny przełącznik rodzaju
ognia-bezpiecznik
• jednostronny zatrzask magazynka.
Karabinek reprezentacyjny jest chroniony Świadectwem Rejestracji Przemysłowego Wzoru Wspólnotowego
o nr. 002482257-0001, a nóż-bagnet –
o nr. 002065920-0001.
Podstawowe dane taktyczno-techniczne
karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R:
• kaliber – 5,56 mm
• typ broni – nieautomatyczna, powtarzalna

• masa broni z magazynkiem niezaładowanym i bagnetem – około 3,95 kg
• długość broni z bagnetem – 1145 mm
• długość broni bez bagnetu – 990 mm
• długość lufy – 508 mm

• typ amunicji – pośrednia 5,56 × 45 mm
(ślepa)
• rodzaj ognia – pojedynczy
• pojemność magazynka – 10 nabojów.
Ryszard Woźniak

Zagranica zagląda do SWF
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Jest to wydarzenie o doniosłym znaczeniu, gdyż – po raz pierwszy w historii
Wojska Polskiego – Kompania Reprezentacyjna była uzbrojona w oryginalną polską broń – karabinek MSBS-5,56R. Do tej
pory bowiem (w ostatnich kilkudziesięciu
latach) używała jako broni ceremonialnej
konstrukcji radzieckiej, a jeszcze wcześniej – m.in. niemieckiej czy francuskiej.
Karabinek reprezentacyjny MSBS-5,56
to całkowicie polska broń, nowoczesna
i oparta na idei modułowości, która umożliwia konfigurowanie broni zgodnie z po-

trzebami żołnierza. Został skonstruowany
przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną w ścisłej współpracy
z Dowództwem Garnizonu Warszawa.
Jest specjalną wersją karabinka standardowego (podstawowego) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm
(w skrócie MSBS-5,56), który jest opracowywany przez Fabrykę Broni i Akademię dla polskiego „żołnierza przyszłości”.
Porównując karabinek podstawowy
z karabinkiem reprezentacyjnym, w tym
ostatnim zastosowano następujące nowe
elementy:
• kolbę nieskładaną, wymienną, konstrukcyjnie wzmocnioną – dostosowaną do uderzeń o twarde podłoże
• lufę długą, dostosowaną do strzelania
wyłącznie nabojami „ślepymi”
• łoże długie, zapewniające estetyczny
wygląd broni, zbliżony do karabinka
bojowego
• przyrządy celownicze mechaniczne
o niewielkiej masie i niskim profilu
• magazynek o pojemności 10 nabojów.

GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Fot. R. Surdacki, Space24, Sebastian Jurek

3 maja 2016 r. – w dniu obchodów
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja, na Placu Zamkowym
w Warszawie, w obecności
Prezydenta RP i najwyższych władz
Rzeczypospolitej – po raz pierwszy
Kompania Reprezentacyjna Wojska
Polskiego wystąpiła z polskim
karabinkiem reprezentacyjnym,
wyprodukowanym w Fabryce Broni
„Łucznik”-Radom Sp. z o.o.

Fot. R. Surdacki, Space24

W dniu obchodów 225-lecia Konstytucji 3 maja Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego wystąpiła – po raz pierwszy w historii! – z polską bronią:
karabinkiem reprezentacyjnym MSBS-5,56R

z kierownikiem studium
dr. Saturninem Przybylskim i zastępcą kierownika Adamem Wołosem.
W rozmowach uczestniczył również kierownik Zespołu Współpracy
z Zagranicą płk Dariusz
Zalewski. Koreańczycy
mieli też okazję zapoznać
się z wyposażeniem sal
treningowych Studium.
Dalsze rozmowy mają
Omówienie szczegółów konstrukcyjnych toru
być kontynuowane.
Powszechnie wiadomo, że taChcielibyśmy w przyszłości zorganizować
ekwondo jest narodowym sportem zawody w pentathlonie wojskowym, ale nie
i sposobem bycia Koreańczyków. Nie mamy jeszcze toru. Dlatego Wasze doświadwszyscy zdają sobie jednak sprawę czenia w tym względzie są dla nas bardzo
z faktu, że jego twórcą jest gen. Choi cenne – powiedział na wstępie wizyty ppłk
Hong Hi i jako sztuka walki początko- Konstiantyn Prontenko, który wspólnie
wo służyło wyłącznie celom militar- z kpt. Ivanem Novykiem i w towarzystwie
nym. Dzisiaj jest ono obowiązkowym attaché Obrony Ukrainy w Warszawie płk.
szkoleniem w armii koreańskiej, szko- Serhija Yatsulchaka odwiedzili 20 maja br.
łach średnich i wyższych, a najlepsi nasze Studium Wychowania Fizycznego.
instruktorzy w ramach promocji ta- Tor miałby służyć również przygotowaniu fiekwondo rozsyłani są przez rząd ko- zycznemu kadry i żołnierzy ukraińskiej armii
reański do zaprzyjaźnionych krajów. – dodał podpułkownik. Dlatego ważne są
dla nas normy i standardy obowiązujące
Taki background przyświecał też wi- w tym względzie – usłyszał kierownik SWF
zycie attaché obrony Korei w Warszawie dr Saturnin Przybylski, który był gospodappłk. Namkyu Lima wraz z trenerem i ko- rzem spotkania. Nasz lądowy tor penthareańskim mistrzem taekwondo, która od- tlonowy, który powstał zaledwie 1,5 roku
była się 17 maja br. w uczelnianym Studium temu jako drugi tego typu obiekt w Polsce,
Wychowania Fizycznego. Goście prze- jest jak widać znany i poza granicami naprowadzili wstępne rozmowy na temat szego kraju, i może stanowić pewien wzór
szkolenia podchorążych w tej sztuce walki rozwiązań. Dr Przybylski przedstawił pełGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

ną informację związaną z budową i wykorzystaniem toru oraz zaprosił ukraińskich
wojskowych do jego obejrzenia, dzieląc
się na każdej przeszkodzie praktycznymi
uwagami co do jej wykorzystania.
A w grę wchodziły tak szczegółowe informacje, jak: farba pokrywająca elementy stalowe, pokrycia tartanowe, kształtowanie profili przeszkód czy zastąpienie lin
sznurkowych linami stalowymi w izolacji.
Zresztą przedstawiciele strony ukraińskiej
zadawali na tyle dużo konkretnych pytań
konstrukcyjnych, że nikt się nie nudził.
Widać, że bardzo im zależało na pozyskaniu praktycznej wiedzy nie tylko z zakresu budowy, ale i metodyki nauczania
zajęć na torze. Na taki pełnozakresowy
materiał będą musieli poczekać do jesieni, gdyż jest on właśnie w przygotowaniu
przez instruktorów Studium. Dr Przybylski obiecał podzielić się tym materiałem z Ukraińcami. Cała wizyta przebiegła
w serdecznej, przyjacielskiej atmosferze,
a oficerowie ukraińscy byli bardzo zadowoleni z otwartości i gotowości do współpracy strony polskiej.
Jerzy Markowski
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Wizyta Dowódcy Garnizonu Warszawa

Uroczystość przekazania obowiązków Rektora
31 maja 2016 roku był ostatnim
dniem zawodowej służby wojskowej
i ostatnim dniem pełnienia obowiązków rektora-komendanta Wojskowej
Akademii Technicznej gen. dyw. prof.
dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

W dniu 25 maja br. z wizytą
w Wojskowej Akademii Technicznej
przebywał dowódca Garnizonu
Warszawa płk Robert Głąb.
W progach uczelni gościa powitał
JM Rektor-Komendant WAT gen. dyw.
prof. Zygmunt Mierczyk. Spotkanie,
z udziałem prorektora ds. wojskowych
płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka
oraz kanclerza WAT Jana Klejszmita,
odbywało się w Sali Rycerskiej.
Potencjał naukowo-badawczy, osiągnięcia, współpracę międzynarodową,
funkcjonowanie uczelni jako jednostki
wojskowej a jednocześnie szkoły wyższej, przedstawił Dowódcy Garnizonu
Warszawa w prezentacji multimedialnej
rektor WAT. Równie interesującą częścią
spotkania w WAT była wizyta w Zakładzie
Budowy Statków Powietrznych Instytutu
Techniki Lotniczej WML i Zakładzie Techniki Laserowej IOE.
Końcowym akcentem wizyty był wpis
do Księgi Pamięci, którego płk Robert
Głąb dokonał w Sali Tradycji WAT.
Grażyna Palczak
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skim i niemieckim. Każdy raport zawiera
konkluzję prognostyczną, często z wyliczeniem możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.
GIS dostarcza syntetycznej wiedzy
w zakresie geopolityki i geopolitycznych
trendów dla międzynarodowych korporacji, rządów i ich agencji oraz różnych
instytucji. Podejście GIS polega na bezstronności i niezależności, które zapewnia odbiorcom informację z perspektywy
scenariuszy sytuacyjnych w oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspertów. Globalna
sieć wyselekcjonowanych ekspertów wysokiego szczebla zapewnia kompetentne
ekspertyzy w dziedzinie polityki, ekonomii, energii oraz obrony i bezpieczeństwa.
Grażyna Palczak
Andrzej Najgebauer
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Fot. Grzegorz Rosiński

Dnia 30 maja 2016 roku, na zaproszenie rektora gen. dyw. prof. dr
hab. inż. Zygmunta Mierczyka w Sali
Senatu odbył się wykład Księcia Michaela von Liechtenstein – twórcy
serwisu Geopolitical Intelligence Services. Tematem wykładu była Analiza
geopolityczna a inteligencja obliczeniowa
w systemach bezpieczeństwa i obronności. Spotkanie prowadził dr hab. inż.
Andrzej Najgebauer, prof. WAT, który również wystąpił z wykładem na
temat zastosowania metod ilościowych w prognozowaniu zagrożeń.
Prezentację dorobku WAT przedstawił płk Dariusz Zalewski.

Książę Michael von Liechtenstein jest
członkiem niemieckiego rodu książęcego
panującego w Księstwie Liechtenstein.
Jest kuzynem w drugiej linii panującego
w Liechtensteinie księcia Jana II Adama. Skończył studia MBA na uniwersytecie w Wiedniu. W latach 1978–1987
pracował w koncernie Nestle, w dziale
kontrolingu, zarządzania finansami i audytu w kilku krajach Europy i w Afryce.
W 1987 roku wrócił do Liechtensteinu
i objął stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie Industrie-und Finanzkontor
Vaduz, która dziś jest jedną z największych
firm finansowych w państwie. Oprócz tego
zasiada w zarządach kilku spółek z sektora finansowego oraz fundacji.
Geopolitical Intelligence Services został założony w 2011 roku przez Księcia
Michaela von Liechtenstein. Misją przedsięwzięcia jest zapewnienie liderom biznesu, kadrze menedżerskiej i decydentom
bezstronnych prognoz geopolitycznych
i scenariuszy pomocnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji.
GIS pisze o polityce, obronności, energetyce i gospodarce. Raporty publikowane
są codziennie w języku angielskim, pol-

Fot. Sebastian Jurek, Grzegorz Rosiński

Wykład Księcia Michaela von Lichtenstein

Głośnym Sto lat! powitał JM Rektora
w progach uczelni chór akademicki, po
czym delegacja studentów wręczyła mu
bukiet kwiatów, żegnając się w ten sposób ze swoim rektorem.
O godzinie 9.00 gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk, w asyście kadry kierowniczej, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego komendanta
WAT gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego, po czym udał się do Sali Tradycji
w Klubie WAT, gdzie dokonał wpisu do
Księgi Pamięci.
Oficjalna uroczystość przekazania
obowiązków rektora-komendanta WAT
rozpoczęła się o godz. 11.00. Na placu
apelowym miejsce zajęły pododdziały podchorążych oraz podchorążowie w mundurach Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego. Kompania honorowa
z asystą Orkiestry Reprezentacyjnej WP
wprowadziła Sztandar Wojskowej Akademii Technicznej. Na trybunie honorowej
miejsce zajęli goście. Swoją obecnością zaszczycili nas: podsekretarz stanu w MON
– prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dowódca operacyjny RSZ – gen. broni Marek
Tomaszycki, reprezentujący szefa Sztabu
Generalnego – gen. bryg. Krzysztof Domżalski, inspektor szkolenia Dowództwa
Generalnego Rodzajów Wojsk – gen. bryg.
Andrzej Danielewski, szef Inspektoratu
Uzbrojenia – gen. bryg. dr Adam Duda,
przewodniczący KRUW – rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
– prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk,
przewodniczący KRASP prof. Ryszard Zimak – rektor Uniwersytetu Muzycznego
im. F. Chopina, dyrektor Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
– Robert Kurowski, dyrektor Departamentu Budżetowego MON – gen. bryg.
Sławomir Pączek, dyrektor Departamentu
Strategii i Planowania Obronnego – gen.
bryg. pil. Marian Jeleniewski, z-ca dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Andrzej
Śmietana, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – płk Tomasz Połuch,
szef BOR – płk Andrzej Pawlikowski, dyrektor NCBiR – prof. dr hab. inż. Maciej
Chorowski, naczelny metrolog WP – dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii
– płk Robert Targos, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego – płk Michał Dudicz,
Naczelny Kapelan Wojskowy, Ewangelicki
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Wpis do Księgi Pamięci

Biskup Wojskowy – ks. bp płk Mirosław
Wola, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej –
ks. prał. płk dr Jan Domian, liczne grono
rektorów i prorektorów szkół wyższych
warszawskich i spoza Warszawy, b. rektorzy WAT, doktorzy honoris causa WAT,
przedstawiciele MON i instytucji centralnych MON, przedstawiciele BOR i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji,
dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, prezesi firm współpracujących
z WAT, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół patronackich
i kombatanci.
Meldunek o gotowości Akademii do
uroczystego apelu z okazji przekazania
obowiązków rektora-komendanta WAT
złożył ministrowi Fałkowskiemu płk Ryszard Sala. Następnie Gospodarz uroczystości powitał wszystkich przybyłych
słowami: W 2008 roku objąłem zaszczytne
stanowisko rektora-komendanta tej wspaniałej uczelni. Był to dla mnie wielki honor i chwila niezwykle ważna. Pamiętam ją doskonale,
gdyż poczucie odpowiedzialności za dobre
perspektywy uczelni, za podchorążych, brać
studencką, kadrę i pracowników – które mi
wówczas towarzyszyło – i podjęte zobowiązanie, by wypracowaną wspólnie przez lata
wysoką pozycję Akademii nie tylko utrzymać, ale rozwijać i umacniać, zdominowały
moje rektorskie kadencje. Dzisiaj, kiedy stoję
przed Wami w ostatnim dniu urzędowania
jako wasz rektor, ta świadomość towarzyszy
mi nadal. Właśnie dzisiaj, 31 maja kończę
zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Po 40 latach
służby rozstaję się z mundurem. Na swojej
drodze zawodowej spotkałem znakomitych

i wspaniałych ludzi, godnych szacunku i uznania przełożonych, oddanych podwładnych
i współpracowników, a wśród nich wielu dobrych kolegów i przyjaciół. Jestem zaszczycony
i wzruszony, że w dniu dzisiejszym, jesteście
ze mną, towarzyszycie mi w tej uroczystej
chwili rozstania z mundurem i przekazania
obowiązków rektora-komendanta Wojskowej
Akademii Technicznej.
Odczytano decyzje ministra Fałkowskiego o zwolnieniu z zawodowej służby
wojskowej gen. dyw. Zygmunta Mierczyka oraz o powierzeniu płk. Tadeuszowi
Szczurkowi, prorektorowi ds. wojskowych, czasowego pełnienia obowiązków
rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.
Ze słowami podziękowań za pracę na
rzecz Wojska Polskiego i na rzecz uczelni zwrócił się do JM Rektora-Komendanta
WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.
Minister w swoim wystąpieniu
szczególny akcent położył na sprawy
patriotycznego wychowania i jakości
kształcenia przyszłych oficerów: Wojskowa
Akademia Techniczna ma w nazwie
przymiotnik „wojskowa”. A to znaczy bardzo
wiele. […] Jest to uczelnia, która rozumie
potrzeby wojska i na nie odpowiada. […]
Wojskowy znaczy również kultywowanie
tradycji oręża polskiego. […] Wojskowa
Akademia Techniczna jest dobrą uczelnią,
ale to nie znaczy, że nie może być lepszą. […]
Kręgosłup moralny, postawa patriotyczna musi
być kształtowana w uczelniach wojskowych
tak samo jak wiedza, jak rzemiosło wojskowe.
To jest ten punkt, który czyni z WAT elitarną
placówkę Wojska Polskiego, która wpisuje
się w chwalebną tradycję polskiego oręża,
Spis treści
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niu mi obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, zdaję sobie
sprawę z ogromnej odpowiedzialności. Wojskowa Akademia Techniczna zawsze była
i jest uczelnią bardzo mi bliską. Jestem jej
absolwentem. Spędziłem tutaj ponad połowę
swojej służby wojskowej. […] Dziękując za
zaufanie, jakim zostałem obdarzony pragnę
zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby
Wojskowa Akademia Techniczna sprostała
nowym wyzwaniom. Bezwzględnym priorytetem będzie dla mnie dbałość o wojskowy charakter uczelni. Będziemy rozwijać się zarówno
jako zaplecze naukowo-badawcze Ministra
Obrony Narodowej, jak i uczelnia kształcąca
i wychowująca w duchu patriotyzmu przyszłe
kadry oficerskie Wojska Polskiego.

Wpis JM Rektora-Komendanta gen. dyw.
prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka
w Księdze Pamięci
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Fot. Grzegorz Rosiński

Grażyna Palczak

Fot. Grzegorz Rosiński

w poczet, panteon wielkich of icerów,
bohaterów polskiej historii. […] Oczekujemy,
że w tym duchu będą kształcone kadry
i prowadzona praca naukowo-dydaktyczna
uczelni wojskowej. Przekazanie obowiązków
rektor a- komendant a Wojskowej
Akademii Technicznej odbyło się zgodnie
z ceremoniałem. Ucałowanie sztandaru
uczelni, oddanie honorów wojskowych,
przekazanie sztandaru nowemu rektorowi,
przy dźwiękach marsza odegranego przez
orkiestrę, było chwilą niezwykle podniosłą.
Następnie głos zabrał, wyraźnie wzruszony, gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk:
W Wojskowej Akademii Technicznej przeszedłem wszystkie szczeble kariery wojskowej:
począwszy od szeregowego, poprzez stopnie oficerskie, aż po awans na stopień generała dywizji.
[…] Czas pokoju posiada swoje
zwycięstwa, ale mogą ich zakosztować tylko
ludzie odważni. Życzę Wojskowej Akademii
Technicznej odważnych celów, ambitnych
planów, dynamicznego rozwoju i samych
naukowych sukcesów.
Wszystkim Państwu dużo satysfakcji w życiu zawodowym i szczęścia osobistego, sukcesów i zdrowia.
Za chwilę już z innej pozycji, z innego
miejsca będę wspierał Akademię swoją pracą, ze świadomością, że nie jestem w tym
działaniu sam, z zaufaniem, jakim obdarzam
naszą akademicką społeczność...1.
Kolejnym ważnym momentem dzisiejszej uroczystości było wystąpienie obejmującego obowiązki rektora-komendanta
WAT – płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. Zwracając się do wszystkich zebranych
na placu apelowym rektor powiedział:
Przyjmując do realizacji decyzję Ministra
Obrony Narodowej o czasowym powierze-

Wystąpienie JM Rektora-Komendanta
gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka
z okazji przekazania obowiązków w dniu 31 maja 2016 r.

Z żołnierskim pożegnaniem do JM Rektora WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka, zwrócił się także dowódca Operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki:
Dzisiaj jest dzień szczególny dla podchorążych. […] Stoi przed wami rektor, profesor,
doktor habilitowany, oficer, generał. Wszystko w jednej osobie. […] Żołnierz ma prawo
być dobrze dowodzony, a dowódca ma obowiązek dobrze dowodzić. I tutaj wszystkie
te cechy, które wynikają z obowiązku bycia
dobrym dowódcą, dobrym przełożonym, dobrym kierownikiem, uosobiły się u pana generała Mierczyka. Dla was, podchorążych, to
jest przykład. […] Panie Generale! W imieniu wszystkich żołnierzy zawodowych […]
dziękuję za te 40 lat żołnierskiej, porządnej pracy, którą Pan włożył w kształtowanie
przyszłych żołnierzy zawodowych. […] Żołnierzem zostaje się przez całe życie. […] Jest
takie powiedzenie, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem w zakresie dowodzenia
jest, kiedy „lew dowodzi lwami”. I tak właśnie
było, panie Generale.
Równie serdeczne słowa skierował
do generała Mierczyka przewodniczący
Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich prof. Marek Krawczyk: ...Byłeś jednym z tych, który wspomagał nas, który potrafił łączyć zadania kierowania tą wspaniałą
uczelnią i jednocześnie służyć akademickości
Warszawy. Jesteśmy za to wdzięczni. […] Potrafiłeś kierować uczelnią i jednocześnie prowadzić badania naukowe. To bardzo trudne,
ponieważ czasu nie da się podwoić. Jesteśmy
pełni uznania za tę aktywność. W ciągu tych
ośmiu lat byliśmy świadkami Twojej drogi zawodowej. Towarzyszyliśmy Ci, kiedy otrzymywałeś kolejne stopnie wojskowe. […] W imieniu wszystkich rektorów uczelni Warszawy
życzę Ci powodzenia już w nowej roli.
Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz defilada
pododdziałów.
Na ręce JM Rektora-Komendanta
WAT gen. dyw. prof. Zygmunta Mierczyka
wpłynęły liczne podziękowania za współpracę i życzenia.

Szanowni Państwo!
W Wojskowej Akademii Technicznej
przeszedłem wszystkie szczeble kariery
wojskowej: począwszy od szeregowego,
poprzez stopnie oficerskie, aż po awans
na stopień generała dywizji. Wspominam
o tym, gdyż myślę, że droga zawodowa
żołnierza i pracownika naukowego, po
której szedłem, miała istotny wpływ na
mój sposób myślenia o Akademii, na zarządzanie jej zasobami. Po ponad ośmiu latach
kierowania i dowodzenia uczelnią o unikatowym charakterze, z misją kształcenia
politechnicznego i wojskowego, szkolenia
i patriotycznego wychowania, uczelnią będąca centrum naukowo-badawczym i rozwojowym sił zbrojnych,
otwartą na współpracę międzynarodową, koncentrującą wyjątkowy
potencjał naukowo-technologiczny,
przyszedł czas na podsumowanie.
Zawsze podkreślałem, że największym dobrem Akademii są jej ludzie.
To praca pokoleń, które tworzyły
65-letnią historię WAT zaprocentowała dzisiejszą, ważną i znaczącą pozycją Akademii w siłach zbrojnych,
środowisku akademickim i przemysłowo-gospodarczym kraju i za granicą.
Renoma i uznanie, jakim cieszy się dzisiaj Wojskowa Akademia Techniczna
mają swój realny, materialny wymiar.
Z satysfakcją chciałbym zauważyć,
że dzięki rzetelnej i pełnej poświęcenia pracy naszej kadry naukowo-dydaktycznej, prawie połowę środków
przeznaczanych na funkcjonowanie
Akademii wypracowujemy sami. Dziękuję za to wszystkim pracownikom
zatrudnionym w Akademii – za pracę na
rzecz WAT, za zaangażowanie, wiele nowatorskich pomysłów, stworzenie stabilnych procedur pozwalających na wyznaczanie uczelni nowych celów i sprostanie
nowym wyzwaniom.
Potencjał intelektualny pracowników
naukowych WAT, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów technicznych na
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i rezultaty ich prac były wielokrotnie nagradzane na wystawach i targach
krajowych i międzynarodowych. Szczycimy się posiadaniem 11 statuetek Defenedera – nagrody Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego. To ważny
motywator oraz probierz tendencji wyznaczający kierunki prowadzenia badań.
To chluba dla Akademii i umacnianie jej
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

marki. Dziękuję wszystkim, którzy działają w tym obszarze.
Wymierne efekty przyniosły również
działania ukierunkowane na pozyskanie
dużych projektów badawczych. Tylko
w roku akademickim 2014/2015, w ramach utworzonych konsorcjów naukowo-przemysłowych, zdobyliśmy 75 nowych
projektów, w tym większość koordynowanych przez WAT, a 7 dofinansowanych ze
źródeł zagranicznych. Szczególnie cieszy
fakt, że wyraźnie zwiększyła się też aktywność i skuteczność Akademii w wykorzystaniu środków unijnych.

Trudno nie wspomnieć o współpracy z ponad 400 partnerami przemysłowymi. Opiera się ona na przedsięwzięciach naukowo-badawczych i biznesowych,
związanych z realizacją wspólnych projektów, programów badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych. Zaplecze do jej realizacji
stanowią m.in. powstałe w ostatnich latach
w WAT unikatowe laboratoria badawcze
i certyfikujące: biometrii, kryptologii, termowizji, awioniki, technologii lidarowych,
satelitarnych i kosmicznych, kompatybilności elektromagnetycznej.
Rozpoczynaliśmy od powołania
w 2005 roku Polskiej Platformy Systemów Bezpieczeństwa, a dzisiaj mamy konsorcja i centra naukowe. Z powodzeniem
działa Centrum Transferu Technologii,
odpowiedzialne za wdrożenia i komercja-

lizację wyników badań naukowych i prac
rozwojowych.
Aktywnie działają powstałe Centra: Inżynierii Bezpieczeństwa, Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Geomatyki
Stosowanej, Bezpieczeństwa Informacji
i Obliczeń Kryptograficznych, Inżynierii
Biomedycznej, W każdym zbudowaliśmy
solidne podstawy do badań i wdrożeń,
zarówno przez stworzenie silnych zespołów naukowo-badawczych, jak i wyposażenie ich w najnowocześniejsze instrumentarium.
Uczelnia nasza jest związana z wojskiem nie tylko nazwą, ale przede
wszystkim poprzez kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych
oraz dokonaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Mamy mocną pozycję jako zaplecze edukacyjne,
eksperckie i badawcze Ministerstwa
Obrony Narodowej w obszarze najnowszej techniki wojskowej oraz bezpieczeństwa państwa. Istotnie wzrosła rola WAT w systemie kształcenia
ustawicznego kadry oficerskiej WP.
W ciągu ostatnich 8 lat w kursach
doskonalących, kwalifikujących, specjalnych uczestniczyło 10 500 osób,
w tym blisko 2000 osób w kursach
językowych. W ofercie WAT jest 80
różnych form doskonalenia zawodowego dla resortu obrony narodowej.
Nasi pracownicy uczestniczą także w licznych międzynarodowych
przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej
Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także
Funduszy Strukturalnych.
Jako rektor, ale również nauczyciel
akademicki, mogę z dumą stwierdzić, że
misja kształcenia studentów na najwyższym poziomie była i jest przedmiotem
szczególnej troski, nie tylko wszystkich
dotychczasowych rektorów, ale całej kadry naukowo-dydaktycznej. O jego jakości decydują rozwiązania systemowe i cały
szereg warunków zewnętrznych. Jednakże
najważniejsze jest to, co zrobiliśmy sami.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy, z dniem 1 września
2014 roku utworzyliśmy Wydział Logistyki.
Rozszerzyliśmy również naszą ofertę edukacyjną wprowadzając, począwszy
od 2008 roku, nowe kierunki studiów:
Spis treści
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Wystąpienie JM Rektora-Komendanta
płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka
z okazji objęcia obowiązków w dniu 31 maja 2016 r.

łem zaszczyt i przyjemność spotykać się
i współpracować w trakcie mojej kadencji,
reprezentując wyższe szkolnictwo wojskowe. Dziękuję wszystkim, którzy wspólnie
z nami wytyczają nowe kierunki rozwoju, którzy doceniają wartość Akademii
i ją wspierają.
No cóż, moi drodzy, do wszystkiego
co robimy potrzeba odwagi. Czas pokoju
posiada swoje zwycięstwa, ale mogą ich
zakosztować tylko ludzie odważni. Życzę Wojskowej Akademii Technicznej odważnych celów, ambitnych planów, dynamicznego rozwoju i samych naukowych
sukcesów.
Wszystkim Państwu dużo satysfakcji
w życiu zawodowym i szczęścia osobistego, sukcesów i zdrowia.
Za chwilę już z innej pozycji, z innego miejsca będę wspierał Akademię swoją pracą, ze świadomością, że nie jestem
w tym działaniu sam, z zaufaniem, jakim
obdarzam naszą akademicką społeczność.
Dzisiaj nie schodzę z okrętu, ale dołączam do watowskiej załogi, by razem
z Wami działać dla dobra wszystkich
w imię naszej idei „Omnia Pro Patria” –
Wszystko dla Ojczyzny.
Dziękuję za uwagę.

Panie Ministrze, Szanowni Państwo!
Przyjmując do realizacji decyzję ministra obrony narodowej o czasowym powierzeniu mi obowiązków rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności.
Wojskowa Akademia Techniczna zawsze była i jest uczelnią bardzo mi bliską.
Jestem jej absolwentem. Spędziłem tutaj
ponad połowę swojej służby wojskowej.
W roku 2002 z wielkim rozgoryczeniem przyjmowaliśmy decyzję ówczesnych
władz resortu o likwidacji Akademii. Wielu
z moich kolegów oficerów odeszło wówczas z wojska w bardzo młodym wieku.
Ja również na kilka lat zmieniłem miejsce
pełnienia służby.
Przywrócenie kształcenia studentów wojskowych zawdzięczamy decyzji
podjętej w roku 2006 przez ówczesnego ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygłę. Nie możemy mu dzisiaj za
to podziękować, bo zginął w katastrofie
pod Smoleńskiem. Ale społeczność akademicka pamięta i będzie pamiętała, kto
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Fot. Grzegorz Rosiński

stołówek, poprawiliśmy wyposażenie
w sprzęt domów studenckich. To wszystko czyni studiowanie przyjemniejszym i łatwiejszym, a Akademia postrzegana jest
jako uczelnia przyjazna. Przypomnę także o wielkim przedsięwzięciu, jakim była
przebudowa Biblioteki Głównej, dysponującej obecnie dostępem do nowoczesnych
baz naukowych.
Lista spraw, rzeczy, faktów, które
miały miejsce w ciągu mojej kadencji jest
długa. Nie sposób przywołać wszystkie.
Odniosłem się do tych, które były nową
cegiełką w budowaniu pozycji WAT. Jak
to bywa w życiu, nie zawsze wszystko się
udaje. Ale sądzę, że jesteśmy w dobrej
kondycji, z silną pozycją i wierzę, że z dobrymi perspektywami.
Kończąc służbę rektora-komendanta
Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi miałem
zaszczyt współpracować. Dziękuję senatorom, prorektorom Akademii, kanclerzowi, dziekanom wydziałów, kadrze
naukowo-dydaktycznej, pracownikom,
żołnierzom, studentom i absolwentom,
władzom związku zawodowego, członkom stowarzyszeń działających przy WAT,
całej społeczności akademickiej. Dziękuję również wszystkim współpracującym
z uczelnią firmom i zakładom przemysłowym, ośrodkom naukowo-badawczym
i rozwojowym.
Szczególne słowa podziękowania za
dotychczasową współpracę kieruję do
rektorów szkół wyższych, z którymi mia-

Fot. Grzegorz Rosiński

kryptologię i cyberbezpieczeństwo,
obronność państwa, logistykę (profil praktyczny), inżynierię kosmiczną i satelitarną,
chemię i inżynierię materiałów specjalnego
przeznaczenia, biogospodarkę, inżynierię
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, informatykę w medycynie. Wydziały
WAT podwyższyły swoją kategoryzację,
co świadczy ewidentnie o rosnącym poziomie naukowo-dydaktycznym, a co za tym
idzie – rosnącej pozycji naukowej Akademii. Za tę wolę kształcenia o standardzie
światowym chcę dzisiaj, z tego miejsca,
wszystkim bardzo podziękować.
Mimo zauważalnego niżu demograficznego mamy ustabilizowaną liczbę zgłoszeń kandydatów na studia. Kilka lat temu
podjęliśmy szeroko zakrojoną kampanię
zbliżenia szkół średnich do WAT poprzez
patronat i umowy o współpracy. Podpisaliśmy już prawie 100 porozumień patronackich ze szkołami średnimi i władzami
samorządowymi z całej Polski. To dobry
kierunek. Zachęcamy młodzież z różnych regionów kraju do podjęcia studiów
w WAT.
Niezwykle istotną dla sprawnego
funkcjonowania uczelni i studentów jest
baza szkoleniowa i warunki socjalno-bytowe. W tym zakresie również nastąpiły pozytywne zmiany: mamy nowoczesny
tor wojsk lądowych zbudowany zgodnie
z wymogami NATO, przeprowadziliśmy
remont kapitalny obiektów sportowych,
remont Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego WAT, remonty akademików,
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dobrze przysłużył się Wojskowej Akademii Technicznej.
Dzisiaj też czujemy wsparcie władz resortu, o czym świadczy chociażby zwiększenie limitu przyjęć na pierwszy rok studiów wojskowych.
Magnificencjo Rektorze-Komendancie,
Panie Generale-Profesorze!
Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzonym. Ja i wszyscy żołnierze akademii doświadczaliśmy tego na co dzień.
Dziękujemy.
Panie Ministrze!
Dziękując za zaufanie, jakim zostałem
obdarzony, pragnę zapewnić, że dołożę
wszelkich starań, aby Wojskowa Akademia
Techniczna sprostała nowym wyzwaniom.
Bezwzględnym priorytetem będzie
dla mnie dbałość o wojskowy charakter
uczelni.
Będziemy rozwijać się zarówno jako
zaplecze naukowo-badawcze Ministra
Obrony Narodowej, jak i uczelnia kształcąca i wychowująca w duchu patriotyzmu przyszłe kadry oficerskie Wojska
Polskiego.

Uroczyste wręczenie sztandaru w trakcie ceremonii przekazania obowiązków JM Rektora-Komendanta WAT
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016
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Negocjacje dyplomatyczne – warsztaty w Instytucie
Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki

wręczył Ambasadorom: dr. Zdzisławowi
Rapackiemu i Grzegorzowi Poznańskiemu
oraz płk. Markowi Zadrożnemu pisemne
podziękowania za przeprowadzenie zajęć.
Studenci otrzymali certyfikaty poświadczające ich udział w warsztatach.
Studenci wyrazili swoją opinię na temat warsztatów w anonimowych ankietach. Taka forma realizacji zajęć, a przede
wszystkim wiedza oraz sposób jej przekazania przez prowadzących, bardzo spodobała się studentom.
Joanna Antczak
18
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Delegacja Wojskowej Akademii Technicznej na targach Pro Defence 2016

W dniu 2 czerwca br. w Ostródzie, pod patronatem honorowym
ministra obrony narodowej Antoniego
Macierewicza, rozpoczęły się pierwsze w Polsce targi Pro Defense 2016,
poświęcone sprawom bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym
uwzględnieniem tworzonej obecnie
Obrony Terytorialnej jako integralnej
części Sił Zbrojnych RP. W uroczystym otwarciu Targów, którego dokonał minister obrony narodowej Antoni
Macierewicz, uczestniczyła delegacja
Wojskowej Akademii Technicznej na
czele z rektorem-komendantem płk.
dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem.

go, Elektroniki, Instytutu Optoelektroniki oraz Działu Promocji. Oferta, z jaką
prezentowała się nasza uczelnia obejmuje:
dwie zdalnie sterowane bezzałogowe platformy lądowe „Rohatyniec” i „Dromader”;
lokalizator istot żywych (przez ścianę); radar szumowy do systemu obrony aktywnej przed pociskami przeciwpancernymi;
demonstrator multibiometrycznej identyfikacji tożsamości do przeciwdziałania
zagrożeniom terrorystycznym; robot kroczący „Hexapod”; lidary; Stopfire; prędkościomierz; moduł dalmierza laserowego;
system do automatycznej odprawy osób
na przejściu granicznym.
Na terenie targowo-konferencyjnym
Expo Mazury zorganizowano wystawę

rowych, towarzyszył Kongres Organizacji Proobronnych, z udziałem przedstawicieli tych organizacji z państw Sojuszu
Północnoatlantyckiego i innych krajów
europejskich. Kongres, 2 czerwca, otworzył podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski: […] Jak ważne są organizacje
proobronne nie trzeba w tym gronie uzasadniać. W sytuacji narastającego zagrożenia
w Europie kwestie związane z patriotyzmem
i umiłowaniem Ojczyzny są Wam szczególnie
bliskie. Odczytany został również list ministra obrony narodowej skierowany do
uczestników Kongresu.
Targom Pro Defense towarzyszyły liczne wydarzenia dodatkowe, wśród nich
konferencje naukowe, sympozja i specja-

sprzętu wojskowego, gdzie prezentowali
się producenci specjalistycznego sprzętu
szkoleniowego, logistycznego, komunikacyjnego, ratowniczego i bezpieczeństwa
osobistego, a także innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem obrony cywilnej, jak chociażby survival czy outdoor.
Wydarzeniu, skierowanemu do
wszystkich stowarzyszeń paramilitarnych,
organizacji proobronnych, klas mundu-

listyczne panele dyskusyjne. W trakcie
drugiego dnia z wykładem na temat: Koncepcja kształcenia młodzieży dla potrzeb organizacji proobronnych w państwie, wystąpił
prof. Zenon Trejnis z Katedry Systemów
Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału
Logistyki WAT.
W ciągu czterech dni targowych można było obejrzeć czołgi, śmigłowce, wozy
bojowe, uzbrojenie oraz wyposażenie in-

Stoisko WAT na targach Pro Defence 2016

Fot. Sebastian Jurek

Zajęcia poprowadzili: ambasador
dr Zdzisław Rapacki (przewodniczący
Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r. z ramienia Polski), ambasador Grzegorz Poznański (ekspert ds. rozbrojenia w Misji RP
w Genewie) i płk dr inż. Marek Zadrożny
(st. doradca wojskowy w Misji RP w Genewie). Celem specjalistycznego kształcenia
było zapewnienie doktorantom studiów
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
(oraz studentom studiów drugiego stopnia
na kierunku bezpieczeństwo narodowe)
partycypacyjnego poznania podstawowych
form negocjacji międzynarodowych występujących w systemie dyplomacji multilateralnej podczas konferencji międzynaro-

dowych oraz stosowanych na tym forum
technik i instrumentów negocjacyjnych.
Warsztaty pierwszego dnia otworzył
w imieniu Dyrektora IOiZ prof. dr. hab.
Włodzimierza Miszalskiego, dr hab. Bogusław Jagusiak – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa. Cel warsztatów oraz sylwetki gości przedstawiła dr Joanna Antczak.
W pierwszym dniu uczestników warsztatów zapoznano, od strony teoretycznej
i praktycznej, z procesem i technikami negocjacyjnymi. Aspekty praktyczne warsztatów przedstawiono na przykładzie sesji
Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie
z 2006 r.
Doktorantom
i studentom przydzielono role reprezentowania interesów
państw w dalszej części warsztatów. Został powołany Zespół
Obsługi Konferencji: Iga Leszczyńska

(doktorantka), Małgorzata Rejman-Karolewska (doktorantka i członek Koła
Naukowego Bezpieczeństwo Narodowe)
oraz Maria Kocan (członek Koła Naukowego Bezpieczeństwo Narodowe). Studentom zostały przesłane materiały z zajęć oraz założenia scenariusza drugiego
dnia warsztatów.
W drugim dniu ci sami uczestnicy brali udział w symulacji jednego z posiedzeń
plenarnych Konferencji Rozbrojeniowej,
zajmującego się „rozbrojeniem nuklearnym”, które poprzedzone zostało spotkaniami koordynacyjnymi delegatów państw
należących do Grupy Zachodniej, Grupy
Wschodniej oraz Grupy Innych Państw.
Przedstawiciel Nowej Zelandii, pełniący funkcję przewodniczącego, dokonał
otwarcia posiedzenia konferencji oraz je
prowadził. Zostały przedstawione stanowiska poszczególnych grup oraz powołano grupę przyjaciół Przewodniczącego.
Po obradach grupy zostało wznowione
posiedzenie, na którego wstępie przedstawiono wyniki prac grupy, a następnie
przystąpiono do dyskusji nad rezolucją.
Najbardziej aktywni byli przedstawiciele
Stanów Zjednoczonych, Pakistanu i Chin.
Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania
profesor dr hab. Włodzimierz Miszalski

Fot. Archiwum WAT

W dniach 11 i 18 kwietnia 2016 r.
w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki odbyły się
warsztaty nt. negocjacji dyplomatycznych, zorganizowane przez polskich
delegatów na Konferencję Rozbrojeniową w Genewie.

WAT na Pro Defence 2016

Ideą targów jest budowa ram prawnych i struktur organizacyjnych zarządzania kryzysowego i dostosowanie ich do
zmieniających się warunków, a także wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie skutecznego modelu funkcjonowania systemu proobronnego.
W przedsięwzięciu uczestniczyła Wojskowa Akademia Techniczna ze stoiskiem
wystawowym Wydziałów: MechaniczneGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016
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Dzień WAT w Poddębicach

dywidualne żołnierzy. Szczególnie efektowne – w pierwszym dniu targów – były
pokazy dynamiczne w wykonaniu żołnierzy elitarnej jednostki wojsk specjalnych
Formoza, na przyległym do hal targowych
jeziorze przy wykorzystaniu śmigłowców
i łodzi. Swoje możliwości zaprezentowało
także 30 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy przeprowadzili pokaz odbijania zakładników.
Odbyły się kursy oraz warsztaty poświęcone tematom związanym z obroną
terytorialną i cywilną.
Targi trwały do 5 czerwca br.

W dniu 5.04.2016 r. Dział Spraw
Studenckich Wojskowej Akademii
Technicznej wspólnie z Dyrektorem
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej w Poddębicach zorganizował w szkole dzień WAT. Zarówno dla pracowników, jak i uczniów
Liceum był to wyjątkowy dzień.

Grażyna Palczak
Robot kroczący „Hexapod”

Podczas bieżącego semestru postawiliśmy na szkolenia strzeleckie. W tym
celu wiele weekendów spędziliśmy w Lublińcu, gdzie pod okiem JACO (weterana
Jednostki Wojskowej Komandosów oraz
instruktora „Szkoły Ognia”) ćwiczyliśmy
się w „bojowym” użytkowaniu karabinków
i pistoletów. W czasie zajęć wystrzeliliśmy
w sumie, z różnych typów broni, kilka tysięcy sztuk amunicji w strzelaniach sytuacyjnych, między innymi zza zasłon oraz
podczas ograniczonej widoczności, co pozwoliło nam przećwiczyć również użytkowanie oświetlenia taktycznego.
Oprócz tego kontynuujemy zdobywanie certyfikatów Ratownika Pola Walki.
Nasi członkowie sukcesywnie wyjeżdżają do Łodzi, aby uczyć się zakładania stazy taktycznej, procedury wezwania MED
EVAC, ewakuacji rannych z wozów bojowych i innych zabiegów ratowniczych. Nowością tego roku jest nauka odbarczenia
odmy prężnej, która jest jedną z głównych
przyczyn zgonów na polu walki, a która jest możliwa do uniknięcia, jeśli tylko
posiada się odpowiednią wiedzę i umiejętności.
W dniach 19–21 lutego wzięliśmy
udział w organizowanym przez „Combat
– Trenuj Jakbyś Walczył” szkoleniu Działania antydywersyjne w rejonie przygranicznym.
Podczas zajęć poznawaliśmy i doskonaliliśmy techniki nawigacji oraz ćwiczyliśmy
praktycznie elementy survivalu. Zajęcia
były przygotowane bardzo profesjonalnie
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a kadra instruktorska – na najwyższym
poziomie. Uczestniczyliśmy także w ich
szkoleniu CQB. Warsztaty obejmowały
techniki wejścia do pomieszczeń, użytkowanie granatów oraz zapoznanie się ze
sprzętem wyważeniowym.
Dużym sukcesem bieżącego roku jest
podpisanie porozumienia z Wydziałem
Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji,

Warsztaty z technik wysokościowych

dzięki czemu uczestniczyliśmy w warsztatach z technik wysokościowych. W czasie
zajęć zostaliśmy zapoznani z uprzężami
i sprzętem, którym mieliśmy się posługiwać, oraz uczyliśmy się zjeżdżać na linie
za pomocą przyrządów takich jak rolka,
stop-rolka czy ósemka. Dodatkową presją było polecenie instruktorów, aby jak

najszybciej „uwolnić linę” po zjeździe – limit 3 sekund był początkowo trudny do
osiągnięcia, ale po paru zjazdach daliśmy
radę. Następnie uczyliśmy się pokonywania pionowych odcinków za pomocą
liny. Mieliśmy także do wykonania różne
zadania – jednym z nich była pomoc nieprzytomnej osobie wiszącej na linie. Po
zjechaniu do rannego należało zablokować przyrząd, wpiąć poszkodowanego we
własną uprząż, a następnie zjechać z nim
na ziemię, by udzielić pierwszej pomocy.
Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie a instruktorzy byli nie tylko
kompetentni, ale i wyrozumiali. Cieszymy
się, że Wojskowa Akademia Techniczna
wraz ze Studium Szkolenia Wojskowego
umożliwiły naszą współpracę z Wydziałem
Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji.
Aktualnie przygotowujemy kolejne wyjazdy szkoleniowe w Bieszczady, aby dalej
doskonalić nasze umiejętności, uczestnictwo w kursie dowodzenia dowódczym
w Lublińcu oraz udział w kursie TCCC
prowadzonym przez „Wira” – byłego medyka z JWK. Plany są ambitne, ale uważamy, że przy odpowiednim zaangażowaniu
uda nam się je zrealizować.
Wszystkich zainteresowanych naszą
działalnością zapraszamy na stronę internetową Studium Szkolenia Wojskowego
(www.ssw.wat.edu.pl/, zakładka „WLP”)
i na nasz fanpage (www.facebook.com/
WLP.WAT), na których znajdują się informację o naszych działaniach oraz terminach naborów.
Adam Wańkowski
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Fot. Sebastian Jurek

WLP WAT „Woda Ląd Powietrze”
to organizacja studencka rozwijająca
i szkoląca podchorążych Wojskowej
Akademii Technicznej. W bieżącym
semestrze jej członkowie skupili się
na szkoleniach i kursach podnoszących ich wojskowe kwalifikacje.

Fot. Archiwum WAT, Sebastian Jurek

Szkolenie w Bieszczadach

Współpraca Liceum z WAT zaowocowała zorganizowaniem dnia naszej uczelni
w szkole. Nasi pracownicy zorganizowali cykl wykładów dla jej uczniów, którzy
zostali zapoznani przez mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich z zasadami rekrutacji do WAT.
Bardzo interesujące okazało się spotkanie ze studentem WAT, szer. pchor. Bartłomiejem Kubiakiem, który podzielił się
doświadczeniami ze studenckiego życia
podchorążego.
Dalsza część dnia miała charakter
warsztatowy i dotyczyła kierunków kształcenia w Liceum. Dr inż. Mateusz Szala
z Wydziału Nowych Technologii i Chemii
przedstawił wykład zatytułowany: Materiał
wybuchowy ratuje zdrowie i życie. Materiały wybuchowe w obiegowej opinii wykorzystywane są w celach wojskowych wyłącznie w celu niszczenia infrastruktury
oraz siły żywej nieprzyjaciela. Tymczasem współcześnie istnieje wiele obszarów, w których są one wykorzystywane
do celów cywilnych. Co ciekawe, w wielu
aspektach materiały i kompozycje wybuchowe są używane do ratowania zdrowia
i życia ludzkiego. Na przykład głównym
składnikiem górniczych materiałów wybuchowych używanych do urabiania węgla
oraz skał złożowych jest azotan(V) amonu. Ten sam azotan(V) amonu jest w setkach milionów ton rocznie używany jako
nawóz sztuczny, dzięki czemu rosnącej populacji nie grozi głód. Pancerze reaktywne
chroniące współczesne wozy bojowe oraz
infrastrukturę polową są w istocie wypełnione specjalną kompozycją wybuchową.
W tym zastosowaniu materiał wybuchowy
chroni załogę przed skutkiem zastosowania głowic bojowych wypełnionych... materiałem wybuchowym. Fotele wyrzucane w samolotach myśliwskich nie mogłyby
poprawnie funkcjonować gdyby nie zastosowanie przynajmniej kilku rodzajów substancji wybuchowych. Współczesne samochody są wyposażone w systemy poduszek
powietrznych, które są napełniane gazem
generowanym podczas wybuchowego spalania specjalnej kompozycji pirotechnicznej. Kompozycje pirotechniczne, które
podczas spalania generują proszki gaśnicze oraz gazy mające właściwości gaszące
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Wykład pt. Materiał wybuchowy ratuje zdrowie i życie

są stosowane w miejscach, gdzie niewskazane jest użycie wody, np. w bibliotekach,
serwerowniach, zamkniętych obiektach infrastruktury krytycznej. Azotany alkoholi
(tzw. nitroestry), w tym słynna nitrogliceryna czy azotan glikolu propylenowego, są
używane jako składniki czynne w lekach
na choroby układu krążenia. Lista przypadków, gdy materiał wybuchowy ratuje nasze zdrowie i życie jest długa i stale
rośnie. Kpt. mgr inż. Paweł Kaczmarek
z Zakładu Teledetekcji (Instytut Radioelektroniki, Wydział Elektroniki) przedstawił wykład pt. Strażnicy nieba. Wykład
miał na celu przedstawienie słuchaczom
w sposób ogólny zasady działania i zastosowań radaru. Zajęcia rozpoczęły się od
krótkiego wprowadzenia w tematykę fal
elektromagnetycznych, ze szczególnym naciskiem na ich propagację w atmosferze,
w tym odbicie od nieciągłości ośrodka,
stanowiącego warunek konieczny działania
radaru. Omówiono całe spektrum długości
fal elektromagnetycznym ze wskazaniem
przykładów ich zastosowań w danym zakresie długości. Następnym etapem było
omówienie warunków niezbędnych do
ukrycia obiektu przed radarem oraz czynności typowo stosowanych celem umożliwienia urządzeniu wykrywania małych
obiektów, na przykład niewielkich okrętów, niewykrywalnych bez omawianych
modyfikacji w ich budowie. Przedyskutowano zasadę pomiaru odległości z wykorzystaniem sygnału impulsowego, opisano
rozmiar elementarnej komórki rozróżniania urządzenia oraz omówiono problem
wykrycia obiektów nisko lecących. Ostatnią część wykładu stanowiła dyskusja nad
współczesnymi zastosowaniami radarów:

wykrywaniem samolotów, uzyskiwaniem
radarowych map terenu, detekcją ludzi,
zbieraniem danych meteorologicznych,
pomiarem prędkości obiektu, adaptacyjnym tempomatem w samochodach oraz
wykrywaniem obiektów znajdujących się
za nieprzezroczystą przeszkodą lub pod
powierzchnią ziemi. Mgr inż. Krzysztof
Panufnik z Wydziału Cybernetyki przedstawił wykład Kryptologia od starożytności
do współczesności. Uczniowie rozpoczęli
swoje spotkanie z kryptologią od poznania
algorytmu wymiany klucza Diffiego-Hellmana. Po ustalenia przez dwóch uczniów
wspólnego klucza, klasa przekonała się
o ile trudniej od „zwykłego” logarytmu
oblicza się logarytm dyskretny. Następnie
uczniowie cofnęli się do początków kryptografii, poznając szyfry Cezara i Vigenera
oraz ataki brutalny i statystyczny. Pierwsza
cześć zajęć zakończyła prezentacją Enigmy. W drugiej części zajęć uczniowie poznali różnice między szyframi blokowymi
a strumieniowymi, na przykładzie prostego
szyfru opartego o trzy rejestry przesuwne
oraz Data Encryption Standard i Advanced Encryption Standard. Dowiedzieli się
również, że szyfr AES został „złamany”
i jak takie pojęcie definiuje się we współczesnej kryptografii. Jako ostatni z obiektów kryptograficznych uczniowie poznali
funkcje skrótu w postaci SHA2. Dowiedzieli się również, że mimo iż SHA1 wciąż
jest funkcją bezpieczną, stworzono już
SHA3. Na koniec uczniowie poznali szyfr
z kluczem jednokrotnym oraz powody,
dla których niezbędny jest rozwój kryptografii –mimo posiadania tak bezpiecznego
szyfru – oraz problemów, jakie stwarzają
komputery kwantowe. Mgr inż. Mariusz
Spis treści
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Powstał klaster „Polska Grupa Transportu Szynowego”

Radzimierski z Wydziału Mechanicznego
przedstawił wykład nt. Jak przeżyć wypadek drogowy.
Wyjazd przedstawicieli Wojskowej
Akademii Technicznej do Poddębic należy
uznać za szczególnie udany ze względu na
duże zainteresowanie tematyką przedstawioną przez naszych pracowników, a także
okazaną nam przychylność i serdeczność.

Trzynaście firm o wysokim potencjale technologicznym, produkcyjnym,
innowacyjnym oraz organizacyjnym,
działających zarówno na ryku krajowym, jak i międzynarodowym,
którym bliskie są idee przyświecające twórcom Centralnego Okręgu
Przemysłowego w II Rzeczpospolitej
(w szczególności Premiera Eugeniusza
Kwiatkowskiego) zawarło 28 kwietnia
br., w siedzibie Wojskowej Akademii
Technicznej, porozumienie o utworzeniu klastra branży transportowo-logistycznej COP pn. „Polska Grupa
Transportu Szynowego”(PTGS).

Oprac. Wiesław Szczygielski

Funkcję Lidera PGTS sprawuje H. Cegielski-Poznań (HCP) a koordynatorem
PGTS będzie Klaster COP. W skład konsorcjum wchodzą:
• Stowarzyszenie na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
• Cegielski-Poznań S.A.
• Zastal S.A.
• Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej – Zarząd Krajowy
• Pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
• Zymetric Sp. z o.o.
• Starpol II Sp. z o.o.
• SulRock Sp. z o.o.
• WorldIT Sp. z o.o.
• Zakład Automatyki „Kombud” S.A
• Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”.

Kryptologia od starożytności do współczesności

Nasz kolejny partner
W dniu 20.04.2016 r. w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (ZKS)
Instytutu Techniki Uzbrojenia (ITU)
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
(WML) WAT miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o
współpracy w zakresie realizacji projektu zintegrowanych platform ochrony
przed dronami, które podpisali dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław
Trębiński i prezes Zarządu Ellipsis
Sp. z o.o. Jan Błaszczyk.
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biznesu, instytucji finansowych, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych
i regionalnych celem prowadzenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
rozwoju podmiotów PGTS oraz rozbudowy infrastruktury transportu szynowego;
wyjściu silnej grupy polskiego przemysłu
transportu szynowego na zagraniczne rynki; wspólnym kształtowaniu strategii rozwoju branży w kraju; tworzeniu warunków
dla skutecznej komercjalizacji wyników
prac badawczych realizowanych przez
podmioty PGTS we współpracy z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz władzami samorządowymi.
W trakcie spotkania gen. dyw. prof.
Zygmunt Mierczyk otrzymał nominację
do grupy ekspertów Rady Programowej
Klastra.
Grażyna Palczak

Zapraszamy do publikowania na łamach
W uroczystości udział wzięli m.in. (od prawej): kierownik ZKS ITU płk dr inż. Mirosław Zahor,
adiunkt w ZKS ITU mjr dr inż. Wojciech Koperski, Weronika Putz z Ellipsis, prezes Ellipsis Jan Błaszczyk, dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, dyrektor ITU prof. dr hab. inż. Józef Gacek
i zastępca dyrektora ITU dr hab. inż. Ryszard Woźniak
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Materiały (w edytorze WORD) prosimy dostarczać

w terminie do 20. dnia każdego miesiąca
bezpośednio do Działu Promocji za pośrednictwem
Fot. Sebastian Jurek

Fot. Sebastian Jurek, Wojciech Furmanek

Spółka Ellipsis jest akredytowanym
przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodkiem
Proinnowacyjnym (utworzonym w 2011 r.),
skupiającym swoją działalność na efektywnym transferze technologii z polskich
uczelni technicznych do przemysłu oraz na
kompleksowym wsparciu twórców w procesie komercjalizacji koncepcji biznesowych. Ośrodek specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru inżynierii materiałowej,
chemii, robotyki, mechatroniki oraz fotoniki. Posiada kilkuletnie doświadczenie we
współpracy z funduszami inwestycyjnymi
typu seed capital i venture capital, wspierając je w prowadzeniu prac rozwojowych
oraz wdrożeniowych zarówno w Polsce,
jak i za granicą.
Porozumienie, zawarte z inicjatywy
ITU i Ellipsis, sankcjonuje prawie dwuletnią współpracę obu instytucji w dziedzinie rozwoju innowacyjnych technologii
obronnych.
Ryszard Woźniak

Strony zawartego dzisiaj porozumienia
podkreślają, iż konsolidacja współpracy
pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi i jednostkami samorządu terytorialnego jest niezwykle istotna
dla systematycznego rozwoju branży polskiego transportu szynowego i umacniania jego międzynarodowej pozycji. Biorąc
powyższe pod uwagę, działalność klastra
PGTS skupiona będzie m.in. na: utworzeniu silnej grupy dostawców-odbiorców branży transportu szynowego; powiązaniu podmiotów biznesowych PGTS
ze środowiskiem akademickim oraz samorządowym w obszarze zaawansowanych
technologii służących produkcji pojazdów
szynowych oraz budowy infrastruktury
transportu szynowego; efektywnym połączeniu i wykorzystaniu potencjału osób,
przedsiębiorstw, uczelni, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia

poczty elektronicznej:

hubert.kazmierski@wat.edu.pl tel.: 261 839 267
www.promocja.wat.edu.pl/glos-akademicki/wymagania-wydawnicze/
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Naukowo o zdrowiu

Wydziału Cybernetyki WAT, który zaprezentował System CARE (ang. Creative Application to Remedy Epidemics)
umożliwiający symulację scenariuszy rozprzestrzeniania się chorób zaraźliwych, co
ułatwia prognozowanie dynamiki i zasięgu
potencjalnej epidemii, jak również opracowanie efektywnych procedur jej przeciwdziałania; symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji CART
(ang. Creative Application to Remedy
Traffics), którego celem była poprawa
przepustowości infrastruktury transportowej, w tym „płynności” ruchu pojazdów
w aglomeracjach miejskich.; informatyczną platformę umożliwiającą koordynację
osób/jednostek uczestniczących w dowolnej akcji COPE – Common Operational
Picture Environment; iSULIN – mobilny
system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków,

7 maja br. na stadionie PGE Narodowym, po raz XX miało miejsce
wydarzenie pozwalające zrozumieć
i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia, czyli Jubileuszowy Piknik
Naukowy Polskiego Radia i Centrum
Nauki Kopernik.

Spis treści

Grażyna Palczak

Koła Naukowego Chemików, zadziwiającego publiczność przeprowadzanymi reakcjami chemicznymi, m.in. nadmanganianu potasu wchodzącego w reakcję
z wieloma substancjami organicznymi
i jego roztworu w kwasie siarkowym(VI),
zapalającego nasączoną etanolem watę
bawełnianą. Dużą ciekawość wzbudzały też takie prezentacje Koła jak: środki ochrony życia i zdrowia przed bronią
masowego rażenia, detekcja materiałów
wybuchowych i substancji pochodnych od
materiałów wybuchowych, ciekły kryształ
w ochronie zdrowia, wykrywanie glukozy
w płynach ustrojowych, wykrywanie krwi
przy użyciu technik kryminalistycznych,
lewitacja nadprzewodnika.

Prof. Krzysztof Czupryński podziękował uczestnikom za aktywny udział w organizacji Pikniku, uczestnicy otrzymali dyplomy z wyrazami uznania
i podziękowania za zaangażowanie
24

fon wypowiada odpowiadający mu tekst.
Aplikacja umożliwia wykorzystanie języka
migowego predefiniowanego dla danego
kraju oraz zapisanie własnych gestów ułatwiających złożoną komunikację głosową.
Wzorem lat ubiegłych, studenci, podchorążowie, pracownicy naukowi z wydziałów prezentujących się na pikniku,
oraz pracownicy Działu Nauki we współpracy z Działem Promocji WAT, zadbali
o to, aby nasze stoiska były jedną z największych atrakcji XX Pikniku Naukowego.
Atmosfera była świetna, pogoda jak
marzenie. Jeśli nie byliście, obejrzyjcie
zdjęcia.
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Fot. Sebastian Jurek

stosować optoelektronikę w ochronie
zdrowia, m.in.: możliwość wykorzystania
kamer termowizyjnych w medycynie, możliwość badania markerów chorobotwórczych w wydychanym powietrzu czy możliwość zastosowania systemu inteligentnego
domu w zdalnej opiece nad chorymi. Jak
zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy projektora laserowego
i hologramy umożliwiające zobrazowanie narządów człowieka. Oblegany przez
zwiedzających był również element wystawy statycznej Sky Trotter – bezzałogowy system powietrzny – umożliwiający
wykonywanie szeregu różnorodnych zadań, także tych związanych z akcjami SAR.

Fot. Sebastian Jurek

Tegorocznym motto tej, największej
w Europie, imprezy plenerowej o tematyce naukowej było „zdrowie”: ...piknik
chcemy poświecić związkom nauki z naszym
zdrowiem. Pokazać, jak nauki szczegółowe
i współczesna technika (np. inżynieria materiałowa) torują drogę postępowi w medycynie
i ochronie zdrowia. Oraz odwrotnie: jak walka
o dłuższe, zdrowsze i szczęśliwsze życie ludzi
stymuluje rozwój pozostałych nauk. Chcemy
odwiedzającym XX Piknik pokazać wkład
polskich naukowców w powstawanie współczesnej nauki o zdrowiu oraz nasz dzisiejszy
wpływ na jej światowy rozwój – napisali na
swojej stronie internetowej organizatorzy
tego wydarzenia.
Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy około 200 instytucji z Polski oraz
całego świata. Instytucje naukowe, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury,
fundacje związane z edukacją i oczywiście
szkoły wyższe oraz działające przy nich
koła naukowe, a wśród nich Wojskowa
Akademia Techniczna z trzema stoiskami wystawowymi:
Koła Naukowego Optoelektroników, które prezentowało doświadczenia pokazujące, jak i gdzie można za-

który – wykorzystując autorski sensor
nadgarstkowy – w trybie ciągłym analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta:
puls, ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz
poziom cukru; SENSE – teleinformatyczny
system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji dostępny na najpopularniejsze platformy mobilne – Android, Windows Phone, Windows Mobile; PATRON
(Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors) – rozwiązanie oferujące wsparcie
diagnostyki neurologicznej oraz badań
klinicznych choroby Parkinsona; TESLĘ
(Teachable Environment for Sign Language
Assistance) korzystającą z multisensorów
umieszczonych na przedramieniu użytkownika i odczytującą ruchy palców, dłoni
oraz przedramienia, dopasowującą je do
wzorców języka migowego. W przypadku pozytywnego dopasowania gestu tele-
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Jubileuszowa edycja
owego pamiętnego, pilotażowego, kursu
znajdowali się obecni nauczyciele akademiccy WAT, pracownicy Instytutu Logistyki WLO: płk dr hab. Szymon Mitkow,
płk dr inż. Jarosław Ziółkowski oraz ppłk
dr inż. Mariusz Gontarczyk. Należy również podkreślić zaangażowanie w organizację tej edycji pracowników administracyj-

Kurs powstał w 2004 roku na podstawie umowy między NATO-wską Agencją
Standaryzacyjną (NATO Standardization
Agency), Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Wojskową Akademią Techniczną. W 2012 roku Kurs uzyskał akredytację
ACT (Allied Command Transformation) na
poziomie NATO Selected. Jest to najwyższy z możliwych poziomów akredytacji dla
uczelni niebędącej stricte NATO-wską.
Kurs organizowany jest nieprzerwanie
od 2004 roku, każdorazowo jest to edycja wiosenna i jesienna. Jego patronem
jest NATO Standardization Office (powstałe po przekształceniu NATO Standardization Agency w 2014 roku), które
jest koordynatorem działań związanych
z normalizacją operacyjną w Sojuszu Północnoatlantyckim. Organizatorem kursu
z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej jest Instytut Logistyki Wydziału Logistyki. Wysiłki WAT w zakresie jego organizacji i koordynacji wspierane są przez
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W ciągu dwunastu lat
przeszkolono ponad 380 specjalistów
z 39 państw, w tym z 12 państw partnerskich NATO.

wykładowców i ludzi, dzięki którym Wojskowa Akademia Techniczna postrzegana
jest na arenie międzynarodowej jako naukowe i edukacyjne centrum prowadzące
szkolenia na światowym poziomie.
Pierwsza edycja kursu, która odbyła
się w czerwcu 2004 roku, zorganizowana
została jako szkolenie pilotażowe w ówczesnym Instytucie Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki Wydziału
Techniki Wojskowej. Inicjatywa wspierana była od samego początku przez NSA,
w tym jej ówczesnego dyrektora – gen.
dyw. dr. hab. Juliana Maja, WCNJiK, Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Inicjatorem
kursu z ramienia WAT był dyrektor IASDiL – płk dr hab. inż. Zbigniew Świątnicki. W pierwszej edycji kursu brało udział
13 przedstawicieli państw NATO z 8 krajów, a szkolenie odbywało się w kameralnych warunkach w budynku IASDiL
(dzisiejszy Budynek 13 – tzw. Berlinek).
Organizatorem oraz jednym z wykładowców był od I edycji kpt. Ryszard Lewiński
(obecnie pułkownik w służbie czynnej),
który swoją funkcję sprawował przez następne 7 edycji, odchodząc w 2008 roku
do Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej na stanowisko Szefa Wydziału
Badań Naukowych. Wśród wykładowców

nych. Od pierwszej edycji – już 12 lat! – aż
do teraz administracyjnie wspierają kurs
Pani Mirosława Wiktorowicz oraz Pan Jacek Malanowski.
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NASTĘPNE EDYCJE
Kurs bardzo szybko zyskał ogromną
renomę, czego dowodem była duża liczba
uczestników jego III edycji (25 osób). Kolejne wznowienia każdorazowo wymagały dużego zaangażowania organizacyjnego
i merytorycznego w bardzo dynamicznie
rozwijającym się obszarze wiedzy, jakim
była normalizacja w NATO. Kurs był kolejno organizowany przez Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki WTW, następnie Instytut Logistyki,
Systemów Dowodzenia i Wsparcia WTW
pod kierownictwem świętej pamięci płk.
dr. hab. Franciszka Kuczmarskiego, Instytutu Logistyki Wydziału Mechanicznego pod kierownictwem prof. dr hab. inż.
Jana Figurskiego, a obecnie (od dwóch lat)
przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki. Pomimo zmian organizacyjnych w uczelni kurs organizowany jest w dużej mierze
przez ten sam zespół pracowników naukowych i administracyjnych. Po odejściu
(w 2008 roku) z WAT kpt. dr. inż. Ryszarda Lewińskiego organizacją kursu kierował
mjr dr inż. Mariusz Gontarczyk, a po jego
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

XXV EDYCJA
Odbywająca się w dniach 9–13 maja
2016 roku w Sali Kolumnowej Budynku
Głównego WAT jubileuszowa XXV edycja międzynarodowego kursu „Standardization within NATO” była rekordowa
pod każdym względem. Brało w niej udział
24 uczestników z 14 krajów: Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii, Turcji, Czech, Słowenii, Rumunii,
Norwegii, Francji, Włoch, Portugalii, Serbii oraz Polski. W imieniu rektora WAT
certyfikaty ukończenia szkolenia wręczył
prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Jarosław Rutkowski oraz zastępca dyrektora
NATO-wskiego Biura Standaryzacyjnego
(NATO Standardization Office) Dieter
Schmaglowski, który również otrzymał
okolicznościowy ryngraf z dedykacją rektora WAT. W uroczystości wzięli udział

przedstawiciele Wojskowego Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji na czele
z zastępcą dyrektora WCNJiK Ryszardem
Grabcem. W organizację kursu włączeni
byli pracownicy Instytutu Logistyki i Wydziału Logistyki, a zajęcia na kursie, oprócz
zaproszonych gości z NATO, Norwegii,
Czech i Francji oraz WCNJiK, prowadzili
nauczyciele akademiccy Instytutu Logistyki WLO: ppłk dr inż. Mariusz Gontarczyk
oraz ppor. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak.
Każda edycja kursu jest okazją do promocji Wojskowej Akademii Technicznej
oraz Warszawy i Polski na arenie międzynarodowej. Osiągane jest to przez
prezentację dorobku i potencjału naukowo-dydaktycznego WAT, będącą częścią
programu kursu, a także popołudniowemu, zorganizowanemu zwiedzaniu najpiękniejszych części Stolicy.

Fot. Sebastian Jurek

POCZĄTKI KURSU
Jubileuszowa XXV edycja kursu „Standaryzacja w NATO” sprzyja posumowaniu
12 lat organizacji tego – jedynego w skali NATO – szkolenia, które odbywa się
właśnie w Polsce, w naszej Alma Mater.
Z tej okazji warto przypomnieć początki
kursu, jego inicjatorów, organizatorów,

Fot. Sebastian Jurek

W dniach 9–13 maja bieżącego
roku odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej XXV jubileuszowa edycja międzynarodowego kursu
„Standardization within NATO”, którą w imieniu rektora WAT otworzył
dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian Maj, prof. WAT.

odejściu do pracy w NATO Standardization Agency (w 2012 roku) – kpt mgr inż.
Sebastian Siekierski, który w bieżącym
roku przeszedł do Dowództwa Operacyjnego. Obecnie organizacją kursu zajmuje się ppor. mgr inż. Arkadiusz Jóźwiak, wspierany przez starszego kolegę
ppłk. dr. inż. Mariusza Gontarczyka, który wrócił do WAT w 2014 roku. Przez
12 lat istnienia kursu jego wykładowcami
byli przedstawiciele NSA oraz innych instytucji NATO-wskich jak CNAD (Conference of NATO Armament Directors),
RTO (NATO Research and Technology
Organization) czy ACT, a także przedstawiciele SG WP, WCNJiK, PKN (Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego) oraz przedstawiciele narodowych organizacji standaryzacyjnych, niejednokrotnie absolwenci
naszego Kursu.
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35 lat Seminarium KNM
Albania

Uczestnicy z państw NATO
5

Łotwa

18

Belgia

3

Niemcy

38

Bułgaria

3

Norwegia

22

Chorwacja

5

Polska

42

Czechy

14

Portugalia

8

Dania

4

Rumunia

9

Estonia

15

Słowacja

11

Francja

6

Słowenia

12

Grecja

8

Stany Zjednoczone

22

Hiszpania

5

Turcja

11

Holandia

11

Węgry

5

Kanada

9

Wielka Brytania

9

Litwa

14

Włochy

20

Uczestnicy z państw partnerskich NATO

Austria

5

Irlandia

2

Azerbejdżan

4

Jordania

3

Bośnia
i Hercegowina
Czarnogóra

10

FYROM

1

3

Serbia

7

Finlandia

1

Szwecja

5

Gruzja

1

Ukraina

5

Po raz kolejny (w dniach 18–20
maja br.) odbyło się Seminarium Kół
Naukowych Wydziału Mechanicznego.
Zorganizowane w Bibliotece Głównej
WAT wydarzenie było okazją do spotkania Studentów z całej Polski.

Mariusz Gontarczyk
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Fot. Grzegorz Rosiński

Podsumowanie 12 lat (wszystkich 25 edycji kursu) – struktura uczestnictwa

Uczestnicy Seminarium rozpoczęli swoją wizytę w Wojskowej Akademii
Technicznej od zobaczenia Wydziału Mechanicznego, gdzie Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego pokazali
laboratoria i warsztaty dostępne dla nich
w ramach działalności pozaprogramowej.
Następnie wszyscy uczestnicy, zaproszeni
goście i przedstawiciele sponsorów spotkali się w Bibliotece Głównej Wojskowej
Akademii Technicznej.
Seminarium tradycyjnie otworzył Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż.
Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT oraz
zastępca dziekana ds. wojskowych płk dr
inż. Adam Bartnicki. Swoją obecnością
zaszczycił nas prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski, który został wyróżniony medalem „Za Zasługi na Rzecz Rozwoju Kół Naukowych
Wydziału Mechanicznego” oraz kierownik
Działu Spraw Studenckich mgr Małgorzata
Podbielska. Drugą osobą wyróżnioną medalem „Za Zasługi na Rzecz Seminarium
Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego” został dr inż. Artur Król – aktywny
opiekun w latach 2006–2015.
W seminarium uczestniczyli studenci i doktoranci z 8 uczelni krajowych:
Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii
Morskiej w Szczecinie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
Wojskowej Akademii Technicznej i zaprzyjaźnionej Akademii Wojskowej w Liptovským Mikulášu na Słowacji.
Tradycyjnie, pierwsza sesja była prowadzona w języku angielskim. Jako pierwszy wyniki swoich badań zaprezentował
pvt. Tomáš Rázga z Akademii Wojskowej
w Liptovským Mikulášu na Słowacji, który
przedstawił referat Small arms accurancy
measurement. Drugi referat Wpływ zastosowania połączenia tarciowego na wybrane
właściwości mechaniczne konstrukcji wygłosił Miłosz Zaremba z Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni. Sesję zakończył Michał
Wojciechowski z Wojskowej Akademii
Technicznej wystąpieniem Selected problems of choosing suspension for the tracked
combat support vehicle.
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Sesja plenarna

Z seminarium nierozerwalnie wiąże się
udział instytucji zaprzyjaźnionych, które
wspierają studencki ruch naukowy. Tuż
po sesji plenarnej przedstawiciele wygłosili prezentacje o swoich firmach: Bosh
Rexroth Sp. z o.o., Hydromega, RDL Hydrualics, Partner Systems, a w hallu można było obejrzeć drukarkę 3D i zapoznać
się z ofertą firmy Spectrum Filoments.
Oprócz obecnych w czasie seminarium
firm otrzymaliśmy wsparcie od Instytutu
Transportu Samochodowego oraz Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.
Wygłoszonych zostało 43 z 51 nadesłanych referatów. Obrady w sekcjach tematycznych zaczęły się pod koniec pierwszego dnia seminarium i były kontynuowane
w drugim dniu. Zostały podzielone na dwa
panele: mechaniczny i logistyczny, o różnej tematyce, dotyczącej pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych, obliczeń
i symulacji, a także logistyki. Prezentacje
wygłaszane przez studentów wzbudzały
żywe zainteresowanie i gorące dyskusje,
które toczyły się również w kuluarach.
Uczestnicy seminarium z spędzili miłe
popołudnie drugiego dnia Seminarium na
„grill party”, które odbyło się w Klubie
WAT. W piątkowe przedpołudnie Goście
wyruszyli na wycieczkę do Muzeum Katyńskiego i przed ceremonią zakończenia
Seminarium odwiedzili hangar ze sprzętem wojskowym Wojskowej Akademii
Technicznej. Czas szybko mijał i musieliśmy się spieszyć na planowane o godz.
14.00 zakończenie. Przewodniczący Komisji Konkursowej XXXIV Seminarium
Kół Naukowych Studentów dr hab. inż.
Dariusz Żardecki ogłosił wyniki konkursu
na najlepsze prezentowane prace. Komi-

sja przydzieliła kilkanaście nagród, co było
możliwe dzięki firmom wspierającym naukowy ruch studencki. W grupie referatów wygłoszonych w sesji plenarnej przyznano 3 nagrody dla prelegentów. Kolejne
nagrody przyznano w grupie referatów
wygłoszonych przez studentów i doktorantów (19 nagród, w tym 13 specjalnych):
• nagroda I stopnia: Janusz Kluczyński
z Wojskowej Akademii Technicznej za
referat pt. Właściwości wytrzymałościowe elementów wytworzonych przyrostową
techniką SLM
• nagrody II stopnia: Łukasz Karpiel
z Politechniki Białostockiej za referat pt. Badania pneumatycznych układów
wykonawczych w pojeździe Formula Student; Marcin Pizoń z Wojskowej Akademii Technicznej za referat pt. Analiza
możliwości zastosowania sterownika „megasquirt” do sterowania silnikiem o zapłonie iskrowym z wtryskiem pośrednim
• nagrody III stopnia: zespół: Ewelina
Antoniuk, Sławomir Grycuk, Marcin
Milewski z Politechniki Białostockiej
za referat pt. Metodologia projektowania i obliczania układu chłodzenia pojazdu Formula Student; Dawid Kościuczuk,
Wojciech Lebiedziński, także z Politechniki Białostockiej, za referat pt. Symulacja komputerowa przepływu powietrza przez kolektor dolotowy silnika
• nagrody specjalne:
–– za walory inżynierskie pracy: Daria Damis z Politechniki Opolskiej
za referat pt. Analiza nośności wiaduktu drogowego nad linią kolejową
Opole Główne – Opole Groszowice
w ciągu ulicy Wschodniej w Opolu;
Emil Ganuszko z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za
Spis treści
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Na targach MOTO SHOW w Krakowie odbyła się oficjalna publiczna premiera
samochodu zasilanego wodorem powstałego w ramach projektu prowadzonego
w Wydziale Nowych Technologii i Chemii
Wojskowej Akademii Technicznej. Wzbudził on niemałe zainteresowanie publiczności, specjalistów z branży motoryzacyjnej
oraz mediów.
W połowie 2015 roku zespół projektowy z Wojskowej Akademii Technicznej pod kierownictwem prof. dr hab. inż.
Leszka Jaroszewicza, prowadzący od wielu
lat badania podstawowe nad materiałami
do przechowywania wodoru, zaprosił do
realizowanego przez siebie projektu grupę ekspertów tworzących niegdyś rdzeń
zespołu AGH Racing Team oraz firmę
Riot Technologies. Celem było wspólne
stworzenie demonstratora – jeżdżącego
laboratorium, w którym w warunkach

Olga Michnikowska

Pamiątkowe zdjęcie XXXV Seminarium KNM
30

Premiera naszego „PREMIERA”

• miesięcznego stażu w firmie WCBKT
dla: Izabeli Długołęckiej, Emila Ganuszko i Karola Kończalskiego.
Prorektor ds. studenckich WAT przyznał dwie nagrody specjalne za pracę na
rzecz organizacji XXXV Seminarium KNM
dla Izabeli Długołęckiej, Karola Kończalskiego i Emilii Minakowskiej. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach, podsumowanych przez Dziekana WME, który podziękował uczestnikom za udział, wyrażając
jednocześnie nadzieję na spotkanie w przyszłym roku, na XXXVI Seminarium KNS
Wydziału Mechanicznego.
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Fot. Daniel Prusak, Izabela Kunce

z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie za referat pt. Modelowanie i analiza wytrzymałości łopatki
III stopnia sprężarki silnika K-15
–– za walory poznawcze pracy: praca Darii Trojnar i Emilii Guźlińskiej
z Akademii Morskiej w Gdyni za referat pt. Analiza sposobów łagodzenia
negatywnego wpływu wód balastowych
na środowisko; praca Weroniki Kruszelnickiej i Oli Madej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy za referat pt. Analiza
możliwości zasilania aktywnych znaków drogowych przez instalacje OŹE.
Dodatkową nagrodę za wyróżniającą
się pracę zespołową przyznano zespołowi w składzie: Janusz Kluczyński, Dawid
Puton, Rafał Wieczorek, Marek Grzelec,
Piotr Sienkiewicz za referat Jednoosiowy
Robot Rozpoznawczy – wersja 1.0. Komisja
oceniająca prace prezentowane w ramach
konkursu, w porozumieniu ze sponsorami, przyznała również wyróżnienia w postaci staży:
• rocznego stażu w firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o. dla Emilii Minakowskiej
• miesięcznego stażu w firmie ITS dla
Sławomira Grycuka, Marcina Milewskiego i Łukasza Mórawskiego

Fot. Grzegorz Rosiński

referat pt. Inteligentny system sterowania pneumatycznym układem napędowym pojazdu; Mateusz Ziubiński
z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie za referat pt. Eksploatacyjne zużycie opon a powstawanie
aquaplaningu
–– za walory militarne pracy: Filip Krupski z Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni za referat pt. Analiza wytrzymałościowa kadłuba pojazdu podwodnego typu Micro ROV; Emilia Minakowska z Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie za referat
pt. Projekt wstępny amfibii ratowniczej;
Miroslav Pagáč z z Akademii Wojskowej w Liptovským Mikulášu na
Słowacji za referat pt. Improvement
project of stationary workshop
–– za walory naukowe pracy: Karol Cieślik z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za referat pt. Badania identyfikacyjne parametrów
sprężysto-tłumiących zespołu siłownika i elastycznych przewód hydraulicznych manipulatora antropomorficznego; Olga Michnikowska z Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie za referat pt. Bezpieczeństwo
dziecka przewożonego w foteliku samochodowym; Wojciech Wdowiński
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„drogowych” można by było testować
proponowane i wypracowane w WAT
rozwiązania do magazynowania wodoru
w fazie stałej. Od początku nie było mowy
o kolejnym pojeździe na „odnawialne energie” straszącym wyglądem przechodniów.
W wyniku 6 miesięcy ciężkiej pracy powstał spektakularny pojazd o nowatorskiej
konstrukcji układu zasilania i niepowtarzalnym wyglądzie – HYDROCAR PREMIER.
Najważniejszy z punktu widzenia
WAT element pojazdu to prototyp nowatorskiego zbiornika pozwalający gromadzić wodór w fazie stałej (w metalicznym proszku). Zapewnia on, z powodu
zastosowanego unikalnego rozwiązania
inżynierskiego, możliwość szybkiego ładowania, co nie jest typowe dla tego typu
układów. Zbiornik jest skalowalny i na tyle
uniwersalny, że można w nim zastosować
różne materiały absorbujące wodór. Gaz
ten zamieniany jest na prąd elektryczny
przy pomocy ogniwa paliwowego (o relatywnie niskiej mocy) pracującego w ukłaGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

dzie hybrydowym, tzn. doładowującym
akumulatory pojazdu. Akumulatory zasilają
cztery niezależnie sterowane, chłodzone
cieczą silniki – każdy napędzający jedno
koło samochodu. Zastosowanie wydajnych
akumulatorów pozwala osiągnąć wysoką
moc układu napędowego, natomiast zastosowanie ogniwa paliwowego pozwala
na zwiększenie jego zasięgu.
Należy wspomnieć, że samochód został zaprojektowany i wykonany od podstaw przez ekspertów doświadczonych
w budowie samochodów
wyścigowych w klasie formuła student (AGH Racing Team) oraz systemów mechatronicznych
(RIOT Technologies spin-off AGH). Zarówno jego
bryła, konstrukcja nośna,
jak i układ napędowy nie
są bazowane na żadnej komercyjnie czy niekomercyjnie dostępnej konstrukcji.
Obecnie samochód
znajduje się w fazie pierwszych testów. Prowadzone są również intensywne prace nad systemami pozwalającymi na jego autonomiczną (bez kierowcy)
jazdę na podstawie.
Kierownikiem projektu był prof. dr
hab. inż. Leszek Jaroszewicz z Wydziału
Nowych Technologii i Chemii.
Za pracę nad badaniami materiałów
do przechowywania wodoru oraz prototypów zbiorników na wodór odpowiedzialny był zespół w składzie:
• mjr dr inż. Marek Polański – WTC
(koordynator tematu)
• prof. dr hab. inż. Andrzej Panas – WML
• dr hab. inż. Tomasz Czujko – WTC
• mjr dr inż. Paweł Płatek – WML
• dr inż. Dariusz Siemiaszko – WTC
• mgr inż. Tomasz Pogorzelski – WML
• por. mgr inż. Bartosz Fikus – WML
• mgr inż. Sławomir Dyjak – WTC
• mgr inż. Izabela Kunce – WTC
• mgr inż. Katarzyna Witek – WTC
• inż. Paulina Kuziora – WTC.

Za pracę nad projektem pilotażowym
prototypu samochodu odpowiedzialny był
zespół konstruktorski:
• mgr inż. Michał Bełzowski – ekspert
zewnętrzny/AGH Racing Team
• mgr Stefan Hamiga – ekspert zewnętrzny/projektant wzornictwa przemysłowego
• mgr inż. Władysław Hamiga – ekspert
zewnętrzny/AGH Racing Team
• inż. Paweł Jabłoński – ekspert zewnętrzny/AGH Racing Team
• mgr inż. Kacper Zioło – ekspert zewnętrzny/AGH Racing Team
• inż. Jan Żarów – ekspert zewnętrzny/
AGH Racing Team
• mgr inż. Grzegorz Góra – AGH (student studiów III stopnia)
• dr inż. Grzegorz Karpiel – AGH/RIOT
Technologies
• dr inż. Daniel Prusak – AGH/RIOT
Technologies.
Budowa pojazdu z napędem wodorowym zrealizowana została jako pokaz
technologii w ramach projektu POIG
01.03.01-14-016/08 prowadzonego w Wojskowej Akademii Technicznej.
Marek Polański

Spis treści

31

loża studentów

ROYAL NETHERLANDS MILITARY ACADEMY EXCHANGE

NAJNOWSZE PUBLIKACJE
REDAKCJI WYDAWNICTW WAT

www.wat.edu.pl

Fot. Archiwum WAT

W dniach 10–17.04.2016 uczestniczyłyśmy w wymianie kulturowej organizowanej przez kadetów
Królewskiej Akademii Wojskowej
w Bredzie. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali również
studenci wojskowi z takich krajów
jak: Francja, Austria, Wielka Brytania czy Belgia.
Głównym celem programu organizowanego przez Królewską Akademię Wojskową była wymiana doświadczeń studentów z różnych uczelni wojskowych Europy,
dlatego też pierwszy dzień spędziliśmy
głównie na poznawaniu siebie nawzajem.
Wzięliśmy udział w zwiedzaniu siedziby
Akademii, która mieści się w zabytkowym zamku królewskim zaadaptowanym
na potrzeby uczelni wojskowej, a także
poznaliśmy bardzo ciekawą historię szkoły oraz miasta. Ciekawy i zasługujący na
uwagę jest fakt, że Breda (29 października
1944 roku) została wyzwolona spod niemieckiej okupacji przez polskich żołnierzy
pod dowództwem generała Maczka. Wydarzenie to spowodowało, że nasza wizyta w Holandii miała również wymiar bardziej osobisty. Byłyśmy zaszczycone mogąc
odwiedzić cmentarz, na którym zostało
pochowanych tak wielu polskich żołnierzy, którzy przyczynili się do odzyskania
wolności ludności goszczącego nas miasta.
Kolejnym, bardzo ciekawym punktem
naszej wymiany była wycieczka rowerowa
szlakiem operacji „Market-Garden”. Mieliśmy możliwość zobaczenia miejsca lądowania oddziałów biorących udział w największej operacji powietrznodesantowej
II wojny światowej. Znaczącą rolę w tej
bitwie odegrała polska Samodzielna BryGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

gada Spadochronowa gen. Sosabowskiego.
Pamięć poległych pod Arnhem żołnierzy
uczciliśmy podczas ceremonii na cmentarzu wojskowym w Oosterbreek. Biorąc
pod uwagę fakt, że znaczną część ofiar
stanowili Brytyjczycy oraz Polacy, przedstawicielom tych dwóch delegacji przypadł
w udziale zaszczyt złożenia wieńca przed
pomnikiem poległych. Delegacje z pozostałych państw oddały cześć ofiarom poprzez uhonorowanie ich minutą ciszy.
Pomimo licznych odniesień do przeszłości, nasz pobyt w Holandii nie skupiał
się wyłącznie na historycznych aspektach.
Mieliśmy również możliwość zapoznania
się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w szkoleniu wojsk
holenderskich. W tym celu odwiedziliśmy
bazę wojskową w Woensdrecht. Podczas
pobytu w jednostce został nam zaprezentowany sprzęt wykorzystywany przez Siły
Powietrzne Holandii do gaszenia pożarów statków powietrznych. Gospodarze
zadbali o to by wizyta była niezapomniana i umożliwili nam czynny udział w codziennych ćwiczeniach żołnierzy-strażaków. Naszym zadaniem było wydostanie
się z płonącego budynku oraz znalezienie
wyjścia z labiryntu, który imitował warunki, w jakich znajduje się człowiek podczas
pożaru. Warto wspomnieć, że w takich
treningach regularnie biorą udział kadeci
z Królewskiej Akademii Wojskowej.
Ogromne wrażenie wywarła na nas
wizyta w muzeum w Soesterberg, które
mieści się w miejscu dawnej bazy lotniczej.
Jest ono bardzo nowoczesne, mogłyśmy
zapoznać się z historią bitew toczonych
na terytorium Holandii na przestrzeni
wieków, jak również ze sprzętem, którym
obecnie posługują się nie tylko żołnierze

holenderscy, ale i większość państw członkowskich NATO. Na wystawach można
było podziwiać niezliczoną liczbę samolotów, czołgów, helikopterów oraz różnego
rodzaju sprzęt wojskowy.
Wojskowej atmosferze oraz dyscyplinie towarzyszyły również momenty beztroski, podczas których kadeci ze
wszystkich krajów mogli się wymienić wojskowymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami co do prowadzenia szkolenia w armiach rodzimych krajów. Miło wspominać
będziemy integracyjne zabawy sportowe
takie jak bubble football i sumo wrestling
oraz wizytę na lodowisku. Studenci Królewskiej Akademii Wojskowej zapewnili organizację na najwyższym poziomie.
Zadbali, byśmy czas spędzony w Bredzie
spożytkowali w sposób jak najciekawszy
i najbardziej efektywny oraz jak najdokładniej zapoznali się z kulturą holenderską i zwyczajami panującymi w ich armii.
Zasadniczą różnicą w sposobie szkolenia podchorążych w armii polskiej i holenderskiej jest sposób prowadzenia podstawowego szkolenia wojskowego. Studenci
Królewskiej Akademii Wojskowej przez
6 miesięcy poznają elementarne zagadnienia i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w wojskowym świecie. W tym
czasie kadeci mieszkają we wspólnych
dziesięcioosobowych izbach, co ma na celu
wytworzyć pomiędzy nimi więź i ułatwić
współdziałanie w warunkach bojowych.
Po zakończeniu podstawowego szkolenia
wojskowego podchorążowie mają możliwość zakwaterowania się w jednoosobowych pokojach, ulokowanych w budynku
przeznaczonym wyłącznie dla kadetów.
Czynności poranne podchorążych wyglądają inaczej niż w naszej Akademii.
Spis treści
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ny budżet, który opiera się na części środków
statutowych Koła, dofinansowaniu z budżetu
inicjatyw studenckich oraz prywatnych dotacjach. Nad całym przedsięwzięciem czuwa
opiekun Koła – dr inż. Kamil Sybilski. Pomoc
merytoryczną otrzymujemy od wszystkich
pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry. Głównym założeniem naszego udziału
w formule jest rozwój naukowy i techniczny
członków zespołu, a przy tym dobra zabawa! Wszystkich zainteresowanych studentów
naszej uczelni gorąco zachęcam do udziału
w projekcie, jest mocno interdyscyplinarny
i poszukujemy specjalistów z różnych dziedzin, takich jak zarządzanie, marketing, elektronika czy materiałoznawstwo.

Pobudka jest o godzinie 7, następnie
odbywa się apel i śniadanie, które każdy
z podchorążych spożywa na własny koszt.
W planie dnia nie jest ujęty poranny rozruch fizyczny, ponieważ każdy z podchorążych indywidualnie dba o swoją kondycję.
Naród holenderski cechuje samodyscyplina, która przekłada się na życie kadetów w szkołach wojskowych. Oficerowie w każdej chwili służą radą i pomocą,
jednak to od podchorążych wymaga się
podejmowania kluczowych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności zarówno za
porażki, jak i sukcesy pododdziału. Starsze roczniki pilnują, aby młodsi, mniej doświadczeni koledzy przestrzegali zasad
żołnierskiego zachowania oraz zwracają
uwagę na utrzymanie porządku w pokojach oraz w budynku kompanii.

Mariusz Jabłecki – inicjator projektu:
Inspiracją do rozpoczęcia projektu były
oczywiście pasja do motoryzacji oraz chęć
działania. Najważniejszym powodem rozpoczęcia prac nad Formułą Student jest chęć
rozwoju oraz nauki. Niesamowitą korzyścią
uczestnictwa w zespole jest praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach oraz satysfakcja z tego, że podzespoły
przez nas zaprojektowane zostaną wytworzone i przetestowane. Jest to wspaniała okazja
do połączenia wiedzy ze studiów z „żywą
konstrukcją”.

Tydzień ten był pod każdym względem
wyjątkowy dla wszystkich, również dla kadetów z Holandii, którzy byli zobligowani
do przygotowania corocznego uroczystego balu. Organizacja obejmowała zbudowanie całej scenerii w tematyce balu (tematem była Bella Italia), dekoracji, ułożenia
menu oraz zaproponowania odpowiedniej
muzyki. Gala, w której również mieliśmy
zaszczyt uczestniczyć i reprezentować
naszą Akademię, była dopełnieniem całego wspaniałego i pełnego wzruszających
chwil tygodnia.
st. kpr. pchor. Milena Gosławska
kpr. pchor. Joanna Biskup

Ze względu na bardzo rygorystyczny regulamin oraz wysoki koszt stworzenia bolidu
zdecydowaliśmy się na wykonanie prototypu.
Niesie to za sobą ogrom korzyści. Zależy nam
między innymi na tym, aby sprawdzić kilka
rozwiązań konstrukcyjnych, zanim zostaną
wykorzystane w docelowym modelu. Poza
tym prototyp umożliwi trening kierowców oraz
zmotywuje do dalszej pracy nad jeszcze lepszym pojazdem. Do budowy prototypu została wykorzystana konstrukcja rurowa ze stali
S235. Jednostka napędowa pochodzi z motocykla Honda CBR 600. Gabaryty oraz zastosowane materiały zapewniają nam masę pojazdu na poziomie 300 kg. Biorąc pod uwagę
te aspekty, jednoznacznie można stwierdzić,
że pojazd będzie posiadał niesamowite osiągi,
nieporównywalne z samochodami miejskimi.

Jakub Badeński – inicjator projektu:
Jesteśmy na etapie projektowania geometrii zawieszenia do stworzonej przez nas
prototypowej ramy. Później musimy zająć się
układem kierowniczym oraz układem przeniesienia napędu.
Zawody podzielone są na 2 klasy:
1. przedstawienie pełnej dokumentacji oraz
stworzenie bolidu zgodnego z regulaminem
2. przygotowanie pełnej dokumentacji bolidu bez prezentacji pojazdu.
W 2017 roku mamy zamiar wystartować
w klasie drugiej, co pozwoli nam zweryfikować nasz projekt z wymaganiami sędziów
i zapoznać się z realiami zawodów. Ponadto za start w klasie drugiej przyznawane są
punkty, które ułatwiają później start w klasie
pierwszej. Pełne uczestnictwo w zawodach
planujemy na 2018 rok.
Zespół Formuły Student na Wojskowej Akademii Technicznej, działający pod
nazwą WAT Racing Team, tworzy wiele osób, które wspierają projekt. Każdy
z członków chciałby zobaczyć bolid z napisem WRT na starcie, a tym bardziej na
mecie, tak prestiżowych zawodów. To
może się udać, bo wszyscy działają razem,
a wspólnymi siłami jesteśmy w stanie również wygrać te zawody.
Śledźcie nasz fanpage na Facebooku.
Tam dowiecie się na jakim etapie jesteśmy teraz. Czekamy na Was!
www.facebook.com/WATRacingTeam
Artur Cisak
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siebie bolidów, sięgają 1998 roku, kiedy
w Wielkiej Brytanii dwa samochody amerykańskie i dwa brytyjskie wzięły udział
w pewnej imprezie. Od tamtego czasu
zawody odbywały się pod koniec każdego roku akademickiego. Teraz w zawodach bierze udział ponad 130 uczelni z 30
krajów. Wojskowa Akademia Techniczna
będzie kolejną, która dołączy do grona
zespołów Formuły Student.
Wśród Członków Koła Naukowego
Mechaniki i Informatyki Stosowanej (KN
MiIS) są osoby, które podjęły pierwsze
kroki w kierunku zaprojektowania własnego bolidu.
Aleksandra Szafrańska – przewodnicząca KN MiIS:
Koło zostało założone na początku
2008 roku. Zrzesza studentów Wojskowej
Akademii Technicznej na wszystkich stopniach
studiów. Celem naszej działalności jest rozwój zainteresowań oraz aktywności naukowej
studentów w obszarze mechaniki.

Członkiem Koła jestem od dwóch
lat, stanowisko przewodniczącej objęłam
w 2015 roku.
W tym roku grupa studentów naszego
zrzeszenia postanowiła, w ramach swojej
działalności w Kole, rozpocząć pracę nad Formułą Student. Jest to dla nas nie lada wyzwanie, ale dzięki wiedzy i umiejętnościom, które
zdobyliśmy na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej mogę
śmiało stwierdzić, że w tej dziedzinie możemy dużo ciekawych rozwiązań zaproponować. Katedra, w której realizujemy większość zajęć w ramach specjalności, dysponuje
dużą ilością obrabiarek, dzięki czemu jesteśmy w stanie wytworzyć niektóre części do
bolidu samodzielnie. Ponadto mamy dostęp
do najlepszych systemów CAD i CAE. W tej
chwili skupiamy się na zbudowaniu pierwszego prototypu oraz na promowaniu projektu.
Jednocześnie rozpoczęliśmy pracę nad konstrukcją nowej ramy, która docelowo będzie
wykorzystana w trakcie zawodów. Staramy się
możliwie najefektywniej wykorzystać dostępGŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Fot. WAT Racing Team

Oglądałem kiedyś wyścig Formuły 1
i z każdym okrążeniem myślałem, aby
wsiąść za kółko takiej maszyny. Turbodoładowane jednostki V6 jadące z prędkościami, przy których nie wyobrażam sobie
panowania nad samochodem. Opływowe
formy w kształcie klina. Wciąż żywa idea
wielkiego Colina Chapmana i Lotusa 79,
gdzie aerodynamika była już nauką opanowaną. Sportowe sylwetki – pozostawiające
za sobą charakterystyczny świst zmieszany z dźwiękiem równo pracującego silnika spalinowego – są symbolem prędkości.
Te maszyny tworzą z pasji inżynierowie,
którym nie może brakować wiedzy i kreatywności. Technologia udoskonala je od
1950 roku, kiedy to zorganizowano pierwsze wyścigi Formuły 1. Każdy pojazd jest
przemyślany i dokładnie zaprojektowany.
Dzisiaj bolidy na wzór F1 wykonują także młodzi studenci – pełni pasji i zaangażowania.
Początki, kiedy to studenci zaczęli startować w wyścigach zbudowanych przez

Fot. Archiwum WAT

Formuła Student – WAT Racing Team przygotowuje się do startu

WAT Racing Team (od lewej): Mariusz Jabłecki, Arkadiusz Parys, mgr inż. Michał Tomaszewski, Jakub Badeński, Artur Cisak, inż. Aleksandra Szafrańska,
mgr inż. Tomasz Szafrański, dr inż. Kamil Sybilski
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Udany występ naszych pływaków w Poznaniu

W weekend 9–10.04 br. pływacka reprezentacja naszej Alma Mater
rywalizowała ze studentami z całego kraju na Akademickich Mistrzostwach Polski w Poznaniu. Zawody
odbywały się (już po raz trzeci) na
basenie w kompleksie sportowym
Term Maltańskich. Nasza drużyna
wróciła z licznymi rekordami indywidualnymi i uczelni oraz z workiem
medali. Czternastu reprezentantów
Wojskowej Akademii Technicznej rywalizowało z blisko tysiącem studentów z całej Polski.

Jakub Badysiak, Michał Choiński, Mateusz
Kowalski) zdobyły złote medale w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych.
Sztafeta pań 4 × 50 m stylem dowolnym
(w składzie: sierż. pchor. Paulina Falba,
Ismena Dobrosielska, Zuzanna Piersa, Kamila Falacińska) uplasowała się na równie
wysokim drugim miejscu podium wśród
uczelni społeczno-przyrodniczych.

Na szczególne wyróżnienie zasługują
nasi dwaj multimedaliści: sierż. pchor. Cezary Rams oraz Michał Choiński, którzy
oprócz złota za starty drużynowe wywalczyli jeszcze po dwa medale w konkurencjach indywidualnych. Cezary Rams
zdeklasował rywali pozostałych uczelni
społeczno-przyrodniczych na 100 m stylem zmiennym, zajmując tym samym najwyższe miejsce na podium. Podchorąży
ponadto wywalczył w zaciętym pojedynku
drugie miejsce w rankingu uczelni społeczno-przyrodniczych w konkurencji 50 m
stylem dowolnym. Równie imponującymi
wynikami może pochwalić się Michał Choiński, który zdobył pierwsze miejsce w klasyfikacji uczelni na dystansie 50 m stylem
grzbietowym oraz drugie miejsce w konkurencji 50 m stylem motylkowym. Obaj
panowie wywalczyli miejsca w obu swoich konkurencjach w finałach B i reprezentowali Wojskową Akademię Techniczną
w popołudniowych starciach najlepszych
zawodników. Oprócz nich na podium stawali również Jakub Badysiak – 3 miejsce
w konkurencji 100 m stylem klasycznym
w rankingu uczelni, a także Jan Sobotka –
2 miejsce w rankingu uczelni na dystansie
50 m stylem grzbietowym. W klasyfikacji
ogólnej drużyna męska zajęła 1 miejsce
wśród uczelni społeczno-przyrodniczych.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy
sukcesów!

st. kpr. pchor. Magdalena Serdyńska walczy w przysiadzie (70 kg)

Do niewątpliwych sukcesów należy
zaliczyć start dwóch sztafet męskich oraz
sztafety żeńskiej. Zarówno sztafeta panów
4 × 50 m stylem dowolnym (w składzie:
sierż. pchor. Cezary Rams, szer. pchor.
Jarosław Kawerski, plut. pchor. Łukasz
Zawrotny, Mateusz Gałecki), jak i 4 × 50 m
stylem zmiennym (w składzie: Jan Sobotka,

Fot. KU AZS WAT, Archiwum WAT

W dniach 13–15 maja br. zawodnicy Sekcji Trójboju Siłowego
KU AZS WAT,pod opieką trenera
mgra Waldemara Stangreta, wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym.
Po raz drugi gospodarzem zawodów
był KU AZS Uniwersytetu Śląskiego.
Najlepszą uczelnią w klasyfikacji generalnej okazała się Wojskowa Akademia Techniczna, która – po raz
pierwszy w historii –zdobyła złoto
w klasyfikacji generalnej AMP.
WAT Akademickim Mistrzem Polski!
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Fot. KU AZS WAT

Wielki sukces trójboistów z KU AZS WAT

W zawodachwzięło udział 224 zawodników i 21 zawodniczek z 45 uczelni w Polsce. Dodatkowo po raz pierwszy rozegrane zostały zawody o Puchar Zarządu
Głównego AZS w Trójboju Siłowym Kobiet. Z sekcji KU AZS WAT w Pucharze
wystartowała st. kpr. pchor. Magdalena
Serdyńska w kategorii wagowej 57 kg.
W przysiadzie zaliczyła trzy podejścia,
osiągając najlepszy wyniki 80 kg. W wyciskaniu leżąc osiągnęła wynik 37,5 kg, po
spalonym ostatnim podejściu do ciężaru
40 kg. Natomiast w trzecim boju, tj. martwym ciągu, Magda zaliczyła trzy podejścia z końcowym wynikiem 95 kg. Wynik
osiągnięty w trójboju zapewnił jej brązowy
medal. Warto podkreślić, że Magda dopiero zaczyna swoją przygodę ze sportami
siłowymi, a start w Pucharze był jej pierwszym krokiem w zawodach. Jednakże na
podstawie tegoż startu oraz podejścia do
treningu można prognozować pozytywny
rozwój jej kariery w trójboju siłowym.
W kategorii wagowej 66 kg pierwszego dnia zawodów wystartował szer. pchor.
Grzegorz Krzemiński. Jego najlepsze wyniki osiągnięte podczas startu to: przysiad – 140 kg, wyciskanie leżąc – 110 kg
oraz martwy ciąg – 170 kg. Uzyskany rezultat w trójboju to 420 kg, który pozwolił
na zajęcie II miejsca w klasyfikacji uczelni
społeczno-przyrodniczych oraz VII miejsca w klasyfikacji generalnej. Był to pierwszy start tego zawodnika w AMP.
W kategorii 74 kg wystartował sierż.
pchor. Daniel Ilczyszyn, doświadczony
i utytułowany zawodnik sekcji, zdobywając
po zaciętej walce I miejsce w klasyfikacji
generalnej oraz I miejsce w kategorii uczelni
społeczno-przyrodniczych. Daniel osiągnął
wynik 215 kg w przysiadzie, w wyciskaniu
leżąc – 147,5 kg oraz w martwym
ciągu – 257,5 kg (rekord akademicki).
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Łączny wynik z trzech bojów, tj. 620 kg,
świadczy o wielkim potencjale tegoż
zawodnika.
W tym samym dniu swój debiut w startach w AMP miał Piotr Skrobek, który rywalizował w kategorii 83 kg. Po trzech zaliczonych podejściach w przysiadzie Piotr
wywalczył swój najlepszy wynik życiowy
– 205 kg. W wyciskaniu leżąc uzyskał wynik 127,5 kg w trzecim podejściu, po spalonym drugim boju na takim samym ciężarze. W martwym ciągu najlepszy wynik
jego startu to 220 kg. Uzyskany rezultat
w trójboju (552,5 kg) pozwolił na zdobycie
II miejsca w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych.
Jako ostatni tego dnia, w godzinach
wieczornych, w kategorii 93 kg rywalizował kpr. pchor. Mateusz Czechyra, który
– pomimo niepełnej dyspozycji zdrowotnej – pokazał ogromną siłę woli i hart
ducha podczas swojego startu. W konsekwencji zdobył III miejsce w klasyfikacji
generalnej oraz II miejsce w ww. rankingu
uczelni. W swoich najlepszych podejściach
Mateusz osiągnął kolejno: 260 kg w przysiadzie, 170 kg w wyciskaniu leżąc (rekord
życiowy na zawodach) oraz niewiele brakowało, aby wyrównał swój rekord w martwym ciągu – 290 kg w trzecim podejściu.
Pozostał zatem wynik z drugiego zaliczonego boju z ciężarem 280 kg. Łączny jego
wynik w trójboju to 710 kg.
W niedziele w kategorii 105 kg startowało dwóch zawodników z sekcji KU
AZS WAT. Jako pierwszy swoje podejścia
rozpoczął Marcin Bogacki, który niedawno
dołączył do drużyny. W przysiadzie osiągnął założony przez siebie maksymalny
wynik – z ciężarem 230 kg, w wyciskaniu
leżąc w drugim podejściu zaliczył najlepszy swój wynik tych zawodów – 160 kg.
W trzecim boju zaliczył trzy podejścia

i zakończył bój z wynikiem 240 kg. Łącznie
zaliczone podejścia w trójboju dały wynik
630 kg, który pozwolił na zajęcie przez
zawodnika III miejsca w kategorii uczelni
społeczno-przyrodniczych.
Drugi zawodnik w kategorii 105 kg – Paweł Kawalerski, zaliczył udany start w AMP
i ustanowił swoje nowe rekordy życiowe
podczas tych zawodów. W przysiadzie zaliczył 280 kg w trzecim podejściu, w wyciskaniu leżąc – 175 kg oraz w martwym
ciągu – 265 kg. Zaliczone razem podejścia
w trójboju dały wynik 720 kg, który wystarczył na zajęcia II miejsca w rankingu
uczelni i IV miejsca w klasyfikacji generalnej (różnica 2,5 kg z wynikiem trzeciego
zawodnika).
Jako ostatni zawodnik mistrzowskiego
zespołu na podium wyszedł Piotr Sadowski, który startował w kategorii 120 kg.
Najlepszy junior i trzeci wśród seniorów
trójboista w Polsce osiągnął (po raz kolejny) najlepszy wynik podczas tychże AMP,
wygrywając również w klasyfikacji Wilks’a oraz, po raz trzeci z rzędu, zdobywając
I miejsce w klasyfikacji generalnej i uczelni.
Ustanowił również akademickie rekordy
Polski we wszystkich konkurencjach: przysiad – 330 kg, wyciskanie leżąc – 215 kg,
martwy ciąg – 315 kg. Łącznie w trójboju
osiągnął rekordowy wynik 860 kg. Wynik
ten niewątpliwie świadczy o wielkiej klasie
tego zawodnika.
Trójbój siłowy to sport wymagający
cierpliwości i systematyczności, a przede
wszystkim właściwie zaplanowanego oraz
przemyślanego treningu. Dlatego podczas
cyklu treningowego, a zwłaszcza bezpośredniego przygotowania startowego, bardzo ważne jest wsparcie trenera, który
potrafi poprowadzić swoich zawodników
w odpowiednim kierunku. Sekcja Trójboju
Siłowego WAT niewątpliwe potrafi łączyć
talent, chęci i zapał zawodników z wiedzą
i doświadczeniem trenera, co przynosi
pozytywny skutek w postaci sukcesów
nie tylko na terenie Polski, lecz również
na arenie międzynarodowej. Miejmy nadzieję, że wskazane przyczyny pozwolą
na kolejne zwycięstwa, a następny sprawdzian dla czołówki sekcji już niebawem,
czyli Mistrzostwa Świata TSK federacji
IPF w Texasie, które odbędą się w dniach
19–26 czerwca 2016 r.
Paweł Kawalerski
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Żagle WAT na Akademickich Mistrzostwach Polski
wym prowadzeniu wyścigów, to ostatecznie nie wrócili z pustymi rękoma.
Pośród uczelni społeczno-przyrodniczych naszym załogom udało się wypływać trzecie miejsce i przywieźć
z Mazur brązowy medal.

Pierwsza załoga, ścigając się przez dwa
dni w finałowej złotej grupie, nie miała już
tak łatwo jak w dniu eliminacyjnym. Choć
nasi reprezentanci mieli perfekcyjne starty i przez pierwszych kilkaset metrów
byli zdolni niezmiennie utrzymywać się
w pierwszej piątce poszczególnych wyścigów, to niestety – głównie za sprawą lżejszych, sportowych kadłubów – na trasie
regat zwycięzcy mieli znacznie lepszą prędkość i kąt na wiatr. To powodowało, że
pływający bezbłędnie Igor Derwich wraz
z perfekcyjnie pracującą załogą Łożyńskiego i Taraura, nie byli w stanie utrzymać
tempa przeciwników. Panowie Podchorążowie skończyli zawody na dwudziestym
siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej, będąc najlepszą załogą regat na jachcie typu Omega Standard.
Żeglarski zespół AZS WAT startował
pod opieką i z pomocą mgr. Zdzisława
Czajko z SWF oraz kierownika ośrodka
szkoleniowego WAT w Zegrzu Pana Wiesława Janczarka.
Więcej informacji, zdjęć i relacji mogą
państwo znaleźć na stronie:
facebook.com/zagleWAT

W dniach 17–20 maja 2016 roku
w Poznaniu odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek
i Ośrodków Informacji Naukowej.
Organizatorem tegorocznego Forum
była Centralna Biblioteka Wojskowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka Główna Akademii Obrony
Narodowej oraz Biblioteka Główna
Wojskowej Akademii Technicznej.
Obrady XII Forum otworzyła st. kustosz dypl. mgr Krystyna Piwowarska,
Zastępca Dyrektora CBW ds. Informacji
Naukowej i Opracowania Zbiorów, która przedstawiła zasadnicze cele Forum.
Czterodniowe obrady poświęcone były
m.in. następującym zagadnieniom:
• skutecznego prowadzenia rzecznictwa
w bibliotece;
• aktywności bibliotekarzy w sieci;
• organizacji i zrządzania współczesną
biblioteką;
• prawa autorskiego dla bibliotekarzy w kontekście Otwartej Nauki
i zmian w ustawie o prawie autorskim
po 2015 r.;
• informacji dotyczących międzynarodowego projektu International Librarians Network;
• komunikacji naukowej w środowisku
cyfrowym, w tym m.in.:
–– udostępniania danych w Internecie
lub wewnętrznym repozytorium;
–– zarządzania procesem digitalizacji,
udostępniania zasobów i wieczystej
archiwizacji;
–– kolekcji cyfrowych w chmurze.

Adam Łożyński

Fot. KU AZS WAT, Adam Łożyński

Największe krajowe regaty studentów już za nami. Jak co roku honoru uczelni wojskowych broniły dwie
załogi Wojskowej Akademii Technicznej. Choć w klasyfikacji generalnej nasza drużyna nadal musi obchodzić się
smakiem i poprzestawać na chwilo-

Zawody rozpoczęły się we wtorek
31 maja od rundy eliminacyjnej. Cała stawka sześćdziesięciu dziewięciu załóg została
podzielona na dwie floty A i B. Nasze załogi zostały rozdzielone. Pierwszej załodze
WAT-u w składzie st. szer. pchor. Adam
Łożyński, plut. pchor. Marek Taraur z mistrzowskim sterem st. szer. pchor. Igora
Derwicha udało się zająć dziesiąte miejsce we flocie A. Mieszcząc się w pierwszej
połowie, i to wysoko, uzyskali awans do
złotej grupy finałowej.
Drugi nasz zespół tego dnia nie cieszył
się aż tak znakomitą dyspozycją i tym samym Paula Grzegory, Karolina Król z plut.
pchor. Jakubem Skonecznym za sterem
zajęli dwudzieste siódme miejsce we flocie B i – będąc w drugiej połowie grupy
eliminacyjnej – nie uzyskali awansu do
złotej floty. W dwóch kolejnych dniach
kontynuowali zmagania w grupie srebrnej
i zakończyli ostatecznie zawody na pięćdziesiątym czwartym miejscu.

XII Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek
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Pierwszym prelegentem był dr hab.
Artur Jazdon, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił sposób organizacji,
procedury oraz strategię zarządzania Biblioteką UAM. Realizacja zadań w Bibliotece Uniwersyteckiej opiera się przede
wszystkim na założeniu, że jest to organizacja społeczna i uczestnicząca. Ciągłe
zmiany pod wpływem obserwacji otoczenia, elastyczność procedur i wewnętrznej
organizacji czy zarządzanie pod kątem wymogów ekonomii – to jedynie wybrane
czynniki, które determinują funkcjonowanie współczesnych bibliotek. Budowanie
tożsamości, dbanie o instytucję biblioteki
jako markę i postrzeganie jej w kontekście
podmiotu ekonomii coraz powszechniej
zostaje uznane za tzw. dobrą praktykę –
naturalną konsekwencję projakościowego
zarządzania biblioteką.
GŁOS AKADEMICKI 04–05/2016

Magdalena Gomułka z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła referat
pt.: Rozwój międzynarodowego projektu bibliotekarzy International Librarians Network.
ILN to działający od kilku lat program
mentorski skierowany do bibliotekarzy.
Skupia się on na pomocy w tworzeniu
indywidualnych sieci kontaktów zawodowych. Uczestnictwo w programie polega
na wymianie wiedzy i doświadczeń między
uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów świata. Kontakty profilowane są pod
względem zainteresowań zawodowych.
Mgr inż. Tomasz Parkoła z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawił prezentację pt. Digitalizacja, archiwizacja i udostępnianie zasobów
w sieci PIONIER. W wystąpieniu omówił
proces digitalizacji i jego kluczowe elementy, pakiet oprogramowania DiNGO
– kluczowy element w stymulowaniu rozwoju polskich zasobów cyfrowych, jego
najważniejszych odbiorców i usługę powszechnej archiwizacji.
Dotychczasowa formuła Forum, po raz
pierwszy w tym roku, została rozszerzona
o certyfikowane szkolenia warsztatowe.
Pierwszy z zaplanowanego bloku warsztatów odbył się w Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym. Narzędzia do kompleksowej obsługi procesu
digitalizacji były głównym tematem warsztatów przeprowadzonych przez pracowników Centrum. Ramowy program zajęć
objął: udostępnianie danych w Internecie
lub wewnętrznym repozytorium, zarządzanie procesem digitalizacji i wieczystą
archiwizację, serwis Federacja Bibliotek
Cyfrowych oraz Europeana. Kluczowymi
kwestiami poruszanymi podczas szkolenia

było zarządzanie przebiegiem digitalizacji
i wieczysta archiwizacja, selekcja i udostępnianie wybranych obiektów. Szczegółowe rozwiązania z zakresu digitalizacji
i wieczystej archiwizacji oraz ich zastosowanie w praktyce zostały przedstawione
na przykładzie oprogramowania dLibra
i dMuseion. Warsztaty zostały połączone
ze zwiedzaniem wybranych działów PCSS
m.in. pracowni digitalizacji i serwerowni.
Organizatorem drugiego dnia Forum
była Biblioteka Główna WAT. Uczestnicy
Forum uczestniczyli w dwóch równoległych warsztatach. Program warsztatów
pt. Niech Cię usłyszą! przeprowadzonych
przez Panią mgr Małgorzatę Dąbrowską
z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poruszał zagadnienia z zakresu prowadzenia efektywnego rzecznictwa
zarówno w obrębie macierzystej biblioteki, jak i skutecznych działań skierowanych
na zewnątrz instytucji. Uczestnicy wspólnie analizowali pytania stawiane w trakcie
szkolenia: dlaczego warto pokazywać, jak
istotne problemy użytkowników pomaga
rozwiązać biblioteka; jak umiejętnie dobierać argumenty, aby być bardziej przekonującym dla użytkowników, których
sformułowań używać, a których unikać;
w jaki sposób zbudować krótką wypowiedź przedstawiająca działania biblioteki
i zachęcającą do wsparcia pomysłu.
Drugie warsztaty przewidziane w bloku szkoleniowym BG WAT pt. Chmura
w bibliotece? Biblioteka w chmurze! Narzędzia Google w praktyce prowadzone przez
Panią mgr Katarzynę Drogoś, kierownika
Wydziału Opracowania Zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, prezentowały
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nia i sprzętu, pracy ze zdigitalizowanymi
obiektami, właściwości poszczególnych
wydawnictw drukowanych.
Pani mgr Joanna Potęga, Zastępca Dyrektora Biblioteki Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, omówiła temat
Prawo autorskie w bibliotece w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Zmiany
w konkretnych artykułach zostały przedstawione w kontekście działalności podstawowej bibliotek, takiej jak gromadzenie,
opracowanie i udostępnianie oraz zmian
dozwolonego użytku bibliotek, dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego
czy rozszerzenia praw cytatu.
Pan mgr Grzegorz Kolek, Kierownik
Działu Informatyzacji i Digitalizacji Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej, przedstawił temat: Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Obrony
Narodowej jako przykład pozyskania środków
unijnych. Projekt serwisu po raz pierwszy został zaprezentowany w 2014 roku,
podczas X Jubileuszowego Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji
Naukowej w Gdyni. Wzorem dla pomysłu ogólnopolskiej sieci bibliotek uczelnianych stała się amerykańska sieć Military Education Research Library Network
(MERLN). Szczegółowo zaprezentowane
zostały zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem oraz ich znaczenie
dla nauki i dydaktyki. Poruszono kwestie
problemów oraz propozycje ich rozwiązań w trakcie przygotowywania projektu,
określono okres i koszt realizacji. Na zakończenie tej sesji przedstawiono sprawozdanie z prac zespołu Słownika języka
haseł przedmiotowych nauk o bezpieczeństwie i obronności.

W kończącym XII Forum bloku komunikatów Pani Dorota Raczy – pracownik
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, przedstawiła charakterystykę i zakres działań Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza
Granicami Kraju. W ramach promowania kampanii społecznej ,,Dzień Weterana – szacunek i wsparcie’’ przekazała uczestnikom Forum zaproszenie
do udziału w uroczystościach w dniach
28–29 maja 2016 r.
Konferencja zgromadziła dyrektorów
i kilkudziesięciu pracowników bibliotek resortowych z całego kraju. Forum tworzy
wyjątkową płaszczyznę wymiany wiedzy,
informacji i doświadczeń zawodowych. Tegoroczne obrady udowodniły, że dało ono
również grunt dla projektów i rozwijania
wieloletniej współpracy między bibliotekami wojskowymi i ośrodkami informacji
naukowej. W tym roku, po raz pierwszy
jako współorganizator XII Forum, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny i inspirujący
udział w obradach i życzyć rozwijania nabytych umiejętności w lokalnym środowisku akademickim i wojskowym.

wybrane laboratoria

* W artykule wykorzystano materiały informacyjne i graficzne udostępnione przez Organizatorów
XII Forum.
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zakład Konstrukcji Specjalnych

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium Robotyki

Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych

Zakład Systemów Symulacyjnych
i Wspomagania Dowodzenia

Wodny Tunel Aerodynamiczny

Zakład Geomatyki Stosowanej

Anna Peszel

Fot. Anna Peszel

narzędzia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Program warsztatów obejmował
kwestie oprogramowania Google – jego
narzędzi, kont, polityki prywatności; Dysku – przechowywania danych w chmurze; Kalendarza i planowaniu pracy oraz
Narzędzi (dokumenty, arkusze, formularze) i ich obsługi, przykłady zastosowań
i praktycznego użycia w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz pod
kątem jak najbardziej efektywnego wykorzystania ich w codziennej pracy i specyfiki pracy w chmurze.
Drugi dzień konferencji zakończyła
wizyta w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, po
którym oprowadziła uczestników Pani
mgr Maria Piaskowska – Kierownik Biblioteki Centrum Sił Wojsk Lądowych
w Poznaniu. Była to wyjątkowa okazja
do zapoznania się ze specyfiką szkolenia
tej formacji wojsk, poznania wykorzystywanych urządzeń i nowoczesnych symulatorów walki.
Gospodarzami trzeciego dnia XII Forum były Biblioteka Główna Akademii
Obrony Narodowej oraz Centralna Biblioteka Wojskowa. Pani mgr Anna Szacoń,
pracownik Działu Digitalizacji Zbiorów
i Poligrafii CBW zaprezentowała referat
pt.: Między czcionką a fontem. Praktyczne
aspekty cyfryzacji w kontekście reedycji i popularyzacji zbiorów bibliotecznych. Omówiony został proces przygotowania publikacji:
od wyboru tematu, kwerendy, przekazania materiałów do skanowania, poprzez
wydruk i ponowną selekcję, kończąc na
akceptacji projektu i uzyskanych efektów.
Praktyczne aspekty cyfryzacji dotyczyły
zarówno ogólnych warunków powodzenia
wydawnictwa, jak i kwestii oprogramowa-
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Zapraszamy na uroczystą
promocję oficerską

5 sierpnia 2016 roku
godz. 11:00
plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

