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W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy!

Gdy zbliża się ko-
niec roku, chcemy go-
rączkowo załatwić jak 

najwięcej. W natłoku spraw i obo-
wiązków, wypełniając pilne zadania, 
zapominamy czasem, że najważniej-
szy jest Człowiek: współpracowni-
cy, koledzy, przełożeni i podwładni – 
każdy z nas wkłada swój wysiłek, aby 
wypełnić ważne plany, zalecania i za-
dania, których jest naprawdę dużo. 
Porozumienia, umowy, spotkania, 
konferencje i targi to (spektakularne) 
efekty pracy, którą wykonuje mnó-
stwo osób; pracy, której nie dostrze-
ga się lub szybko o niej zapomina. 
A to właśnie jest kluczem do sukce-
su – realizacji ważnych zadań. O tym, 
że są one wypełniane na bardzo wy-
sokim poziomie świadczą wyróżnie-
nia i nagrody ze strony najwyższych 
przełożonych. Nie zapominajmy, że 
są one efektem pracy zespołowej.

Nie zapominajmy też o tych, 
którzy mogą potrzebować nasze-
go wparcia. Dajmy sobie chwilę nie 
tylko na odpoczynek, ale i refleksję 
oraz radość z pomagania innym.

Życzę Państwu spokojnych, peł-
nych radości i satysfakcji chwil spę-
dzonych w gronie najbliższych.

Do siego roku!

Hubert Kaźmierski
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Zdjęcie na i okładce:
uroczyste obchody Dnia Podchorążego (Fot. Grzegorz Rosiński)

W dniu 9 listopada br. odbył się 
uroczysty apel  z okazji rocznicy 
święta Niepodległości i podsumo-
wania semestru letniego roku aka-
demickiego 2015/2016.

Na podstawie ustawy  z dnia 9 paździer-
nika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej 
oraz rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. 
w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych 
żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów 
i instytucji wojskowych: za uzyskanie 
ocen pozytywnych z egzaminów i zali-
czeń, osiągnięcia z ostatniego semestru 
średniej oceny nie niższej niż 4,51 oraz 
bardzo dobre wykonywanie zadań służ-
bowych rektor-komendant WAT płk dr 
hab. inż. Tadeusz Szczurek wyróżnił:
• tytułem honorowym „Wzorowy 

podchorąży” – 33 kandydatów na 
żołnierzy zawodowych w tym: po 
raz pierwszy 19 kandydatów;  po 
raz drugi – 7; po raz trzeci – 4; 
po raz czwarty – 2; po raz piąty – 
1 kandydata

wyróżnionym rektor wręczył odzna-
ki oraz legitymacje tytułu honorowego 
„Wzorowy podchorąży”,

• za wzorową, godną naśladowania 
postawę żołnierską medalem pa-
miątkowym – 1 kandydata na żołnie-
rza zawodowego

• za godne reprezentowanie uczelni 
w Mistrzostwach Wojska Polskiego, 
Akademickich Mistrzostwach Polski, 
Warszawy i Mazowsza – medalem 
pamiątkowym – 4 kandydatów na 
żołnierzy zawodowych.

Za godne reprezentowanie Wojska Pol-
skiego na arenie międzynarodowej, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej prof. dr. hab. Wojciech Fał-
kowski wyróżnił pismem pochwalnym 
i nagrodą rzeczową 1 kandydata na żoł-
nierza zawodowego.
Zwracając się do podchorążych, zebra-
nych na Placu Apelowym WAT, rektor-
-komendant powiedział: Niepodległość 
nie jest dana raz na zawsze. Nasz naród 
przekonał się o tym w swojej trudnej historii. 
Po 123 latach niewoli, w roku 1918 Polska 
odzyskała niepodległość i ten dzień dzisiaj 
świętujemy. To już 98 rocznica tego dziejo-
wego wydarzenia. Ale wiemy też doskona-
le, że tych 98 lat nie było okresem pełnej 
suwerenności. Niepodległość, suwerenność, 
wolność trzeba sobie wywalczyć. Tak było 
w najnowszej historii Polski, kiedy w roku 
1939 straciliśmy niepodległość w związku 
z agresją hitlerowską i sowiecką na naszą 
ojczyznę. Przeżywaliśmy okres podległości 

w bloku wschodnim – nie z naszej winy i nie 
z naszym przyzwoleniem. Takie były uwa-
runkowania historyczne. Ale Wy, Panie i Pa-
nowie podchorążowie, macie to szczęście, 
że urodziliście się w zupełnie wolnej Polsce, 
po odzyskaniu niepodległości w roku 1989. 
[…] Siły Zbrojne są bardzo ważnym elemen-
tem i narzędziem w utrzymaniu niepodle-
głości i suwerenności państwa. Bardzo się 
cieszę, że wielu z Was zdobywa najwyższe 
trofea, nie tylko w szkoleniu, ale i w innych 
dziedzinach życia, wykazując wielkie zaan-
gażowanie i poświęcenie. W związku z tym 
gratuluję wyróżnionym podchorążym, a tak-
że dziękuję wszystkim za semestr ciężkiej 
pracy. […] Apeluję, aby semestr zimowy był 
równie udany. Apeluję o systematyczność 
w nauce. […] Myślę, że  na podsumowaniu 
semestru zimowego będę miał okazję wrę-
czyć kolejne wyróżnienia i medale. […] Ży-
czę, aby jak najwięcej studentów znalazło się 
w grupie, która w przyszłym roku otrzyma 
tytuł „Wzorowego podchorążego”. Życzę 
Wam, abyście byli dumni, że jesteście w pol-
skiej armii, że na Was spoczywa zaszczytny 
i trudny obowiązek dbałości o niepodległość.
uroczystość zakończyła defilada podod-
działów.

Grażyna Palczak
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PATRiOTYCZNiE i WZOROWO
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Dzien WAt w Grodzisku Mazowieckim...KNBN WAt na Lotnisku chopina
W dniu 26.10.2016 r. Dział Spraw 

Studenckich Wojskowej Akademii 
Technicznej, wspólnie z Dyrekto-
rem Zespołu Szkół Technicznych 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, 
zorganizował w szkole dzień WAT. 
Zarówno dla pracowników, jak 
i uczniów Zespołu Szkół był to wy-
jątkowy dzień.

Współpraca Zespołu Szkół z WAT za-
owocowała przygotowaniem dnia naszej 
uczelni w szkole. Nasi pracownicy zorgani-
zowali cykl wykładów dla uczniów, którzy 
zostali zapoznani przez mgr. inż. Wiesława 
Szczygielskiego z Działu Spraw Studenc-
kich z zasadami rekrutacji do WAT. Bar-
dzo interesujące okazało się spotkanie ze 
studentem WAT, szer. pchor. Bartoszem 
Burakiem, który opowiedział o życiu stu-
denta-podchorążego.

W dalszej części dnia uczniowie wysłu-
chali wykładów dr inż. Aleksandry Dziury 
z Wydziału Nowych Technologii i Chemii 
nt. Węgiel aktywny w ochronie środowiska. 
uczniów zapoznano z wykorzystaniem 
węgla w badaniach naukowych i przemy-
śle. Węgle aktywne stosowane są głów-
nie jako medium oczyszczające w maskach 
przeciwgazowych, filtropochłaniaczach 
i odzieży ochronnej. Materiały te wyko-
rzystywane są procesach adsorpcyjnego 
magazynowania metanu i wodoru oraz 
energii elektrycznej w kondensatorach 
i superkondensatorach. Znalazły również 
zastosowanie w medycynie (do oczyszcza-
nia krwi) oraz w przemyśle chemicznym 
(do oczyszczania gazów i roztworów oraz 
odzyskiwania rozpuszczalników). Najwięk-
szym jednak osiągnięciem, mającym zna-
czenie dla ochrony środowiska, jest zasto-
sowanie węgli aktywnych do uzdatniania 
wody. Zespół badań adsorpcyjnych insty-
tutu Chemii Wojskowej Akademii Tech-
nicznej pod kierownictwem prof. Jerzego 
Chomy prowadzi badania dotyczące za-
stosowania odpadowych tworzyw sztucz-
nych do otrzymywania węgli aktywnych. 
Wykorzystanie w ten sposób odpadów 
polimerowych stanowiących zagrożenie 
dla środowiska naturalnego przyczynia 
się do właściwego ich zagospodarowania. 

Mgr inż. Mariusz Radzimierski z Wy-
działu Mechanicznego wygłosił wykład nt.: 
Co się dzieje podczas wypadku drogowe-
go? Przedstawiono najczęstsze przyczyny 
wypadków oraz ich skutki. Odtworzono 
scenariusze wybranych zajść, z uwzględ-
nieniem zjawisk towarzyszących poszcze-
gólnym etapom zdarzeń. Omówiono przy-
kładowe układy i elementy konstrukcji 
pojazdów mające wpływ na bezpieczeń-

stwo podróżujących nimi osób. Zaprezen-
towano wybrane rodzaje badań, prowa-
dzonych z użyciem manekinów, służących 
do analizy i opisu zdarzeń drogowych oraz 
ich skutków. Przedstawiono przykłady 
kampanii promujących bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w innych krajach.

Dr inż. Michał Wiśnios, reprezentujący 
instytut Systemów Elektronicznych Wy-
działu Elektroniki, przeprowadził wykład 
pt. Zastosowanie technik biometrycznych 
w procesie identyfikacji tożsamości. Słucha-
cze dowiedzieli się, czym są techniki bio-
metryczne oraz w jaki sposób można przy 
ich użyciu zidentyfikować tożsamość czło-
wieka. Zaprezentowane zagadnienia po-
zwoliły uczniom zobrazować, jak w sposób 
interdyscyplinarny prawa fizyki, wiedza 
matematyczna oraz wiedza zaczerpnięta 
z nauk biologicznych są stosowane w bu-
dowie nowoczesnych systemów biome-
trycznych. Wykłady ukierunkowane były 
w szczególności na zaprezentowanie sys-
temów identyfikacji osób na podstawie 
obrazu twarzy oraz głosu.

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyła się prezentacja osiągnięć naukowych 
WAT dotyczących systemów biometrycz-
nych. W trakcie pierwszego dwugodzin-
nego cyklu zajęć uczniowie zamieścili na 
portalach społecznościowych informa-
cję o ich atrakcyjności, co spowodowało 
jeszcze większe zainteresowanie i wypeł-
nienie sali wykładowej po brzegi podczas 
drugiego cyklu. W zajęciach uczestniczyli 
głównie uczniowie profilu technik infor-
matyk, jednak w drugim cyklu wykładem 
zainteresowali się również uczniowie pro-
filu technik logistyk. 

W trakcie wykładu oraz po jego zakoń-
czeniu, w kuluarach, pojawiało się wiele 
pytań dotyczących szczegółów technicz-
nych prezentowanych technik biometrycz-
nych – zarówno ze strony uczniów, jak 
i nauczycieli. Miłym akcentem były quizy, 
których laure-
aci otrzymali 
pamiątkowe 
niespodzianki 
od przedsta-
wicieli WAT.

Mjr dr inż. 
Piotr Serafin 
z instytutu 
Radioelektro-
niki (Zakład 
Teledetekcji) 
przeprowa-
dził zajęcia na 

temat Co widzi nietoperz? Czyli co nieco 
o echolokacji.

...Celem tych zajęć było przedstawienie 
młodzieży zasad zdalnego wykrywania i lo-
kalizacji obiektów z wykorzystaniem, w tym 
przypadku, fal akustycznych i omówienie nie-
których zjawisk związanych z tą dziedziną 
techniki. Przede wszystkim jednak pragną-
łem zachęcić słuchających do zainteresowa-
nia się techniką w ogóle i do samodzielnego 
poszukiwania wiedzy. Jak to wynika z tytułu 
zajęć, jako przykład zwierząt stosujących, 
od milionów już lat, echolokację, wybrałem 
nietoperze, których zadziwiające umiejętno-
ści w tej dziedzinie ludzie dopiero poznają 
i starają się naśladować. Nietoperze stosują 
całą gamę technik dostosowywania postaci 
i parametrów sygnału wysyłanego podczas 
lotu i polowania, jak na przykład automa-
tyczna zmiana okresu powtarzania impul-
sów, korekcja dopplerowskiego przesunięcia 
widma sygnału echa, zmiana charakterystyki 
modulacyjnej impulsu. Techniki te pozwalają 
nietoperzom optymalizować swój zmysł echo-
lokacji pod kątem aktualnie wykonywanego 
zadania (nawigacja, wykrywanie, śledzenie, 
naprowadzanie) i na długo pozostaną jesz-
cze wzorem dla konstruktorów systemów 
oraz urządzeń echolokacyjnych takich jak 
radary czy sonary.

Najbardziej zaskakujący jest w tym 
wszystkim fakt, że skomplikowane algoryt-
my generacji i przetwarzania sygnałów, do 
których ludzie zaprzęgają potężne kompute-
ry oraz najnowszą technologię są od dawna 
zaimplementowane przez Naturę w malut-
kich móżdżkach tych niewielkich ssaków... – 
powiedział autor wykładu.

Tematyka zajęć przedstawionych przez 
naszych pracowników spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, a naszemu zespo-
łowi okazano wiele przychylności i ser-
deczności.

Oprac. Wiesław Szczygielski
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W dniu 26.10.2016 r. członkowie 
Koła Naukowego Bezpieczeństwa 
Narodowego WAT złożyli wizy-
tę w Placówce Straży Granicznej 
Warszawa-Okęcie znajdującej się 
na lotnisku im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.

Na początku spotkania oficerowie 
Straży Granicznej przytoczyli wydarze-
nia historyczne, które przyczyniły się do 
utworzenia kontroli bezpieczeństwa na 
lotniskach oraz przedstawili rolę i za-
dania Straży Granicznej na lotniczych 
przejściach granicznych. Studenci mieli 
okazję zapoznać się z procedurami bez-
pieczeństwa, jakie obowiązują na lotni-
sku, jak również z urządzeniami używa-
nymi do przeprowadzania kontroli bagażu 
podróżnego.

Pracownicy oddziału opowiada-
li o charakterze służby, wytłumaczyli 

studentom, jaki wpływ ma ich praca na 
bezpieczeństwo podróżnych oraz jakimi 
cechami powinien wykazywać się do-
bry pracownik kontroli bezpieczeństwa. 
Następnym punktem spotkania było za-
poznanie się ze strukturą lotniska, pro-
cedurami obowiązującymi podróżnych 
wsiadających i wysiadających z samolotu 
oraz krokami podejmowanymi wobec po-
dróżujących próbujących nielegalnie prze-
kroczyć granicę. Po omówieniu procedur 
przekraczania granicy lotniczej mieliśmy 
możliwość spotkania się z Oddziałem 
Specjalnym Straży Granicznej. Oficerowie 
tego oddziału opowiedzieli nam o swoich 
zadaniach i postępowaniu wobec agre-
sywnych podróżnych, jak i w przypadku 
pozostawienia bagażu przez podróżnego. 
Zademonstrowali także sprzęt, którym 
dysponują oraz przytoczyli przykłady cie-
kawych przypadków, jakie przydarzyły im 
się na służbie.

Ostatnią częścią wizyty było spotka-
nie z oficerem opiekunem i jego psem, 
który został przeszkolony do poszuki-
wania materiałów wybuchowych. Oficer 
opowiedział nam, jak przebiega szkolenie 
psa oraz zademonstrował jego możliwo-
ści w lokalizowaniu materiałów wybu-
chowych. Na tym zakończyła się nasza 
wizyta w Placówce Straży Granicznej 
Warszawa-Okęcie na lotnisku im. Fry-
deryka Chopina. Dowiedzieliśmy się, na 
czym polega służba oficera Straży Gra-
nicznej oraz zapoznaliśmy się ze specyfiką 
pracy na lotnisku. Zainteresowani usły-
szeli, jak wygląda proces rekrutacji oraz 
jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać 
oficerem Straży Granicznej.

Za zorganizowanie spotkania oraz 
umożliwienie nam wizyty na warszawskim 
lotnisku serdecznie dziękujemy st. chor. 
SG Grzegorzowi Głuchowskiemu. 

Mariusz Strojek

Wizyta KNBN w rządowym centrum Bezpieczeństwa 
w Warszawie

W dniu 9.11.2016 r. przedsta-
wiciele Koła Naukowego Bezpie-
czeństwa Narodowego odwiedzili 
Rządowe Centrum Bezpieczeń-
stwa w Warszawie. 

Po przejściu przez punkt kontrolny 
zostali zaproszeni do sali wideokonfe-
rencyjnej, gdzie powitali ich: zastępca 
dyrektora Marka Kubiaka – Krzysztof 
Malesa (specjalista w dziedzinie zarzą-
dzania informacją) i Grzegorz świszcz 
(specjalista w dziedzinie zarządzania 
kryzysowego, infrastruktury krytycznej 
oraz przeciwdziałania zagrożeniom ter-
rorystycznym). W powitaniu brali udział 
także pracownicy poszczególnych sekcji 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – 
Centrum Operacyjno-Analitycznego, 
Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania, 
Wydziału Współpracy Międzynarodo-
wej oraz Wydziału Ochrony infrastruk-
tury Krytycznej.

uczestnicy wizyty mieli możliwość 
zapoznać się ze strukturą organizacyjną 
oraz dokładnym zakresem obowiązków 
zarówno całego Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa, jak i poszczególnych 
komórek organizacyjnych i wydziałów. 
Ogólnych informacji na temat ten do-
starczyli im panowie Malesa i świszcz, 

wyjaśniając komu jednostka ta podle-
ga i kogo obsługuje. Ponadto gospoda-
rze wyjaśnili, czym jest dokładnie zarzą-
dzanie kryzysowe i jakie działania z nim 
związane leżą w gestii Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa. Przedstawiono 
również, jak wygląda współpraca Cen-
trum jako ciała opiniodawczo-dorad-
czego z innymi urzędami i jednostkami 
państwowymi i współpraca na poziomie 
międzynarodowym, szczególnie z NATO 
i unią Europejską w zakresie zarządza-
nia kryzysowego. Omówiono także stra-
tegiczne dokumenty Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa, opowiedziano, 
na czym polega analiza przypadku, przy 
czym posługiwano się przykładami po-
żaru Mostu Łazienkowskiego, atakiem 
terrorystycznym w Tunezji i rządowej 
pomocy humanitarnej dla Nepalu. Na-
stępnie głos zabrali kolejno pracowni-
cy Centrum Operacyjno-Analitycznego, 
Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania, 
Wydziału Współpracy Międzynarodo-
wej oraz Wydziału Ochrony infrastruk-
tury Krytycznej. Dzięki nim uczestnicy 
mieli okazję poznać szczegółowe zadania 
każdej z sekcji, przebieg procesów in-
formacyjno-decyzyjnych wewnątrz i na 
zewnątrz organizacji, na czym dokład-
nie polega planowanie i ocena ryzyka, 

co można rozumieć przez infrastruktu-
rę krytyczną, jak i dla kogo są organizo-
wane szkolenia przez Centrum, a także: 
jak wygląda praca w jednostce, w jakiej 
odbywa się atmosferze oraz w jaki spo-
sób przebiega proces rekrutacji.

Po krótkim oprowadzeniu po czę-
ści budynku należącego do Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa i kilku dodat-
kowych pytaniach zadanych pracowni-
kom przez studentów, wizyta zakończyła 
się. Na koniec każdy z członków KNBN 
otrzymał drobny upominek od pracow-
ników prowadzących spotkanie. Dzięki 
wizycie udało się poszerzyć wiedzę do-
tyczącą przede wszystkim tego, w jaki 
sposób Centrum zajmuje się kwestiami 
związanymi z bezpieczeństwem państwa 
w jego granicach. Koło serdecznie dzię-
kuje organizatorom za szansę poznania 
z innej strony pracy Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa oraz zrozumienia, jak 
ważną rolę spełnia ta instytucja w życiu 
zarówno całego społeczeństwa Rzeczy-
pospolitej, jak i indywidualnych osób.

Joanna Koperek
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...w cKZiU nr 1 w Warszawie...
W dniu 15.11.2016 r. Dział Spraw 

Studenckich Wojskowej Akademii 
Technicznej, wspólnie z Dyrektorem 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i ustawicznego nr 1 w Warszawie, 
zorganizował w szkole dzień WAT.

Po zapoznaniu przez mgr. inż. Wiesła-
wa Szczygielskiego z Działu Spraw Stu-
denckich z zasadami rekrutacji, uczniowie 
spotkali się ze studentem WAT, st. szer. 
pchor. Piotrem Sławkiem, który odpowie-
dział na pytania dotyczące życia studen-
tów-podchorążych.

Dalsza część dnia miała charakter 
warsztatowy i dotyczyła kierunków kształ-
cenia w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i ustawicznego. uczniowie wysłuchali 
wykładów por. mgr. inż. Pawła Muzolfa 
z Katedry Budownictwa Komunikacyjne-
go i inżynierii Wojskowej Wydziału inży-
nierii lądowej i Geodezji nt. Zasada pracy 

i elementy nawierzchni kolejowej – dlaczego 
pociąg jeździ po torach? W  trakcie prelek-
cji przedstawiono ogólną tematykę doty-
czącą kolejowych nawierzchni konwen-
cjonalnych oraz bezpodsypkowych, w tym 
rozwój historyczny konstrukcji dróg ko-
lejowych i rolę, jaką odgrywa nawierzch-
nia kolejowa w bezpiecznym prowadze-
niu ruchu pociągów, a także omówiono 
i scharakteryzowano poszczególne ele-
menty, z których składa się nawierzchnia 
kolejowa – szyny, podkłady, podsypka. 
Dodatkowo omówiono, w jaki sposób 
pracuje nawierzchnia kolejowa i podtorze 
pod obciążeniem eksploatacyjnym, pod-
kreślając jednocześnie zadania poszcze-
gólnych jej elementów. W drugiej części 
zajęć zaprezentowano podstawowe zagad-
nienia związane z bezpieczną eksploata-
cją toru bezstykowego – czym jest, wady 
i zalety jego stosowania, a także czynni-
ki wpływające na możliwość wyboczenia 
toru. Ponadto w trakcie zajęć omówio-
no podstawowe aspekty związane z pro-

jektowaniem układu 
geometrycznego dróg 
kolejowych w płasz-
czyźnie poziomej oraz 
pionowej.

Mgr inż. Michał 
Bylak  z Wydziału 
Elektroniki wygłosił 
wykład nt.: Bezpie-
czeństwo w cyberprze-
strzeni. Wykład obej-
mował problematykę 
związaną z usługa-
mi oferowanymi we 
współczesnych sie-
ciach teleinformatycznych. Zaprezen-
towano fakty o bezpieczeństwie w sys-
temach i sieciach. Dokonano również 
analizy zagrożeń i przedstawiono ewolu-
cje mechanizmów bezpieczeństwa. Ponad-
to zapoznano słuchaczy ze stosowanymi 
współcześnie zabezpieczeniami sprzęto-

wo-programowymi 
oraz przedstawio-
no przykładowe 
środowiska testo-
wania bezpieczeń-
stwa usług.

Por. mgr inż. 
Jarosław Wojtuń 
z Wydziału Elek-
troniki przedsta-
wił wykład nt. Ukry-
wanie dodatkowych 
informacji w mul-
t imediach. Swo-
im wystąpieniem 
przybliżył wycho-

wankom warszawskiego technikum za-
gadnienia związane z historią steganografii 
oraz przykłady wykorzystania tej tech-
nologii do przesyłania ukrytych przeka-
zów. uczniowie zaznajomili się również 
ze współczesnymi metodami ukrywania 
informacji w cyfrowych nośnikach danych, 
takich jak pliki tekstowe, graficzne, video 
i muzyczne. Dodatkowo w trakcie zajęć 
poruszone zostały 
zagadnienia związa-
ne z analizą widmo-
wą oraz kompresją 
stratną sygnałów. 
Na zakończenie 
wykładu zaprezen-
towano możliwo-
ści wykorzystania 
technik ukrywania 
informacji. Oprócz, 
wynikającej z defi-
nicji, możliwości 
skrytego przesy-
łania informacji 

uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób 
wykorzystać steganografię do ochrony 
praw autorskich, do zapewnienia integral-
ności informacji czy też uniemożliwienia 
podszywania się pod inną osobę.

Dr inż. Olga Strzeżysz z Wydziału No-
wych Technologii i Chemii przedstawiła 
wykład nt. Fenomen ciekłych kryształów. 
uczniów technikum zapoznano z tematy-
ką stanów przejściowych między ciałem 
stałym a cieczą, czyli ciekłymi kryszta-
łami. Przedstawiono także pojęcia pola-
ryzacji światła, a słuchacze mieli okazję 
sprawdzić za pomocą folii polaryzacyjnej 
czy ich telefony komórkowe posiadają 
wyświetlacze ciekłokrystaliczne (lCD), 
czy też wykorzystują aktywne medium 
optyczne, jakim są półprzewodniki orga-
niczne (OlED). Ponadto obejrzeli prób-
ki nematycznych i smektycznych ciekłych 
kryształów, w tym szczególnie spektaku-
larnych materiałów chiralnych selektywnie 
odbijających światło widzialne. Następnie 
wysłuchali wykładu dotyczącego wyjąt-
kowych właściwości ciekłych kryształów 
oraz przykładów urządzeń, w których te 
właściwości są wykorzystywane, także 
tych wytworzonych w Wojskowej Akade-
mii Technicznej, jak okulary 3D czy środki 
ochrony wzroku żołnierza.

Oprac. Wiesław Szczygielski

...oraz w Działdowie 
W dniu 17 listopada 2016 r. Dział 

Spraw Studenckich Wojskowej Aka-
demii Technicznej, wspólnie z Dyrek-
torem Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego 
w Działdowie, zorganizował w szkole 
Piknik Naukowy.

Po zapoznaniu z zasadami rekrutacji 
(przez mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego 
z Działu Spraw Studenckich), uczniowie 
spotkali się ze studentem WAT, szer. 
pchor. Mateuszem Jakubowskim, z którym 
rozmawiali o studiach i życiu podchorążego.

W dalszej części dnia dr hab. inż. Adam 
Rosiński z instytut Systemów Elektro-
nicznych Wydziału Elektroniki przedsta-
wił wykład pt. Jak być spokojnym o bliskich 
i mienie – czyli nowoczesne rozwiązania tech-
niczne elektronicznych systemów zabezpie-
czeń. uczniowie dowiedzieli się, czym są 
elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz 
w jaki sposób zastosować je do zwięk-
szenia poziomu bezpieczeństwa osób 
i mienia. Zostały zaprezentowane różne 
rodzaje systemów zabezpieczeń, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wykorzystanych 
w nich praw fizyki oraz wiedzy z zakre-
su matematyki i elektroniki (analogowej 
i cyfrowej). Podczas prowadzonych zajęć 
słuchacze zadawali wiele teo-
retycznych i praktycznych py-
tań dotyczących omawianych 
zagadnień. Szczególne zainte-
resowanie dotyczyło czujek 
stosowanych w elektronicz-
nych systemach zabezpieczeń 
oraz cech biometrycznych wy-
korzystywanych w systemach 
kontroli dostępu.

Mgr inż. Paulina Zdunek 
z Wydziału logistyki przed-
stawiła wykład nt. Transport 
i spedycja w łańcuchu logistycz-
nym. Prezentacja poruszała za-
gadnienia związane z szeroko 
pojętym znaczeniem procesu 
transportowego oraz zadań, 
które spełnia w systemie logi-
stycznym przedsiębiorstw. Przedstawione 
zostały poszczególne gałęzie transportu, 
rodzaje transportowanych ładunków oraz 
specjalistyczne środki transportowe. Ba-
zując na wiedzy praktycznej, zapoznano 
młodzież z warunkami pracy spedytora, 
jego codziennymi problemami, narzędzia-
mi pracy oraz wymaganiami stawianymi 
przez pracodawców. Szczególną uwagę 
zwrócono również na zagadnienia trans-
portu wewnętrznego oraz prawidłowego 
planowania i zarządzania procesami zwią-
zanymi z przepływem produktów w łań-

cuchu logistycznym. W ramach zagadnień 
praktycznych uczniowie wcielili się w rolę 
spedytora i organizowali transport ponad-
gabarytowy.

Por. mgr inż. Małgorzata Grzelak 
z Wydziału logistyki przedstawiła wy-
kład nt. Logistyka produkcji. Omówione 
zostały zagadnienia związane z logisty-
ką produkcji oraz zadania, które spełnia 
w systemie logistycznym przedsiębiorstw. 
Przedstawione zostały podstawowe za-
gadnienia związane z procesami produk-
cji, systemem produkcyjnym oraz prze-
pływem materiałów w przedsiębiorstwie, 
co zostało zobrazowane materiałami fil-
mowymi przedstawiającymi realne pro-

cesy wytwórcze. Omówiony został pro-
ces planistyczny produkcji w firmie oraz 
wspierające go narzędzia i systemy infor-
matyczne. Szczegółową uwagę poświęco-
no nowym trendom w zarządzaniu pro-
dukcją i usługami.

Dr hab. inż. Jarosław Puton z Wydziału 
Nowych Technologii i Chemii przedstawił 
wykład nt. Zobaczyć niewidzialne – prze-
gląd możliwości współczesnej analizy instru-
mentalnej. Omówione zostały zagadnienia 
związane z zanieczyszczeniem powietrza – 
substancje niebezpieczne i zakresy stężeń, 

optyczne metody analizy, wykorzystanie 
efektów cieplnych w sensorach chemicz-
nych, elektrochemia i czujniki tlenkowe, 
czujniki grawimetryczne i spektrometria 
mas (czy zanieczyszczenie powietrza można 
zważyć?), metody jonizacyjne.

Dr inż. Michał Czerwiński z Wydziału 
Nowych Technologii i Chemii przedstawił 
wykład nt. Ciekłe kryształy – wczoraj, dziś 
i jutro. uczniowie klas szkół średnich i gim-
nazjum zostali zapoznani z opisem stanu 
pośredniego pomiędzy faza ciekłą i stałą, 
jaką jest faza ciekłokrystaliczna. Przedsta-
wiono historię odkrycia ciekłych kryszta-
łów, ich rodzaje i budowę oraz podstawo-
we właściwości. Omówiono poszczególne 

zastosowania, w jakich mogą 
być użyte te materiały orga-
niczne. Zaczynając od wyświe-
tlaczy i obrazowania informacji 
po bardziej specyficzne zasto-
sowania w elektrooptyce i fo-
tonice. Zaprezentowano ma-
skę spawalniczą działającą na 
bazie efektu elektrooptytcz-
nego wykorzystującego mate-
riał ciekłokrystaliczny. Pokaza-
no folie termoczułą działającą 
w oparciu o efekt selektywne-
go odbicia światła przez mate-
riał ciekłokrystaliczny. ucznio-
wie mogli również zobaczyć 
prototyp okularów chronią-
cych przed działaniem silnej 
wiązki lasera o barwie czer-

wonej czy zielonej, przeznaczonych dla 
pilotów, a działających również w oparciu 
o ciekłe kryształy.

Piknik Naukowy cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród młodzie-
ży ponadgimnazjalnej szkoły, jak również 
powiatowych gimnazjów – zarówno pod 
względem prelekcji, jak i oferty eduka-
cyjnej Wojskowej Akademii Technicznej. 
Z całą pewnością było to jedno z najcie-
kawszych wydarzeń tego roku w powie-
cie działdowskim.

Wiesław Szczygielski 
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Spółka Super Liquid naszym kolejnym partnerem
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Projekt mający na celu opracowanie 
innowacyjnych osłon przeciwodłamko-
wych będzie realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego inteligentny Rozwój 
2014–2020 działanie 1.2 iNNOTEXTilE 
(finansowanego przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju) przez Graphene 
Solutions Sp. z o.o., Super liquid Sp. z o.o. 
i Wojskową Akademię Techniczną.

Spółka Super liquid opracowała uni-
kalną w skali kraju technologię produk-
cji cieczy zagęszczanych ścinaniem. Pły-
ny te są układami, w których następuje 
skokowy (wykładniczy) wzrost lepkości 
w wyniku działania sił ścinających. Tech-

W dniu 16.11.2016 r. w Zakładzie 
Konstrukcji Specjalnych (ZKS) in-
stytutu Techniki uzbrojenia (iTu) 
Wydziału Mechatroniki i lotnictwa 
(WMl) WAT miało miejsce uroczy-
ste podpisanie Porozumienia o współ-
pracy w zakresie realizacji projektu 
pt. „Opracowanie i przygotowanie do 
wdrożenia osłon przeciwodłamkowych 
opartych o ciecze zagęszczane ścina-
niem – Graphene Liquid Protection”, 
które podpisali dziekan WMl dr hab. 
inż. Stanisław Kachel, prof. WAT oraz 
prezes Zarządu Super liquid Sp. z o.o. 
Grzegorz Konrad.

nologia produkcji może być wykorzystana 
m.in. w przemyśle zbrojeniowym, np. do 
wytwarzania elementów nowoczesnych 
kamizelek kuloodpornych i elementów 
osłon pojazdów. Ponadto ciecze zagęsz-
czane ścinaniem mogą służyć poprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przemy-
śle przetwórczym, budownictwie i górnic-
twie. Porozumienie, zawarte z inicjatywy 
iTu i Super liquid, sankcjonuje wielo-
miesięczną współpracę obu instytucji 
w dziedzinie badań i rozwoju innowacyj-
nych technologii obronnych.

Wojciech Koperski

W uroczystości udział wzięli m.in. (na pierwszym zdjęciu od lewej): Dyrektor iTu dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT, Małgorzata Giersz z Super liquid, 
prezes Super liquid Grzegorz Konrad, dziekan WMl dr hab. inż.Stanisław Kachel, prof. WAT, adiunkt w ZKS iTu mjr dr inż. Wojciech Koperski.

W dniu 16 listopada 2016 r. gru-
pa studentów cywilnych i wojsko-
wych, pod opieką dr Małgorzaty 
Jaroszyńskiej, spotkała się pod głów-
nym budynkiem Wojskowej Akademii 
Technicznej, aby wyjechać do Kolo-
nii Janów. Mimo iż powszechnie uży-
wa się lokalizacji bazy podając Mińsk 
Mazowiecki, to tak naprawdę lotni-
sko położone jest w odległości około 
5 km od miasta, bliżej miejscowo-
ści Janów, zaś kompleks koszarowy, 
w którym mieszczą się koszary spo-
rej ilości pododdziałów bazy leży koło 
miejscowości Barcząca.

Przed budynkiem 23 Bazy lotnictwa 
Taktycznego na zwiedzających oczekiwał 
dowódca eskadry z grupy wsparcia, któ-
ry zapoznał grupę z tajnikami planowania 
i eksploatacji statków powietrznych. Jego 
grupa jest jedynym pododdziałem logi-
stycznym zajmującym się m.in. zakupem 
nowych części oraz wysyłaniem zniszczo-

Wyjazd KNBN do 23 Bazy Lotnictwa taktycznego w Janowie
nych na remont. Modernizacją samolotów 
zajmują się Wojskowe Zakłady lotnicze 
nr 2 w Bydgoszczy. W bazie znajdują się 
certyfikaty przekazania użytkownikowi 
samolotu MiG-29 po naprawach. Oprócz 
tego działają jeszcze inne grupy, chociażby 
obsługi technicznej, poszukiwawczo-ra-
towniczej czy działań lotniczych. Statki po-
wietrzne odbywają przeglądy kontrolno-
-regeneracyjne co 6 lat. inne małe naprawy 
wykonuje się co 3 oraz co 12 miesięcy.

W Sali Tradycji grupa wysłuchała cie-
kawej historii lotnictwa wojskowego. Baza 
w Mińsku Mazowieckim powstała na sku-
tek reorganizacji Sił Powietrznych: 23 Bazy 
lotniczej oraz 1 Eskadry lotnictwa Tak-
tycznego. W 2010 r. na jej bazie sformo-
wano 23 Bazę lotnictwa Taktycznego, 
istniejącą do dziś.

Jak podkreślił dowódca grupy wsparcia, 
23 BlT jest jednostką bojową zaliczoną 
do Sił Wysokiej Gotowości (High 
Readiness Forces – HRF). Baza liczy 
ok. 700 osób, z czego zaledwie 22 to 

piloci. Do dyspozycji mają 13 samolotów 
bojowych i 3 szkolno-bojowe. Są to 
MiG-29, które są jednomiejscowe, oraz 
maszyny dwumiejscowe MiG-29uB, 
które przekazano Siłom Powietrznym 
w Bydgoszczy w 2014 r. z WZl-2. 
Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia 
samolotów, a nawet mogli poczuć się 
przez chwilę jak piloci, ponieważ uzyskali 
pozwolenie na wejście do kabiny. Na 
maszynach widnieją portrety historycznych 
dowódców i pilotów. Dla przykładu – na 
samolocie MiG-29 z numerem bocznym 
115 znajduje się portret ppłk. pil. Zdzisława 
Krasnodębskiego.

Grupa miała także okazję zobaczyć, 
jak funkcjonuje 2 Grupa Poszukiwawczo-
-Ratownicza. Jest to samodzielna jednost-
ka wojskowa, która stacjonuje na terenie 
23 Bazy lotnictwa Taktycznego. Technik 
pokładowy i ratownik dokonali pokazu, 
jak realizuje się zadania poszukiwawczo-
-ratownicze śmigłowcem W-3 Sokół.

Faustyna Klocek

porozumienie z ZUS
Wielokierunkowa współpra-

ca między Zakładem ubezpieczeń 
Społecznych a Wojskową Akademią 
Techniczną w sprawach realizacji ba-
dań, wspólnych projektów, progra-
mów naukowych i szkoleniowych 
oraz wymiany ekspertów, została 
zainicjowana 25 listopada br. pod-
pisaniem wspólnego porozumienia.

Jego sygnatariuszami byli: prof. dr hab. 
Gertruda uścińska – prezes ZuS i rek-
tor-komendant WAT płk. dr hab. inż. Ta-
deusz Szczurek.

Współdziałanie Stron Porozumienia 
dotyczyć będzie m.in. popularyzacji wie-
dzy w zakresie ubezpieczeń społecznych, 
w tym np. organizowania wykładów na 
WAT z powyższego obszaru: realizowa-
nia przedsięwzięć sprzyjających udziało-
wi praktyków w pracach naukowych oraz 
naukowców w badaniach empirycznych, 
wspieranych metodami i środkami infor-
matyki; kontynuowania szerokiego progra-
mu promocji i popularyzacji zastosowań 
informatyki w rozwoju infrastruktury in-
formacyjnej państwa; wspólnego przed-
stawiania stanowisk na forum konferencji 
naukowych i projektowych; prowadze-
nia szkoleń podwyższających kwalifikacje 
pracowników ZuS, zwłaszcza w zakre-
sie metod ilościowych oraz informaty-
ki, zarządzania i elektroniki; współpracy 

w zakresie podejmowania przedsięwzięć, 
których przedmiotem będą zastosowania 
technik komputerowych przede wszyst-
kim w dziedzinach rozwoju infrastruktu-
ry informacyjnej państwa, technologii baz 
danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej 
inteligencji i projektowania systemów in-
formatycznych.

W trakcie spotkania w Sali Rycerskiej, 
w którym uczestniczyli również: prorek-

tor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław 
Bogdanowicz oraz dziekan Wydziału Cy-
bernetyki WAT dr hab. inż. Kazimierz 
Worwa, poruszano wiele szczegółowych 
zagadnień związanych z nowoczesnym 
i efektywnym zarządzaniem podmiota-
mi spełniającymi ważną rolę w dziedzinie 
bezpieczeństwa państwa, w tym bezpie-
czeństwa socjalnego.

Grażyna Palczak

Dzień otwarty Wat

25 2017MarCa
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Spotkanie węgierskich i polskich podchorążych
Z inicjatywy Koła Naukowego 

Bezpieczeństwa Narodowego WAT, 
w dniu 25.11.2016 r. odbyło się spo-
tkanie węgierskich i polskich podcho-
rążych. Zorganizowano je z pomocą 
Batalionu Szkolnego WAT w sali ki-
nowej Klubu WAT.

Po krótkim wstępie dr. Wiesława 
śmiałka, opiekuna Koła Naukowego Bez-
pieczeństwa Narodowego, węgierscy pod-
chorążowie, którzy przyjechali na WAT 
w ramach programu Erasmus przedsta-
wili swoją uczelnię – Narodowy uniwer-
sytet Służb Publicznych w Budapeszcie. 

W swojej prezentacji przybliżyli publicz-
ności strukturę i funkcjonowanie uni-
wersytetu, na którym jeden z czterech 
wydziałów – Wydział Nauk Wojennych 
i Szkolenia Oficerskiego – prowadzi kształ-
cenie wyższe przyszłych oficerów dla Wę-
gierskiej Armii. Nasi podchorążowie słu-
chali z ciekawością, jak wygląda szkolenie 
na oficera na Węgrzech. Dowiedzieli się, 
że tamtejsi podchorążowie do promocji 
nie mają stopnia wojskowego, a także, że 
szkolenie trwa 8 (1+7) semestrów, gdzie 
pierwszy semestr jest szkoleniem podsta-
wowym dla młodych rekrutów.

W drugiej części spotkania głos zabrali 
Łukasz lewnaj i Paweł Miernik, podchorą-
żowie WAT. Przedstawili historię i struk-
turę Akademii oraz specyfikę każdego wy-
działu i charakter studiów mundurowych 
na uczelni. Omówili także, jak wygląda 
szkolenie podchorążych w WAT.

Na koniec spotkania uczestnicy roz-
mawiali na temat wystąpienia. Węgier-
scy i polscy podchorążowie wymienili się 
swoimi doświadczeniami, poglądami na 
szkolenia wojskowe, a także standardy 
na obu uczelniach. 

Oliver Balogh

Leczenie Kamila

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zawodową służbę wojskową pełnię od 
sierpnia 2011 roku, pierwotnie w 2 Pułku 
Rozpoznawczym w Hrubieszowie, obecnie 
w 23 Bazie lotnictwa Taktycznego w Miń-
sku Mazowieckim. Wcześniej przez pięć 
lat pełniłem służbę kandydacką na WAT.

Pierwszy raz straciłem przytomność 
w październiku 2014 roku rano, zaraz po 
przyjściu do pracy. Kilka godzin później, 
już w szpitalu, po wstępnych badaniach 
okazało się, iż choruję na guza mózgu. 
Kolejne badania wskazały na wysoki sto-
pień zaawansowania oraz pilną potrzebę 
interwencji chirurgicznej. 

Dwa miesiące później, w grudniu, zo-
stałem zoperowany. usunięty guz był bar-
dzo duży, szczęśliwie jednak okazał się 
guzem łagodnym, nie wystąpiły żadne po-
wikłania pooperacyjne. Nie było koniecz-
ne żadne leczenie uzupełniające.

Cztery mie-
siące po operacji 
wróciłem do pra-
cy. Zgodnie z zale-
ceniami lekarskimi 
zmieniłem stano-
wisko służbowe na 
sztabowe, w lipcu 
2015 roku przenio-
słem się do 23 BlT 
w Mińsku Mazo-
wieckim. Mój spo-
kój nie trwał jed-
nak długo, bo już 
w grudniu, podczas 
badań kontrolnych 
okazało się, że guz 
odrasta w bardzo 
szybkim tempie. 
Cztery miesiące 
później, w marcu 

2016 roku, miałem poddać się operacji. 
W wyniku badań bezpośrednio poprzedza-
jących zabieg dowiedziałem się, że lokali-
zacja guza nieznacznie się zmieniła w sto-
sunku do miejsca, które zajmował półtora 
roku wcześniej. usunięcie guza mogło być 
tragiczne w skutkach. Było realne zagroże-
nie utraty niektórych zmysłów. Na szczę-
ście i tym razem operacja zakończyła się 
sukcesem.

Ze spokojem czekałem na wyniki ba-
dał histopatologicznych. Tym razem jed-
nak guz miał charakter złośliwy i jest to 
zwojakoglejak anaplastyczny (stopień 3G 
wg WHO). Zostałem zakwalifikowany na 
radiochemioterapię. W szpitalu spędzi-
łem kolejne półtora miesiąca. Od czasu 
wyjścia ze szpitala na początku czerwca, 
leczę się chemioterapią. Ten etap będzie 
trwał do końca listopada.

Na tym etapie moje leczenie się za-
kończy. Przynajmniej według standardów 

służby zdrowia na koniec listopada będę 
wyleczony, albo – w przypadku kolejnej 
wznowy – proces leczenia trzeba będzie 
powtórzyć od początku. 

Biorąc pod uwagę powyższe wspól-
nie z najbliższą rodziną podjąłem decyzję 
o dalszej kontynuacji leczenia na własną 
rękę przy wykorzystaniu środków me-
dycyny niekonwencjonalnej. Taka tera-
pia trwa od czterech do sześciu miesięcy 
i kosztuje od 50 do 80 tys. złotych. istotne 
jest, aby została rozpoczęta jak najszyb-
ciej po zakończeniu leczenia chemiote-
rapią. Obecnie nie posiadam takiej sumy, 
dlatego postanowiłem prosić Was o po-
moc. Każda zebrana złotówka przybliży 
mnie do szybko zbliżającego się terminu 
rozpoczęcia terapii. Mam nadzieję, że uda 
mi się zebrać całą kwotę i podjąć leczenie.

Wspiera mnie Fundacja Spadkobier-
ców Tradycji Dywizjonu 303 z Mińska Ma-
zowieckiego, która zaoferowała pomoc 
w zbiórce środków pieniężnych. Dziękuję 
Wam bardzo za wsparcie. Poniżej podaję 
dane fundacji i numer konta.

Z życzeniami zdrowia dla Was
por. Kamil Janik

Bank Pekao SA i/o w Mińsku Mazo-
wieckim

94 1240 2702 1111 0010 6812 1841
Fundacja Spadkobierców Tradycji Dy-

wizjonu 303
ul. Dąbrówki 12/39
05-300 Mińsk Mazowiecki
NiP: 8222345241
Regon: 146687860
KRS: 0000463227

z dopiskiem: na leczenie Kamila

święto wpisane w historię
W tradycję Dnia Podchorąże-

go na trwałe wpisało się składanie 
wiązanek kwiatów pod pomni-
kiem gen. Floriana Grabczyńskie-
go i przed popiersiem patrona 
WAT gen. Jarosława Dąbrowskie-
go oraz symboliczne przekaza-
nie podchorążym i studentom 
władzy w uczelni na czas świę-
towania.

Tak było i w tym roku, gdy w go-
dzinach porannych 29 listopada br. 
delegacja komendy WAT w asyście 
podchorążych złożyła kwiaty w tych 
miejscach, a studenci – zgodnie z wy-
danym rozkazem specjalnym – sym-
bolicznie przejęli władzę jako:

• rektor-komendant – sierż. pchor. 
Maciej Grzejszczak

• prorektor ds. wojskowych – sierż. 
pchor. Jakub Chrapek

• prorektor ds. kształcenia – sierż. 
pchor. Tomasz lada

• prorektor ds. naukowych – sierż. 
pchor. Łukasz Buczek

• prorektor ds. rozwoju – sierż. 
pchor. Bartosz Wojtalewicz

• prorektor ds. studenckich – sierż. 
pchor. Małgorzata urban

• kanclerz – Kacper Wujak
• oficer dyżurny – sierż. pchor. 

Przemysław Kaczorowski.

Delegacja podchorążych WAT 
uczciła także pamięć por. Piotra 
Wysockiego, składając kwiaty przed 
jego popiersiem w Łazienkach Kró-
lewskich.

Centralna uroczystość obchodów 
Dnia Podchorążego i święta Wojsko-
wej Akademii Technicznej odbyła się 
w sali kinowej Klubu WAT. Z tej oka-
zji przybyło wielu znakomitych gości. 
Obecni byli m.in.: Dyrektor Gene-
ralny MON Bogdan ścibut, Dowód-
ca Operacyjny RSZ gen. broni Marek 
Tomaszycki, i zastępca Dowódcy Ge-
neralnego RSZ gen. broni dr leszek 
Surawski, Szef inspektoratu uzbro-
jenia gen. bryg. dr Adam Duda, dy-
rektor DNiSzW MON płk Robert 
Kurowski, zastępca dyrektora De-
partamentu Zwierzchnictwa nad SZ  
BBN Czesław Juźwik, JE BP WP gen. 
bryg. dr Józef Guzdek, JE Prawosław-
ny Ordynariusz WP prof. dr hab. Je-
rzy Pańkowski, JE Ewangelicki BW płk 
Mirosław Wola, rektorzy i prorek-
torzy zaprzyjaźnionych uczelni, dzie-
kan iV Wydziału Nauk Technicznych 
PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogal-

ski – członek rzeczywisty PAN, dr h.c. 
WAT prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, 
byli rektorzy WAT, dyrektor Wojskowe-
go Centrum Metrologii – Naczelny Me-
trolog WP płk Robert Targos, przedsta-
wiciele MON, Sztabu Generalnego WP, 
ŻW, Policji i służb, władz samorządowych 
dzielnicy, dyrektorzy wojskowych insty-
tutów naukowo-badawczych, centrów 
szkolenia wojsk i wojskowych zakładów 
uzbrojenia, przedstawiciele stowarzyszeń 
i związków kombatanckich. licznie przy-
byli również kadra, pracownicy i studenci 
naszej Alma Mater.

uroczystość rozpoczęła się od zło-
żenia meldunku o gotowości do obcho-
dów święta Akademii i Dnia Podchorąże-
go rektorowi-komendantowi WAT przez 
p.o. prorektora ds. wojskowych płk. dr. 
inż. Artura Króla.

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go przez uczelniany chór, głos zabrał 
JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. 
inż. Tadeusz Szczurek: 29 listopada 1830 r. 
podchorążowie i młodzi oficerowie Szkoły Pod-
chorążych Piechoty pod dowództwem porucz-
nika Piotra Wysockiego ruszyli do szturmu na 
rosyjskie koszary. Zdobywając warszawski Ar-
senał, rozpoczęli jeden z najpotężniejszych 
zrywów niepodległościowych polskiego na-
rodu – powstanie listopadowe. Na pamiątkę 
tego wydarzenia 29 dzień listopada obcho-
dzony jest jako Dzień Podchorążego. Jest to 
także – ustanowione uchwałą Senatu naszej 
uczelni – Święto Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Nie ma w tym związku żadnego 
przypadku, nie jest to dowolne połączenie, 
bo to podchorążowie od początku powsta-
nia tworzą naszą historię, świadczą o naszej 
tożsamości. […] Wybraliście służbę wojskową 
jako drogę życia i kariery zawodowej. Sens 
zobowiązania wobec Polski, jakie podjęliście 

składając przysięgę wojskową, skupia motto 
naszej uczelni: „Omnia pro Patria” – Wszyst-
ko dla Ojczyzny. To nie są puste słowa. To 
odpowiedzialność żołnierza za losy kraju, 
to dziedzictwo idei wolnej Polski porucznika 
Piotra Wysockiego, którego podchorążowie 
własną krew i życie oddali za niepodległość. 
Dziś jest Wasze święto. Zanim staniecie się 
oficerami Wojska Polskiego, Waszą najwięk-
szą troską jest zdobywanie wiedzy, nabywa-
nie umiejętności i niezbędnych doświadczeń 
w wojskowym rzemiośle. […] Naszym celem 
jest umacnianie WAT jako elitarnej uczelni 
technicznej, o wysokim poziomie dydaktycz-
nym i naukowym, atrakcyjnej dla przyszłych 
oficerów Sił Zbrojnych RP. […] Święto Aka-
demii to wyjątkowa okazją, aby serdecznie 
podziękować wszystkim nauczycielom aka-
demickim, pracownikom naukowym, tech-
nicznym i administracyjnym, pracownikom 
biblioteki, doktorantom i studentom za aktyw-
ną pracę, trud i poświęcenie na rzecz uczel-
ni. […] Podchorążym Wojskowej Akademii 
Technicznej w dniu ich święta, wraz z sym-
bolicznym przekazaniem władzy, przekazuję 
żołnierskie życzenia sukcesów w służbie za-
wodowej i jak najlepszych wyników w nauce.

Dalszą część wypełniło wręczenie za-
służonym pracownikom WAT odznaczeń, 
medali, odznak pamiątkowych i dyplomów.

Na wniosek Ministra Obrony Naro-
dowej, Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej – za wzorowe i wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej a przynoszących znacz-
ną korzyść państwu – odznaczył Złotym 
Krzyżem Zasługi płk. dr. hab. inż. Piotra 
Kaniewskiego.

Na wniosek rektora-komendanta Woj-
skowej Akademii Technicznej, Minister 
Obrony Narodowej – w uznaniu zasług 
położonych w dziedzinie rozwoju i umac-
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niania obronności Rzeczypospolitej Pol-
skiej – nadał srebrny medal Za zasługi dla 
Obronności Kraju mł. chor. Robertowi To-
maniakowi.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 
na stopień wojskowy podpułkownika WP 
zostało mianowanych 2 żołnierzy zawo-
dowych, a rozkazem personalnym rek-
tora-komendanta Wojskowej Akademii 
Technicznej mianowanych zostało 7 żoł-
nierzy zawodowych, w tym : 3 na stopień 
majora, 1 na stopień kapitana i 3 na sto-
pień porucznika.

W tym ważnym dla społeczności aka-
demickiej dniu, minister obrony narodo-
wej uhonorował nauczycieli akademickich, 
przyznając nagrody:

• prof. dr. hab. inż. Henrykowi Madu-
rze – za całokształt dorobku

• ppłk. dr. hab. inż. Jackowi Wojtaso-
wi – nagrodę i stopnia za osiągnięcia 
naukowe w 2015 roku

• za osiągnięcia dydaktyczne w 2015 
roku – 10 osobom.

Szczególne wyróżnienie z rąk Bisku-
pa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józe-
fa Guzdka odebrał plut. pchor. Stanisław 
Piotr Kaniecki – student studiów i stopnia 
na kierunku chemia, specjalność: ochrona 
przed skażeniami – jako najlepszy student 
z obszaru nauk ścisłych spośród kandyda-
tów na żołnierzy zawodowych.

uchwałą Senatu WAT w sprawie uho-
norowania wpisem do Złotej księgi dokonań 
Wojskowej Akademii Technicznej na podsta-
wie uchwały Kapituły Godności Honoro-
wych Wojskowej Akademii Technicznej, 
wyróżnieni zostali: prof. dr hab. inż. Stani-
sław Cudziło – dziekan WTC oraz płk dr 
inż. Krzysztof Kopczyński – dyrektor iOE.

Decyzją rektora-komendanta WAT, 
w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej 
Akademii Technicznej, na wniosek Kapi-

tuły Godności Ho-
norowych, złotym 
medalem „Za za-
sługi dla Wojskowej 
Akademii Technicz-
nej” wyróżniony 
został dr Saturnin 
Przybylski – kie-
rownik SWF. Srebr-
ny medal Za zasługi 
dla Wojskowej Aka-
demii Technicznej 
otrzymało 7 osób, 
a medal brązowy – 
osób 10.

Na wniosek 
Przewodniczącego 
Komisji Odznaki 
Pamiątkowej, Od-
znaką Pamiątkową 

WAT wyróżnionych zostało 44 żołnierzy 
i pracowników Akademii.

Akademicką tradycją stało się także 
nagradzanie studentów za najlepsze pra-
ce pozaprogramowe. W konkursie na naj-
lepszą pozaprogramową pracę studenta 
WAT w roku akademickim 2016/2017, na 
wniosek przewodniczącego Komisji Kon-
kursowej – prorektora ds. studenckich, 
wyróżniono stypendiami, nagrodami i dy-
plomami 20 studentów.

Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego 
w wykonaniu chóru WAT, odegranie sy-
gnału Wojska Polskiego i wyprowadzenie 
sztandaru były ostatnim akcentem oficjal-
nych obchodów w Klubie WAT.

uroczystość uświetnił występ Jana Pie-
trzaka z zespołem.

Z wizytą w radomskiej fabryce broni
W dniu 1.12.2016 r. JM Rektor-

-Komendant WAT płk dr hab. inż. 
Tadeusz Szczurek wraz z dziekanem 
Wydziału Mechatroniki i lotnictwa 
dr. hab. inż. Stanisławem Kachelem 
i dyrektorem instytutu Techniki 
uzbrojenia WMl dr. hab. inż. Ry-
szardem Woźniakiem złożyli wizytę 
w Fabryce Broni „Łucznik”-Radom 
Sp. z o.o. (FB). Jej celem było podsu-
mowanie dotychczasowej współpracy 
w obszarze opracowywania nowo-
czesnej broni dla polskiego żołnierza 
przyszłości, zapoznanie się z wynika-
mi realizowanych wspólnie projektów 
naukowo-badawczych, a także uzgod-
nienie kierunków dalszej współpracy 
dydaktycznej, naukowo-technicznej 
oraz promocyjnej innowacyjnych 
polskich rozwiązań w dziedzinie 
uzbrojenia strzeleckiego. Delegację 
z Akademii podejmował prezes Za-
rządu FB Adam Suliga, któremu towa-
rzyszyli: wiceprezes Maciej Borecki, 
dyrektor ds. rozwoju Paweł Madej 
i dyrektor ds. handlu i marketingu 
Sebastian Babula.

Podczas wizyty rektor WAT wręczył 
dyplomy „Nagrody Rektorskiej” pracow-
nikom Fabryki, którzy tworzyli zespół za-
daniowy WAT-FB wyróżniony w 2016 r. 
za opracowanie karabinka standardowego 
w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 
wraz z granatnikiem podwieszanym i no-
żem-bagnetem.

Gościom zaprezentowano m.in. Salę 
Tradycji oraz infrastrukturę i potencjał 
produkcyjno-technologiczny Fabryki – jed-
nego z najnowocześniejszych zakładów 
polskiego przemysłu obronnego, wcho-
dzącego w skład Polskiej Grupy Zbroje-
niowej S.A., a także wyniki wykonywanych 
przez FB – we współpracy z iTu WMl 
WAT – projektów:

• badawczo-rozwojowych i wdrożenio-
wych pn. MSBS i PISTOLET, finanso-
wanych przez Polską Grupę Zbroje-
niową S.A. ze środków Ministerstwa 
Skarbu Państwa. Projekty te prze-
widują wdrożenie do uzbrojenia Sił 
Zbrojnych RP – w ramach progra-
mu operacyjnego pt. Zaawansowane 
Indywidualne Systemy Walki – krypto-
nim TYTAN – m.in. 5,56 mm karabin-
ka standardowego (podstawowego), 
karabinka-granatnika z 40 mm granat-
nikiem podwieszanym, noża-bagnetu 
oraz 9 mm pistoletu wojskowego

• rozwojowego nr O ROB 0034 03 001 
pt. Opracowanie, wykonanie oraz bada-
nia konstrukcyjno-technologiczne Modu-
łowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 
5,56 mm (MSBS-5,56), dofinansowa-
nego przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju ze środków na naukę 
w latach 2012–2016. Celem głównym 
projektu jest podwyższenie potencja-
łu obronnego Polski poprzez wpro-
wadzenie do uzbrojenia Wojska Pol-
skiego nowoczesnego, narodowego 
systemu broni MSBS-5,56, zbudowa-
nego w układzie klasycznym (MSBS-
-5,56K) i w układzie bezkolbowym 
(MSBS-5,56B)

• własnego pt. 5,56 mm karabinek repre-
zentacyjny MSBS-5,56R, który zakoń-
czył się w połowie 2016 r. wdrożeniem 
broni m.in. do Batalionu Reprezenta-
cyjnego Wojska Polskiego i Kompanii 
Honorowej Służby Więziennej.

Na zakończenie wizyty delegacja WAT 
gościła na nowoczesnych strzelnicach kry-
tych FB, na których z powodzeniem strze-
lała z najnowszej polskiej broni, tj. karabin-
ka podstawowego MSBS-5,56K i pistoletu 
PR-15 RAGuN.

***
Fabryka Broni „Łucznik”-Radom jest 

wieloletnim, bardzo ważnym i cenionym 
partnerem Wojskowej Akademii Tech-
nicznej w obszarze dydaktycznym i nauko-
wo-badawczym. Została powołana aktem 
notarialnym w dniu 14.07.2000 r. – 75 lat 
od dnia powstania przedwojennej Fabry-
ki Broni w Radomiu. Jest producentem 
i dostawcą broni strzeleckiej dla Sił Zbroj-
nych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz służb ochrony 
osób i mienia. Krajowa i zagraniczna ofer-
ta FB obejmuje m.in.: 5,56 mm karabinki 
reprezentacyjne MSBS-5,56R, 5,56 mm 
karabinki wz. 1996 BERYl i subkarabin-
ki wz. 1996 MiNi-BERYl, 9 mm pistolety 

Delegacja podchorążych, na czele 
z JM Rektorem-Komendantem WAT płk. 
dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem i pro-
rektorem WAT ds. wojskowych dr. inż. 
Arturem Królem, miała zaszczyt uczest-
niczyć w spotkaniu w Pałacu Belweder-
skim. uroczysty apel z okazji Dnia Pod-
chorążego, z udziałem ministra obrony 
narodowej Antoniego Macierewicza i sze-
fa BBN Pawła Solocha, rozpoczął się od 
złożenia meldunku ministrowi obrony na-
rodowej przez honorowego oficera dy-
żurnego WAT sierż. pchor. Przemysła-
wa Kaczorowskiego, po czym chór WAT 
wykonał Hymn Państwowy. O godz. 17.15 
przed Belwederem zaciągnęli posterunki 
honorowe:

• podchorążowie WAT w mundurach 
historycznych:
 – sierż. pchor. Paweł Chwaliński
 – sierż. pchor. Mateusz Mizeracki

• w mundurach współczesnych:
 – plut. pchor. Marcin Florek
 – st. kpr. pchor. Michał Sobolewski
 – warta Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej.

Następnie Apel Pamięci odczytał 
pchor. Kacper Wiślicki. Dla uczczenia pa-
mięci poległych w służbie oddano salwę 
honorową. Prezydent RP odznaczył me-
dalami i przyznał wyróżnienia historycz-
nym grupom rekonstrukcyjnym, które (ich 
przedstawicielom) wręczyli szef BBN Pa-
weł Soloch i minister Antoni Macierewicz.

Do uczestników spotkania Prezydent RP 
skierował list, odczytany przez ministra 
Kancelarii Prezydenta Pawła Solocha.

Grażyna Palczak
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Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania w Fabryce Broni

Na strzelnicy



GŁOS AKADEMICKI  11–12/2016GŁOS AKADEMICKI  11–12/2016

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

12 13SpiS treści SpiS treści

wiedzy z zakresu rozdrabniania materiałów 
niehooke’owskich, procesów zużywania i sta-
nów zużycia, usystematyzowano i uogólnio-
no tę wiedzę. Kompleksowe badania w tym 
obszarze pozwoliły autorowi na rozwiązanie 
szeregu zagadnień o charakterze podstawo-
wym i praktycznym. Można z całą pewnością 
stwierdzić, że Autor opracował elementy no-
wej teorii zużywania ściernego hydraulicznych 
par precyzyjnych typu nurnik – tuleja, które 
mogą znaleźć zastosowanie także w analizie 
procesów zużywania ściernego innych węzłów 
tribologicznych.

Analizując procesy zużywania róż-
nych systemów tribologicznych, takich jak 
wymienione hydrauliczne pary precyzyj-
ne, a także poprzeczne łożyska ślizgowe, 
w tym szczególnie porowate łożyska śli-
zgowe, Profesor badał także wpływ róż-
nych czynników na przebieg procesów 
tarcia mieszanego i granicznego, zarówno 
dla systemów tribologicznych określonych 
w literaturze jako two-body systems jak 
i theree-body systems (w obecności ścier-
niwa). Wyniki tych badań były wyznacz-
nikiem kolejnych obszarów badawczych 
realizowanych przez Profesora oraz człon-
ków jego zespołu naukowego, m.in. wy-
mieniony wcześniej drugi obszar badawczy 
obejmujący zagadnienia doboru i zastoso-
wania produktów naftowych, głównie dla 
motoryzacji. W rezultacie uzyskano m.in. 
dwa patenty dotyczące doboru substancji 
smarującej łożyska porowate:
1. Olej smarowy zawierający azotek boru 

h-BN, zwłaszcza do nasycania porowa-
tych łożysk ślizgowych – WYN: (11) 
185733, WuP 31.07.2003 r.

2. Smar plastyczny, zwłaszcza do nasycania 
porowatych łożysk ślizgowych – WYN: 
(11) 192006, WuP 31.08.2006 r. 

W 2012 roku zgłoszone zostały czte-
ry kolejne wnioski patentowe dotyczące 
łożysk porowatych nowej generacji. Po-
kłosiem tych prac badawczych jest także 
samodzielna monografia Profesora Kał-
dońskiego pt. Tribologiczne zastosowa-
nia azotku boru (Wyd. WAT, Warszawa, 
2006 r., iSBN 83-89399-07-5, 978-83-
893990-7-6). W 2013 roku ukazało się jej 
drugie wydanie, poprawione i uzupełnio-
ne o nowe wyniki badań oraz kolejna (ze-
społowa) monografia pt. Porowate łożyska 
ślizgowe nowej generacji – badania i progno-
zy (iSBN 978-83-62954-780). Określony 
przez Profesora kierunek i zakres tych ba-
dań zaowocował jedną habilitacją (2003 r.) 
i czterema pracami doktorskimi (2006, 
2007, 2012 i 2015 r.) członków zespołu.

Prace badawcze zrealizowane przez 
profesora Tadeusza Kałdońskiego w ob-
szarze doboru płynów eksploatacyjnych 
dotyczyły nie tylko substancji smarują-

cych różne węzły tribologiczne. Prowa-
dził on również badania doborowe paliw, 
z uwzględnieniem aspektów ekologii i lo-
gistyki, szczególnie na rzecz Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Po wstąpieniu Polski 
do NATO wyniknęła potrzeba wdrożenia 
w Siłach Zbrojnych RP jednolitego paliwa 
pola walki (Single Fuel Concept). Przepro-
wadzono kompleksowe i obszerne badania 
(studyjne, laboratoryjne, stanowiskowe 
i eksploatacyjne), w wyniku których opra-
cowano koncepcję wdrożenia w Wojskach 
lądowych jednolitego w NATO paliwa 
pola walki F-34. Szczegółowa dokumen-
tacja została przekazana do MON, a pa-
liwo F-34 zostało wdrożone w Wojskach 
lądowych (2003 r.). uwieńczeniem tych 
badań jest również monografia w języku 
angielskim (rozpropagowana w AVT RTO 
NATO) opracowana pod kierownictwem 
i współredakcją naukową Profesora pt. Pro-
blems with introducing a single fuel concept 
in the Land Forces (Wyd. WAT, Warszawa, 
2003 r., iSBN 83-89399-15-6).

Trzeci obszar aktywności Profesora 
dotyczy projektowania, analizy budowy 
i problemów eksploatacji różnych urzą-
dzeń technicznych, w tym szczególnie 
urządzeń przeznaczonych do magazyno-
wania, transportowania i dystrybucji paliw 
ciekłych i smarów, a także węzłów tribo-
logicznych (jw.). W początkowym okresie 
aktywności zawodowej były to projekty 
zunifikowanych łączników systemów ru-
rociągowych stosowanych w urządzeniach 
do magazynowania i transportowania pa-
liw ciekłych oraz projekty systemów po-
letyzacji drobnego sprzętu stosowanego 
w jednostkach wojskowych zajmujących 
się magazynowaniem, transportowaniem 
i dystrybucją produktów naftowych. Efek-
tem tych prac badawczych i projektowych 
było opracowanie i wdrożenie do reali-
zacji w jednostkach wojskowych katalo-
gu zunifikowanych łączników do rurocią-
gów polowych i węzłów dystrybucyjnych 
oraz katalogu paletyzacji drobnego sprzę-
tu technicznego. Niezmiernie ważnym 
osiągnięciem projektowym było opraco-
wanie pod jego kierownictwem i wdro-
żenie do eksploatacji w Wojsku Polskim 
(2001–2003 r.) paliwowego rurociągu po-
lowego Ø150 zaopatrzonego w nowocze-
sne samozatrzaskowe szybkozłącze kieli-
chowe. Zaprojektowane złącze zostało 
opatentowane (uZY: (11) 60192 WuP 
27.02.2004 r.); oddzielnie opatentowano 
pierścień uszczelniający tego złącza (uZY: 
(11) 61107 WuP 28.02.2005 r.), którego 
rozwiązanie konstrukcyjne jest nowator-
skie i niespotykane w literaturze. Dzięki 
temu rurociąg może funkcjonować zarów-
no przy nadciśnieniu, jak i podciśnieniu 
wewnątrz rurociągu, co jest szczególnym 

osiągnięciem dla tego typu konstrukcji. 
W 2002 r. za Opracowanie i wdrożenie ru-
rociągu polowego dla systemu zaopatrywania 
wojska w paliwa Profesor (wraz z zespo-
łem) otrzymał Nagrodę Rektora WAT, 
a w roku 2004 był nominowany do Na-
grody Gospodarczej Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w kategorii „Wynalazek 
w dziedzinie produktu lub technologii” za 
Opracowanie i wdrożenie do produkcji ruro-
ciągu polowego Ø150 z samozatrzaskowym 
szybkozłączem kielichowym nowego typu, 
natomiast w 2009 r. uzyskał Złoty Medal 
na Wystawie innowacji, Badań Nauko-
wych i Nowoczesnej Techniki w Brukseli 
za Field pipeline diam. 150 with a new type 
pipe bell self-locking joint. Projekt ten uzy-
skał złote medale również na wystawie 
w Seulu (2012 r.) i Kuala lumpur (2013 r.). 

Wkład Profesora Tadeusza Kał-
dońskiego w działalność organizacyjną 
wynika przede wszystkim z pełnionych 
kolejno funkcji: kierownika Zakładu (od 
1992 r.), komendanta Wydziału Mecha-
nicznego (od 1999 r.) i – po zmianie cha-
rakteru uczelni z wojskowego na woj-
skowo-cywilny – Dziekana Wydziału 
Mechanicznego (od 2003 r.). Zatem od 
1992 r. Profesor, obok intensywnej dzia-
łalności naukowo-badawczej, wiele cza-
su poświęcił działalności organizacyjnej 
związanej z pełnionymi funkcjami – ma 
w tym zakresie ogromne zasługi dla Wy-
działu i dla WAT. Za tę działalność Pro-
fesor otrzymał złoty medal Za zasługi dla 
WAT, a w 2003 roku zespołową Nagrodę 
Rektora WAT „Za przekształcenie Woj-
skowej Akademii Technicznej w uczelnię 
wojskowo-cywilną”. Aktywna postawa 
Profesora jako Dziekana Wydziału Me-
chanicznego zaowocowała zdobywaniem 
znacznych środków finansowych, t. z prac 
badawczych umownych i komercyjnej dzia-
łalności dydaktycznej. W efekcie, w ciągu 
jednej dekady, zmieniona i unowocześnio-
na została aparatura badawcza i dydak-
tyczna wielu jednostek organizacyjnych 
Wydziału, osiągając standardy światowe. 
W swoim zespole osobiście doprowadził 
do zmiany jakościowej poziomu badań 
tribologicznych i oceny jakości płynów 
eksploatacyjnych m.in. poprzez zdobycie 
funduszy (kilkanaście projektów badaw-
czych, inwestycje budowlane, inwesty-
cje aparaturowe) i zakupienie aparatury 
badawczej odpowiadającej standardom 
światowym. Należy również podkreślić, 
że pozyskane przez Profesora projekty 
badawcze w znacznym zakresie zasiliły 
fundusz osobowy Wydziału Mechanicz-
nego, co zapewniło łagodniejszy przebieg 
procesu zmian kadrowych realizowanych 
w WAT w latach 2002–2003. 

70. rocznica urodzin płk. rez. prof. dr. hab. inż. tadeusza Kałdońskiego
Profesor Tadeusz Kałdoński uro-

dził się 19 sierpnia 1946 roku.

Do szkoły podstawowej i średniej 
uczęszczał we Wrocławiu. W 1967 roku 
ukończył lotnicze Zakłady Naukowe we 
Wrocławiu, zdobywając tytuł technika 
osprzętu lotniczego. W tym samym roku 
zdał egzamin wstępny do Wojskowej Aka-
demii Technicznej, w której, po rocznym 
odbywaniu wojskowej służby zasadni-
czej, rozpoczął studia na Wydziale Me-
chanicznym w specjalności eksploatacja 
składnic i sprzętu MPS (MPS – Materia-
ły Pędne i Smary). W 1972 roku ukoń-
czył studia i stopnia z wynikiem bardzo 
dobrym, uzyskując tytuł inżyniera me-
chanika. Następnie został skierowany do 
Ośrodka Szkolno-Doświadczalnego Służ-
by MPS w Puławach, gdzie pracował dwa 
lata, zajmując się projektowaniem i bada-
niami nowych typów urządzeń do maga-
zynowania, transportowania i dystrybucji 
produktów naftowych. W 1973 roku roz-
począł studia ii stopnia na Wydziale Me-
chanicznym WAT, które ukończył w 1973 
roku jako student indywidualny z wyni-
kiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, 
uzyskując dyplom magistra inżyniera me-

chanika w specjalności urządzenia MPS. 
W kwietniu 1980 roku obronił pracę dok-
torską przed Radą Wydziału Mechaniczne-
go z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując 
tytuł doktora nauk technicznych w dyscy-
plinie budowa i eksploatacja maszyn, spe-
cjalności tribologia.

Profesor Tadeusz Kałdoński pracuje 
w Wojskowej Akademii Technicznej od 
1974 r. zajmując kolejno stanowiska 
i funkcje: inżyniera (1974–1976 r.), 
doktoranta (1976–1980 r.), wykładowcy 
(1980–1984 r.), adiunkta (1984–
1992 r.), kierownika Zakładu Tribologii, 
inżynierii Powierzchni i logistyki 
Płynów Eksploatacyjnych (1992–2012 r.), 
prodziekana ds. dydaktyczno-naukowych 
(1998–1999 r.), dziekana Wydziału 
Mechanicznego (1999–2008 r.), dyrektora 
instytutu Pojazdów Mechanicznych 
i Transportu WME WAT (2008–2016 r.). 

Profesor Tadeusz Kałdoński swo-
ją działalność naukową udokumentował 
ponad 500 różnymi opracowaniami, m.in. 
150 referatami wygłoszonymi na konferen-
cjach krajowych i zagranicznych; 130 arty-
kułami opublikowanymi w renomowanych 
pismach naukowych, w tym także z listy 
Filadelfijskiej, np. „Solid State Phenome-
na”, „Journal of Materials Processing Tech-
nology,” „BioSystems”, „Wear”; ponad 50 
recenzjami i opiniami, w tym także prac 
doktorskich i habilitacyjnych; 7 podręcz-
nikami akademickimi; 12 monografiami 
(w tym 2 w języku angielskim i 1 w języ-
ku rosyjskim). Obecnie w druku jest ko-
lejna monografia Profesora (Zarys mikro/
nanotribologii), a w opracowaniu jest mo-
nografia zespołowa pod jego kierownic-
twem (Wybrane metody badań systemów 
tribologicznych). Ponadto jest on autorem 
ponad 40 i współautorem ponad 80 opra-
cowań niepublikowanych, głównie dla Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej.

Dorobek naukowy profesora Tade-
usza Kałdońskiego przynależy ściśle do 
dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn, 
nawiązując równocześnie do obszarów 

wiedzy związanych z inżynierią materia-
łową. W swoich publikacjach Profesor 
rozwiązał szereg problemów naukowych 
natury podstawowej i teoretycznej. Do-
robek ten można podzielić na trzy główne 
nurty dotyczące:

• problematyki tribologicznej, w tym 
głównie badania i modelowania proce-
sów zużywania ściernego oraz bada-
nia i oceny determinant określonego 
przebiegu procesów tarcia mieszane-
go i granicznego elementów maszyn

• doboru i zastosowania produktów naf-
towych, w tym głównie paliw, olejów 
i smarów dla motoryzacji

• projektowania, budowy i eksploatacji 
węzłów tribologicznych oraz urządzeń 
przeznaczonych do magazynowania 
i dystrybucji produktów naftowych.

W obszarze pierwszym Profesor pro-
wadził przede wszystkim bardzo szczegó-
łowe i kompleksowe badania procesów 
zużywania ściernego hydraulicznych par 
precyzyjnych typu nurnik – tuleja. Ten 
obszar badawczy ma szczególne znacze-
nie dla rozwoju tribologii. uwieńczeniem 
tej działalności, oprócz szeregu publikacji, 
była monografia habilitacyjna pt. Zużywa-
nie ścierne w systemach tribologicznych typu 
tłok – cylinder (Wyd. WAT wew. 24.08/96, 
Warszawa, 1996 r., 228 stron) oraz mono-
grafia pt. Badania i modelowanie procesów 
zużywania ściernego hydraulicznych par pre-
cyzyjnych (Wyd. WAT, Warszawa, 2008 r., 
166 stron, iSBN 978-83-89399-89-2). Mo-
nografia ta została wydana w języku rosyj-
skim pt. Исследование и моделирование 
процессов абразивного изнашиваниа 
гидралических прецизионных пар. 
ВолгГТУ – Отрок, Волгоград 2015. 
W ocenie recenzentów tych monografii, 
a także wielu innych uczonych zajmujących 
się podobną problematyką, w sposób nowy, 
dotychczas niespotykany w literaturze rozwią-
zano problem zużywania ściernego w syste-
mach tribologicznych – w szczególności typu 
nurnik – tuleja, uporządkowano istniejący stan 

maszynowe PM-98/PM-06 GlAuBERYT, 
9 mm pistolety samopowtarzalne P99, 
a także broń sportową i zestawy treningo-
we. Spółka prowadzi również usługi rusz-
nikarskie oraz wykonuje zlecenia dla firm 
zewnętrznych, wykorzystując doświadcze-
nie i umiejętności załogi oraz nowoczesny 
i bogaty asortymentowo park maszynowy.

Ryszard Woźniak

Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm zawiera dziesięć rodzajów karabinków…
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GŁOSU AKADEMICKIEGO
Materiały (w edytorze Word) prosimy dostarczać

w terminie do 20. dnia każdego miesiąca
bezpośednio do działu promocji

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

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

Z inicjatywy Profesora wdrożony 
został w Wydziale Mechanicznym system 
jakości – zarówno w obszarze kształcenia, 
jak i badań naukowych. W 2005 r. Wy-
dział uzyskał pierwszą bardzo pozytyw-
ną ocenę kierunku kształcenia mechani-
ka i budowa maszyn (uchwała Prezydium 
PKA nr 479/2005 z dnia 8.09.2005 r.). Ta 
pozytywna ocena została potwierdzo-
na po raz pierwszy przez KAuT w roku 
2008 (Decyzja nr 63/20/06/2008/5 z dnia 
20.06.2008 r.). W tym samym roku Wy-
dział Mechaniczny otrzymał również 
pierwszą pozytywną ocenę nowego kie-
runku studiów – logistyka (uchwała Prezy-
dium PKA nr 621/2008 z dnia 4.09.2008 r.). 
Ponadto uzyskano po raz pierwszy akre-
dytację polskiego Centrum Akredyta-
cyjnego na dwa laboratoria badawcze, 
tj. laboratorium Badań Materiałowych 
(Certyfikat AB 699 z dnia 3.04.2006 r.) 
i laboratorium Pojazdów Mechanicznych 
(Certyfikat AB 733 z dnia 28.06.2006 r.). 
uzyskane akredytacje świadczyły o osią-
gnięciu wysokiego poziomu prowadzonych 
badań i o wysokim poziomie kształcenia 
studentów Wydziału Mechanicznego.

W działalności dydaktycznej Pro-
fesor stale zajmował się tribologią, do-
borem i zastosowaniem produktów naf-
towych oraz eksploatacją urządzeń do 
magazynowania, transportowania i dystry-
bucji produktów naftowych. Dotychczas 
przeprowadził około 10 000 godzin zajęć 
dydaktycznych, wypromował 60 inżynie-
rów i magistrów inżynierów mechaników, 
w tym 5 najlepszych w trybie studiów in-
dywidualnych. Jest autorem pięciu i współ-
autorem dwóch podręczników akademic-

kich. Jest promotorem trzech doktorów 
i jednego doktoranta. Doktoranci i dyplo-
manci Profesora zdobywali szereg nagród 
i wyróżnień, m.in. Stypendium Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej. Profesor jest twór-
cą wielu planów i programów kształcenia. 
Będąc Dziekanem Wydziału doprowadził 
do podpisania szeregu umów z krajowymi 
i zagranicznymi uczelniami i instytucjami 
naukowymi, co pozwoliło na zintensyfi-
kowanie współpracy z tymi placówkami 
przez poszczególne zespoły dydaktyczne 
i naukowe Wydziału Mechanicznego. Do 
szczególnych osiągnięć Profesora doty-
czących rozwoju szkolnictwa wojskowego 
należy zaliczyć opracowanie pod jego kie-
rownictwem i wdrożenie nowego mode-
lu kształcenia studentów wojskowych na 
dwóch kierunkach studiów, tj. mechanika 
i budowa maszyn i na nowym kierunku – 
logistyka. W roku 2009 Profesor otrzymał 
dwie nagrody z tym związane:
1. Zespołową Nagrodę Rektora WAT za 

Opracowanie planów i programów stu-
diów wojskowych i cywilnych na kierunku 
kształcenia LOGISTYKA, ich wdrożenie 
oraz uzyskanie akredytacji Państwo-
wej Komisji Akredytacyjnej

2. indywidualną Nagrodę Ministra 
Obrony Narodowej za całokształt 
dorobku nt. Wybitne osiągnięcia słu-
żące rozwojowi szkolnictwa wojskowe-
go oraz modernizacji techniki wojskowej 
i zaplecza logistycznego armii.

Znana jest również działalność dy-
daktyczna, ekspercka i organizatorska 
Profesora poza murami uczelni: jest rze-
czoznawcą SiMP w specjalności 111 – „Go-

spodarka paliwowo-smarownicza” 
i 408 – „Pompy”, a także dyplomowa-
nym wykładowcą SiMP (nr dypl. 2012). 
Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzy-
stwa Tribologicznego i Międzysekcyjnego 
Zespołu inżynierii Powierzchni KBM PAN. 
Był też członkiem Zespołu Zadaniowe-
go Biura Analiz Rynku uzbrojenia MON 
w sprawie wdrożenia jednolitego paliwa 
pola walki F-34 w Siłach Zbrojnych RP.

Profesor za swoje osiągnięcia nauko-
we, dydaktyczne i organizatorskie był wie-
lokrotnie wyróżniony i odznaczony, m.in. 
odznaką i tytułem Zasłużony Nauczyciel 
WAT (1992 r.), tytułem Wynalazca Wojska 
Polskiego (2000 r.), złotym medalem Za za-
sługi dla WAT (2002 r.), 15 Nagrodami Rek-
torskimi (od 1991 do 2015 r.), Srebrnym 
Krzyżem Zasługi (1985 r.), Złotym Krzy-
żem Zasługi (1998 r.), Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (1998 r.), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2000 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2010 r.) oraz szere-
giem innych wyróżnień i odznaczeń re-
sortowych.

W 2011 roku Senat Wojskowej Aka-
demii Technicznej zdecydował o wpisa-
niu Profesora Tadeusza Kałdońskiego do 
Złotej księgi dokonań Wojskowej Akademii 
Technicznej.

W 2015 roku Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył 
Profesora Tadeusza Kałdońskiego złotym 
medalem Za długoletnią służbę.

Zdzisław Bogdanowicz

XXi Liquid crystal conference – chemistry, physics 
and Applications

W dniach 18–23 września 2016 r. 
Wydział Nowych Technologii i Che-
mii zorganizował kolejną – już dwu-
dziestą pierwszą – konferencję 
poświęconą tematyce materiałów 
ciekłokrystalicznych (www.clc16.pl). 
Konferencja ta, współfinansowana 
przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w ramach dofi-
nansowania upowszechniania nauki, 
została zorganizowana w hotelu 
„Krynica” w Krynicy Zdrój pod auspi-
cjami Polskiego Towarzystwa Ciekło-
krystalicznego (www.ptc.uj.edu.pl).

W latach siedemdziesiątych ówczesny 
dziekan Wydziału Chemii i Fizyki Tech-
nicznej (prof. Józef Żmija) podjął decyzję 
o uruchomieniu, na zlecenie Szefostwa 
Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej, 
badań ciekłych kryształów w Wojskowej 
Akademii Technicznej. Nikt zapewne nie 
przypuszczał wtedy, że temat ten będzie 
aktualny przez kolejne 40 lat, że zjedno-
czy zespoły instytutu Chemii i instytutu 
Fizyki Technicznej i zaowocuje rozwią-
zaniami cenionymi na świecie zarówno 
w zakresie unikalnych właściwości no-
wych materiałów ciekłokrystalicznych, 
jak i nowych efektów ich zastosowań fo-
tonicznych (optoelektronicznych). W dzi-
siejszych czasach trudno nam się przecież 
obyć bez smartfonów, tabletów, lapto-
pów czy wielkoformatowych telewizorów. 
Wszystkie te urządzenia wykorzystują 
ciekłe kryształy, nie wyczerpują jednak 
wszystkich ich współczesnych zastosowań.

Organizowana od połowy lat siedem-
dziesiątych konferencja ciekłokrystaliczna 
rozwijała się wraz z realizowaną w WAT 

tematyką badań ciekłych kryształów. 
W pierwszych spotkaniach uczestniczyli 
przede wszystkim polscy naukowcy, go-
ście zagraniczni pojawiali się sporadycz-
nie – głównie z referatami przeglądowymi. 
Od ponad 20 lat językiem obrad jest język 
angielski, co spowodowało systematyczny 
wzrost rangi konferencji. Przedstawiane 
prace publikowane były w „Proceedings 
of SPiE” – czasopiśmie bardzo popular-
nym, zwłaszcza na rynku amerykańskim. 
W efekcie wśród uczestników konferen-
cji zwiększyła się liczba zagranicznych na-
ukowców, którzy zauważyli wyraźną ko-
rzyść naukową w przyjeździe do Polski. 

Po latach, wraz ze zmianą zasad punk-
towania prac i dorobku naukowego, naj-
ważniejsze prace prezentowane na kon-
ferencji publikowane są w czasopismach 
posiadających współczynnik wpływu (iF): 
„Opto-Electronic Review” oraz „Phase 
Transition”. Pozwala to na optymalny, 
z punktu widzenia autora, dobór miejsca 
publikacji. Jest to ważne tym bardziej, że 
tematyka konferencji jest szeroka – po-
cząwszy od chemii poprzez badania wła-
ściwości fizycznych oraz nowych efektów 
elektrooptycznych, na aplikacjach mate-
riałów ciekłokrystalicznych skończywszy.

W tegorocznej konferencji wzię-
ło udział blisko 120 naukowców, w tym 
42  eprezentujących uczelnie zagranicz-
ne. Oprócz gości z Europy, na konferencję 
przybyli naukowcy z Korei Południowej, 
Japonii, indii, uSA czy Brazylii.

inaugurując pierwsze nieformalne spo-
tkanie uczestników konferencji, w niedzie-
lę wieczorem – przewodniczący Komitetu 
Naukowego dr hab. inż. Wiktor Piecek, 
prof. WAT szczególnie powitał nestorów 

badań ciekłych kryształów w Polsce – pro-
fesorów, którzy uczyli nas stawiać pierw-
sze kroki na tej drodze. Profesorowie: 
Roman Dąbrowski, Jan Jadżyn, Wojciech 
Kuczyński, Stanisław urban i Józef Żmija 
otrzymali na pamiątkę regionalne upomin-
ki, wręczone przez młodych doktoran-
tów – przedstawicieli kolejnego pokole-
nia zajmującego się ciekłymi kryształami 
w Polsce.

Oficjalne obrady konferencji otworzył 
prorektor ds. naukowych WAT – prof. dr 
hab. inż. Krzysztof Czupryński, który od 
wielu lat w swojej pracy badawczej zajmu-

Prof. Kristiaan Neyts w czasie swojego wykładu 
nt. Interaction between light and liquid crystal
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je się syntezą ciekłych kryształów. Przy-
pomniał on w swoim wystąpieniu historię 
badań ciekłych kryształów w WAT, powi-
tał gości i życzył owocnych obrad.

Tradycyjnie w programach cyklicznych 
konferencji znajdują się referaty zaproszo-
nych gości, komunikaty z prac własnych 
i sesje posterowe. Dodatkowo w tym roku 
przedstawiono 4 wykłady szkoleniowe 
(tutoriale). W sposób bardzo przystęp-
ny i metodyczny przedstawione zostały 
zagadnienia:

• Co i dlaczego można zobaczyć obserwu-
jąc warstwy ciekłokrystaliczne w świetle 
spolaryzowanym? – Jan P.F. lagerwall, 
uniwersytet w luksemburgu

• Jakie są możliwości wykorzystania dyfrak-
cji rentgenowskiej do badań struktur cie-
kłokrystalicznych? – Damian Pociecha, 
uniwersytet Warszawski

• Jak światło oddziałuje z ciekłym kryszta-
łem? – Kristiaan Neyts, uniwersytet 
w Gandawie

• Tajemnice syntezy ciekłych kryształów 
o specjalnych właściwościach językiem 
nie-chemików – Przemysław Kula, Woj-
skowa Akademia Techniczna.

Referaty wygłosili m.in.:
• A. Glushchenko: Science and Technology 

of Stressed Liquid Crystals: Non-Display 
Applications

• i. Moreno: Polarization diffraction gra-
tings and vector beams generated with 
liquid crystal devices

• N. Éber: Pattern formation in nematics 
under superposed ac and dc voltages

• P. Kaszyński: Magnetic behavior of liquid 
crystalline derivatives of the 6-oxoverda-
zyl and benzo[e][1,2,4]triazinyl

• P. Kopcansky: Liquid crystal doped by 
magnetic fluids

• M.A. Geday, Detection of microbes using 
flowing lyotropic liquid crystals

• Mochizuki: Applied electric field polari-
ty dependent response of quasi-Smectic 
A phase liquid crystal

• M.K. Das: Phase transition and critical 
behavior in the vicinity of nematic-smec-
tic-A and smectic-A- smectic-C from high-
-resolution birefringence measurements

• M. Trzyna: The use of thermotropic liqu-
id crystals in breast cancer screening – 
BRASTER device

• R. Manohar: Impact of Nanomaterials 
on Liquid crystal applications

• V.Y. Reshetnyak: Tunable liquid crystal 
lenses.

Ponadto wygłoszono 23 komunikaty 
oraz przedstawiono ponad 80 posterów 
na trzech sesjach plakatowych.

W czasie konferencji został rozstrzy-
gnięty konkurs na najlepszą prezentację 
studenta/doktoranta. Komisja pracująca 
pod kierownictwem dr hab. inż. Marzeny 
Tykarskiej prof. WAT (prorektora ds. stu-
denckich WAT) przyznała dwie równo-
rzędne nagrody:

• Kamilowi Orzechowskiemu – dokto-
rantowi z Wydziału Fizyki, Politechniki 
Warszawskiej za prezentację nt. Pola-
rization properties of photonic structu-
res based on liquid-crystalline blue phase

• Yosuke iwai – doktorantowi z Gra-
duate School of Engineering Science, 
Osaka university za prezentację nt. 
Behavior of Cholesteric Liquid Crystalline 
Microcapsule with Self-Assembled Aniso-
tropic Magnetic Aggregate.

W ramach konferencji odbyło się rów-
nież zebranie Polskiego Towarzystwa Cie-
kłokrystalicznego, którego przewodniczą-
cym jest dr hab. inż. Jerzy Zieliński, prof. 
WAT. Podczas zebrania przedyskutowane 
zostały plany Towarzystwa na najbliższą 
przyszłość.

Oczywiście, poza intensywną pracą, 
nie zabrakło okazji do poznania piękna 
i kultury ziemi nowosądeckiej – w czasie 
wycieczki do skansenu w Nowym Sączu, 
wspinaczki na Jaworzynę Krynicką czy 
kolacji regionalnej.

Tegoroczną konferencję wyróżniło 
jeszcze jedno – po 40 latach badania nad 
ciekłymi kryształami w WAT oraz organi-
zację konferencji przejęło młode pokolenie 
profesorów. Przewodniczącym Komitetu 
Naukowego był dr hab. inż. Wiktor Piecek, 
prof. WAT, a wiceprzewodniczącymi byli 
dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT 
oraz dr hab. inż. Paweł Perkowski, prof. 
WAT. Godnie zastąpili oni swoich nauczy-
cieli, profesorów Józefa Żmiję i Romana 
Dąbrowskiego, którzy tym razem mogli 
spokojnie – bez stresu organizacyjnego – 
uczestniczyć w obradach.

Efektywna praca i zaangażowanie Ko-
mitetu Organizacyjnego ClC 2016 w skła-
dzie: J. Zieliński, P. Perkowski, M. Mrukie-
wicz, M. Turos, M. Olifierczuk, K. Gaładyk, 
A. Drzewicz zapewniły wysoki poziom 
organizacyjny konferencji.

Konferencję podsumowała w swoim 
wystąpieniu profesor Milada Glogaro-
va z instytutu Fizyki Czeskiej Akademii 
Nauk. Krótkie podsumowanie konferencji 
ClC 2016 ukaże się wkrótce w czasopi-
śmie o cyrkulacji międzynarodowej – „li-
quid Crystals Today”.

Jerzy Zieliński
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teraherce – zobaczyć ukryte

W dniach 27–28 października br. 
w Wojskowej Akademii Technicz-
nej odbyło się końcowe spotkanie 
podsumowujące projekt Europejskiej 
Agencji Obrony o akronimie TiPPSi – 
Terahercowe platformy obrazujące do 
zdalnej detekcji IED (Improwizowanych 
Ładunków Wybuchowych).

W zorganizowanym przez instytut 
Optoelektroniki WAT spotkaniu udział 
wzięło 12 gości z zagranicy i Polski – za-
równo przedstawiciele wykonawców pro-
jektu z Niemiec, Holandii, Szwecji oraz 
Polski, jak i przedstawiciele ministerstw 
obrony tych krajów. uczestników spo-
tkania przywitał dyrektor iOE płk dr inż. 
Krzysztof Kopczyński. Stronę polską z iOE 
reprezentowali: prof. Mieczysław Szusta-
kowski, płk dr inż. Krzysztof Kopczyński 
i ppłk dr inż. Norbert Pałka. Departament 

Nauki i Szkol-
nictwa Wyż-
szego MON 
reprezentował 
płk Michał Żoł-
nierowicz.

Projekt 
TiPPSi doty-
czy obrazowa-
nia w zakresie 
dolnej czę -
ści pasma te-
rahercowego 
(0,2–0,4 THz). 
Ze względu na 
dobrą trans-
misję tego 
promieniowa-
nia przez ubranie, możliwe jest wykrycie 
ukrytych pod nim rzeczy, w tym przed-
miotów niebezpiecznych, takich jak: na-

sobne improwi-
zowane ładunki 
wybuchowe, 
broń, noże itp.

Efektem 
realizacji pro-
jektu są dwa 
demonstrato-
ry technolo-
gii obrazowa-
nia materiałów 
niebezpiecz-
nych ukrytych 
pod ubraniem. 
Pierwszy z nich 
bazuje na pa-
sywnej radio-
metrycznej 

detekcji zmian temperaturowych na po-
wierzchni człowieka w paśmie 220 GHz. 
Zaś drugi demonstrator to radar działa-
jący w technologii FMCW na częstotliwo-
ści około 220 GHz. Oba systemy zostały 
zainstalowane w pomieszczeniach budyn-
ku instytutu Optoelektroniki, a efekty ich 
działania zostały zaprezentowane przed-
stawicielom MON. Ponadto opracowane 
narzędzia do symulacji sceny dynamicznej, 
wraz z poruszającymi się ludźmi, w za-
kresie terahercowym zostały pozytyw-
nie zweryfikowane z wynikami ekspery-
mentalnymi, co potwierdza poprawność 
zaimplementowanych algorytmów i baz 
materiałowych.

Przedłożony raport końcowy został 
pozytywnie zatwierdzony przez przedsta-
wicieli ministerstw obrony, a cały projekt 
został zakończony sukcesem. 

Norbert Pałka
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Międzynarodowe targi innowacyjnych rozwiązań 
przemysłowych

W dniach 7–9 listopada 2016 r. 
odbyły się Międzynarodowe Targi in-
nowacyjnych Rozwiązań Przemysło-
wych, po raz pierwszy w Nadarzynie 
k. Warszawy, w Międzynarodowym 
Centrum Targowo-Kongresowym 
PTAK WARSAW EXPO 2016, objęte 
patronatem przez Wojskową  Aka-
demię Techniczną.

Targi rozpoczęły się konferencją Hory-
zont 2020 szansą polskich innowacji w UE. 
Konferencję tę otworzył i powitał uczest-
ników przewodniczący Rady Głównej in-
stytutów Badawczych prof. leszek Ra-
falski.

Podczas Targów zaprezentowało się 
ponad 500 wystawców z całej Polski. Po-
kazano rozwiązania z zakresu maszyn, 
narzędzi, urządzeń i technologii dla wie-
lu gałęzi przemysłu, m.in. automatyki i ro-
botyki, oprogramowania dla przemysłu 
i rozwiązań wirtualnych, laserów prze-
mysłowych, obróbki metalu, tworzyw 
sztucznych i drewna, metrologii przemy-
słowej, spawalnictwa, cięcia i szlifowania 
oraz wielu innych.

Na stoisku WAT swoje osiągnięcia za-
prezentowali:

• instytut Optoelektroniki: dalmierz 
laserowy, system swój–obcy, lidar 
mały, prędkościomierz laserowy, sen-
sor NO2

• Wydział Nowych Technologii i Che-
mii: ciekłokrystaliczne okulary 3D, 
układ do termokatalicznego rozkła-
du BST, technologię iMS z domiesz-
kowanym gazem nośnym (efektywna 
metoda wykrywania związków aroma-
tycznych), mobilną instalację do odka-
żania gazowym nadtlenkiem wodoru, 
sejsmometr światłowodowy FORS, 
przyrostowe wytwarzanie elementów 
metodą lENS, samochód o napędzie 
wodorowym „Premier” (plakat)

• Wydział Elektroniki: wielofunkcyjny 
system do precyzyjnej metrologii cza-
su, lokalizator istot żywych ukrytych 
za ścianą, system multibiometryczny

• Wydział Mechaniczny: „Florian” 
i „Dromader” – platformy bezzało-
gowe

• Wydział Mechatroniki i lotnictwa: 
model skalowany samolotu OSA, 
BSP „Rybitwa” – samolot z głowicą 
MP + NSKl, system rozpoznawczy 
do aerostatu – podwieszany zasob-
nik z głowicą plus naziemna stacja tra-
kująca, symulator samolotu typu Ge-

neral Aviation z wyposażeniem typu 
Glass Cocpit, Modułowy System Bro-
ni Strzeleckiej (MSBS), makiety broni 
strzeleckiej wykonane przez studen-
tów, różnego typu roboty przemysło-
we i edukacyjne.

Ważnym punktem targów była Strefa 
Badania i Rozwoju, zorganizowana przy 
współpracy Rady Głównej instytutów Ba-
dawczych. Zaprezentowany na niej został 
dorobek naukowy 115 polskich instytutów 
badawczych związanych z przemysłem, 
dorobek naukowy studentów polskich 
uczelni technicznych, w tym Wojskowej 
Akademii Technicznej.

Podczas Targów powstała też Stre-
fa Młodego inżyniera, ukazująca ogromy 
potencjał naukowo-badawczy oraz liczne 
osiągnięcia Wojskowej Akademii Technicz-
nej, której przewodniczył dr inż. Jarosław 
Panasiuk, adiunkt na Wydziale Mechatro-
niki i lotnictwa w Katedrze Mechatroniki, 
który jednocześnie pełnił rolę „ambasa-
dora” targów w zakresie m.in.: organiza-
cji strefy automatyki i robotyki, prezen-
tacji dorobku naukowego polskich uczelni 
technicznych oraz ich studentów, pre-
zentacji prac dyplomowych studentów 
roku akademickiego 2015/2016 oraz lat 
poprzednich, prezentacji oferty naukowej 
i edukacyjnej Akademii. Dr inż. Jarosław 
Panasiuk poprowadził także, cieszące się 
ogromnym zainteresowaniem, otwarte 
zajęcia laboratoryjne dla studentów WAT 
oraz obecnych na targach uczniów szkół 
technicznych.

Warto podkreślić, że na Międzynaro-
dowych Targach innowacyjnych Rozwią-
zań Przemysłowych w Nadarzynie, wśród 
wielu innych wystawców, stoisko WAT 
cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród studentów, jak i licznie 
odwiedzających targi przedstawicieli 
branż technicznych i przemysłowych 
oraz innych wystawców. Pracownicy 
WAT oraz studenci uczelni chętnie 
i z dużą precyzją wyjaśniali zaintere-
sowanym zawiłości działania licznych 
sprzętów znajdujących się na naszym 
stoisku. Z przyjemnością obserwo-
waliśmy ten charakterystyczny błysk 
w oku i pasję, jaką – niezależnie od wie-
ku i naukowego statusu – można było 
zauważyć wśród uczestników i zwie-
dzających nadarzyńskie targi.

Opinię o tej niezwykłej atmosferze 
podzielił przebywający podczas dru-
giego dnia targów rektor-komendant 

Wojskowej Akademii Technicznej, płk dr 
hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT.

Nie dziwi więc wielkie zainteresowanie 
zwiedzających naszym stoiskiem.

Pierwszego dnia targów, podczas uro-
czystej Gali, w uznaniu osiągnięć naukowo-
-badawczych oraz rozwojowych i wdroże-
niowych Wojskowa Akademia Techniczna 
otrzymała jedną z 24 nagród przyznawa-
nych wystawcom w postaci statuetki „Ty-
tanowe Skrzydła”, którą w imieniu Prze-
wodniczącego Rady Głównej instytutów 
Badawczych prof. leszka Rafalskiego oraz 
Kapituły, przedstawicielom WAT obecnym 
na Gali: Prorektorowi ds. Rozwoju dr. hab. 
inż. lucjanowi Snieżkowi, prof. WAT, z-cy 
Dziekana Wydziału Mechatronicznego płk. 
dr. inż. Adamowi Bartnickiemu oraz ad-
iunktowi na Wydziale Mechatroniki i lot-
nictwa w Katedrze Mechatroniki dr. inż. 
Jarosławowi Panasiukowi, wręczyła Pani 
Beata Mikulska – Dyrektor Biura Rady 
Głównej instytutów.

Głównym organizatorem targów z ra-
mienia WAT i koordynatorem przedsię-
wzięcia był Prorektor ds. Rozwoju dr hab. 
inż. lucjan śnieżek, prof. WAT. W jego 
opinii zaprezentowanie dorobku nauko-
wego Wojskowej Akademii Technicznej 
na tych Międzynarodowych Targach jest 
szalenie ważne nie tylko dla środowi-
ska naukowego uczelni, ale również dla 
współpracujących z WAT placówek na-
ukowych i instytutów badawczych zwią-
zanych z przemysłem.

Szczegóły organizacyjne oraz zabez-
pieczenie logistyczne na targach powie-
rzono Zespołowi Koordynacyjnemu pod 
kierownictwem ppłk. Dariusza Koszałki.

Katarzyna Sas-Dachniewska

Waga logistyki
Jako współgospodarz dzisiejszej kon-

ferencji i gospodarz miejsca wyrażam 
satysfakcję i dumę, że tak ważne wy-
darzenie jest organizowane w Wojsko-
wej Akademii Technicznej – powiedział, 
otwierając ogólnopolską konferen-
cję naukową na temat Działalność na-
ukowo-dydaktyczna uczelni wojskowych 
w obszarze logistyki Sił Zbrojnych, rek-
tor-komendant WAT płk dr hab. inż. 
Tadeusz Szczurek. Drugim współor-
ganizatorem konferencji, która odbyła 
się 16.11.2016 r., był Zarząd logistyki-
-P4 Sztabu Generalnego WP.

Patronat honorowy nad tym nauko-
wym spotkaniem objął – uczestniczący 
w otwarciu – podsekretarz stanu w MON 
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

W konferencji uczestniczyli: 
przedstawiciele instytucji centralnych 
resortu obrony narodowej: z-ca Szefa 
Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan 
Dziedzic, Szef inspektoratu Wsparcia SZ 
gen. bryg. Dariusz Łukowski, szef Zarządu 
logistyki-P4 SG WP płk dr Robert 
Woźniak, szef inspektoratu implementacji 
innowacyjnych Technologii Obronnych 
płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, 
z-ca dyrektora DNiSzW płk dr Marcin 
liberacki, szef Koordynacji Badań 
Naukowych DNiSzW płk dr Ryszard 
lewiński, przedstawiciele Zarządu 
Organizacji uzupełnień P4 SG WP; 
przedstawiciele dowództw SZ RP, 
przedstawiciele uczelni wojskowych 
i instytutów naukowych oraz ośrodków 
szkolenia.

Celem konferencji było dokonanie ana-
lizy i oceny osiągnięć uczelni wojskowych 
w obszarze logistyki Sił Zbrojnych RP oraz 
wypracowanie naukowych i eksperckich 
rekomendacji w sprawie praktycznych roz-
wiązań związanych z realizacją badań na-
ukowych realizowanych na potrzeby Sił 
Zbrojnych RP, a w szczególności: przed-
stawienie możliwości uczelni wojskowych 
w realizacji programów badawczych za-
wartych w Priorytetowych kierunkach ba-
dań w resorcie obrony narodowej na lata 
2017–2026 w obszarze logistyki SZ RP, do-
skonalenie aktywności uczelni wojsko-
wych w zakresie rozwiązywania potrzeb 
logistyki, doskonalenie współpracy uczel-

ni wojskowych z logistyką SZ RP, przed-
stawienie możliwości współpracy uczelni 
wojskowych w obszarze logistyki z Obro-
ną Terytorialną i pozamilitarnymi struk-
turami podsystemu obronnego państwa, 
przedstawienie rozwoju żołnierzy zawo-
dowych w korpusie osobowym logistyki 
w ujęciu wiedzy zdobytej w uczelniach 
wojskowych, wypracowanie propozycji 
zmian w modelu przebiegu służby żołnie-
rzy zawodowych w korpusie osobowym 
logistyki.

Konferencja składała się z dwóch czę-
ści. W części pierwszej przedstawiono 
osiągnięcia naukowo-badawcze uczelni 
wojskowych oraz wojskowych ośrodków 
badawczo-wdrożeniowych. Część druga 
poświęcona była wypracowaniu propozycji 
doskonalenia aktywności uczelni wojsko-
wych w zakresie rozwiązywania potrzeb 
oraz współpracy uczelni z logistyką SZ RP.

Z apelem o efektywną współpracę 
uczelni wojskowych z armią zwrócił się 
do uczestników konferencji podsekretarz 
stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fał-
kowski: […] uczelnie wojskowe maja spełniać 
rolę usługową wobec wojska. Dzisiejsza kon-
ferencja jest przykładem takiego działania. 
Oczekuję, że takie wspólne przedsięwzięcia 
zmierzające do konkretnych ustaleń, lep-
szej organizacji, nowych rozwiązań technicz-
nych i strukturalnych, będą miały miejsce we 
wszystkich uczelniach wojskowych. […] Nie 
ma współczesnej armii bez silnego, dobrze 
zorganizowanego zaplecza. […] Wojskowa 

Akademia Techniczna jest uczelnią o bardzo 
dużym potencjale. Bardzo mi zależy, żeby ten 
potencjał się powiększał. […] Ma wszelkie 
dane po temu, żeby stać się nowoczesnym, 
znakomicie się rozwijającym centrum na-
ukowo-technicznym, wypełniającym zadania 
dydaktyczne wobec podchorążych i studen-
tów cywilnych, a jednocześnie rozwijającym 
naukę na najwyższym poziomie dla wojska 
i dla społeczeństwa.

Na zacieśnienie współpracy uczelni 
wojskowych z instytucjami resortu obrony 
narodowej oraz dowództwami w obsza-
rze kształcenia kadry logistyki na potrzeby 
SZ RP, efektywne podejście do tego pro-
blemu przez połączenie praktyki z teo-
rią, zwracał uwagę w swoim wystąpieniu 
współgospodarz konferencji płk dr inż. 
Robert Woźniak. Podkreślił on, że kon-
ferencja jest próbą stworzenia spójnego 
systemu kształcenia i szkolenia w logisty-
ce tak, aby zdefiniować docelowy model 
przyszłego oficera logistyka. Ponadto za-
akcentował, iż jest to okazja do rozważe-
nia wspólnego wykorzystania potencjału 
naukowo-badawczego, rozwoju myśli lo-
gistycznej i podejmowania programów 
badawczych dla potrzeb resortu obrony 
narodowej.

Konferencji towarzyszyła wystawa 
prezentująca dorobek uczelni wojskowych 
oraz ośrodków badawczo-wdrożeniowych 
w obszarze logistyki.

Grażyna Palczak
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Viii Sympozjum z okazji święta Służby Uzbrojenia 
i elektroniki (SUie)

W dniu 16.11.2016 r. w murach 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
lądowych im. gen. Tadeusza Ko-
ściuszki (WSOWl) we Wrocławiu 
odbyło się Viii Sympozjum z okazji 
święta Służby uzbrojenia i Elektro-
niki (SuiE).

W sympozjum udział wzięli przedsta-
wiciele kierownictwa inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych (iWspSZ) na czele z płk. 
Andrzejem Pakułą, Szefostwa SuiE – z płk. 
Januszem Piwką, Wojskowego instytutu 
Technicznego uzbrojenia – z dyrektorem 
płk. dr. inż. Jackiem Borkowskim oraz inni 
goście reprezentujący jednostki wojskowe 
i instytucje centralne MON. Tradycyjnie 
na sympozjum przybyła także liczna gru-
pa byłych żołnierzy i pracowników SuiE. 
Wojskową Akademię Techniczną repre-
zentowali: zastępca dziekana Wydziału 
Mechatroniki i lotnictwa (WMl) ds. woj-
skowych płk dr inż. Przemysław Kupidu-
ra, zastępca dyrektora instytutu Techniki 
uzbrojenia WMl płk dr hab. inż. Jacek Ja-
niszewski, kierownik Zakładu Konstruk-
cji Specjalnych WMl płk dr inż. Mirosław 
Zahor oraz prof. dr hab. inż. Józef Gacek.

Podczas sympozjum wygłoszono 8 re-
feratów, w których poruszono zarówno 
historyczne, jak i współczesne aspekty 
funkcjonowania SuiE oraz jej roli w sys-
temie zabezpieczenia eksploatacji sprzę-
tu uzbrojenia i środków bojowych. Ze 
strony WAT referat pt. Modułowy system 
broni strzeleckiej bronią polskiego żołnie-
rza przyszłości wygłosił płk Mirosław Za-

hor. W ramach sympozjum 
zwiedzono także bazę dy-
daktyczną WSOWl, w tym 
laboratorium Szkolenia 
Strzeleckiego wyposażo-
ne w symulator „śnieżnik” 
oraz laboratorium z symu-
latorem taktycznym.

W założeniu pomysło-
dawców, ustanowione na 
dzień 13 listopada dorocz-
ne święto SuiE (Zarządze-
nie nr 32/MON z 23 lip-
ca 2009 r. – Dz.u. MON 
nr 14 z 25 sierpnia 2009 r.), 
ma utrwalać w pamięci po-
czątki Służby, okresy jej 
funkcjonowania na różnych 
szczeblach i strukturach or-
ganizacyjnych, a także hono-
rować pracę wielu byłych, 
obecnych oraz przyszłych 
pokoleń uzbrojeniowców. 
święto nawiązuje do utwo-
rzenia – powołanego w dniu 
13 listopada 1918 r. przez 
Ministra Spraw Wojsko-
wych – Departamentu Techniczno-Ar-
tyleryjskiego. Był on pierwszą komórką 
organizacyjną zajmującą się problematy-
ką zabezpieczenia eksploatacji sprzętu 
uzbrojenia w strukturach odrodzonych 
Sił Zbrojnych RP. W 1926 r. przyjął na-
zwę Departamentu uzbrojenia. W latach 
1944–1968 służba uzbrojenia funkcjono-
wała na szczeblu centralnym jako Departa-
ment uzbrojenia MON, a w latach 1969–
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1993 – jako Szefostwo SuiE MON, pełniąc 
funkcję centralnego organu zaopatrujące-
go, będącego w strukturach Głównego 
inspektoratu Techniki WP. Od 2006 r. 
Szefostwo SuiE i Szefostwo środków Bo-
jowych iWspSZ pełnią funkcję centralnych 
organów logistycznych w zakresie odpo-
wiedzialności nad zabezpieczeniem funk-
cjonowania sprzętu uzbrojenia w Siłach 
Zbrojnych RP. 

Jacek Janiszewski

31 Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych 
polskich Uczelni technicznych w Wojskowej Akademii 
technicznej

W dniach 18–19 listopada 2016 
roku w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej odbyła się 31 Konferencja 
Dziekanów Wydziałów Mechanicz-
nych Polskich uczelni Technicznych 
(WMPuT).

Kolegium Dziekanów WMPuT zostało 
powołane w 1997 roku i skupia wszystkie 
wydziały o profilu mechanicznym, a także 
wybrane instytuty branżowe oraz insty-
tuty Polskiej Akademii Nauk. Kolegium 
integruje środowiska wydziałów o profilu 
mechanicznym polskich uczelni akademic-
kich, upowszechnia doświadczenia i dobre 
praktyki w obszarze dydaktyki, organizacji 
oraz działalności naukowej, a także uzgad-
nia wspólne stanowiska w sprawach inte-
resujących wydziały.

Gospodarzem Konferencji były dwa 
wydziały Wojskowej Akademii Technicz-
nej: Wydział Mechaniczny i Wydział Me-
chatroniki i lotnictwa. 

W konferencji wzięli udział dzieka-
ni i prodziekani z 37 wydziałów Polskich 
uczelni Technicznych i 3 instytutów bran-
żowych.

Konferencję, której tematem prze-
wodnim były: Badania naukowe i kształ-
cenie na Wydziałach Mechanicznych w Pol-
sce, w Sali Senatu Wojskowej Akademii 
Technicznej otworzył Dziekan Wydziału 
Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Mała-
chowski, prof. WAT. Przywitał w imieniu 
własnym i współorganizatora – Dziekana 
Wydziału Mechatroniki i lotnictwa dr. 
hab. inż. Stanisława Kachela, prof. WAT, 

wszystkich przybyłych gości, a wśród nich 
m.in. prof. dr. hab. inż. Andrzeja Sewery-
na – Przewodniczącego Kolegium Dzieka-
nów WMPuT; prof. dr. hab. inż. Janusza 
Kowala – Honorowego Przewodniczą-
cego Kolegium Dziekanów WMPuT; dr. 
hab. inż. prof. AGH Bolesława Karwata – 
sekretarza WMPuT; reprezentującego 
Rektora-Komendanta WAT – Prorekto-
ra ds. kształcenia dr. hab. inż. Zdzisława 
Bogdanowicza, prof. WAT i Prorektora 
ds. rozwoju dr. hab. inż. lucjana śnieżka, 
prof. WAT.

Pierwszy dzień miał formę konferen-
cyjną. Jako pierwszy wystąpił prorektor 
ds. kształcenia WAT, który scharaktery-
zował proces kształcenia w Akademii. Na-
stępnie Dziekani z WAT zaprezentowali 

działalność dydaktyczną i nauko-
wą swoich wydziałów. Głos zabrali 
również: Przewodniczący WMPuT 
i Sekretarz WMPuT.

W sesji plenarnej referaty 
przedstawili:
• prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – 
Przewodniczący KRASP: Aktual-
ne problemy szkolnictwa wyższego 
w Polsce
• prof. dr hab. inż. Michał Mali-
nowski – Członek Komisji Nauk 
ścisłych i Technicznych NCN: Fi-
nansowanie badań podstawowych 
w Narodowym Centrum Nauki
• prof. dr hab. inż. Dariusz Mikie-
lewicz prof. zw. PG – Dziekan Wy-
działu Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej: Inżynier przyszłości – kie-
runek mechanika i budowa maszyn.

W dyskusji poruszano i omawiano za-
gadnienia dotyczące aktualnych i przy-
szłych problemów szkolnictwa wyższego 
w Polsce, finansowania badań podstawo-
wych w Narodowym Centrum Nauki 
i wiele innych.

Po zakończeniu części konferencyjnej 
uczestnicy zjazdu uczestniczyli w uroczy-
stej kolacji.

W drugim dniu Zjazdu odbyły się wy-
bory władz Kolegium Dziekanów WMPuT 
i rozpatrywane były bieżące sprawy or-
ganizacyjne.

Funkcję przewodniczącego Kolegium 
powierzono po raz drugi prof. dr. hab. 
inż. Andrzejowi Sewerynowi – Dzieka-
nowi Wydziału Mechanicznego Politech-
niki Białostockiej. Wiceprzewodniczącym 
kolegium został prof. dr hab. inż. Tomasz 
Kubiak – Dziekan Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Łódzkiej, a sekretarzem – 
dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH 
z Wydziału inżynierii Mechanicznej i Robo-
tyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie.

uczestnicy wysłuchali referatu płk. dr. 
inż. Adama Bartnickiego zastępcy Dzieka-
na Wydziału Mechanicznego WAT na te-
mat: Synergia dydaktyki, nauki i przemysłu 
przesłaniem funkcjonowania Wydziału Me-
chanicznego WAT.

Ostatnim punktem Konferencji była 
sesja wyjazdowa, która odbyła się w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Piotr Rybak
Robert Kossowski
Cezary Danielski
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Akredytacje i certyfikaty – korzyści i szanse dla studentów
W ostatnich latach obserwuje się 

obejmowanie procedurami akredy-
tacji i certyfikacji różnych dziedzin 
działalności – w tym między innymi 
studiów wyższych, a ściślej uczelni 
i prowadzonych przez nie kierunków 
studiów.

Ogólnie akredytacja i certyfikacja do-
tyczy szeroko rozumianej jakości działań, 
co w przypadku studiów oznacza potwier-
dzenie jakości procesu dydaktycznego, 
kompetencji wykładowców, odpowied-
niej bazy dydaktycznej, przygotowania 
absolwentów do wykonywanych zawo-
dów, a więc w istocie podstawowej dzia-
łalności uczelni.

Akredytacja to procedura, w wyniku 
której upoważniona jednostka organiza-
cyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka 
lub osoba jest kompetentna do wykony-
wania określonych zadań. 

Jednostka upo-
ważniona, inaczej 
autoryzowana lub 
notyfikowana, to 
jednostka upraw-
niona przez władze 
państwowe. Nor-
my z zakresu akre-
dytacji i certyfikacji 
definiują, że akre-
dytacja to procedu-
ra, w wyniku której 
organ uprawniony 
oficjalnie uznaje, że 

pewna jednostka lub osoba jest kompe-
tentna do wykonywania określonych za-
dań. W Polsce instytucją upoważnioną 
w świetle prawa do obligatoryjnego (obo-
wiązkowego) akredytowania uczelni jest 
Polska Komisja Akredytacyjna (w skrócie 
PKA), a w przypadku uczelni technicz-
nych – Komisja Akredytacyjna uczelni 
Technicznych (w skrócie KAuT), która 
przeprowadza dobrowolną tzw. akredy-
tację środowiskową.

Certyfikacja natomiast oznacza przed-
sięwzięcie ze strony niezależnej jednostki, 
które wykazuje, że istnieje odpowiednie 
zaufanie, iż prawidłowo oznaczony wyrób 
lub usługa (w naszym przypadku – dydak-
tyka) są zgodne z określoną normą lub in-
nymi dokumentami normatywnymi.

Można zatem przyjąć, że akredyta-
cja to potwierdzenie kompetencji według 
określonego zakresu działania, natomiast 
certyfikacja jest potwierdzeniem zgodno-
ści z określonymi wymaganiami.

Jakie więc znaczenie dla Studenta ma 
uzyskanie przez podstawową jednostkę 
organizacyjną (wydział, na którym stu-

diuje) akredytacji kierunku studiów bądź 
uzyskanie przez jednostkę dydaktyczną 
wydziału odpowiedzialną za prowadze-
nie danego kierunku/specjalności studiów 
(np. instytut, katedrę, zakład, laborato-
rium) stosownego certyfikatu? Wyjaśnimy 
to na przykładzie instytutu Techniki lot-
niczej Wydziału Mechatroniki i lotnictwa 
WAT, który odpowiedzialny jest za pro-
wadzenie studiów na kierunku lotnictwo 
i kosmonautyka. Kierunek ten, podob-
nie jak 10 innych spośród 21 specjalności 
prowadzonych w naszej uczelni, posiada 
akredytację PKA. Pod koniec tego roku 
przewidziane jest zakończenie procedury 
akredytacyjnej przez KAuT 1. Jednocze-
śnie instytut jest rozpoznawalną w Polsce 
i w Europie organizacją szkoleniową Part-
147, certyfikowaną przez urząd lotnictwa 
Cywilnego (zwany dalej krajową władzą 
lotniczą lub krajowym nadzorem) zgod-
nie z wymaganiami Europejskiej Agen-
cji Bezpieczeństwa lotniczego z siedzibą 
w Kolonii.

Cele akredytacji uczelni i kierun-
ków studiów oraz rola certyfikatów

Traktując akredytację jako uprawnie-
nie do prowadzenia określonej działalno-
ści, przyjrzyjmy się roli upoważnionej in-
stytucji akredytującej, tj. Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej i procedurze akredyta-
cyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego. 
PKA jest niezależną instytucją, działającą 
na rzecz zapewniania i doskonalenia ja-
kości kształcenia. Podstawowymi celami 
działań Komisji są dbałość o spełnianie 
standardów jakościowych przyjętych dla 
szkolnictwa wyższego. Jednym z podsta-
wowych, ogólnych celów PKA jest akre-
dytacja i ocena jakości kształcenia dzia-
łających w Polsce na mocy ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.u. z 2012 r., 
poz. 572 z późn. zm.) szkół wyższych. 
Działania akredytacyjne zmierzają do za-
pewnienia absolwentom polskich szkół 
wyższych wysokiej pozycji na krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy oraz do 
zwiększenia konkurencyjności polskich 
uczelni jako instytucji europejskich. W ra-
mach tych działań eksperci Komisji realizu-
ją dwa najważniejsze zadania operacyjne, 
tzn. przeprowadzają ocenę instytucjonalną 
poszczególnych uczelni oraz ocenę pro-
gramową. Ocena instytucjonalna to 
ocena działalności podstawowych jedno-
stek organizacyjnych uczelni oraz ocena 
jakości kształcenia na studiach doktoranc-

1  Akredytację KAUT posiadają obecnie kierunki: 
elektronika i telekomunikacja oraz mechanika 
i budowa maszyn.

kich i studiach podyplomowych, jeżeli są 
prowadzone w ocenianej jednostce2. Oce-
na programowa obejmuje ocenę jako-
ści kształcenia na kierunkach, poziomach 
i profilach studiów wyższych.

Zarówno w ocenie instytucjonalnej, 
jak i programowej, PKA stosuje cztero-
stopniową skalę ocen: wyróżniającą, po-
zytywną, warunkową i negatywną. Ocena 
wyróżniająca przyznawana jest na 8 lat, 
pozytywna na 6 lat. Skutkiem przyznania 
oceny warunkowej jest powtórna wizy-
tacja PKA, w toku której weryfikowane 
są podjęte przez daną uczelnię działania 
naprawcze. Termin takiej wizytacji wska-
zywany jest w uchwale Prezydium PKA.

Konsekwencją przyznania oceny nega-
tywnej w ocenie programowej może być 
cofnięcie lub zawieszenie przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnień 
jednostki organizacyjnej do prowadzenia 
kształcenia na tym kierunku. Negatywna 
ocena instytucjonalna może wiązać się 
z przeprowadzeniem na jednym z pro-
wadzonych przez daną jednostkę kierun-
ków studiów obligatoryjnej oceny pro-
gramowej.

Jak wynika z opublikowanego w 2016 
roku raportu z działalności Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej za lata 2012–2105 
(iV kadencja), zespół działający w obszarze 
nauk technicznych przeprowadził 229 ocen 
programowych i 49 ocen instytucjonal-
nych. Łącznie PKA w ramach iV kadencji 
wydała 1601 ocen, w tym 1057 programo-
wych, przyznając 67 ocen wyróżniających 
i 35 negatywnych.

Do ogólnych celów działalności PKA 
zalicza się także udzielanie pomocy uczel-
niom w budowaniu wysokiej kultury jako-
ści kształcenia. Przykładem takiej aktyw-
ności Komisji jest wydana w 2015 roku 
publikacja pt. Wybrane dobre praktyki za-
rządzania jakością kształcenia w polskich 
szkołach wyższych. Pojęcie „dobrej prakty-
ki” oznacza skuteczne, innowacyjne oraz 
godne naśladowania rozwiązania doty-
czące doskonalenia jakości kształcenia 
w szkole wyższej.

Dopełnieniem akredytacji przeprowa-
dzanej przez PKA jest tzw. akredytacja 
środowiskowa, którą w przypadku uczelni 
technicznych przeprowadza Komisja Akre-
dytacyjna uczelni Technicznych (w skrócie 

2  Pozytywną ocenę instytucjonalną PKA posiada 
Wydział Cybernetyki WAT.

KAuT). KAuT została powołana przez 
Konferencję Rektorów Polskich uczel-
ni Technicznych (KRPuT) w 2001 roku. 
W skład KAuT wchodzą przedstawicie-
le uczelni (głównie technicznych) będą-
cych sygnatariuszami Porozumienia KRPUT 
w sprawie zapewnienia jakości kształcenia.

KAuT duży nacisk kładzie na podno-
szenie jakości kształcenia, tworzenie ja-
snych procedur oceny warunków i me-
tod kształcenia oraz programów studiów, 
tworzenie warunków ułatwiających kra-
jową i międzynarodową wymianę studen-
tów oraz promowanie kierunków stu-
diów spełniających wysokie standardy 
jakościowe.

Obszarami działania KAuT są: akre-
dytacja programów kształcenia, obsługa 
programu MOSTECH dotyczącego kra-
jowej wymiany studentów, pomoc uczel-
niom w zakresie wdrażania wewnętrznych 
systemów zapewniania jakości kształcenia 
oraz propagowanie przykładów „dobrej 
praktyki”.

Głównym celem akredytacji środowi-
skowej jest wskazywanie tych jednostek 
uczelni, które kształcą na najwyższym po-
ziomie, czyli działania na rzecz tworzenia 
elity akademickiej. W założeniach akredy-
tacja KAuT różni się od akredytacji PKA, 
stanowiąc raczej jej dopełnienie. Podkre-
ślając specyfikę kształcenia w zakresie 
nauk technicznych, pozwala uczelniom 
na prezentowanie własnej wizji rozwoju 
i tożsamości, odmienności, oryginalno-
ści, kreatywności, ale i konkurencyjności3. 

Komisja Akredytacyjna uczelni Tech-
nicznych posiada także uprawnienia do 
nadawania razem ze swoją akredytacją 
europejskiego certyfikatu jakości 
EUR-ACE opracowanego przez Euro-
pean Network for Engineering Accredi-
tation (ENAEE)4. Sieć ta zrzesza wiele 
europejskich organizacji zajmujących się 
kształceniem inżynierów. Certyfikat EuR-

3  Żródło: https://www.biuletyn.pw.edu.pl/KRASP-
-KRPUT-KRUW/KRPUT/Czym-jest-KAUT

4  Ten system akredytacji jest ściśle powiązany 
z  procesem bolońskim oraz opiera się na Stan-
dards and Guidelines for Quality Assurance (wy-
tyczne dotyczące jakości i akredytacji).

-ACE, którego posiadaczem w WAT jest 
Wydział Mechaniczny – kierunek mecha-
nika i budowa maszyn, potwierdza wysoki 
poziom programów kształcenia inżynie-
rów oraz zgodność z przyjętymi w Euro-
pie normami i zasadami.

Potrzeba zapewnienia sprawnego funk-
cjonowania wspólnego rynku unii Euro-
pejskiej zakłada wzajemne zaufanie kra-
jów członkowskich w wymianie towarów 
i świadczeniu wzajemnych usług. Narzę-
dziem budowania tego zaufania stały się 
odpowiednie dokumenty normatywne 
w postaci rozporządzeń i dyrektyw w za-
kresie bezpieczeństwa wyrobów i usług, 
w których zawarte są zasadnicze wyma-
gania. Potwierdzenie zgodności z tymi wy-
maganiami zwyczajowo przyjęto określać 
jako certyfikację obowiązkową. Wydany 
więc certyfikat należy traktować jako za-
świadczenie pisemne o charakterze ofi-
cjalnym.

Ze względu na przedmiot certyfikacji 
w praktyce wyróżnia się:

• certyfikację osób, czyli pisemne uzna-
nie kompetencji i autoryzacja wykony-
wanych zawodów

• certyfikację wyrobu/usługi, czyli uzna-
nie że wyrób/usługa są zgodne z okre-
ślonymi wymaganiami

• certyfikację przedsiębiorstw (inaczej: 
organizacji), czyli uznanie przez stronę 
trzecią, że systemy zarządzania nimi są 
zgodne z wymaganiami.

W praktyce gospodarczej funkcjonuje 
obecnie cały szereg certyfikatów 
nadawanych w trybie dowolnym lub 
obowiązkowym (wymaganym przepisami 
prawa) przez różne instytucje i organizacje 
branżowe. W obszarze techniki 
lotniczej najważniejszym dokumentem 
normującym proces certyfikowania 
jest rozporządzenie Komisji UE 
nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. 

w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków 
powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części 
i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń 
udzielanych organizacjom i personelowi 
zaangażowanym w takie zadania. Załącznik 
nr i do tego rozporządzenia, tzw. Part-M 
dotyczy organizacji zarządzających ciągłą 
zdatnością do lotu statków powietrznych, 
załącznik ii zwany Part-145 dotyczy 
organizacji obsługowych, Załącznik iii 
zwany Part-147 dotyczy organizacji 
szkolących lotniczy personel techniczny 
i ostatni złącznik nr iV – tzw. Part-66 
dotyczy programów szkolenia.

Dobrowolne spełnienie przez instytut 
Techniki lotniczej Wydziału Mechatroniki 
i lotnictwa WAT wymagań określonych 
w załączniku nr iii i iV, zaowocowało wy-
daniem przez urząd lotnictwa Cywilnego 
(w skrócie ulC) europejskiego certyfi-
katu EASA Part-147. Szczegółowe in-
formacje na ten temat przedstawione są 
w dalszej części artykułu.

Charakterystyka specjalistyczne-
go kształcenia w WAT na kierunku 
Lotnictwo i kosmonautyka i procesu 
certyfikowania 

Główną funkcją uczelni jest, jak napi-
saliśmy wcześniej, kształcenie studentów 
i przygotowanie absolwentów (profesjo-
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nalistów) do pełnienia wybranych przez 
nich funkcji zawodowych. Dobrym przy-
kładem jest zawód inżyniera\technika lot-
niczego, u którego ceni się wiedzę facho-
wą potwierdzoną dyplomem ukończenia 
studiów oraz posiadaniem stosownych 
uprawnień (tzw. licencji) do obsługi stat-
ków powietrznych.

Kierunek studiów lotnictwo i kosmo-
nautyka, prowadzony zgodnie z misją na-
szej uczelni, przygotowuje specjalistów 
do podjęcia pracy zarówno w jednostkach 
wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP, 
jak i w cywilnych organizacjach obsługo-
wych spełniających wymagania europej-
skich i krajowych władz lotniczych. Nasi 
Absolwenci to najczęściej inżynierowie 
eksploatacji, konstruktorzy i technolo-
dzy, zatrudniani w nowoczesnych firmach 
i zakładach przemysłu lotniczego w kraju 
i za granicą. Omawiany kierunek studiów 
należy do obszaru kształcenia z zakresu 
nauk technicznych i jest powiązany z ta-
kimi kierunkami studiów jak: mechanika 
i budowa maszyn, mechatronika, auto-
matyka i robotyka, elektronika i teleko-
munikacja. Studia na kierunku lotnictwo 
i kosmonautyka w WAT – podobnie jak 
na pozostałych kierunkach technicznych – 
trwają w przypadku studiów inżynierskich 
3,5 roku (7 semestrów) i obejmują 210 
punktów ECTS koniecznych do uzyska-
nia kwalifikacji oraz 1,5 roku (3 semestry) 
i 90 punktów ECTS w przypadku studiów 
drugiego stopnia.

Program kształcenia na studiach in-
żynierskich wypełniają przedmioty ogól-
ne, podstawowe, kierunkowe i specjali-
styczne. Te ostatnie zależą od wyboru 
przez studenta specjalności studiów spo-
śród czterech oferowanych, tj.: samoloty 
i śmigłowce, awionika, napędy lotnicze 
oraz uzbrojenie lotnicze (uwaga: ta spe-
cjalność tylko na studiach wojskowych). 
Łącznie program tych studiów inżynier-
skich obejmuje około 2500 godzin oraz 
czterotygodniową praktykę realizowaną 
po Vi semestrze studiów. W zależności od 
specjalności od 65 do 73 
punktów ECTS student 
uzyskuje w ramach zajęć 
o charakterze praktycz-
nym, odbywając zajęcia 
w nowocześnie wyposa-
żonych salach laborato-
ryjnych oraz uczelnianym 
hangarze lotniczym. Stu-
diowanie kończy obrona 
pracy dyplomowej, któ-
rą poprzedza semina-
rium dyplomowe i (nieco 
wcześniej) obowiązkowy 
projekt przejściowy.

Studia drugiego stopnia to realizacja 
880 godzin dydaktycznych, w tym ponad 
200 przeznaczonych na laboratoria, pro-
jekty i seminaria. Studenci studiów dru-
giego stopnia specjalizują się w tych sa-
mych specjalnościach jak studenci studiów 
pierwszego stopnia, co stanowi dla nich 
(w pewnym sensie) kontynuację studiów, 
lecz już na kolejnym poziomie. 

W efekcie procesu kształcenia absol-
wenci studiów na kierunku lotnictwo i ko-
smonautyka uzyskują wiedzę i umiejętno-
ści, które stają się elementem kompetencji 
zawodowych zgodnych z wymaganiami 
pracodawców na rynku usług lotniczych 
w zakresie obsługi technicznej samolotów 
i śmigłowców. Przypomnijmy, że wyma-
gania te określone zostały w przepisach 
Part-66. Zgodnie z przepisami Part-66 
specjalistom, którzy spełniają wymaga-
nia w zakresie tzw. wiedzy podstawowej 
oraz wykażą się odpowiednim doświad-
czeniem, wydawane są stosowne licen-
cje. Wydawane przez urząd lotnictwa 
Cywilnego (w skrócie ulC) licencje na 
obsługę statków powietrznych obejmu-
ją następujące kategorie: A, B1 (w tym 
podkategorie: B1.2 – samoloty turbinowe, 
B1.2 – samoloty tłokowe, B1.3 – śmigłow-
ce turbinowe, B1.4 – śmigłowce tłokowe), 
B2 (Awionika), B3 (samoloty konstrukcji 

metalowej o masie poni-
żej 2000 kg wyposażone 
w silniki tłokowe) oraz C.

licencja na obsługę 
techniczną statku po-
wietrznego B1 pozwala 
jej posiadaczowi na wy-
dawanie poświadczeń 
obsługi płatowca i jego 
systemów oraz zespołu 
napędowego statku po-
wietrznego.

licencja na obsługę 
techniczną statku po-
wietrznego B2 pozwala 
jej posiadaczowi na wy-

konanie i wydawanie poświadczeń obsłu-
gi statku powietrznego w zakresie obsługi 
technicznej systemów elektroniki lotniczej 
i pokładowych systemów elektrycznych.

licencja kategorii C – certyfikująca 
najwyższy poziom kwalifikacji, zapewnia 
jej posiadaczowi przywilej wydawania po-
świadczeń obsługi po dokonaniu bazowej 
(inaczej hangarowej lub ciężkiej) obsługi 
technicznej statku powietrznego.

Na liście 16 certyfikowanych obec-
nie przez ulC ośrodków szkolenio-
wych Part-147, instytut Techniki lotniczej 
(w skrócie iTl) Wydziału Mechatroniki 
WAT figuruje na pozycji numer 1, po-
siadając rzeczowy certyfikat oznaczony 
symbolem Pl.147.0001, wydany w dniu 
12.10.2004 roku dla kategorii B1 (wszyst-
kie podkategorie), B2. Zgodnie z wydanym 
certyfikatem, iTl został upoważniony do 
prowadzenia szkoleń koniecznych do uzy-
skania przedmiotowych licencji na podsta-
wie programów szkoleń zatwierdzonych 
przez ulC oraz do przeprowadzenia eg-
zaminów z modułów przedmiotowych 
wchodzących w skład programów. Każdy 
pozytywnie zdany egzamin przedmiotowy 
kończy się wydaniem certyfikatu-świa-
dectwa. Do tej pory instytut wydał po-
nad 5000 takich świadectw-certyfikatów: 
zarówno studentom kierunku, jak i innym 
osobom ubiegającym się o uzyskanie sto-
sownej licencji. Z uwagi na liczbę wyda-
nych dotychczas certyfikatów iTl jest jed-
ną z największych tego typu organizacji 
w kraju. uzyskanie certyfikatu uprawnia-
jącego do prowadzenia uznawanych przez 
nadzór lotniczy szkoleń nie jednak łatwe. 
Proces certyfikowania iTl jako organi-
zacji szkoleniowej wymagał opracowania 
programów szkolenia i procedur egzami-
nowania oraz odpowiedniej dokumenta-
cji organizacyjno-szkoleniowej zawartej 
w MTOE (ang. Maintenance Training Orga-
nisation Exposition), powołania odpowied-
nich struktur organizacyjno-kompetencyj-
nych z kierownikiem odpowiedzialnym na 

czele, przeszkolenia personelu, wdrożenia 
wewnętrznego systemu jakości oraz prze-
prowadzenia przez audytorów Departa-
mentu licencjonowania Personelu urzędu 
lotnictwa Cywilnego audytu inicjującego. 
utrzymanie działalności organizacji także 
wiąże się z konkretnym wysiłkiem kadry 
zarządzającej i osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie szkoleń i egzaminowanie. 
System jakości opracowany dla potrzeb 
organizacji jest komplementarny z obo-
wiązującym na Wydziale Mechatroniki 
i lotnictwa uczelnianym system zapew-
nienia jakości kształcenia. Organizacja co 
roku poddawana jest audytowi zewnętrz-
nemu, a ponadto kierownik odpowiedzial-

ny raz w roku przedkłada do ulC roczne 
sprawozdanie z działalności organizacji. 
W toku istnienia organizacji była ona dwu-
krotnie audytowana przez zagranicznych 
audytorów Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa lotniczego. Z założenia działal-
ność organizacji nie powinna być dotowana 
ze środków publicznych, choć realizowane 
przez nią przedsięwzięcia nie należą do 
bezkosztowych.

Jeśli chodzi o wiedzę podstawą, pro-
gramy studiów są tak przygotowane, aby 
zakres treści programowych poszczegól-
nych przedmiotów akademickich w peł-
ni pokrywał zakres wymaganej wiedzy 
obowiązującej w modułach przedmio-
towych programów szkolenia zatwier-
dzonych przez ulC zgodnie z przepisa-
mi Part-66. W tabeli przedstawiono listę 
wymaganych modułów przedmiotowych 
koniecznych do uzyskania licencji technika 
mechanika (B1) oraz awionika (B2). W ten 
sposób w większości przypadków, zdając 
egzaminy w trakcie trwania studiów, zda-
jący jednocześnie spełnia rygory przewi-
dziane dla danego przedmiotu akademic-
kiego oraz otrzymuje certyfikat. Jest on 
uznawany zarówno przez krajową (ulC), 
jak i europejską (EASA) władzę lotniczą. 
Odnotowaliśmy przypadki, iż obywatele 
polscy pracujący za granicą zdawali egza-
miny w iTl i aplikowali w krajach pobytu 
o przedmiotową licencję.

W tym miejscu należy jednak wyraź-
nie zaznaczyć, że aby uzyskać prawo ko-
rzystania z przywilejów certyfikacyjnych 
dla stosownej kategorii konieczne jest 
wykazanie się doświadczeniem w eksplo-
atacji danego typu statku powietrznego 
(de facto zatrudnieniem w organizacji ob-
sługowej), które w przypadku absolwen-

Moduł nr Moduł przedmiotowy

1 Matematyka Mathematics

2 Fizyka Physics

3 Podstawy elektrotechniki Electrical fundamentals

4 Podstawy elektroniki Electronic fundamentals

5
Technika cyfrowa i elektroniczne sys-
temy przyrządów

Digital techniques/electronic instru-
ment systems

6 Materiały i wyroby metalowe Materials and hardware

7A Standardy obsługowe Maintenance practices

7B Standardy obsługowe Maintenance practices

8 Podstawy aerodynamiki Basic aerodynamics

9A Czynnik ludzki Human factors

9B Czynnik ludzki Human factors

10 Prawo i przepisy lotnicze Aviation legislation

11A
Aerodynamika, konstrukcja i systemy 
samolotów turbinowych

Turbine aeroplane aerodynamics, 
structures and systems

11B
Aerodynamika, konstrukcja i systemy 
samolotów tłokowych

Piston aeroplane aerodynamics, 
structures and systems

11C
Aerodynamika, konstrukcja i systemy 
samolotów

Piston aeroplane aerodynamics, 
structures and systems

12
Aerodynamika, konstrukcja i systemy 
śmigłowców

Helicopter aerodynamics, structures 
and systems

13 Aerodynamika, konstrukcja i systemy 
statków powietrznych

Aircraft aerodynamics, structures 
and systems

14 Napędy lotnicze Propulsion

15 lotnicze silniki turbinowe Gas turbine engine

16 lotnicze silniki tłokowe Piston engine

17A śmigła Propeller

17B śmigła Propeller
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tów WAT musi trwać minimum 1 rok dla 
kategorii B1 oraz 2 lata dla kategorii B2. 
Choć nie pochwalamy tej praktyki, zdarza 
się, że studenci studiów stacjonarnych już 
w trakcie odbywania studiów spełniają ten 
wymóg godząc studia z pracą zawodową 
wykonywaną w środowisku uznanym za 
reprezentatywne.

W przypadku licencji kategorii C ko-
nieczna jest pięcioletnia praktyka, ale dla 
absolwenta naszego kierunku wystarczy 
trzyletnie doświadczenie w obsłudze tech-
nicznej statków powietrznych.

Jak wykazują nadesłane do WAT an-
kiety naszych absolwentów oraz dane sta-
tystyczne pochodzące z ulC, wiele osób, 
które ukończyło WAT jest posiadaczami 
licencji najczęściej kategorii B1, B2 oraz C. 
Są oni poszukiwani na rynku pracy i sta-
nowią coraz większy procent wśród per-
sonelu zarządzającego ciągłą zdatnością 
lotu w wielu firmach. W ostatnim okresie 
podpisane zostały umowy-porozumienia 
z dwiema największymi w branży firmami, 
tj. Pll lOT S.A. oraz lOT AMS w sprawie 
realizacji praktyk zawodowych dla studen-
tów WAT. Przedstawiciele tychże właśnie 
firm oraz ulC są również interesariu-
szami opiniującymi programy kształcenia 
studiów wyższych na kierunku lotnictwo 
i kosmonautyka.

Podsumowanie
Studiując na akredytowanym kierunku 

studiów i uzyskując odpowiednie certy-
fikaty, Student ma zagwarantowaną wy-
soką jakość kształcenia i pewność, że za-
kładane przez uczelnię efekty kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych zostaną zrealizowane. 
Stosowna akredytacja lub certyfikat to – 

obok dyplomu ukończenia studiów – także 
jasny sygnał dla potencjalnych pracodaw-
ców, pomocny w kreowaniu odpowied-
niej polityki kadrowej i zatrudnianiu do-
brze wykształconych i certyfikowanych, 
a więc przygotowanych do wykonywania 
zawodu absolwentów uczelni. Akredytacja 
to bez wątpienia skuteczne narzędzie bu-
dowania marki i prestiżu uczelni. Głębsza 
analiza przeprowadzanych w Polsce ran-
kingów (np. coroczny ranking przeprowa-
dzany przez portal edukacyjny Perspek-
tywy5) wykazuje, że czołowe miejsca na 
listach rankingowych uczelni i prowadzo-
nych przez nie kierunków studiów zajmu-
ją uczelnie akredytowane – zarówno pu-
bliczne, jak i niepubliczne.

Zagadnieniom akredytacji i certyfi-
kacji w sektorze edukacji i szkolnictwa 
wyższego poświęca się coraz więcej uwa-
gi. Powstają nowe inicjatywy (projekty), 
a nawet instytucje próbujące opisywać, 
porządkować i upowszechniać informa-
cję w tym zakresie z korzyścią dla be-
neficjentów systemu – np. studentów 
i pracodawców. Ciekawą, przyszłościo-
wą inicjatywą jest przedsięwzięcie podjęte 
przez instytut Badań Edukacyjnych6 o na-
zwie Polska Rama Kwalifikacji (PRK) oraz 
tworzenie Zintegrowanego Systemu Kwa-
lifikacji (ZSK). Celem tego przedsięwzięcia 
jest uporządkowanie systemu zdobywania 
certyfikatów zawodowych. Dzięki PRK 

5  W rankingu uczelni wyższych Perspektywy 2016 
nasza uczelnia uplasowała się na 36 miejscu po-
śród krajowych uczelni akademickich oraz na 
9 miejscu wśród uczelni technicznych.

6  Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placów-
ką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne ba-
dania naukowe nad funkcjonowaniem i efektyw-
nością systemu edukacji w Polsce. Funkcjonuje 
pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

dyplomy i certyfikaty mają stać się czy-
telnymi dokumentami dla pracodawców 
i potwierdzać rzeczywiste kompetencje 
ich posiadaczy. Tym ostatnim zaś ułatwią 
orientację w systemie edukacji. Na wzór 
krajowych ram kwalifikacji (KRK), system 
PRK ma również osiem poziomów (6, 7 i 8 
zarezerwowane dla szkolnictwa) i powi-
nien umożliwiać ocenę jakości kwalifika-
cji, zgłaszanie ich do Krajowego Rejestru 
Kwalifikacji, a także uzyskiwanie potwier-
dzenia kompetencji. Będzie też dostoso-
wany do ogólnoeuropejskich rozwiązań. 
Minister Edukacji Narodowej, jako mini-
ster koordynator Zintegrowanego Syste-
mu Kwalifikacji, ogłosił nabór na listę pod-
miotów uprawnionych do pełnienia funkcji 
zewnętrznego zapewniania jakości wobec 
instytucji certyfikujących.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego także wykazuje się aktywno-
ścią w tym zakresie. Niedawno na stro-
nach internetowych MNiSW opubliko-
wano komunikat dotyczący konsultacji 
realizowanych w ramach projektu mają-
cego na celu zwiększenie umiędzynaro-
dowienia polskiego szkolnictwa wyższego 
poprzez wsparcie procesów uzyskiwania 
zagranicznych akredytacji i certyfikatów 
jakości kształcenia. Celem konsultacji, któ-
re w najbliższych tygodniach rozpoczną 
się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu 
i Gdańsku jest identyfikacja potrzeb uczel-
ni oraz problemów związanych z uzyski-
waniem zagranicznych certyfikatów.

Mirosław Wróblewski
Piotr Zalewski

Adam Korchowiec

Nagrody Ministra Obrony Narodowej dla pracowników iOe
Decyzją z dnia 24 października 

2016 r. Minister Obrony Narodo-
wej wyróżnił nagrodami pieniężny-
mi dwóch nauczycieli akademickich 
instytutu Optoelektroniki WAT. 
Nagrodę za całokształt dorobku na-
ukowego otrzymał prof. dr hab. inż. 
Henryk Madura. Natomiast nagro-
dę i stopnia za osiągnięcia naukowe 
w roku 2015 otrzymał ppłk dr hab. 
inż. Jacek Wojtas.

Prof. dr hab. inż. Henryk Madura jest 
kierownikiem Zakładu Techniki Podczer-
wieni i Termowizji instytutu Optoelek-
troniki WAT, zasłużonym nauczycielem 
akademickim oraz wybitnym specjalistą 
z dziedziny technologii podczerwieni 
i termowizji. Posiada znaczące osiągnię-
cia na rzecz obronności i bezpieczeństwa 
państwa, między innymi przygotował 
i wdrożył do seryjnej produkcji termo-
wizyjny celownik do broni strzeleckiej, 
opracował kamerę termowizyjną do sys-
temów kierowania ogniem, termowizyj-
ną lornetkę z dalmierzem laserowym 
oraz celownik termowizyjny do rakiety 
Piorun. Kierował 23 projektami oraz był 
wykonawcą w 28 pracach badawczych.

Prof. H. Madura urodził się w Szczyt-
nie. W 1964 r. rozpoczął naukę w Ofi-
cerskiej Szkole Łączności w Zegrzu, po 
ukończeniu której (do 1971 r.) pracował 
w 42 Dywizjonie Dowodzenia lotami. 
W 1971 r. rozpoczął studia w Wojskowej 
Akademii Technicznej na Wydziale Elek-
troniki, które ukończył w 1976 r. z wy-
nikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, 
uzyskując tytuł magistra inżyniera elek-
troniki w zakresie radiotechniki. Działal-
ność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną 

rozpoczął w 1976 r. w instytucie Elek-
troniki Kwantowej WAT. Pracę doktor-
ską obronił z wyróżnieniem w 1983 r. na 
Wydziale Elektroniki WAT. Po uzyskaniu 
(w 1998 r.) stopnia doktora habilitowa-
nego, wraz z zespołem rozpoczął prace 
badawczo-rozwojowe nad praktycznym 
zastosowaniem techniki podczerwieni.

W okresie 39 lat pracy dydaktycznej 
prof. H. Madura przeprowadził łącznie 
ponad 5500 godzin zajęć dydaktycznych 
w różnej formie. Kierował pracami dyplo-
mowymi magisterskimi (15), inżynierskimi 
(8) i końcowymi (6) na studiach podyplo-
mowych. Recenzował kilkadziesiąt prac 
dyplomowych. Był promotorem 8 dokto-
rantów, a aktualnie jest opiekunem 3 osób 
realizujących rozprawy doktorskie. Doro-
bek naukowy prof. H. Madury obejmuje 
łącznie ok. 270 prac. Jest autorem i współ-
autorem 14 opracowań monograficznych, 
ponad 60 publikacji naukowych (w tym 
17 z listy filadelfijskiej), ponad 100 refera-
tów konferencyjnych, 14 patentów oraz 
kilkunastu prac naukowo-badawczych za-
stosowanych w praktyce.

Prof. H. Madura został wielokrotnie 
wyróżniony za swoje osiągnięcia naukowo-
-badawcze i dydaktyczne. Poza medalami 
resortowymi, został uhonorowany Srebr-
nym Krzyżem Zasługi (1987 r.), Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1997 r.), Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej (2002 r.), tytułem Zasłużony Na-
uczyciel Akademicki (2007) oraz srebrnym 
medalem Za zasługi dla Wojskowej Akademii 
Technicznej (2012 r.).

Ppłk dr hab. inż Jacek Wojtas od 
2003 r. pracuje w instytucie Optoelektro-
niki WAT w Zespole Detekcji Sygnałów 
Optycznych. W 2007 r. obronił z wyróż-
nieniem rozprawę doktorską pt. Zwięk-
szenie czułości czujnika NO2 działającego 
w oparciu o metodę CEAS. Ppłk dr hab. inż. 
J. Wojtas jest zasłużonym nauczycielem 
akademickim WAT i specjalistą w zakre-
sie ultraczułych optoelektronicznych sen-

sorów umożliwiających wykrywanie śla-
dowych ilości różnych lotnych związków 
chemicznych. Prace te ukierunkowane są 
na praktyczne zastosowanie sensorów 
w monitoringu zanieczyszczeń środowi-
ska naturalnego, w przemyśle, do wspo-
magania diagnostyki medycznej oraz do 
systemów bezpieczeństwa. Jego doro-
bek publikacyjny obejmuje ok. 220 pu-
blikacji, w tym ponad 100 zagranicznych, 
oraz 3 zgłoszenia patentowe. Wygłosił 
30 referatów i wykładów na konferencjach 
krajowych i międzynarodowych. Wyko-
nał 40 różnego rodzaju recenzji i opinii 
(artykułów, wniosków i projektów, prac 
w konkursach). Był kierownikiem w czte-
rech projektach finansowanych z NCBiR, 
a w 16 brał udział jako wykonawca.

Aktualnie kieruje projektem badaw-
czym pt. Ultra-sensitive opto-electrochemical 
detection of liquid explosives fabrication, finan-
sowanym przez NATO w ramach Science 
for Peace and Security Programme.

Ppłk dr inż. J. Wojtas jest również do-
świadczonym i cenionym nauczycielem 
akademickim. Był promotorem pomocni-
czym rozprawy doktorskiej oraz kierow-
nikiem 14 prac dyplomowych. Brał udział 
w budowie i uruchomieniu nowych labo-
ratoriów w instytucie Optoelektroniki, 
w tym dwóch laboratoriów dydaktycznych 
oraz laboratorium do badań naukowych. 
Zainicjował działalność Koła Naukowego 
Optoelektroników (w 2013 r.), którego 
jest opiekunem.

Za osiągnięcia naukowe, populary-
zatorskie i dydaktyczne był wielokrot-
nie wyróżniany, m.in. otrzymał nagrodę 
ii stopnia od Ministra Obrony Narodo-
wej (w 2008 r.), Nagrody Rektorskie 
(w latach: 2011, 2012, 2014), Nagrody 
Dyrektora (2012 i 2013 r.), pierwsze miej-
sce wraz z zespołem w konkursie Pro-
dukt OPTON 2012, odznakę pamiątkową 
WAT (2014 r.), złoty medal Za zasługi dla 
obronności kraju (2015 r.), tytuł Zasłużo-
ny Nauczyciel Akademicki WAT (2016 r.). 
Osiągnięcia ppłk. dr. hab. inż. J. Wojtasa 
były były podstawą do nadania mu, dnia 
15 kwietnia 2015 r., stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk technicznych, dyscyplinie nauko-

wej: elektronika. W dowód uznania zasług 
i wysokich kwalifikacji, w czerwcu 2015 r., 
objął kierowanie Zespołem Detekcji Sy-
gnałów Optycznych.

Oprac. Ewa Jankiewicz
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Nominacje profesorskie w instytucie Optoelektroniki
26 października 2016 r. z rąk pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy nominacje profesorskie 
odebrało dwoje pracowników insty-
tutu Optoelektroniki: w dziedzinie 
nauk medycznych – dr hab. n. med. 
Elżbieta Anna Trafny oraz w dziedzi-
nie nauk technicznych – dr hab. inż. 
Waldemar Żendzian.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta 
Anna Trafny prowadzi badania nauko-
we w dziedzinie immunochemii, mikrobio-
logii i biologii medycznej. Jest absolwentką 
Wydziału Biologii uniwersytetu Warszaw-
skiego, stypendystką w zakresie krystalo-
grafii białek Zakładu Medycyny uniwersy-
tetu Kalifornijskiego w la Jolla, San Diego 
w Stanach Zjednoczonych oraz członkiem 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 
i American Society of Microbiology. Prof. 
E. Trafny pełniła funkcję członka Rad Na-
ukowych: Wojskowego instytutu Higieny 
i Epidemiologii (WiHiE) oraz Narodowe-
go instytutu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny. Obecnie jest 
członkiem Rad Naukowych: Centralnego 
instytutu Ochrony Pracy – Państwowe-
go instytutu Badawczego, Narodowego 
instytutu leków i instytutu Optoelek-
troniki Wojskowej Akademii Technicz-
nej (iOE WAT). W 2004 roku została 
powołana na stanowisko kierownika Za-
kładu Mikrobiologii i Epidemiologii WiHiE 
(od 2007 roku – Zakładu Mikrobiologii), 
którą to funkcję pełniła do 2014 roku. 
W tym czasie zespół naukowy, którym 
kierowała zrealizował szereg projektów 
w zakresie zdrowia publicznego i obron-
ności kraju. Od 2014 roku prof. E. Traf-
ny zatrudniona jest w Centrum inżynie-
rii Biomedycznej iOE WAT. W ramach 
swojej działalności naukowej zajmuje się 
obecnie wykorzystaniem metod biologii 
molekularnej i nanotechnologii do rozwoju 
innowacyjnych technik medycznych. W la-
tach 2012–2014 pełniła funkcję naukowe-

go eksperta w międzynarodowym zespo-
le ekspertów pn. „independent Scientific 
Evaluation Group” (iSEG) w programie 
badań naukowych NATO „Science for Pe-
ace and Security”. Obecnie nadal współ-
pracuje z iSEG, sprawując rolę opiekuna 
naukowego wybranych projektów ba-
dawczych finansowanych przez NATO. 
W 2013 roku została powołana przez Mini-

stra Zdrowia na za-
stępcę Przewodni-
czącego Krajowej 
Komisji Certyfika-
cyjnej do spraw Eli-
minacji Poliomyelitis 
i pełni tę funkcję do 
dziś. Posiada pełne 
uprawnienia do wy-
konywania zawodu 
diagnosty laborato-
ryjnego i jest człon-
kiem Krajowej izby 
Diagnostów labo-
ratoryjnych. 

Prof. E. Trafny 
jest wieloletnim członkiem Rady Redak-
cyjnej czasopisma „Postępy Mikrobiologii” 
oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego 
czasopisma „Medycyna Doświadczalna 
i Mikrobiologia” i międzynarodowego 
czasopisma „iSRN Bacteriology” (2013–
2014 r.), obecnie „international Scholarly 
Research Notes”. Jest autorką lub współ-
autorką ponad 75 publikacji naukowych 
i opracowań zbio-
rowych o łącznym 
współczynniku od-
działywania impact 
Factor (iF) wyno-
szącym 72. liczba 
cytowań wszyst-
kich publikacji , 
według Web of 
Science Core Col-
lection, wynosi po-
nad 650, natomiast 
index Hirscha ma 
wartość 12. Jest 
współautorką 
dwóch patentów 
dotyczących spo-
sobów miejscowego leczenia ran. Kiero-
wała pięcioma i współrealizowała dzie-
więć projektów badawczych KBN, NCN 
i NCBiR. Obecnie prof. E. Trafny pełni 
funkcję członka Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Żen-
dzian urodził się w 1959 r. w Białymstoku. 
Jest absolwentem Wydziału Chemii i Fizyki 
Technicznej Wojskowej Akademii Tech-

nicznej w Warszawie. W 1984 r., z wy-
nikiem bardzo dobrym, ukończył studia 
na kierunku fizyka techniczna w zakresie 
fizyki promieniowania elektromagnetycz-
nego, uzyskując tytuł magistra inżyniera fi-
zyki technicznej. Ostatnie dwa lata studio-
wał według indywidualnego toku studiów 
w instytucie Optoelektroniki Wydziału 
Elektroniki, zaczynając swoją przygodę 
naukową z laserami. 

Od 1985 roku prof. W. Żendzian nie-
przerwanie pracuje w instytucie Opto-
elektroniki WAT pełniąc kolejno funkcje: 
kierownika laboratorium Zakładu Holo-
grafii laserowej, z-cy kierownika Nieeta-
towej Pracowni laserów Pobudzanych Ko-
herentnie, kierownika Zakładu Techniki 
laserowej, a obecnie kierownika Studiów 
Doktoranckich.

Od początku pracy w WAT brał aktyw-
ny udział w pracach badawczych w dzie-
dzinie laserów ciała stałego, uczestnicząc 
jako kierownik, główny wykonawca i wy-
konawca w około 40 pracach naukowo-
-badawczych prowadzonych w instytucie 
Optoelektroniki WAT. Zajmuje się fizyką 
laserów, fizyką ośrodków laserowych, la-
serami ciała stałego pobudzanymi diodami, 
generacją impulsów laserowych, nielinio-
wą konwersją promieniowania laserowe-
go, optyką nieliniową, generatorami pa-
rametrycznymi, zastosowaniami laserów 
w medycynie i sprzęcie wojskowym. 

Na przełomie lat 80. i 90. prof. 
W. Żendzian rozpoczął pierwsze w kraju 
prace badawcze laserów przestrajalnych 
na bazie kryształów szerokopasmowych. 
Otrzymał generację przestrajalną w lase-
rze na krysztale szafiru domieszkowanym 
trójwartościowymi jonami tytanu oraz 
na kryształach aleksandrytu i YAG-u do-
mieszkowanych jonami chromu. Tematyce 
tej poświęcił pracę doktorską pt. Wpływ 
zjawiska WRMB na parametry monoimpul-

sów generowanych przez lase-
ry przestrajalne, którą obronił 
z wyróżnieniem w 1993 roku, 
uzyskując tytuł doktora nauk 
technicznych w zakresie elek-
troniki, specjalność elektro-
nika kwantowa. Rozprawę tę 
wyróżniono nagrodą za zaję-
cie pierwszego miejsca w Kon-
kursie Rektora WAT na najlep-
szą pracę doktorską. 

W 1992 r. rozpoczął z prof. 
dr. hab. inż. Janem Jabczyń-
skim pierwsze w kraju prace 
nad laserami stałymi pobu-
dzanymi diodami laserowymi. 
Do 2000 r. opracował (jako au-
tor i współautor) demonstra-
tory i prototypy wielu źródeł 
laserowych: impulsowe lasery 
Nd:YAG z aktywną i pasywną 
modulacją dobroci rezonato-
ra pompowane diodami quasi-
-ciągłego działania, lasery z pasywną mo-
dulacją dobroci rezonatora pompowane 
diodami ciągłego działania, impulsowe, 
jednoczęstotliwościowe lasery Nd:YAG, 
Nd:YVO4, laser Nd:YVO4  z A-O z modula-
cją dobroci rezonatora pompowany diodą 
ciągłego działania, lasery z synchronizacją 
modów wzdłużnych generujące impulsy 
o subnanosekundowych czasach trwania, 
przestrajalny laser Cr:liCAF z pasywnym 
Q-modulatorem z kryształu V:YAG, laser 
ramanowski na krysztale BaWO4, genera-
tory parametryczne bezpieczne dla wzro-
ku pompowane laserami neodymowymi 
z pompą ciągłego i quasi-ciągłego działania. 

W pierwszych latach XXi wieku swoje 
zainteresowania skierował na rozwiązanie 
problemu wydajnej generacji nanosekun-
dowych impulsów laserowych na długości 
fali bezpiecznej dla wzroku. Tej tematyce 
poświęcił rozprawę habilitacyjną pt. Ge-
neratory parametryczne do dalmierzy lase-
rowych, na podstawie której, w czerwcu 
2006 r., Rada Naukowa Wydziału Elek-
troniki Wojskowej Akademii Technicz-
nej przyznała mu stopień doktora habi-
litowanego w dyscyplinie elektronika. Za 
to osiągnięcie naukowe został wyróżnio-
ny Nagrodą i stopnia Ministra Obrony 
Narodowej oraz Nagrodą Rektora WAT. 

W ostatnich 10 latach prof. W. Żen-
dzian kontynuuje badania źródeł lasero-
wych bezpiecznych dla wzroku kierując 
i uczestnicząc w projektach poświęco-
nych laserom hybrydowym Er:YAG, Ho-
:YAG i laserom włóknowym Er:szkło. Jest 
autorem nowego samoadaptującego się 
rezonatora wykorzystującego efekt czte-
rofalowego mieszania w ośrodku czyn-
nym, wykorzystanego w laserze Nd:Y-
AG pompowanym matrycami diod dużej 

mocy. Współpracuje z ośrodkami nauko-
wymi w kraju i za granicą (Czech Tech-
nical university, French – German Rese-
arch institute of Saint-louis). Obecnie 
jest zaangażowany w realizację dwóch 
projektów: „Pompowany diodowo, mo-
dułowy zestaw laserowy do zastosowań 
specjalnych” oraz „laserowe systemy bro-
ni skierowanej energii, laserowe systemy 
broni nieśmiercionośnej”. Jest autorem 
i współautorem 4 monografii, 45 publika-
cji naukowych w czasopismach indekso-
wanych w bazie JCR, około 130 artykułów 
opublikowanych w materiałach konferencji 
międzynarodowych (recenzowanych), po-
nad 50 referatów i komunikatów na kon-
ferencjach krajowych oraz kilkudziesięciu 
opracowań i sprawozdań z prac naukowo-
-badawczych. Prace prof. W. Żendziana 
były wielokrotnie cytowane w literaturze 
światowej. Dotychczas – wg bazy Web 
of Science – odnotowano około 360 cy-
towań jego publikacji (bez autocytowań), 
przy indeksie Hirsha = 13.

Profesor Waldemar Żendzian działal-
ność dydaktyczną rozpoczął w instytu-
cie Optoelektroniki Wydziału Elektroniki 
WAT w 1985 roku. Od 1990 roku pro-
wadzi wykłady z przedmiotu podstawy 
elektroniki kwantowej, a obecnie rów-
nież wykłady z przedmiotu fizyka laserów 
na studiach doktoranckich WTC WAT 
i iOE WAT. uczestniczył w opracowaniu 
nowych programów nauczania dla specjal-
ności optoelektronika dla studiów magi-
sterskich na Wydziale Elektroniki WAT 
oraz programów studiów ii stopnia dla 
specjalności Systemy Optoelektronicz-
ne w iOE WAT. Kierował zespołem, 
który przygotował program studiów ii 
stopnia dla nowej specjalności – lasery. 

W 2014 roku przygotował, zaakcepto-
wany przez Radę instytutu Optoelektro-
niki WAT, program studiów doktoranc-
kich w instytucie. Do realizacji projektów 
naukowych angażował również swoich 
dyplomantów, których prace dyplomo-
we (wszystkich ośmiu) zostały obronione 
z wyróżnieniem. Prace sześciu dyploman-
tów zostały ponadto wyróżnione nagroda-
mi w Ogólnopolskim Konkursie im. Pro-
fesora A. Smolińskiego na najlepszą pracę 
dyplomową z dziedziny optoelektroniki. 
Jest również promotorem 3 rozpraw dok-
torskich. Wielokrotnie był przewodni-
czącym i członkiem Komisji Obron Prac 
Dyplomowych, recenzentem publikacji, 
recenzentem prac doktorskich, habilita-
cyjnych i magisterskich. 

Prof. W. Żendzian prowadził i pro-
wadzi aktywną działalność organizacyjną. 
W latach 2003–2005 był członkiem Se-
natu WAT (z wyboru), w okresie 2003–
2008 r. sekretarzem Komisji ds. Kształce-
nia Senatu WAT, od 2003 r. jest członkiem 
Rady Naukowej instytutu Optoelektro-
niki, od 2007 r. członkiem Rady Wydaw-
niczej WAT, a od 2012 r. – Rady Biblio-
tecznej WAT.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Fotonicznego, Optical Society of Ameri-
ca, European Optical Society. Za osiągnię-
cia naukowo-badawcze i dydaktyczne był 
wielokrotnie nagradzany, m.in.: Nagrodą 
Ministra Obrony Narodowej, nagrodami 
rektorskimi (czterokrotnie), Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, tytułem Zasłużony Nauczyciel 
Akademicki, medalami za nowatorskie roz-
wiązania techniczne na wystawach w Ge-
newie i Brukseli. 
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Wyróżnieni wpisem do Złotej księgi dokonań Wojskowej 
Akademii Technicznej

w ramach Programu Strategicznego Nowe 
Systemy Uzbrojenia w Zakresie Energii Skiero-
wanej realizowanego na rzecz obronności 
i bezpieczeństwa państwa. Jest koordyna-
torem projektów Programu Energii Skiero-
wanej realizowanych w WAT. 

Płk dr inż. K. Kopczyński, za swoje 
osiągnięcia, zdobył wiele złotych meda-
li i wyróżnień na Międzynarodowych 
Wystawach innowacji w Moskwie, 
Genewie i Wystawach EuREKA 
w Brukseli oraz puchary i dyplomy 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim „Merite de l’invention” przez 
Najwyższą Komisję Odznaczeń Króle-
stwa Belgii.

Kieruje utworzonym w iOE Cen-
trum Doskonałości Optoelektro-
nicznych Systemów Monitoringu 
Bezpieczeństwa „OptoSec”. Jest 
współtwórcą opracowanych – 
w ramach kierowanego przez 
niego Projektu Badawczego Za-
mawianego pt. Zdalne wykrywa-
nie i identyfikacja skażeń bio-
logicznych z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod opto-
elektronicznych – systemów 
lidarowych, które zostały 
wykorzystane m.in. w za-
bezpieczeniu Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej EuRO 2012, za co 
został nagrodzony wyróżnieniem od Mini-
stra Obrony Narodowej. W latach 2013 
i 2015, w ramach współpracy nawiąza-
nej pomiędzy instytutem Optoelektroni-
ki WAT a amerykańską agencją Defense 
Threat Reduction Agency (DTRA), na za-
proszenie koordynatorów programu TaC-
BRD (Transatlantic Collaborative Biological 
Resiliency Demonstration Program) lidary te-
stowano na poligonie armii amerykańskiej 
Dugway Proving Ground w utah.

Wielokrotnie nagradzany również za 
pracę na rzecz naszego kraju licznymi od-
znaczeniami państwowymi i resortowy-
mi, w tym: złotym medalem Za zasługi 
dla obronności kraju, złotym medalem Za 
zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej 
i Złotym Krzyżem Zasługi.

W bieżącym roku został wyróżniony 
dyplomem NATO za reprezentowanie Pol-
ski w RTO NATO SET panel. Jest człon-
kiem Zespołu Ekspertów NATO ds. zdal-
nej detekcji broni chemicznej i biologicznej 
i współautorem raportu NATO von Kar-
man Horizon Scan – laser Weapons.

Jest autorem i współautorem ponad 
130 oryginalnych prac naukowych. Prze-

Prof. dr. hab. inż. Stanisław Cu-
dziło – dziekan Wydziału Nowych 
Technologii i Chemii oraz płk dr inż. 
Krzysztof Kopczyński – dyrektor in-
stytutu Optoelektroniki, na wnio-
sek Kapituły Godności Honorowych 
WAT, uchwałą Senatu z dnia 27 paź-
dziernika 2016 r., w uznaniu wybit-
nych osiągnięć zostali wyróżnieni 
wpisem do Złotej księgi dokonań Woj-
skowej Akademii Technicznej.

Nowo uhonorowani dołączyli do grona 
60 zasłużonych pracowników WAT, wpi-
sywanych do Złotej księgi dokonań WAT 
od 2001 r. 

Płk dr inż. Krzysztof Kopczyński 
został wyróżniony za wybitne osiągnięcia 
naukowe i organizacyjne, przejawiające 
się w opracowaniu wielu publikacji oraz 
pozyskiwaniu i realizacji projektów ba-
dawczych, a także za inicjowanie i wpro-
wadzanie w życie rozwiązań zorientowa-
nych na sprawne kierowanie instytutem 
Optoelektroniki.

Jest absolwentem Wojskowej Akade-
mii Technicznej. W 1985 r. ukończył stu-
dia, uzyskując tytuł magistra inżyniera fi-
zyki technicznej w zakresie fizyki ciała 
stałego i elektroniki kwantowej na Wy-
dziale Chemii i Fizyki Technicznej. Po za-
kończeniu nauki i odbyciu praktyki dowód-
czej w Jednostce Podhalańskiej, rozpoczął 
pracę w instytucie Elektroniki Kwantowej. 
W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych w zakresie optoelektroni-
ki. Od tego roku pełnił również funkcję 
zastępcy dyrektora instytutu Optoelek-
troniki WAT. W latach 2005–2008 był 
zastępcą komendanta Wydziału Techniki 
Wojskowej, a od 2010 r. jest dyrektorem 
instytutu Optoelektroniki. Poza kiero-
waniem instytutem zaangażowany jest 
w prace naukowo-badawcze i dydaktykę. 
Kierował wieloma projektami krajowymi 
i zagranicznymi w ramach KBN, NCBiR, 
uE i EDA, w tym m.in. europejskimi pro-
jektami FABiOlA Fluorescence Applied for 
Biological Agents Detection, AD HElW Air 
Defense High Energy Laser Weapon, AHE-
AD Advanced Helmet and Devices for Indi-
vidual Protection, był przedstawicielem Pol-
ski w EMG projektów: SNiPOD, MuSAS, 
GuARDED i PathoiD. Obecnie prowadzi 
badania związane z optoelektroniczny-
mi systemami w zakresie bezpieczeństwa 
i obronności państwa. Kieruje projektem 
Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, 
Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej 

szło 40 z nich zostało opublikowanych 
w czasopismach indeksowanych. Prace te 
były 540 razy cytowane, jego indeks Hir-
scha H = 12. Jest współautorem ponad 
dziesięciu patentów. Członek SPiE inter-

national Society for Optics and 
Photonics, OSA Optical 

Society of America 
i EOS European Opti-
cal Society. Członek 
Senatu WAT pię-
ciu kadencji, trze-
cią kadencję prze-
wodniczący Komisji 

Mienia i Finan-
sów Senatu 

WAT, 

członek Komitetu Elektroniki i Teleko-
munikacji PAN. W 2015 r. – na zaprosze-
nie Czeskiej Akademii Nauk – członek 
Międzynarodowej Komisji Ewaluacyjnej 
instytutów Fizyki CAN.

Płk dr inż. K. Kopczyński cieszy się du-
żym zaufaniem środowiska uczelnianego. 
Dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz 
dużemu zaangażowaniu sprawnie kieru-
je instytutem Optoelektroniki. instytut 
posiada kategorię A, a w 2014 r. Central-
na Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 
przyznała iOE uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie elektronika. 
instytut Optoelektroniki prowadzi studia 
na wszystkich stopniach, w tym między-
narodowe programy doktoranckie ERA-
SMuS MuNDuS, w których biorą udział 
studenci z Włoch, Ghany, Pakistanu, Etio-
pii i Sudanu. W roku 2012 amerykański 
magazyn „Photonics Spectra” uznał in-
stytut Optoelektroniki Wojskowej Aka-
demii Technicznej za jeden z dziesięciu 
„najbardziej kwitnących” instytutów fo-
tonicznych na świecie. 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło 
został wyróżniony wpisem do Złotej księ-
gi dokonań Wojskowej Akademii Technicznej 
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, na-
ukowe i organizacyjne, przejawiające się 
w prowadzeniu zajęć na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym, z wykorzysta-
niem najnowocześniejszych technik i me-
tod nauczania oraz opracowaniu wielu 
publikacji, a także pozyskiwaniu i realiza-
cji projektów badawczych oraz za inicjo-
wanie i wprowadzanie w życie rozwiązań 
ukierunkowanych na sprawne kierowanie 
Wydziałem Nowych Technologii i Chemii.

Począwszy od 1986 r., prof. dr hab. inż. 
Stanisław Cudziło pracuje w Wojskowej 
Akademii Technicznej – przez pierwsze 
dwa lata na stanowisku inżyniera, a na-
stępnie zajmował kolejne stanowiska na-
ukowo-dydaktyczne: asystenta, adiunkta, 
profesora nadzwyczajnego i w końcu pro-
fesora zwyczajnego. W latach 2002–2005 
pełnił funkcję kierownika zakładu, następ-
nie był dyrektorem instytutu Chemii, a od 
2012 roku jest dziekanem Wydziału No-
wych Technologii i Chemii.

Działalność naukowa prof. dr hab. inż. 
S. Cudziły poświęcona jest chemii i tech-
nologii materiałów wybuchowych i piro-
technicznych oraz wykorzystaniu pro-
cesów spalania i detonacji w inżynierii 
materiałowej. Specjalizuje się w zakre-
sie eksperymentalnych metod badań ma-
teriałów wybuchowych, oddziaływania 
fali detonacyjnej i uderzeniowej na różne 
ośrodki oraz badań reakcji chemicznych 
w falach detonacyjnych i falach spalania, 
w tym analiz chemicznych i fizycznych pro-
duktów tych reakcji. Od kilkunastu lat, 
równolegle z badaniami spaleniowej syn-
tezy nanostrukturalnych materiałów wę-

glowych i ceramicznych, prowadzi prace, 
których celem jest projektowanie struktu-
ry, synteza i badanie właściwości związków 
i mieszanin wybuchowych charaktery-
zujących się wysokimi parametrami 
detonacyjnymi i jednocześnie ob-
niżoną wrażliwością na bodźce 
mechaniczne i termiczne.

Jako pierwszy w Polsce roz-
począł badania nad nanostruk-
turalnymi mieszaninami wybu-
chowymi, a także zainicjował 
poszukiwania bezpiecznych inicju-
jących materiałów wybuchowych 
niezawierających metali ciężkich 
i jednocześnie charakteryzu-
jących się zwiększoną 
wrażliwością na 
promieniowanie 
laserowe. Te pio-
nierskie badania 
zaowocowa-
ły pozyskaniem 
dwóch projek-
tów rozwojo-
wych, w ramach 
których urucho-
miono instalacje 
do produkcji nowoczesnych materiałów 
wybuchowych w Zakładach NiTROERG 
w Krupskim Młynie oraz NiTROCHEM 
w Bydgoszczy. W latach 2013–2014 pro-
jekty te zostały wyróżnione Nagrodami 
i i ii stopnia Ministra Obrony Narodowej 
w konkursie na najlepszą pracę naukową 
i badawczą z obszaru obronności. 

Prof. dr hab. inż. S. Cudziło jest auto-
rem i współautorem ok. 150 oryginalnych 
prac naukowych. Posiada także znaczą-
ce osiągnięcia dydaktyczne. uczestniczy 
w tworzeniu planów i programów kształ-

cenia oraz opracowuje sylabusy przedmio-
tów w profilu chemicznym, a także prowa-

dzi wykłady i seminaria z zakresu 
chemii i technologii mate-

riałów wybuchowych, 
prochów i paliw ra-
kietowych oraz piro-
techniki. Z jego inicja-

tywy uruchomiono 
nowy interdyscy-
plinarny kierunek 
kształcenia, prowa-

dzony wspólnie z Wy-
działem Chemicz-

nym Politechniki 
Łódzkiej 

i Wydziałem Chemii uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Był promotorem 
czterech prac doktorskich obronionych 
w dyscyplinie chemia i jest opiekunem 
naukowym trzech kolejnych doktoran-
tów. Prof. dr hab. inż. S. Cudziło został 
wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
złotymi medalami Za zasługi dla obronności 
kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz 
złotym medalem Za zasługi dla Wojskowej 
Akademii Technicznej.
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Nagrody prezesa rady Ministrów
W gronie 44 naukowców wy-

różnionych przez Prezesa Rady Mi-
nistrów za rozprawy doktorskie, 
osiągnięcia będące podstawą nada-
nia stopnia naukowego doktora habi-
litowanego oraz osiągnięcia naukowe, 
naukowo-techniczne lub artystyczne, 
znajduje się dwoje pracowników in-
stytutu Optoelektroniki Wojskowej 
Akademii Technicznej: płk dr hab. 
inż. Jacek Świderski – nagrodzo-
ny za rozprawę habilitacyjną: Źródła 
supercontinuum zakresu widmowego 
średniej podczerwieni o dużej wyjściowej 
mocy średniej oraz dr Marta Michal-
ska-Domańska – nagrodzona za 
rozprawę doktorską: Wpływ stanu 
materiału na aktywność katalityczną 
stopów na osnowie fazy międzymeta-

licznej Ni3Al, prowadzoną i obronio-
ną na Wydziale Nowych Technologii 
i Chemii WAT.

uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się w dniu 24 listopada 2016 r. 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W imieniu premier Beaty Szydło na-
grody wręczył wicepremier i mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin.

Płk dr hab. inż. Jacek Świderski 
urodził się 25 sierpnia 1974 r. w Gostyninie 
(woj. mazowieckie). W roku 1994 ukoń-
czył Technikum Elektrotechniczne w Ży-
chlinie. Pracę dyplomową obronił na ocenę 
bardzo dobrą i uzyskał tytuł technika elek-
tronika. Egzamin dojrzałości zdał na oce-
nę bardzo dobrą z wyróżnieniem. W tym 

samym roku rozpoczął studia na Wydziale 
Elektroniki WAT na kierunku elektronika 
i telekomunikacja. Studiował wg indywidu-
alnego toku nauczania (pod opieką mery-
toryczną dr. inż. Marka Skórczakowskiego) 
z ukierunkowaniem na technikę laserową. 
W maju 1999 r., z wynikiem bardzo do-
brym z wyróżnieniem, obronił pracę dy-
plomową pt. Analiza wpływu własności nie-
liniowego absorbera na sprawność generacji 
lasera z pasywną modulacją dobroci i uzy-
skał tytuł magistra inżyniera elektronika 
ze specjalności urządzenia optoelektro-
niczne. Studia wyższe ukończył z oceną 
bardzo dobrą. Jego praca magisterska za-
jęła iii miejsce w Ogólnopolskim Konkur-
sie im. Adama Smolińskiego na najlepszą 
pracę dyplomową z dziedziny optoelek-
troniki w roku akademickim 1998/1999. 
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Od sierpnia 1999 r. odbywał służbę woj-
skową na stanowisku oficera Wydziału 
Planowania i Ewidencji w i Okręgowych 
Warsztatach Technicznych w Grudzią-
dzu. W październiku 2000 r. powrócił 
do WAT-u na stanowisko inżyniera – do 
zespołu, w którym stawiał pierwsze kro-
ki badawczo-naukowe. W roku 2001 r. 
(z wynikiem bardzo dobrym) ukończył 
studia podyplomowe w zakresie pedago-
giki. W maju 2006 r. (z wynikiem bardzo 
dobrym z wyróżnieniem) obronił rozpra-
wę doktorską pt. Generacja impulsów pro-
mieniowania o nanosekundowych czasach 
trwania w układach laserów i wzmacniaczy 
włóknowych. Za rozprawę tę otrzymał ho-
norową Nagrodę Rektora WAT w katego-
rii: najlepsza rozprawa doktorska w roku 
akademickim 2005/2006. W 2006 r. zo-
stał laureatem konkursu Rektora WAT 
Najlepszy bierze wszystko, organizowanym 
dla młodych pracowników ze stopniem 
naukowym doktora (zdobyw-
ca i nagrody w postaci gran-
tu rektorskiego). W 2008 r. 
(z wynikiem bardzo dobrym) 
ukończył studia podyplomowe 
pracą pt. Zaawansowane techni-
ki i metody pracy dydaktycznej. 
W roku 2010 został laureatem 
programu liDER (i edycja) or-
ganizowanego przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju. 

Dnia 15 kwietnia 2015 r., 
za cykl publikacji powiąza-
nych tematycznie ujętych 
pod wspólnym tytułem Źró-
dła supercontinuum zakresu wid-
mowego średniej podczerwieni 
o dużej wyjściowej mocy średniej, uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscy-
plinie elektronika. Głównym celem ba-
dań przedstawionych w ww. cyklu publi-
kacji było pogłębienie wiedzy na temat 
generacji promieniowania supercontinu-
um zakresu widmowego średniej pod-
czerwieni o dużej wyjściowej mocy śred-
niej (> 1 W) i zarazem dużej dystrybucji 
mocy wyjściowej w kierunku średniej pod-
czerwieni (λ > 2 μm), co jeszcze kilka lat 
temu stanowiło „białą plamę” w obrębie 
poruszanego tematu. Autor zapropono-
wał, zrealizował eksperymentalnie oraz 
przebadał wiele nowatorskich rozwią-
zań układowych źródeł supercontinuum. 
Artykuły składające się na cykl publikacji 
wzbudziły bardzo duże zainteresowanie, 
uzyskując obecnie przeszło 160 cytowań 
(bez autocytowań) od daty pierwszej pu-
blikacji (2012 r.). Wskaźniki te dowodzą, 
iż badania naukowe prowadzone przez 
płk. dr. hab. inż. J. świderskiego mają cha-
rakter nowatorski i są w pełni oryginalne, 

tym samym przyczyniły się do rozwoju 
dyscypliny naukowej elektronika. Oprócz 
wskazanych efektów naukowych, warto-
ścią dodaną prowadzonych przez płk. dr. 
hab. inż. J. świderskiego badań jest osią-
gnięcie celów aplikacyjnych związanych 
z opracowaniem podstaw konstrukcji źró-
deł supercontinuum o dużej wyjściowej 
mocy średniej oraz opanowaniem wiedzy 
technicznej (know-how) na temat tych 
układów. Jest to znakomite osiągnięcie 
naukowe na poziomie międzynarodowym. 
Autor stał się ekspertem w skali świato-
wej w tej tematyce, a uzyskane wyniki są 
na najwyższym poziomie naukowym. Za 
powyższe osiągnięcia będące podstawą 
nadania stopnia doktora habilitowanego 
płk dr hab. inż. J. świderski został wyróż-
niony indywidualną Nagrodą Rektorską 
w kategorii praca habilitacyjna, przyznaną 
przez rektora Wojskowej Akademii Tech-
nicznej (październik 2015 r.) oraz Nagro-

dą Prezesa Rady Ministrów (24 listopada 
2016 r.), którą w 22-letniej historii tej na-
grody otrzymał jako pierwszy pracownik 
Wojskowej Akademii Technicznej (w ka-
tegorii prac habilitacyjnych).

Płk dr hab. inż. Jacek świderski jest 
specjalistą w zakresie laserów ciała sta-
łego pobudzanych diodowo. Zajmuje się 
m.in. badaniami nad laserami i wzmacnia-
czami światłowodowymi dużej mocy ge-
nerującymi promieniowanie w obszarze 
widmowym bliskiej i średniej podczer-
wieni, źródłami supercontinuum oraz pro-
wadzi szeroko zakrojone prace w zakre-
sie aplikacji ww. układów do zastosowań 
w technice wojskowej oraz medycynie. 
Jest współautorem medycznych układów 
laserowych: QlE-2004, QlE-2005 (do mi-
krochirurgii okulistycznej), WlM-2008 (do 
chirurgii otolaryngologicznej), światłowo-
dowego lasera tulowego ciągłego działania 
(do chirurgii endoskopowej i robotycznej) 
oraz opracowanych (pierwszych w Polsce) 
laserów włóknowych dużej mocy o pra-
cy ciągłej (neodymowych i iterbowych), 

unikalnych w skali światowej źródeł su-
percontinuum, a także impulsowych la-
serów i wzmacniaczy światłowodowych 
dużej mocy pracujących w tzw. obsza-
rze widmowym bezpiecznym dla wzroku. 
Jest współautorem jednej monografii, au-
torem bądź współautorem 136 prac na-
ukowych, w tym 85 po uzyskaniu stopnia 
doktora. Łącznie 67 artykułów zostało 
opublikowanych w czasopismach recen-
zowanych o zasięgu krajowym i międzyna-
rodowym, z czego 37 w czasopismach z li-
sty JCR. Ponadto dr hab. inż. J. świderski 
jest współautorem trzech patentów oraz 
jednego zgłoszenia patentowego, uczest-
niczył w realizacji 22 projektów badaw-
czych, w tym w 9 jako kierownik. Płk dr 
hab. inż. J. świderski reprezentuje rów-
nież Polskę w pracach grup zadaniowych 
działających pod patronatem NATO Scien-
ce and Technology Organization, gdzie 
także odnosi imponujące rezultaty. Za 

wybitny wkład w prace gru-
py zadaniowej SET 170 „Mid-
-infrared Fiber lasers” otrzy-
mał m.in. nagrodę „SET Panel 
Excellence Award”, przyznaną 
przez NATO Sensors & Elec-
tronics Technology (SET) Pa-
nel (październik 2015 r.) oraz 
NATO STO 2016 Scientific 
Achievement Award przyzna-
ną przez NATO STO (wrze-
sień 2016 r.).

Płk dr hab. inż. J. świderski 
obecnie pracuje na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego 
w Zakładzie Techniki lasero-
wej instytutu Optoelektroni-

ki WAT. Od 2005 r. jest członkiem Rady 
Naukowej instytutu Optoelektroniki 
WAT. Od 2015 r. jest edytorem (dział 
Laser Applications) „Opto-Electronics Re-
view”. Prowadził również prace w cha-
rakterze eksperta lub recenzenta m.in. 
Narodowego Centrum Nauki oraz Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Dr Marta Michalska-Domańska 
urodziła się 21 czerwca 1983 r. w lubar-
towie. W 2002 r. rozpoczęła studia ma-
gisterskie na Wydziale Chemii uniwersy-
tetu Warszawskiego. Pracę dyplomową 
pt. Synteza nanorurek węglowych metodą 
katalitycznej pirolizy alkoholi alifatycznych 
zrealizowała w Zakładzie Chemii Fizycznej 
Wydziału Chemii uniwersytetu Warszaw-
skiego i obroniła ją w 2007 r., uzyskując 
ocenę bardzo dobrą.

W 2008 r. rozpoczęła studia iii stop-
nia w Katedrze Zaawansowanych Mate-
riałów i Technologii Wojskowej Akade-
mii Technicznej. W latach 2008–2015 
dr M. Michalska-Domańska aktywnie 

prowadziła badania naukowe w zakresie 
modyfikacji struktury i właściwości kata-
litycznych intermetalicznych katalizato-
rów stałych, szczególnie cienkich taśm ze 
stopu na osnowie fazy międzymetalicznej 
Ni3Al, w aspekcie termokatalitycznego 
rozkładu metanolu lub heksanu w celu 
produkcji wodoru. Dr M. Michalska-Do-
mańska może poszczycić się uzyskaniem 
w tym czasie projektu ba-
dawczego Preludium 4, 
nr 2012/07/N/ST8/03069, 
pt. Wpływ stanu struktury 
i morfologii warstwy wierzch-
niej cienkich taśm na osnowie 
fazy międzymetalicznej Ni3Al 
na mechanizm i efekty reak-
cji termokatalitycznego roz-
kładu metanolu i heksanu, 
(24.06.2013–23.12.2014 r.). 
Wniosek został oceniony 
bardzo wysoko przez re-
cenzentów i ekspertów, 
co pozwoliło na uzyskanie 
finansowania z wysokiego 
miejsca rankingowego. Ba-
dania wykonane w ramach 
tych prac pozwoliły na wyróżniającą obro-
nę rozprawy doktorskiej pt. Wpływ stanu 
materiału na aktywność katalityczną stopu 
na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al 
przed Radą Wydziału Nowych Technologii 
i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej 
(19.03.2015 r.). Rozprawa doktorska zo-
stała wyróżniona także nagrodą Prezesa 
Rady Ministrów. Po obronie dr M. Michal-
ska-Domańska rozpoczęła pracę w insty-
tucie Optoelektroniki Wojskowej Akade-
mii Technicznej.

W czasie pracy w Wojskowej Akade-
mii Technicznej dr M. Michalska-Domań-
ska zaangażowała się w badania optymali-
zacyjne procesu wytwarzania anodowego 
tlenku aluminium ze ściśle określonymi 
parametrami geometrycznymi nanopo-
rów, w tym w pracę w zespole zajmują-
cym się analizą wpływu wbudowywania 

się jonów z elektrolitu na właściwości 
luminescencyjne matryc z anodowego 
tlenku aluminium. Rozwijała tematykę 
wpływu właściwości fizykochemicznych 
elektrolitu na mechanizm wzrostu oraz 
parametry geometryczne matryc z ano-
dowego tlenku aluminium. Swoje zainte-
resowania związane z elektrochemią oraz 
energetyką wodorową dr M. Michalska-

-Domańska rozwija obecnie realizując po-
zyskany przez siebie grant „SONATA 10”  
nr 2015/17/D/ST8/02432, Wpływ morfologii 
i struktury plazmonicznej fotoanody na bazie 
tlenku tytanu na jej aktywność w reakcji dy-
socjacji wody pod wpływem energii słonecz-
nej. Prowadzi szeroko zakrojoną współ-
pracę naukowo-badawczą z naukowcami 
z zagranicy, a jej pokłosiem są wspólne 
artykuły, które opublikowano w renomo-
wanych czasopismach naukowych z listy 
A MNiSW. Jej zainteresowania naukowe 
obejmują szeroki zakres inżynierii mate-
riałowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych materiałów funkcjonalnych, nano-
fabrykacji oraz fotowoltaiki. Realizowane 
przez dr M. Michalską-Domańską badania 
są w dużym stopniu interdyscyplinarne, 
ponieważ wykorzystuje w nich wiedzę 

z takich dziedzin jak: chemia, fizyka, in-
żynieria materiałowa, a nawet mechanika.

W latach 2008–2015 dr M. Michal-
ska-Domańska uczestniczyła w realizacji 
różnych projektów badawczych (projek-
ty typu: PBG, PBZ, PBR i POiG), w te-
matycznych szkołach naukowych, a także 
w szkoleniach z obsługi aparatury badaw-
czej i technologicznej. Prezentowała wy-

niki badań w formie refe-
ratów i plakatów na wielu 
tematycznych konferen-
cjach krajowych i między-
narodowych. W 2013 r. na 
Konferencji Młodych Na-
ukowców Wiedza i Inno-
wacje Wiwat 2013, zdoby-
ła wyróżnienie w postaci 
Nagrody Rektora za Naj-
lepszą Prezentację. W 2015 
r. odbyła staż naukowy re-
alizowany w ramach pro-
jektu europejskiego COST 
Action MP 1302 w ramach 
grantu Short Time Scienti-
fic Mission (STSM) zatytu-
łowany Fabrication of well-

-ordered polystyrene spheres array by spin 
coating method, university of Tybingen, 
Germany, 30.11–18.12.2015 r. W trakcie 
swojej kariery dr M. Michalska-Domańska 
angażowała się w działania popularyzują-
ce naukę, uczestnicząc m.in w organizacji 
międzynarodowej konferencji: XXi Physi-
cal Metallurgy and Materials Science Con-
ference, Advanced Materials and Techno-
logies 2016, gdzie pełniła rolę sekretarza.

Dr M. Michalska-Domańska posiada 
bogaty dorobek naukowy, tj. 24 artyku-
ły opublikowane w czasopismach z listy 
filadelfijskiej o wysokim współczynniku 
Impact Factor, a także współautorstwo 
w zgłoszeniu patentowym. Łączna liczba 
cytowań artykułów dr M. Michalskiej-Do-
mańskiej wynosi aktualnie 200, a współ-
czynnik Hirscha H = 8. 

Oprac. Ewa Jankiewicz

Fo
t. 

 K
an

ce
la

ri
a 

Pr
ez

es
a 

R
ad

y 
M

in
is

tr
ów

Fo
t. 

 K
an

ce
la

ri
a 

Pr
ez

es
a 

R
ad

y 
M

in
is

tr
ów



GŁOS AKADEMICKI  11–12/2016GŁOS AKADEMICKI  11–12/2016

Nauka i edukacja Nauka i edukacja

34 35SpiS treści SpiS treści

Wizyta prof. Maura pereiry ze Spie w Wojskowej Aka-
demii technicznej

W dniu 25 listopada 2016 roku 
o godzinie 9:00 odbył się wykład pro-
fesora Maura Pereiry. Przedsięwzię-
cie to zostało zorganizowane przez 
członków kapituły SPiE Koła Nauko-
wego Optoelektroników oraz insty-
tut Optoelektroniki. Wykład odbył 
się w Bibliotece Głównej Wojskowej 
Akademii Technicznej, w sali konfe-
rencyjnej.

Profesor Mauro Pereira jest znanym 
i szanowanym na świecie naukowcem. Ob-
szarem jego zainteresowań oraz pracy 
naukowej są: materiały optyczne i pół-
przewodnikowe, generacja i detekcja pro-
mieniowania terahercowego (THz) oraz 
średniej podczerwieni (MiR). Był prze-
wodniczącym konferencji NATO TERA-
-MiR w latach 2009, 2012 i 2015. Obecnie 
pracuje na stanowisku profesora w Ma-
terials and Engineering Research institu-
te uniwersytu Sheffield Hallam w Wiel-
kiej Brytanii.

Wykład był podzielony na dwie czę-
ści. Pierwsza dotyczyła ostatnich publika-
cji z różnych dziedzin nauki: fizyki, elek-
troniki, chemii i biologii, powiązanych 
z terahercami. W drugiej części profesor 
przedstawił wyniki projektów, w które był 

zaangażowany, doty-
czące głównie spo-
sobów wykorzysta-
nia promieniowania 
THz oraz MiR, do-
tyczyło to m.in. po-
larytonów w zakre-
sie terahercowym 
czy też zastosowa-
nia laserów kwan-
towo-kaskadowych 
w supersieciach pół-
przewodnikowych. 
Przedstawione zo-
stały również dalsze 
kierunki rozwoju tych badań. Po wykładzie 
członkowie kolegium SPiE Koła Nauko-
wego Optoelektroniki oraz prof. Pereira 
udali się na spotkanie przy kawie, gdzie 
dyskutowali na różne tematy.

Na wykład licznie przybyli profeso-
rowie, doktorzy, doktoranci i studenci 
z Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
przedstawiciele m.in. Politechniki War-
szawskiej, instytutu Wysokich Ciśnień 
PAN oraz instytutu Technologii Elektro-
nowej. Wykład był tak fascynujący, że nie 
zabrakło po nim pytań ze strony przy-
byłych.

Zagadnienia poruszane na wykładzie 
przez Profesora pokazują, że on sam jest 
wybitnym naukowcem, który wiele doko-
nał, ale w swojej pracy wspiera również 
inne zespoły naukowe. Taka współpraca 
wyznacza nowe kierunki badań. Nie moż-
na zapomnieć również o bardzo pogod-
nej, miłej i towarzyskiej stronie uczonego, 
którą można było zaobserwować pod-
czas spotkania z grupą studentów i dok-
torantów.

Artur Grudzień
Konrad Dominik Brewczyński
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W najbliższym czasie pojawi się 
kilka nowości, które dotyczyć będą 
konkursów prowadzonych przez 
Narodowe Centrum Nauki.

Decyzją Dyrektora Centrum wnioski 
o finansowanie projektów badawczych 
przyjmowane będą jedynie drogą elektro-
niczną. Oznacza to, że NCN nie będzie 
wymagać przesyłania podpisanych przez 
wnioskodawcę wniosków wydrukowanych 
z systemu OSF wraz z załącznikami. Aby 
ułatwić procedurę składania wniosków, 
wszystkie niezbędne załączniki będzie 
można dołączyć w postaci skanów do-
kumentów, a warunkiem złożenia wnio-
sku będzie dołączenie w systemie OSF 
podpisanego elektronicznie dokumen-
tu potwierdzającego złożenie wniosku 
lub skanu tego dokumentu podpisanego 
w sposób tradycyjny. W związku z tym 
wszystkie formularze dostępne w OSF 
zostaną dostosowane do zaproponowa-
nej modyfikacji w procedurze składania 
wniosków w konkursach NCN.

W przypadku przyznania finansowa-
nia na projekt badawczy umowa, tak jak 
dotychczas, będzie dostępna w systemie 
OSF po otrzymaniu decyzji, z tym, że bę-
dzie procedowana elektronicznie. Ozna-
cza to, że będzie musiała zostać podpisana 
za pomocą podpisu kwalifikowanego lub 
profilu zaufanego. Powyższa procedura 

będzie obowiązywała w konkursach ogła-
szanych od 15 grudnia 2016 r.

W dniu 15 grudnia br. planowane jest 
ogłoszenie pierwszego konkursu SONA-
TiNA (wcześniej iuventus Plus), który zo-
stał przejęty przez NCN z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Będzie on skierowany do osób posia-
dających stopień naukowy doktora (uzy-
skany do 3 lat przed rokiem wystąpie-
nia z wnioskiem). istotą konkursu jest 
finansowanie przez NCN pełnoetatowe-
go zatrudnienia dla kierownika projektu 
w jednostce naukowej, w której zamierza 
realizować swój projekt badawczy. Kon-
kurs adresowany jest do osób, które nie 
mają zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę w jednostce naukowej, bądź mają 
takie zatrudnienie, ale chcą otrzymać etat 
w innej jednostce niż obecny pracodaw-
ca i realizować tam – w roli kierownika 
– swój projekt badawczy.

Zupełną nowością będzie konkurs Mi-
NiATuRA, który zostanie skierowany 
do osób, ze stopniem naukowym dokto-
ra (uzyskanym w okresie do 12 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem), nie kie-
rowały i nie kierują realizacją projektu 
badawczego oraz nie są laureatami kon-
kursów na stypendia doktorskie lub staże 
po uzyskaniu stopnia naukowego dokto-
ra, finansowanych ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu 

złożenia wniosku, osoba ubiegająca się 
o finansowanie w konkursie MiNiATuRA 
musi być zatrudniona przez wnioskodaw-
cę na podstawie umowy o pracę. Działa-
nia naukowe, jakie mogą być finansowa-
ne w ramach konkursu MiNiATuRA, to 
m.in. badania wstępne, badania pilotażo-
we, kwerendy, staże naukowe, konsultacje 
naukowe, wyjazd badawcze czy konferen-
cyjne. Czas realizacji działania naukowego 
może wynieść do 12 miesięcy, wysokość 
finansowania od 5 do 50 tys. zł, natomiast 
wysokość kosztów pośrednich nie może 
przekroczyć 10% kosztów bezpośred-
nich. Regulamin konkursu nie przewidu-
je wynagrodzeń i stypendiów naukowych 
z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców 
zbiorowych niebędących pracownikami 
jednostki, w której realizowane jest dzia-
łanie. Nie ma również możliwości zakupu, 
wytworzenia lub modernizacji aparatury 
naukowo-badawczej, urządzeń i oprogra-
mowania. Szczegółowe regulacje zamiesz-
czone są w uchwale Rady NCN oraz w jej 
załącznikach.

Nabór w konkursie MiNiATuRA pro-
wadzony będzie w sposób ciągły, a przyj-
mowanie pierwszych wniosków będzie 
możliwe już od 3 kwietnia 2017 r. Prze-
widywana wysokość środków finanso-
wych w tym konkursie to 20 mln złotych.

Izabela Szatkowska

Zmiany i nowości w konkursach Narodowego centrum Nauki
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MOSt, czyli polski erASMUS

22 listopada br. Wojskowa Akade-
mia Techniczna gościła ogólnopolską 
koordynatorkę Programu MOST – 
dr Joannę Kałużną. 

W programie wizyty zaplanowano spo-
tkania z koordynatorami wydziałowymi, 
pracownikami administracyjnymi oraz 
ze studentami WAT. Podczas dyskusji, 
z udziałem kierownika Działu Organiza-
cji Kształcenia dr. inż. Zdzisława Chude-
go, poruszano takie zagadnienia, jak m.in.: 
ogólne założenia i cele MOST-u, uzgod-
nienie spójnych procedur oraz rozwiązań 
dotyczących uczestnictwa naszej uczelni 
w programie, przedstawienie pełnej oferty 
dla studentów Wojskowej Akademii Tech-
nicznej oraz korzyści płynących z udziału 
w wymianie między uczelniami.

Czym jest Program MOST?
MOST jest programem mobilności kra-

jowej dla studentów i doktorantów, umoż-
liwiającym studiowanie przez semestr lub 
cały rok akademicki na jednym z niemal 
30 najlepszych ośrodków akademickich 
w Polsce. Daje możliwość decydowania 
przez studenta o programie studiów, wy-
jazdu do innej uczelni bez utraty semestru, 

oferuje szansę zdo-
bycia doświadcze-
nia i wyzwanie, by 
odnaleźć się w zu-
pełnie nowym śro-
dowisku akademic-
kim.

W swoich ogól-
nych założeniach 
program MOST 
nawiązuje do eu-
ropejskiego syste-
mu w ramach pro-
gramu ERASMuS. 
Koordynatorem 
programu jest uni-
wersytecka Komisja 
Akredytacyjna (uKA).

Kto może korzystać z Programu 
MOST ?

• studenci po ukończeniu 2 semestru 
studiów i stopnia

• studenci po ukończeniu 1 semestru 
studiów ii stopnia

• doktoranci po pierwszym roku stu-
diów.

Program MOST – przykładowe 
uczelnie:

• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Sta-
nisława Staszica w Krakowie

• Politechnika Gdańska
• uniwersytet Warszawski
• uniwersytet Jagielloński
• uniwersytet Gdański
• uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu.

Rekrutacja do Programu MOST 
odbywa się dwa razy w roku:

• semestr zimowy oraz cały rok 
akademicki
15 kwietnia–15 maja

• semestr letni
30 października–30 listopada.

Koordynatorką uczelnianą Programu 
MOST jest mgr Natalia Pykacz z Działu 
Organizacji Kształcenia, odpowiedzialna 
za zgłoszenia kandydatów do uczestnic-
twa w Programie oraz za jego promocję.

Grażyna Palczak
Natalia Pykacz
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Koło plastyczne w Klubie WAt
Koło plastyczne w Klubie WAT 

zaprasza studentów na nieodpłatne 
warsztaty plastyczne w roku akade-
mickim 2016/2017. 

Zapewniamy materiały plastyczne i fa-
chową profesjonalną pomoc. Szczegól-
nie serdecznie zapraszamy studentów 
i roku. Zajęcia odbywają się w każdy wto-
rek i czwartek w godzinach między 15:00 
a 19:00 w pracowni plastycznej na zaple-
czu sali kinowej, wejście główne. Malu-
jemy pastelami, akwarelami na kartonie, 
rysujemy węglem, ołówkiem. Dla zaawan-
sowanych – malarstwo olejne na płótnie.

Chodzimy na wystawy i wernisaże do 
warszawskich muzeów i galerii. Rozmawia-
my o sztuce. Jeżeli umiesz rysować, albo 
tylko lubisz, to sprawdzisz swoje umiejęt-

ności, a przy okazji spotkasz miłych kole-
gów i koleżanki interesujących się sztuką.

informacje pod numerem telefonu: 
604 515 419

Rozpoczynamy cykl prezentacji sylwe-
tek studentów WAT malujących na zaję-
ciach koła plastycznego w Klubie WAT. 
Małgorzata Gajek - studentka V roku Wy-
działu inżynierii lądowej i Geodezji, kie-
runek budownictwo. Małgosia w zajęciach 
koła plastycznego uczestniczy od 2012 r. 
W tym czasie powstało dużo ciekawych 
prac namalowanych jej ręką. Część z nich 
przedstawiamy w tej prezentacji. Prace 
Gosi prezentowane były podczas corocz-
nych wystaw koła plastycznego w holu 
Klubu WAT. Brała też udział w ogólno-
polskich konkursach plastycznych Milita-
ry art 2015 i Military art 2016, zdobywając 
wyróżnienie. Małgosia uczestniczy również 
każdego roku w wystawach pt. Twórcze 
kobiety w warszawskiej Cytadeli. Autorka 
pokazanych tu prac maluje farbami olej-
nymi na płótnie lub pastelami na kartonie.

Krystyna Styburska
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wysiłek i rywalizacja osób reprezentują-
cych klasy mundurowe, organizacje pro-
obronne, cywilne grupy i drużyny biego-

we oraz wszystkie formacje mundurowe 
i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo państwa: służby i jednostki specjal-
ne SZ RP, BOR, Straż Graniczna, Straż 
Pożarna, Policja.

Tegoroczna edycja to 284 zgłoszonych 
kandydatów, ostatecznie 238 uczestników 
biegu z całego kraju.

Ja ich nazywam ludźmi „pozytywnie za-
kręconymi”: oni poświęcają swój wolny czas, 
swój wysiłek, swoją energię po to, żeby do-
skonalić się. Masowo biorą w nim udział za-
równo podchorążowie, jak i osoby cywilne, 
przedstawiciele klas mundurowych, kandy-
daci do Obrony Terytorialnej – powiedział 
rektor-komendant WAT.

Celem tej wspaniałej, sportowej ry-
walizacji służb mundurowych, cywilów 

ii Bieg Nocy listopadowej (3 grud-
nia br.) rozpoczął strzał oddany przez 
rektora-komendanta WAT płk. dr. 
hab. inż. Tadeusza Szczurka.

Ten specjalistyczny bieg taktyczny, któ-
rego organizatorami byli: Fundacja Sprzy-
mierzeni z GROM, wspierana przez byłych 
żołnierzy elitarnej jednostki GROM, oraz 
kadra Wojskowej Akademii Technicznej ze 
Studium Wychowania Fizycznego, Wydzia-
łu Cybernetyki, Działu Promocji i Zespołu 

Koordynacyjnego, odbywał się na specjal-
nie przygotowanej trasie pasa taktyczne-
go WAT. Tegoroczna edycja poświęcona 
była pamięci funkcjonariusza BOR ppor. 
Bartosza Orzechowskiego, który w 2007 
roku stracił życie w zamachu terrorystycz-
nym w iraku.

Bieg Nocy listopadowej to nie tyl-
ko propagowanie zdrowego stylu życia 
i aktywności fizycznej czy poznawanie 
wybranych elementów szkolenia służb 
mundurowych. To wspólna przygoda, 
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Wszyscy jesteście zwycięzcami! i uczniów klas mundurowych była popula-
ryzacja służby wojskowej w Siłach Zbroj-
nych RP, w tym w szczególności w służ-
bach i jednostkach specjalnych RP, BOR, 
Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Policji 
oraz w innych instytucjach odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo państwa; pro-
pagowanie wiedzy o Wojskowej Akade-
mii Technicznej; poznawanie wybranych 
elementów szkolenia Wojska Polskiego 
i służb mundurowych, propagowanie zdro-
wego i aktywnego stylu życia oraz aktyw-
ności fizycznej.

300 zawodników miało do pokonania 
7 km i 26 przeszkód.

Podczas uroczystego zakończenia ry-
walizacji biegowych, rektor-komendant 
WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 
ciepłymi słowami podziękował organiza-
torom i pogratulował triumfu sportow-
com: […] Wszystkim gratuluję, bo wszyscy 
jesteście zwycięzcami. Wszyscy, którzy zma-
galiście się z trudami dzisiejszego biegu. To 
jest coś wspaniałego! Bardzo dobrze, że tak 
się dzieje, że i najmłodsi, i troszeczkę starsi, 
i jeszcze troszeczkę starsi, razem – w tym 
miejscu – integrują się i potrafią zrobić coś faj-
nego. Serdecznie, serdecznie Wam gratuluję!

Zwycięzcami biegu zostali:
• Marcin Kur – w kategorii OPEN 

i OPEN mężczyzn (nr 94 – HuSARiA 
RACE TEAM) z wynikiem 00:41:38

• Magdalena Szulc – w kategorii 
OPEN kobiet (nr 229 – BOR) 
z wynikiem 00:48:43

Najlepsi podchorążowie re-
prezentujący Wojskową Akademią 
Techniczną:

• Karol Gąsior – 2 miejsce w kategorii 
OPEN i OPEN mężczyzn (nr 241 –
WAT) z wynikiem 00:41:41

• Anna Włoch – 2 miejsce w kate-
gorii OPEN kobiet (nr 242 – WlP 
WAT) z wynikiem 00:49:58

Więcej relacji na stronie in-
ternetowej biegu:

http://bnl.mil.pl
Szczegółowe wyniki:

http://www.czasomierzyk.pl/
wyniki2016/d112

Alicja Karwowska
Mariusz Chmielewski

Grażyna Palczak

http://bnl.mil.pl
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki2016/d112
http://www.czasomierzyk.pl/wyniki2016/d112
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Koncert chóru Akademickiego Wojskowej Akademii 
technicznej

Chór Akademicki Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie, pod 
dyrekcją Joanny Korczago, tworzą 
w większości studenci i absolwen-
ci WAT.

Zespół został założony we wrześniu 
2013 roku i od tego momentu nie tylko 
aktywnie uczestniczy w życiu kultural-
nym uczelni, ale również jest pomysło-
dawcą i inicjatorem wielu muzycznych 
zdarzeń kulturalnych odbywających się 
na terenie Akademii. Wielokrotnie już 
tworzył oprawę muzyczną różnorodnych 
uczelnianych uroczystości (m. in. inau-
guracji czy okolicznościowych spotkań 
świątecznych).

Biblioteka Główna WAT po raz ko-
lejny miała przyjemność być współorga-
nizatorem listopadowego koncertu Chó-
ru. Program zeszłorocznego zdarzenia 
pt. Muzyczne barwy jesieni prezentował 
ogromne bogactwo muzyki chóralnej 
i różnorodne możliwości jej realizacji. 
Repertuar koncertu w dniu 3 listopa-
da 2016 roku zawierał zarówno utwory 
muzyki sakralnej, jak i aranżacje popu-
larnych szlagierów muzyki rozrywko-
wej. W programie godzinnego koncer-

tu znalazły się utwory m.in. F. Biebla, 
M. Brymera, A.M. Huszcza czy P. Ma-
szyńskiego.

Repertuar i wykonanie Chóru Aka-
demickiego WAT zdążyły zdobyć uzna-
nie w wielu ogólnopolskich konkursach 
i festiwalach. Jego realizacje coraz czę-
ściej zdobywają pierwsze miejsca i wy-
sokie wyróżnienia. Mamy nadzieję, że 
jesienne koncerty Chóru w Bibliotece 

Głównej na stałe zagoszczą w kalenda-
rzu zdarzeń kulturalnych Wojskowej 
Akademii Technicznej.

Anna Peszel

W artykule wykorzystano materiały informacyjne 
Chóru Akademickiego WAT
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Zdrowych, radosnych i pełnych nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie najbliższych
oraz 

wszelkiej pomyślności 
i wytrwałości w realizacji założonych celów

w Nowym 2017 Roku
Rektor-Komendant WAT

płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT
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