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ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

Jak co roku, w Dzień Wszystkich Świętych, społeczność Wojskowej Akademii Technicznej pamięta o zmarłych – rektorach,
profesorach, generałach Wojska
Polskiego, oficerach i podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej, oddając Im hołd w miejscach spoczynku.

31 października, w ramach programu
„Żołnierska Pamięć”, kształtującego historyczną i patriotyczną świadomość
obywatelską, studenci Wojskowej Akademii Technicznej posprzątali wybrane
miejsca upamiętniające czyn zbrojny żołnierza polskiego.
1 listopada podchorążowie Wojskowej
Akademii Technicznej, kierowani potrzebą serca, wystawili posterunki honorowe i zapalili znicze przy pomnikach

Tygodnie przed nadchodzącym okresem
świąteczno-noworocznym bywają nerwowe.
Wszyscy chcemy zdążyć
„zamknąć rok”, nadrobić
zaległości, a do tego kupić prezenty, wysprzątać mieszkania,
wybrać choinkę, odwiedzić rodzinę…
Pytanie: kiedy odpocząć?
Zwiększona ilość stron w bieżącym numerze pokazuje, że społeczność WAT-owska w pełni zasługuje na wypoczynek, o czym świadczy
ilość i waga opisanych wydarzeń (obchody świąt państwowych, zrealizowane konferencje, podpisane porozumienia, wynalazki…) – tych szczególnych,
nie należy jednak zapominać o codziennej, „niemedialnej” pracy. O jej jakości świadczą między innymi wyróżnienia i nominacje, którymi uhonorowano
naukowców, żołnierzy i pracowników,
naszych sportowców oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, którym rektora-komendanta płk. dr. hab.
inż. Tadeusza Szczurka odznaczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda. Wszystkim należą się serdeczne
gratulacje!
Życzę Państwu rodzinnych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, znalezienia chwili dla siebie
i korzystania z wypoczynku w nadchodzącym wolnym czasie oraz samych
sukcesów (i realizacji noworocznych
postanowień) w Nowym 2018 Roku.
W wolnym czasie polecam lekturę nowego numeru „Głosu Akademickiego”.
Hubert Kaźmierski

skiego, gen. bryg. Henryka Antoszkiewicza, gen. bryg. Floriana Grabczyńskiego,
gen. Kazimierza Tomaszewskiego, płk.
Wincentego Wnuka, plut. pchor. Dariusza Koniecznego. Podchorążowie wystawili posterunek i zapalili znicze również
przy pomniku Żołnierzy Wyklętych,
tablicy upamiętniającej płk. Bernarda
Adameckiego oraz pomniku Witolda Pileckiego.
Aleksander Stańkowski

i mogiłach na cmentarzu wojskowym
na warszawskich Powązkach: kwaterze
powstańców 1863 roku, kwaterze powstańców wielkopolskich i śląskich, pomniku przywódców AK, pomniku ofiar
obozów koncentracyjnych, pomniku
Gloria Victis. Pamięć uczczono, zapalając
znicze na grobach: gen. dyw. Aleksandra
Grabowskiego, gen. dyw. Sylwestra Kali-

PAMIĘĆ O OLSZYNCE GROCHOWSKIEJ
Uroczystość, jak co roku, rozpoczęła się
złożeniem wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą orędowników i budowniczych Alei Chwały i ołtarza polowego przy pomniku bitwy o Olszynkę
Grochowską. Następnie uczestnicy
obchodów przemaszerowali do miejsca, gdzie odbyła się główna część obchodów rocznicowych. Podchorążowie
WAT wystawili wojskową asystę honorową z pocztem sztandarowym Akademii oraz posterunki honorowe pod
dowództwem kpt. Mateusza Machnia,
a oprawę muzyczną zapewniła warszawska Orkiestra Wojskowa. Następnie
rozpoczęła się msza święta koncelebrowana w intencji obrońców Ojczyzny.
Odegraniem hymnu RP rozpoczęto
część patriotyczną uroczystości. Odczytano list od Marszałka Sejmu Marka
Kuchcińskiego. Głos zabrała Magdalena Merta – przedstawicielka Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
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wanych, przemówienie okolicznościowe
wygłosił prezes Kręgu Pamięci Narodowej, poseł na Sejm RP Andrzej Melak.
Podchorąży Kacper Waślicki odczytał
apel pamięci. Po słowach apelu, pełną
skupienia ciszę przerwały wystrzały
salwy honorowej, która uczciła pamięć
bohaterów. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek
kwiatów przed pomnikiem poległych.
Dariusz Kania

Fot. Jak Kieras; Mateusz Słomka; Kacper Pawlak

26 listopada br., w Olszynce Grochowskiej, delegacja Wojskowej
Akademii Technicznej, na czele z JM Rektorem-Komendantem
WAT płk. dr. hab. TadeuszemSzczurkiem, wzięła udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Krąg Pamięci Narodowej, obchodach 187 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.
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Zdjęcie na I okładce: obchody Dnia Podchorążego w Belwederze
(fot. Grzegorz Rosiński)
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Dzień WAT w Grodzisku Mazowieckim...

infrastruktury portu lotniczego niezbędne do bezpiecznego wykonywania startów, lądowań i obsługi samolotów rożnych typów. Omówiono przykłady największych
lotnisk na świecie, w Europie i Polsce.
Największe zainteresowanie słuchaczy i żywą dyskusję wzbudził temat przewidywanej lokalizacji centralnego
lotniska dla Polski w Baranowie, bardzo istotny dla społeczności lokalnej. Prelegent przedstawił, w jakim czasie
będą realizowane poszczególne etapy budowy lotniska
i kiedy przewidywane jest oddanie do eksploatacji. Omówione zostały wady i zalety mieszkania w rejonie lotniska,
korzyści dla regionu, wpływ infrastruktury lotniskowej
na okolicę oraz oddziaływanie hałasu lotniczego i samolotu na środowisko. Słuchacze dowiedzieli się o koniecznych zmianach w infrastrukturze drogowej na odcinku
lotnisko Warszawa – lotnisko Łódź oraz konieczności
modyfikacji przechodzącej obok Centralnej Magistrali
Kolejowej. Wykład oceniono jako bardzo interesujący.
Wyjazd przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej do Grodziska Mazowieckiego należy uznać

W dniu 18.10.2017 r. Dział Spraw Studenckich
Wojskowej Akademii Technicznej, wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim zorganizował w szkole dzień
WAT. Współpraca Zespołu Szkół z WAT zaowocowała kolejnym zorganizowaniem dniem naszej
uczelni w szkole.
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za szczególnie udany ze względu na duże zainteresowanie tematyką przedstawioną przez naszych pracowników, a także okazaną nam przychylność i serdeczność.
Wiesław Szczygielski

...w „Bryle”...
W dniu 26 października 2017 r. w Technikum
Budowlanym nr 5 im. prof. Stefana Bryły gościli nauczyciele akademiccy i studenci Wojskowej
Akademii Technicznej. W ramach „Dnia z WAT”
młodzież wszystkich klas uczestniczyła w licznych
warsztatach i wykładach panelowych przygotowanych przez pracowników uczelni. Tematyka zajęć
była różnorodna: od kartowania form terenowych
po zastosowanie technik biometrycznych. Jednak
w szkole noszącej imię słynnego polskiego konstruktora, twórcy pierwszego na świecie spawanego mostu, największym zainteresowaniem cieszyły
się wykłady związane z kształceniem zawodowym.

Fot. Wiesław Szczygielski

Uczniowie wysłuchali wykładu dr. inż. Bogdana Uljasza z Instytutu Telekomunikacji – Zakład Radiokomunikacji Wydziału Elektroniki Dlaczego telewizja cyfrowa?
W ramach lekcji przeprowadzonej z uczniami klasy informatycznej przedstawiono zagadnienia związane z telewizją cyfrową. Na wstępie została omówiona historia
telewizji od momentu odkrycia efektu fotoelektrycznego
do pierwszej transmisji sygnału telewizyjnego w postaci
binarnej. Aby uczniowie zrozumieli, dlaczego telewizja
jest cyfrowa, omówiono właściwości oka i jego wpływ
na parametry techniczne obrazu: rozdzielczość, kształt,
format, kontrast, barwa, nasycenie. Udowodniono, dlaczego dobrano takie a nie inne parametry przekazywanego obrazu ruchomego. Omówiono sposób analizy
i syntezy obrazu. Przedstawiono metody kompresji obrazu, skupiając się na kompresji bazującej na obiektach.
Wskazano nowe standardy w telewizji oraz korzyści
z ich wprowadzania
Mgr inż. Mariusz Radzimierski z Instytutu Pojazdów
Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego
wygłosił wykład nt.: Co się dzieje podczas wypadku drogowego?, który obejmował problematykę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz ich skutki. Odtworzono
scenariusze wybranych wypadków, z uwzględnieniem
zjawisk towarzyszących poszczególnym etapom zdarzeń.
Omówiono przykładowe układy i elementy konstrukcji pojazdów mające wpływ na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób. Zaprezentowano wybrane rodzaje
badań, prowadzonych z użyciem manekinów, służących
do analizy i opisu zdarzeń drogowych oraz ich skutków.
Przedstawiono przykłady kampanii promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego w innych krajach. Wykład
ten cieszył się największym zainteresowaniem wśród
uczniów szkoły.
Dr inż. Bogdan Wojewódzki z Katedry Budownictwa
Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji przeprowadził wykład na temat
Problemy budowy i eksploatacji lotnisk w Polsce i na świecie.
W ramach prelekcji omówiono następujące zagadnienia:
historia rozwoju nawierzchni lotniskowych, lotnisko i jego
elementy, ruch lotniczy w Polsce i na świecie, rozwój sieci
lotnisk w Polsce, CPL (centralny port lotniczy) – wybór
lokalizacji w Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego.
Na tle rozwoju techniki lotniczej przedstawiono zmiany
typów i konstrukcji nawierzchni lotniskowych od darniowej do betonowej. Przedstawiono najważniejsze elementy

Fot. Wiesław Szczygielski

Nasi pracownicy zorganizowali cykl wykładów dla
uczniów tej szkoły. Uczniowie zostali zapoznani przez
mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich z zasadami rekrutacji do WAT. Bardzo interesujące okazało się spotkanie ze studentem WAT,
szer. pchor. Norbertem Cwalińskim, który opowiedział o szczegółach studenckiego życia podchorążego.
Dalsza część dnia miała charakter warsztatowy i dotyczyła kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Obecnie wykorzystywane sieci teleinformatyczne oferują
liczne usługi: począwszy od przeglądania stron WWW
a skończywszy na prowadzeniu wideokonferencji. Jest
to możliwe dzięki zastosowaniu wielu technik i technologii sieciowych oraz systemowych. Poprawności
funkcjonowania tak złożonego środowiska – zwanego powszechnie jako cyberprzestrzeń – wymaga nie
tylko wysokiej zdatności technicznej, lecz również zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności, jakości
i bezpieczeństwa. Dlatego też nauczyciel akademicki,
wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, zaprezentował
uczniom prezentację pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zasadniczym jej celem było przedstawienie
głównych determinant warunkujących poprawność
realizacji usług między uprawnionymi użytkownikami
cyberprzestrzeni w obecności zagrożeń środowiskowych. Wykład zaangażował uczniów dostrzegających
istotne i liczne – powiązane ze sobą –zagadnienia, tj.:
standaryzację urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika i nadzorowanych przez administratora, wymianę danych w ramach realizacji usług z wykorzystaniem
przetwarzania w chmurze, implementację przyszłościowych technik i technologii, cykl życia problemu
w sieci, wieloaspektowość polityki bezpieczeństwa,
kompleksowość i warstwowość ochrony, możliwość
oceny poziomu bezpieczeństwa poprzez parametryzację i wartościowanie, multimedialne środowisko
diagnostyczne – test bed, fokusowanie eksploracji
bezpieczeństwa itp. Wykładowca pokazał najnowsze
rozwiązania i ciekawostki z dziedziny informatyki i telekomunikacji mające zastosowanie w przedmiotowym
zakresie tematycznym. Uczniowie brali czynny udział
w czasie trwania całego wykłady poprzez zadawanie
treściwych pytań i przytaczanie własnych doświadczeń. A po wykładzie wielu z nich prowadziło dalszą
konwersację związaną z „nowinkami” mogącymi mieć
zastosowanie w najbliższej przyszłości. Reasumując,
spotkanie dr. hab. inż. Dariusza Laskowskiego prodziekana ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki z młodzieżą, cieszyło się dużym zainteresowaniem
a przekazywane w syntetyczny i zrozumiały sposób
skomplikowane zagadnienia związane z bezpieczeństwem były łatwo rozumiane przez uczniów. Wielu
z nich deklarowało chęć zdobywania kolejnej wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Uczniowie zostali zapoznani, przez mgr inż. Wiesława Szczygielskiego z Działu Spraw Studenckich, z zasadami rekrutacji do WAT. Każdy mógł zasięgnąć informacji
o kierunkach kształcenia, kryteriach rekrutacji i specyfice
studiowania w wojskowej uczelni technicznej. Na wszystkie pytania uczniów chętnie odpowiadali zarówno pracownicy, jak i studenci. Bardzo interesujące okazało się
spotkanie ze studentem WAT, st. szer. pchor. Norbertem
Klejnerm, który podzielił się wrażeniami ze studenckiego życia podchorążego.
Uczniowie wysłuchali wykładu mgr. inż. Michała
Mierzwiaka z Zakładu Hydrometeorologii Wojskowej
i Systemów Informacji Geograficznej, Wydziału Inżynierii
Lądowej i Geodezji pt. Kartowanie form terenowych – od pomiarów geodezyjnych do modeli 3D. Wykład miał na celu
przybliżenie uczniom, co jest przedmiotem geodezji jako
nauki oraz jakimi zagadnieniami zajmują się poszczególne
jej działy. Podczas prelekcji słuchacze mogli dowiedzieć
się, jak dokonuje się pomiarów geodezyjnych, jak ewoluowały techniki pozyskiwania danych o powierzchni Ziemi
oraz o tym, w jaki sposób najnowocześniejsze osiągnięcia
techniki są wykorzystywane w geodezji. Przedstawione
zostały również liczne zastosowania efektów prac geodetów w różnych dziedzinach gospodarki i życia.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Dr hab. inż. Stefan Owczarek z Katedry Budownictwa
Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej przestawił wykład
nt. Jak zbudować dom energooszczędny. Omówiono wymagania techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem norm
cieplnych stawianym budynkom. Przedstawiono związek
pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym i ideą oszczędzania energii w budownictwie. Omówiono dyrektywy UE i zarządzenia krajowe w zakresie projektowania
budynków o niskim zużyciu energii. Podano klasyfikacje
ze względu na energochłonność i energooszczędność.
Omówiono zasady projektowania budynków energooszczędnych jako spełniających trzy warunki: podwyższonej izolacyjności, wykorzystujące energie dostępną
z promieniowania słonecznego i posiadające zwartą bryłę.
Zaprezentowano przykłady budynków wzorcowych zrealizowanych w Europie. Budynek energooszczędny jest
to obiekt, który ma mniejsze zapotrzebowanie na ciepło
od budynku uważanego za standardowy (zgodnie z aktualnymi regulacjami). Przytoczono wymagania w zakresie
charakterystyki obudowy budynku i wskaźników zapoSPIS TREŚCI
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z problematyką biometrii jako dziedziny nauki zajmującej
się ustaleniem tożsamości człowieka na podstawie tego,
co w nim niepowtarzalne: unikatowości wyglądu, cech fizycznych i sposobu zachowania. Tematyka wykładu dotyczyła coraz popularniejszych systemów biometrycznych
i była próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego to akurat
biometria, w dobie rosnącej ilości haseł, staje się aktualnie najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziem
służącym do identyfikacji człowieka. Prelegentka przekonywała, że najlepszy identyfikator to taki, który mamy
zawsze przy sobie i który jednoznacznie wskazuje naszą
tożsamość. Jednocześnie nie może on zostać pożyczony, skradziony czy zapomniany, a jego podrobienie jest
praktycznie niemożliwe. Wykład uzupełniony był dodatkowo o materiały filmowe przedstawiające realną pracę
systemów biometrycznych w różnych miejscach użyteczności publicznej, głównie na lotniskach w celu skrócenia
odpraw granicznych. Uczniowie zaznajomili się również
z pojęciem multibiometrii jako biometrii w rozumieniu
wielu biometryk, wielu umiejscowień, wielu odczytów
bądź też wielu rejestratorów. W trakcie wykładu oraz
po jego zakończeniu (w kuluarach) pojawiało się wiele
pytań dotyczących szczegółów technicznych prezentowanych technik biometrycznych, zarówno ze strony
uczniów, jak i nauczycieli. Szczególnie interesujący dla
uczniów był problem rozróżnialności biometryk w przypadku bliźniąt jednojajowych.

Prowadzone przez wykładowców zajęcia wzbogacane były prezentacjami multimedialnymi, które skłaniały
do ożywionej dyskusji. Ten niezwykły dzień przyniósł
wiele korzyści zarówno uczniom Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły, jak i całej społeczności szkolnej.
Oprac. Wiesław Szczygielski
Halina Matuszewska

...i w „Szumanie”
Współpraca Zespołu Szkół nr 59 im. Roberta
Schumana w Warszawie zaowocowała zorganizowaniem, przez Dział Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej wspólnie z dyrektorem
ZS nr 59, dnia naszej uczelni w ZS nr 59, który odbył się 7 listopada 2017 r. Nasi pracownicy
przeprowadzili cykl wykładów a mgr inż. Wiesław
Szczygielski z Działu Spraw Studenckich zapoznał
uczniówz zasadami rekrutacji do WAT. Szer. pchor.
Mikołaj Popis opowiadał o studiach wojskowych
i życiu podchorążego.

Fot. Wiesław Szczygielski

między krokwiami. Czasem przy modernizacji budynku
ze ścianami z warstwą pustki powietrznej można stosować izolację wprowadzaną w pustkę w stanie płynnym.
Ograniczenie strat przez wentylację uzyskuje się
przez odzysk ciepła ze zużytego powietrza przed wyrzuceniem go na zewnątrz budynku. Dzieje się to w wymienniku ciepła zwanym rekuperatorem. W większych
budynkach – takich jak urzędy, centra handlowe, szpitale – rekuperator może mieć też inne funkcje, na przykład
osuszania, nawilżania i chłodzenia powietrza. Wtedy takie
zespolone urządzenie nazywa się centralą wentylacyjną.
Zwiększanie zysków ciepła słonecznego osiąga się
poprzez odpowiednią architekturę budynku. W ogólności od strony lepiej nasłonecznionej, czyli południowej
i południowo-zachodniej, projektuje się większe okna.
Trzeba jednak uważać na niebezpieczeństwo przegrzania budynku w okresie letnim. Ideałem byłoby zwiększanie powierzchni okien zimą i zmniejszanie latem. Można
to osiągnąć poprzez stosowanie na okna przesłon ruchomych lub stałych – nachylonych pod takim kątem, aby
przepuszczały promienie zimą, kiedy słońce jest nisko
nad horyzontem i blokowały latem, kiedy jest wysoko.
Oddzielnym sposobem na zmniejszanie zapotrzebowania jest stosowanie odnawialnych źródeł energii.
W budynkach jednorodzinnych są to przeważnie kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej.
W kolektorach następuje absorbcja promieniowania
słonecznego, które podgrzewa wodę krążącą w rurkach
wymiennika. Powierzchnia kolektorów dla domu jednorodzinnego wynosi zwykle od 2 do 4 m2 . Możliwa jest
też produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Urządzenia do tego celu zwane są ogniwami
fotowoltaicznymi lub potocznie bateriami słonecznymi.
Dla celów budownictwa jednorodzinnego stosuje się instalacje o mocy od 0,5 do 3 kW. W większych instalacjach do generacji energii elektrycznej można zastosować turbiny wiatrowe.
Dr inż. Dorota Węgłowska z Zakładu Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii zapoznała uczniów
z podstawami widzenia stereoskopowego oraz metodami
zobrazowania 3D. Uczniowie próbowali zobaczyć obrazy przestrzenne ze stereogramów oraz oglądali filmy 3D
przez okulary anaglifowe. Słuchacze zapoznali się również
z budową wyświetlaczy ciekłokrystalicznych i rodzajami
efektów elektrooptycznych występującymi w telefonach
komórkowych oraz – za pomocą polaryzatorów liniowych – mogli sprawdzić rodzaj efektu występującego
w posiadanych smartfonach. Uczniowie dowiedzieli się
o wadach i zaletach widzenia przestrzennego uzyskanego poprzez okulary anaglifowe, polaryzacyjne oraz aktywne (migawkowe). Zapoznali się również z wyświetlaczami prezentującymi obraz w trzech wymiarach, tj.
wolumetrycznymi (opartymi na efekcie peppers-ghost).
Słuchacze dowiedzieli się również o wpływie sztucznie
wywoływanego widzenia stereoskopowego na zdrowie
oraz możliwości wykorzystania zobrazowania 3D poza
rozrywką (m.in. w geodezji, medycynie, nauce). Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, a uczniowie aktywnie uczestniczyli w wykładzie i z dużą ciekawością
zadawali szereg dociekliwych pytań.
Dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz z Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki przedstawiła wykład pt. Zastosowanie technik biometrycznych
w procesie identyfikacji tożsamości. Słuchaczy zapoznano

Fot. Wiesław Szczygielski

trzebowania na energię, obecne i w pespektywie następnych dziesięciu lat. Z powodu tendencji do zaostrzania
wymagań, budynek, który był energooszczędny na przykład w roku 2000, obecnie może już nie być za taki uważany. Spełnienie tych wymagań powoduje konieczność
ciągłego doskonalenia konstrukcji, materiałów, instalacji
i technologii wykonania. Przedstawiono definicję budynku zgodnie z prawem budowlanym: jest to obiekt trwale
związany z gruntem, wydzielony przegrodami budowlanymi i posiadający fundamenty i dach. Etapy budowy budynku to poziom zero, stan surowy otwarty, stan surowy
zamknięty, stan developerski i stan „pod klucz”. Przypomniano definicje jednostek energii i mocy w układzie SI.
Zgodnie z warunkami technicznymi aktualne maksymalne zużycie energii przez budynek jednorodzinny może
wynosić 95 kWh/(m2 rok). Drogi, przez które tracone
jest ciepło z budynku to przenikanie przez ściany i unoszenie z powietrzem wentylacyjnym. Procentowo straty te w budynku jednorodzinnym rozkładają się orientacyjnie: 20% przez ściany zewnętrzne, 15% przez dach,
20% przez okna i drzwi, 10% przez posadzkę na gruncie
i 35% przez wentylację. Zyski ciepła w budynku pochodzą
zaś z energii słonecznej wpadającej przez okna i zysków
wewnętrznych (mieszkańcy i wszystkie procesy, w których wydziela się ciepło, na przykład pranie i gotowanie).
Zapotrzebowanie ciepła w budynku jest bilansem
strat i zysków. Należy zatem dążyć do ograniczania strat
i zwiększania zysków. Ograniczanie strat osiągamy przez
izolację ścian budynku i stosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Przedstawiono materiały izolacyjne stosowane w budownictwie, a więc styropian, wełnę mineralną, pianki
poliuretanowe i inne. Najczęściej izolację mocuje się
do ścian w postaci płyt na specjalne kleje i pokrywa
tynkiem. Ściany budynku zwykle są izolowane od strony zewnętrznej, jednak w szczególnych przypadkach
mogą być izolowane od strony wewnętrznej. Dzieje się
tak na przykład w budynkach zabytkowych, w których
nie wolno zmieniać wyglądu elewacji. Izolacja budynku
od wewnątrz wymaga specjalnych materiałów, które zabezpieczają przed zawilgoceniem. Do izolacji elementów
narażonych na większe obciążenia, jak podłoga czy ściany
fundamentowe, należy stosować materiały o zwiększonej wytrzymałości, jak polistyren ekstrudowany. Izolacje połaci dachowej i stropu nad poddaszem wykonuje
się najczęściej z użyciem wełny mineralnej mocowanej
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Dalsza część dnia miała charakter warsztatowy i dotyczyła kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Uczniowie wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Mateusza Pasternaka,
prodziekana ds. naukowych Wydziału Elektroniki, nt. Jak
zobaczyć coś, czego nie widać. Wykład dotyczył wybranych
problemów oraz współczesnych metod echolokacji. Całość została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich
dotyczyła wykorzystania fal dźwiękowych, zaś druga –
fal elektromagnetycznych w echolokacji. Obok podania
podstawowych zasad działania aparatury echolokacyjnej
przytoczone zostały przykłady zastosowań tej technologii począwszy od przemysłu, poprzez meteorologię, aż
do aplikacji militarnych. Mgr inż. Piotr Kozarzewski z Wydziału Cybernetyki przedstawił wykład nt. Dlaczego więźniowie donoszą, a odśnieżamy zawsze sami? Elementy teorii
gier. W pierwszej części wykładu przedstawiono pojęcia
gry strategicznej. Po formalnym wprowadzeniu definicji
zdefiniowano pojęcie Równowagi Nasha (RN) gry strategicznej. Pojęcie RN, stworzone przez Johna F. Nasha,
zostało w roku 1994 uhonorowane Nagrodą Nobla. Jest
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

stosowane szeroko w wielu dziedzinach życia i nauki,
np. w badaniach socjologicznych, zarządzaniu kapitałem
ludzkim czy psychologii. Powyższe pojęcia zilustrowano
klasycznymi przykładami gier. Na przykładzie słynnej gry
Dylemat Więźnia (oryg. Prisoner’s Dilemma) i znalezionej
w niej RN wyjaśniono mechanizm współpracy przestępcy z prokuratorem – np. w roli świadka koronnego. Gra
Polowanie na Jelenia (oryg. Stag Hunt) posłużyła za wyjaśnienie pewnych mechanizmów łamania umów międzyludzkich, znowu z użyciem RN gry strategicznej. Z kolei
Zamieć Śnieżna (oryg. Snowdrift) i jej RN wyjaśnia, często
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występujące w życiu ucznia, asymetrie w pracy grupowej. Zjawisko to ma jednak dalece głębsze zastosowania – jest często wykorzystywane w zarządzaniu ludźmi
i rozdzielaniu obowiązków w korporacjach. Tę część wykładu zakończono przykładem prostej gry korelacyjnej,
w której RN nie występuje w strategiach czystych. Był
to pretekst do sformułowania definicji strategii mieszanej (częściowo losowej) i sformułowania twierdzenia
o istnieniu RN w strategiach mieszanych dla dowolnej
skończonej gry strategicznej. Jakkolwiek dowód tego
twierdzenia dalece wykraczał poza możliwości słuchaczy, naszkicowano kluczowe punkty i zasygnalizowano
nietrywialność tego, bardzo prostego w sformułowaniu,
faktu. W drugiej części wykładu omówiono gry koalicyjne. Po formalnym wprowadzeniu definicji takiej gry, wraz
z towarzyszącą jej funkcją wypłat, przedstawiono trudności z podziałem zysku wśród koalicjantów na klasycznym
przykładzie trzyosobowej gry „w rękawiczkę”. W efekcie
zaprowadziło to do sformułowania definicji jądra (oryg.
kernel, w literaturze polskojęzycznej często „rdzeń”) gry
koalicyjnej. Na trzech przykładach wyjaśniono, że jądro
gry koalicyjnej może być niekiedy nieskończone lub puste. W efekcie nie jest to zawsze pojęcie odpowiednie
do podziału zysków z koalicji. Wprowadzono zatem definicję Wartości Shapleya (WS) oraz pokazano efektywne metody jej obliczania. W tym miejscu warto dodać,
że pojęcie WS, sformułowane już w 1953 roku, znajduje bardzo szerokie zastosowania w ekonomii. Okazuje
się na tyle ważne, że w roku 2012 Lloyd Shapley został
uhonorowany Nagrodą Nobla z ekonomii. Wykład zakończono dygresją o innych problemach życia codziennego, które są rozwiązywane innymi, znacznie bardziej
złożonymi, metodami teorii gier. Mgr inż. Krzysztof Pa-

AKTUALNOŚCI

WAT wita zagranicznych studentów

nufnik z Wydziału Cybernetyki przedstawił wykład nt.
Kryptologia od starożytności do współczesności. Uczniowie
rozpoczęli od cofnięcia się do początków kryptografii
poznając szyfry Cezara i Vigenera oraz ataki – brutalny
i statystyczny. Przestawiona została maszyna szyfrująca
Enigma, dla której atak statystyczny nie jest zagrożeniem.
Przedstawiony został sposób bezpiecznego ustalania klucza na przykładzie algorytmu wymiany klucza Diffiego
Hellmana. Po ustalenia wspólnego klucza przez dwóch
uczniów, klasa przekonała się o ile trudniej od „zwykłego” logarytmu oblicza się logarytm dyskretny. W drugiej
części zajęć uczniowie poznali różnice między szyframi
blokowymi a strumieniowymi, na przykładzie prostego
szyfru opartego o trzy rejestry przesuwne oraz Data Encryption Standard i Advanced Encryption Standard. Dowiedzieli się również, ze szyfr AES został „złamany” i jak
takie pojęcie definiuje się we współczesnej kryptografii.
Jako ostatni z obiektów kryptograficznych uczniowie poznali funkcje skrótu oraz to, jaką rolę odgrywają w takich rozwiązaniach podpisy cyfrowe czy kryptowaluty.
Na koniec części kryptograficznej uczniowie poznali szyfr
z kluczem jednokrotnym oraz powody, dla których niezbędny jest rozwój kryptografii mimo posiadania tak bezpiecznego szyfru. Uczniowie poznali podstawy działania
kryptowalut na przykładzie Bitcoina oraz dowiedzieli się,
jak bezpiecznie używać tego rodzaju walut. Mgr inż. Mariusz Radzimierski z Instytutu Pojazdów Mechanicznych
i Transportu Wydziału Mechanicznego wygłosił wykład
nt.: Co się dzieje podczas wypadku drogowego. Wykład
obejmował problematykę związaną z bezpieczeństwem
ruchu drogowego. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz ich skutki. Odtworzono scenariusze
wybranych wypadków z uwzględnieniem zjawisk towarzyszących poszczególnym etapom zdarzeń. Omówiono
przykładowe układy i elementy konstrukcji pojazdów
mające wpływ na bezpieczeństwo podróżujących nimi
osób. Zaprezentowano wybrane rodzaje badań, prowadzonych z użyciem manekinów, służących do analizy
i opisu zdarzeń drogowych oraz ich skutków. Przedstawiono przykłady kampanii promujących bezpieczeństwo
ruchu drogowego w innych krajach.
Piknik Naukowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży ponadgimnazjalnej szkoły –
zarówno pod względem prelekcji, jak i oferty edukacyjnej
Wojskowej Akademii Technicznej. Z całą pewnością było
to jedno z najciekawszych wydarzeń tego roku w szkole.

Prorektor ds. kształcenia w WAT – dr hab.
inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT – wręczył legitymacje studenckie studentom z wymiany
międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+,
którzy rozpoczęli studia w Wojskowej Akademii
Technicznej. Uroczystość odbyła się 7 listopada
2017 r. w Sali Tradycji WAT.
Przyjechaliście tu, w ramach wymiany międzynarodowej Programu Erasmus+, z różnych krajów i teraz jesteście
studentami naszej uczelni – gratuluję Wam i życzę dobrze
spędzonego czasu w Wojskowej Akademii Technicznej – powiedział prof. Bogdanowicz.
Indywidualne studia na Wydziałach: Elektroniki, Technologii i Chemii, Mechanicznym oraz Inżynierii Lądowej
i Geodezji rozpoczęło dwanaścioro studentów z Turcji,
Włoch, Hiszpanii, Francji i Węgier.
Następnie dr Anna Wachulak z Działu Organizacji Kształcenia zapoznała naszych nowych studentów

Hubert Kaźmierski

Współpraca Wydziału Elektroniki z firmą PULSAR
Uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy firmą PULSAR, którą reprezentował dyrektor sprzedaży krajowej Zbigniew Jarosz,
a Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii
Technicznej, reprezentowanym przez dziekana
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego, odbyła się 7.11.2017 roku o godz. 12.00 w budynku
Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie.

Wiesław Szczygielski
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Fot. Grzegorz Rosiński

Fot. Wiesław Szczygielski

Dzień otwarty WAT

24MARCA2018

z historią polskich uczelni wojskowych, w tym naszej
Alma Mater.

Firma PULSAR powstała w 1994 roku, głównym profilem jej działalności jest produkcja urządzeń i akcesoriów do systemów alarmowych, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej. Produkcja, magazyn oraz pozostałe
działy firmy zajmują obecnie 5000 m2 . Firma zatrudnia
ponad 230 pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorsko-technologicznym, marketingowym i administracyjnym. Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość
wyrobów i świadczonych usług. Obecnie PULSAR jest
liderem w swojej branży w Polsce oraz posiada wielu klientów w Europie i Azji. Pozycja przedsiębiorstwa
na rynku jest wynikiem wysokiej jakości i niezawodności produktów, doświadczenia oraz doskonałej obsługi klientów. Polityka firmy owocuje ciągłym wzrostem
sprzedaży i ekspansją na nowe rynki. Biorąc pod uwagę
duży wpływ bezpośrednich kontaktów z klientami i odbiorcami, firma sukcesywnie poszerza zakres szkoleń
oraz czynnie uczestniczy w targach i imprezach branżowych np. SECUREX, IFSEC.
Podpisanie umowy poprzedziła dyskusja o wzajemnej
współpracy naukowo-dydaktycznej, badawczej, udziale
pracowników naukowo-dydaktycznych wydziału w badaniach. Firma PULSAR przekazała nowoczesne urządzenia systemów zasilania: cztery kompletne stanowiska
laboratoryjne, a także zasilacze dla systemów telewizji
dozorowej CCTV dla Zakładu Eksploatacji Systemów
Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych
WEL, który profiluje specjalność: inżynieria systemów
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

bezpieczeństwa. W dyskusji poruszono także zagadnienia
współpracy naukowo-dydaktycznej kadry i pracowników
firmy, organizacji praktyk studenckich, seminariów naukowych organizowanych dla pracowników wydziałów
i instytutu, wzajemnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych oraz możliwość zwiedzania siedziby i linii produkcyjnych firmy PULSAR przez pracowników n-d
i studentów. Podpisanie umowy to wynik roboczego spotkania i ustaleń, które odbyło się w dniu 12.05.2017 roku
o godz. 13.00 na terenie Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT. Organizatorem spotkania roboczego i uroczystego podpisania umowy był
kierownik Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych WEL dr hab.
inż. Jacek Paś, prof. WAT. W spotkaniu i dyskusji, oprócz
ww. osób, uczestniczyli także: Marek Dzioch – specjalista ds. produktu i szkoleń z firmy PULSAR, dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych dr hab. inż. Zbigniew
Watral oraz dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT.
Oprac. Jacek Paś
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Logistyka uczelni w praktyce

Order Odrodzenia Polski dla rektora WAT

Jak lepiej administrować uczelnią wojskową –
sprawdzali podczas wizyty w Wojskowej Akademii
Technicznej przedstawiciele Żytomierskiego Instytutu Wojskowego. Ukraińska delegacja odwiedziła
Polskę w ramach współpracy pomiędzy naszymi
uczelniami. To część NATO-wskiego programu
DEEP, wspomagającego dostosowanie systemu
szkolnictwa wojskowego na Ukrainie do standardów NATO.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
wręczył odznaczenia państwowe, w tym najwyższe – Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski,
osobom szczególnie zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

Cieszę się z kolejnej wizyty delegacji Żytomierskiego Instytutu Wojskowego, że ta współpraca pomiędzy naszymi
uczelniami nabiera konkretów. Mam nadzieję, że spotkania
z przedstawicielami WAT będą dla Was cenne i pomocne,
że poznacie w praktyce rozwiązania, które będziecie mogli
przenieść na grunt ukraiński – powitał gości prorektor
ds. wojskowych płk dr inż. Artur Król.
Jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione z tej
wizyty znajdą praktyczne zastosowanie w ŻIW i przybliżą
funkcjonowanie naszego Instytutu Wojskowego do standardów NATO – zapewniał płk Andrii Khabchuk. Zastępca
komendanta Żytomierskiego Instytutu Wojskowego zaprosił rektora WAT do udziału w konferencji organizowanej przez ŻIW The Social and Psychological Profile of the
Military Professional. Podczas grudniowego seminarium
wojskowi specjaliści z całego świata będą wypracowywali plan szkolenia podchorążych. Chcemy, aby każdy oficer sił zbrojnych był odpowiednio przygotowany do działania
w sytuacji zagrożeń w czasie wojny hybrydowej, aby umiał
rozpoznać wrogą propagandę, wiedział, jak się jej przeciwstawić, i – co najważniejsze – żeby umiał uspokoić swój oddział w sytuacjach kiedy pojawiają się kłamliwe informacje –
dodał płk Khabchuk.

Za wybitne zasługi dla obronności kraju prezydent
odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka.
Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń prezydent powiedział: …Bo we wszystkich wymiarach Państwa
działalności – czy to służby wojskowej, duchowej, duchownej,
politycznej, naukowej, sportowej, publicystycznej, artystycznej
czy każdej innej – to w każdym przypadku było i jest budowanie takiej właśnie Rzeczypospolitej: wolnej, niepodległej,
suwerennej, dumnej, pięknej. I za to dzisiaj, w imieniu Rzeczypospolitej, z całego serca chcę wszystkim Państwu podziękować. Dodał również: …dzięki osobom, które 11 listopada
otrzymały odznaczenia państwowe, mamy dziś Polskę, z której możemy być dumni, tę Polskę, którą możemy budować,
która jest wolna, suwerenna, niepodległa i w której sami stanowimy o sobie, w której sami decydujemy, w jakich kierunkach będzie się rozwijała, w której sami możemy się spierać,
co do tego, jak ta Polska powinna wyglądać.
Polonia Restituta (PR) – Order Odrodzenia Polski nadawany jest za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki,
sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju,
działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwi-

Podczas dwudniowej wizyty roboczej w WAT przedstawiciele ŻIW skupili się wokół zagadnień dotyczących
administrowania uczelnią. O organizacji zajęć dla kadry
i podchorążych rozmawiali w Studium Wychowania Fizycznego WAT i na uczelnianej strzelnicy „Śnieżnik”.
Drugi dzień wizyty poświęcony był w całości logistyce.
Goście poznali obszary działalności i strukturę Wydziału Logistyki WAT. Omawiano również szersze kwestie
logistyczne w Siłach Zbrojnych RP, gościom zaprezentowano program informatyczny obsługujący logistycznie
polskie wojsko, spójny z podobnymi systemami funkcjonującymi wśród państw NATO. Dużo miejsca poświecono też systemowi żywienia podchorążych i żołnierzy
WAT. Delegacja sprawdziła „od kuchni” działanie stołówki studenckiej i wojskowe akademiki.

jania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 4
lutego 1921 r. jako najwyższe odznaczenie państwowe
po Orderze Orła Białego. Dzieli się na pięć klas:
Krzyż Wielki
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą
• Krzyż Komandorski
• Krzyż Oficerski
• Krzyż Kawalerski.
Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
Ewa Jankiewicz

Agata Reed

O świcie 10 listopada odbył się w Wojskowej Akademii Technicznej uroczysty apel z okazji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Wzięli w nim udział podchorążowie i żołnierze
zawodowi WAT.

Dzień 15 listopada 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu
będą pamiętali długo. Tego dnia przybyła do szkoły
z Warszawy reprezentacja świata nauki i techniki –
wykładowcy z Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego. Wizyta ta związana
była z patronatem naukowym WAT, którym objęta jest szkoła.

Dzień niepodległości to dzień, kiedy upamiętniamy wyzwolenie z długoletniej niewoli. To dzień, kiedy czcimy niezwykłe wydarzenia sprzed 99 lat, związane z dwoma szczególnymi dniami – 10 i 11 listopada. Pamiętamy, że 10 listopada Józef Piłsudski
przybył do Warszawy z więzienia w Magdeburgu i od tego dnia
rozpoczęła się nowa era w dziejach Rzeczypospolitej. 11 listopa-
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da to moment, w którym wspominamy wszystkich tych, którzy
poświęcili krew i życie, szczęście swoje i swoich bliskich, żeby
Rzeczpospolita Polska była znowu wolna. Obchody tego dnia
wpisują się w historię i tradycję Wojska Polskiego i oczywiście
w historię i tradycję Wojskowej Akademii Technicznej. Dlatego
w tym szczególnym dniu proszę o chwilę wspomnienia o tych
ważnych ludziach, bohaterach, którzy odeszli w tamtych dniach,
którzy walczyli za Ojczyznę – mówił, zwracając się do zebranych na placu apelowym, prorektor ds. wojskowych WAT
płk dr inż. Artur Król.
Święto niepodległości to również okazja, aby uroczyście wręczyć akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe.
W czasie apelu prorektor ds. wojskowych wręczył je pięciu
podoficerom i pogratulował im awansów. Dla uczczenia obchodów odczytany został niepodległościowy apel pamięci,
a żołnierze kompanii honorowej oddali salwę honorową.
W ramach obchodów święta niepodległości, 10 listopada
w południe, przedstawiciel JM Rektora-Komendanta WAT
złożył wiązankę przed Bramą Straceń na Cytadeli Warszawskiej. Tego samego dnia po południu na placu Piłsudskiego
w Warszawie odbył się Capstrzyk Niepodległości, podczas
którego wręczone zostały akty mianowań na wyższe stopnie oficerskie. Decyzją Ministra Obrony Narodowej awanse otrzymało 23 oficerów WAT, z czego 16 wzięło udział
w uroczystościach i odebrało akty z rąk ministra.
Agata Reed
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Fot. BBN; Wiesław Szczygielski

Uczelnia szkole, naukowcy uczniom

Fot. Sebastian Jurek; Grzegorz Rosiński

Narodowe Święto Niepodległości

Głównym celem spotkania było propagowanie wiedzy
politechnicznej oraz wojskowej wśród uczniów, a inicjatorem spotkania był Dział Spraw Studenckich WAT oraz
dyrektor Szkoły. Tematy prelekcji (z kilkudziesięciu propozycji z różnych wydziałów uczelni) wybrali uczniowie.
Cztery grupy uczniów ze szkoły uczestniczyło w następujących wykładach: Elektrotechnika – ależ to proste!, Jak
przeżyć wypadek drogowy?, Archiwizacja i kompresja plików –
czyli ile książek zmieści się na kartce papieru, Zastosowanie
technik biometrycznych w procesie identyfikacji tożsamości.
Wykład dr. hab. inż. Jacka Jakubowskiego z Zakładu
Systemów Informacyjno-Pomiarowych Wydziału Elektroniki, zatytułowany Zastosowanie technik biometrycznych w procesie identyfikacji tożsamości, poświęcony był
prezentacji wybranych metod z zakresu widzenia maszynowego, dzięki którym komputery rozpoznają ludzi.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Przedstawiona w sposób popularyzujący naukę tematyka objęła zagadnienia związane zarówno z cyfrową
rejestracją obrazów, jak i metodami ich przetwarzania
wykorzystywanymi w biometrii dłoni, ucha, oka i twarzy. Szczególną uwagę prelegent poświęcił identyfikacji
tożsamości człowieka na podstawie tej ostatniej. Wskazał, że mimo występujących problemów spowodowanych oczywistym wpływem na wynik rozpoznania takich
SPIS TREŚCI
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presji – stratnej i bezstratnej, wraz z przykładami zastosowań, dla różnych danych: obrazu, dźwięku, filmu
i tekstu. Elementami interakcyjnymi ze słuchaczami,
była część związana z omawianiem podstawowej definicji z teorii informacji – entropii oraz metod kompresji – kodowanie Huffmana i LZ77 na przykładzie tekstu.
Na koniec została zaprezentowana metoda (Deflate)
jako przykład bezstratnej kompresji tekstu – pokazana
na przykładzie dużego pliku tekstowego zawierającego
treść jednej z lektur szkolnych. Ku zdziwieniu uczniów
tekst Pana Tadeusza po skompresowaniu nie przybrał
postaci bryka, a po zastosowaniu dekompresji uzyskany został dokładnie taki sam tekst jak na początku, nie
tracąc żadnej informacji.
Odpowiedź na pytanie zadane w temacie prezentacji nie została dosłownie przedstawiona, lecz jako
jej zarys omówione zostało zagadnienie funkcji skrótu.
Wszak w rozwiązaniu na pewno nie chodziło absolutnie
o zmniejszenie czcionki, lecz nie było też powiedziane
czy treść książki na tej „kartce papieru” ma być przez
kogoś odczytana.
Mgr inż. Piotr Figoń z Zakładu Eksploatacji Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki przedstawił
wykład nt. Elektrotechnika – ależ to proste!, który składał
się z dwóch części i dotyczył zagadnień uplasowanych na dwóch
różnych krańcach tej
rozległej dyscypliny naukowej. Część pierwsza
dotyczyła wytwarzania
i rozdziału energii elektrycznej, a więc była
ściśle związana z elektroenergetyką. Omówiono konwencjonalne
oraz odnawialne źródła energii elektrycznej. Koncentrując się
na pierwszej kategorii, omówiono drogę,
którą prąd elektryczny
dociera do odbiorców
przemysłowych i komunalnych. Przedstawiono zasadę działania turbogeneratora, sposób jego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wyjaśniono powody, dla których stosuje się
wielostopniową transformację napięcia w systemie elektroenergetycznym. W przypadku odnawialnych źródeł
energii elektrycznej poruszono temat elektrowni wiatrowych i wodnych oraz skonfrontowano ich wady i zalety w odniesieniu do źródeł konwencjonalnych. Część
druga dotyczyła zagadnień szeroko pojętej elektroniki.
W tym przypadku główny akcent położono na jej nowoczesne zastosowanie, ściśle na metody przetwarzania
sygnału mowy. Omówiono zasadę działania filtra adaptacyjnego realizując eksperyment polegający na usunięciu niepożądanych zakłóceń mogących zmniejszyć
niezawodność komunikacji pomiędzy dwiema osobami
realizującymi tak odpowiedzialne zadanie jak np. kierowanie ruchem statków powietrznych. Omówiono
również zasadę działania cyfrowego korektora dźwięku
konfrontując sposób jego pracy z klasycznymi układami
analogowymi służącymi do realizacji tego samego zadaGŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Fot. Wiesław Szczygielski

czynników jak wyraz twarzy, wiek, oświetlenie, makijaż
itp., które przyczyniają się do błędnych identyfikacji, jest
to jedyny materiał biometryczny możliwy do pozyskania
w warunkach niskiego stopnia współpracy lub nawet całkowitego braku współpracy badanej osoby z systemem
komputerowym. Prezentacja przeplatana była pokazami z wykorzystaniem zaimprowizowanego stanowiska
złożonego z kamery HD oraz komputera z oprogramowaniem. Uczestnicy wykładu mogli się dzięki temu naocznie przekonać o skuteczności opracowanego przez
Violę i Jonesa algorytmu wykrywania twarzy w obrazie.
Korzystając z oprogramowania powstałego w ramach
realizacji jednej z prac dyplomowych na Wydziale Elektroniki, zostali również zaznajomieni z możliwościami
wykorzystania w rozpoznawaniu tożsamości cech lokalnych obrazu twarzy, które bazują na deskryptorach
odpornych na przesunięcie, zmianę skali i obrót twarzy
w obrazie cyfrowym. Żywe zainteresowanie wywołała
prezentacja najnowszych trendów w rozpoznawaniu obrazów, które wiążą się z zastosowaniem neuronowych
sieci konwolucyjnych wykorzystujących algorytmy głębokiego uczenia (ang. Deep Learning). Prezentacja materiału ilustrującego osiągnięcia zespołów badawczych
startujących w corocznym konkursie wizji komputerowej ILSVRC (ang. Image Large Scale Visual Recognition
Challenge) została poparta pokazem zastosowania jednego z jego pierwszych laureatów – sieci neuronowej
AlexNet. Wykorzystujący ją program praktycznie bezbłędnie rozpoznawał podsuwane pod obiektyw kamery
przedmioty jak np. telefon komórkowy, owoce, długopis, zapałka, szminka itp. Wykład zakończyła informacja o prowadzonych na Wydziale Elektroniki studiach
na specjalności powiązanej z prezentowaną tematyką –
inżynierii systemów bezpieczeństwa, na którą prelegent
zaprosił słuchaczy.
Mgr Piotr Buler z Wydziału Cybernetyki przedstawił wykład nt. Archiwizacja i kompresja plików – czyli ile
książek zmieści się na kartce papieru. Prezentacja dotyczyła wprowadzenia do zagadnień z teorii informacji
i omówienia kilku metod kompresji danych. Na wstępie uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób dzielimy
dziedzinę informatyki, tak aby można było umiejscowić
zagadnienia związane z kompresją danych wśród tych
podziałów. Podział ten jest widoczny także na Wydziale
Cybernetyki WAT w kontekście obszarów działalności
instytutów. Jest to zatem istotne z punktu widzenia rekrutacji na studia, czy wyboru specjalności, dla uczniów,
czyli przyszłych kandydatów na studentów. Właściwa
część prezentacji dotyczyła omówienia rodzajów kom-
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nia. Omówiono wady i zalety każdej realizacji. Na koniec przeprowadzono prosty eksperyment polegający
na określeniu stopnia wrażliwości narządu słuchu odbiorców. Eksperyment polegał na odtwarzaniu sygnałów dźwiękowych o dowolnej częstotliwości z zakresu
słyszalności ucha ludzkiego i stwierdzeniu, jaka część
uczestników doświadczenia słyszy tony znajdujące się
na granicy słyszalności. Wykład zakończono krótką rozmową z uczniami o nowoczesnych zastosowaniach informatyki w realizacji zadania jakim jest projektowanie
i analiza złożonych układów elektrycznych
Mgr inż. Mariusz Radzimierski z Instytutu Pojazdów
Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego
wygłosił wykład nt.: Jak przeżyć wypadek drogowy? Obejmował on problematykę związaną z bezpieczeństwem
ruchu drogowego. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz ich skutki. Odtworzono scenariusze
wybranych wypadków z uwzględnieniem zjawisk towarzyszących poszczególnym etapom zdarzeń. Omówiono
przykładowe układy i elementy konstrukcji pojazdów mające wpływ na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób.
Zaprezentowano wybrane rodzaje badań, prowadzonych z użyciem manekinów, służących do analizy i opisu
zdarzeń drogowych oraz ich skutków. Przedstawiono
przykłady kampanii promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego
w innych krajach.
Ponadto zorganizowano stoisko promocyjne oraz zapoznano uczniów szkoły
z zasadami rekrutacji oraz studiowaniu
w WAT, o których mówił mgr inż. Wiesław
Szczygielski. Natomiast student Wojskowej Akademii Technicznej kpr. pchor. Mateusz
Buler opowiadał o codziennym dniu z życiu
studenta-podchorążego.
Uczniowie poznawali – często nieznane dla nich wcześniej – dziedziny
nauki i techniki. A o ich zainteresowaniu, wrażeniach
świadczą wypowiedzi po zajęciach:
– Wykład mi się podobał. Wykładowca elokwentny, wiedział, co chce przekazać i robił to w sposób przystępny dla
każdego. Eksperyment z usuwaniem zakłóceń z nagrania
był bardzo dobrze przedstawiony i wyjaśniony.
– Wykład podobał mi się, pan zainteresował mnie informatyką, dowiedziałem się informacji od strony teoretycznej,
których na co dzień używam, jak na przykład wysyłanie
zdjęć, które przy wysyłaniu automatycznie się kompresują.
– Ten wykład bardzo mi się podobał, pewnie z tego
względu, że miałem jakieś pojęcie o tym temacie, a wykładowca bardziej mi go przybliżył, omówił, jak powstaje prąd
w elektrowni, jak się go przesyła do naszych domów i co robić, aby były najmniejsze straty.
– Pierwszy wykład dotyczący archiwizacji i kompresji plików moim zdaniem dotyczył ciekawych aspektów.

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

– Wykład o archiwizacji prowadzony był przez pana,
który ciekawie przedstawił pojęcie informatyki. Wykład był
dość rozbudowany, prowadzący przedstawił wiele informacji.
– Widać było miłość prowadzącego do elektrotechniki
i doświadczenie w prowadzeniu wykładów. Niesamowicie
ciekawy sposób wypowiadania i kontakt ze słuchaczami.
– Fajny sposób prowadzenia prezentacji, bardzo mi się
podobało, było treściwie i krótko, widać było dużą wiedzę
wykładowcy.
– Wykład miał na celu pokazanie nam, co to jest kompresja plików oraz jak to zachodzi. Samo pojęcie było ciekawie
i były przytoczone dobre przykłady na przykład nakładanie
wielu warstw na zdjęcie, pan prowadzący był zdecydowanie
miły i pozytywnie do nas nastawiony.
– W wykładzie podobało mi się to, że z niego mogłem
nauczyć się kilku ciekawych i przydatnych rzeczy, na przykład w jaki sposób i z jaką szczegółowością działają programy wykrywania twarzy. Wykładowca z dużym zaangażowaniem opowiadał nam o tym. Wykład był bardzo obszerny
i interesujący.
– Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat tego, jak maszyny rozpoznają twarze
i odciski palców, a następnie porównują je do tych w systemie. Byliśmy pod wielkim wrażeniem, gdy rozpoznały bezbłędnie twarz jednego z naszych kolegów.
– Podobały mi się programy do identyfikacji twarzy oraz
przedmiotów. To niesamowite, że posiadamy już taką technologię, by wykrywać twarze i je identyfikować.
– Wykład dotyczył wypadków drogowych i niebezpieczeństw, jakie zagrażają na drodze, mówiono o tym, co się
dzieje z ludzkim ciałem przy zderzeniu, najbardziej podobał
mi się sposób w jaki wykładowca opisywał wypadki.
– Na wykładzie o wypadkach podobał mi się sposób
prowadzenia zajęć, ciekawa tematyka oraz wiele przykładów wypadków.
Dyrekcja ZSMEiE, nauczyciele oraz uczniowie
(w swoich sondażowych wypowiedziach) szczególnie wysoko ocenili taka formułę współpracy zarówno
co do treści, jak i jej merytorycznej realizacji.
Z niecierpliwością oczekujemy następnych „Dni z WAT”.
Wiesław Szczygielski
Jerzy Konopiński
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Wizyta w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

Współpraca WAT ze szkołami

W dniu 15 listopada 2017 roku, pod opieką
dr Katarzyny Śmiałek, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, wraz ze studentami wojskowymi, miało okazję odwiedzić Centralny Ośrodek
Analizy Skażeń znajdujący się w pobliżu Wojskowej Akademii Technicznej – przy ul. płk. Kazimierza Leskiego 7.

II LO w Lubartowie i Zespół Szkół w Pilicy –
to kolejne szkoły objęte patronatem naukowym
Wojskowej Akademii Technicznej. Porozumienia
o współpracy podpisali JM Rektor-Komendant
WAT i przedstawiciele władz samorządowych
oraz szkół.

Uczestnicy spotkania zostali powitani w sali konferencyjnej przez zastępcę dowódcy Centralnego Ośrodka
Analizy Skażeń pana ppłk. Krzysztofa Budynia. Następnie przedstawiono plan przebiegu wizyty. Została ona
podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną.
Jeden z pracowników Centralnego Ośrodka Analizy
Skażeń – mjr Tomasz Hopa rozpoczął swoje wystąpienie poprzez ukazanie struktury, przeznaczenia i zadań
ośrodka. Jak mogliśmy się dowiedzieć, jest to jednostka
wojskowa, usytuowana na terenie zamkniętym, licząca ponad 100 osób. Uczestnicy zostali zapoznani z rolą
i miejscem COAS w Krajowym Systemie Wykrywania
Skażeń i Alarmowania, a także z zadaniami realizowanymi w ramach SZK SZ RP.
Por. Michał Łagowski przedstawił przykłady
akcji, w których brali udział, między innymi znalezisko butli z okresu I Wojny Światowej na terenie
Fortu Chrzanów. Prezentujący podkreślił również
rolę prowadzonych systematycznie treningów
i zaprezentował studentom nagrania z ostatnich
ćwiczeń – PATROL z 2015 roku.
Poinformowano nas również, że do głównych
zadań Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń należy
gromadzenie informacji o skażeniach oraz zbieranie informacji o sytuacjach radiacyjnych.
Uczestnicy wyjazdu na początku odwiedzili Punkt
Kierowania Systemem Wykrywania Skażeń, gdzie zapoznali się z jego zadaniami i organizacją pracy. Ta istotna jednostka sprawuje całodobowy monitoring sytuacji

Zależy nam na dobrych kandydatach – zarówno na studia cywilne, jak i wojskowe. Porozumienia ze szkołami pozwalają nam dotrzeć z naszą ofertą edukacyjną do większej liczby uczniów – mówił rektor-komendant płk dr hab.
inż. Tadeusz Szczurek. Po raz pierwszy od 30 lat rozbudowujemy armię, zwiększamy więc nabór do WAT, to unikalna okazja dla młodych ludzi, którzy chcą zostać wojskowymi i inżynierami. Akademia stara się odpowiadać
na zapotrzebowanie rynku, dlatego proponujemy ciekawe, rzadko spotykane na uczelniach kierunki, np. w specjalności ochrona przed skażeniami, materiały wybuchowe i pirotechnika, ratownictwo chemiczne, informatyka
w medycynie, inżynieria kosmiczna i satelitarna – dodał
rektor-komendant.
27 listopada porozumienie z WAT podpisała delegacja
z Lubartowa w woj. lubelskim z burmistrzem Januszem
Bodziackim i dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego
Haliną Zdunek na czele. Goście zapoznali się z osiągnieciami i ofertą dydaktyczną uczelni, zwiedzili Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji
Rozszerzonej na Wydziale Cybernetyki i Instytut Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym.
Nieliczne samorządy prowadzą szkoły ponadpodstawowe, u nas miasto postanowiło utworzyć taką szkołę
i prowadzi II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja.
Jesteśmy dobrym liceum, nasi uczniowie to laureaci licznych konkursów i olimpiad, a nasi absolwenci studiują
na WAT, mamy nawet tutaj doktorantów z Lubartowa.
Cieszymy się bardzo, że możemy z Wojskową Akademią
Techniczną podpisać porozumienie, dzięki któremu bę-

w kraju. Następnie przeszli do Centrum Dyspozycyjnego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, którego funkcjonowanie uruchamiane jest doraźnie m.in. na okoliczność ćwiczeń. Po tym por. Łagowski
zaprowadził grupę do pomieszczenia, gdzie znajdowało się Mobilne Laboratorium OPBMR
i pokazał jego wyposażenie, wskazując
na możliwości taktyczno-techniczne tego
sprzętu. Chętni mogli wejść do środka pojazdu używanego przez specjalistów podczas akcji. Ostatnim odwiedzonym miejscem było Stacjonarne
Laboratorium OPMBR, w którym także
zaprezentowano możliwości znajdujących
się tam urządzeń. W przystępny sposób
omówiono np. proces badania próbek czy
też działanie specjalistycznych urządzeń.
Beata Kowalska
Milena Żmijewska
Karolina Waszczak

dziemy w bardziej zorganizowanej formie współpracować – mówił podczas spotkania burmistrz Lubartowa.
28 listopada WAT odwiedzili zaś przedstawiciele powiatu zawierciańskiego w woj. śląskim oraz miasta, gminy
i Zespołu Szkół w Pilicy. Porozumienie podpisali Krzysztof Wrona – starosta i Bogusław Piotrowski – wicestarosta oraz Anna Woźniczko – dyrektor Zespołu Szkół
w Pilicy. W ramach prezentacji bazy laboratoryjnej goście
zwiedzili Instytut Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Laboratorium Broni Palnej na Wydziale
Mechatroniki i Lotnictwa.
Pomysł rozpoczęcia współpracy z WAT nie bierze się
z przypadku, bowiem w trzech szkołach w naszym powiecie są klasy mundurowe. To mobilizuje naszą młodzież
do wyjścia w mundurze i przejęcia pozytywnych wartości, obowiązków i postaw – mówił starosta zawierciański Krzysztof Wrona.
Dzięki podpisanemu porozumieniu i objęciu placówek patronatem WAT w szkole będą odbywały się m.in.
zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich, organizowane wspólne konkursy naukowe i sportowe,
a uczniowie klas maturalnych mają szansę brać udział
w pracach uczelnianych kół naukowych. Obecnie z WAT
współpracuje ponad 90 szkół lub zespołów szkół średnich i 8 jednostek samorządowych.
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Fot. Sebastian Jurek,

Fot. Archiwum COAS

Agata Reed
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Patriotyczny zryw, patriotyczne święto

nowoczesne programy nauczania, silne i efektywne zespoły
naukowo-badawcze legitymujące się wybitnymi osiągnięciami
w zakresie nowoczesnych technologii i współpracujące z partnerami światowymi, a także absolwenci opuszczający WAT
jako wysokiej klasy specjaliści poszukiwani na rynku pracy.
Dalszą część uroczystości wypełniło wręczenie zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak
pamiątkowych i dyplomów.
Na wniosek rektora-komendanta WAT, minister
obrony narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej
nadał medale:
• Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
–– złoty – 11 pracownikom Akademii
–– srebrny – 6 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii
–– brązowy – 10 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.
• Za Zasługi dla Obronności Kraju:
–– złoty – 16 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii
–– srebrny – 4 żołnierzom zawodowym
–– brązowy – 9 żołnierzom zawodowym i pracownikom Akademii.

187 lat minęło od pamiętnej naszemu sercu daty
29 listopada 1830 roku, gdy młodzież wojskowa, zawodem podchorążackim się parająca, podniosła dłoń
i za wolność krwawy rozwinęła sztandar. Powodowani
miłością Ojczyzny, rozpoczęli walkę pod wodzą zacnego Piotra Wysockiego. […] Dla uczczenia Ich, i upamiętnienia 29 listopada 1830 roku dzień dzisiejszy
świętem Waszem ogłoszon został – tak w Rozkazie
Specjalnym na okoliczność Święta Podchorążego
z dnia 29 novembra AD 2017 JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk dr hab.
inż. Tadeusz Szczurek zwrócił się do Pań i Panów
Podchorążych przekazując im władzę wojskową
i pieczę nad Akademiją.
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Za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne
oraz w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej,
rektor-komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym
Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką
w stopniu III – 8 żołnierzy zawodowych Akademii.
W tym ważnym dla społeczności akademickiej dniu
wręczono również nagrody przyznane przez ministra obrony narodowej dla nauczycieli akademickich.
Za całokształt dorobku naukowego nagrodę otrzymał
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, a za osiągnięcia naukowe w 2016 r. nagrodę I stopnia – dr hab. inż. Andrzej Bartnik.
Uchwałą Senatu WAT w sprawie uhonorowania wpisem do Złotej księgi dokonań Wojskowej Akademii Technicznej, na podstawie uchwały Kapituły Godności Honorowych WAT, wyróżnieni zostali: dr hab. inż. Zdzisław
Bogdanowicz, prof. WAT – prorektor ds. kształcenia, prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski, prof. dr hab.
inż. Czesław Goss, prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka
i prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński.
Decyzją rektora-komendanta WAT, w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii Technicznej,
na wniosek Kapituły Godności Honorowych WAT, złotym

Fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

bu Generalnego WP gen bryg. Jan Dziedzic, komendant
stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, dyrektor
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
płk Robert Kurowski, dyrektor Departamentu Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych MON
płk Leszek Goluch, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Kardynała
S. Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, byli rektorzy
WAT, doktorzy honoris causa WAT, przedstawiciele
Ministerstwa Obrony Narodowej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, władz samorządowych dzielnic Bemowo
oraz Wola, dyrektorzy wojskowych instytutów naukowo-badawczych, centrów szkolenia wojsk, przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich. Licznie
przybyli kadra, pracownicy i studenci naszej Alma Mater.
Po złożeniu przez prorektora ds. wojskowych płk.
dr. inż. Artura Króla meldunku o gotowości do obchodów Święta Akademii i Dnia Podchorążego, uczelniany
chór odśpiewał hymn państwowy, po którym głos zabrał
JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz
Szczurek: Korzenie i tradycja Wojskowej Akademii Technicznej sięgają Szkoły Rycerskiej, której powołanie w 1765 r. było
istotnym krokiem reformy Rzeczypospolitej. W „Prawidłach
dla Szkoły Rycerskiej” zapisano wzór cnót kadeta: „Powinien
Ojczyznę swoją kochać i jej dobro nade wszystko i sposobić
się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi”. To Szkoła Rycerska wypracowała nowoczesny model patriotyzmu,
zgodnie z którym patriotą jest ktoś, kto miłość do Ojczyzny
potwierdza solidną pracą i ofiarną służbą. Jak pisał Paweł Jasienica w książce „Rzeczpospolita Obojga Narodów” – „Jedni
z ich wychowanków mieli zostać wojskowymi, inni inżynierami. Wszyscy zaś razem obywatelami, tzn. ludźmi poczuwającymi się do osobistej odpowiedzialności za kraj”. To patriotyzm profesjonalistów i ludzi wykształconych. Takim właśnie
wartościom jesteśmy ciągle wierni. Stąd czerpiemy nasz rodowód oraz edukacyjne i patriotyczne ideały. Dewizą naszej
uczelni jest „Omnia pro Patria” („Wszystko dla Ojczyzny”)
– to ogromne zobowiązanie.
Odnosząc się do współczesności rektor-komendant
WAT dodał: Siłą Wojskowej Akademii Technicznej zawsze
byli i są ludzie. Znakomici nauczyciele, wychowawcy, naukowcy
i żołnierze. Dzisiaj Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną
z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Naszą dzisiejszą
wizytówką są: ogromny potencjał intelektualny i laboratoryjny,

Fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek

Jednak, zgodnie z uczelnianą tradycją, obchody Dnia
Podchorążego i Święta Akademii rozpoczęły się wcześniej. Już w niedzielę 26 listopada rektor-komendant WAT
z pocztem sztandarowym, pododdziałem historycznym
i kompanią honorową wziął udział w obchodach rocznicy
bitwy pod Olszynką Grochowską. 28 listopada odbyła się
uroczysta msza święta z okazji Dnia Podchorążego celebrowana przez Biskupa Polowego WP JE gen. bryg. dr.
Józefa Guzdka, a od rana 29 listopada delegacja komendy
WAT i honorowej komendy podchorążych złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. Floriana Grabczyńskiego i przed
popiersiem patrona Akademii gen. Jarosława Dąbrowskiego. Podchorążowie WAT tradycyjnie uczcili również
pamięć por. Piotra Wysockiego, składając kwiaty przed
jego popiersiem w Łazienkach Królewskich.
Centralna uroczystość obchodów Dnia Podchorążego i Święta Wojskowej Akademii Technicznej odbyła
się w sali kinowej Klubu WAT. Z tej okazji do Akademii
przybyło wielu znamienitych gości. Obecni byli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł
Szrot, poseł na Sejm RP Andrzej Melak, z-ca szefa Szta-

medalem Za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej
wyróżniona została jedna osoba, srebrnym medalem –
trzy osoby, a brązowym – pięć osób.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, rektor-komendant WAT Odznaką Pamiątkową WAT wyróżnił 43 żołnierzy i pracowników Akademii.
Akademicką tradycją stało się także nagradzanie studentów. W konkursie na najlepszą pozaprogramową
pracę studenta WAT w roku akademickim 2016/2017
na wniosek przewodniczącego Komisji Konkursowej –
prorektora ds. studenckich, wyróżniono stypendiami,
nagrodami i dyplomami 13 studentów.
Szczególne wyróżnienie z rąk Biskupa Polowego WP
JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka odebrał dzień wcześniej,
podczas uroczystej mszy świętej, sierż. pchor. Bartosz
Wojtalewicz – student studiów II stopnia na kierunku
chemia, o specjalności ochrona przed bronią masowego
rażenia – jako najlepszy student z obszaru nauk ścisłych
spośród kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Na ręce JM Rektora-Komendanta WAT życzenia
dla całej społeczności akademickiej przysłali: marszałek
Senatu RP, dowódcy jednostek wojskowych i centrów
szkolenia, rektorzy szkół wyższych, prezesi i dyrektorzy
firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.
Odczytaniem rozkazu specjalnego rozpoczęło się
uroczyste przekazanie władzy honorowej komendzie
podchorążych. JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab.
inż. Tadeusz Szczurek przekazał dowodzenie uczelnią
honorowemu rektorowi sierż. pchor. Adamowi Schismakowi. Podobnie władzę uroczyście przekazali prorektorzy, kanclerz, kapelan i oficer dyżurny WAT. Dalsze
prowadzenie uroczystości przejął honorowy prorektor
ds. wojskowych sierż. pchor. Maciej Krajza.
Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego w wykonaniu
chóru WAT, odegranie sygnału Wojska Polskiego i wyprowadzenie sztandaru były ostatnim akcentem oficjalnych obchodów w Klubie WAT. Uroczystość uświetnił
występ orkiestry koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Ewa Jankiewicz
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Podchorążowie w Belwederze

Dostawy MSBS-5,56 „Grot” dla WOT rozpoczęte

29 listopada o godz. 18:00, w rocznicę wybuchu
powstania listopadowego, na dziedzińcu Belwederu
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. Uczestniczyli w nich m.in. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, szefowa Kancelarii
Prezydenta Halina Szymańska i rektor-komendant
WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

W dniu 30.11.2017 r., w zimowej scenerii, przed
pomnikiem legendarnego komendanta głównego
Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej gen.
dyw. Stefana Roweckiego ps. „Grot” w Warszawie
(u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Chopina) odbyło
się symboliczne przekazanie żołnierzom Wojsk
Obrony Terytorialnej pierwszej partii 5,56 mm
karabinków standardowych MSBS-5,56 „Grot”.

Posterunek honorowy w czasie ceremonii objęli podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej (w mundurach współczesnych i historycznych) oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Szefowa Kancelarii prezydenta odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy. W niedalekiej przyszłości to Wy, Panie
i Panowie Podchorążowie, będziecie odpowiedzialni za system
bezpieczeństwa Polski. Staniecie się oficerami, dowódcami,
twórcami systemów obronnych państwa. Doskonalcie swój
profesjonalizm, pielęgnujcie w sobie ducha patriotyzmu i nie
gaście młodzieńczego entuzjazmu! Z okazji Waszego Święta życzę Wam z całego serca wszelkiej pomyślności i zapału do ofiarnej służby Polsce! – mówiła Halina Szymańska.
Pamiętajcie, w Wasze ręce Polacy składają swoją przyszłość, najlepszą broń i pewność, że u źródeł polskiej niepodległości będzie stało silne wojsko. Wy będziecie je stanowili.
To jest Wasze zadanie – mówił zaś do zebranych podchorążych minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Podczas obchodów szefowa KPRP wręczyła wyróżniającym się podchorążym WAT i szkół oficerskich upominki od prezydenta, a minister obrony narodowej i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wręczyli
odznaki „Wzorowy podchorąży”.
Podchorąży Woskowej Akademii Technicznej odczytał apel pamięci. Dla uczczenia pamięci podchorążych,
którzy polegli w służbie Ojczyźnie, oddano salwę honorową. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

W uroczystości, którą zapoczątkowało złożenie wieńca pod pomnikiem gen. Grota, udział wzięli m.in.: minister
obrony narodowej Antoni Macierewicz, sekretarz stanu
w MON Michał Dworczyk, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, prezes Polskiej
Grupy Zbrojeniowej SA Błażej Wojnicz, prezes Fabryki Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. Adam Suliga, kombatanci Armii Krajowej oraz przedstawiciele Akademii:
dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński i dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dr hab. inż. Ryszard Woźniak.

W wydarzeniu uczestniczył również m.in. zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz
Gwizdała, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, szef Sztabu Generalnego WP
gen. broni Leszek Surawski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika, dowódca
operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir
Wojciechowski, władze uczelni wojskowych.
Dzień Podchorążego to święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 r. Tego wieczora
podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli atakiem na Belweder powstanie listopadowe. W Belwederze miał swoją siedzibę rosyjski dowódca Armii Polskiej wielki książę Konstanty Pawłowicz
Romanow. Inicjatorem nocy listopadowej był przywódca
sprzysiężenia, instruktor Szkoły Podchorążych, podporucznik Piotr Wysocki. Dzień Podchorążego obchodzony
jest szczególnie uroczyście w wyższych uczelniach wojskowych – zgodnie z tradycją również w WAT.

jenia WML WAT i Fabryki Broni w Radomiu, w której
zastosowane rozwiązania są chronione patentami i przemysłowymi wzorami wspólnotowymi.
Karabinek MSBS-5,56 „Grot” wraz z granatnikiem
podwieszanym kalibru 40 mm i nożem-bagnetem został
poddany badaniom kwalifikacyjnym (państwowym), które zakończyły się wynikiem pozytywnym, a „Orzeczenie
z badań kwalifikacyjnych” zatwierdził szef Inspektoratu
Uzbrojenia MON w dniu 15.11.2017 r.
Do 2020 r. Fabryka Broni w Radomiu ma dostarczyć
Siłom Zbrojnym RP ponad 53 tysiące karabinków wraz
z wyposażeniem na kwotę niemal pół miliarda złotych.
Jest to największy – po 1989 r. – kontrakt na dostawę
broni strzeleckiej do Wojska Polskiego, który podpisano
podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniu 5.09.2017 r.
Ryszard Woźniak
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Fot. Ryszard Woźniak

Fot. Grzegorz Rosiński

Agata Reed

Symbolicznie, pierwsze karabinki MSBS-5,56 „Grot”
przekazali żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, weterani Armii Krajowej: ppłk Jerzy Majkowski ps. „Czarny” oraz mjr Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj”, „Dym”.
Karabinek standardowy (podstawowy) Modułowego
Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm w układzie
kolbowym – MSBS-5,56 „Grot” powstał z myślą o zastąpieniu w Siłach Zbrojnych RP przestarzałych – pod
względem konstrukcyjno-technologicznym – karabinów
tzw. systemu Kałasznikowa. Jest w pełni oryginalną, polską
konstrukcją, opracowaną od podstaw przez zespół konstruktorów i technologów z Instytutu Techniki UzbroGŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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Współczesne problemy infrastruktury wojskowej

REDAKCJA WYDAWNICTW WAT
POLECA

W dniach 24–25 października 2017 r. w Ryni
odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna Departamentu Infrastruktury Ministerstwa
Obrony Narodowej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
Współczesne Problemy Infrastruktury Wojskowej. Celem konferencji była prezentacja aktualnych problemów, nowych rozwiązań oraz zadań naukowych
w obszarze infrastruktury obronnej priorytetowo ważnych z punktu widzenia potrzeb MON, Sił
Zbrojnych RP i Obrony Cywilnej Kraju.
Konferencję otworzył dyrektor DI MON płk
mgr inż. Dariusz Ryczkowski wraz z dziekanem WILiG
WAT prof. dr. hab. inż. Adamem Stolarskim. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele DI MON, Sztabu Generalnego WP, Biura Infrastruktury Specjalnej,
WILiG WAT, Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa
Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratu Wsparcia SZ,
2 Regionalnej Bazy Logistycznej, 18, 22 i 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 17 Terenowego
Oddziału Lotniskowego, Stołecznego Zarządu Infrastruktury, Rejonowych Zarządów Infrastruktury w Lublinie,
Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej,
Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
Wojskowego Dozoru Technicznego – instytucji reprezentowanych przez 90 przedstawicieli.
Podczas pięciu sesji przedstawiono i przedyskutowano
kilkadziesiąt tematów mających na celu zidentyfikowanie
problemów, z jakimi obecnie mierzy się infrastruktura
wojskowa. Prelegenci omówili m.in. następujące tematy:
• WILiG WAT:
–– potencjał WILiG WAT w świetle potrzeb MON,
SZ RP i Obrony Cywilnej Kraju
–– budowa i eksploatacja stacjonarnych i mobilnych
obiektów specjalnych
–– nowoczesne metody maskowania obiektów infrastruktury obronnej
–– odbudowa zniszczonych lotnisk
–– odtwarzanie przejezdności dróg
–– budowa oraz eksploatacja mostów i wiaduktów
–– drogi kolejowe – projektowanie i eksploatacja

•

•
•

•

•

–– zasady bezpiecznego przechowywania amunicji
i materiałów wybuchowych
–– ocena stanu technicznego obiektów infrastruktury wojskowej
Biuro Infrastruktury Specjalnej:
–– przygotowanie obiektów wojskowych na potrzeby
operatorów infrastruktury krytycznej
–– obiekty infrastruktury morskiej
–– uwzględnienie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych:
–– badanie nośności nawierzchni naturalnych lotnisk
i lądowisk
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych:
–– usprawnienie skuteczności realizacji inwestycji budowlanych w RON
–– komputerowe wspomaganie w zagospodarowaniu
przestrzennym potrzeb obronności państwa
Inspektorat Wsparcia SZ:
–– eksploatacja infrastruktury wojskowej w świetle
planowanych zmian w systemie zabezpieczenia logistycznego SZ RP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie:
–– współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i urzędami morskimi w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego wojskowych
terenów zamkniętych.

Zidentyfikowane problemy zostały szczegółowo omówione, opracowano również propozycje dalszych działań,
zmierzających do ich rozwiązania. Podczas konferencji
dziekan WILiG wręczył dyrektorowi DI MON Medal
Zasłużony dla WILiG WAT.

www.wat.edu.pl

Fot. Grzegorz Rosiński

Dariusz Tarchała
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Srebrny medal na Targach Wynalazczości dla przedstawicieli WAT
W dniach 9–11 listopada br. w miejscowości Osijek w Chorwacji odbyły się
42 Międzynarodowe Targi Wynalazczości
Inova Croatia. Targi są odwiedzane przez
nabywców, producentów, inwestorów,
wynalazców oraz przedstawicieli branży
przemysłowej. Każda edycja Inova Croatia
przyciąga wynalazców z krajów takich jak
Słowenia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, jak
również partnerów biznesowych Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców z USA,
Wielkiej Brytanii, Rosji, Tajwanu, Korei, Malezji, Hiszpanii, Iranu, Rumunii
i innych krajów.
Podczas tegorocznej edycji targów zaprezentowany został
wynalazek System steganograficzny
wykorzystujący kody trójkowe, autorstwa prof. dr. hab. n. mat. inż. Jerzego Gawineckiego oraz mgr. inż. Kamila Kaczyńskiego – pracowników Instytutu
Matematyki i Kryptologii, Wydziału Cybernetyki WAT. Zaprezentowane rozwiązanie zostało nagrodzone srebrnym medalem.
System steganograficzny wykorzystujący kody
trójkowe pozwala na wytworzenie kanału ukrytej komunikacji z wykorzystaniem otwartych źródeł. Cechuje się znacząco poprawionymi podstawowymi parametrami, takimi jak średnie zniekształcenie i współczynnik
osadzania, tym samym wyróżnia się ponadprzeciętnym
poziomem bezpieczeństwa. System steganograficzny
może zostać wykorzystany wszędzie tam, gdzie istotne jest nie tylko zapewnienie poufności komunikacji, ale
także ukrycie samego faktu jej prowadzenia. Wytworzony system jest szczególnie przydatny w krajach, których
wewnętrzne regulacje nie pozwalają na stosowanie rozwiązań kryptograficznych.

Podsumowano pierwszy etap RAWAT-u
W dniu 22.11.2017 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się
XXVIII posiedzenie Komitetu Sterującego, powołanego do realizacji projektu rozwojowego nr
O ROB 0034 03 001 (pn. RAWAT), dotyczącego
opracowania, wykonania oraz przeprowadzenia
badań konstrukcyjno-technologicznych Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm
(MSBS-5,56). Projekt, współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe w składzie:
Wojskowa Akademia Techniczna (lider) i Fabryka
Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.

Wynalazek został nagrodzony także brązowym
medalem Concours Lepine 2017 oraz medalem Europe
France Inventeurs.
Kamil Kaczyński

Zapraszamy do publikowania na łamach

GŁOSU AKADEMICKIEGO

dant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT;
dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT dr hab.
inż. Stanisław Kachel, prof. WAT; zastępca dziekana ds.
wojskowych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
płk dr inż. Przemysław Kupidura, prezes zarządu Fabryki
Broni Łucznik „Radom” mgr inż. Adam Suliga i członek
zarządu Fabryki Broni mgr Maciej Borecki.
Podczas spotkania rektor-komendant WAT wręczył dyplomy „Nagrody Rektorskiej” pracownikom Fabryki Broni, wchodzącym w skład zespołu wyróżnionego w 2017 r. za Opracowanie i wdrożenie do Sił Zbrojnych
5,56 mm karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R: mgr.
inż. Pawłowi Madejowi, mgr. inż. Januszowi Pawlakowi,
mgr inż. Joannie Romanowskiej i mgr. inż. Mariuszowi
Zawiszy.
W dalszej części spotkania kierownik projektu scharakteryzował najważniejsze osiągnięcia Konsorcjum
w pierwszym etapie projektu rozwojowego, do których zaliczył zwłaszcza uzyskanie zakładanego VI poziomu gotowości technologii1 broni wchodzącej w skład
MSBS-5,56 oraz wykonanie dokumentacji technicznej
prototypów ośmiu wersji karabinków, które zostaną
wykonywane w drugim etapie projektu rozwojowego
i podane badaniom fabrycznym.
Na zakończenie swojego wystąpienia złożył na ręce
rektora-komendanta WAT i prezesa Fabryki Broni
„Łucznik”-Radom podziękowania za stworzenie bardzo dobrych warunków do realizacji projektu, pomoc
w rozwiązywaniu napotkanych problemów i wsparcie
dla watowsko-radomskiego zespołu, złożonego z: konstruktorów, technologów, eksperymentatorów, narzędziowców, techników, robotników oraz pracowników
administracyjnych.
Ryszard Woźniak
1

VI poziom gotowości technologii oznacza m.in., że opracowano i przebadano reprezentatywny model broni w warunkach
zbliżonych do rzeczywistych

w terminie do 20. dnia każdego miesiąca
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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Fot. Kamil Kaczyński

bezpośednio do Działu Promocji

Fot. Łukasz Szmit i Ryszard Woźniak

Materiały (w edytorze WORD) prosimy dostarczać

Głównym celem projektu jest opracowanie dla Sił
Zbrojnych RP narodowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), który stanowiłby indywidualne uzbrojenie polskiego żołnierza.
W związku z tym, że posiedzenie Komitetu Sterującego dotyczyło zwłaszcza podsumowania wyników
pierwszego etapu projektu rozwojowego, udział w nim
wzięli zaproszeni goście, w tym m.in.: JM Rektor-KomenGŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

Trzy dni z najlepszymi młodymi naukowcami

Uroczyste obchody VIII Święta Służby Czołgowo-Samochodowej w Wojskowej Akademii
Technicznej odbyły się 30 listopada, z inicjatywy dyrektora Instytutu Pojazdów Mechanicznych
i Transportu dr. hab. inż. Jerzego Jackowskiego.

W dniach 5–7 grudnia odbyła się V edycja konferencji naukowej Wiedza i Innowacje „wiWAT
2017”. To coroczne wydarzenie przyciąga studentów i doktorantów z WAT oraz innych ośrodków
naukowych z całej Polski. wiWAT daje młodym naukowcom możliwość wymiany informacji o prowadzonych przez nich badaniach. Organizatorami
konferencji są Dział Spraw Studenckich, Samorząd
Doktorantów oraz Samorząd Studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Grzegorz Trawiński
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ła prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT. Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach: studentów i doktorantów, w obu na zwycięzców
czekały nagrody: jedna za pierwsze miejsce, dwie za drugie miejsce, trzy za trzecie miejsce oraz wyróżnienia.
W tym roku, jak podkreślali członkowie komisji, poziom prac był niezwykle wysoki, szczególnie w kategorii doktorantów, w której (poza sześcioma nagrodami
za zajęcie miejsc) komisja przyznała cztery wyróżnienia.
W kategorii studentów przyznano sześć nagród (za zajęcia miejsc od pierwszego do trzeciego) oraz dwa wyróżnienia. Sponsorami bonów o wartości 750 zł za pierwsze
miejsce, 600 zł za drugie, oraz 400 zł za trzecie był Samorząd Studentów WAT (w kategorii studentów) oraz
firma PKO BP Finat (w kategorii doktorantów).
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy
na kolejną edycję naszej konferencji.
Karol Kwietniewski

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
Fot. Karol Kwietniewski, Michał Siek; Grzegorz Rosiński

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku
gen. Dziedzicowi przez szefa Służby Czołgowo-Samochodowej IWSZ płk. Sławomira Budka. W okolicznościowych przemówieniach zarówno gen. Dziedzic jak i gen.
Łukowski podkreślili ważną rolę Służby w utrzymaniu
odpowiedniej gotowości technicznej wojskowych pojazdów mechanicznych. W tym kontekście podkreślili oni
rolę WAT w wyszkoleniu odpowiednio przygotowanych oficerów – eksploatatorów wojskowych pojazdów mechanicznych.
Gen. Łukowski wyraził nadzieję
na zwiększenie ilości podchorążych kształconych w WAT
na potrzeby tej formacji. Na zakończenie tej części uroczystości odczytano okolicznościowy
rozkaz oraz wręczono wyróżnienia i nagrody dla najlepszych
pracowników Służby Czołgowo-Samochodowej.
Miłym akcentem obchodów były listy gratulacyjne
dla pracowników Wydziału Mechanicznego WAT, które
w dowód uznania oraz podziękowania za wsparcie w organizacji i zabezpieczeniu święta, wręczył szef Służby
Czołgowo-Samochodowej płk Sławomir Budek. Otrzymali je: dziekan WME dr hab. inż. Jerzy Małachowski,
dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski i zastępca dyrektora IPMT ds. techniczno-ekonomicznych dr inż. Grzegorz Trawiński.
W ramach obchodów Święta Służby Czołgowo-Samochodowej odbyło się również sympozjum naukowe
Systemy obsługiwania i naprawy oraz procesy diagnozowania sprzętu czołgowo-samochodowego. Wygłoszone zostały
m.in. dwa referaty przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów Mechanicznych
i Transportu, które przedstawili dr inż. Marcin Wieczorek (Koło jezdne – zagrożenia, obsługa, nowe rozwiązania)
oraz dr inż. Mirosław Karczewski (Koncepcja mobilnego
kontenerowego stanowiska do diagnostyki zespołu napędowego „Power Pack” KTO Rosomak).
Wszystkim żołnierzom Służby Czołgowo-Samochodowej z okazji ich święta składamy serdecznie życzenia
pomyślności w służbie.

W tym roku na konferencję zgłoszono rekordową liczbę prac, z których wybrano 50 najciekawszych.
Podczas trzech dni zaprezentowało się 50 uczestników
w 8 sesjach prezentacyjnych oraz 3 sesjach posterowych.
Wszystkie wystąpienia zostały poddane ocenie Komisji
Programowej złożonej z przedstawicieli podstawowych
jednostek organizacyjnych WAT, obradom przewodniczy-

Fot. Sebastian Bieniek, Jacek Plak

Centralne obchody tego święta w WAT stanowiły
wyraz więzi łączących naszą Alma Mater z Wojskiem Polskim. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Akademię opuściło tysiące absolwentów specjalności czołgowo-samochodowej, którzy po studiach lub kursach realizowanych
w WAT kontynuowali lub rozpoczęli służbę na stanowiskach związanych z eksploatacją wojskowych pojazdów
mechanicznych we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych.
W obchodach uczestniczyli licznie zaproszeni przedstawiciele Wojska Polskiego, m.in. Sztabu Generalnego,
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowództw poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych
zajmujących się eksploatacją i zabezpieczeniem materiałowo-technicznym pojazdów oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, firm dostarczających pojazdy mechaniczne użytkowane przez Siły Zbrojne, m.
in. zakładów ROSOMAK SA
czy Jelcz Sp. z o.o. oraz wojskowych instytutów naukowo-badawczych. W uroczystości
uczestniczyli również byli szefowie i oficerowie Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej.
Instytucje centralne WP
reprezentowali: zastępca szefa
Sztabu Generalnego gen. bryg.
Jan Dziedzic, szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP gen. bryg.
Dariusz Łukowski oraz szef
Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia płk Waldemar Masztalerz. W imieniu
rektora-komendanta Wojskową Akademię Techniczną
reprezentował dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab.
inż. Jerzy Małachowski. W obchodach uczestniczyli również dziekan Wydziału Logistyki WAT płk dr hab. Szymon
Mitkow oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu
Pojazdów Mechanicznych i Transportu, który jest wiodącą jednostką organizacyjną Wydziału Mechanicznego
w zakresie kształcenia specjalistów służby czołgowo-samochodowej na potrzeby WP.

Jak stworzyć i zarządzać organizacją doskonałą – zastanawiali się uczestnicy VII edycji konferencji Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
zorganizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej. Przez dwa dni (7–8 grudnia 2017 r.) naukowcy
i praktycy omawiali współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym. Głównym organizatorem konferencji był
Zakład Inżynierii Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.
Konferencję uroczyście otworzył JM Rektor-Komendant WAT. Jako pracownik Wydziału Cybernetyki cieszę się,
że konferencja ta weszła na stałe do kalendarza przedsięwzięć
naukowych organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną. Jest to niewątpliwie konferencja, która ma już swoją renomę
i organizatorzy wzbijają się na coraz wyższy poziom. Wszystkim Państwu życzę owocnych obrad, autorom referatów – udanych wystąpień, a organizatorom – osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów – mówił płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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NAUKA I EDUKACJA

Inteligentne granice

informatyczne wynikają z backgroundu zarządczego, jak
również zarządzanie chłonie to, co się wytwarza na rynku informatycznym – mówił gospodarz konferencji, dyrektor Instytut Organizacji i Zarządzania prof. dr hab.
inż. Piotr Zaskórski.
Zakres tematyczny był szeroki: od zastosowania
rozwiązań informatycznych w zarządzaniu, przez działania marketingowe w różnych środowiskach i sektorach, nowe formy komunikowania się z klientem,
po zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie wiedzą i przegląd innowacyjnych narzędzi zarządczych.
W obradach uczestniczyli paneliści z Polski i zagranicy, m.in. z amerykańskiego National Defense University. W konferencji aktywnie brali też udział studenci
WAT – zarówno wspierając organizację przedsięwzięcia (studenci z koła naukowego „Strategia”), jak
i przysłuchując się sesjom plenarnym. W pierwszym
dniu zjazd uświetnił swoim występem Chór Akademicki WAT.
Współorganizatorami VII konferencji Nowoczesne
koncepcje i metody zarządzania byli: Katedra Marketingu
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji
i Kierownictwa oraz School of Management and Technology of Felgueiras Porto Polytechnic w Portugalii.
Agata Reed
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Fot. Grzegorz Rosiński

A cele organizatorzy postawili sobie ambitne: stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń,
dyskusji, prezentacji wyników badań oraz rozwiązań, które prowadzą w kierunku organizacji doskonałej. Jak co roku, konferencja obejmowała szerokie
spektrum rozważań z zakresu marketingu i zarządzania w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym
i biznesowym.
Chcemy pokazać, w jakim kierunku organizacja ma się
rozwijać, jakimi narzędziami można się posiłkować. Już
pierwszy panel był dowodem na to, że jest wiele takich
narzędzi, na przykład dziś na rynku jest ponad setka aplikacji wspomagających zarządzanie. Wiele firm się tym posiłkuje, mało tego, tworzą konsorcja, w związku z czym
informatyka jest nieodzowna. Dlatego uważam, że dla
naszego instytutu usytuowanie na Wydziale Cybernetyki to jest kapitał, i z tego kapitału teraz korzystamy. Zarządzanie jest właściwie bezpośrednio związane z narzędziami informatycznymi, bo zarówno rozwiązania stricte

Fot. Grzegorz Rosiński

Europejska idea inteligentnych granic (Smart
Borders) to nowe wyzwanie dla inżynierów i naukowców. Usprawnienie zarządzania granicami
podniesie poziom bezpieczeństwa wewnętrznego państw strefy Schengen, pozwalając monitorować migrację ludności. Koncepcja Smart Borders
obejmuje opracowanie systemów automatycznej
odprawy granicznej i ogólnoeuropejskiej sieci informatycznej, pozwalającej na weryfikację danych
osobowych podróżnego, niezależnie od miejsca
przekraczania granic Unii Europejskiej.
Zrealizowany w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej projekt pt. Opracowanie środowiska do wdrożenia koncepcji „Smart Borders” w pełni
odpowiada europejskim wymaganiom. Działanie systemu
zostało zaprezentowane (19 października w IOE WAT)
przedstawicielom Straży Granicznej oraz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, które sfinansowało projekt.
Prace nad projektem trwały 34 miesiące. Konsorcjum w składzie: Instytut Optoelektroniki Wojskowej
Akademii Technicznej – lider, JAS Technologie Sp. z o.o.
i Gemalto Sp. z o.o. opracowało system usprawniający
kontrolę graniczną. Dane biometryczne (np. odcisk palca, zdjęcie, wzór siatkówki oka itp.) są automatycznie
odczytywane z paszportu i porównywane z danymi pobranymi od podróżującego. System samodzielnie dokonuje również sprawdzenia w bazach danych. Niezależnie
od miejsca przekraczania granicy UE, dane „wchodzącego” dostępne są podczas opuszczania Unii, na dowolnym przejściu granicznym. Baza danych EES (Entry-Exit
System) ulokowana zostanie w Stuttarcie (Niemcy).
Kiedy dana osoba wkracza, np. w Polsce, do strefy Schengen, to system wysyła informację do bazy. Tak samo, jeżeli ktoś odbiera wizę w konsulacie, wydający wizę automatycznie wysyła informację do bazy. W bazie znajdują się
wszystkie dane dotyczące podróżnego, jego wizy i paszportu. Zarejestrowane są daty, godziny i miejsce przekroczenia granicy, okres pobytu oraz inne – niezbędne dla Straży
Granicznej – informacje – wyjaśnia kierownik projektu
prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski z Instytutu
Optoelektroniki WAT.
Wdrożenie koncepcji Smart Borders i zautomatyzowanie odprawy granicznej możliwe jest dzięki wprowadzonym powszechnie paszportom biometrycznym,
posiadającym chipy EEPROM, w których zapisane
są wszystkie informacje o jego właścicielu. Opracowany przez konsorcjum system identyfikuje odcisk palca i porównuje zdjęcie z paszportu z twarzą podróżującego. Potwierdza zgodność danych biometrycznych
pobranych z paszportu z danymi posługującego się nim
podróżnego oraz sprawdza informacje w bazie danych.
W sytuacji pełnej zgodności danych i braku dodatkowych ograniczeń z bazy danych, system automatycznie
odprawia podróżnego. Nadzorujący pracę kilku stanowisk odprawy funkcjonariusz Służby Granicznej ma ciągły podgląd działania każdego stanowiska.
Dzięki systemowi odprawa będzie mogła być prowadzona w pełni automatycznie. System pobierze wszelkie dane
z paszportu biometrycznego i zidentyfikuje, czy dokument
rzeczywiście należy do danej osoby. Funkcjonariusz od razu
będzie też wiedział, czy dana osoba nie jest poszukiwana,
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

a także czy nie przekroczyła na przykład okresu pobytu
wizowego – wyjaśnia główny wykonawca demonstratora
systemu Smart Borders ppłk dr hab. inż. Norbert Pałka.
W skład opracowanego systemu, obok urządzeń
stacjonarnych, wchodzi też urządzenie mobilne złożone z m.in. terminala operatora, kamery oraz czytników
odcisków palca i dokumentów. Zasady działania są takie same, jak w przypadku wersji stacjonarnej. Tu jednak
rozwiązanie jest o tyle wygodne, że strażnik graniczny będzie mógł na przykład odprawić podróżnych w samochodach, autokarach czy pociągu, a także osobę spotkaną
w lesie, w okolicach granicy państwa – mówi ppłk dr hab.
inż. Norbert Pałka.
W ramach zrealizowanego projektu powstał również system szkolno-treningowy dla Straży Granicznej.
System operujący w wirtualnej rzeczywistości pozwala na przygotowanie funkcjonariuszy do pracy bez konieczności odbywania wielokrotnych praktyk i szkoleń
na granicy. Jego oprogramowanie przewiduje różne
scenariusze, w tym np. symulację przejścia granicznego na lotnisku, a także odprawy mobilnej w przedziale
pociągu. Funkcjonariusz będzie się szkolił w rzeczywistości
wirtualnej przy pomocy specjalnych okularów. Prowadzący
szkolenie będzie ustalał, jaką sytuację ma przećwiczyć szkolący się – wyjaśnia główny wykonawca systemu szkolno-treningowego ppłk dr inż. Marek Piszczek.
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Nanometrowa dokładność – WAT w programie
Beethoven

Na zakończenie prezentacji systemu ppłk dr inż.
M. Piszczek dodaje: To, co tutaj zostało zaprezentowane,
nie pokazuje wszystkich naszych możliwości. W projekcie
ograniczały nas pewne ramy, w których musieliśmy się zmieścić. Jeśli Straż Graniczna byłaby zainteresowana system
szkolno-treningowym, to moglibyśmy przygotować już nie
demonstrator, ale w pełni użyteczne rozwiązanie w zakresie systemu szkolącego.
Projekt został zakończony na siódmym poziomie gotowości technologicznej. Naszym zadaniem było opracowanie i budowa demonstratora. Teraz, zgodnie z umową,
dokumentację, patenty, majątkowe prawa własności przekażemy do MON. Resort obrony z kolei przekaże zamówienia
gestorowi, a więc Straży Granicznej podlegającej Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych i Administracji – tłumaczy opracowujący dokumentację projektu dr inż. Jarosław Młyńczak.
Decyzje dotyczące wdrożenia obydwu systemów –
automatycznej odprawy granicznej i systemu szkolno-treningowego podejmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Systemy przeszły pomyślnie testy i badania także w warunkach rzeczywistej granicy.

W rozstrzygniętym w październiku 2017 r.
drugim konkursie Beethoven, przeprowadzonym
przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy
z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), finansowanie uzyskał
projekt pt. Nanometrowa optyczna tomografia koherencyjna (OCT) z użyciem skrajnego nadfioletu i miękkiego promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego
w laboratoryjnych źródłach z zastosowaniem laserów.
Projekt będzie realizowany w ramach współpracy
między Instytutem Optoelektroniki Wojskowej
Akademii Technicznej i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.
Pracami polskiego zespołu kieruje prof. Henryk
Fiedorowicz, a zespołem niemieckim prof. Gerhard
Paulus. Na konkurs wpłynęło 155 wniosków, z których finansowanie uzyskało tylko 38 projektów.

Ewa Jankiewicz

Pomysł zajęcia się problematyką
szczegółowej analizy stanu wytężenia
powstał w wyniku stwierdzenia braku
odpowiednich metod i narzędzi umożliwiających pełną ocenę stopnia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych obiektów współczesnej fortyfikacji,
w której elementy te poddawane są oddziaływaniom dynamicznym typu uderzeniowego i wybuchowego. Istniejące narzędzia umożliwiają analizę
albo tylko wybranych aspektów balistyki końcowej,
albo oddziaływania wybuchu w ujęciu efektów
miejscowych bez ich łączenia i powiązania z reakcją ogólną elementu budowli
fortyfikacyjnej.
Rozprawa doktorska jest rozwinięciem metody fal naprężeń opracowanej przez dr. hab. inż. Zbigniewa
Szcześniaka w zakresie analizowania
zaawansowanych stanów naprężeniowo-odkształceniowo-przemiesz26
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czeniowych. Na podstawie tego rozwinięcia metody opracowano własny
komputerowy program obliczeniowy,
umożliwiający prognozowanie reakcji
dynamicznej żelbetowych elementów
osłonowych i konstrukcyjnych budowli ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu formowania się odłamu oraz
stanu destrukcji mechanicznej materiału
w całym obszarze elementu konstrukcyjnego. W wyniku obliczeń numerycznych można przybliżyć stan naprężenia
i odkształcenia elementu żelbetowego,
poddanego na przykład oddziaływaniu
głowic bojowych pocisków, z uwzględnieniem fazy jego zniszczenia, to jest
zarysowania i zmiażdżenia.
Możliwość wykonywania zaawansowanych analiz nie tylko o charakterze
poznawczym, ale również i aplikacyjnym, w zakresie dynamiki żelbetowych elementów osłonowych i konstrukcyjnych budowli obronnych zwróciła uwagę przedstawicieli
Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej również w czasie IV Konferencji naukowo-technicznej „Współczesne problemy infrastruktury wojskowej”, która
odbyła się w Ryni w dniach 24–25 października 2017 r.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, dyrektor Departamentu Infrastruktury MON płk Dariusz Ryczkowski,
w przesłanym do autora pracy wyróżnieniu podkreślił,
że podjęta w ramach pracy doktorskiej tematyka wpisuje
się w nurt aktualnych potrzeb resortu obrony narodowej.
Wyraził on również nadzieję, że kierunek badań będzie
rozwijany i znajdzie szerokie zastosowanie w zakresie
realizacji potrzeb wojskowej infrastruktury specjalnej.
Adam Stolarski
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Fot. Archiwum IOE WAT

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej płk mgr inż. Dariusz
Ryczkowski, w październiku 2017 r.,
wyróżnił rozprawę doktorską
mjr. dr. inż. Bartłomieja Pieńki pt.
Mechanizm formowania się odłamów w elementach konstrukcyjnych
schronu, której promotorem był
dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak,
prof. WAT. Rozprawa ta jest kolejnym rezultatem wyników badań
w zakresie dynamiki budowli schronowych realizowanych w Wydziale
Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Fot. Grzegorz Rosiński; Archiwum WAT

Wyróżniona rozprawa doktorska

Prof. Fiedorowicz podkreśla, że złożenie wspólnego
projektu z partnerem niemieckim było możliwe dzięki
wieloletniej współpracy naukowej prowadzonej w ramach konsorcjum LASERLAB EUROPE, finansowanej
przez Komisję Europejską w 7 Programie Ramowym
i Horyzoncie 2020. Bez tego projektu byłoby trudno nawiązać
bezpośrednie kontakty i doprowadzić do wspólnego projektu
badawczego. LASERLAB EUROPE to bardzo silne konsorcjum
naukowe działające w obszarze techniki laserowej – mówi
prof. Fiedorowicz.
Optyczna tomografia koherencyjna (ang. Optical Coherence Tomography – OCT) jest techniką obrazowania
interferencyjnego, umożliwiającą uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów (tomogramów) badanych obiektów.
Rozdzielczość przestrzenna obrazowania OCT wynika
z długości fali użytego promieniowania. Dla zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni wynosi ona ok. 1 mm.
Technika obrazowania OCT ma powszechne zastosowanie
głównie w okulistyce, ale również w innych działach medycyny,
np. w kardiologii. Pozwala ona uzyskiwać trójwymiarowe obrazy organów i narządów organizmów żywych, które są przezierne dla światła, np. oka lub naczyń krwionośnych. Tomografia
optyczna OCT pojawiła się na początku lat 90. i obecnie jest
powszechnie stosowana w gabinetach lekarskich. Sprzęt do tomografii OCT jest produkowany przez wiele firm na świecie.
W Polsce technika obrazowania OCT stała się znana dzięki
osiągnięciom zespołu z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, kierowanego przez prof. Andrzeja Kowalczyka. Prace badawcze tego zespołu zakończyły się wdrożeniem i wprowadzeniem na rynek nowego typu przyrządu do obrazowania
OCT. Doktorantem w tym zespole był prof. Maciej Wojtkowski,
który obecnie rozwija tę technikę w Instytucie Chemii Fizycznej
PAN w Warszawie – wyjaśnia prof. Fiedorowicz i dodaje:
To, co my chcemy zrobić w ramach projektu, to zastosować
w technice OCT promieniowanie o znacznie krótszej długości
fali, w zakresie widmowym tzw. miękkiego promieniowania
rentgenowskiego (ang. soft X-ray radiation – SXR) i skrajnego nadfioletu (ang. extreme ultraviolet – EUV), obejmującym
długości fali od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Pozwoli
to na otrzymywanie trójwymiarowych obrazów nanostruktur,
które występują np. w układach nanoelektroniki lub w obiektach mikrobiologicznych.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Optyczna tomografia koherencyjna z zastosowaniem
promieniowania w zakresie widmowym skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego,
została zaproponowana przez partnerów z Niemiec. Ten
wariant OCT, nazwany XCT, umożliwia przejście z mikrometrowej rozdzielczości do rozdzielczości nanometrowej. Podstawowym problemem do rozwiązania jest
źródło promieniowania EUV i SXR, spełniające określone wymagania. Naukowcy z Niemiec przeprowadzili
udane próby tomograficznego obrazowania z nanometrową rozdzielczością przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Jednakże stosowanie synchrotronów
w metodzie XCT w zasadzie wyklucza możliwość budowy urządzenia, które mogłoby znaleźć zastosowanie
w praktyce np. w przemyśle elektronicznym. Prof. Fiedorowicz wyjaśnia: Projekt nie ma na celu wykonanie takiego
urządzenia, ale pokazanie, że metoda obrazowania XCT działa także w przypadku zastosowania laboratoryjnego źródła
promieniowania. Jest to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe z zakresu elektroniki, które mają pokazać,
że nowa metoda obrazowania może być przydatna do zastosowań w praktyce. […] Wspólnie z kolegami z Niemiec
zamierzamy wykonać układ laboratoryjny i zademonstrować,
że podobne wyniki, które uzyskano za pomocą synchrotronu,
można osiągnąć z zastosowaniem naszego laserowo-plazmowego źródła promieniowania, które mieści się na niewielkim
stole optycznym wielkości biurka.
Końcowym efektem projektu ma być zademonstrowanie nowej metody trójwymiarowego obrazowania
z nanometrową rozdzielczością do zastosowań zarówno w badaniach naukowych, jak również w technologiach
przemysłowych. Jak wyjaśnia prof. Fiedorowicz: Oczekujemy, że promieniowanie EUV pozwoli na uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych różnego rodzaju nanostruktur. Mogą
to być nanostruktury, które znajdują zastosowanie w nanoelektronice, ale również w nanomechanice. Planujemy także
zastosować nową metodę do obrazowania z rozdzielczością
nanometrową struktur biologicznych w ich naturalnym środowisku wodnym. W tym celu posłużymy się promieniowaniem z tzw. zakresu „okna wodnego”, obejmującego zakres
długości fali od 2,3 nm do 4,4 nm.
W badaniach metody XCT zastosowane zostaną laserowo-plazmowe źródła promieniowania opracowane
w Instytucie Optoelektroniki WAT, w których miękkie
promieniowanie rentgenowskie SXR i skrajny nadfiolet
EUV powstają w wyniku naświetlania tarczy gazowej nanosekundowymi impulsami laserowymi, oraz źródła wykorzystującego generację wysokich harmonicznych (ang.
high-order harmonic generation – HHG) z tarczami stałymi
naświetlanymi femtosekundowymi impulsami laserowymi,
które zostało opracowane przez partnera niemieckiego.
Projekt realizowany będzie przez trzy lata.
Ewa Jankiewicz
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Trenażer laserowy „Wisła”
W dniu 10.11.2017 r. odbyła się prezentacja laboratorium WLO – trenażera laserowego „Wisła”,
w którym wzięli udział przedstawiciele Wydziałów WAT oraz prorektor ds. wojskowych płk
dr inż. Artur Król.

Dr hab. inż. Andrzej Bartnik, prof. WAT
otrzymał nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł
za osiągnięcie naukowe, jakim jest cykl 15 artykułów,
opublikowanych w latach 2008–2016, które zostały
ujęte w formę pracy habilitacyjnej pt.: Generacja i detekcja impulsów promieniowania elektromagnetycznego
o dużej intensywności w zakresie długości fal 1–100 nm,
zastosowanie do wytwarzania plazmy fotojonizacyjnej.
Badania te przyczyniły się do opracowania układów
do wytwarzania niskotemperaturowej plazmy fotojonizacyjnej oraz jej diagnostyki. Na dorobek naukowy
dr. hab. inż. Bartnika składa się ponad 100 publikacji,
które stanowią bardzo duży wkład w badania podstawowe i aplikacyjne z dziedziny elektroniki, zwłaszcza
elektroniki laserów generujących impulsy promieniowania EUV i SXR. Dr hab. inż. Bartnik popularyzuje
swoje wyniki badań naukowych na licznych konferencjach naukowych.

Trenażer „Wisła” (prod.: Milisystem Sp. z o.o.) jest
polskim realistycznym laserowym symulatorem umożliwiającym prowadzenie strzelań w bezpieczny i ekonomiczny sposób.
Pozwala zarówno na zapoznanie z zasadami B.L.O.S.,
jak i realizację ćwiczeń strzeleckich (na replikach broni
z realistycznym odzwierciedleniem odrzutem pocisków) –
zarówno do celów statycznych, ruchomych, jak i z interaktywnymi scenariuszami. Wbudowany panel kontrolny
umożliwia podgląd trafień do poszczególnych celów z automatyczną oceną wyników poszczególnych strzelców.
Monika Szyłkowska

oprac. Ewa Jankiewicz

Nagrody Ministra Obrony Narodowej dla naukowców IOE WAT

Nagrody Ministra Obrony Narodowej przyznawane
są nauczycielom akademickim uczelni wojskowych. Rektorzy uczelni wojskowych złożyli w sumie 14 wniosków

o przyznanie nagród, z czego Zespół do Spraw Nagród
Ministra Obrony Narodowej dla Nauczycieli Akademickich jednomyślnie wskazał do nagrody dziewięciu nauczycieli akademickich – dwóch w kategoriach nagród
za całokształt dorobku, czterech za osiągnięcia naukowe,
dwóch za osiągnięcia dydaktyczne oraz jednego za osiągnięcia organizacyjne.
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W celu aktywnego wspierania polskich instytucji naukowych w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe
w zakresie technologii kosmicznych, 15 listopada
w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się
spotkanie z ekspertami Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Fot. Cezary Arcikiewicz, Monika Szyłkowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki został nagrodzony kwotą 25 000 zł za całokształt dorobku naukowego. Laureat jest wybitnym specjalistą z zakresu detekcji
sygnałów optycznych, metrologii optoelektronicznej,
niskoszumowych układów elektronicznych, łączności
optycznej oraz sensorów optoelektronicznych. Jego sukcesy są rozpoznawane i doceniane przez krajowe i międzynarodowe środowiska naukowe. Jest autorem lub
współautorem 405 prac, w tym 4 monografii, 11 rozdziałów w monografiach krajowych, 94 prac w materiałach
konferencji międzynarodowych i 119 konferencji krajowych. Uczestniczył w realizacji projektów badawczych,
kierował 16, a w kolejnych 13 był wykonawcą. Recenzował 10 rozpraw habilitacyjnych, 6 postępowań w związku z ubieganiem się o tytuł profesora, 23 rozprawy doktorskie. Prof. Bielecki jest członkiem wielu prestiżowych
komitetów i stowarzyszeń naukowych, recenzentem krajowych i międzynarodowych konferencji oraz artykułów
w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.

Technologie kosmiczne i satelitarne wyzwaniem
dla WAT

GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Fot. Esa/NASA

Za całokształt dorobku i osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki oraz dr hab.
inż. Andrzej Bartnik otrzymali nagrody Ministra
Obrony Narodowej.

Eksperci PAK przedstawili możliwości udziału polskich
podmiotów – uczelni i przedstawicieli przemysłu w projektach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA). Wyjaśnili, jakiego rodzaju wsparcia może udzielić
Polska Agencja Kosmiczna instytucjom planującym ubiegać się o kontrakty ESA. Spotkanie otworzył szef Zespołu
Analiz i Ekspertyz WAT ppłk dr inż. Tomasz Muszyński.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele podstawowych jednostek organizacyjnych WAT.
Genezę, strukturę oraz działalność Polskiej Agencji
Kosmicznej zaprezentowała dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK dr Marta Wachowicz. Polska Agencja Kosmiczna powstała w 2014 r.,
a jej misją jest stworzenie silnego narodowego sektora
kosmicznego. Podstawowym celem PAK jest wspieranie rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych
i technik satelitarnych oraz współpracy pomiędzy polskimi instytucjami naukowymi i przemysłowymi. Zadaniem
Agencji jest również zwiększenie zdolności obronnych –
opartych na systemach kosmicznych i satelitarnych – Polski. PAK jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej
założonej w 1975 r., której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

W ramach spotkania wyjaśniono zasady finansowania
Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podobnie jak pozostałe
kraje członkowskie, Polska płaci składki do ESA, które
rozdzielane są na programy obowiązkowe (General Studies Programme, Technology Research Programme, Scientific
Programme, European Component Initiative) i opcjonalne,
finansowane przez kraje w nich uczestniczące. Programy obowiązkowe obejmują m.in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę służącego do tego sprzętu. Programy opcjonalne związane są m.in. z obserwacją Ziemi,
telekomunikacją, nawigacją satelitarną, obserwacją nieba i krążących wokół niej obiektów oraz z transportem
kosmicznym. Zgodnie z zasadą zwrotu geograficznego,
część wpłacanej składki wraca do krajów członkowskich
ESA w postaci zamówień dla przemysłu i jednostek badawczo-naukowych. Współczynnik zwrotu dla nowych
krajów członkowskich objętych okresem przejściowych
wynosi 0,9. W Polsce okres przejściowy został przedłużony do 2019 r. Przed naukowcami otwarta jest zatem
szansa pozyskania projektów ESA na preferencyjnych
warunkach.
Przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej omówili
zasady Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu (PLIIS), zagadnienia dotyczące procesu harmonizacji technologicznej
w ESA i możliwości zaangażowania WAT w projekty B+R
SPIS TREŚCI
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związane z technologiami kosmicznymi i technikami satelitarnymi. Przedstawili również założenia programów
usług doradczych, w ramach których Polska Agencja Kosmiczna prowadzi bezpłatne konsultacje eksperckie dla
podmiotów krajowego sektora kosmicznego.
Staramy się być agencją wykonawczą, nie administracją,
chcemy być otwarci i do Państwa dyspozycji – podsumowała
spotkanie dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy dr Marta Wachowicz. Dyrektor zachęcała również
do pisania projektów, oferując jednocześnie pomoc PAK
w poszukiwaniu partnerów i nawiązywaniu kontaktów
z przedstawicielami przemysłu w danym zakresie.
Ewa Jankiewicz

Porozumienie z rumuńską Military Technical Academy

Fot. Esa/NASA; Sebastian Jurek, Mariusz Gontarczyk, Cristian Moldoveanu

W skład delegacji, oprócz komendanta-rektora
płk. prof. Constantina-Iuliana Vizitiu, weszli: prorektor
do spraw kontaktów międzyuczelnianych płk prof. Tudor-Viorel Tiganescu, kmdr por. dr Cristian-Emil Moldoveanu uczelniany koordynator Programu Erasmus+

oraz mjr dr Alin-Constantin Sava koordynator wymian
studentów wojskowych.
Military Technical Academy powstała w 1949 roku
i obecnie kształci studentów wojskowych na wszystkich
poziomach studiów, zgodnie z systemem bolońskim. Rumuńska uczelnia posiada w swojej strukturze dwie podstawowe jednostki organizacyjne: Wydział Elektroniki
i Systemów Informatycznych oraz Wydział Mechatroniki
i Zintegrowanych Systemów Uzbrojenia. Wśród specjalności oferowanych studentom wojskowym są między innymi: informatyka, elektronika, technologie komunikacji,
mechanika, lotnictwo, geodezja, uzbrojenie.
Wizyta rozpoczęła się uroczystym powitaniem przez
rektora-komendanta oraz przedstawieniem trzydniowego harmonogramu pobytu delegacji, następnie prorektor
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Fot. Sebastian Jurek, Mariusz Gontarczyk, Cristian Moldoveanu

W dniach 21–23 listopada, na zaproszenie
rektora-komendanta płk. dr. hab. inż. Tadeusza
Szczurka, przebywała w WAT delegacja Military
Technical Academy – naszego rumuńskiego odpowiednika. Wizyta przedstawicieli MTA była częścią
inicjatywy Działu Współpracy Międzynarodowej –
zacieśniania stosunków z zagranicznymi uczelniami wojskowymi.

do spraw wojskowych płk dr inż. Artur Król przedstawił historię oraz podstawowe informacje na temat WAT.
Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej, która będzie
stanowić wstęp do dalszego zacieśniania współpracy.
Część oficjalna zakończyła się wpisem komendanta-rektora MTA do Księgi pamiątkowej WAT.
W pierwszym dniu pobytu delegacja rumuńska miała
również okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami oraz wybranymi laboratoriami Wydziałów: Elektroniki, Cybernetyki i Mechanicznego.
Na Wydziale Elektroniki nasi goście zwiedzili komorę bezszumową oraz laboratorium techniki mikrofalowej, komendant-rektor MTA nie ukrywał, że ten obszar
wiedzy jest najbliższy jego sercu, gdyż właśnie na nim
koncentruje się jego działalność naukowa. Ze strony
Wydziału Elektroniki delegację przyjęli między innymi:
zastępca dziekana wydziału płk dr inż. Adam Słowik, prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Mateusz Pasternak,
prof. WAT, prof. dr hab. inż. Roman Kubacki z Instytutu Telekomunikacji oraz kierownik Zakładu Teledetekcji
w Instytucie Radioelektroniki dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT.
Na Wydziale Cybernetyki delegację MTA podjął dziekan wydziału dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
oraz prodziekani wydziału. Informacje na temat osiągnięć
i potencjalnych obszarów współpracy wygłosił zastępca
dziekana wydziału ds. wojskowych ppłk dr. inż. Mariusz
Chmielewski. Następnie goście mieli okazję zapoznać
się z laboratorium, gdzie ppor mgr. inż. Marcin Kukiełka
z Instytutu Systemów Informatycznych przedstawił osiągnięcia wydziału z obszaru rozszerzonej rzeczywistości
i jej zastosowań wojskowych.
Pierwszy dzień zakończyła wizyta na Wydziale Mechanicznym. Delegacja została przyjęta przez dyrektora Instytutu Budowy Maszyn dr. inż. Józefa Wronę.
Goście mieli okazję zapoznać się z laboratoriami, gdzie
na co dzień studenci odbywają specjalistyczne zajęcia.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prototypy autonomicznych pojazdów prezentowane przez dr. inż. Rafała Typiaka.
Pierwszy dzień to również obowiązkowa wizyta w Sali
Tradycji WAT, gdzie mjr Paweł Jęcek z Wojskowego Wydziału Wychowawczego przedstawił historię, osiągnięcia
i tradycje związane z Wojskową Akademią Techniczną.
W drugim dniu pobytu delegacja rumuńska zapoznała się z infrastrukturą wojskową, podstawowymi informacjami oraz wybranymi laboratoriami Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytutu Optoelektroniki
Na strzelnicy wojskowej goście obserwowali zajęcia
na symulatorze „Śnieżnik”, prowadzone przez mjr. dr.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Grzegorza Waszkiewicza – wykładowcę Studium Szkolenia Wojskowego. Następnie zwiedzili obiekty SWF, prezentowane przez jego kierownika – dr. Saturnina Przybylskiego. Nasi goście z wielkim uznaniem wypowiadali
się o jakości obiektów i możliwościach szkolenia, jakie
w związku z tym stwarzają dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa wizytujący
zostali przyjęci przez dr. inż. Piotra Zalewskiego z Instytutu Techniki Lotniczej, który zaprezentował osiągnięcia
naukowe wydziału. Dużym zainteresowaniem gości cieszył się obszar techniki lotniczej, w tym osiągnięcia wydziału w tworzeniu własnych innowacyjnych projektów.
Mechatronika to jeden z kluczowych obszarów naukowo-dydaktycznych uczelni rumuńskiej. Duże wrażenie
sprawiła również prezentacja najnowszego modelu karabinka MSBS, poprowadzona przez kierownika Zakładu
Konstrukcji Specjalnych płk. dr. inż. Mirosława Zahora.
Ostatnią jednostką organizacyjną WAT wizytowaną
drugiego dnia pobytu przez przedstawicieli „rumuńskiego

WAT” był Instytut Optoelektroniki. Dyrektor instytutu
płk dr inż. Krzysztof Kopczyński oraz kierownik Zakładu Technologii Optoelektronicznych ppłk dr inż. Jacek
Wojtanowski zaprezentowali gościom najważniejsza
osiągnięcia IOE, w tym projekty, które mają duże szanse
na wdrożenie. Okazało się, że płk Kopczyński od wielu
lat współpracuje z naukowcami rumuńskimi, a obecna
wizyta staje się dobrą okazją do odświeżenia kontaktów
z tamtejszymi instytucjami badawczymi.
Trzeci dzień pobytu w WAT rozpoczął się od wizyty na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. Dziekan
wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, w towarzystwie zastępcy dziekana ds. wojskowych płk. dr. inż. Bogusława Siodłowskiego, przedstawił osiągnięcia naukowoSPIS TREŚCI
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-dydaktyczne wydziału oraz zaprosił gości do zwiedzania
najnowszych laboratoriów. Pracownie prezentowali mjr
dr inż. Marek Polański z Katedry Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz kierownik Zakładu Radiometrii
i Monitoringu Skażeń prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe.
Ustalono, że w najbliższym czasie strona rumuńska skieruje na naukę w WTC doktoranta z MTA.
Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji nasi goście
zostali przyjęci przez dziekana prof. dr. hab. inż. Adama
Stolarskiego wraz z licznym gronem nauczycieli akademickich. Po prezentacji dorobku wydziału przez dziekana, głos zabrali przedstawiciele komórek organizacyjnych – mgr inż. Agnieszka Jenerowicz z Zakładu
Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego oraz dr inż. Marian Sobiech z Katedry Budownictwa Ogólnego. Po wymianie upominków kierownictwo
wydziału zadeklarowało pełną chęć współpracy zarów-
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Dwie nominacje profesorskie dla naukowców WAT

no w wymianie studentów, jak i naukowców, czego dowodem będzie najbliższy wyjazd naukowy do MTA mjr.
dr. inż. Krzysztofa Pokoniecznego z Zakładu Pomiarów
Geodezyjnych i Topografii Wojskowej.
Ponadprogramowym punktem była wizyta na Wydziale Logistyki. Ponieważ nasi partnerzy rozważają możliwość powołania komórki akademickiej zajmującej się
szkoleniem logistycznym, z przyjemnością wysłuchali prezentacji dziekana wydziału płk. dr. hab. Szymona
Mitkowa, prof. WAT na temat struktury, zadań, oferty
edukacyjnej i obszaru działalności wydziału.
Wizyta delegacji z rumuńskiej uczelni zakończyła się
uroczystym podpisaniem umowy bilateralnej Erasmus+,
która umożliwi wymianę kadry naukowej oraz studentów przy wsparciu funduszy europejskich. Z ramienia
WAT umowę podpisał prorektor ds. kształcenia dr hab.
inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT a ze strony MTA
– komendant-rektor płk prof. Constantin-Iulian Vizitiu.
Podpisane porozumienia pozwolą na rozpoczęcie
wymiany studentów wojskowych (na dwumiesięcznych
praktykach, na semestrach studiów), a także na wymianę
wykładowców. Ustalono również, że na poziomie roboczym będą przesyłane pełne informacje o wszelkich inicjatywach, konferencjach studenckich, uroczystościach
czy zawodach sportowych, w których udział będą mogli
wziąć studenci obu uczelni.
Komendant-rektor MTA zaprosił również przedstawicieli WAT do złożenia rewizyty, podczas której możliwe
będzie zapoznanie się naszych naukowców z osiągnięciami MTA oraz możliwościami uczestnictwa studentów
we wspólnych przedsięwzięciach naukowych i edukacyjnych.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda wręczył w Belwederze akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki
i sztuki. Uroczystość odbyła się 7 grudnia 2017 r.
w Belwederze.
Akty nominacyjne otrzymało z rąk prezydenta czterdziestu trzech nowych profesorów. Wśród nich dwóch
naukowców Wojskowej Akademii Technicznej: profesor nauk technicznych Janusz Bogusz i profesor nauk
społecznych Bogusław Jagusiak.

Mariusz Gontarczyk
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Fot. Krzysztof Sitkowski (KPRP)

Przedstawiciele uczelni, którzy podpisali porozumienia to: płk dr hab. Szymon Mitkow – dziekan Wydziału
Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, płk dr hab.
Tadeusz Zieliński – dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej oraz płk dr hab.
inż. Tomasz Smal – dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy wydziałów w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz rozwoju
naukowego nauczycieli akademickich, a także organizowania wspólnych przedsięwzięć naukowych, zwłaszcza
w obszarze logistyki.
To pierwsze w historii porozumienie o współpracy
podpisane przez trzy uczelnie wojskowe.
Podczas spotkania doszło również do podpisania ważnej deklaracji współpracy w celu opracowania publikacji w formie raportu pt.: System logistyczny Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019, którego publikacja nastąpi w II kwartale 2019 r. Sygnatariuszami deklaracji zostali ww. reprezentanci trzech wydziałów oraz
szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, płk
dr inż. Robert Woźniak.
Szymon Mitkow

Fot. Sebastian Jurek; ASzWoj

Porozumienie wydziałów trzech uczelni wojskowych
W dniu 22 listopada 2017 r. zostało podpisane
trójstronne porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy wydziałami trzech uczelni wojskowych: Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia
Akademii Sztuki Wojennej, Wydziałem Logistyki
Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziałem
Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

wej działalności naukowo-organizacyjnej – Międzynarodowa Asocjacja Geodezji uczyniła go swoim członkiem
honorowym (IAG Fellow).

Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz – profesor nauk
technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Ukończył studia magisterskie w 1995 r. na Wydziale Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności
geodezyjne pomiary podstawowe. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2000 r.,
a doktora habilitowanego (w 2012 r.) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W latach 1995–2000 doktorant, a następnie (w latach 2001–2009) pracownik
naukowy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej. W latach 2009–2012 adiunkt, a od 2013
roku profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.
Specjalista w zakresie geodezji fizycznej i geodynamiki. W latach 1995–2009 odpowiedzialny za funkcjonowanie laboratorium pływowego w Astronomiczno-Geodezyjnym Obserwatorium w Józefosławiu. Laureat
2 nagród indywidualnych i 4 zespołowych Rektora Politechniki Warszawskiej oraz 2 nagród zespołowych
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za osiągnięcia naukowe, prace naukowo-badawcze lub działalność organizacyjną. Promotor w trzech przewodach
doktorskich, opiekun ponad 30 magisterskich oraz ponad 20 inżynierskich prac dyplomowych. Recenzent
w 1 przewodzie habilitacyjnym i 3 przewodach doktorskich. Przewodniczący komitetów organizacyjnych
3 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, członek komitetu organizacyjnego lub naukowego 9 spotkań naukowych.
W 2015 r. został odznaczony przez ministra obrony
narodowej brązowym medalem Za zasługi dla obronności
kraju. W tym samym roku – w uznaniu międzynarodo-
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Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie
Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się w obszarze
i dziedzinie nauk społecznych pojmowanych zgodnie
z paradygmatem holizmu epistemologicznego (w węższym sensie) kontrindukcjonizmu. Od lat zajmuje się
problematyką badawczą związaną z teoretycznymi i metodologicznymi aspektami badań nad bezpieczeństwem
(bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo narodowe
i międzynarodowe), systemami politycznymi, polityką
gospodarczo-społeczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi oraz mechanizmami prowadzenia
dialogu społecznego w instytucjach Unii Europejskiej.
Kierownik prac badawczych, autor publikacji książkowych (np. Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu
społecznego w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo socjalne
współczesnego państwa, Systemy polityczne krajów nadbałtyckich) oraz autor licznych artykułów w zakresie
wskazanej problematyki badawczej. Znajduje się w gronie członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Zasłużony nauczyciel akademicki WAT (2010 r.)
oraz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012 r.).
W trakcie dotychczasowej kariery naukowo-dydaktycznej aktywnie popularyzował interdyscyplinarne
podejście w kształceniu i badaniach naukowych. Tym
samym czynnie spełniał posłannictwo edukacji i wychowania do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym,
jako że paradygmat holistyczny przywraca jedność zatomizowanej nauce oraz integruje poznanie obiektywnie
istniejącej rzeczywistości (realizm teoriopoznawczy).
red. Agata Reed

SPIS TREŚCI

33

LOŻA STUDENTÓW

HOBBY

Praktyki we Włoszech: nowoczesne technologie i dotyk starożytności
Wyjazd na praktyki dał mi również możliwość zwiedzenia niezwykłego regionu Włoch jakim jest Campania.
Podczas mojego wakacyjnego pobytu udało mi się zwiedzić całkiem sporą część tego rejonu. Swoją wycieczkę
rozpoczęłam od starożytnego Paestum czyli greckich ruin
Posejdonii. Salerno było „łącznikiem” pomiędzy Benewentem a wybrzeżem amalfitańskim, na którym spędziłam najwięcej
czasu. Malownicze Positano, Amalfi oraz
Minori i Maiori odwiedzałam kilkakrotnie.
Nie mogłam również pominąć słynnych
Pompejów, jednego z najatrakcyjniejszych
miast starożytnego Rzymu, które zniszczyła erupcja Wezuwiusza. Niestety, z powodu pożarów wjazd w okolice krateru był
niemożliwy. Z tego powodu postanowiłam
pojechać do cytrynowego Sorrento. W stolicy Campanii spędziłam kilka dni. Urok Neapolu tkwi w jego niepowtarzalnym chaosie i klimacie, w wąskich uliczkach i starych
kamienicach. Jest to również miasto pizzy
i włoskiej kawy, którym nie sposób było się
oprzeć. Wisienką na torcie niewątpliwie
była niewielka skalista wyspa Capri, znana
z pięknych widoków, willi, ogrodów i uderzających skał Faraglioni.
Wyjazd na wakacyjne praktyki był niesamowitą okazją do zwiedzenia zakątków
Włoch i poznania kultury tego kraju. Uczestnictwo w programie Erasmus dało mi możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi oraz pogłębienia wiedzy. Ta niezapomniana
przygoda nie tylko dużo mnie nauczyła, ale także dostarczyła wielu wspaniałych wspomnień. Zdecydowanie każdemu mogę polecić wyjazd na praktyki organizowane przez
program Erasmus. Osobiście chętnie wzięłabym w nim
udział jeszcze raz.

Erasmus na Zielonej Wyspie
Praktyka studencka w Irlandii? Czemu nie! Doskonały sposób na połączenie nauki z ćwiczeniem
języka angielskiego.
Zielona Wyspa i Guinness. To pierwsze skojarzenia
z Irlandią, i jak najbardziej słuszne, ale niejedyne! Krajobraz
irlandzki to zielone łąki ogrodzone kamiennymi murami.
Galway – miasto, w którym byłam, znajduje się w zachodniej części Irlandii. Położone jest nad oceanem, co wpływa
znacząco na klimat. Jednak deszczowa, zmienna pogoda
nie powinna nikogo zniechęcać! Wynagradza to niezwykła
sympatia Irlandczyków. Ludzie są niezwykle mili i pomocni. Zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach służbowych.
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Krystyna Styburska

Olga Staszewska

Swoją praktykę odbyłam w Galway-Mayo Institute of
Technology, na wydziale nauk ścisłych. Uczelnia jest świetnie
wyposażona w sprzęt laboratoryjny i techniczny. Przoduje
w badaniach dotyczących wód morskich i nowoczesnych
technologii medycznych. Była to dla mnie szansa na zapoznanie się z pracą w środowisku o całkiem innych standardach nauczania i badań, a także międzynarodowym, gdyż
spotkałam tam naukowców z całej Europy.
Czy wybrałabym Galway jeszcze raz? Oczywiście! I każdemu studentowi polecam wymianę studencką w Irlandii.
Uczelnie chętnie przyjmują studentów w ramach programu
Erasmus+. Jest to świetna okazja do ćwiczenia języka podczas rozmowy z native speakerami, ale także do poznania
bardzo przyjaznych osób z całej Europy.
Dorota Bielesza
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Prace trzech studentek WAT: Justyny Winiarz, Justyny Bąk i Joanny Popławskiej oraz dwóch absolwentek WAT: Małgorzaty Gajek
i Joanny Pojawy zostały wyróżnione i znalazły się na pokonkursowej
wystawie. Autorki prac malarskich zostały zaproszone do Zamościa
na uroczysty finał (w dniach od 17 do 21 października).
Kilkudniowy wyjazd do Zamościa był dla nich miłą okazją do wspólnego spędzenia czasu, zwiedzenia zabytkowego miasta i wzięcia udziału w pokazach filmowych, fotograficznych i plastycznych. Pogoda też
dopisała.
Prace naszych studentek:
• Justyna Bąk: dyptyk: W ciemności i w jasności – akryl na płótnie
o wym. 50 × 60 cm
• Justyna Winiarz: Żołnierz i dziecko – akryl na płótnie o wym.
50 × 60 cm
• Jak 29 – akryl na płótnie o wym. 50 × 60 cm
• Joanna Popławska: Wojna w Syrii – akryl na płótnie o wym.
50 × 60 cm
• Małgorzata Gajek: Perspektywa – akryl na płótnie o wym. 50 × 60 cm
• Joanna Pojawa: Na służbie – akryl na płótnie o wym. 50 × 60 cm.
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Fot. Krystyna Styburska

L.E.S.I.M. prowadzi badania dotyczące
pomiarów i przetwarzania sygnałów ukierunkowane na opracowanie nowych algorytmów i architektury przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz analizę metodyki
pomiaru z wykorzystaniem urządzeń opartych na przetwornikach analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych.
W trakcie praktyk miałam możliwość
uczestniczenia w jednym z projektów, którym zajmuje się laboratorium L.E.S.I.M. Celem stażu było wdrożenie systemu do testowania bezzałogowych statków powietrznych
(BSP) zwanego DronesBench. System umożliwia wykrywanie błędów uniemożliwiających
poprawny lot dronów, pozwala to zwiększyć
bezpieczeństwo użytkowania BSP.
Uczestnictwo w praktykach umożliwiło mi poszerzenie wiedzy z zakresu metrologii i elektroniki, która jest niezbędna
do zrozumienia zasad funkcjonowania urządzeń techniki lotniczej. Niewątpliwie będzie
to pomocne w dalszym kształceniu się w moim kierunku
studiów. Ten okres był bardzo interesującym i satysfakcjonującym momentem, w którym mogłam pogłębić moją
wiedzę w różnych obszarach związanych z moimi studiami.
Cały okres praktyk przebiegał bez żadnych problemów.
Pracownicy laboratorium byli bardzo pomocni, więc i praca była jedynie przyjemnością. Poznałam wiele ciekawych
osób, z którymi mam nadzieję się jeszcze kiedyś spotkać.

21 października 2017 r. zakończył się w Zamościu ogólnopolski konkurs Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego
Military Art 2017 organizowany przez Departament Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa MON. Wzięło w nim udział dziewięć
osób z koła plastycznego przy Klubie WAT.

Fot. Olga Staszewska; Dorota Bielesza

Po ukończeniu roku akademickiego 2016/2017
odbyłam trzymiesięczną praktykę we Włoszech,
w Laboratorium L.E.S.I.M, które należy do ośrodka uniwersyteckiego Università degli Studi del Sannio w Benewencie.

Studentki z koła plastycznego w finale Military Art 2017
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Wysokie lokaty WAT

POLONEZA czas zacząć

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego odbyły się w dniach 27–29.10.2017 r. w Gdyni.
Zawody rozegrano w czterech dyscyplinach – biegach przełajowych, futsalu, piłce siatkowej oraz
pływaniu. W tym samym czasie odbył się także
VI Puchar Rektorów, czyli Mistrzostwa Polski
Uczelni Mundurowych.

W trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ finansowanie na projekt
zatytułowany Tunable self-assembled micro- and nanostructures for photonic devices and circuits otrzymała dr Eva Otón z Hiszpanii. Projekt realizować
będzie we współpracy z dr. hab. inż. Wiktorem
Pieckiem w Instytucie Fizyki Technicznej Wydziału
Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.

Najlepiej spisali się nasi pływacy, którzy będą stanowili trzon reprezentacji Szkolnictwa Wojskowego, ponieważ zawody były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Wojska Polskiego. Na to osiągnięcie złożyły
się następujące wyniki indywidualne: 9 złotych medali,
3 srebrne, 6 brązowych oraz 2 złote i 1 brązowy wywalczony w rywalizacji sztafet. W klasyfikacji zespołowej zajęliśmy pierwsze miejsce. W biegach przełajowych
zdobyliśmy 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe oraz 2 srebra
w sztafetach, które przełożyły się także na drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej. Ponadto w piłce siatkowej
mężczyzn zajęliśmy trzecie, a w futsalu czwarte miejsce.
W rozgrywanym po raz szóstym Pucharze Rektorów obroniliśmy wywalczony w ubiegłym roku puchar,
ponownie wygrywając rywalizację z pięcioma innymi
uczelniami, która odbyła się w dziewięciu dyscyplinach.
Najlepsi okazaliśmy się w siatkówce plażowej, strzelectwie sportowym oraz tenisie ziemnym. Na drugim stop-

niu podium ukończyliśmy rywalizację w biegach przełajowych, pływaniu i duathlonie. Trzecie miejsce zajęliśmy
w futsalu i kajakarstwie, a tuż za podium znaleźliśmy się
w siłowaniu na rękę.
Bartosz Rusin

Kolejne sukcesy naszych szachistów

Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali:
ppor. Monika Kuligowska, ppor. Aleksander Stańkowski
i sierż. pchor. Marcin Pietruszewski, którzy zajęli wysokie miejsca turniejowe.
Ppor. Monika Kuligowska zajęła I miejsce w Amatorskich Mistrzostwach Polski Administracji Publicznej
w Szachach Szybkich Kobiet. Najlepszą drużyną ponownie okazała się reprezentacja Ministerstwa Obrony Narodowej. Do klasyfikacji liczyła się suma punktów trzech
najlepszych zawodników, w których składzie znalazł się
sierż. pchor. Marcin Pietruszewski.
Monika Kuligowska
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Fot. Michał Niwicz

Turniej przewidziany był dla szachistów reprezentujących: Parlament, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Kancelarię Prezydenta Sejmu i Senatu, Ministerstwa, Urzędy
Celne i Wojewódzkie, Najwyższą Izbę Kontroli, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej, jednostki podległe i nadzorowane przez ministrów, służby
mundurowe, jak również emerytowanych pracowników
uprawnionych podmiotów. Zawody odbyły się w formie
turnieju indywidualnego, w następujących kategoriach:
• w kategorii open, dający tytuł: Mistrza Polski Administracji Publicznej w szachach szybkich open i kobiet
• w kategorii amatorów, dający tytuł: Mistrza Polski
Administracji Publicznej w szachach szybkich open
i kobiet
• w kategorii drużynowej, dający tytuł: Drużynowy
Mistrz Polski Administracji Publicznej w szachach
szybkich.

Fot. Marcin Kaczkowski; Tadeusz Jarmołowski

III Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej
w szachach szybkich, pod patronatem Prezesa Rady
Ministrów, odbyły się 9.12.2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Organizatorem turnieju był
Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem – Towarzystwem Edukacyjno-Sportowym „Solvitur Ambulando”.

POLONEZ skierowany jest do naukowców z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. O projekty mogą ubiegać się kandydaci posiadający stopień
doktora lub minimum czteroletnie doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy. Laureaci konkursu mogą kierować projektami badawczymi na polskich
uczelniach oraz w instytutach naukowych PAN. Na prowadzenie badań mają od 12 do 24 miesięcy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości ponad 4 tys.
euro miesięcznie. NCN w pełni finansuje projekt oraz
pokrywa część kosztów związanych z jego obsługą w danej jednostce naukowej.
Konkurs jest jednym ze sposobów na umiędzynarodowienie nauki polskiej i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest zachęcenie obcokrajowców do realizacji badań
naukowych w Polsce.
Z laureatką konkursu NCN Evą Otón rozmawia
Ewa Jankiewicz
Dlaczego zdecydowałaś się realizować swój
projekt w Polsce?
Eva Otón: Podczas studiów doktoranckich pracowałam przez kilka miesięcy w Wojskowej Akademii Technicznej. W Hiszpanii każdy doktorant musi wyjechać
za granicę i pracować przez jakiś czas na innym uniwersytecie. Ja wybrałam WAT głównie ze względu na trwającą od długiego czasu współpracę z moją poprzednią
grupą z Universidad Politécnica de Madrid, w której rozpoczęłam karierę naukową. Wspólnie z zespołem z Madrytu pracowaliśmy z chemikami i fizykami z Wydziału
Nowych Technologii i Chemii WAT, w związku z tym
znałam możliwości technologiczne zespołów WAT i wynikającą stąd synergię badań. Tak więc, pomimo że pracowałam w Japonii, kiedy otwarto konkurs, postanowiłam wrócić tu i kontynuować moją pracę w Wojskowej
Akademii Technicznej.
Czego dotyczy Twój projekt w programie POLONEZ i co zamierzasz w nim zrobić?
E.O.: Projekt dotyczy materiałów samoorganizujących się, takich jak ciekłe kryształy oraz struktury polimerowe, których właściwości będą odpowiadały zastosowaniom w fotonice. Te unikalne materiały i struktury
będą projektowane tak, aby modyfikować właściwości
światła, co sprawi, że będą one bardzo przydatne w różnych urządzeniach. Ciekłe kryształy są najczęściej stosowane w wyświetlaczach. W ekranach telewizorów
na przykład, gdy napięcie jest włączone, cząsteczki ciekłego kryształu zmieniają swoją konfigurację tak, że światło może przechodzić przez ich warstwę, a ekran staje
się jasny. Gdy napięcie jest wyłączone, ciekły kryształ
powraca do początkowej konfiguracji, a ekran staje się
ciemny. Jest to podstawowa zasada działania pojedynczego piksela. W tej pracy nie będziemy jednak tworzyć
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ekranów LCD, ale możemy skorzystać z właściwości
„ciekłokrystalicznej zmiany światła”, aby robić coś innego. Na przykład, dzięki ukształtowaniu ciekłego kryształu w konfigurację sferyczną, ciekłe kryształy zachowują
się jak przestrajalne soczewki. Posiadają stan włączony/
wyłączony, zmienna może być także ich ogniskowa. Jeśli
wykonamy wystarczająco małą soczewkę, można ją zastosować w smartfonie – zamiast klasycznej soczewki.
Tradycyjnie obiektyw sterowany jest mechanicznie, ale
w urządzeniu z obiektywem ciekłokrystalicznym wystarczy zastosować napięcie i to jest jego zaleta. Pomysł
oparty jest głównie na nowych materiałach, inteligentnych
technologiach indukujących samoorganizowanie, ale docelowo chcielibyśmy otrzymać nowe właściwości i funkcje w celu zastosowania ich w nowych technologiach.
Czy podobne badania były realizowane w WAT,
czy pomysł jest zupełnie nowy?
E.O.: Materiały, które będziemy wykorzystywać,
będą nowe. Natomiast niektóre z urządzeń i aplikacji,
w których będziemy je wykorzystywać, będą kontynuacją i rozwijaniem moich badań prowadzonych w Hiszpanii oraz podczas mojego pierwszego pobytu w WAT.
Czy możesz w prosty sposób wyjaśnić, czym
są przestrajalne samoorganizujące się materiały?
E.O.: Przestrajalne oznacza, że materiał może być
modyfikowany lub dostrajany, przechodząc z jednego
stanu do drugiego, poprzez stymulację np. polem elektrycznym zmieniającym jego konfigurację. Dopasowując
czynnik stymulujący, materiały mogą być selektywnie
przestrajane do innych stanów. Materiałami samoorganizującymi się są materiały, które mogą się samodzielnie
uporządkować i organizować, w podobny sposób jak budowanie z klocków LEGO, w jedno-, dwu- lub trójwymiarowe struktury, wykazując kolektywne właściwości.
Przestrajalne samoorganizujące się materiały pozwolą
nam na modyfikację określonych struktur w celu zmiany ich funkcjonalności.
Zamierzasz zajmować się tylko ciekłymi kryształami czy będziesz wykorzystywać też inne technologie?
E.O.: Jednym z pomysłów jest wykorzystanie nanostrukturalnych sieci do stabilizacji ciekłych kryształów,
co powinno pozwolić na poprawę ich właściwości elektrooptycznych.
Jaka jest Twoja specjalność? Jesteś fizykiem?
E.O.: Z wykształcenia jestem chemikiem i inżynierem materiałów. Jednak w swojej pracy nie skupiam się
na wytwarzaniu materiałów, ale na ich zastosowaniu
w różnych urządzeniach i aplikacjach.
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Jakie były wymagania w konkursie POLONEZ
wobec aplikujących?
E.O.: Narodowe Centrum Nauki wymagało, aby
osoba aplikująca posiadała stopień doktora lub udowodnione doświadczenie w dziedzinie projektu oraz
odpowiedni dorobek publikacyjny. Instytucja goszcząca,
w tym przypadku WAT, również musiała wykazać się
stosowną reputacją oraz potwierdzić swoje doświadczenie w dziedzinie projektu. Oczywiście najbardziej istotne było zaproponowanie innowacyjnych i interesujących
celów pracy oraz dobrego planu projektu. Jeśli chodzi
o ewaluację projektu, to w pierwszym etapie była ona
oparta na powyższych kryteriach, a w kolejnym etapie
oceny broniłam swojej idei odpowiadając na pytania recenzentów w rozmowie przez Skype.
Jak został oceniony Twój pomysł na projekt?
E.O.: Pomysł został dobrze oceniony przez recenzentów, chociaż na początku uznali go za zbyt ambitny. Myślałam jednak, że to jest mój problem czy będę w stanie
w ogóle go zrealizować, czy zrealizuję go na czas. Ostatecznie projekt został oceniony pozytywnie.
W jaki sposób dowiedziałaś się o możliwości
udziału w konkursie POLONEZ?
E.O.: Informację o konkursie otrzymałam od dr Anny
Spadło, z którą wspólnie pracowałam w Hiszpanii i w Polsce. W tym czasie pracowałam jednak w Japonii. Była
to dla mnie trudna decyzja, ponieważ ponownie musiałam
dokonać poważnych zmian w swoim życiu i przenieść się
do innego kraju, który nie jest moim krajem ojczystym.
A czym zajmowałaś się w Japonii?
E.O.: Pracowałam w laboratorium firmy Nikon Company, prowadząc badania we współpracy z francuską firmą Essilor.
Dlaczego zdecydowałaś się na powrót do Europy i Polski?
E.O.: Japonia jest niesamowita i uwielbiam ją, ale
po dwóch latach spędzonych tam pomyślałam, że to już
czas na powrót do Europy. To była dobra decyzja, zwłaszcza teraz, kiedy jest wiele interesujących możliwości
na prowadzenie badań.
Czy w ramach projektu powinnaś stworzyć
zespół badawczy?
E.O.: Nie, ale w swoim projekcie będę blisko współpracować z kolegami z Instytutu Chemii WTC WAT,
którzy będą wytwarzać dla mnie związki i mieszaniny
ciekłokrystaliczne. Jeśli chodzi o urządzenia, to będziemy tworzyć je zarówno w Instytucie Fizyki WTC WAT,
jak i we współpracy z zespołem z Madrytu, w którym
poprzednio pracowałam.
Czy posiadasz doświadczenie w kształceniu
studentów i czy POLONEZ nakłada na Ciebie
jakieś obowiązki dydaktyczne?

WSPOMNIENIE

E.O.: Tak, mam doświadczenie w dydaktyce, jednak
program nie narzuca na mnie żadnych obowiązków dydaktycznych.
Zamierzasz zatrudnić kogoś w projekcie? Czy
spodziewasz się, że w ramach realizacji projektu
powstaną prace dyplomowe?
E.O.: Mam pewne środki w projekcie na wynagrodzenia dla osób realizujących konkretne zadania. Nie
jestem jednak pewna, czy w wyniku realizacji projektu
powstaną prace dyplomowe.
Jak długo zamierzasz realizować projekt i czy
w przyszłości będziesz aplikować o kolejne projekty w Polsce?
E.O.: Projekt będę realizować przez dwa lata. I tak,
oczywiście, myślę, że kolejne projekty to bardzo dobra idea.
Co powiesz o Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT, w którym będziesz pracować
przez najbliższe dwa lata?
E.O.: Wydział posiada dobrze wyposażone laboratoria oraz aparaturę badawczą. Z pewnością wyróżniające
są badania nad syntezą nowych materiałów, dzięki czemu
dostępna jest szeroka gama opracowanych mieszanin ciekłokrystalicznych lub też możliwość stworzenia nowych,
które mogą posiadać pożądane cechy. Wszystkie te materiały mogą być dokładnie przebadane z wykorzystaniem
dostępnej aparatury badawczej. Ponadto zespoły WTC
są w stanie zbudować urządzenia, rozpoczynając pracę
od syntezy a kończąc na stworzeniu gotowego urządzenia, co jest bardzo imponujące, ponieważ niewiele laboratoriów jest w stanie to uczynić.
Jaka jest rola dr. hab. inż. Wiktora Piecka
w projekcie? Czy jest on swego rodzaju doradcą
lub mentorem?
E.O.: W programie POLONEZ dr hab. inż. Piecek
jest moim partnerem naukowym, będzie nadzorował
i wspierał realizację projektu głównie poprzez udział
w jego zadaniach. Dr hab. inż. Piecek będzie również
wspierał moją integrację ze środowiskiem naukowym.
Czy lubisz Warszawę i gdzie tutaj mieszkasz?
E.O.: Tak, lubię Warszawę i życie tutaj, a przede
wszystkim kocham polskie jedzenie. Mieszkam na Woli.
Jak często widujesz swoją rodzinę?
E.O.: Korzystam z każdej okazji do spotkania z moją
rodziną. Na szczęście, ponieważ nie jestem już w Japonii, będzie mi zdecydowanie łatwiej wyjeżdżać do Hiszpanii. Zaprosiłam również rodzinę do odwiedzenie mnie
w Polsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę Ci powodzenia w realizacji projektu.

W dniu 10 października 2017 r. odszedł od nas
prof. Lech Solarz.
Był absolwentem Fakultetu Wojsk Lotniczych WAT
z 1959 roku. Po ukończeniu studiów por. mgr inż. Lech
Solarz pozostał w Akademii jako pracownik dydaktyczno-naukowy.
Był specjalistą w dziedzinie mechaniki, modelowania
zjawisk w ośrodkach ciągłych i metod obliczeniowych.
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Po ukończeniu studiów pracował na stanowisku starszego asystenta (1959–1962) w Katedrze Teorii Drgań.
W latach 1962–1964 był wykładowcą na Wydziale Chemii
i Fizyki Technicznej. Następnie zorganizował laboratorium dydaktyczne w Katedrze Podstaw Mechaniki i Fizyki
Technicznej i pełnił funkcję jego kierownika (1964–1967).
Do 3 listopada 1994 roku był pracownikiem Wydziału
Chemii i Fizyki Technicznej, w latach 1995–2006 – Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej, a od 1 wrzeGŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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śnia 2006 roku – Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał po obronie
pracy nt. Areo-magnetoflatter i projektowanie płaskich magnetogazodynamicznych dysz bezuderzeniowych przed Radą
Naukową WAT w roku 1966. Promotorem rozprawy był
prof. Sylwester Kaliski. W latach 1967–1977 prowadził
zajęcia jako adiunkt, pełniąc dodatkowo funkcję zastępcy kierownika i kierownika Katedry Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej (1970–1975). Organizował Instytut Fizyki Technicznej, którego był szefem (1975–1980).
W tym samym czasie kierował bardzo dużą pracą naukowo-wdrożeniową o kryptonimie ORAWA.
W okresie od 1981 do 1990 r. pracował jako docent
naukowo-badawczy, a w latach 1990–1994 – naukowo-dydaktyczny. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie mechaniki uzyskał po kolokwium
habilitacyjnym przeprowadzonym przed Radą Naukową
Wydziału Mechanicznego WAT w roku 1991. Podstawą
habilitacji była monografia Prowadzenie i dyfrakcja fal powierzchniowych. W 1994 r. uzyskał w WAT stanowisko
profesora nadzwyczajnego, a w 2004 r. otrzymał tytuł
profesora nauk technicznych. Od 2006 r. był profesorem
zwyczajnym WAT w Katedrze Budownictwa.
Karierę naukową rozpoczynał pod czujnym okiem
prof. Sylwestra Kaliskiego. Prowadził badania analityczno-numeryczne drgań aerosprężystych i stabilności rakiet
odkształcalnych oraz zjawisk przepływu w magneto-gazo-dynamicznych w generatorach energii elektrycznej.
Bardzo ważnym osiągnięciem początkowego okresu
badań naukowych Profesora był udział w opracowaniu
serii skryptów z teorii drgań oraz monografii – Z. Dżygadło, S. Kaliski, L. Solarz, E. Włodarczyk, Drgania i fale
w ciałach stałych, PWN, 1966. Książka ta była bardzo
użyteczna dla aktualnych wówczas badań drgań i fal, jak
również stanowiła podręcznik akademicki dla studentów wyższych lat. Mimo wydania jej początkowo tylko
w wersji polskiej, jest bardzo często cytowana w literaturze światowej. Jej zmieniona i uzupełniona wersja Vibrations and Waves, napisana przez rozszerzony zespół
autorów, została wydana przez Elsevier i PWN. Od początku wydania wielotomowy skrypt akademicki Drgania
i fale (pod redakcją prof. Sylwestra Kaliskiego) był wiodącym podręcznikiem w przedmiotach prowadzonych
na kierunku budownictwo, takich jak: teoria sprężystości,
wytrzymałość materiałów, dynamika budowli i budownictwo fortyfikacyjne. To rodziło sympatie do autorów
tego znakomitego skryptu.
Profesor Lech Solarz uczestniczył w obliczeniach zjawisk dynamicznych zachodzących w obiektach wojskowych poddanych działaniu silnej fali uderzeniowej, które
tworzyły podstawy do projektowania takich obiektów.
Wyniki tych niepublikowanych, ale zastosowanych prac
były podstawą otrzymania zespołowej Nagrody Ministra
Obrony Narodowej II stopnia za opracowanie metody
obliczania wytrzymałości budowli wojskowych (1971 r.) –
kto by przypuszczał, że Profesor był „budowlańcem”?
W latach 1995–2004 obiektem Jego badań naukowych
było modelowanie przepływu gazu w realnych sieciach
gazowych wysokiego ciśnienia, przesyłowych. Dzięki
działaniom organizacyjnym i udziałowi prof. Edwarda Kołodzińskiego, wraz grupą współtwórców prac i współautorów publikacji, stworzono pakiet wdrożony w Dziale
Planowania i Rozwoju przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), rozwiązując
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po drodze problemy naukowe
z zakresu modelowania
niestacjonarnych przepływów w sieciach przesyłowych gazu. Wyniki te
w znacznej części zawarte są w monografii: R. Fedorowicz, E. Kołodziński, L.
Solarz, Komputerowe modelowanie przesyłania gazu,
Warszawa 2002.
Umiejętność
modelowania
matematycznego różnych
zjawisk, znajomość metod
numerycznych,
budowy algorytmów i programowania czyniły z prof. Lecha Solarza
cenionego współpracownika zespołów badających bardzo różne obiekty – od nanostruktur (chemia – P. Kowalczyk, L. Solarz, D.D. Do, A. Samborski, J.M.D. MacElroy, Nanoscale Tubular Vessels for Storage of Methane At
Ambitne Temperature, Langmuir 2006) po czujniki drgań
wykorzystujące akustyczne fale powierzchniowe (elektronika – J. Filipiak, L. Solarz, G. Steczko, Surface Acoustic
Wave Stress Sensors – Designing Analysis, Molecular and
Quantum Acoustics 2007). Dobre efekty uzyskiwał przez
połączenie aproksymacji funkcjami sklejanymi z uzyskiwaniem precyzyjnych rozwiązań równań różniczkowych
zwyczajnych, np. L. Solarz, Z. Krajewski, L.R. Jaroszewicz, Analysis of seismic rotations detected by two antiparallel seismometers: spline function approximation of rotation
and displacement velocities”, Acta Geophysica Polonica
(obecnie Acta Geophysica), 2004.
Przeprowadził ponad 5000 godzin zajęć dydaktycznych
jako wykładowca przedmiotów: mechanika teoretyczna,
hydraulika i hydrologia. Był współautorem lub autorem
prawie 100 publikacji naukowych oraz opiekunem w jednym przewodzie doktorskim (Robert Fedorowicz, 2001).
Wcześniej prowadził zajęcia z przedmiotów: teoria
drgań, teoria drgań i mechanika falowa, mechanika ośrodków ciągłych, mechanika teoretyczna, rachunek tensorowy oraz fizyka. Miał wykłady, ćwiczenia i laboratoria
z przedmiotów: elektroniczna technika obliczeniowa,
podstawy użytkowania komputerów, podstawy informatyki, podstawy obliczeń komputerowych, propedeutyka
badań analityczno-numerycznych.
Był członkiem komitetu redakcyjnego „Journal of
Theoretical and Applied Mechanics”, wielokadencyjnym
członkiem komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz przez wiele kadencji członkiem komisji Senatu WAT ds. historii i tradycji uczelni, skupiającej swoich
najstarszych nauczycieli akademickich.
Był wyróżniony tytułem Zasłużonego Nauczyciela
Akademickiego WAT i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był zawsze bardzo dumny ze swoich studentów.
Był osobą, której wiele zawdzięczmy i którą zachowamy
w swojej pamięci.
Koleżanki i Koledzy – Współpracownicy
z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
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11 listopada – odzyskanie niepodległości
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Posiedzenie inauguracyjne Tymczasowej Rady Stanu w dawnym
Pałacu Rzeczypospolitej
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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Rosja, wraz z Wielką Brytanią i Francją, weszła
w skład Ententy. Niemcy i Austro-Węgry utworzyły
zaś blok państw, zwanych centralnymi. Sytuacja ta napawać mogła Polaków nadzieją na rychłe odzyskanie niepodległości. Jednak, wbrew oczekiwaniom, pierwsze tygodnie konfliktu nie stawiały sprawy polskiej w centrum
zainteresowania walczących stron. Co prawda zabiegały
one o poparcie, łudząc obietnicami, ale nie dawały w zamian żadnych oficjalnych gwarancji. U boku Austro-Węgier utworzono jedynie polskie formacje, z których najważniejszą były Legiony Polskie. Sytuacja ta zmieniła się
dopiero w połowie 1916 roku, gdy państwa centralne,
zwłaszcza Niemcy, zaczęły odczuwać brak rekrutów.
W celu zwiększenia sił i wykorzystania polskich żołnierzy, Niemcy postanowili proklamować Królestwo Polskie, a następnie powołać armię polską pod niemieckim
zwierzchnictwem. W wydanym 5 listopada 1916 roku
akcie, generalni gubernatorzy Niemiec i Austrio-Węgier,
w imieniu swoich cesarzy, uroczyście deklarowali odbudowę państwa polskiego. W reakcji na te wydarzenia car
Mikołaj II wydał noworoczny rozkaz do armii i floty. Zapowiedział w nim odbudowę wolnej i zjednoczonej Polski.
O wiele większe znaczenie dla sprawy polskiej miało jednak orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa
Woodrowa Wilsona do Senatu wygłoszone 22 stycznia
1917 r., w którym opowiedział się on za koniecznością
powstania zjednoczonej i niepodległej Polski.
Wybuch rewolucji lutowej w Rosji, a zwłaszcza decyzje nowej władzy, którymi przyznawano Polsce prawo do niepodległości, ożywiły sprawę polską w Anglii i Francji, gdzie przestano traktować ją wyłącznie
jako wewnętrzny problem Rosji. Niepokojono się także
możliwością utworzenia wojska polskiego przez Niemców. W efekcie tego, oraz starań Romana Dmowskiego,
4 czerwca 1917 roku doszło do powstania Armii Polskiej
we Francji. Jej istnienie przyczyniło się zaś do uznania
Polski przez koalicję za państwo sojusznicze, a Komitet
Narodowy Polski za oficjalnego reprezentanta interesów polskich.
W styczniu 1917 roku w Królestwie Polskim rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu. W jej skład,
jako członek Komisji Wojskowej, wszedł Józef Piłsudski,
lider obozu niepodległościowego, owiany legendą komendant I Brygady Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Gdy latem 1917 roku Niemcy zażądały
od żołnierzy polskich przysięgi, której rota przewidywała
ślubowanie na wierność sojuszniczą wojskom niemieckim
i austro-węgierskim, Piłsudski stanowczo wezwał do jej
nieskładania. Oznaczało to zerwanie dalszej współpracy
z Niemcami. Legiony przestały istnieć, pozostała tylko słaba liczebnie Polska Siła Zbrojna. 22 lipca Niemcy uwięzili
również Józefa Piłsudskiego. W tej sytuacji Tymczasowa
Rada Stanu podała się do dymisji. 12 września 1917 roku
państwa centralne, chcąc przejąć inicjatywę w sprawie

polskiej, ustanowiły Radę Regencyjną. Podległy jej rząd
rozpoczął (pod kontrolą okupantów) budowę elementów
polskiego aparatu państwowego, zrębów administracji,
sądownictwa i szkolnictwa polskiego. Tymczasem na Zachodzie prezydent Wilson ogłosił program odbudowy
świata po wojnie. W orędziu z 8 stycznia 1918 roku,
w punkcie 13, opowiedział się za utworzeniem niepodległego państwa polskiego. Następnym krokiem na drodze
do przywrócenia niepodległości Polsce była deklaracja
premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch z 3 czerwca 1918 r., w której oświadczali, że jednym z warunków
pokoju w Europie jest utworzenie Polski zjednoczonej
i niepodległej, z dostępem do morza.
Jesienią 1918 roku kryzys wewnętrzny i militarny
państw centralnych doprowadził do klęski ich armii
na froncie zachodnim. Zwiastowało to realizację marzeń Polaków o odzyskaniu niepodległości. Rozpoczął
się proces tworzenia zrębów wolnej, niepodległej Polski, w tym odrodzenia Wojska Polskiego, tworzonego
na podstawie aktów prawnych uchwalonych przez Radę
Regencyjną w październiku i listopadzie 1918 roku. W ten
sposób powstały zalążki centralnych organów wojska –
Sztabu Generalnego (początkowo nazwanego Sztabem
Wojska Polskiego) i Ministerstwa Spraw Wojskowych.
1 listopada 1918 roku doszło we Lwowie do próby
zbrojnego opanowania miasta przez mniejszość ukraińską.
Polska ludność chwyciła za broń. Walki rozpoczęły wojnę
polsko-ukraińską we wschodniej Galicji. Tymczasem nastąpiło rozprzężenie aparatu okupacyjnego w zajmowanej przez Austriaków części Królestwa. W następstwie
manifestu cesarza Karola I o przekształceniu Austro-Węgier w federację wchodzących w skład państwa krajów,
dokonano podziału armii austriackiej na formacje narodowe. Doprowadziło to do jej szybkiego rozkładu. Jej
rozbrojenie odbyło się niemal bez rozlewu krwi, po czym
dawne oddziały okupacyjne opuściły obszar Królestwa.
Polska Organizacja Wojskowa już wiosną 1918 roku
przygotowała plan działania na wypadek załamania się
państw centralnych. Licząc się z szybszym rozpadem
Austro-Węgier, postanowiono w pierwszej kolejności
opanować teren okupacji austriackiej i zachodnią Galicję. W tym czasie zamierzano wiązać siły Niemców
za pomocą akcji dywersyjnej. W ostatniej fazie przewidziano wkroczenie sił polskich z wyzwolonych terenów
na obszar okupacji niemieckiej. W warunkach upadku Austro-Węgier i rozwoju rewolucji w Niemczech,
w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Pierwsze-
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Po utracie niepodległości u schyłku XVIII wieku Polacy nie zaniechali prób jej odzyskania. Niemniej jednak, mimo zbrojnych powstań, przez cały
XIX wiek zaborcy byli zbyt silnym przeciwnikiem.
Dopiero wybuch I wojny światowej sprawił, że naprzeciw siebie stanęły współpracujące dotychczas
ze sobą państwa zaborcze.

go dnia działalności rząd lubelski wydał Manifest do ludu
polskiego, ogłaszając przejęcie całej władzy w kraju, aż
do zwołania Sejmu Ustawodawczego oraz zapowiedział
przeprowadzenie radykalnej reformy rolnej, nacjonalizacji kluczowych działów gospodarki i demokratyzacji ustroju politycznego. Generał Edward Śmigły-Rydz
objął zwierzchnictwo nad wojskiem tworzonym przez
rząd lubelski – został wyznaczony w zastępstwie Józefa Piłsudskiego na ministra wojny. Pierwszą jego decyzją
było formowanie grup bojowych, które miały usuwać
oddziały ukraińskie z Chełmszczyzny i południowego
Podlasia. Czynił także przygotowania do odsieczy Lwowa. Rada Regencyjna nie uznała rządu lubelskiego i stanęła na stanowisku, że złoży władzę w ręce koalicyjnego
Rządu Narodowego.
9 listopada 1918 roku nowy rząd niemiecki uwolnił
z więzienia Józefa Piłsudskiego, który rankiem 10 listopada przybył pociągiem do Warszawy. W tym czasie
niemiecka armia okupacyjna była już w stanie rozkładu,
zwłaszcza w stolicy, gdzie Polska Organizacja Wojskowa z powodzeniem przystąpiła do rozbrajania Niemców.
Nocą z 10 na 11 listopada Piłsudski, nie mając wówczas
żadnych formalnych uprawnień, uzgodnił z niemiecką Radą
Żołnierską kwestię ewakuacji do Rzeszy oddziałów niemieckich liczących około 80 000 żołnierzy. 11 listopada
Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy
wojskowej, a pokonane Niemcy (w Rethondes, niedaleko Compiègne) zawarły rozejm na froncie zachodnim
ze zwycięską koalicją.
12 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wydał swój
pierwszy rozkaz do Wojska Polskiego: Żołnierze! Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku
bije silniej i żywiej […] W ciągu wojny światowej w różnych
miejscach i warunkach tworzyły się próby formacji wojskowych polskich. Przy kalectwie – zdawało się – nieuleczalnym

Widok z lotu ptaka miejsca podpisania rozejmu z wagonem kolejowym,
w którym go sygnowano

naszego Narodu próby nawet, gdy były szczytne i bohaterskie, były z konieczności karle i jednostronne. Pozostałością
tych stosunków jest niejednolitość szkodliwa dla wojska. Liczę
na to, że każdy z Was potrafi siebie przezwyciężyć i zdobędzie się na wysiłek dla usunięcia różnic i tarć, klik i zaścianków
w wojsku, dla szybkiego wytworzenia poczucia koleżeństwa
i ułatwienia pracy. Od pierwszych tygodni niepodległości dążono do konsolidacji społeczeństwa i utworzenia
ośrodka władzy, który uznałaby cała Polska – stronnictwa polityczne i wszystkie warstwy społeczne, jak również zwycięskie mocarstwa.
14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna rozwiązała
się i przekazała całą władzę zwierzchnią w ręce Piłsudskiego, a ten powierzył Ignacemu Daszyńskiemu misję
utworzenia rządu. Dwa dni później, w telegramach rozesłanych do państw koalicji, notyfikował powstanie państwa polskiego. Było to sprawą istotną, gdyż mocarstwa
zachodnie za zagranicznego przedstawiciela Polski uznawały Romana Dmowskiego i jego Komitet Narodowy
Polski. Rząd Ignacego Daszyńskiego nie uzyskał poparcia środowisk prawicowych. W tej sytuacji misję sformowania gabinetu otrzymał jeden ze współpracowników
Piłsudskiego, Jędrzej Moraczewski.
22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął funkcję
Tymczasowego Naczelnika Państwa i rozpoczął przygotowania do wyborów do Sejmu, jako najwyższej władzy ustawodawczej. Ordynacja wyborcza była oparta
na demokratycznym, pięcioprzymiotnikowym prawie
głosowania, które otrzymały także kobiety – jako jedne
z pierwszych w Europie. Wydarzenie to można uznać
za zakończenie pierwszego etapu odradzania się Rzeczypospolitej w 1918 roku. Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym i datę 11 listopada powinniśmy traktować jako symbol. Odwołuje
się ona do dwóch wydarzeń – tego dnia został wydany
przez Radę Regencyjną dekret o przekazaniu Józefowi
Piłsudskiemu zwierzchnictwa nad Polską Siłą Zbrojną,
a w Compiègne zawarto rozejm pieczętujący klęskę Cesarstwa Niemieckiego.
Grzegorz Jasiński
Zbigniew Grabowski

Jeden z afiszy proklamujących powstanie Rządu Ludowego rozklejanych w nocy z 6 na 7 listopada (jeszcze z nazwiskiem Witosa)
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017
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W jaki sposób zwiększyć cytowalność publikacji
naukowych?
Ocena pracy naukowców, czy też same wskaźniki bibliometryczne, od zawsze budziły sporo
kontrowersji. Trzeba podkreślić, że bibliometria
to tylko narzędzie umożliwiające analizę piśmiennictwa naukowego. Wskaźniki bibliometryczne, takie jak liczba publikacji czy liczba cytowań to liczby,
które należy umiejętnie interpretować.

W 2005 roku został wprowadzony, przez Jorgego
Hirscha, miernik, który w literaturze przedmiotu funkcjonuje pod nazwami: wskaźnik Hirscha (indeks Hirscha,
wskaźnik h, indeks h). Zamierzeniem Hirscha było wprowadzenie takiego wyznacznika, który odzwierciedlałby
wartość całego dorobku naukowego precyzyjniej aniżeli
tylko sama liczba publikacji czy liczba cytowań tychże.
Hirsch twierdził, że na podstawie wysokiego wskaźnika h można przewidzieć lepiej niż na podstawie innych
wskaźników oceny naukowców, kto otrzyma najbardziej
prestiżowe nagrody naukowe,. Miernik ten miał wyłączyć
tych, którzy rozpraszali wyniki publikując te same publikacje w kilku czasopismach w celu sztucznego zwiększenia ich liczby. Od samego początku miernik ten ma tyle
samo zwolenników co krytyków. Z jednej strony indeks
ten promuje naukowców, których publikacje są często
cytowane, z drugiej zaś dyskryminuje tych naukowców,
których charakteryzuje zmienna jakość publikacji. Niepodważalny jest jednak fakt, że im wyższa liczba cytowań,
tym wyższy indeks Hirscha (ang. h-Index). W związku
z tym wielu naukowców zastanawia się, co zrobić, aby
zwiększyć cytowalność swoich publikacji. W dobie społeczeństwa informacyjnego oraz zaawansowanych technologii informatycznych jest tylko jedno rozwiązanie. Publikacje trzeba upowszechniać w Internecie. Jest to jedyny
sposób, który globalnie zwiększa ich widoczność, a przez
to wyszukiwalność i cytowalność.
Bazy referencyjne (typu Web of Science Core Collection czy Scopus) przy wyborze czasopism rządzą się
swoimi, ściśle określonymi, regułami. W bazach tych
znajdują się wyłącznie wyselekcjonowane czasopisma,
materiały konferencyjne – często ograniczone przedziałem chronologicznym. I tak w bazach Web of Science indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master
Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obecnie obejmuje ponad 23 tys. tytułów bieżących, ponadto w bazie
zindeksowane jest 10 tys. tytułów czasopism archiwalnych. Pakiet Core Collection obejmuje ok. 65 mln rekordów, w tym – w ramach licencji – dostępnych jest ponad
59 mln (w tym ponad 37 mln rekordów od 1996 r.). Scopus obejmuje obecnie ok. 23 tys. recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145 tys. książek, 562 serii książkowych, ok. 8 mln sprawozdań konferencyjnych.
Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów
rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekor42
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dów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów
patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe
strony www. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha,
który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.
Warto wspomnieć, iż baza Web of Science uwzględnia
tytuły, które ukazują się w wersji papierowej lub cyfrowej, natomiast baza Scopus – jedynie publikacje mające
wersję cyfrową.
Dość powszechnie stosowanym sposobem na zwiększenie cytowalność prac, a co za tym idzie – na zwiększenie indeksu Hirscha, jest dodawanie prac w Internecie w modelu Open Access, publikowanie w uczelnianym
repozytorium lub dodanie ich do Google Scholar. W tym
artykule skupimy się na opisaniu procesu dodania prac
do Google Scholar oraz na programie Publish or Perish,
który jest popularnym narzędziem do obliczania indeksu H w oparciu o cytowania w Google Scholar.
Co zatem zrobić, aby praca była widoczna
w Google Scholar?
Google Scholar jest to jedna z największych wyszukiwarek naukowych. Służy do wyszukiwania artykułów
recenzowanych, prac naukowych, książek, streszczeń,
artykułów pochodzących z wydawnictw naukowych.
Jest to również narzędzie do tworzenia analiz bibliometrycznych i eksportu danych bibliograficznych. Baza
indeksuje publikacje naukowe, których pełne teksty
są dostępne w Internecie w odpowiednim formacie.
Aby wiec artykuł był widoczny w Google Scholar musi
znajdować się w sieci.
Co zrobić, aby publikacja była dostępna online?
Pierwszym krokiem jest ustalenie statusu prawnego
publikacji. W tym celu trzeba sprawdzić umowy podpisane z wydawcą. Licencja na wyłączność lub przeniesienie części praw majątkowych na wydawnictwo może
utrudnić, bądź nawet uniemożliwić, udostępnianie tekstu naukowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z prawnikiem lub specjalistą
od prawa autorskiego. Jeżeli stan prawny jest uregulowany i nie ma żadnych przeciwskazań do udostępnienia
tekstu publikacji, należy przygotować plik z pełnym tekstem. Tekst artykułu trzeba zeskanować, poddać procesowi OCR, czyli rozpoznania tekstu w plikach PDF, oraz
zapisać metadane. Wymagania techniczne oraz sposób
przygotowania plików jest podany na stronie Google
Scholar https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html#crawl. W kolejnym etapie należy zdecydować,
gdzie i jak zostanie udostępniony pełny tekst publikacji.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Można to zrobić na kilka sposobów:
• samodzielnie umieścić plik z pełnym tekstem na swojej
stronie internetowej, na stronie uczelni lub na profilu użytkownika na jednym z portali dla naukowców
np. ResearchGate
• zdeponować pracę naukową w repozytorium instytucjonalnym
• wydawca czasopisma udostępnia jego zawartość.
Indeksowanie nowych prac w Google Scholar odbywa
się automatycznie, przez odpowiednie oprogramowania – roboty. Proces ten trwa zwykle od kilku dni do kilku tygodni. W tym czasie warto założyć profil autora
na Google Scholar Citations, który pozwala na weryfikację i uporządkowanie znajdujących się w Google Scholar publikacji, łatwiejsze wyszukiwanie samego autora
w Google Scholar (w wynikach wyszukiwania publikacji
pojawia się również jego profil), regularne śledzenie nowych cytowań, automatyczne obliczanie indeksu Hirscha
oraz otrzymywanie powiadomień o nowo dodanych pracach. Założenie profilu jest bardzo proste i nie powinno
zająć więcej niż kilka minut. W pierwszym kroku należy wejść na stronę Google Scholar i kliknąć Cytowania
moich prac na górze ekranu. Na tym etapie trzeba mieć
zarejestrowane konto w Google, może to być na przykład Gmail lub Google+.

Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny,
wpisując swoje dane osobowe oraz adres e-mail (musi
to być adres domenowy, np.@wat.edu.pl lub innej instytucji, w której jest się zatrudnionym). Kolejny krok
to weryfikacja własnych publikacji z automatycznie wygenerowanej listy artykułów przypisanych do autora i znajdujących się w Google Scholar oraz dodać je do profilu.
Ostatni etap to zapoznanie się zasadami działania profilu.
Dodatkowym narzędziem umożliwiającym sprawdzanie liczby publikacji w Google Scholar jest program
Publish or Perish. Stworzony przez Anne-Wil Harzing,
służy do obliczania wpływu cytowań autorów oraz czasopism. Program jest darmowy i wymaga wcześniejszej
instalacji na komputerze. Dostępny jest do pobrania
na stronie https://harzing.com/resources/publish-or-perish#download dla trzech systemów operacyjnych:
Windows, Mac OS X, Linux. Wyszukiwanie odbywa się
przez zakładki Author Impact oraz Journal Impact. W wyniku wyszukiwania otrzymujemy listę publikacji umieszczonych w Google Scholar dla autora lub czasopisma,
uporządkowanych według liczby cytowań (od największej do najmniejszej lub odwrotnie), liczbę publikacji,
liczbę cytowań, indeks h. Taką analizę cytowań możemy następnie wyeksportować do programu tekstowego
w jednym z kilku dostępnych formatów.
GŁOS AKADEMICKI 11–12/2017

Bez względu na to, w jakiej bazie publikowane są artykuły, ważne jest, aby dana praca została poprawnie przypisana do autora. Jak zatem uniknąć błędów, literówek
w nazwisku, i co zrobić w momencie zmiany nazwiska?
Rozwiązanie jest proste. Warto, a nawet trzeba, zadbać
o to, aby każdy naukowiec miał swój identyfikator ORCID, czyli Open Researcher and Contributior ID.
Identyfikator ten w prosty i jednoznaczny sposób identyfikuje autora, tak jak np. nr DOI identyfikuje dokument
cyfrowy. Zaletą tego właśnie identyfikatora jest fakt,
że (w odróżnieniu od np. Researcher ID, który identyfikuje autorów wyłącznie w ramach bazy Web of Science)
ORCID jest uniwersalnym standardem. Z ORCID-em
można połączyć profile w Scopusie oraz w Web of Science, aby umożliwić automatyczną wymianę danych. Samo
założenie profilu jest bardzo proste. Na stronie https://
orcid.org/register należy wypełnić formularz i stworzyć
swój identyfikator. Następnie, po wejściu na swój profil
w Scopusie i Researcher ID (Web of Science), połączyć
je z ORCID-em.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów
zapraszamy do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie
Pracownicy OIN realizują także bezpłatne zamówienia
na analizę cytowań dla wszystkich pracowników Wojskowej Akademii Technicznej. Analiza cytowań przeprowadzana jest w bazach Web of Science, Scopus oraz
Google Scholar. Może ona dotyczyć pojedynczej publikacji bądź całego dorobku naukowego danego autora.
Zamówienia oraz ewentualne pytania i uwagi dotyczące
analizy cytowań prosimy kierować do Ośrodka Informacji Naukowej BG WAT.
Ośrodek Informacji Naukowej BG WAT (pokój 103)
tel.: 261 839 396
e-mail: oin@wat.edu.pl.
Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb
Bibliografia:
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus (dostęp:
04.12.2017 r.)
2. http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos (dostęp:
04.12.2017 r.)
3. https://scholar.google.com/intl/en/scholar/inclusion.html
(dostęp: 04.12.2017 r.)
4. E. Kulczycki, Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha, Stowarzyszenie EBIB, Poznań 2013.
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Od Biblioteki Technicznej do Biblioteki Głównej
Koniec roku kalendarzowego tradycyjnie jest
czasem podsumowań. Mijający rok był dla Biblioteki
Głównej WAT i jej pracowników wyjątkowy pod
względem przypadających w tym roku ważnych
rocznic i jubileuszy. W trwające cały rok obchody włączyły się lokalne instytucje i stowarzyszenia, które od wielu lat współtworzą edukacyjną
i kulturalną mapę Bemowa.
Głównym wydarzeniem był Diamentowy Jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej WAT w siedzibie przy
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19, obchodzony wspólnie
z niedawnym 65-leciem Wojskowej Akademii Technicznej.
Centralne uroczystości zostały zaplanowane w maju –
miesiącu, w którym obchodzony jest Tydzień Bibliotek
oraz Dzień Bibliotekarza. Cykl wystaw oraz ekspozycji
współtworzył tło informacyjne i dopełniał prezentacje
dotyczące historii i wydarzeń mających miejsce w Bibliotece Głównej WAT na przestrzeni kilkudziesięciu
lat. Wszystkie wydarzenia były na bieżąco relacjonowane i opisywane zarówno w „Głosie Akademickim”, jak
i kanałach informacyjnych Biblioteki.
Wraz z końcem roku pragniemy przybliżyć publikację, która ukazała się w tym roku i dotyczy bezpośrednio Biblioteki Głównej WAT. Biblioteka Główna Wojskowej
Akademii Technicznej 1951–2016 autorstwa pań: Marioli
Nawrockiej i Małgorzaty Karwowskiej stanowi pierwsze
całościowe opracowanie historii gmachu przy ulicy gen.
Sylwestra Kaliskiego 19.
Jak czytamy w przedmowie:
Jubileusz 65-lecia powstania biblioteki, przypadający
w 2016 roku, oraz 60-lecia jej działalności w gmachu przy
ul. Kaliskiego 19, przypadający na 2017 rok, to doskonały
moment na dokonanie takiego właśnie podsumowania... Wydaje się, że w opracowaniu poruszono wszystkie wydarzenia
istotne dla rozwoju biblioteki. Niektóre omówiono bardziej
szczegółowo, a inne zasygnalizowano.

Autorki są pracownikami Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. Materiały były pozyskiwane na przestrzeni blisko dwóch lat w warszawskich archiwach, Centralnym
Archiwum Wojskowym oraz w dokumentach sprawozdawczych dostępnych w Bibliotece. Omówiono szczegółowo rolę Biblioteki w strukturze Wojskowej Akademii
Technicznej, organizację oraz zbiory biblioteczne. Niezwykle cenną częścią publikacji jest opracowanie dotyczące dyrektorów Biblioteki. Sylwetki oraz działalność
kolejnych dyrektorów na tle ówczesnych uwarunkowań
historycznych, stanowiły również podstawę do stworzenia szczegółowego kalendarium. W książce znajdziemy
również informacje dotyczące obecnej struktury oraz
bogatą galerię unikalnych zdjęć pozyskanych z archiwów.
Opracowanie zostało włączone do zasobu Czytelni i jest udostępniane w wolnym dostępnie. Zachęcamy
do zapoznania się bliżej z tą wyjątkową pozycją osobom
zainteresowanym nie tylko historią Akademii, ale również bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa wojskowego.

Fot. Krzysztof Hernik; Anna Peszel

Anna Peszel
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Spokojnych i pełnych nadziei
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w serdecznym gronie
oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku
całej społeczności Wojskowej Akademii Technicznej
życzy
Rektor-Komendant WAT
płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

