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Zdjęcie na I okładce:
Stoisko WAT na MSPO (fot. Bartosz Śmiełowski)

Wakacje i urlopy mi-
nęły, jak zawsze, bardzo 
szybko. W naszej uczel-
ni jest to okres wytę-
żonej pracy: nowe pla-
ny na nadchodzący rok 

akademicki, uroczystości związane 
z promocją na pierwszy stopień ofi-
cerski oraz obchody świąt państwo-
wych, konferencje, targi, nowe umo-
wy i owocne spotkania, przyjęcie 
i szkolenie nowych studentów-pod-
chorążych – to wszystko wymagało 
zaangażowania i wysiłku wielu osób 
(zwłaszcza że część osób w tym czasie 
przebywała na urlopach). Na szczęście 
starania te są dostrzegane, o czym 
świadczą wyróżnienia i awanse oraz 
nagrody, o których przyznawaniu de-
cyzje zapadają poza murami Akademii.

Nie próżnuje także Samorząd Stu-
dencki, którego przedstawiciele nie 
zamierzają osiadać na laurach i już 
planują kolejne wydarzenia umilają-
ce i usprawniające życie studenckie.

Z wielką radością oznajmiam, 
że (po pewnym okresie nieobecności) 
wraca na nasze łamy Historia, której 
meandry przybliży nam – na przykła-
dzie wydarzeń wrześniowych 1939 r. – 
profesor Wojciech Włodarkiewicz. Li-
czymy na dłuższą owocną współpracę.

Zapraszam do lektury powakacyj-
nego numeru „Głosu Akademickiego”.

Hubert Kaźmierski
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27. BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

WIZYTA PODSEKRETARZA STANU MON 
PROF. DR. HAB. WOJCIECHA FAŁKOWSKIEGO

jednak wystartować na dłuższym dystan-
sie, tradycyjnie rozpoczynając zmagania 
o godz. 21.00. Ostatecznie na mecie za-
meldowało się łącznie 9694 osób. Biegi 
poprzedziło uroczyste odśpiewanie Roty 
(5 km) i Mazurka Dąbrowskiego (10 km).
W pakietach startowych zawodnicy 
otrzymali specjalne koszulki w barwach 
przypominających wojskowy kolor kha-
ki. Większość pobiegła właśnie w nich, 
bądź w koszulkach z poprzednich edycji, 
które projektem nawiązywały do wy-
darzeń powstańczych. Zawodnicy, wo-
lontariusze i oczywiście organizatorzy 
na znak pamięci włożyli na prawą rękę 
biało-czerwone opaski z charaktery-
stycznym stemplem – symbolem Polski 
Walczącej.
Obecność Grupy Rekonstrukcyjnej 
Zgrupowanie Radosław przypominała 
o wydarzeniach z 1944 roku. Na tra-
sie oraz na starcie i mecie można było 
spotkać stanowiska bojowe, barykady, 
żołnierzy, sanitariuszki prezentujące 
umundurowanie i broń z okresu powsta-
nia. Dochodzące z głośników wystrzały 

Przegląd inwestycji związanych 
z rozbudową infrastruktury Woj-
skowej Akademii Technicznej był 
głównym celem wizyty podsekre-
tarza stanu MON prof. dr. hab. 
Wojciecha Fałkowskiego w dniu 
7 sierpnia. Ministrowi towarzyszy-
li przedstawiciele Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 
(DNiSW) z dyrektorem płk. Ro-
bertem Kurowskim na czele.

Minister W. Fałkowski dokonał przeglą-
du zmodernizowanego budynku nr 135 
LIPSK, w którym mieści się obecnie Wy-
dział Logistyki WAT. Gruntowna moder-

nizacja budynku była możliwa dzięki re-
alizacji projektu JESSICA (Joint European 
Suport for Sustainable Investment in City 
Areas) finansowanego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, który wraz z Agen-
cją Rozwoju Mazowsza oraz Mazowiecką 
Agencją Energetyczną pełnią rolę Fundu-
szu Rozwoju Obszarów Miejskich odpo-
wiedzialnego za inwestowanie środków 
JESSICA w projekty miejskie. Projekt JES-
SICA pozytywnie przeszedł w lipcu br. 
kontrolę banku dotyczącą osiągnięcia za-
kładanych wskaźników trwałości i rezul-
tatu. Inwestycja pozwoliła na utworzenie 
w budynku laboratoriów, pomieszczeń 
naukowo-badawczych, pomieszczeń biu-
rowych i administracyjno-technicznych 
związanych z działalnością Klastra Cen-
trum Inżynierii Biomedycznej.
Następnie minister W. Fałkowski wraz 
z delegacją dokonał przeglądu inwestycji 
realizowanych z dotacji celowej MON. 
W pierwszej kolejności zapoznał się 
z poddanym modernizacji Domem Asy-
stenta i Centrum Szkoleniowo-Konfe-
rencyjnym Wojskowej Akademii Tech-

nicznej, które dzięki unowocześnieniu 
swojej bazy w znaczący sposób będą 
mogły podnieść standard świadczonych 
usług. Ze szczególną uwagą minister 
obejrzał budowany od zeszłego roku 
Akademik Wojskowy nr 3, który po-
zwoli na zakwaterowanie rosnącej licz-
by podchorążych WAT. Na zakończenie 
wizyty rektor-komendant WAT płk dr 
hab. inż. T. Szczurek zapoznał ministra 
W. Fałkowskiego z przebudowanym 
i zmodernizowanym Studium Wychowa-
nia Fizycznego WAT. W ramach inwesty-
cji zrealizowano między innymi budowę 
nowego lądowego toru przeszkód, prze-
budowę stadionu oraz budowę dwóch 
uniwersalnych, zadaszonych boisk.
Podsumowanie wizyty ministra prof. dr. 
hab. Wojciecha Fałkowskiego odbyło się 
na terenie Studium Wychowania Fizycz-
nego. W ramach podsumowania doko-
nano oceny dalszych planów rozbudo-
wy infrastruktury Wojskowej Akademii 
Technicznej.

Ewa Jankiewicz

przypominały o tym, jak ciężkie walki 
warszawianie stoczyli w boju o swo-
je miasto, Polskę i wolność. Obecność 
rekonstruktorów skłaniała do refleksji, 
przypominała, że dzięki ofierze powstań-
ców, często tej największej, z własnego 
życia, my teraz możemy swobodnie bie-
gać i uprawiać sport na ulicach i skwe-
rach Warszawy.
80 podchorążych w ramach wolontaria-
tu pomagało w organizacji biegu. Nasi 
studenci widoczni byli na starcie, mecie 
i punktach żywieniowych i niewątpliwie 
przyczynili się do sukcesu organizacyjne-
go imprezy.

Saturnin Przybylski

Podchorążowie Wojskowej Akade-
mii Technicznej upamiętnili 73. rocz-
nicę wybuchu powstania warszaw-
skiego. W ramach wolontariatu 
pomagali w organizacji 27. Biegu Po-
wstania Warszawskiego.

W sobotni wieczór ulice Warszawy, któ-
rymi prowadził bieg, wypełniło 10 tysięcy 
miłośników biegania. Po roku przerwy, 
obok biegu na 10 km, biegacze pobie-
gli także na dystansie 5 km. Tym razem 
jednak starty odbywały się o różnych 
godzinach. Start na 5 km i rywalizacja 
wózkarzy rozpoczęła się o godz. 20:00. 
Większość uczestników postanowiła 

http://www.maratończyk.pl
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Konkurs Szkolny Edison 2017 #Razembezpieczni

Wolontariusze WAT w akcji

13 czerwca 2017 r. dziekan Wydziału Mecha-
troniki i Lotnictwa (WML) WAT dr hab. inż. Sta-
nisław Kachel i prodziekan WML ds. naukowych 
dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski gościli w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) im. Ta-
deusza Kościuszki w Rybniku, gdzie zapoznali się 
z bazą dydaktyczną oraz wzięli udział w gali szkol-
nej Uczeń na medal, podsumowującej całoroczne 
dokonania uczniów tej szkoły. 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, na podstawie pod-
pisanego 22 sierpnia 2012 r. porozumienia, sprawuje pa-
tronat naukowy nad ZSME. To w jego ramach odbyła się 
kolejna edycja konkursu Szkolny Edison, którego celem 
jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą 
techniczną oraz podnoszenie poziomu kultury technicz-
nej poprzez wykonanie uczniowskich prac aplikacyjnych 

BigTrack – samochód na Bluetooth – to jedna z prac wykonanych przez 
zwycięzcę konkursu Kamila Kiełbasę

(pod opieką nauczycieli ZSME) z obszaru szeroko pojętej 
techniki, a szczególnie z zakresu: mechaniki, informatyki, 
elektroniki, automatyki i telekomunikacji.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 8 uczniów, 
prezentując 10 prac, które były oceniane w dwóch eta-
pach: w pierwszym – przez uczniów ZSME niebiorących 
udziału w konkursie (w formie ankiety), natomiast w dru-
gim – przez Komisję Konkursową, w skład której wszedł 
prodziekan WML ds. naukowych.

Laureatem tegorocznego konkursu został Kamil Kieł-
basa – uczeń III klasy technikum, który przygotował aż 
trzy prace: Wskaźnik wysterowania poziomu sygnału audio, 
BigTrack – samochód na Bluetooth i Wirtualny boks. Pozo-
stałe prace otrzymały wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu 
oraz pozostałym wyróżnionym nagrody wręczał dziekan 
WML dr hab. inż. Stanisław Kachel w towarzystwie dy-
rektora ZSME mgr. inż. Marka Holony oraz prodziekana 
WML ds. naukowych.

Zbigniew Leciejewski

Uczeń II klasy technikum Robert Stempak prezentuje pracę 
konkursową pt. Generator Kelwina 
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Wolontariusze z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej wspierali zawodników podczas Pucharu 
Świata w szermierce na wózkach – „Szabla Kiliń-
skiego”, który odbył się w Warszawie w dniach 
30.06–2.07.2017 r. Organizatorem zawodów jest 
Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa. Klub 
od początku swojej działalności promuje ideę wy-
korzystania sportu i rywalizacji sportowej jako 
doskonałego środka rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. Partnerami w organizacji przepro-
wadzenia tych zawodów są m.in. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Polski Komitet Paraolimpijski, 
Miasto Stołeczne Warszawa, AWF Warszawa 
oraz – tradycyjnie od kilku lat – Wojskowa Aka-
demia Techniczna.

28 podchorążych z 1. i 9. kompanii przez trzy dni po-
magało niepełnosprawnym zawodnikom w przygotowa-
niu stanowisk szermierczych do przeprowadzenia walk. 
W czasie gali finałowej odbyły się walki oraz wręczenie 
medali i pamiątkowych „Szabli Kilińskiego”. Jedną z nich 
otrzymał rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tade-

usz Szczurek – w podziękowaniu za wspieranie działal-
ności na rzecz sportowców niepełnosprawnych. Szablę 
wręczył prezes Klubu Integracyjnego dr Tadeusz Nowic-
ki, a odebrał ją reprezentujący JM Rektora-Komendanta 
kierownik Studium Wychowania Fizycznego dr Saturnin 
Przybylski. Największe owacje i brawa otrzymali nasi 
wolontariusze, którzy – jak określali organizatorzy im-
prezy – „byli wszechobecni”.

Oprac. Studium Wychowania Fizycznego

W strefie edukacyjnej wojskowe uczelnie zachęca-
ły młodzież do studiowania, swoją ofertę zaprezento-
wał też WAT. Potencjalni studenci mieli okazję poznać 
ofertę edukacyjną uczelni, ale też porozmawiać ze stu-
dentami-podchorążymi o ich codziennym życiu i przy-
gotowaniach do służby wojskowej. Najwięcej pytań było 
o różnice w studiach wojskowych i cywilnych w WAT 
oraz proces rekrutacyjny.

Na pikniku obecna też była historia: goście podzi-
wiali mobilne muzeum oręża polskiego i występy grup 
rekonstrukcji historycznej, m.in. husarzy, którzy zapre-
zentowali pokaz musztry na koniach. Muzeum Wojska 
Polskiego pokazało eksponaty czołgów i dział.

Nie zabrakło też amerykańskich akcentów – były tra-
dycyjne rozrywki prosto zza oceanu, warsztaty kodo-
wania i programowania amerykańskiego robota, strefa 
sportowa, gdzie chętni mogli spróbować swoich sił w ba-
seballu i futbolu amerykańskim, na skateparku. Konsul-
tanci z ambasady doradzali, jak starać się o studia i sty-
pendia na amerykańskich uczelniach.

Odwiedzający mogli dołączyć do akcji krwiodawstwa 
organizowanej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Na wszystkich czekała też wojskowa 
grochówka i chleb z polowej piekarni.

Imprezę współorganizowało Ministerstwo Obrony 
Narodowej, Ambasada USA w Warszawie i PGE Na-
rodowy.

Agata Reed

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
promocyjne Wojskowej Akademii Technicznej 
na polsko-amerykańskim pikniku wojskowym Za-
wsze Blisko. Razem Bezpieczni. Impreza, z okazji wi-
zyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda 
Trumpa w Polsce, odbyła się 6 lipca na błoniach 
stadionu PGE Narodowego.

Otwarcia dokonał minister obrony narodowej. 
To szczególny dla Polski i całej Europy dzień, dzień piękny, 
dzień wspaniały, dzień, w którym sojusz polsko-amerykań-
ski został umocniony jak nigdy w ciągu ostatnich 200 lat – 
mówił Antoni Macierewicz.

Podczas pikniku warszawianie i turyści mieli okazję 
bliżej poznać polskie i amerykańskie wojsko, zobaczyć 
Rosomaki, Leopardy, bezzałogowy samolot, przeciwlot-
nicze zestawy rakietowe Piorun, potężną armatohaubi-
cę, pojazd saperski, niszczyciel czołgów, ale też np. indy-
widualne wyposażenie pilota F-16, żołnierzy jednostek 
specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej. Swoje wyszko-
lenie zaprezentowali żołnierze 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Polska Grupa 
Zbrojeniowa pochwaliła się nowoczesnym uzbrojeniem 
i sprzętem.

3SPIS TREŚCI
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Współpraca WAT i LOT
Podsumowanie aktualnie realizowanych pro-

jektów i rozmowy o możliwościach rozszerzenia 
wzajemnej współpracy – to główne punkty spo-
tkania przedstawicieli PLL LOT i WAT. Wojskową 
Akademię Techniczną odwiedzili przedstawiciele 
Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.: prezes zarzą-
du Rafał Milczarski i kpt. pil. Kamil Chudy – absol-
went Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Jesteśmy uczelnią elitarną, mamy duże osiągniecia nauko-
we, obecnie prowadzimy ponad 200 projektów badawczych. 
Potwierdza to nasz duży potencjał naukowy. Nasza uczelnia 
współpracuje z narodowym przewoźnikiem od wielu lat. Je-
steśmy otwarci na zintensyfikowanie tej współpracy i nowe 
wspólne projekty – mówił rektor-komendant WAT płk 
dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Umowę o współpracy z PLL LOT realizuje Wydział 
Mechatroniki i Lotnictwa WAT. Prowadzimy studia pody-
plomowe i kursy doskonalące z zakresu zarządzania zdatno-
ścią do lotu statków powietrznych. Eksperci z LOT wspierają 
naszych naukowców przy prowadzeniu kursu poświęconego  
najnowszemu samolotowi do przewozu najważniejszych osób 
w kraju – Gulfstream G550. Planujemy uruchomienie nowej 
specjalności – pilotaż samolotów. Będzie ona realizowana 
wspólnie z LOT Flight Academy, w ramach naszego kierun-
ku studiów lotnictwo i kosmonautyka. Kolejnym obszarem 
są prace naukowo-badawcze. Trwają pracę nad uruchomie-
niem projektu, którego celem będzie wyposażenie samolo-

tów LOT w Internet pokładowy, dostępny dla pasażerów – 
wyjaśnia dziekan wydziału dr hab. inż. Stanisław Kachel.

Goście odwiedzili Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lot-
niczego oraz Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Po-
wietrznych w Instytucie Techniki Lotniczej WML oraz 
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technolo-
giczne.

Kooperacja z PLL LOT jest efektem realizacji stra-
tegii rozwoju wydziału, w której zapisano współpracę 
z renomowanymi firmami lotniczymi. Podobną umowę 
zawarto z LOT Aircraft Maintenance Services S.A., dla 
której dzisiaj Akademia jest uczelnią partnerską. W opar-
ciu o te trzy podmioty oraz WCBKT ma powstać cen-
trum doskonałości w zakresie zdatności do lotu statków 
powietrznych.

Agata Reed
Piotr Zalewski
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Święto Wojska Polskiego – Żołnierska Pamięć
Obchody Święta Wojska Polskiego w WAT

Uroczystość obchodów najważniejszego żoł-
nierskiego święta, z pełnym ceremoniałem woj-
skowym, odbyła się w Wojskowej Akademii 
Technicznej 11 sierpnia w Sali Tradycji WAT. Wzię-
ły w niej udział najwyższe władze naszej Alma Ma-
ter – komenda Akademii i władze wydziałów.

Po meldunku złożonym rektorowi-komendantowi 
WAT wprowadzono sztandar Wojskowej Akademii Tech-
nicznej i odegrano hymn państwowy, po czym odczyta-
no informację o oficerach odchodzących z WAT (którzy 
pożegnali się ze sztandarem i wpisali do Księgi pamiąt-
kowej. W ich imieniu podziękowanie za wspólną służbę 
i doświadczenia wygłosił ppłk Jarosław Koszela), o żoł-
nierzach przybyłych do WAT, o awansach na kolejne 

stopnie wojskowe, nadaniu tytułów honorowych oraz 
przyznaniu odznaki WOSF.

Rozkazem personalnym Rektora-Komendanta Woj-
skowej Akademii Technicznej mianowano:

•	na stopień starszego chorążego sztabowego:
 – chor. Marka Górskiego
 – chor. Dariusza Klika
•	na stopień starszego chorążego:
 – chor. Piotra Kalisia.

Rozkazem nr 136/2017 z dnia 7.08.2017 r. rektor-ko-
mendant WAT wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony 
Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia:

•	ppłk. Jacka Wojtanowskiego
•	mjr. Rafała Kasprzyka
•	kpt. Pawła Jęcka
•	sierż. Andrzeja Dłubaka.

Rektor-komendant WAT, na podstawie decyzji Mini-
stra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia Woj-
skowej Odznaki Sprawności Fizycznej, na wniosek Komi-
sji Egzaminacyjnej do nadania Odznaki, nadał Wojskową 
Odznakę Sprawności Fizycznej:

•	ppłk. Jackowi Wojtanowskiemu
•	por. Cezaremu Czarneckiemu.

Po uroczystościach wręczenia odznaczeń i awansów, 
rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczu-
rek powiedział: Spotykamy się w przeddzień Święta Woj-
ska Polskiego, żeby wręczyć odznaczenia i awanse, pożegnać 
oficerów odchodzących z Wojskowej Akademii Technicznej 
i przywitać oficerów przychodzących do WAT. To specyfika 
i sens naszej służby, nie zawsze wiemy, gdzie i kiedy ojczy-
zna będzie nas potrzebowała. Ważne jest, by stojące przed 
nami zadania wykonywać dobrze, z pełnym poświęceniem, 
z pełnym zaangażowaniem – i tak oceniam służbę odchodzą-
cych oficerów, zarówno płk. Koszeli, jak i kpt. Wrześniewskie-
go – ich wkład w rozwój Wojskowej Akademii Technicznej. 
Ten wysiłek, ta „cegiełka”, która pozostaje po nich, będzie 
służyć następnym, dlatego z całego serca bardzo Panom dzię-
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kuję. Witam serdecznie nowych oficerów Wojskowej Akade-
mii Technicznej – przychodzicie na stanowiska dowódcze, 
żeby kształtować podchorążych, przyszłych oficerów i ży-
czę Wam, byście się dobrze odnaleźli w naszej społeczności 
akademickiej, żeby służba dawała Wam satysfakcję. Państwu 
wyróżnionym serdecznie gratuluję tych odznaczeń, możecie 
je nosić z dumą, gdyż w pełni na nie zasłużyliście. Gratuluję 
też awansów – wyższy stopień to w życiu żołnierza ważne 
wydarzenie – noście te nowe stopnie z dumą i satysfakcją. 
Na zakończenie pragnę złożyć wszystkim, obecnym i nieobec-
nym, najlepsze życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego, 
satysfakcji ze służby na rzecz Wojska Polskiego oraz Woj-
skowej Akademii Technicznej.

Hubert Kaźmierski

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 11 sierp-
nia br., z okazji Święta Wojska Polskiego, w ramach 
organizowanego przez Dowództwo Garnizonu 
Warszawa programu Żołnierska Pamięć, żołnierze 
z Wojskowej Akademii Technicznej odwiedzili 
miejsca upamiętniające bohaterów walczących 
w obronie Ojczyzny.

Delegacja w składzie: dowódca ppor. Michał Gontarz, 
st. szer. pchor. Eliza Łagowska, st. szer. pchor. Łukasz 
Czerniak, st. szer. pchor. Konrad Łojek, st. szer. pchor. 
Dominik Piękoś, st. szer. pchor. Filip Gęsina, szer. pchor. 
Marcin Drewniak udała się na warszawskie Powązki, gdzie 
oddała hołd, złożyła kwiaty i zapaliła symboliczne znicze 
w miejscu spoczynku żołnierzy powstania 1863 r., po-
ległych w powstaniach śląskim i wielkopolskim, a także 
przy pomniku Ofiar Obozów Koncentracyjnych, pomni-
ku Gloria Victis oraz przy pomniku przywódców Armii 
Krajowej.

Kolejnym miejscem oddania czci zasłużonym był cmen-
tarz komunalny Północny, gdzie żołnierze odwiedzili grób 
płk. Wincentego Wnyka – dowódcy 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, który wsławił się swoimi działaniami w kam-
panii wrześniowej.

Następnie żołnierze udali się pod tablice i pomniki 
upamiętniające zasłużonych: pod tablicę upamiętniającą 
rotmistrza Witolda Pileckiego na warszawskim Żolibo-

rzu, pod tablicę upamiętniającą płk. Bernarda Adamec-
kiego oraz pod pomnik Żołnierzy Wyklętych na war-
szawskim Bemowie.

Żołnierze oddali honory i uczcili minutą ciszy pole-
głych, a zapalone znicze wyrażały słowa, które wypisane 
są w ich sercach: Pamiętamy! Dziękujemy!, Cześć i chwa-
ła bohaterom!

Michał Gontarz
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Naukowcy z całego świata rozprawiali o jonach
Najlepsi światowi specjaliści w dziedzinie spek-

trometrii ruchliwości jonów przyjechali do Polski. 
Współorganizowana przez Wojskową Akademię 
Techniczną i Wojskowy Instytut Chemii i Radio-
metrii 26. Konferencja Międzynarodowego Towa-
rzystwa Spektrometrii Ruchliwości Jonów (ISIMS) 

trwała od 23 do 27 lipca 2017 r.

Dziękujemy za tak liczne przybycie 
naukowców z całego świata. Cieszy-

my się, że dwie wojskowe instytu-
cje – Wojskowa Akademia Tech-

niczna oraz Wojskowy Instytut 
Chemii i Radiometrii – otrzy-
mały szansę zorganizowa-
nia tak ważnej konferen-
cji tutaj, w Polsce. Mamy 
nadzieję, że to spotka-
nie będzie dobrą okazją 
do dyskusji i wymiany 
naukowej, a także przy-
czyni się do poszerzenia 
kontaktów między osoba-

mi zajmującymi się badania-
mi naukowymi oraz praktycz-

nymi zastosowaniami różnych 
wariantów techniki IMS – mó-

wił, otwierając konferencję, pro-
rektor ds. wojskowych WAT płk 

dr inż. Artur Król.
Do Warszawy przyjechało 120 osób 

z Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Chin, Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii, Japonii, Szwajcarii, Austrii, 
Hiszpanii, Szwecji i Kanady. Znakomita większość – pra-
wie sto – aktywnie bierze udział w konferencji. To – z jednej 
strony – naukowcy z uczelni i instytutów pracujący nad zasto-
sowaniem IMS, a z drugiej – przedstawiciele instytucji i firm 
wykorzystujących te rozwiązania. Reszta to osoby towarzy-
szące, dzieci, dla których jest to doskonała okazja do zwie-
dzania Warszawy i okolic – wyjaśnia dr hab. inż. Jarosław 
Puton z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, 
główny organizator konferencji.

Bardzo się cieszymy, że nasza uczelnia otrzymała moż-
liwość zorganizowania tak ważnego spotkania – podkre-
śla prorektor ds. naukowych Akademii prof. dr hab. 
inż. Krzysztof Czupryński. Konferencje ISIMS dają możli-
wość wymiany informacji naukowych, stanowią źródło inspi-

racji, doskonały sposób zdobywania wiedzy, ale są też szan-
są do pokazania naszych osiągnięć. To również okazja dla 
polskich naukowców – dzięki temu, że konferencja odbywa 
się w Warszawie, aż sześcioro naukowców z WAT może 
w niej uczestniczyć i osobiście poznać prawie stu kolegów 
z innych krajów, wymienić się doświadczeniami – dodaje 
prof. Czupryński.

To niepowtarzalna okazja dla nas, młodych naukowców 
z WAT, żeby wiele się nauczyć od bardziej doświadczonych 
kolegów, ale też – podczas sesji networkingowych – poznać 
osobiście naukowców z innych uczelni. To może zaowocować 

np. zagranicznym stażem. Jednocześnie ułatwi pracę naukową 
w przyszłości, bo jako organizatorzy mamy kontakt z całym 
zarządem ISIMS, ze wszystkimi uczestnikami, dzięki cze-
mu dalsza współpraca będzie dużo łatwiejsza – przyznaje 
Urszula Gaik, doktorantka na Wydziale Nowych Tech-
nologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej, któ-
ra odbyła staż na uniwersytecie w Mikkelin w Finlandii.

Urządzenia wykorzystujące działania spektrometru 
ruchliwości jonów zwiększają nasze bezpieczeństwo. 
Są wykorzystywane np. na lotniskach – w urządzeniach 
do wykrywania materiałów wybuchowych, toksycznych 
chemikaliów czy innych szkodliwych substancji w środo-
wisku. To rozwiązania, które zapewniają ludziom ochronę – 
podkreśla przewodniczący ISIMS Robert Ewing. Prace 
badawcze ewoluują w wielu aspektach. Po pierwsze, szuka-
my nowych obszarów zastosowań i komercjalizacji wyników 
naszych badań. Chodzi o to, żeby urządzenia, które trafia-
ją na rynek były mniejsze, szybsze i tańsze. Z drugiej strony 
prowadzimy badania nad rozwiązaniami, które pomogą wy-
kryć nowe substancje – mówił Ewing, pytany o przyszłość 
badań nad IMS.

Agata Reed

Rektor-Komendant WAT wyróżniony wpisem do 
Księgi Honorowej Wojska Polskiego

Z okazji tegorocznych obchodów Święta Woj-
ska Polskiego, Minister Obrony Narodowej Antoni 
Macierewicz wyróżnił wpisem do Księgi Honorowej 
Wojska Polskiego płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka 
Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Uroczystość wręczenia medali, wyróżnień 
i aktów mianowań miała miejsce 14 sierpnia na Pla-
cu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W Księdze Honorowej Wojska Polskiego upamiętniane 
są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące 
o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniej-
szych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Minister Obro-
ny Narodowej wyróżnił wpisaniem zasług i osiągnięć 
do niej jedenastu żołnierzy oraz cztery oddziały woj-
skowe. Księga Honorowa Wojska Polskiego przechowywa-
na jest w skarbnicy tradycji wojskowej – Muzeum Woj-
ska Polskiego. Wpisu dokonuje się na podstawie ustawy 
z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej.

Z okazji Święta Wojska Polskiego minister A. Ma-
cierewicz wyróżnił również honorową bronią białą – 
Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej za wybitny dorobek w służbie wojskowej ppłk. 
rez. dr. hab. inż. Wiesława Barnata, prof. WAT, a nada-
niem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczy-
pospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia za wybitne za-
sługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności 
i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydak-
tyczne kpt. mgr. inż. Łukasza Kiszkowiaka – asystenta 
zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych WAT.

Po raz pierwszy Święto Wojska Polskiego obcho-
dzono 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
w 1923 r. […] rocznica największego zwycięstwa, jakie 
odniósł kiedykolwiek żołnierz polski – zwycięstwa z 1920 r. 
nad bolszewikami, zwycięstwa, o którym mówi się, że jest 
osiemnastą bitwą, która zadecydowała o losach świata, ale 
niewątpliwie jest najważniejszą bitwą, która zadecydowa-
ła o losach Polski i losach Europy – tak o rocznicy Bitwy 
Warszawskiej mówił szef MON.

Ewa Jankiewicz
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Zapraszamy do publikowania na łamach

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/
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Sukcesy WAT na targach MSPO
Wojskowa Akademia Techniczna prezentowała 

swoje najważniejsze osiągnięcia, innowacyjne tech-
nologie i systemy związane z techniką wojskową 
na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obron-
nego, odbywającym się 5–8 września w Kielcach. 
Jubileuszowa 25 edycja targów objęta została hono-
rowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

MSPO to największe targi uzbrojenia w Europie 
Wschodniej i jedne z największych, po paryskich Euro-
satory i londyńskich Defence and Security Equipment 
International (DSEI), targów na świecie. Na 28 tysiącach 
metrów kwadratowych powierzchni prezentuje się po-
nad 600 wystawców z około 30 krajów, przedstawiając 
ofertę największych firm zbrojeniowych z całego świata. 
Tegorocznemu MSPO towarzyszyła Wystawa Narodowa 
przemysłu obronnego Korei Południowej.

Obowiązki gospodarza stoiska Wojskowej Akademii 
Technicznej pełnił, w imieniu rektora-komendanta WAT, 
prorektor ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król. Pre-
zentowane urządzenia i systemy opracowane w ramach 
zrealizowanych projektów cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem targów 
przedstawiciele Policji testowali działanie ręcznego „fo-
toradaru” laserowego z wideorejestracją obrazu i pyta-
li, kiedy będzie on rynkowo dostępny. Ta oferta WAT 
w pełni odpowiada potrzebom Policji i najnowszym wy-
maganiom prawnym związanym z pomiarami prędkości 
pojazdów poruszających się po drogach. Straż Pożarną 
zainteresowały nowoczesne technologie nanokompo-

zytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażac-
kich ubrań ochronnych, podnoszących bezpieczeństwo 
działań operacyjnych zespołów strażackich.

Odwiedzający nasze stoisko mogli osobiście napro-
wadzić lądujący na platformie morskiej helikopter. Jest 
to możliwe dzięki prezentowanemu symulatorowi tre-
ningowemu sygnalizacji ręcznej na lądowisku śmigłowca 
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. System 
opracowano w WAT wspólnie z firmą Lucky Media. Pre-
zentowany na stoisku samolot patrolowy OSA wzbudzał 
zainteresowanie nie tylko instytucji odpowiedzialnych 
za szeroko rozumiane bezpieczeństwo, ale także osób 
prywatnych. Bezzałogowe statki powietrzne RYBITWA 
i AQUILA, łącze laserowe, optoelektroniczny czujnik 
ditlenku azotu, platforma ExMot i technologie detekto-
rów podczerwieni stanowiły atrakcyjne punkty stoiska, 
przyciągając wielu zwiedzających.

W drugim dniu targów stoisko Wojskowej Akade-
mii Technicznej wizytował podsekretarz stanu w MON 
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. Ministrowi towarzy-
szył dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Woj-
skowego płk dr inż. Robert Kurowski. Zapoznając się 
z najnowszymi technologiami magazynowania wodo-
ru i prezentowanym samochodem (jeżdżącym labora-
torium) zasilanym pakietem wodorowych ogniw pali-
wowych, minister zapowiedział wizytę w WAT w celu 
osobistego dokonania jazdy próbnej. Z dużym uznaniem 
prof. W. Fałkowski odniósł się do systemów wirtualnej 
rzeczywistości, automatycznej, biometrycznej odpra-
wy granicznej, laserowego fotoradaru, samolotu OSA. 
W odniesieniu do systemów lidarowych zdalnej detek-
cji skażeń chemicznych i biologicznych minister pytał 
o procedury wdrożeniowe, możliwości aplikacyjne i dal-

szy rozwój opracowanych technologii. Zgłoszony przez 
WAT do konkursu o nagrodę DEFENDER system oce-
ny strzelań do celów powietrznych „Tarcza Powietrzna” 
uzyskał szczególną aprobatę ministra.

Stoisko WAT odwiedziła również delegacja przed-
stawicieli NCBR, której przewodniczył dyrektor Działu 
Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpie-

czeństwa i Obronności Państwa Krzysztof Łaba. De-
legacja NCBR szczegółowo zapoznała się z wynikami 
i perspektywami wdrożenia systemu Obrony Aktywnej 
wyposażonej w głowicę optoelektroniczną i radar szu-
mowy oraz pozostałymi urządzeniami powstałymi w wy-
niku projektów finansowanych przez NCBR.

Za duży sukces WAT uznać należy również kontrak-
ty podpisane na targach przez MON. Jak zapowiedział 
minister Antoni Macierewicz, wojsko dokona zakupu 
53 tys. karabinków „Grot”. Karabinek jest całkowicie pol-
ską konstrukcją opracowaną wspólnie przez Fabrykę Bro-
ni i Wojskową Akademię Techniczną – powiedział Adam 
Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik”-Radom 
na uroczystości podpisania umowy.

W czwartek (7 września) prorektor ds. rozwoju WAT 
dr hab. inż. Lucjan Śnieżek podpisał umowę o współpracy 

WAT z Polską Grupą Zbrojeniową. Otwiera ona szero-
kie możliwości udziału uczelni w procesie modernizacji 
polskiego uzbrojenia, daje realną szansę na wdrażanie 
nowych technologii opracowanych w WAT.

Stoisko WAT odwiedzały również delegacje zagra-
niczne. Niektóre z nich, np. delegacja FFI Norwegii, za-
interesowane były podpisaniem umowy o współpracy, 
co nastąpi w najbliższym czasie.

Prezentacja WAT wzbudziła duże uznanie u rektorów 
pozostałych uczelni wojskowych. W dyskusjach przewi-
jała się idea zacieśnienia współpracy w celu lepszego wy-
korzystania potencjału i możliwości wszystkich uczelni.

Osiągnięcie takiego sukcesu WAT na targach MSPO 
było możliwe dzięki zaangażowaniu osób związanych z or-
ganizacją stoiska, jego prezentacją oraz udziałem naukow-
ców i twórców prezentowanych urządzeń i technologii.

Miłośnicy militariów i przemysłu obronnego, po raz 
pierwszy w tym roku, mogli dłużej zwiedzać wystawę. 
Dni otwarte na MSPO (9–10 września) były szansą, 
żeby odwiedzić również stoisko Wojskowej Akademii 
Technicznej.

Ewa Jankiewicz

8 SPIS TREŚCI
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Defendery dla projektów z udziałem WAT

Wśród wyróżnionych nagrodami Defender 
na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Prze-
mysłu Obronnego MSPO 2017 znalazły się dwa 
produkty powstałe w ramach konsorcjów z udzia-
łem Wojskowej Akademii Technicznej.

Do konkursu zgłoszono 81 produktów. Jury przy-
znało 10 nagród w sześciu kategoriach: sprzętu dowo-
dzenia i rozpoznania, sprzętu zabezpieczenia logistycz-
nego, wsparcia działań, sprzętu szkoleniowego, środków 
walki rodzajów wojsk i w kategorii pozostałego sprzętu.

W kategorii sprzętu zabezpieczenia logistyczne-
go, Defendera zdobył Średni Samo-

chód Ratowniczo-Gaśniczy ERGO-
TRUCK zbudowany na podwoziu 
Iveco. To produkt konsorcjum, 
którego liderem jest Wojskowa 

Akademia Techniczna, a członkami 
spółka SZCZĘŚNIAK Pojazdy Spe-

cjalne Sp. z o.o., Wojskowy Instytut 
Techniki Pancernej i Samochodowej 
oraz Szkoła Aspirantów Państwowej 
Straży Pożarnej.

Ergotruck to platforma badawcza, 
która służy do testowania różnych 
rozwiązań zmierzających do pod-
niesienia bezpieczeństwa straża-

ków. W projekcie uczestniczą zespoły 
z Wydziału Mechanicznego i Cyber-

netyki. Za analizy numeryczne oraz 
badania eksperymentalne doty-
czące optymalizacji masowej kon-
strukcji pojazdu oraz jej zachowania 
w trakcie realizacji zadań odpowia-
da Wydział Mechaniczny. Wydział 

Cybernetyki dokonuje optymalizacji 
rozmieszczenia sprzętu oraz jego obsługi w kontekście 
wymagań ergonomicznych. Tworzy również środowisko 
wirtualne, w którym można symulować różne rodzaje 
akcji ratowniczo-gaśniczych.

W kategorii sprzętu szkoleniowego Defendera zdo-
był System Odrzutowych Celów Powietrznych JET 2 
powstały w ramach konsorcjum utworzonego przez: In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider konsorcjum), 
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii 
Technicznej, firmę MSP Marcin Szender oraz Politech-
nikę Warszawską.

Cechą charakterystyczną nagrodzonego systemu jest 
odrzutowy napęd statku powietrznego, dzięki któremu 
cel powietrzny symuluje w locie rzeczywisty samolot 
bojowy w zakresie prędkości lotu, pułapu oraz wykony-
wanych manewrów. Badania poligonowe i kwalifikacyj-
ne systemu, podczas których potwierdzono spełnienie 
wymagań ZTT, przeprowadzono na poligonie w Wicku 
Pomorskim w 2016 i 2017 r.

W ramach projektu Wydział Mechatroniki i Lotnic-
twa przeprowadził analizy wytrzymałościowe konstruk-
cji płatowca. Wykorzystując metody obliczeniowe me-
chaniki płynów wyznaczył dokładny rozkład obciążeń 
aerodynamicznych, a metodą elementów skończonych 
dokonał analizy wytrzymałościowej konstrukcji płatow-
ca. W badaniach korzystano z tuneli aerodynamicznych 
oraz tunelu wodnego. Wydział opracował, zaprojek-
tował i wykonał również system monitorowania stanu 
technicznego silników.

Ewa Jankiewicz
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Warsztaty projektu H2020 ENCIRCLE 
W Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym 

WAT, w dniach 7–8 września, odbyły się warsz-
taty projektu ENCIRCLE – European CBRN In-
novation for the Market Cluster, realizowanego 
w ramach programu ramowego Horyzont 2020 
w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa.

Projekt realizuje konsorcjum składające się z 15 part-
nerów obejmujących firmy, uczelnie oraz instytuty ba-
dawcze działające w obszarze ochrony przed czynnikami 
CBRNe (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and 
explosives). Liderem konsorcjum jest Université Catho-
lique de Louvain, a głównym celem projektu wzmocnie-
nie i wsparcie rozwoju europejskiego rynku i innowacji 
CBRNe. ENCIRCLE będzie realizowany przez najbliższe 
cztery lata. Wojskową Akademię Techniczną reprezen-
tuje w konsorcjum Instytut Optoelektroniki, który był 
organizatorem warsztatów.

Na pierwsze spotkanie, poświęcone identyfikacji po-
trzeb i określeniu braków w obszarze ochrony przed 
czynnikami CBRNe, konsorcjum zaprosiło służby od-
powiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. 
W warsztatach udział wzięło ponad 60 osób, w tym 29 
przedstawicieli policji, straży pożarnej i straży granicz-
nej z kilkunastu europejskich krajów.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu 
ENCIRCLE oraz wybranych projektów z obszaru 
CBRNe, realizowanych w ramach różnych programów 
europejskich. Przedstawiciel polskiego Krajowego Punktu 
Kontaktowego, Piotr Świerczyński omówił zadania KPK 
i zakres wsparcia udzielanego przez KPK realizatorom 
projektów badawczych.

Zaprezentowane zostały projekty, w których udział 
biorą polskie zespoły:

• Mariusz Młynarczyk (ASzWoj) omówił projekt eNO-
TICE – European Network of CBRN TraIning Centres

• Jean Christophe Hilaire (Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych Francji): project iLEAnet – Innovation thro-
ugh Law Enforcement Agencies networking

• Marek Brytan (WIHiE): projekt Strengthening Capaci-
ties in CBRN event response and related Medical Emergen-
cy response under strengthened CBRN event preparedness

• Marcin Podogrocki (Uniwersytet Łódzki): projekt 
CBRN-POL – Development of CBRN training program-
me for police officers

• Jacek Bełdowski (Instytut Oceanologii PAN): projekt 
DAIMON – Decision Aid for Marine Munitions

• Piotr Chołyk (Komenda Wojewódzka Policji, Lublin): 
projekt Preventing and fighting CBRN-E terrorism – buil-
ding capacity of actors involved in the detection and miti-
gation of CBRN-E risks at air and road border crossings 
on European level.

• Pierwszy dzień spotkania zakończyła dyskusja o po-
trzebach i brakach poszczególnych służb w obszarze 
przeciwdziałania środkami CBRNe.

Drugi dzień warsztatów dotyczył kreowania polityki 
w obszarze CBRNe. System ratownictwa chemicznego 
w Polsce przedstawiła Iwona Nowak-Maj (Komenda Stra-
ży Pożarnej, Katowice), a Rafał Wierzchosławski (ABW) 
dokonał prezentacji projektu CBRN Shield 2017.

Spotkanie zakończyły dwie, podsumowujące warszta-
ty, prezentacje: przedstawiciela EU Joint Research Cen-
tre Anne-Sophie Lequarré, zatytułowana EU CBRN Policy 
& Actions oraz przedstawiciela konsorcjum ENCIRCLE 
Clive Goodchild (BAE System) zatytułowana Policy and 
Procurement Considerations.

Bartłomiej Jankiewicz

Fo
t. 

 A
rc

hi
w

um
 W

AT

Fo
t. 

 G
rz

eg
or

z 
R

os
iń

sk
i

10 11SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI



GŁOS AKADEMICKI  07–08–09/2017GŁOS AKADEMICKI  07–08–09/2017

KURSY, KONFERENCJE, SEMINARIA KURSY, KONFERENCJE, SEMINARIA

12 13SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

Uczestniczyliśmy w konferencjach SPIE w Warszawie
W dniach 11–14 września odbył się w War-

szawie coroczny festiwal międzynarodowych 
konferencji SPIE: Remote Sensing oraz Security 
+ Defense, obejmujący 22 konferencje tema-
tyczne zorganizowane przez SPIE Europe Ltd.

International Society for Optics and Photonics 
SPIE należy do największych międzynarodowych 
organizacji naukowo-technicznych na świecie. Tomy 
konferencyjne SPIE, obecnie w liczbie ponad 10 000 
oraz specjalistyczne czasopisma naukowe, takie jak 
np. „Optical Engineering”, „Journal of Electronic 
Energy”, „Journal of Nanophotonics”, tworzą za-
soby unikalnej bazy publikacyjnej SPIE Digital Library, 
dostępnej od 2017 r. w Bibliotece WAT. Materiały kon-
ferencyjne SPIE indeksowane w bazach W.o.Sc. i SCO-
PUS są traktowane jak publikacje z listy A MNiSW.

Lokalizacja międzynarodowej konferencji SPIE 
w Polsce świadczy o docenieniu roli i wkładu polskie-
go środowiska naukowo-technicznego w tym obszarze 
nauki. Przewodniczącym konferencji Remote Sensing 
był prof. Karl Schafer z Karlsruhe Institute of Technolo-
gy, wiceprzewodniczącymi dr Christopher M.U. Neate 
z University of Nebrasca oraz prof. Stanisław Lewiń-
ski z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konferencji 
Security + Defence przewodniczył dr Ric Schleijpen 
z TNO Defence, Security and Safety, wiceprzewodni-
czącymi byli dr Karin Stein z Fraunhofer Institute of 
Optronics oraz prof. Jan Jabczyński z Instytutu Opto-
elektroniki WAT.

W konferencjach wzięło udział około 1000 uczestni-
ków z prawie 40 krajów z całego świata, w tym uczeni 
z uniwersytetów i instytutów badawczych, przedsta-
wiciele instytucji rządowych, przemysłu, inżynierowie, 
producenci i dostawcy sprzętu pomiarowego.

Na obu konferencjach przedstawiono ponad 800 
referatów i posterów opublikowanych w tomach SPIE 
10421–10442. Obradom towarzyszyła wystawa sprzętu 
pomiarowego i badawczego z obszaru optoelektroni-
ki, w której wzięło udział ponad 40 wystawców z kra-
ju i zagranicy. Zorganizowano również specjalną sesję 
przemysłową poświęconą przedstawieniu oferty pol-
skiego przemysłu fotonicznego i optoelektronicznego. 

Na sesji plenarnej otwierającej wszystkie konferen-
cje, po powitaniu przez zastępcę dyrektora NCBR Iza-
belę Żmudkę, przedstawiono trzy wykłady: płk. dr. inż. 
Krzysztofa Kopczyńskiego z Instytutu Optoelektroniki 
WAT nt. optoelektroniki w Polsce, dr M. Brown z Uni-
versity of Maryland nt. zdalnych badań bezpieczeństwa 
żywności oraz członka PAN, prof. dr. hab. inż. Antonie-
go Rogalskiego z Wydziału Nowych Technologii i Che-
mii WAT nt. nowej dekady detektorów podczerwieni.

Płk K. Kopczyński przedstawił w swoim wykładzie 
historię optoelektroniki i techniki laserowej w Woj-
skowej Akademii Technicznej oraz najważniejsze osią-
gnięcia Instytutu Optoelektroniki WAT w obszarze 
wdrożeń w sektorze obronnym. Referat ilustrowany 
licznymi materiałami filmowymi prezentującymi wyniki 
badań poligonowych wzbudził żywe zainteresowanie 
zgormadzonej widowni. Duże wrażenie zrobiła prezen-

tacja wyników badań, przeprowadzonych na poligonie 
Dugway w USA, opracowanego w IOE WAT lidaru do 
detekcji skażeń biologicznych.

Dr M. Brown omówiła problemy związane z pro-
dukcją rolniczą oraz bezpieczeństwem w kontekście 
zastosowań metod zdalnej detekcji i monitoringu. Tech-
niki satelitarnego monitoringu stanu gleby, poszycia le-
śnego, wzrostu zbóż mają coraz szersze zastosowanie 
m.in. na terenie krajów rozwijających się, w których 
poziom produkcji rolnej decyduje często o przetrwaniu 
ludności, klęskach głodu. Na teren Afryki nie dotarły 
nowoczesne technologie wspomagające rolnictwo, wy-
dajność produkcji jest znacznie niższa niż w Europie czy 
Ameryce Północnej, a liczba ludności niedożywionej lub 
cierpiącej głód jest w dalszym ciągu znaczna. Referat 
ten wzbudził bardzo duże zainteresowanie i unaocz-
nił, jak globalne problemy związane ze zmianą klima-
tu stają się ważne dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

Prof. A. Rogalski w swoim referacie przedstawił po-
krótce historię, stan obecny oraz tendencje rozwoju 
matryc detektorów pracujących w obszarze średniej 
i dalszej podczerwieni. Pokazał m.in. zdumiewający po-
stęp w tej dziedzinie, któremu towarzyszą także licz-
ne zastosowania w życiu codziennym. Współczesne 
2D matryce detektorów w podczerwieni dorównują, 
a w pewnych przypadkach nawet przewyższają para-
metrami krzemowe matryce CCD dla światła z zakresu 
widzialnego. Spektakularne zastosowania do obserwa-
cji początków Wszechświata uzyskane z Hubble Space 
Telescope, jak i aplikacje w telefonach komórkowych 
pokazują zmiany, jakie zaszły w tym obszarze techniki 
w ostatnich latach.

Przedstawiciele WAT zaprezentowali na konferen-
cjach SPIE około 20 referatów i posterów. Duże zain-
teresowanie wzbudził referat dr. inż. Marcina Kowal-
skiego z IOE WAT nt. metod rozpoznawania twarzy 
z wykorzystaniem technik zobrazowania w podczer-
wieni. Autor przedstawił pierwsze wyniki prac mię-
dzynarodowego zespołu kierowanego przez IOE WAT 
w ramach Horizon 2020, wskazujące na metodę kon-
wolucyjną z wykorzystaniem sieci neuronowych jako 
najbardziej obiecującą technikę na tym etapie badań. 

W ramach konferencji odbyła się również specjal-
na sesja zorganizowana przez prof. A. Rogalskiego pt. 
Optoelektronika i technologia podczerwieni w Polsce, na 
której przedstawiono 8 referatów z czołowych krajo-
wych ośrodków zajmujących się tą tematyką.

Ewa Jankiewicz

Od lewej płk K. Kopczyński, prof. M. Kujawińska (była prezydent SPIE), prof. Karl 
Schafer (chairman SPIE- RS), prof. A. Rogalski, dr. M. Brown, dr R. Schleijpen (cha-
irman SPIE- D+S)

XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania
W dniach 12–15 września w Pułtusku odbyła się 

XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania zor-
ganizowana przez Polską Grupę Mechaniki Pękania 
i Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechaniczne-
go Wojskowej Akademii Technicznej. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor-Ko-
mendant Wojskowej Akademii Technicznej płk 
dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT oraz 
Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. 
Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji prze-
wodniczył dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, 
a Komitetowi Naukowemu – prof. dr hab. Doro-
ta Kocańda.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia zwią-
zane z szeroko pojętą mechaniką pękania i pokrewnymi 
obszarami wiedzy, dotyczącymi w szczególności: liniowej 
i nieliniowej mechaniki pękania w opisie procesu nisz-
czenia materiałów i konstrukcji, mechanizmów pękania 
materiałów w skali mikro i nano, pękanie biomateriałów, 
modelowanie pękania plastycznego i kruchego, mechani-
kę pękania kompozytów i polimerów, pękanie struktur 
niejednorodnych, podejście statystyczne do opisu proce-
su pękania, kryteria pękania materiałów, prognozowanie 
uszkodzeń konstrukcji, pękanie materiałów i konstrukcji 
w złożonym stanie obciążenia, pękanie materiałów i kon-
strukcji przy obciążeniu zmiennoamplitudowym, pęka-
nie materiałów i konstrukcji przy obciążeniu dynamicz-
nym, wpływ środowiska na proces pękania materiałów 
i konstrukcji, metody doświadczalne w mechanice pę-
kania materiałów.

Program konferencji wypełniły sesje tematyczne, 
w ramach których prelegenci z 10 krajowych uczelni wy-
głosili łącznie 28 referatów. Obrady uświetniła uroczy-
sta sesja Polskiej Grupy Mechaniki Pękania poświęcona 
jubileuszowi 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja 
Neimitza, wybitnego naukowca zajmującego się mechani-
ką pękania oraz wieloletniego reprezentanta środowiska 

krajowego na forum międzynarodowym. W trakcie kon-
ferencji wybrano na kolejną kadencję Komitet Naukowy 
Polskiej Grupy Mechaniki Pękania, w którego skład weszli:

• prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz (PŚk)
• prof. dr hab. Dorota Kocańda (WAT)
• prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta (PWr)
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda (PO)
• dr hab. inż. Dariusz Boroński (UTP w Bydgoszczy)
• dr hab. inż. Jarosław Gałkiewicz (PŚk)
• dr hab. inż. Tomasz Machniewicz (AGH)
• dr hab. inż. Dariusz Rozumek (PO)
• dr hab. inż. Lucjan Śnieżek (WAT)
• dr hab. inż. Lucjan Witek (PRz).
• 

Obrady odbywały się w murach XV-wiecznego zam-
ku nad Narwią w hotelu Dom Polonii w Pułtusku. Nie-
zwykły klimat zamkowych wnętrz i możliwość obcowa-
nia z przyrodą otaczającą zamek pozytywnie wpływała 
na atmosferę i poziom obrad konferencji. Wszystkie wy-
darzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Komitet Naukowy Polskiej Grupy Mechaniki Pękania 
wysoko ocenił organizację XVI Krajowej Konferencji Me-
chaniki Pękania przez Wojskową Akademię Techniczną 
i podjął decyzję o powierzeniu organizacji kolejnej edycji 
konferencji Politechnice Opolskiej.
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Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora An-
drzeja Neimitza

Profesor Andrzej Neimitz jest autorytetem 
naukowym w dziedzinie mechaniki pękania o nie-
kwestionowanej, wysokiej pozycji w krajowym 
i międzynarodowym środowisku naukowym.

Jego dorobek naukowy w tej dziedzinie nauki obej-
muje 7 monografii i ponad 180 prac naukowych, opu-
blikowanych w renomowanych czasopismach w kra-
ju i za granicą. Swoje prace Profesor przedstawiał też 
na licznych międzynarodowych kongresach i cyklicznych 
konferencjach poświęconych mechanice pękania. Śro-
dowisko krajowe zawdzięcza mu utworzenie Polskiej 
Grupy Mechaniki Pękania (był jednym z inicjatorów jej 
powstania w 1987 r.), której przewodniczył przez 28 lat 
i w tym czasie reprezentował też krajowe środowisko 
mechaniki pękania na forum międzynarodowym. Był or-
ganizatorem piętnastu tematycznych konferencji krajo-
wych. Za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój 
polskiej nauki o zmęczeniu i mechanice pękania materia-
łów i konstrukcji został uhonorowany medalem imienia 
Profesora Stanisława Kocańdy (nr 2).

Profesor ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie w 1971 r., a swoją karierę naukową i pracę 
zawodową związał z Politechniką Świętokrzyską w Kiel-
cach (od 1972 r.). W tej uczelni zdobył stopień nauko-
wy doktora (1976 r.), doktora habilitowanego w IPPT 
PAN w Warszawie (1986 r.) i tytuł naukowy profesora 
w 1995 r. (Politechnika Poznańska).

W czasie pracy w PŚk kilkukrotnie wyjeżdżał na sta-
że i kontrakty profesorskie do renomowanych ośrodków 
naukowych w USA, Szwajcarii, Anglii oraz Finlandii, gdzie 
poznał i rozwijał mechanikę pękania, która stała się spe-
cjalnością w jego karierze naukowej. Równolegle, obok 
działalności naukowej, Profesor prowadził ożywioną dzia-

łalność dydaktyczną i pełnił w uczelni odpowiedzialne 
funkcje kierownicze – dziekana Wydziału Mechanicznego 
(1987–1990) oraz rektora PŚk (1990–1996).

W społeczności akademickiej PŚk zdobył miano wy-
bitnego pedagoga i nauczyciela. Wychował i wypromo-
wał wielu naukowców. Był promotorem ponad 40 prac 
magisterskich i inżynierskich, 6 prac doktorskich (siód-
ma na ukończeniu). Z grupy doktorów czterech uzyskało 
stopień doktora habilitowanego.

W dowód uznania wysokiej pozycji, osiągnięć i dzia-
łalności naukowej Profesora, europejskie środowisko 
naukowe, reprezentowane przez European Structural 
Integrity Society (ESIS) powołało go do pełnienia funk-
cji wiceprezydenta ESIS w kadencji 2006–2010 oraz na-
grodziło prestiżowymi wyróżnieniami: Honorary Mem-
bership ESIS i Award of Merit. Amerykańska organizacja 
ASTM przyznała Profesorowi Medal of Appreciation. 
Politechnika Świętokrzyska wyróżniła Profesora meda-
lem Politechniki (nr 9).

Prywatnie, Profesor A. Neimitz wraz z żoną Marylą 
mają dwie córki: Monikę i Magdalenę.

Janusz Torzewski

Praca, która daje satysfakcję
Z prof. dr. hab. inż. Andrzej Neimitzem – 

kierownikiem Katedry Podstaw Konstrukcji Ma-
szyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn 
Politechniki Świętokrzyskiej rozmawia Hubert 
Kaźmierski

Panie Profesorze, związał Pan swoje życie z na-
ukami ścisłymi, a w szczególności z mechaniką pę-
kania. Co Pana zainspirowało do takiego wyboru?

Andrzej Neimitz.: W szkole średniej byłem bardzo 
dobry z matematyki i fizyki. W czasie, kiedy zdawałem 
na studia Uniwersytet nie był popularny – mówiło się, że 
potem byłbym nauczycielem w szkole, poszedłem więc na 
studia techniczne. Wybór uczelni był raczej przypadkowy, 
trafiłem na AGH na Wydział Metalurgiczny. Potem już 
nieprzypadkowy był wybór specjalności, gdyż chciałem 
wrócić do Kielc. Podpisałem tu umowę przedwstępną 
z firmą KZWM Polmo-SHL, a to była wielka tłocznia, 
wielka narzędziownia, biuro projektów – dlatego wybra-
łem przeróbkę plastyczną – tu trafiłem i pracowałem jako 
konstruktor tłoczników. Myślę, że się chyba dobrze za-
powiadałem, bo dość szybko skrócono mi staż do trzech 
miesięcy, otrzymałem dużą pensję, ale po około roku 
stwierdziłem, że nie chciałbym chyba całe życie tak pra-
cować i przeszedłem na Politechnikę, też do przeróbki 
plastycznej – w tym działaniu nie było przypadku. Przy-
padek się zaczął właśnie w tej przeróbce plastycznej na 
Politechnice. Wówczas powstawała uczelnia: była jeszcze 
mała i raczkująca… Kierownikiem zakładu przeróbki pla-
stycznej okazał się fizyk teoretyk, jeszcze wtedy doktor, 
robił habilitację. Był nim dr Andrzej Radowicz. Pracował 
w obszarze teorii dyslokacji czyli defektów wewnątrz 
materiału. Mnie się to spodobało i zrobiłem doktorat 
(dość szybko, niecałe 4 lata) z tejże teorii dyslokacji. Był 
to więc przypadek, że rzuciłem nauki techniczne i po-
szedłem raczej w teorię, w teorię mechaniki. I potem, 
po doktoracie, pustka. Nie było środowiska naukowe-
go, robiłem różne dziwne prace techniczne, ale cały czas 
chciałem pojechać za granicę, chciałem pojechać do Ame-
ryki. Byłem pełen entuzjazmu, byłem naiwny i składałem 
podania. Złożyłem podanie od razu po doktoracie i wte-
dy – to był następny przypadek – pomagałem mojemu 
szefowi organizować wielką konferencję (tu w Kielcach) 
którą organizował IPPT PAN z Warszawy. Zjechała się 
śmietanka nauki światowej. Nie wiem, czy kiedykol-
wiek później była tak mocno obsadzona konferencja, 
jak ta. Ja już złożyłem podanie o stypendium do Ame-
ryki, a nie miałem w ogóle pojęcia, gdzie i do kogo chcę 
jechać. Wtedy nie było biblioteki, nie mieliśmy jeszcze 
czasopism, nic nie było! Zapytałam profesora Zorskie-
go – wielką postać w nauce polskiej – z IPPT-u, żeby mi 
poradził, gdzie mam pojechać. Akurat przechodził kory-
tarzem prof. Jan Achenbach, którego prof. Zorski zawał: 
Jan! Chodź tutaj! To jest mój student i on by chciał do Ciebie 
przyjechać. Na co ten odpowiedział: Proszę bardzo! Niech 
przyjedzie. Profesor Zorski poprosił jeszcze o zaprosze-
nie, więc prof. Achenbach od ręki, na kartce z notesu 
konferencyjnego, napisał, że bardzo chętnie będzie mnie 
u siebie widział (pod warunkiem, że będę miał własne 
finansowanie). Starałem się o to dofinansowanie czte-
ry lata: co rok składałem podanie do ministerstwa, bo 
stamtąd przychodziły stypendia. Różne rzeczy się działy 

przez te cztery lata, w końcu czwar-
tego roku, niespodziewanie, dostałam 
stypendium IREX – amerykańskie sty-
pendium International Research and 
Exchange Board – i po różnych ko-
lejnych problemach wylądowa-
łem w Evanston koło Chicago, 
w Northwestern University 
u Achenbacha. Northwestern 
wtedy był jedną z najlepszych 
uczelni, mechanika była praw-
dopodobnie najlepsza w ca-
łej Ameryce, a Achenbach był 
Bogiem – ja o tym w ogóle nie 
widziałem. W czasie pierwszego spotkania zapytał, co ja 
bym chciał robić? Nie byłem na to przygotowany, więc 
zacząłem mówić o tych swoich dyslokacjach, a on mówi: 
jeśli tak chciałeś dyslokacje, no to po coś do mnie przyjechał? 
Masz Zorskiego w Polsce, masz Axelrada w Kanadzie – mo-
głeś tam pojechać. Jeśli chcesz pracować ze mną, to musisz 
albo zająć się propagacją fal, albo mechaniką pękania. Nie 
wiedziałem, co to mechanika pękania, nikt nas nie uczył 
tego w Polsce i mówię: to mechanika pękania! Dwa dni 
później mnie wezwał, dał mi problem do rozwiązania 
(siedziałem nad nim bardzo długo, ale z sukcesem!) – 
tak się zaczęła moja przygoda z mechaniką pękania… 
Wróciłem z tego stypendium, już sam pracowałem, już 
wiedziałem, co chciałem robić w tej w mechanice i napi-
sałem habilitację, złożyłem ją, ale jednocześnie chciałem 
znowu jechać do Ameryki. Starałem się o wyjazd na kon-
ferencję do Kanady i pojechałem dzięki zwolnieniu mnie 
ze wszelkich opłat. Wierzyłem, że gdy wygłoszę swoją 
pracę, to ktoś mnie zaprosi. I tak się stało – wygłosiłem 
referat i podszedł do mnie prof. Aifantis i pyta, czy nie 
chcę z nim pracować? Powiedziałem, że chcę i pojecha-
łem na kontrakt profesorski. Gdy już wróciłem z tego 
kontraktu, zacząłem tu w Kielcach budować swoją grupę, 
integrować nasze środowisko. Tak to wyglądało – dużo 
przypadków i nieplanowanych wydarzeń.

Po serii tych przypadków, gdy już Pan się ukie-
runkował, reprezentował Pan przez kilkadzie-
siąt lat polskie środowisko mechaniki pękania na 
arenie międzynarodowej, angażując się w pracę 
tego środowiska. Czy może Pan przybliżyć cha-
rakter tej działalności i interesujące zdarzenia 
z tym związane?

A.N: Gdy wróciłem z Ameryki w 1985 roku, moja 
habilitacja leżała w Polsce – nie obroniłem jej przed wy-
jazdem i „czekała” trzy lata na obronę. Wówczas w Polsce 
trzeba było mieć habilitację, aby coś znaczyć. Chciałem 
środowisko mechaniki pękania budować w kraju i chcia-
łem też dostać się do grona europejskiego. Były wtedy 
takie konferencje (i są do tej pory) pod egidą European 
Fracture Group, a dzisiaj nazywa się ESIS – European 
Structural Integrity Society, skupiające wszystkich w Eu-
ropie (i nie tylko). ESIS organizuje konferencje co 2 lata. 
W 86 roku pojechałem po raz pierwszy na taką konfe-
rencję, w Budapeszcie. Ponieważ z Polski nie przyjeżdżało 
wiele osób, prawie nikt, i nie mieliśmy takiej „lokalnej” 
krajowej organizacji, która należała do tej centrali ESIS, 
to bardzo mnie namawiano, żeby założyć polską grupę 
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mechaniki pękania. Po powrocie tak chciałem zrobić, ale 
to nie było łatwe, bo wtedy nie można było sobie „po 
prostu” założyć organizacji. To nie było możliwe, szcze-
gólnie dla człowieka, który – jak ja wtedy – w ogóle nic 
nie znaczył. I tu bardzo mi wtedy pomógł pan prof. Sta-
nisław Kocańda z WAT-u – człowiek wielkiej kultury 
i bardzo życzliwy. Założyłem Polską Grupę Mechaniki 
Pękania, ale przy absolutnie pełnej pomocy Profesora, 
Polska Grupa Mechaniki Pękania została afiliowana przy 
Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Zało-
żona została w 1987 roku i istnieje do dzisiaj. Jako że nie 
miałem problemów z językiem angielskim i mogłem się 
dość swobodnie poruszać w towarzystwie międzynaro-
dowym, to „wsiąkłem” całkowicie. Byłem we wszystkich 
komitetach: Nomination Committee, Award Commit-
tee, Executive Committee, byłem też wiceprezydentem 
ESIS-u… Ale było to potrzebne, bo coraz więcej osób 
się angażowało i korzystamy z tego, co roku nasi kole-
dzy jeżdżą na konferencje ESIS-u. Ostatnia była na Sy-
cylii, następna będzie w Belgradzie, to już jest zaplano-
wane na wiele lat do przodu. Wielki zjazd, konferencję 
ECF XI zorganizowaliśmy w Polsce w 2002 roku razem 
z panią prof. Dorotą Kocańda – w Krakowie. Uczestni-
czyło około 700 osób z całego świata.

Spotykał Pan na drodze wielu ludzi. Czy mógł-
by Pan podzielić się wspomnieniami o osobach, 
które wywarły szczególny wpływ na Pana pracę 
zawodową lub pozostawiły ślad w pamięci jako 
szczególnie interesujące osobowości.

A.N: Myślę, że przede wszystkim mój pierwszy pro-
motor – prof. Andrzej Radowicz. On mnie w zasadzie 
ukierunkował, powiedział jasno to, co chciałem i tak 

robić, bo ja psychicznie bardziej byłem ukierunkowany. 
na teorię niż na praktykę. Kolejną ważną osobą w Pol-
sce był, nieżyjący już, profesor Henryk Zorski – to była 
wielka gwiazda polskiej mechaniki. Pomógł mi, gdy mia-
łem problemy w stanie wojennym. No i oczywiście pro-
fesor Jan Achenbach: naprawdę wielki człowiek, ma dziś 
już 82 lata, jest na emeryturze, ale w Stanach jest tak, 
że po osiągnięciu wieku emerytalnego można być dalej 
na uczelni jeżeli ma się tak zwane chair, to są jednooso-
bowe katedry. Jest tak, jeśli ktoś inny chce płacić wybit-
nemu naukowcowi za to, że dalej pracuje. Profesor ma 
dwie takie katedry. Z pochodzenia jest Holendrem. Po 
przyjeździe do Stanów zrobił doktorat na Stanford Uni-
versity, no i przeszedł do Northwestern. To naprawdę 
wielka postać, otrzymał całą masę medali, członkostwa 
w wielu Akademiach. Gdy dotarłem do Ameryki i w se-
kretariacie pani spytała, do kogo przyjechałem, to powie-
działa, że to tough guy – twardy facet. I on taki był: żad-
nego spoufalania się (chociaż wszyscy mówią tam sobie 
się po imieniu i u nich jest to normalne), żadnych kon-
taktów po pracy. Raz w roku było spotkanie dla wszyst-
kich współpracowników (takich jak ja było kilku) – party 
amerykańskie, czyli chrupki, paluszki i nic więcej. Alko-
hol wystawiony, ale nikt nie pił, bo wszyscy się bali… 
no i tak to wyglądało z Achenbachem. Codziennie o go-
dzinie 3 miałem u niego swoje 10 minut: mogłem pójść 
i pokazać, co zrobiłem. On mówił czy robię dobrze, czy 
źle i to było niezwykle cenne. Potem opublikowaliśmy 
pracę i ona właściwie otwierała mi wszystkie drzwi na 
świecie: moje nazwisko obok jego to była najlepsza re-
komendacja. Kolejną ważną dla mnie osobą, już w Pol-
sce, był  prof. Stanisław Kocańda. Jakkolwiek nie mieli-
śmy bezpośrednich naukowych związków – on pracował 
w zmęczeniu, a ja w pękaniu, ale w pewnym momencie 
pękanie ze zmęczeniem zaczęło się bardzo silnie łączyć 
i dzięki Profesorowi środowiska mechaniki pękania i zmę-
czenia funkcjonują dziś razem

Aktywność zawodowa to, w przypadku Pana 
Profesora, również podróże i aktywny udział 
w wielu konferencjach. Takim podróżom towarzy-
szą liczne, niekiedy wyjątkowe przygody. Czy ze-
chciałby Pan opowiedzieć o tych najciekawszych?

A.N: Już sam wyjazd z Polski był wtedy przygodą, 
ponieważ zawsze były z nim problemy: z biletem samo-
lotowym (bo mogliśmy lecieć tylko polskimi liniami), 
z rezerwacją itp. – dziś można się już z tego śmiać, ale 
wtedy bywało nerwowo. 

prof. Andrzej Radowicz

Prof. Stanisław Kocańda (z lewej) i prof. Józef Szala

Taką bardzo „poważną” przygodą był – i nie chodzi 
o samo zdarzenie, ale jak z tego wybrnąłem – zawał… 
W nocy, w hotelu w Kopenhadze. Nie byłem ubezpie-
czony, nie miałem żadnych kart kredytowych (to był 
1992 r.). Nie miałem pewności, co się dzieje – podejrze-
wałem albo zawał, albo wrzody żołądka. Wytrzymałem 
do rana, poszedłem do biura LOT-u, które mieściło się 
dwa domy dalej, zmieniłem bilet powrotny na wcześniej-
szy, czyli następnego dnia. Ratowałem się koniakiem 
(wcześniej słyszałem lub przeczytałem, że alkohol roz-
szerza naczynia krwionośne), pijąc po troszeczku przez 
cały dzień i noc. Po przylocie zadzwoniłem po kierowcę 
(byłem wtedy rektorem), który zawiózł mnie do Kielc, 
gdzie po sąsiedzku poszedłem do kolegi lekarza i od nie-
go, już na noszach, trafiłem do szpitala.

Śmieszną przygodę miałem w Szanghaju, gdzie byłem 
przejazdem po dłuższym pobycie w Nankinie. Czytałem 
w przewodniku, że Chińczycy, szczególnie młodzi, lubią 
podejść do obcokrajowca, żeby porozmawiać po an-
gielsku. Szedłem główną ulicą, gdy podeszły dwie młode 
dziewczyny i zaczęły ze mną rozmawiać. Po chwili jedna 
się ulotniła, a druga zaczęła namawiać, byśmy weszli do 
restauracji na kawę. Początkowo odmawiałem, ale przy 
trzecim lokalu pomyślałem: co mi szkodzi? Zapłacę za 
kawę, herbatę – to żadne pieniądze. Weszliśmy do lokalu 
(pojawiła się koleżanka, która wcześniej się odłączyła), 
ja zamówiłem kawę, one kawę i colę, siedzimy, rozma-
wiamy – wszystko w porządku. Dziewczyny rozmawiały 
przez chwilę z kelnerem po chińsku i nagle na stole po-
jawił się wielki półmisek z różnym chińskimi specjałami. 
Zaprotestowałem, że nie zamawiałem tego, na co jedna 
z dziewczyn stwierdziła: ale my zamówiłyśmy! Na co od-
powiedziałem: to będziecie same za to płacić. Poszedłem 
do baru, żeby zapłacić za napoje, a tam już czeka taaaki 
rachunek, a w nim: whisky, inne alkohole, ten półmi-
sek, który zamówiły dziewczyny itd. Powiedziałem, że 
nie zapłacę za coś, czego nie zamawiałem – zostawiłem 
pieniądze za kawy, colę i napiwek i poszedłem. Następ-
nego dnia spotkałem starszego pana, który przedstawił 
się, powiedział, że jest nauczycielem angielskiego i bar-
dzo chciałby porozmawiać. Po chwili zaproponował, że-
byśmy… poszli na herbatę!

W czasie mojego pierwszego pobytu w Chicago, gdzie 
czułem się strasznie zagubiony, w hotelu napisano, by 
nie zostawiać pieniędzy. Więc nosiłem przy sobie dużą 
gotówkę (miałem m.in. pieniądze od sponsora na hotel) 
oraz duży aparat fotograficzny – Prakticę. W weekend 

pojechałem do Muzeum Nauki i Techniki na południu 
miasta, czyli w „czarnej” dzielnicy. Niedaleko był kampus 
University of Chicago, którego pilnowała ochrona. Ja nie 
orientowałem się w tym za bardzo i po wyjściu z Muzeum 
nie wiedziałem dokładnie, gdzie mam iść. Podszedłem do 
stojącej grupki czarnych i zapytałem jednego, stojącego 
trochę z boku, gdzie mogę znaleźć kolejkę, którą miałem 
udać się do znajomych. Na co on zażądał 25 centów za 
informację. Wiedziałem, że nie chodzi o tę konkretną 
sumę, tylko żebym wyjął pieniądze. Chociaż byłem od 
niego większy, to jednak byłem sam i nie dałbym rady 
całej grupie, więc udawałem, że nie rozumiem, na co on 
powiedział (i pokazał), że mnie przeszuka. Uratował mnie 
dźwięk syren policyjnych – staliśmy obok wielkiej auto-
strady nad jeziorem Michigan i tamtędy jechała kolum-
na radiowozów – oni odstąpili, a ja uciekłem na kampus. 
Takich historyjek było mnóstwo…

 Słuchając Pana Profesora oczywistym jest, 
że nauka i praca zawodowa to największe zami-
łowanie, ale z drugiej strony jest życie prywatne. 
Czy może Pan podzielić się swoimi prywatnymi 
pasjami?

A.N: Chyba nie mam takiego hobby, które nie byłoby 
związane z nauką. Lubię kontakt z przyrodą, więc czę-
sto jeżdżę do drewnianego domku, który mamy w lesie. 
Lubię czytać, słuchać muzyki (różnej), no i podróżować 
w miejsca, gdzie służbowo bym nie pojechał.

Na bazie swoich dokonań oraz doświadczeń 
życiowych, jakich wskazówek udzieliłby Pan Pro-
fesor młodym pasjonatom nauki?

A.N: Powtórzę, to, co zawsze myślałem na ten te-
mat: praca badawcza, naukowa jest warta tego czasu, 
który trzeba jej poświęcić, gdyż już sama w sobie daje 
satysfakcję. Niekoniecznie muszą iść za tym wielkie pie-
niądze, chociaż mogą – szczególnie w naukach ścisłych, 
technicznych – jeśli się jest aktywnym, sporo pracuje. 
Taka praca daje też możliwość zwiedzania świata. Dla-
tego zachęcam młodych: jeśli ktoś oferuje Wam pracę 
na uczelni, w instytucie badawczym, to pracujcie tutaj, 
nie uciekajcie do (często złudnych) ofert przemysłowych. 
Druga rada: należy wykonywać swą pracę solidnie. Nie 
ulegać naciskowi na dużą ilość publikacji – lepiej rzadziej, 
ale dobrze i w dobrych czasopismach niż częściej, ale 
byle gdzie, bo nie ma sensu pisać prac, których nikt nie 
przeczyta. Nie idźcie na łatwiznę.Czas kontraktu w Michigan Technological University w Houghton nad 

Jeziorem Górnym

Wykłady w Chinach w Nankinie, z lewej z prof. Guo Wanlin
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Polsko-bułgarska współpraca naukowa
Na rekonesans do Wojskowej Akademii Tech-

nicznej przyjechali przedstawiciele Vassil Levski 
National Military University – najważniejszej buł-
garskiej szkoły wojskowej. Rozmawiali z władza-
mi i wykładowcami WAT na temat współpracy 
kadry naukowej i studentów w ramach wymiany 
międzynarodowej.

W Warszawie gościli w dniach 2–12 lipca 2017 r.: 
płk dr Nikolay Bonev Nichev – zastępca dziekana Wy-
działu Wojsk Lądowych i dr Elitsa Petrova – koordyna-
tor programu Erasmus+ bułgarskiej uczelni. Delegację 
przywitał prorektor ds. wojskowych. Pierwszy krok we 
wzajemnej kooperacji już za nami, teraz czas na rozmowy 
o porozumieniu dotyczącym nawiązania szerokiej współpra-
cy naukowej pomiędzy naszymi uniwersytetami – mówił płk 
dr inż. Artur Król.

Szczegóły omawiano podczas spotkań na wydziałach 
Logistyki, Mechatroniki i Lotnictwa oraz Mechanicz-
nym. Goście byli pod wrażeniem infrastruktury i oferty 
dydaktycznej WAT, strony przedstawiały swoje oferty 
w ramach programu Erasmus+.

Podczas spotkań z przedstawicielami wydziałów ana-
lizowano możliwości współpracy w zakresie rady na-
ukowej oraz wzajemnego publikowania artykułów na-
ukowych w publikacjach WAT i VLNMU. W przyszłości 
planowana jest także wymiana kadry i studentów, współ-
praca naukowa oraz prowadzenie wspólnych badań. Go-
ście byli pod dużym wrażeniem wydziałowych labora-
toriów. Rozmawiano o możliwości wymiany studentów 
wojskowych, rozwoju kadry i współpracy doktorantów 
polskich i bułgarskich.

Podczas spotkań z przedstawicielami Działu Organiza-
cji Kształcenia i wydziałowymi koordynatorami programu 
Erasmus+ można było nie tylko szczegółowo przedysku-
tować oferty obu uczelni dla studentów i pracowników 
naukowych, ale też wymienić się doświadczeniami. Co 
roku na VLNMU przy-
jeżdża w ramach Era-
smusa około 50 zagra-
nicznych studentów.

Wizyty studyjne 
przedstawicieli uczel-
ni wojskowych z całe-
go świata to świetna 
okazja do nawiązania 
współpracy i poszerze-
nia oferty zagranicznych 
wyjazdów dla studen-
tów Akademii. Obecnie 
WAT współpracuje z kilkunastoma uczelniami z całego 
świata. Studenci i doktoranci mają możliwość zrealizo-
wania części studiów, a nauczyciele prowadzenia zajęć 
(w ramach programu Erasmus+) na uczelniach w Belgii, 
Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, na 
Litwie, na Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Turcji, Sło-
wacji, Słowenii, na Węgrzech i we Włoszech. Po wizycie 
delegacji Vassil Levski National Military University mamy 
nadzieję na rozszerzenie współpracy w tym kierunku.

Agata Reed
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W dniu 11 lipca br. rektor-komendant WAT 
płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i dyrektor Na-
rodowego Centrum Kryptologii dr Tomasz Mi-
kołajewski podpisali porozumienie o współpracy 
naukowej i dydaktycznej w obszarach cyberbez-
pieczeństwa i kryptologii.

Podpisane porozumienie wynika z wyzwań stawia-
nych państwu przez współczesną cywilizację. Rozwój 
gospodarczy i społeczny jest w coraz większym stop-
niu zależny od szybkiego i nieskrępowanego dostępu 
do informacji. Internet stał się narzędziem wpływania 
na zachowania grup społecznych, a także oddziaływania 
w sferze politycznej. Każde zakłócenie funkcjonowania 
cyberprzestrzeni (o charakterze globalnym czy lokal-
nym), może mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli 
i bezpieczeństwo funkcjonowania państwa. Dlatego ce-
lem porozumienia jest kształcenie w WAT specjalistycz-
nej kadry m.in. na potrzeby NCK, wspólne konsultacje 
dotyczące programów studiów, aspektów praktycznych 
zajęć w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa, re-
alizacja wspólnych badań i prac rozwojowych, opraco-
wanie programów badawczych wynikających z perspek-
tywicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP.
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Współpraca Wojskowej Akademii Technicznej z Na-
rodowym Centrum Kryptologii

Wojskową Akademię Techniczną w ramach współ-
pracy reprezentował będzie głównie Wydział Cyberne-
tyki. W planach jest również włączenie do współpracy 
z NCK innych wydziałów WAT: Elektroniki, Mechatro-
niki i Lotnictwa oraz Instytutu Optoelektroniki, w celu 
stworzenia interdyscyplinarnych kierunków kształcenia, 
jak również prowadzenia międzywydziałowych prac ba-
dawczych. Tak przygotowani absolwenci WAT będą mogli 
znaleźć pracę nie tylko w NCK, ale także w strukturach 
Sił Zbrojnych RP i ośrodkach informatycznych resortu 
obrony narodowej.

Podległe Ministrowi Obrony Narodowej NCK po-
wstało w 2013 r. i zajmuje się badaniami i wdrażaniem 
rozwiązań kryptograficznych oraz technologii z obsza-
ru cyberbezpieczeństwa na potrzeby Sił Zbrojnych RP 
i polskiej administracji publicznej. Narodowe Centrum 
Kryptologii jest obecnie jedną z ważniejszych instytucji 
związanych z bezpieczeństwem państwa, a Wojskowa 
Akademia Techniczna stanowić będzie zaplecze nauko-
wo-dydaktyczne Centrum. Dzięki współpracy z NCK 
absolwenci naszej uczelni będą dobrze przygotowani 
do podejmowania współczesnych wyzwań w zakresie 
kryptologii, a Siły Zbrojne RP wzmocnione zostaną ka-
drą oficerską, której zadaniem będzie obrona państwa 
w cyberprzestrzeni.

Ewa Jankiewicz

Wyróżnienia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawanso-
wanych Technologii dla naukowców WAT

Dwa zespoły naukowo-badawcze Wydziału Cy-
bernetyki WAT zostały wyróżnione dyplomami 
uznania przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawanso-
wanych Technologii za zdobycie medali na 116 Mię-
dzynarodowych Targach Wynalazczości Concours 
Lépine 2017 w Paryżu. Polska Izba Gospodarcza 
Zaawansowanych Technologii objęła tegoroczne 
targi honorowym patronatem.

14 lipca br. na walnym zgromadzeniu przewodniczący 
Rady Izby prof. Jerzy Buzek wręczył prorektorowi ds. roz-
woju dr. hab. inż. Lucjanowi Śnieżkowi oraz prof. dr. hab. 
inż. Zygmuntowi Mierczykowi dyplomy gratulacyjne dla:

• zespołu z Instytutu Matematyki i Kryptologii w skła-
dzie: prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki 
i mgr inż. Kamil Kaczyński za zdobycie brązowego 
medalu i specjalnego wyróżnienia Europe France In-
venteurs, za system steganograficzny wykorzystują-
cy kody trójkowe

• zespołu z Instytutu Systemów Informatycznych 
w składzie: mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, sierż. pchor. 
inż. Mateusz Dendera, sierż. pchor. inż. Kamil Ma-
łysz, sierż. pchor. inż. Piotr Szczepańczyk, za zdo-
bycie srebrnego medalu oraz medalu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Francji, za platformę Manify.

W Targach Wynalazczości wzięło udział ponad 500 
wystawców, a opracowane w WAT systemy zostały do-
cenione i zauważone przez służby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo mienia i obywateli. System steganograficzny 
i platforma Manify wzmacniają bezpieczeństwo w sytu-
acjach zagrożenia terrorystycznego i zarządzania kry-
zysowego.

System steganograficzny wykorzystujący kody trój-
kowe pozwala na wytworzenie kanału ukrytej komuni-
kacji z wykorzystaniem otwartych źródeł. Dzięki zna-
cząco poprawionym parametrom system ten cechuje się 
ponadprzeciętnym poziomem bezpieczeństwa. Sprawia 
to, że może być on wykorzystany wszędzie tam, gdzie 
istotne jest nie tylko zapewnienie poufności komunika-
cji, ale także ukrycie samego faktu jej prowadzenia. Wy-
tworzony system jest szczególnie przydatny w krajach, 
których wewnętrzne regulacje nie pozwalają na stoso-
wanie rozwiązań kryptograficznych.

Platforma Manify umożliwia efektywną wymianę infor-
macji między właściwymi służbami, organizacjami, użyt-
kownikami końcowymi, zwykłymi ludźmi w sytuacjach 
kryzysowych. W takich sytuacjach komunikowanie się 
może być utrudnione w związku z przeciążeniem infor-
macyjnym centrum zarządzania kryzysowego, jak również 
z powodu przeciążenia sieci komórkowej spowodowa-
nej obecnością dużej liczby osób w obszarze wystąpie-
nia sytuacji kryzysowej. Wyróżniającą zaletą platformy 
Manify jest możliwość utrzymania komunikacji, również 
w sytuacji braku sygnału GSM, poprzez tworzenie sie-
ci ad hoc bezpośrednich połączeń między urządzeniami 
mobilnymi z zainstalowaną aplikacją Manify.

Ewa Jankiewicz
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Innowacyjny antykolizyjny system komunikacji miej-
skiej z transmisją danych VLC powstanie w WAT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod-
pisało (w dniu 17.07.2017 r.) umowę z Wydzia-
łem Mechatroniki i Lotnictwa WAT na realizację 
projektu badawczego pt. Pierwszy na świecie polski 
inteligentny system antykolizyjny oparty na transmi-
sji danych metodą komunikacji świetlnej VLC prze-
znaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie 
drogowym i kolejowym – TVLC. Celem projektu jest 
opracowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie 
testów walidacyjnych zintegrowanego systemu 
antykolizyjnego dla pojazdów szynowych poru-
szających się w ruchu miejskim, czyli głównie po-
jazdów tramwajowych.

Projekt zakłada opracowanie systemu, który zapew-
ni możliwość komunikacji pomiędzy samymi pojazdami 
(tramwajami) V2V (Vehicle to Vehicle) oraz komunikację 
pomiędzy pojazdami, a infrastrukturą zewnętrzną I2V (In-
frastructure to Vehicle). W systemach VLC (Visible Light 
Communication) do przekazywania informacji stosuje się 
źródła światła typu LED wykonane w najnowszych tech-
nologiach. Chcemy stworzyć system autonomiczny, unieza-
leżniony od sygnałów zewnętrznych, czyli np. od systemów 
radiowych czy Wi-Fi. Smog elektromagnetyczny powoduje, 
że są takie miejsca, w których sygnały radiowe nie mogą być 
odbierane. Komunikacja VLC jest innowacyjną i przyszłościo-
wą aplikacją źródeł LED rozwiązującą ten problem – twier-
dzi kierownik projektu dr hab. inż. Krzysztof Falkowski. 
Opracowywany cyfrowy układ identyfikowania kolizji 
będzie wyposażony w system operacyjny czasu rzeczy-
wistego i technologię zobrazowania informacji na wy-
świetlaczach przeziernych typu HUD, jako interfejs po-
między systemem i operatorem/motorniczym.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum utwo-
rzonego przez WAT i firmę INTECO S.A. z Gliwic. 
Ta kooperacja jest przykładem odpowiedzi na realne 
potrzeby rynku: Do realizacji tego projektu skłonił nas kon-
sorcjant, posiadający patent na lampę, którą chce wdrożyć 
w szerszym zakresie – zaznacza kierownik projektu, któ-
ry zwraca też uwagę na dobre wzajemne relacje uczelni 
z firmą. W INTECO S.A. zatrudnieni są absolwenci Wy-
działu Mechatroniki i Lotnictwa WAT. W pewnym stop-
niu do tego projektu przyczynili się nasi absolwenci. Trzech 
z nich pracuje obecnie w tej firmie i to właśnie oni pamię-
tali, do kogo się zwrócić w przypadku różnych nowych po-

mysłów. Ci absolwenci dobrze świadczą o nas, o Akademii. 
To są owoce wielu lat kształcenia w WAT – dodaje dr hab. 
inż. K. Falkowski.

Obecnie na rynku krajowym nie ma systemu anty-
kolizyjnego, który byłby zdolny do autonomicznej pracy 
przy jednoczesnej komunikacji z innymi pojazdami lub 
układami infrastruktury zewnętrznej. Nie ma również 
dostępnych systemów komunikacji bezprzewodowej, 
instalowanych na pojazdach szynowych, wykorzystują-
cych światło widzialne jako nośnik informacji. Powsta-
jący w naszej Akademii system będzie innowacyjny nie 
tylko na rynku krajowym, ale również w skali światowej.

Systemem tym powinny być zainteresowane pod-
mioty działające na dynamicznie rozwijającym się euro-
pejskim i polskim rynku tramwajowych przewozów pa-
sażerskich. Będzie on realną odpowiedzią na potrzebę 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu miejskim, pozwalając 
na zminimalizowanie przyczyn występowania wypad-
ków z udziałem tramwajów. Istnieje bardzo duża szan-
sa na wdrożenie systemu zaraz po jego opracowaniu:  
…firma INTECO S.A. jest zainteresowana wykonaniem ta-
kiego systemu. INTECO S.A. należy do grupy kapitałowej 
Newag S.A. – dużej firmy, która działa na rynku komunika-
cyjnym. W przetargach na nowe pojazdy większość zakła-
dów komunikacyjnych w Warszawie, Łodzi czy Bydgoszczy 
wymaga wyposażenia pojazdów w systemy antykolizyjne. Te 
systemy realizowane są w różny sposób. Dominuje wymia-
na informacji między pojazdami w zakresie fal radiowych, 
z elementami rozpoznawania obrazu. Nasz system bardzo 
mocno różni się od innych ze względu na pasywny charakter 
i uniezależnienie od innych mediów. Pojazd nie tylko ma się 
zatrzymać, kiedy wykryje przeszkodę, ale również ma ode-
brać informację z pojazdu poprzedzającego, tak aby jeden 
pojazd nie najechał na drugi. Ta informacja będzie przeka-
zywana z wykorzystaniem światła białego – podsumowuje 
dr hab. inż. K. Falkowski.

Pierwsze badania budowanego systemu z wykorzy-
staniem pojazdów szynowych przeprowadzane będą 
we wrześniu w zajezdni tramwajowej w Łodzi. Znajduje 
się tam pętla o długości 4 km, co pozwala wykonywać 
testy bez konieczności wyjeżdżania do miasta.

Projekt zakończy się 30.04.2019 r. Finansowany jest 
ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014–2020 w osi priorytetowej IV. Zwiększenie potencja-
łu naukowo-badawczego, w ramach Działania 4.1 Badania 
naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2 Regionalne 
agendy naukowo-badawcze. Jest jednym z 23 projektów, 
które otrzymały finansowanie. W konkursie złożono 
prawie 160 wniosków.

Ewa Jankiewicz

Wręczenie patentów oficerskich i dyplomów ukoń-
czenia studiów

Z upoważnienia prezydenta RP rektor-komen-
dant WAT wręczył patenty oficerskie absolwen-
tom Akademii. Po zakończeniu studiów i obronach 
prac magisterskich podchorążowie mogli dostąpić 
zaszczytu awansu na pierwszy stopień oficerski.

Patenty oficerskie z rąk rektora-komendanta WAT 
płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, na podstawie roz-
porządzenia prezydenta RP, w obecności kierownictwa 
uczelni, na uroczystej zbiórce w dniu 8 sierpnia br., otrzy-
mało 165 podchorążych (w tym 25 kobiet). Na podstawie 
decyzji Ministra Obrony Narodowej rektor-komendant 
WAT nadał również 42 absolwentom Odznakę Spraw-
ności Fizycznej.

Wręczeniu awansów na stopień podporucznika Woj-
ska Polskiego towarzyszyło wręczenie przez dziekanów 
wydziałów akademickich WAT dyplomów ukończenia 
studiów, nagród i wyróżnień.

Nagrodą specjalną Szefa Służb Technicznych Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych dla „Najlepszego absol-
wenta specjalności uzbrojenie i elektronika” został wy-
różniony sierż. pchor. Hubert Ławniczak.

Wśród naszych absolwentów znaleźli się honorowi 
dawcy krwi. Dziewięciu z nich zo-
stało wyróżnionych przez rekto-
ra-komendanta WAT za oddanie 
największej ilości krwi.

Zgodnie z tradycją Wojskowej 
Akademii Technicznej, do Księgi 
Pamięci wpisali się prymusi wy-
działów akademickich, sierżanci 
podchorążowie: Tomasz Caba-
ła (WCY), Julia Kujawa (WEL), 
Bartłomiej Turczyn (WIG), Ad-
rian Lewicki (WME), Tomasz Ku-
liga (WML) i Monika Kuligowska 
(WTC).

Na zakończenie uroczystości głos zabrał rektor-
-komendant WAT, który powiedział: Drodzy absolwenci, 
[…] możecie czuć się dumni, że udało Wam się ukończyć 
tak trudne studia. […] Ukończyli je Ci najbardziej wytrwali, 
najbardziej pracowici i Ci, którzy mieli w życiu trochę szczę-
ścia, z całego serca Wam tego gratuluję. Rektor podzięko-
wał dziekanom i całej kadrze naukowo-dydaktycznej: …
byliście z nimi przez pięć lat i jesteście w chwili wręczenia 
dyplomów. […] To jest wielki wysiłek, jaki kadra wydziałów 

wkłada w wykształcenie naszego absolwenta, magistra inży-
niera. Rektor podziękował również dowódcom i wycho-
wawcom, którzy wspólnie przyczynili się do ukształto-
wania charakterów naszych absolwentów.

Czeka Was kolejny etap służ-
by, kolejne wyzwania. Zaczynacie 
w jednostkach wojskowych, niektó-
rzy w jednostkach centralnych, czy 
w Wojskowej Akademii Technicznej. 
Będzie to dla Was nowa rzeczywi-
stość, w której musicie się odnaleźć, 
dostosować, przygotować do kolej-
nych zadań. Jestem przekonany, że 
Wojskowa Akademia Techniczna do-
brze Was wychowała i solidnie przy-
gotowała do dalszej służby – podsu-
mował rektor-komendant WAT, 
życząc wszystkim absolwentom 

udanego odpoczynku przed objęciem pierwszych sta-
nowisk pracy oraz żołnierskiego szczęścia w dalszej ka-
rierze zawodowej.

Uroczysta msza święta w intencji absolwentów oraz 
kadry naukowo-dydaktycznej Akademii została odprawio-
na 9 sierpnia o godz. 16.30 w kościele pw. M.B. Ostro-
bramskiej na warszawskim Boernerowie.

Ewa Jankiewicz

...Jestem przekonany, że 
Wojskowa Akademia Tech-
niczna dobrze Was wycho-
wała i solidnie przygoto-
wała do dalszej służby...
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sierż. pchor. Bartłomiej Turczyn – prymus Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
Studia na kierunku geodezja i kartografia ukończył uzyskując najwyższą średnią – 4,65. Pracę 

magisterską nt.: Badanie wpływu asymilacji danych pomiarowych na prognozy modelu mezoskalowego 
WRF obronił na ocenę bardzo dobrą. Uzyskał Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej
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Prymusi 20171

sierż. pchor. Tomasz Kuliga – prymus Mechatroniki i Lotnictwa
Ukończył studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, uzyskując (ze średnią 4,49) najwyższą 

lokatę spośród absolwentów wydziału. Pracę magisterską nt.: Projekt wstępny zespołu napędowe-
go rakiety nośnej satelity systemu nawigacji obronił na ocenę bardzo dobrą. Dodatkowe osiągnięcia:

• podczas rekrutacji do WAT uzyskał drugą lokatę w Akademii
• uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego w Aeroklubie Podkarpackim
• wyróżniany tytułem „Wzorowy Podchorąży”

sierż. pchor. Monika Kuligowska – prymus Wydziału Nowych Technologii i Chemii
Ukończyła studia na kierunku chemia, uzyskując najwyższą lokatę spośród absolwentów Wydzia-

łu Nowych Technologii i Chemii – średnia 4,25. Pracę magisterską nt.: Badanie dyfuzji par związków 
chemicznych o niskiej lotności w powietrzu obroniła na ocenę bardzo dobrą. Dodatkowe osiągnięcia:

• trzykrotna, a zarazem aktualna mistrzyni Wojska Polskiego w szachach
• zdobywczyni I miejsca w kategorii kobiet w Mistrzostwach Garnizonu Warszawa w szachach 

błyskawicznych
• zdobywczyni IV miejsce w Mistrzostwach Polski Administracji Rządowej w kategorii kobiet 

w szachach szybkich
• uzyskała Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej

sierż. pchor. Adrian Lewicki –  prymus Wydziału Mechanicznego
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn ukończył uzyskując najwyższą średnią spośród 

absolwentów Wydziału Mechanicznego – 4,51. Pracę magisterską nt.: Ochrona załóg wozów bojowych 
w czasie realizacji misji obronił na ocenę bardzo dobrą. Dodatkowe osiągnięcia:

• 3 miejsce (drużynowo) w V memoriale im. gen. W. Potasińskiego
• członkostwo w Kompanii Honorowej WAT
• członkostwo w organizacji studenckiej „Woda-Ląd-Powietrze”
• Współautor referatu nt. Środowisko wielorozdzielczej i wieloagentowej symulacji rozszerzonej dzia-

łań bojowych na XXIII Warsztaty Naukowe PTSK w Zakopanem
• Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej

sierż. pchor. Tomasz Cabała – prymus Wydziału Cybernetyki
Ukończył studia na kierunku informatyka, uzyskując najwyższą lokatę spośród absolwentów Wy-

działu Cybernetyki ze średnią 4,23. Pracę magisterską nt.: Aplikacja wyznaczająca krotność punktu na 
krzywej eliptycznej zdefiniowanej nad ciałem GF(2m) z normalizacji NIST obronił na ocenę bardzo dobrą. 1

oprac. Hubert Kaźmierski

1 Więcej informacji w wakacyjnym wydaniu specjalnym „Głosu Akademickiego” 

sierż. pchor. Julia Kujawa – prymus Wydziału Elektroniki
Ukończyła studia na kierunku elektronika i telekomunikacja ze średnią 4,32. Pracę magisterską 

nt.: Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania dokładności określania miejsca położenia statku po-
wietrznego obroniła na ocenę bardzo dobrą. Dodatkowe osiągnięcia:

• autorka referatu nt. Projekt nawigacji statku powietrznego oparty na wybranych systemach radiona-
wigacyjnych prezentowanego na Konferencji SECON’2017

• wyróżniona tytułem „Wzorowy Podchorąży”

Absolwenci WAT podporucznikami
Kolejny rocznik absolwentów opuścił Woj-

skową Akademię Techniczną, dołączając do kor-
pusu oficerów Wojska Polskiego. W czwartek, 
10 sierpnia br. na placu Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Warszawie I zastępca szefa Sztabu General-
nego gen. broni Michał Sikora oraz zastępca szefa 
Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dziedzic uro-
czyście promowali na pierwszy stopień oficerski – 
podporucznika, 165 podchorążych Wojskowej 
Akademii Technicznej. Wśród nowo promowa-
nych oficerów znalazło się 25 pań, dzisiaj już pod-
poruczników WP.

Zgodnie z potrzebami Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, w tym roku najwięcej oficerów wzmocniło kor-
pusy osobowe:

• sił powietrznych – 45 oficerów
• łączności i informatyki – 35 oficerów
• logistyki – 33 oficerów.
• 

Wśród promowanych byli również oficerowie pozo-
stałych korpusów:

• przeciwlotniczego – 15
• wojsk lądowych – 12
• kryptologii i cyberbezpieczeństwa – 8
• rozpoznania i walki elektronicznej – 6
• obrony przed bronią masowego rażenia – 4
• żandarmerii wojskowej – 4
• ogólnym – 2
• inżynierii wojskowej – 1.

Na uroczystość promocji przybyli: minister obro-
ny narodowej Antoni Macierewicz, podsekretarz stanu 
w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, podsekretarz 
stanu w MON Bartłomiej Grabski, przewodniczący Se-
nackiej Komisji Obrony Narodowej senator Jarosław Ru-
siecki, I z-ca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał 
Sikora, z-ca szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Jan Dzie-
dzic, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert 

Głąb, reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. 
bryg. pil. Mirosław Jemielniak, dyrektor Departamentu 
Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. Stanisław Żmu-
da, z-ca szefa Sztabu DORSZ gen. bryg. Andrzej Tuz, dy-
rektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman, 
dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzic-
twa MON Sławomir Frątczak, z-ca komendanta głów-
nego Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, doradca 
Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz, rektorzy 
zaprzyjaźnionych uczelni, były rektor-komendant WAT 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Biskup Polowy WP 
JE biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek, Naczelny Kapelan 
Duszpasterstwa Ewangelickiego JE biskup płk Mirosław 
Wola, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza WP 
ks. płk Aleksander Konachowicz, przedstawiciele: MON 
i instytucji centralnych resortu, ABW, SWW, ŻW, insty-
tutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia i woj-
skowych zakładów uzbrojenia, Policji i Straży Pożarnej, 
związków zawodowych i stowarzyszeń kombatanckich 
oraz liczne grono przyjaciół WAT.

Zwracając się do uczestników uroczystości, rektor-
-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 
powiedział: …Promocja na pierwszy stopień oficerski – 
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podporucznika Wojska Polskiego, to przełomowy moment 
w Waszym życiu Panie i Panowie Oficerowie. To ważna i wzru-
szająca chwila dla Waszych rodzin, ale również i dla nas: Wa-
szych dowódców, nauczycieli i wychowawców. Dzień promocji 
oficerskiej to również ważne wydarzenie dla Sił Zbrojnych, 
ponieważ zyskują nową kadrę doskonale wykształconych pod-
poruczników-inżynierów. […] Za chwilę dostąpicie zaszczytu 
otrzymania oficerskich gwiazdek i złożycie oficerskie ślubo-
wanie, zobowiązując się do wiernej służby Ojczyźnie. Stanie 
się to w miejscu szczególnym dla każdego Polaka – w sercu 
Polski – przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie naród 
oddaje hołd wszystkim żołnierzom poległym w walce o wol-
ność i niepodległość. Od niedawna również tym, o których 
chciano zapomnieć – Żołnierzom Niezłomnym.

Rektor-komendant WAT zwrócił uwagę na rosną-
ce wymagania związane z postępem technologicznym: 
...Obecnie o powodzeniu na polu walki coraz częściej decydu-
je umiejętne wykorzystanie zaawansowanych technologicznie 
systemów uzbrojenia i dowodzenia. Nowe technologie wyma-
gają od ludzi nowych umiejętności. To wiedza i kwalifikacje 
są dziś głównym motorem napędowym postępu i rozwoju. 

[…] Podporucznik magister inżynier – to brzmi dumnie. Koń-
cząc trudne i wymagające poświęcenia studia w pełni zasłu-
żyliście, na to, aby tę dumę odczuwać. Wierzę, że sprostacie 
powierzonym Wam obowiązkom i nie zawiedziecie pokłada-
nych w Was nadziei. Życzę Wam wszystkim, aby służba woj-
skowa dawała Wam satysfakcję z dobrze spełnionego obo-
wiązku wobec Ojczyzny. Niech Was nie opuszcza zdrowie 
i żołnierskie szczęcie – zakończył rektor-komendant WAT.

Po odczytaniu postanowienia prezydenta RP, tego-
roczny prymus promocji WAT ppor. Bartłomiej Turczyn 
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, jako pierwszy 
usłyszał, wypowiedzianą przez gen. broni Michała Sikorę, 
formułę: W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
mianuję Pana podporucznikiem Wojska Polskiego. Za ukoń-
czenie studiów z wyróżnieniem (ze średnią ocen 4,65) 
i uzyskanie I lokaty, prezydent RP nagrodził go bronią bia-
łą. Za drugą lokatę i ukończenie studiów z wyróżnieniem 
(ze średnią ocen 4,51) ppor. Adrian Lewicki z Wydziału 
Mechanicznego otrzymał od ministra obrony narodo-
wej nagrodę rzeczową. Nagrodę za III lokatę ufundo-
waną przez rektora-komendanta WAT za ukończenie 
studiów z wyróżnieniem (ze średnią ocen 4,50) odebrał 
ppor. Mateusz Oszczypała z Wydziału Mechanicznego.

Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej 
nowo promowani oficerowie odśpiewali Hymn do miłości 
Ojczyzny, napisany w 1774 roku przez Ignacego Krasic-
kiego. Jego odśpiewanie jest elementem kultywowania 
w WAT tradycji Szkoły Rycerskiej założonej przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo promowa-
nym oficerom WP udzielili: Biskup Polowy WP JE gen. 
bryg. dr Józef Guzdek, Ewangelicki Biskup Polowy JE bi-
skup płk Mirosław Wola oraz przedstawiciel Prawosław-
nego Ordynariusza WP ks. płk Aleksander Konachowicz.

Minister Antoni Macierewicz zwracając się do nowo 
promowanych oficerów, absolwentów WAT powiedział, 
że polska armia staje przed nowymi wyzwaniami. […] Ta-
kimi, wobec których potrzebujemy najodważniejszych z od-
ważnych i najmądrzejszych z mądrych, takich właśnie, jak 

Wy. Minister podkreślił, że nowo promowani oficero-
wie dołączają do …elity elit, jaką jest kadra oficerska Woj-
ska Polskiego. […] To dzień szczególny dla Was, radosny, 
tak jak radosny jest dla polskiej armii. Stajecie się elitą armii 
polskiej, będziecie ją współkształtowali i odradzali, będziecie 
ją na nowo tworzyli – mówił szef MON. Podkreślił, że armia 
jest największym i jedynym gwarantem bezpieczeństwa 
narodu polskiego, jej siła i wytrwałość daje gwarancję 
bezpieczeństwa. […] dobro Polski, narodu polskiego, do-
bro Polaków, ich obrona i bezpieczeństwo, jest najwyższym 
prawem armii polskiej.

Szef MON pogratulował absolwentom i rektoro-
wi-komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi 
Szczurkowi, mówiąc: Gratulując Wam dzisiaj chcę pogra-
tulować jeszcze serdecznie komuś szczególnemu. Ukończy-
liście tak wspaniale jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą 
wyższą szkołę oficerską, ale ukończyliście ją pod ręką jedne-
go z najlepszych, jeżeli nie najlepszego komendanta-rektora, 
Pana Komendanta płk. Szczurka i Jemu chcę podziękować, 
a na Jego ręce całej kadrze […], bo bez ich wysiłku, ich pra-
cy, ich odwagi i ich patriotyzmu zapewne nie byłoby możliwe 
byście dzisiaj tutaj stali z taką dumą, z taką pewnością swojej 
misji, z taką wiarą, że będziecie dobrze spełniali obowiązki 
żołnierza polskiego.

Za otrzymane nominacje podziękował, występujący 
w imieniu nowo promowanych, prymus WAT ppor. Bar-
tłomiej Turczyn: …przed kilkoma laty wypowiadaliśmy słowa 
„Roty Przysięgi Wojskowej”, dziś otwiera się kolejny etap na-
szego żołnierskiego życia. Marzyliśmy o tym dniu. […] Nasz 
sukces nie byłby możliwy bez wspaniałej kadry dowódczej i na-
ukowo-dydaktycznej. Dziękujemy Wam za poświęcenie i trud 
włożony w przygotowanie nas do pełnienia służby w korpusie 
oficerskim. Nie zapominamy o naszych rodzicach i bliskich. 
[…] Słowa podziękowania kierujemy do Panów Generałów 
za dokonanie aktów promocji. […] Naszym duszpasterzom 
dziękujemy za udzielenie błogosławieństwa.

Promocję zakończyło złożenie wieńca na płycie Gro-
bu Nieznanego Żołnierza i defilada pododdziałów, któ-
rą prowadził dowódca uroczystości ppłk Dariusz Kania. 

Defilada, jak zwykle, wzbudziła gromki zachwyt i okla-
ski rodzin, bliskich i warszawiaków, którzy, jak co roku, 
licznie przybyli na plac Marszałka Piłsudskiego.

W przeddzień promocji odbyła się w kościele pw. 
M.B. Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie uro-
czysta Msza Święta w intencji absolwentów oraz kadry 
naukowo-dydaktycznej Akademii, celebrowana przez 
Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. 
W swoim przesłaniu do nowo promowanych oficerów 
ksiądz Biskup powiedział: …składam wyrazy szacunku dla 
Waszej determinacji i konsekwentnego dążenia do celu. Te 
cnoty stanowią fundament, na którym zbudowaliście Wasze 
dziś i będziecie budować Wasze jutro. […] Zostaną Wam 
powierzone zadania i zostaną Wam powierzeni ludzie, sza-
nujcie ludzi. […] Życzę Wam, byście byli ludźmi mądrymi, 
pisali historie ludzi mądrych, pomagali pisać takie historie 
tym, którzy będą pod Waszą komendą. […] Życzę Wam, 
Droga Młodzieży, mądrości. Wszystko inne jest dodatkiem…

Ewa Jankiewicz
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Wojsko nie znosi próżni
Rejestracja na studia wojskowe odbywała się 

w marcu, w lipcu przeprowadzono testy spraw-
nościowe. Zakwalifikowani na studia wojskowe 
przeszli na przełomie sierpnia i września podsta-
wowe szkolenie wojskowe, zakończone złożeniem 
przysięgi wojskowej. Po pięciu latach studiów woj-
skowych absolwenci otrzymują tytuł magistra in-
żyniera i mianowanie na stopień podporucznika.

Kandydaci na start!
Testy sprawnościowe dla kandydatów na studia woj-

skowe w Wojskowej Akademii Technicznej trwały cztery 
dni: od 10 do 13 lipca. Sprawdzały siłę, szybkość i wy-
trzymałość abiturientów, przeprowadzano też rozmo-
wę kwalifikacyjną. Do testów zakwalifikowało się 1839 
osób, walczących o 610 miejsc na dziesięciu kierunkach: 
budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, 
geodezja i kartografia, informatyka, kryptologia i cyber-
bezpieczeństwo, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, 
mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Śred-
nio o jedno miejsce na studiach wojskowych w WAT 
ubiegało się trzech kandydatów. To znacznie więcej niż 
w ubiegłym roku, kiedy studia rozpoczęło 382 podcho-
rążych. Najtrudniej było się dostać na studia wojskowe 
na kierunku chemia na Wydziale Nowych Technologii 
i Chemii (ponad 11 kandydatów na jedno miejsce) i lo-
gistykę na Wydziale Logistyki (ponad 10 kandydatów 
na jedno miejsce).

Gratuluję zdania matury i dokonania najlepszego wyboru 
uczelni – uroczyście przywitał kandydatów na studentów-
-podchorążych rektor-komendant WAT. Wybraliście uczel-
nię z tradycjami, która szkoli w wielu specjalnościach. Jako 
absolwenci studiów wojskowych będziecie mieli od razu za-
pewnioną pracę po studiach, uczelni dających takie możliwości 
jest niewiele – mówił do zebranych w Studium Wychowa-
nia Fizycznego WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Rektor-komendant zagrzewał młodych ludzi do wysił-
ku, wrócił wspomnieniami do swoich egzaminów wstęp-
nych na uczelnię wojskową. Dziś nie sprawdzamy umiejęt-
ności pływania, kiedyś egzamin z pływania był obowiązkowy, 
dziś kandydaci biegają na 1000 m – wspominał.

Na każdego kandydata na studia wojskowe czekały 
trzy sprawdziany sprawności fizycznej, które (zgodnie 
z międzynarodowymi przepisami) sprawdzają siłę, szyb-
kość i wytrzymałość. Siła sprawdzana jest podczas pod-
ciągania na drążku (mężczyźni) i zwisu na drążku na czas 
(kobiety), szybkość podczas biegu na 50 m, a wytrzyma-
łość podczas biegu na 1000 m (mężczyźni) i 800 m (ko-
biety). Podczas testów sprawnościowych można uzy-
skać max. 300 pkt, które przeliczane są na dodatkowe 
punkty rankingowe.

Podczas rozmów kwalifikacyjnych z przedstawicie-
lami wydziałów kandydaci mieli okazję opowiedzieć ko-
misji o swojej motywacji do pełnienia zawodowej służ-
by wojskowej, ale też poznać przyszłych wykładowców 
i dowódców.

Łącznie w tym etapie rekrutacji kandydaci mogli zdo-
być pięć dodatkowych punktów rankingowych – trzy 
ze sprawdzianu sprawności fizycznej i dwa z rozmowy 
kwalifikacyjnej, które – wraz z punktami za wyniki ma-
tury – decydowały o przyjęciu na wymarzony kieru-
nek w Wojskowej Akademii Technicznej. Każdy punkt 
był na wagę złota, średnio o jedno miejsce na studiach 
wojskowych na WAT ubiegało się trzech kandydatów. 
Do testów zakwalifikowało się 1839 osób, limit przyjęć 
na kierunki wojskowe w roku akademickim 2017/2018 
wynosił 610 miejsc.

Rejestracja na studia wojskowe odbywała się wcze-
śniej niż na studia cywilne, w marcu. Kandydaci rejestro-
wali się przez stronę internetową, musieli też dostar-
czyć niezbędne dokumenty. Następnie wszyscy kandydaci 
otrzymali skierowania na badania przed wojskową komi-
sją lekarską i wojskową pracownią psychologiczną, mające 

na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej. Następnym etapem były sprawdziany sprawno-
ści fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna – wyjaśnia Zdzisław 
Chudy, kierownik Działu Organizacji Kształcenia WAT.

Już po testach sprawnościowych
Wysoka frekwencja i niezłe wyniki – tak najkrócej 

można podsumować sprawdziany sprawności fizycznej 
kandydatów na studia wojskowe w WAT. Testy odby-
wały się przez cztery dni.

Szukamy ludzi sprawnych i wszechstronnych fizycznie, 
dlatego podczas testów sprawnościowych sprawdzamy siłę, 
szybkość i wytrzymałość. Niezwykle ważne są też wyniki 
w nauce, Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia na naj-
wyższym poziomie. Studia u nas nie są łatwe, studenci-pod-
chorążowie, oprócz modułu politechnicznego mają dodatko-
wo do zaliczenia zajęcia z modułu wojskowego – powiedział 
rektor-komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Próby sprawnościowe są zgodne z międzynarodowy-
mi przepisami, abiturienci startowali w trzech konkuren-
cjach: podciąganie na drążku (mężczyźni) i zwis na drąż-
ku na czas (kobiety), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m 
(mężczyźni) i 800 m (kobiety).

W pierwszej konkurencji tegoroczni kandydaci radzili 
sobie lepiej niż w zeszłym roku, średnio podciągali się 
kilkanaście razy, rekordzista wykonał 24 podciągnięcia. 
Wśród kobiet średnia wynosiła 20–30 sek., rekordzist-
ka osiągnęła 76 sek. W biegu na 50 m najlepszy kan-
dydat osiągnął czas 6,20 sek., średnio 
mężczyźni osiągali ok. 7,00 sek. Rekord 
na 50 m wśród kandydatek to 6,70 sek., 
średnio kobiety osiągały ok. 8,50 sek. 
Wśród panów na 1000 m najlepsze czasy 
to ok. 2 min. 50 sek., a wśród pań bie-
gnących na dystansie 800 m – ok. 3 min. 
Padł też rekord, najlepszy czas w histo-
rii egzaminów na WAT – 2 min. 27 sek. 
na dystansie 800 m osiągnęła kandydatka, 
mistrzyni juniorów w bieganiu.

Podczas testów sprawnościowych 
można było uzyskać maksymalnie 300 
pkt., które przeliczano na dodatkowe 
punkty rankingowe. Ważnym elemen-
tem była też rozmowa kwalifikacyjna 
z komisją z wybranego przed kandydata 
wydziału i przedstawicielem rodzajów 
sił zbrojnych – gestorem. Łącznie, w tej 
części rekrutacji, abiturient mógł zdobyć 

maksymalnie 5 punktów rankingowych, które sumowa-
ne były z punktami przyznanymi za wyniki maturalne.

Kandydatów, którzy nie zdawali na maturze języka 
angielskiego czekał dodatkowy test językowy. Sprawdzian 
z angielskiego zdawali też cywilni studenci WAT, którzy 
chcieli się przenieść na studia wojskowe. W trakcie I roku 
studiów wojskowych zrezygnowało lub zostało skreślonych 
z listy studentów 58 osób. Te miejsca uzupełniamy naszymi 
studentami cywilnymi – mówi Sławomir Szczepański, kie-
rownik Sekcji ds. Rekrutacji Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Studenci cywilni, którzy chcą się przenieść na studia 
wojskowe, przechodzą podobny proces rekrutacji: muszą na-
pisać wniosek do rektora o powołanie do służby kandydac-
kiej, przejść badania lekarskie i psychologiczne. Dodatkowo 
podczas sprawdzianów muszą zdać egzamin z pływania 
i test z języka angielskiego. Na podstawie tych wyników 
i dotychczasowych osiągnięć, wydziałowe komisje kwalifikują 
do przeniesienia ze studiów cywilnych na wojskowe. Studenci 
przejdą podstawowe szkolenie wojskowe z nowo przyjętymi, 
ale trafią od razu na II rok. Będą oczywiście musieli zaliczyć 
moduł wojskowy z I roku – wyjaśnia Szczepański. W tym 
roku o 58 zwolnionych miejsc na studiach wojskowych 
walczyło 66 studentów cywilnych WAT.

Podstawowe Szkolenie Wojskowe rozpoczęte
Kilka dni po tym, gdy mury naszej Akademii opuścili 

absolwenci promowani na stopień podporucznika WP, 
nowi studenci-podchorążowie (którzy przeszli niełatwą 

rekrutację) rozpoczęli Podstawowe Szko-
lenie Wojskowe. Tak jak ich starsi kole-
dzy będą utartą ścieżką dążyć do zdoby-
cia oficerskich szlifów. Pierwsi kandydaci 
na żołnierzy zawodowych zostali wcieleni 
do wojska 17 sierpnia i rozpoczęli szko-
lenie, które zakończy się (29 września) 
uroczystą przysięgą wojskową.

Podstawowe Szkolenie Wojskowe 
rozpoczyna się od spraw administracyj-
no-organizacyjnych. Następnie kandyda-
ci na żołnierzy zawodowych odwiedzają 
fryzjera, pobierają umundurowanie i wy-
posażenie żołnierskie oraz rozmawiają 
z psychoprofilaktykiem.

Przez kolejne dni nowo wcieleni za-
poznają się z infrastrukturą uczelni oraz 
kadrą PSW. Po wręczeniu broni przejdą 
szkolenie strzeleckie, nauczą się regula-
minów oraz opanują podstawowe zasady 
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działania na polu walki. Ćwiczenia na poligonie, strzelanie, 
szkolenie medyczne, ale także poznawanie wojskowych 
regulaminów i nauka maszerowania – tego wszystkiego 
uczą się rekruci Wojskowej Akademii Technicznej Umie-
jętności, które posiądą zostaną zweryfikowane podczas 
egzaminu końcowego.

Rekruci na poligonie
Tzw. unitarka to pierwszy, obowiązkowy etap kształ-

cenia wojskowego na uczelni, trwa 6 tygodni i kończy się 
przysięgą wojskową. Jej główny cel to wdrożenie nowo wcie-
lonych żołnierzy do służby wojskowej i opanowanie przez nich 
podstawowych czynności żołnierskich – tłumaczy płk Piotr 
Kurzyk, szef Oddziału Organizacyjno-Szkoleniowego – 
zastępca prorektora ds. wojskowych WAT. Uczymy rekru-
tów specyfiki służby wojskowej, obowiązujących zasad, praw 

i obowiązków. 
Szkolenie jest 
intensywne, po 
jego zakończe-
niu żołnierz bę-
dzie wiedział, 

jak prawidłowo zachować się w obliczu różnych zagrożeń 
na polu walki (np. chemicznych czy podczas ataku artyle-
ryjskiego), nauczy się posługiwania bronią osobistą, zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Podczas całego okresu szkolenia 
dbamy także o kształtowanie postaw patriotycznych naszych 
studentów. W skrócie – pomagamy w zdobyciu niezbędnej 
wiedzy i umiejętności, które podchorążowie będą wykorzysty-
wali najpierw podczas studiowania w WAT, a później w dal-
szej karierze wojskowej – dodaje płk Kurzyk.

Podczas szkolenia duży nacisk kładziony jest na spraw-
ność fizyczną i ćwiczenia praktyczne, podchorążowie 
większość czasu spędzają na poligonie i strzelnicy, wy-
kładów i teorii jest stosunkowo niewiele. W czasie na-
stępnych pięciu lat studiów, oprócz przedmiotów poli-
technicznych, studenci wojskowi będą w ramach tzw. 
modułu oficerskiego przechodzić kolejne etapy kształ-
cenia wojskowego.

To dopiero początek przygody z wojskiem. Przed 
studentami-podchorążymi Wojskowej Akademii Tech-
nicznej jeszcze wiele zmagań, nie tylko wojskowych, ale 
również związanych z wymagającymi studiami. Ci, którzy 
pokażą wolę walki i dotrwają do końca studiów, zosta-
ną promowani na oficerów Wojska Polskiego, tak jak ich 
starsi koledzy, czego im serdecznie życzymy.

Zespół prasowy WAT
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Wręczenie broni podchorążym
Na uroczystym apelu, który odbył się 21 sierp-

nia na placu musztry, nowo wcieleni podchorążo-
wie Wojskowej Akademii Technicznej otrzymali 
pierwszą służbową broń.

Meldunek o gotowości do uroczystego wręczenia 
broni kandydatom na żołnierzy zawodowych złożył rek-
torowi-komendantowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszo-
wi Szczurkowi zastępca prorektora ds. wojskowych płk 
Piotr Kurzyk.

Po dokonaniu przeglądu pododdziałów, podniesieniu 
flagi RP i odegraniu hymnu państwowego rektor-komen-
dant WAT zwrócił się do 616 kandydatów na żołnierzy 
zawodowych: …rozpoczynacie dzisiaj pięcioletni okres służby 
wojskowej i jednocześnie trudnych studiów technicznych w na-
szej uczelni. Macie za sobą równie trudny czas, bo przecież 
wszyscy zdaliście z wysokimi wynikami egzamin dojrzałości 
i dzięki temu mieliście szansę dostać się do najlepszej uczelni 
wojskowej, uczelni elitarnej, która zapewni Wam doskonałe 
wykształcenie oraz ukształtowanie Waszych charakterów. 
[…] Dzisiaj, kiedy na polu walki wymagana jest umiejętność 
używania jak najbardziej rozwiniętej techniki, kiedy armia 
jest utechniczniona, kiedy armia jest zinformatyzowana, 
ta wiedza inżynierska, którą zdobędziecie w czasie studiów 
będzie Wam niezbędna…

Odnosząc się do aktu wręczenia broni płk dr hab. 
inż. Tadeusz Szczurek zwrócił uwagę na jej szczególną 
symbolikę: …za chwilę otrzymacie broń strzelecką, ale to nie 
tylko ta broń będzie Wam towarzyszyła w Waszej przyszłej 
służbie. Broń, którą otrzymacie to wielkie zobowiązanie. 
Polski podatnik i polskie społeczeństwo składa wielką da-
ninę na obronność państwa i zawierza Wam tę obronność, 
dlatego też powinniście pieczołowicie o nią dbać, doskonale 
się nią posługiwać, żeby w razie potrzeby stanąć w obronie 
naszej Ojczyzny.

Następnie o zabranie głosu rektor-komendant WAT 
poprosił księdza kapelana WAT mjr. dr. Ireneusza Biru-
sia, który powiedział o udziale Kościoła w życiu społecz-
ności akademickiej i zapewnieniu duchowego wsparcia 
kandydatom na żołnierzy zawodowych.

Najlepsi podchorążowie, którzy w procesie rekru-
tacji uzyskali najwyższe wyniki odebrali broń z rąk rek-
tora-komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka. 

W obecności Kompanii Honorowej pod dowództwem 
por. Grzegorza Sowika, ze Sztandarem Wojskowej Aka-
demii Technicznej, zaszczytu tego dostąpili:

• pchor. Sebastian Tatko z Wydziału Elektroniki – 104 
punkty rankingowe

• pchor. Karol Dębowski z Wydziału Mechanicznego – 
103 punkty rankingowe

• pchor. Patryk Golis z Wydziału Cybernetyki – 
103 punkty rankingowe

• pchor. Igor Jatczak z Wydziału Mechatroniki i Lotnic-
twa – 103 punkty rankingowe

• pchor. Mateusz Klik z Wydziału Logistyki – 102 punk-
ty rankingowe

• pchor. Karol Woźnicki z Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Geodezji – 94 punkty rankingowe

• pchor. Mateusz Filipow z Wydziału Nowych Techno-
logii i Chemii – 91 punktów rankingowych.

Pozostali żołnierze otrzymali broń oraz książeczki 
wojskowe z rąk dowódców kompanii w pododdziałach.

Na zakończenie uroczystości kandydaci na żołnierzy 
zawodowych usłyszeli pieśń reprezentacyjną Wojska Pol-
skiego My, Pierwsza Brygada, która od dzisiaj będzie to-
warzyszyć doniosłym chwilom na ich żołnierskiej drodze.

Ewa Jankiewicz
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Piknik Inspiracji nad Małym Jeziorakiem
Tegoroczny Piknik Inspiracji odbył się w Iła-

wie (16 września br.) pod hasłem Pasje od kuchni. 
Ideą pikniku jest popularyzacja wiedzy z dziedzin 
przyrodniczo-technicznych oraz nauka poprzez 
zabawę. Wojskową Akademię Techniczną repre-
zentowało Koło Naukowe Studentów Inżynierii 
Materiałowej przy wsparciu przedstawiciela Działu 
Spraw Studenckich. 

Nasi studenci prezentowali możliwości druku 3D. Przy 
stanowisku naszego koła dzieci i ich rodzice mieli możli-
wość obejrzenia przykładowych elementów wykonanych 
z tworzyw sztucznych i metali. Dodatkowo prezento-
wany był sposób działania drukarki 3D oraz możliwość 
obserwacji procesu w czasie rzeczywistym – na miejscu 
uruchomiono drukarkę Zortrax M200. Pokaz odbywał 
się w ramach strefy „Ziemia”, w której znajdowało się 
nasze stanowisko. Podczas zorganizowanych przez Koło 
Inżynierii Materiałowej konkursów, dzieci mogły otrzy-
mać drukowane różnokolorowe żabki (służące jako za-
kładki do książek) oraz koniczynki na szczęście. Całość 
cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony odwie-
dzających osób – potwierdzone radosnymi uśmiechami 
najmłodszych uczestników. Piknik został zakończony za-
bawą z finalistą Mam Talent i spektakularnymi pokazami 
hydroodrzutowymi na Małym Jezioraku oraz panelem 
dyskusyjnym przy wspólnym grillowaniu. Pewne jest to, 
że WAT-u nie może tam zabraknąć za rok!

Autor:  Justyna Aniszewska
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Pożegnanie z uczelnią
W najbliższy czwartek, 28 września, z naszą 

Alma Mater pożegnają się jej zaslużeni wieloletni 
współpracownicy – naukowcy, dydaktycy, którzy 
na Wydziale Elektroniki wykształcili wielu inżynie-
rów (także w stopniu doktora): Bogusław Smólski 
oraz Marek Amanowicz.

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Bo-
gusław Smólski (ur. 20 maja 1947 r. w Raciborzu) jest 
profesorem zwyczajnym w dyscyplinie naukowej teleko-
munikacja. Specjalista w zakresie elektroniki mikrofalo-
wej, interferometrii, techniki mikrofalowej oraz techniki 
urządzeń radarowych.

Absolwent Wydziału Elektroniki Wojskowej Akade-
mii Technicznej z 1970 r. W styczniu 1973 r., po odby-
ciu praktyki dydaktycznej w Wyższej Oficerskiej Szkole 
Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, rozpoczął pracę jako 
nauczyciel akademicki w WAT. Wypromował wielu ab-
solwentów Wydziału Elektroniki WAT. W 1977 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora, a w 1981 r. stopień doktora 
habilitowanego na Wydziale Elektroniki WAT.

W 1992 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł pro-
fesora nauk technicznych.

W 1997 r. awansowany do stopnia generała brygady.
W latach 1985–1993 komendant – dziekan Wydziału 

Elektroniki WAT, od 2003 do 2007 r. rektor Wojskowej 
Akademii Technicznej. 

Od 1983 r. jest członkiem Komitetu Elek-
troniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii 
Nauk. Od 1990 do 1993 r. doradca Ministra 
Łączności. W latach 1994–2000 członek Ko-
misji Badań Stosowanych Komitetu Badań 
Naukowych a od 2001 do 2002 r. członek 
Rady Telekomunikacji.

W latach 1993–2003 zajmował w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej stanowi-
ska kierownicze związane z zarządzaniem 
procesem badań naukowych oraz prac 
rozwojowych i wdrożeniowych na rzecz 
obronności państwa, pełniąc m.in. funk-
cję dyrektora Departamentu Rozwoju 
i Wdrożeń MON i Radcy Ministra ON. 
W tym okresie utrzymywał ścisły kon-
takt ze swoją Alma Mater, będąc aktyw-
nym członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Senatu WAT. 
Uczestniczył w procesie reformowania wyższego szkol-
nictwa wojskowego, był gorącym orędownikiem po-
wstania nowej Ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utwo-
rzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, przekształcającej WAT w uczelnię woj-
skowo-cywilną.

Od 1982 r. współorganizator oraz członek Komite-
tu Naukowego International Conference on Microwaves 
MIKON. Od 2003 r. członek Komitetu Programowego 
European Radar Conference EuRAD.

Od 1993 r. członek (w latach 1993–1995 wiceprze-
wodniczący) Polskiego Oddziału AP/AES the Institute 
of Electrical and Electronics Engineers. 

Od 1995 r. członek, a od 2001 do 2006 r. przewod-
niczący Rady Dyrektorów Polskiego Oddziału Armed 
Forces Communications and Electronics Association. 

W latach 1996–1998 
członek Rady Agencji Tech-
niki i Technologii. 

W latach 2003–2007 bę-
dąc rektorem WAT wniósł 
niezaprzeczalny wkład w wy-
prowadzenie uczelni z głębo-
kiego kryzysu finansowego 
i wizerunkowego, niedopusz-
czenie do likwidacji uczel-
ni, wznowienie kształcenia 
w niej kandydatów na żoł-
nierzy zawodowych, odbu-
dowę jej prestiżu i stworze-
nie warunków do realnej 
przemiany w nowoczesną, 
prowadzącą zaawansowa-
ne badania naukowe uczel-
nię politechniczną, podległą 
MON a jednocześnie otwar-
tą na kształcenie szerokich rzesz studentów cywilnych 
i przemiany zachodzące w polskim i europejskim szkol-
nictwie wyższym.

W 2007 r. pełnomocnik ministra obrony narodowej 
ds. reformy szkolnictwa wojskowego oraz członek Pre-
zydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W latach 2007–2010 członek Zespo-
łu do spraw Nagród Prezesa Rady Mini-
strów RP. 

Członek wielu Rad Naukowych m.in. 
Instytutu Łączności, Instytutu Technicz-
nego Wojsk Lotniczych, OBRUM Gliwice, 
Centrum Techniki Morskiej, Wojskowego 
Instytutu Łączności i Przemysłowego Insty-
tutu Telekomunikacji (od 2003 do 2007 r. 
jej przewodniczący).

W latach 2004–2007 członek Prezy-
dium Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkół Polskich (KRASP), a od 2005 
do 2007 r. przewodniczący Komisji Nauki 
KRASP. W latach 2004–2007 przewodni-
czył Konferencji Rektorów Polskich Uczel-
ni Wojskowych.

Współorganizator i koordynator Kon-
sorcjum Polskiej Platformy Technologicznej Systemów 
Bezpieczeństwa oraz przewodniczący Zespołu Nauko-
wo-Przemysłowego Rady Uzbrojenia MON do 2007 r. 

Od lipca 2007 r. do grudnia 2010 r. organizator a na-
stępnie pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju. 

Członek Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspek-
tywy. Członek Kapituły Klubu Polska 2025+ przy Związ-
ku Banków Polskich. 

Od 2012 r. członek Rady Wykonawczej Stowarzysze-
nia Euro-Atlantyckiego a od 2017r. Kanclerz Akademii 
Euro-Atlantyckiej SEA.

Od 2013 do 2016 r. przewodniczący Rady Naukowo-
-Doradczej PIT-RADWAR S.A. 

W 2015 r. wybrany Przewodniczącym Komitetu Elek-
troniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. 

Jest autorem lub współautorem 5 podręczników aka-
demickich, około 100 artykułów i referatów naukowych 
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oraz 8 patentów. Jego zainteresowania badawcze kon-
centrują się m.in. wokół zagadnień związanych z analizą 
i syntezą systemów odbiorczych minimalizujących czas 
wykrycia i detekcji sygnałów w szerokich wielookta-
wowych pasmach częstotliwości, wykorzystywanych 
we współczesnych radarach. Jest jednym z prekursorów 
prac w kraju nad opracowaniem oryginalnych struktur 
szerokopasmowych mikrofalowych dyskryminatorów 
fazy i dyskryminatorów częstotliwości wykorzystywa-
nych w systemach wykrywania pojedynczych sygnałów 
radarowych.

Jest promotorem 9 zakończonych przewodów dok-
torskich, recenzentem wielu rozpraw doktorskich, ha-
bilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.

Wieloletni członek Rady Wydziału Elektroniki i Se-
natu Wojskowej Akademii Technicznej.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, belgijskim 
Krzyżem Kawalerskim Merite de L’Invention, złotym 
medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, złotym meda-
lem Za zasługi dla obronności kraju, Medalem Euro-Atlan-
tyckim, Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira 
oraz wieloma medalami resortowymi.

Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz (ur. 11 li-
stopada 1946 r. w Łodzi) jest profesorem zwyczajnym 
w dyscyplinie nauk technicznych (postanowienie Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 r.). 
Obszary zainteresowań zawodowych prof. Amanowicza 
to Inżynieria systemów, bezpieczeństwo systemów in-
formacyjnych, sterowanie ruchem w sieciach teleinfor-
matycznych, sieci definiowane programowo, sieci mo-
bilne i sensorowe, modelowanie i symulacja systemów 
teleinformatycznych.

Pracę w Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczął 
(po zakończeniu studiów i odbyciu praktyki wojskowej 
w batalionie łączności) w 1973 r., kolejno zajmując sta-
nowiska: asystenta, adiunkta, szefa Instytut Systemów 
Telekomunikacji WAT (w latach 1990–1993), dziekana 
Wydziału Elektroniki (1993–1996 r.) i prorektora ds. 
naukowych (1996–2002 r.).

W 2002 r. przeszedł do rezerwy (w stopniu pułkow-
nika), kontynuując –na stanowisku profesora zwyczajnego 
na Wydziale Elektroniki – pracę w WAT, gdzie zawsze 
aktywnie uczestniczył w realizacji 
procesu dydaktycznego, prowa-
dząc (także po angielsku) zajęcia 
z wielu przedmiotów. Wygłaszał 
również wykłady w uczelniach 
i ośrodkach kształcenia w kraju 
i za granicą, gdzie –

pomimo intensywnej pracy dy-
daktycznej w Wojskowej Akademii 
Technicznej – zdobywał doświad-
czenia naukowe (w Belgii, Szwe-
cji, USA, Niemczech i pracując dla 
NATO). 

Był opiekunem grup szkolenio-
wych oraz studentów realizujących 
indywidualny tok nauki. Wypromo-
wał wielu inżynierów, magistrów 
inżynierów oraz 14 doktorów nauk 
technicznych.

Od 1981 r. kierował ponad 
30 zespołowymi pracami naukowo-
-badawczymi (polskimi i zagranicz-
nymi) oraz brał udział w realizacji 
18 prac badawczych – wyniki wie-

lu z nich wdrażano w siłach zbrojnych RP, 
NATO oraz gospodarce narodowej. Pro-
fesor Marek Amanowicz jest współauto-
rem patentu Mikropaskowa antena zwłasz-
cza dla telefonii komórkowej.

Imponująca jest liczba publika-
cji, których prof. Amanowcz jest au-
torem (lub współautorem) – to ponad 
250 pozycji, wśród których znajdują się 
monografie, rozdziały w monografiach, 
książki i skrypty, publikacje w cza-
sopismach (także z listy A i B), pu-
blikacje w materiałach konferencji 
międzynarodowych indeksowanych 
w WoS i Scopus i innych konferen-
cji międzynarodowych oraz krajowych.

Pan Profesor dał się także poznać jako doskona-
ły organizator krajowych i międzynarodowych konfe-
rencji, sympozjów i paneli naukowych. Zasiada także 
w 11 Komitetach i Radach Naukowych, jest założycie-

lem polskiego oddziału między-
narodowego Stowarzyszenia Ar-
med Forces Communications and 
Electronics Association (AFCEA) 
i od początku jego istnienia człon-
kiem jego władz.

W uznaniu swoich zasług 
prof. Marek Amanowicz otrzy-
mał wiele odznaczeń państwo-
wych i resortowych, nagród, ty-
tułów i odznak, m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi (1987 r.), Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski 
(1994 r.), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1995 r.), Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski 
(2002 r.), 9 Nagród Rektora WAT, 
nagrody resortowe i stowarzysze-
niowe, tytuł Zasłużony Nauczyciel 
Akademicki (1993 r.), złoty medal 
Za zasługi dla WAT (2002 r.), wpis 
do Złotej Księgi Dokonań Wojskowej 
Akademii Technicznej i wiele innych.

Hobby: kino, teatr, sport.

Oprac. Hubert Kaźmierski
Pożegnanie z mundurem (luty 2002 r.)

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej 
Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium 
START przyznawane przez Fundację na rzecz Na-
uki Polskiej. 

Program START jest największym i najstarszym w Pol-
sce programem stypendialnym dla naukowców. Jego ce-
lem jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych ba-
daczy przed trzydziestką w trudnych początkach kariery, 
tak aby mogli oni w pełni poświęcić się pracy naukowej. 
Każdy laureat może liczyć na wsparcie w wysokości po-
nad 20 tys. zł rocznie. Stypendium można przeznaczyć 
na dowolny cel.  

Stypendia START to sposób na za-
trzymanie najzdolniejszych młodych 
badaczy „w nauce” i zachęcanie ich 
do kontynuowania kariery naukowej. 
Dla stypendystów to prestiż i też po-
moc, żeby nie musieli dorabiać, tylko 
rzeczywiście mogli się skupić na pracy 
badawczej – mówi prof. Maciej Ży-
licz, prezes Fundacji na rzecz Na-
uki Polskiej.

O stypendium START mogą 
ubiegać się badacze reprezentują-
cy wszystkie dziedziny nauki, któ-
rzy w roku składania wniosku nie 
przekroczyli 30 r.ż. Głównym kry-
terium oceny kandydata jest jakość  
i oryginalność jego dotychczasowe-
go dorobku naukowego oraz jego 
osiągnięcia badawcze. Program 
START oferuje również dodatko-
wo stypendium wyjazdowe, które 
można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w nauko-
wej instytucji zagranicznej. 

Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowa-
nych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Kon-
kurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendy-
stów z grona ponad tysiąca kandydatów. Stypendia trafiają 
do tych, którzy na dzień składania wniosku mają już takie 
dokonania naukowe, które budzą podziw recenzentów i eks-

pertów – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. 
działalności programowej w FNP. 

Jedną ze stypendystek w programie START jest ma-
tematyczka, dr Hanna Wojewódka z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Naukowo zajmuje się teorią in-
formacji kwantowej. Wyniki jej prac, prowadzonych 

wspólnie z badaczami z Polski i z USA, 
dotyczących generowania liczb losowych 
w oparciu o system kwantowo-mecha-
niczny, mają szansę na praktyczne za-
stosowanie m.in. w kryptografii. Bardzo 
się cieszę, że ktoś docenił moją pracę. Jest 
to ogromne wyróżnienie, dodaje mi wiary 
i pozwala dalej pracować z pełną energią – 
mówi dr Wojewódka.  

Nabór do programu START 
(konkurs 2018) jest już otwarty. 
Wnioski można składać do 31 paź-
dziernika br. 

Ocena wniosków składa się z kilku 
etapów i jest robiona w systemie peer 
review przez uczonych, będących uzna-
nymi autorytetami w danej dziedzinie 
nauki. Wnioski najpierw ocenia co naj-
mniej dwóch ekspertów, a następnie 
panel ekspercki, który najlepsze z nich 
kieruje do recenzji. Każdy wniosek za-
kwalifikowany do tego etapu jest oce-

niany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostatecz-
ną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd 
Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. 

Stypendia START są przyznawane przez FNP 
od 1993 r. Do 2017 r. włącznie FNP przyznała 3436 sty-
pendiów na kwotę 75,5 mln zł. Konkurs o stypendium 
START jest organizowany raz w roku. Fundacja przyzna-
je w nim około 100 stypendiów. Współczynnik sukcesu 
wynosi ok. 10%. 

***
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje 

od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytu-
cją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję 
wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudże-
towym źródłem finansowania nauki. Do statutowych 
celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców 
i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu 
osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja 
realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród 
i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji 
na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospo-
darczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć 
służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konfe-
rencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie mię-
dzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie 
samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych. 

Gotowi do STARTu? Start! – rusza konkurs o presti-
żowe stypendia FNP

dr Hanna Wojewódka, stypendystka START 2017
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Wspomnienie o śp. płk. dr. inż. Adamie Krzyżanowskim

26 maja br. pożegnaliśmy płk. w st. spoczyn-
ku dr. inż. Adama Krzyżanowskiego – wybitnego 
pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu 
Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki i Lot-
nictwa WAT.

Pułkownik doktor inżynier Adam Krzyżanowski uro-
dził się 12.03.1941 r. Służbę wojskową pełnił od 1961 r., 
rozpoczynając ją w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych 
w Zamościu. Po jej ukończeniu służył jako mechanik lotni-
czy służby zasadniczej w pułku lotniczym w Tomaszowie 
Mazowieckim. W latach 1962–1967 studiował w Woj-
skowej Akademii Technicznej na Wydziale Mechanicz-
nym (kierunek samoloty i śmigłowce). Studia ukończył 
z wyróżnieniem. W trakcie studiów w WAT, w 1965 r., 
został promowany na stopień podporucznika Wojska 
Polskiego i powołany do służby zawodowej.

W 1982 r. obronił pracę doktorską z dziedziny dy-
namiki ruchu samolotu z uwzględnieniem odkształcal-
ności konstrukcji nt.: Dynamika nieautonomicznego ruchu 
samolotu z odkształcalnymi układami sterowania. W 1997 r. 
ukończył z wyróżnieniem Zaoczne Podyplomowe Studium 
w Zakresie Ochrony Środowiska Naturalnego w Eksplo-
atacji Kompleksów Wojskowych.

Całe swoje życie zawodowe związał z lotnictwem 
i Wojskową Akademią Techniczną, gdzie od 1.09.1967 r. 
pełnił służbę wojskową, kolejno na stanowiskach: star-
szego asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy 
i adiunkta personelu naukowego-dydaktyczego, najpierw 
w Katedrze Aerodynamiki a następnie w Instytucie Tech-
niki Lotniczej dzisiejszego Wydziału Mechatroniki i Lot-
nictwa. W latach 1975–1986 pełnił dodatkowo funkcję 
kierownika Laboratorium Aerodynamiki. W 1998 r za-
kończył służbę wojskową w stopniu pułkownika i został 
zatrudniony w uczelni na stanowisku starszego wykła-
dowcy.

Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia z przed-
miotów mechanika lotu i aerodynamika dla specjalności 
lotniczych. Przeprowadził około 8000 godzin dydak-
tycznych i kierował 40 pracami dyplomowymi. Opraco-
wał zestaw pomocy dydaktycznych do nauki mechaniki 
lotu i jest autorem dwóch skryptów oraz podręczników 

akademickich: Mechanika lotu i Mecha-
nika lotu śmigłowców, za które otrzymał 
nagrody rektorskie. Za działalność dy-
daktyczną został wyróżniony w 1989 r. 
tytułem „Przodującego Nauczyciela Aka-
demickiego”, a w 1991 r. tytułem „Za-
służonego Nauczyciela Akademickiego” 
oraz czteroma indywidualnymi nagroda-
mi rektorskimi.

Naukowo zajmował się aerodyna-
miką doświadczalną (badania obiektów 
w tunelach aerodynamicznych) oraz dy-
namiką ruchu statków powietrznych 
z uwzględnieniem odkształcalności kon-
strukcji. Opublikował ponad 50 artykułów 
w czasopismach naukowych krajowych 
i zagranicznych oraz wygłosił 42 refera-
ty na konferencjach naukowych (krajo-
wych i międzynarodowych). Współpra-
cując z Instytutem Techniki Uzbrojenia 
oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lot-

niczych, prowadził badania aerodynamiczne różnego ro-
dzaju pocisków i rakiet oraz badania dotyczące aerody-
namicznego kształtowania układów sterowania i układów 
rotacyjno-hamujących broni inteligentnej. W ostatnim 
okresie, jako uznany ekspert w dziedzinie eksperymen-
talnej mechaniki lotu, kierował i prowadził badani tu-
nelowe modelu samolotu Tu-154M, dla potrzeb wyja-
śnienia przyczyn katastrofy samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem. Za działalność naukową był trzykrotnie 
wyróżniony zespołową nagrodą rektorską.

Pełniąc obowiązki kierownika Laboratorium Aero-
dynamiki i kierownika zespołów badawczych okazał się 
bardzo dobrym organizatorem pracy. Był bardzo efek-
tywny w działalności społecznej. Dbał o sprawność fi-
zyczną i prezencję wojskową. Czynnie uprawiał sport, 
a ze sprawdzianów sprawnościowych zawsze uzyskiwał 
oceny bardzo dobre. Jako współpracownik był bardzo 
lubiany przez wszystkich za uczynność, koleżeństwo 
i pogodne usposobienie. Jako podwładny był wzoro-
wym, sumiennym, odpowiedzialnym i zdyscyplinowa-
nym żołnierzem.

Był zapalonym żeglarzem, miłośnikiem Wielkich Je-
zior Mazurskich, niezwykle aktywnym członkiem Klubu 
Żeglarskiego WAT, współbudowniczym jachtu klubowe-
go El Bimbo, bosmanem jachtu Venus Anea VK 304. Był 
wspaniałym, serdecznym i prawym kolegą i przyjacielem.

Do ostatnich swoi dni, dopóki zdrowie pozwalało, 
prowadził zajęcia dydaktyczne i służył doświadczeniem 
w realizacji prac naukowo-badawczych oraz eksperckich.

Pozostawił pogrążoną w głębokim smutku rodzinę, 
kolegów i przyjaciół. Był dobrym, uczciwym człowiekiem, 
kochanym Mężem, Ojcem i Dziadkiem, którego pamięć 
pozostanie w naszych sercach na długo. W uroczysto-
ściach pogrzebowych, które odbyły się z pełnym ceremo-
niałem wojskowym, w parafii wojskowo-cywilnej Matki 
Boskiej Ostrobramskiej na Bemowie oraz na cmentarzu 
komunalnym w Babicach Starych, oprócz rodziny, wzięli 
udział przyjaciele, koledzy oraz studenci WAT.

Aleksander Olejnik
Piotr Zalewski
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Redakcji Wydawnictw przybyło 500 publikacji

We wrześniu z ogromną satysfakcją dopisaliśmy do listy 
wydanych publikacji kolejnych 500 (wg danych statystycz-
nych prowadzonych od 2008 r.). Z radością informujemy, 
że 500. publikacją jest numer 2/2017 „Biuletynu Wojsko-
wej Akademii Technicznej”.

Z tej okazji serdecznie dziękuję wszystkim pracowni-
kom Redakcji Wydawnictw, dzięki którym nasze publika-
cje wyróżniają się bardzo dobrym poziomem edytorskim 
(opracowanie redakcyjne, korekta), przygotowania do dru-
ku (DTP) i opracowania graficznego, jednocześnie życząc 
dalszych sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Renata Borkowska
kierownik Redakcji Wydawnictw
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Mamy bogate plany
Ostatnie miesiące okazały się okresem wytę-

żonej pracy nie tylko dla studentów przygotowu-
jących się do letniej sesji egzaminacyjnej, ale także 
dla nowo formowanego Samorządu Studenckiego. 
Pierwszym krokiem do realizacji zamierzonych 
przedsięwzięć były wybory, które odbyły 
się 10 maja 2017 roku.

Studenci wybrali na swoich reprezentan-
tów następujące osoby:

• Przewodniczący Samorządu – Marek 
Dors (WCY)

• Sekretarz – Agnieszka Giercuszkiewicz 
(WTC)

• Studencki Komisarz Wyborczy – Andrzej 
Aleksandrowicz (WCY)

• Przewodniczący Komisji Studentów Mundu-
rowych – Paweł Chwaliński (WEL)

• Przewodniczący Komisji Finansów – Rafał Bie-
lecki (WEL)

• Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu – Pa-
trycja Tymińska (WEL)

• Przewodniczący Komisji Dydaktyczno-Nauko-
wej – Miłosz Sabady (WML)

• Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej – 
Monika Wrona (WCY)

• Przewodniczący Komisji Informacji i Promo-
cji – Marek Czajkowski (WML).

Na Przewodniczących poszczególnych Wydziało-
wych Rad Studentów wyłonieni zostali: Monika Wrona 
(WCY), Justyna Kuna (WIG), Marcin Smentek (WML), 
Daria Góralska (WTC), Tomasz Chudobiński (WLO), 
Kacper Karcz (IOE), Łukasz Makaryk (WME), Rafał Bie-
lecki (WEL), z kolei Przewodniczącymi Rad Mieszkań-
ców zostali: Paola Kołodziej (DS2), Marcin Fus (DS3) 
oraz Magdalena Matejko (DS4).

Jednym z pierwszych przedsięwzięć podjętych przez 
nowy Samorząd Studencki było zorganizowanie słyn-
nych pikników wydziałowych. Wszyscy zdążyli już zatę-
sknić za corocznymi okazjami do integracji studentów, 
a także kadry i pracowników poszczególnych wydziałów 
– albowiem rok temu zorganizowane zostały jedynie 
dwa. W przeciągu pierwszych dwóch tygodni czerw-
ca odbyło się siedem pikników wydziałowych, podczas 
których społeczność akademicka naszej Alma Mater 
miała m. in. okazję do skosztowania kiełbasek z grilla, 
wzięcia udziału w przeróżnych grach i zabawach oraz 
przetańczenia całego popopołudnia na terenie strzelnicy 

szkolnej przy ul. Galileusza (zgodnie z tradycją, ogromną 
popularnością cieszyła się „belgijka”). W związku z tym, 
po raz pierwszy, każdy wydział zorganizował swój własny 
piknik. Jedynym smutnym faktem związanym z impreza-

mi okazał się… czas oczekiwania na następne, które 
odbędą się dopiero latem 2018 roku.

Nie oznacza to jednak, że obecnie brakuje 
okazji do dobrej zabawy oraz integracji stu-
dentów naszej Akademii. Specjalnie dla nich 
Samorząd Studencki zorganizował wieczór 
planszówkowy (w dniu 22 czerwca 2017 r.), 
podczas którego ponad 120 osób spotkało się 

w Klubie WAT. W trakcie tego spotkania stu-
denci mieli okazję zmierzyć się we wciągających 

grach planszowych wszelkiego rodzaju.
To jednak nie wszystko – przerwa wakacyjna nie 

oznaczała dla członków Samorządu Studenckiego okres 
letargu lecz intensywne szkolenie i planowanie następ-
nych eventów. Jednym z ważnych wydarzeń był powrót 
do Forum Uczelni Technicznych oraz Porozumienia 
Uczelni Warszawskich. Wspomniane zrzeszenia studenckie 
umożliwiają udział w wielu szkoleniach i konferencjach oraz 
wymianę wiedzy i doświadczeń, które pozwolą ich uczestni-
kom – a więc również i naszym studentom – na efektywniej-
szą pracę oraz lepszą organizację studenckich wydarzeń. Licz-
ne spotkania, w których braliśmy udział (m. in. XXVII Zjazd 
Komisji Uczelni Mundurowych, IV Konferencja Ekspertów Praw 
Studenta lub Open Space oraz „Poligon 2017” z ramienia 
Forum Uczelni Technicznych), były dla nas dużym źródłem 
wiedzy i przydatnych informacji odnośnie pracy samorządu 
studenckiego. Jestem pewien, że to zaprocentuje w przyszło-
ści – wylicza Przewodniczący Samorządu Marek Dors.

To jednak tylko część spraw studenckich, którymi 
się zajmujemy. Obecnie opracowywany jest między in-
nymi nowy Regulamin Samorządu Studenckiego. Lista 
nadchodzących przedsięwzięć, które mamy w planach 
przygotować, jest stosunkowo długa, ale napawa opty-
mizmem. W przyszłości zamierzamy zorganizować: ty-
dzień wprowadzająco-integracyjny dla studentów I roku, 
szkolenia z praw i obowiązków studenta, otrzęsiny, DS 
Cup (zawody sportowe dla mieszkańców akademików), 
Bal Podchorążego, kolejne wieczory planszówkowe, tur-
nieje e-sportowe, uczelniane rozgrywki ligowe w piłce 
nożnej oraz siatkówce, Dzień Kultury Studenckiej, wyj-
ścia do teatrów, paintball, wyjazd sylwestrowo-narciar-
ski, a także zamówienie uczelnianych bluz. Brzmi zachę-
cająco, prawda?

Żywimy głęboką nadzieję, że dzięki organizacji róż-
nego rodzaju spotkań i okazji do miłego spędzenia cza-
su na naszej Uczelni, dotrzemy do jak największej liczby 
chętnych oraz każdy student będzie mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jak nie przeoczyć wszystkich tych atrakcji? 
Wystarczy śledzić aktualny fanpage strony na Facebo-
oku oraz stronę internetową Samorządu Studenckiego. 
Każda pomoc w organizacji eventów oraz praca w sa-
morządzie będzie mile widziana – wystarczy zgłosić 
się do nas poprzez stronę internetową, Facebook lub 
osobiście do członków Samorządu Studenckiego WAT. 
Do zobaczenia!

Mateusz Parda (WLO)

Kampania polska 1939 roku
Geneza, przebieg i skutki kampanii polskiej 

1939 r. były wielokrotnie analizowane przez hi-
storyków wojskowości, jednak przez wiele lat ich 
badania koncentrowały się na obronie przeciw-
ko agresji Niemiec, natomiast do 1989 r., z uwagi 
na cenzurę i utrudniony dostęp do źródeł, polscy 
badacze pomijali problematykę agresji Związku 
Radzieckiego na Rzeczpospolitą. Okres po 1990 r. 
przyniósł istotny przełom w tym zakresie. Mimo 
zdecydowanej poprawy stanu badań na genezą, 
przebiegiem i skutkami kampanii polskiej 1939 r. 
nadal funkcjonują uproszczenia. Przedmiotem roz-
ważań autora artykułu jest kilka z nich, dotyczą-
cych położenia geopolitycznego Rzeczypospolitej, 
polskich przygotowań wojennych, ocen zagrożeń 
zewnętrznych, szans realizacji koncepcji „przed-
mościa rumuńskiego” oraz przyczyn zaskoczenia 
polskich naczelnych władz państwowych i wojsko-
wych agresją Związku Radzieckiego i podjętych 
wówczas decyzji przez kierownictwo państwa 
i Wojska Polskiego.

Położenie geopolityczne RP w 1939 roku
Polska stawała w obliczu konfrontacji wojennej w nie-

zwykle trudnym położeniu geostrategicznym, politycz-
nym i militarnym. Wszystkie siły Wojska Polskiego prze-
znaczono do walki z Wehrmachtem, granica wschodnia, 
pozbawiona wojsk operacyjnych, chroniona była jedynie 
przez osłabiony Korpus Ochrony Pogranicza, niewystar-
czająco przygotowano i obsadzono granicę z sojusznikiem 
Niemiec – Słowacją1; do tego niepewna była postawa so-
juszników Polski – wszystkie te czynniki w zasadzie prze-
sądzały wynik militarny zbliżającej się wojny2.

Szef Sztabu Głównego WP gen. bryg. Wacław Sta-
chiewicz rozważał trzy możliwości: albo bronić niepod-
ległości Polski w oparciu o zachodnich sojuszników, albo 
skapitulować wobec ZSRR, albo też skapitulować wobec 
Niemiec3. W interesie Polski jesienią 1938 r. nie leżało 
wystąpienie z żądaniami wobec Czechosłowacji, ale jej 
wspieranie wszelkimi środkami, a w 1939 r. polskie dzia-
łania dyplomatyczne powinny zostać skierowane na mak-
symalne opóźnienie wybuchu ewentualnej wojny przez 
rozpoczęcie negocjacji z III Rzeszą oraz grę na czas, na-
wet kosztem nieznacznych ustępstw komunikacyjnych lub 
granicznych. Zyskanie w ten sposób ok. dwóch tygodni 
uniemożliwiłoby wybuch wojny w 1939 roku4.

1 K. Pindel, Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rze-
czypospolitej, Siedlce 2001, s. 154–157

2 W. Włodarkiewicz, Zagrożenie bezpieczeństwa Polski w ujęciu 
geostrategicznym u progu II wojny światowej, [w] Wrzesień 1939 
wojna na dwa fronty, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, War-
szawa 2010, s. 22–23

3 W. Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania 
wojenne w Polsce 1935‒1939 oraz kampania 1939 w relacjach 
i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego 
Wodza, Warszawa 1998, s. 139–140

4 Zdaniem P.P. Wieczorkiewicza istniała jeszcze jedna możli-
wość – przejściowego sojuszu Polski z Niemcami. P.P. Wieczor-
kiewicz, Kampania 1939 roku, Warszawa 2001, s. 118

Polskie przygotowania wojenne 
23 marca 1939 r. Wojsko Polskie rozpoczęło tajną 

mobilizację alarmową pięciu związków taktycznych5. 
Atutem WP był bardzo nowoczesny i elastyczny plan 
mobilizacyjny „W”, jednak zastał on częściowo utraco-
ny przez zbyt późne ogłoszenie mobilizacji powszechnej 
z powodu nacisku sojuszników, jej odwołania i ponowne-
go ogłoszenia po dobie, co wywołało zamieszanie i unie-
możliwiło zakończenie procesu przechodzenia na orga-
nizację wojenną ok. 25% związków taktycznych oraz ich 
przetransportowanie i skoncentrowanie6.

Marsz. Edward Śmigły-Rydz (również 23 marca) prze-
kazał dowódcom armii i grup operacyjnych oraz dowód-
com lotnictwa i Marynarki Wojennej wstępne założenia 
planu operacyjnego Zachód. Do jego błędów, dotyczących 
ugrupowania i rozwinięcia WP, należy zaliczyć:

• kordonowe ugrupowanie związków operacyjnych WP 
wzdłuż granicy państwowej

• rozwinięcie na głównych kierunkach uderzeń prze-
ciwnika jedynie ok. 50% piechoty i artylerii oraz 70% 
czołgów; skoncentrowanie prawie całości wojsk ope-
racyjnych na zachód od Wisły i północ od Narwi

• rozwinięcie armii „Poznań” i części armii „Pomorze” 
na „martwym” kierunku operacyjnym

• niedostateczne zabezpieczenie kierunku ze Słowacji
• słabość obrony pod Częstochową
• zbyt późne rozwinięcie armii „Prusy” i za blisko po-

zycji głównej
• brak przygotowania obrony linii Wisły, Narwi i Sanu
• zły system dowodzenia związkami operacyjnymi 

ze szczebla centralnego
• niewydajny system łączności na wszystkich szcze-

blach dowodzenia
• zbyt późne zarządzenie mobilizacji alarmowej, 

a zwłaszcza powszechnej7.
Oba polskie plany operacyjne: Wschód oraz Zachód 

opierały się na nieprzekonywających przesłankach poli-
tycznych i strategicznych, a pod względem operacyjnym, 
zwłaszcza plan operacyjny Zachód, nie w pełni odpowia-
dały zasadom sztuki wojennej oraz nie uwzględniały rze-
czywistej dysproporcji sił. Spóźnione lub błędne decyzje 
kierownictwa RP ułatwiły działania przeciwników.

Polskie oceny zagrożeń zewnętrznych
Systematycznie prowadzone przez stronę polską 

analizy zagrożeń zewnętrznych do marca 1939 r. jedno-
znacznie wskazywały na większe zagrożenie ze strony 
ZSRR, a od tego okresu na Niemcy, przy całkowitym 
nieuwzględnianiu zagrożenia ze wschodu.

5 Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864‒1939, 
red.  P.  Stawecki, Warszawa 1990, s. 749; W. Włodarkiewicz, 
Polesie 1939, Warszawa 2011, s. 49

6 E. Piwowarski, Przebieg i wyniki częściowej mobilizacji alarmo-
wej z marca 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1995, 
nr 1–2, s. 99–119; A. Jagnieża, Między polityką a sztuką wojen-
ną. Przyczynek do dyskusji o wojnie polskiej 1939 roku, „Przegląd 
Historyczno-Wojskowy” 2006, nr 2, s. 173–178

7 L. Wyszczelski, Przygotowania Wojska Polskiego do wojny w dru-
giej połowie lat trzydziestych, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Obrony Narodowej” 1999, nr 2 (35)A, s. 53; H. Hermann, Polska 
sztuka wojenna w wojnie obronnej 1939 roku, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Obrony Narodowej” 1999, nr 2 (35)A, s. 84–86
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Założenie polskiego ministra spraw zagranicznych 
Józefa Becka, że Hitler nie porozumie się ze Stalinem 
z powodu sprzeczności ideologicznych, w sierpniu 
1939 r. okazało się całkowicie błędnie8. Zawarcie 
niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji, zdaniem 
gen. Stachiewicza, zaskoczyło kierownictwo Pol-
ski i państw zachodnich9. Do tego strona polska nie 
dysponowała informacjami o tajnych załącznikach 
do układu Ribbentrop-Mołotow. Jednak oficer pol-
skiego wywiadu wojskowego mjr dypl. Rafał L. Prota-
sowicki, przebywający na placówce w Mińsku, napisał 
w relacji, że pod koniec sierpnia uzyskał informację, 
że radziecko-niemiecki traktat o nieagresji uzupeł-
niały tajne klauzule wojskowe i terytorialne, dotyczą-
ce państw bałtyckich i Polski, ewentualnie Rumunii, 
oraz że w przyszłej wojnie ZSRR wystąpi bez for-
malnego sojuszu wojskowego z Niemcami i w ogra-
niczonym zakresie, ze względu na antyniemieckie na-
stawienie własnego społeczeństwa i Międzynarodówki 
Komunistycznej, a agresja ZSRR na Polskę rozpocznie 
się po strategicznym rozstrzygnięciu na froncie polsko-
-niemieckim10. Brak jest jednak dokumentów aktowych 
i relacji, potwierdzających otrzymanie tego meldunku 
przez kierownictwo polskiego wywiadu wojskowego 
oraz jego ocen.

Attaché wojskowym Rzeczypospolitej w Moskwie 
był od maja 1939 r. płk dypl. Stefan Brzeszczański, któ-
rego meldunki zawierały informacje o bliskim rozpoczę-
ciu agresji ZSRR na Polskę pod pretekstem opieki nad 
Ukraińcami i Białorusinami, pozostały jednak bez reakcji11.

Kierownictwo polskiego wywiadu wojskowego po-
winno alarmować naczelne władze wojskowe RP moż-
liwością zbrojnego wystąpienia Związku Radzieckiego 
przeciwko Rzeczypospolitej, jednak obawy szefa polskie-
go wywiadu wojskowego płk. dypl. Smoleńskiego, aby nie 
alarmować marsz. Śmigłego-Rydza meldunkami o przy-
gotowaniach Związku Radzieckiego do agresji na Polskę, 
które jego zdaniem nie zostały wystarczająco potwier-
dzone, wpisywały się w koncepcję Naczelnego Wodza 
dalszego prowadzenia wojny w południowo-wschodniej 
Polsce do czasu rozpoczęcia ofensywy przez aliantów, 
która radykalnie poprawiłaby położenie wojskowe Pol-
ski oraz uniemożliwiłaby agresję Związku Radzieckiego.

 
Przedmoście rumuńskie – szansa czy utopia?
Koncepcja obrony pogranicza rumuńskiego we wrze-

śniu 1939 r. kształtowała się w kilku etapach. Gen. broni 
Kazimierz Sosnkowski 3, 4 oraz 6 września propono-
wał marsz. Śmigłemu-Rydzowi przygotowanie do obro-
ny Warszawy i przegrupowanie WP do południo-
wo-wschodniej Polski w celu kontynuowania obrony 
na radykalnie skróconym froncie oraz utrzymania po-
łączeń z sojusznikami12. Oddział III (Operacyjny) Sztabu 

8 M. J. Zacharias, Przesłanki i motywacje polityki Józefa Becka 
w 1939 roku, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2000, 
nr 1–2, s 80

9 W. Stachiewicz, Konferencja aliantów w Moskwie (W przededniu 
wojny 1939 roku), „Zeszyty Historyczne” 1974, nr 30, s. 54

10 Rozpoznanie zagrożenia Rzeczypospolitej ze strony ZSRR – relacja 
mjr. dypl. Rafała L. Protasowickiego, przyg. W. Włodarkiewicz, 
„PHW” 2001, nr 2, s. 84–85

11 AIPiMGS, sygn. B.I.119/D, k.1–3, płk dypl. S. Brzeszczyński, 
attaché wojskowy RP w Moskwie, Raport do ministra spraw woj-
skowych, Paryż, 31.10.1939

12 K. Sosnkowski, Cieniom września, Warszawa 1988, s. 68–71

Naczelnego Wodza 10 września opracowywał ogólne 
wytyczne koncentracji Wojska Polskiego w południo-
wo-wschodniej Polsce13.

Obrona Lwowa rozpoczęła się 12 września odpar-
ciem uderzenia zmotoryzowanego oddziału pościgowe-
go 1 DG, niemieckie uderzenie na miasto przybrało for-
mę wtargnięcia z zaskoczenia dla opanowania ważnych 
obiektów i sparaliżowania polskiej obrony, a następnie 
od 13 września próbę okrążenia miasta i odcięcia do-
pływu nowych sił oraz zaopatrzenia. Do metodycznego 
natarcia na Lwów walcząca w częściowej izolacji 1 Dy-
wizja Górska nie posiadała wystarczających sił, dlatego 
po niepowodzeniu pierwszego natarcia środek ciężkości 
jej działań przeniesiony został na północne krańce mia-
sta, doszło do ciężkich walk o wzgórze 374 „Kortumowa 
Góra” i wzgórze 324 pod Zboiskami. Działania 1 DG były 
śmiałe i zdecydowane, strona polska nie podjęła próby 
odcięcia oddziału szturmowego od sił głównych dywizji, 
która walczyła w oderwaniu od sił głównych XVIII Kor-
pusu. Przeciwnik potrafił skutecznie zamaskować wła-
sną słabość liczebną m.in. bardzo dobrym wykorzysta-
niem zmotoryzowanej artylerii ciężkiej, a także polowej, 
wsparciem lotniczym, sprawniejszym dowodzeniem oraz 
przejęciem inicjatywy taktycznej14.

Obrońcy Lwowa nie potrafili wykorzystać lepszej zna-
jomości terenu i zorganizować efektywnego rozpozna-
nia, ale podstawowym mankamentem był nieefektywny 
system dowodzenia i łączności, co uniemożliwiało sku-
teczne współdziałanie sił Dowództwa Grupy Obrony 
Lwowa z grupą wojsk gen. Sosnkowskiego (trzy dywizje) 
i 10 Brygadą Kawalerii oraz wojskami armii „Karpaty”, 
odtwarzanymi na przedmościu rumuńskim. Wyelimino-
wanie tych słabości spowodowałoby rozbicie 1 Dywi-
zji Górskiej, otwarcie drogi dla grupy wojsk gen. Sosn-
kowskiego i (być może) podjęcie próby przebicia załogi 
Lwowa na Węgry, powiązanej z czasową obroną miasta 
przed Armią Czerwoną.

Dla usprawnienia dowodzenia podległymi wojskami 
i łączności z Armią „Kraków” gen. Sosnkowski postano-

13 Wieczorem 5 września Naczelny Wódz nakazał ogólny odwrót 
za Narew, Wisłę i San, 8 września zdecydował się na „zwija-
nie” frontu od północy i jak najszybsze odwrót na południo-
wy wschód Polski. W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 
1939, Warszawa 2001, s. 54

14 W. Włodarkiewicz, Lwów 1939, Warszawa 2003, s. 77–101; 
R. Hargreaves, Blitzkrieg w Polsce wrzesień 1939, Warszawa 
2009, s. 269–285

wił objąć bezpośrednie dowództwo nad dywizjami Armii 
„Karpaty” pod Przemyślem i o świcie 13 września, wraz 
z trzema oficerami swego sztabu, odleciał do Przemy-
śla. Jednak kolejne dni jednoznacznie wykazały, że była 
to decyzja błędna, która pozbawiła gen. Sosnkowskiego 
możliwości dowodzenia wojskami Frontu Południowego.

Marsz. Śmigły-Rydz 13 września ograniczył przygo-
towywaną obronę do obszaru pogranicza rumuńskiego 
oraz zrezygnował ze zwartego odwrotu całości Woj-
ska Polskiego15. Podpisał Wskazówki ogólne do działa-
nia w Małopolsce Wschodniej w celu utworzenia obrony 
wzdłuż Dniestru i Stryja i utrzymania połączeń z Rumu-
nią. Gen. Sosnkowski oddziałami z pobliskich garnizonów 
powinien osłonić wszystkie przeprawy przez wymienio-
ne rzeki. Trzy dywizje piechoty spod Mościsk i wojska 
przybywające do Lwowa zamierzano wycofać i wzmocnić 
nimi tworzoną obronę, a do obrony Lwowa i Przemyśla 
przewidywano jedynie niezbędne załogi, aby oba miasta 
stanowiły oparcie dla wycofujących się wojsk. Dowódca 
Frontu Południowego otrzymał do dyspozycji 10 Bryga-
dę Kawalerii. Przedmoście rumuńskie ostatecznie mia-
ło powierzchnię ok. 15 tys. km

2
, tj. blisko 4% Polski16.

Gen. Fabrycy otrzymał rozkaz Naczelnego Wodza ob-
jęcia dowództwa obrony przedmościa rumuńskiego, jego 
zastępcą mianowano gen. bryg. Gustawa Paszkiewicza. 
Do dyspozycji gen. Fabrycego oddano grupę „Stryj” gen. 
bryg. Stefana Dembińskiego i grupę „Dniestr” gen. bryg. 
Maksymiliana Milana–Kamskiego. Łącznie armia „Karpa-
ty” liczyła siedemnaście tys. żołnierzy, bez artylerii17 oraz 
broni przeciwpancernej. 17 września pod Stanisławów 
przybył 21 Batalion Pancerny, uzbrojony w czołgi R-3518. 
Na pograniczu rumuńskim znajdowała się większość pol-
skiego lotnictwa, które jednak z powodu braku paliwa, 
bomb, amunicji i części zamiennych, nie mogło skutecznie 
działać, a także formacje tyłowe i zapasowe (37 ośrod-
ków zapasowych), ochrony granic i Policji Państwowej.

O nikłości sił polskich na przedmościu rumuńskim 
świadczy obsada przygotowywanej obrony: główne siły 
grupy „Stryj”, składające się zaledwie z 6 batalionów 
piechoty, otrzymały rozkaz obsadzenia Stryja i 80-ki-
lometrowego frontu wzdłuż rz. Stryj do Dniestru, 
a na pozostałym 200-kilometrowym odcinku zamierza-
no użyć zaledwie 4 batalionów piechoty19. Ocena poło-
żenia w przeddzień agresji ZSRR na Polskę wskazywała 
na możliwość zorganizowania trwałego oporu na obsza-
rze przedmościa rumuńskiego, na co wpłynęło rozbicie 
pułku SS „Germania” pod Jaworowem oraz obserwo-
wane na całym froncie zwolnienie tempa natarcia przez 
oddziały pancerne i zmotoryzowane przeciwnika z po-
wodu braku paliwa20.

57 Dywizja Piechoty i 5 Dywizja Pancerna Wehr-
machtu 17 września uderzyły na Drohobycz i Stryj, dążąc 

15 W. Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej…, s. 582–583
16 J. Jaklicz, 17 września w Sztabie Naczelnego Wodza, „Zeszyty Hi-

storyczne” 1967, z. 12, s. 140
17 AIPiMGS, sygn. B.I.60/A, k. 29, Relacja gen. bryg. G. Paszkiewi-

cza, zastępcy dowódcy armii „Karpaty”. W Stanisławowie 16 
IX 1939 dowództwo armii „Karpaty” dysponowało 27 arma-
tami 75 mm i baterią artylerii ciężkiej, część dział skierowano 
do grupy „Dniestr”

18 AIPiMGS, sygn. B.I.104/C, k. 5, Relacja mjr. J. Łuckiego, dowód-
cy 21 Batalionu Pancernego, 8.12.1939 r.

19 W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, s. 75
20 PSZ, t. I, cz. 4, Londyn 1986, s. 502–503; W. Włodarkiewicz, 

Lwów 1939, s. 122–128

do zdobycia Zagłębia Naftowego i uniemożliwienia stro-
nie polskiej ewakuacji do państw neutralnych. Sytuację 
dodatkowo komplikowało rozpoczęcie w drugiej deka-
dzie września walk polsko-ukraińskich na obszarze woje-
wództwa stanisławowskiego, prowadzonych przez stronę 
ukraińską przy pomocy pododdziałów zorganizowanych 
na sposób wojskowy i uzbrojonych21. Do pierwszego wy-
stąpienia doszło w nocy z 12 na 13 września w Stryju, 
który został na krótko opanowany przez 600–700 Ukra-
ińców, do walk doszło też w okolicach Szczerzeca i Mi-
kołajowa oraz w innych miejscowościach województwa 
stanisławowskiego22. Jednak pododdziały wojska i Policji 
Państwowej do 17 września opanowały sytuację, a wystą-
pienia ukraińskie nie zdołały przekształcić się w bardziej 
masowe i na ogół, po początkowym zaskoczeniu strony 
polskiej, były szybko tłumione23. Kres obrony przedmo-
ścia rumuńskiego przyniosła agresja ZSRR, na przed-
moście uderzył najsilniejszy związek operacyjny Frontu 
Ukraińskiego – 12 Armia24.

W realiach drugiej dekady września koncepcja przed-
mościa rumuńskiego miała niewielkie szanse na realiza-
cję, wdrażano ją z ogromnymi trudnościami, brakowało 
sił i środków, do tego część potencjału wojska i więk-
szość Policji musiano zaangażować do tłumienia wystą-
pień ukraińskich. 17 września stanowił kres polskich pla-
nów: od zachodu uderzyły dwie dywizje Wehrmachtu, 
a od wschodu 12 Armia Frontu Ukraińskiego25.

W tej sytuacji polska obrona na przedmościu rumuń-
skim nie mogła być skuteczna, natomiast byłyby skutecz-
ne kilkudniowe działania opóźniające Armię Czerwoną, 
ale ich nie prowadzono z powodu niewydania rozkazów 
przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego.

Ewakuacja polskich naczelnych władz państwo-
wych i wojskowych do Rumunii

Początek agresji ZSRR to uderzenia na nieliczne mo-
sty na granicznym Zbruczu, m.in. w Podwołczyskach26. 
Obronę mostu na Dniestrze w Uścieczku, wyprowadza-
jącego najkrótszą drogą Armię Czerwoną na przedmo-
ście rumuńskie, organizował adiutant pułku KOP „Czort-
ków” kpt. Edward Marzys, a o godz. 19.30 17 września 
most wysadzono27. Pierwszego dnia agresji 13 Korpus 
Strzelecki Armii Czerwonej dotarł do Dniestru na odcin-
ku Żmibrody – Żeżawa, a jego 23 BPanc, po pokonaniu 
Dniestru w bród, zajęła Horodenkę. Postępy Armii Czer-

21 G. Motyka, Postawy wobec konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 
1939-1953 w zależności od przynależności etnicznej, państwo-
wej i religijnej, [w] Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne 
na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953, 
red. K. Jasiewicz, Warszawa 202, s. 286–287

22 AIPiMGS, sygn. A.II24/3, k. 2, Sprawozdanie Informacyjne 
nr 29 Oddziału II Sztabu NW, 16.09.1939

23 W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, s. 99–100
24 Dziennik działań bojowych Południowej Grupy (Armijnej) 

Frontu Ukraińskiego od 17.09 do 23.10.1939 r., [w] Wybór 
dokumentów do agresji 17.09.1939 r., cz. IV, „WPH” 1993, nr 4, 
s. 211–212

25 R. Dalecki, Armia Karpaty w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009, 
s. 390–412

26 Posterunki polskie na moście kolejowym i drogowym zostały 
zaatakowane granatami, a oba mosty opanowane. AIPiMGS, 
sygn. B.I.96/K, k. 1–3, Relacja kpt. S. Mrozka, dowódcy komp. 
odwodowej batalionu KOP „Skałat”.

27 AIPiMGS, sygn. B.I.7b, k. 17–24, Relacja ppłk. dypl. [w 1939 r. 
kpt.] W. Chocianowicza, oficera Oddziału III Sztabu NW 
w kampanii wrześniowej 1939 r., Londyn VII.1960
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Oferta Wypożyczalni Zbiorów Beletrystycznych 
Biblioteki Głównej WAT

Wakacje za nami. Jest to dobry moment, aby 
przybliżyć ofertę i zorientować się w najnowszych 
propozycjach Wypożyczalni Zbiorów Beletry-
stycznych Biblioteki Głównej Wojskowej Akade-
mii Technicznej. Tym bardziej, że sprzyjają również 
okoliczności – w sierpniu wielbiciele książek ob-
chodzili swoje święto: Światowy Dzień Miłośni-
ków Książek.

Wypożyczalnia Zbiorów Beletrystycznych wchodzi 
w skład Oddziału Udostępniania – największej agendy 
Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. 
Łącznie w swoich zasobach posiada blisko 12 tysię-
cy książek, z czego około 4 tysięcy w wolnym dostę-
pie. Wypożyczalnia udostępnia najnowsze i najbardziej 

wartościowe publikacje dostępne na krajowym rynku 
wydawniczym. Zakres tematyczny obejmuje między 
innymi kanon światowej literatury pięknej (klasycznej 
i współczesnej) w językach polskim i angielskim, publi-
cystykę, literaturę faktu i historyczną, reportaże, bio-
grafie, różnego rodzaju encyklopedie i poradniki. Wy-
pożyczalnia posiada również nieznaczny zasób książek 
dla dzieci i młodzieży.

W trakcie roku akademickiego odnotowujemy po-
nad trzy i pół tysiąca wypożyczeń. Każdy 
użytkownik Wypożyczalni Beletrystyki 
posiada osobiste konto czytelnicze. Z na-
szych zbiorów w głównej mierze korzy-
stają studenci oraz pracownicy Wojskowej 
Akademii Technicznej. Blisko dwa tysiące 
pracowników Wojskowej Akademii Tech-
nicznej regularnie korzysta z oferty Wypo-
życzalni Beletrystyki. Niecały tysiąc eme-
rytowanych pracowników WAT cyklicznie 
odwiedza to miejsce i systematycznie wy-
pożycza książki. Drugą w kolejności naj-
większą grupę czytelników stanowią stu-
denci wojskowi oraz cywilni. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że ze zgromadzonego księgo-
zbioru beletrystycznego bez przeszkód 
mogą korzystać również osoby niezwią-
zane z Wojskową Akademia Techniczną, 
tym bardziej, że jest to jedyna tego typu 

placówka na terenie Starego Bemowa. Ponadto Wypoży-
czalnia Zbiorów Beletrystycznych odnotowuje również 
wypożyczenia międzybiblioteczne – udostępnianie mate-
riałów własnych innym bibliotekom w kraju i zagranicą.

W każdym miesiącu beletrystyczna część księgozbio-
ru Biblioteki Głównej jest uzupełniana o około 20 no-
wych pozycji. Ze wszystkimi najnowszymi nabytkami 
można zapoznać się na stronie internetowej Biblioteki 
(www.bg.wat.edu.pl). Zakładka jest na bieżąco uzupeł-
niana o kolejne nowości. Dodatkowo w Sali Katalogowej 
na I piętrze cyklicznie prezentowane są zbiory dostępne 
w Wypożyczalni. Cykl pt.: „Autor miesiąca” przedsta-
wia sylwetki literackie najpopularniejszych pisarzy kra-
jowych i zagranicznych. W skład ekspozycji wchodzą 
książki wybranego autora dostępne w Wypożyczalni 
Beletrystyki. Każda wystawa jest zaopatrzona również 
w wyselekcjonowane informacje: biogram, charaktery-
stykę twórczości, najciekawsze informacje dotyczące 
dorobku literackiego oraz zdjęcia. W sąsiadujących ga-
blotach prezentowane są publikacje najpopularniejszych 
autorów gatunku. Wspólnie, podczas każdej wystawy, 
udaje się zgromadzić i zaprezentować kilkadziesiąt ksią-
żek. Szczegółowe ich omówienia książek można znaleźć 
na naszych profilach w portalach społecznościowych 
(w opisach konkretnych wydarzeń).

Działalność Wypożyczalni Beletrystycznej nie 
ogranicza się wyłącznie do gromadzenia, wypożycza-
nia i prezentowania książek. To także miejsce spotkań 
edukacyjnych i kulturalnych. Od roku organizowane 
są tu (cieszące się dużą popularnością) Spotykania Li-
terackie. 

Znajdują się tu również najpopularniejsze krajowe 
tygodniki opiniotwórcze oraz miejsce, w którym jest 
możliwość zapoznania się z nimi.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Wypoży-
czalni Zbiorów Beletrystycznych i życzymy wielu lite-
rackich odkryć!

Anna Peszel

wonej zagroziły odcięciem Wojsku Polskiemu dróg wyco-
fywania do granicy rumuńskiej i węgierskiej oraz stworzy-
ły bezpośrednie zagrożenie dla polskich naczelnych władz 
państwowych i wojskowych, przebywających na przedmo-
ściu rumuńskim28.

Agresja Związku Radzieckiego poważnie skomplikowa-
ła międzynarodową sytuację Polski i spowodowała decyzję 
o ewakuacji jej naczelnych władz państwowych i wojsko-
wych do Rumunii. W aspekcie militarnym zdezorganizo-
wała obronę na froncie przeciw agresji niemieckiej, prze-
rwała przygotowania obronne na przedmościu rumuńskim, 
przyśpieszyła zajęcie przez agresorów terytorium Rzeczy-
pospolitej oraz ograniczyła skalę ewakuacji29.

Wojsko Polskie po wysadzeniu mostów na Dniestrze 
mogłoby na krótko zatrzymać przeciwnika, a następnie, 
wykorzystując walory obronne terenu i rzadką sieć dróg, 
opóźniać jego postępy. Optymalnym rozwiązaniem była 
ewakuacja prezydenta i rządu do Rumunii, z równocze-
snym pozostaniem jeszcze na pograniczu rumuńskim pol-
skich naczelnych władz wojskowych, miałoby to znaczenie 
psychologiczne dla kraju i propagandowe dla zagranicy. Pol-
skie naczelne władze państwowe i wojskowe30 rozpoczęły 
przekraczanie granicy rumuńskiej o godz. 21.00. Ostatecz-
nie zostały one w Rumunii internowane31.

Najdłużej na przedmościu rumuńskim utrzymał się 
w Kutach improwizowany pododdział, dowodzony przez 
mjr. dypl. Henryka Piątkowskiego, który dopiero 21 wrze-
śnia ewakuował się do Rumunii wobec natarcia sowieckich 
czołgów i piechoty32. W sumie do Rumunii ewakuowało 
się 30 tys. żołnierzy, głównie tyłowych formacji wojsk lą-
dowych i lotnictwa, a na Węgry 26 jednostek WP, inter-
nowano 40 382 żołnierzy33. Ewakuacja powiodła się tylko 
tym oddziałom, które znajdowały się w pobliżu granicy lub 
dysponowały transportem samochodowym. Już 20 września 
nad rzeką Stryj spotkały się czołówki sowieckiej 12 Armii 
i XXII Korpusu Armijnego Wehrmachtu, co odcięło WP 
od granicy. Zastrzeżenie może budzić dążenie strony pol-
skiej do ewakuacji uzbrojenia.

Sytuacja geopolityczna Rzeczypospolitej w 1939 r. była 
bardzo trudna, ponieważ nie istniały realne szanse stworze-
nia skutecznego systemu zbiorowego bezpieczeństwa, sojusz 
z jednym z wielkich sąsiadów doprowadziłby do wasalizacji 
Polski i konieczności udziału w cudzej wojnie. Uzbrojenie 

28 W. Włodarkiewicz, Działania 12. Armii Frontu Ukraińskiego 
we wrześniu 1939 roku, „Dzieje Podkarpacia”, t. IV, Krosno 
2000, s. 165–188

29 Sprawozdania informacyjne Oddziału II sztabu Naczelnego 
Wodza nie wzbudzały niepokoju. Sprawozdania informacyjne 
Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza (Dokumenty) Materiały. 
Dokumenty. Źródła. Archiwalia. Kampania wrześniowa 1939 
roku, oprac. A. Suchcitz, z. 2, Londyn 1986, s. 25–98; R. Sze-
remietiew, Czy mogliśmy przetrwać. Polska a Niemcy w latach 
1918-1939, Warszawa 1994, s. 320–322

30 L. Łubieński, Raport złożony komisji gen. Modelskiego do zbadania 
przyczyn klęski wrześniowej, „Zeszyty Historyczne” 1987, z. 81, 
s. 213

31 T. Dubicki, Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 
1939-1941, Łódź 1990, s. 32–33; J. Kirszak, Edward Rydz-Śmi-
gły – tragiczny marszałek, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodo-
wej” 2009, nr 8–9, s. 149–150; J. Kirchmayer, U źródeł polskiej 
niemocy wojskowej, „Mars” 1995, nr 3, s. 130–132

32 Raport mjr. dypl. Henryka Piątkowskiego – komendanta m. Kuty 
z przebiegu działań za czas od 18 do 21.09.1939 r., „Przegląd 
Kawalerii i Broni Pancernej” 1987, nr 126, s. 1–13, PSZ, t. I, 
cz. 4, s. 589–590; T. Dubicki, K. Spruch, Przedmoście Rumuńskie. 
Wrzesień 1939, Częstochowa 2000, s. 138–148

33 Dane z 11.X.1939. I. Lagazi, Uchodźcy polscy na Węgrzech w la-
tach II wojny światowej, Warszawa 1980, s. 23

WP na ogół było nowoczesne, jednak przeciwnicy posiadali 
przewagę ilościową, szczególnie w broni pancernej, lotnic-
twie i poziomie motoryzacji. Gdyby nie polskie błędy, dys-
proporcje te mogłyby być mniejsze. Polskie przygotowania 
wojenne zdeterminowane zostały przez czynniki politycz-
ne i naciski sojuszników, w konsekwencji były spóźnione 
i niepełne. Polska, mimo rażącej różnicy potencjałów, nie 
przyjęła niemieckich żądań i stawiła opór, w ten sposób 
przerwała pasmo bezkrwawych podbojów Niemiec. Skło-
niło to Wielką Brytanię i Francję do wypowiedzenia wojny 
III Rzeszy, ale nie do aktywnych działań wojskowych, które 
mogłyby uratować Polskę.

W drugiej dekadzie września polskie naczelne władze 
wojskowe rozpoczęły realizację koncepcji organizacji obro-
ny na przedmościu rumuńskim, położonym za osłoną rzek 
Dniestr i Stryj, w oparciu o sojuszniczą Rumunię i neutralne 
Węgry. Jej realizacja – do 17 września 1939 r. – przebiega-
ła z ogromnymi trudnościami, a załamała się po rozpoczę-
ciu agresji ZSRR na Polskę. Zróżnicowane oceny dotyczą 
przyczyn przyjęcia przez stronę polską jednowariantowej 
koncepcji prowadzenia wojny, jako koalicyjnej z jednym 
przeciwnikiem – Niemcami oraz niedostrzeżenia przygo-
towań wojennych Związku Radzieckiego i decyzji, doty-
czących agresji sowieckiej, podjętych przez kierownictwo 
polityczne i wojskowe Rzeczypospolitej 17 września na ru-
muńskim pograniczu.

Samotna wojna była z góry przegrana z uwagi na prze-
wagę przeciwników, jednak gdyby strona polska popełni-
ła mniej błędów, m.in. na etapie planowania operacyjnego, 
to opór trwałby dłużej, straty agresorów byłyby większe, 
a styl przegranej inny. Niedopracowanie planu operacyjne-
go Zachód wywarło negatywny wpływ na przebieg działań 
strony polskiej, m.in. nie powiodła się realizacja głównego 
założenia – nie dać się rozbić, wycofując główne siły Wojska 
Polskiego za cenę utraty części terytorium do czasu roz-
poczęcia ofensywy przez zachodnich sojuszników. Rachu-
by kierownictwa państwa i sił zbrojnych Rzeczypospolitej 
na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii oraz na neutralność 
Związku Radzieckiego całkowicie zawiodły, a Polska zo-
stała zmuszona do prowadzenia samotnych działań obron-
nych bez pomocy sojuszników (zamiast wojny koalicyjnej), 
do tego przeciwko dwom przeciwnikom na dwóch frontach. 
W dodatku w1939 r. nie wszyscy wyżsi dowódcy Wojska 
Polskiego zdali pozytywnie wojenny egzamin. Pełniejszy do-
stęp do źródeł oraz bardzo zaawansowany stan badań nad 
dziejami kampanii polskiej 1939 r. powinny sprzyjać proce-
sowi stopniowego eliminowania mitów i uproszczeń doty-
czących tego bardzo ważnego obszaru historii wojskowości 
polskiej. Niektóre doświadczenia kampanii polskiej mają – 
jak się wydaje – charakter ponadczasowy i uniwersalny.

Wojciech Włodarkiewicz
43SPIS TREŚCI
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ORCID – sposób identyfikacji naukowców
Posiadanie dorobku naukowego jest jednym 

z najważniejszych celów dla pracowników nauko-
wych. W systemie komunikacji naukowej ważne 
jest, aby wszystkie publikacje były widoczne oraz 
aby nie było wątpliwości, kto jest autorem danej 
pracy. Narzędziem, które ułatwi identyfikację oraz 
uporządkuje posiadany dorobek naukowy jest OR-
CID czyli Open Researcher and Contributor ID.

ORCID to międzynarodowa organizacja non-profit, 
której zadaniem jest prowadzenie otwartego światowego 
rejestru unikalnych identyfikatorów dla naukowców i ba-
daczy oraz współpraca ze środowiskiem naukowym 
w celu włączenia ORCID do ogólnego obiegu informacji, 
jako głównego elementu powiązania publikacji i działal-
ności naukowej autorów prac. ORCID tworzą przedsta-
wiciele środowisk naukowych (Harvard University, Cor-
nell University) i wydawców (Wiley-Blackwell, Thomson 
Reuters, Elsevier, Nature).

Identyfikator ORCID (ORCID ID) jest to unikatowy 
numer, który składa się z 16 cyfr, podzielonych na 4 czę-
ści, nie zawiera on żadnych informacji semantycznych, ta-
kich jak np.: kod kraju, z którego pochodzi użytkownik. 
Numer ORCID i profil użytkownika umożliwiają:
•	 rozwiązanie problemu identyfikacji autorów o ta-

kim samym imieniu i nazwisku, po zmianie nazwiska, 
z różnymi afiliacjami

•	 uporządkowanie i linkowanie wszystkich publikacji, 
realizowanych projektów i grantów naukowca,

•	 automatyczną wymianę danych między profilami na-
ukowca miedzy innymi w bazach Web of Science (Re-
asercherID) czy Scopus. 

ORCID cieszy się coraz większą popularnością 
w świecie naukowym. Obecnie (stan na dzień 8.09.2017 r.) 
zarejestrowanych jest ponad 3,8 milionów użytkowni-
ków. Zaczyna być wykorzystywany nie tylko przez sa-
mych naukowców, ale również przez wydawców oraz 
organizacje wspierające badania naukowe, którzy proszą 
o identyfikator ORCID przy elektronicznym przesyłaniu 
artykułu lub umieszczeniu go we wniosku grantowym. 
Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych do za-
rejestrowania się na platformie ORCID.

Aby otrzymać ORCID ID należy założyć profil użyt-
kownika na platformie ORCID (https://orcid.org/register). 
Profil jest bezpłatny i jest przeznaczony zarówno dla osób 
indywidualnych, jak i instytucji, które mogą aktualizować 
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